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ส�ำนกังำนสภำควำมมัน่คงแห่งชำติ

สภาความมั่นคงแห่งชาติ

 วิสัยทัศน์ / ค่านิยม / พันธกิจ
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ผลกำรด�ำเนนิงำน
ของส�ำนกังำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ
ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

ส�ำนกังำนสภำควำมมัน่คงแห่งชำติ

ส่วนที ่2

   ผลการด�าเนินงานของสภาความมั่นคงแห่งชาติ
   และคณะที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติ

   ผลการด�าเนินงานในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง/แผนแม่บทฯ
   ประเด็นความมั่นคงและนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ

    การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติภายใต้การปกครอง
    ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

    การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์

    การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ

    การข่าวกรองและการประเมินด้านสถานการณ์ความมั่นคง

    การป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

    การรักษาความมั่นคงพื้นที่ชายแดน

    การบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง

    การรักษาความมั่นคงทางทะเล

    การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ

    การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์

    การรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ

    การบูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคง

    ผลการด�าเนินงานทางวิชาการของสถาบันความมั่นคงศึกษา

    ผลการด�าเนินงานตามภารกิจที่ สมช. ได้รับมอบหมายเป็นกรณีพิเศษ
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พลเอก สุพจน์  มาลานิยม

เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
(ตุลาคม 2564 - ปัจจุบัน)

คณะผู้บริหาร

ผลการด�าเนินงานของส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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นายฉัตรชัย บางชวด
รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
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รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ

นายสิทธินันท์ มานิตกุล
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นายวรณัฐ คงเมือง
ทีป่รกึษาด้านนโยบายและยทุธศาสตร์ความมัน่คง

นายสรพงค์ ศรียานงค์
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ผลการด�าเนินงานของส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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	 สภาความมั่นคงแห่งชาติ	 เกิดขึ้นเป็นคร้ังแรกโดยพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จ 

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	ทรงโปรดเกล้าฯ	ให้มีสภาเพื่อท�าหน้าที่ดังกล่าวขึ้นเมื่อปี	2453	ใช้ชื่อว่า 

“สภาเกี่ยวกับการป้องกันพระราชอาณาจักร”	โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประธานฯ

	 ต่อมา	ได้มีการปรับปรุงแก้ไขรูปแบบและองค์ประกอบของสภามาเป็นล�าดับ	จนกระทั่งเป็น 

“สภาความมัน่คงแห่งชาต”ิ	จากการประกาศใช้พระราชบญัญตัสิภาความมัน่คงแห่งชาต	ิพ.ศ.	2502 

โดยก�าหนดให้มี	“ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ”	ซึ่งมีหน้าที่ด�าเนินกิจการให้เป็นไปตามมต ิ

สภาความมั่นคงแห่งชาติ	โดยส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ	เป็นส่วนราชการพลเรือน	สังกัด 

ส�านักนายกรัฐมนตรี	ซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากรม	มีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นผู้บังคับบัญชา

	 ปัจจุบนั	สมช.	ได้ปรบัปรงุแก้ไขพระราชบญัญตัสิภาความมัน่คงแห่งชาติ	พ.ศ.	2502	ในลกัษณะ 

ยกเลกิกฎหมายเดมิ	โดยเมือ่วนัที	่26	กนัยายน	2559	พระราชบญัญตัสิภาความมัน่คงแห่งชาติ	พ.ศ.	2559 

ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาให้มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมาย

2453

2502

2559

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงโปรดเกล้าฯ ให้มีสภา

เพ่ือทําหน้าท่ีดังกล่าวขึ้น ใชช้ือ่ว่า
“สภาเก่ียวกับการป้องกันพระราชอาณาจักร”

พระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ
พ.ศ. 2502 มีการปรับปรุงแก้ไข
รูปแบบและองค์ประกอบของสภา

มาเป็นลําดับ จนกระท่ังเป็น
“สภาความมั่นคงแห่งชาติ”

สมช. ได้ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติ
สภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2502

ในลักษณะยกเลิกกฎหมายเดิม
โดยพระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2559

ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา
ให้มีผลบังคับใชเ้ป็นกฎหมาย เมื่อวันท่ี 26 กันยายน 2559

พ.ศ.

พ.ศ.

พ.ศ.

ประวัติความเป็นมา

ผลการด�าเนินงานของส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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“องค์กรน�าด้านความมั่นคงแบบองค์รวม
บนพ้ืนฐานการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ

และบริหารจัดการความมั่นคงทุกมิติ
อย่างสมดุลและย่ังยืน”

วิสัยทัศน์

ค่านิยม

National
Interest
การมุ่งรักษา
ผลประโยชน์
ของชาติ

Strategic
Thinking 

การคิดวิเคราะห์
เชิงยุทธศาสตร์

Competency 

การมีสมรรถนะ
ในอาชีพ

N

S

C
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พันธกิจ

ประเมินสถานการณ์
ด้านความมั่นคง
และการเตรยีมความพร้อม
แห่งชาติและบริหารวิกฤติ
ความมั่นคงในการรับมือ
ภยัคกุคามด้านความม่ันคง

3

พัฒนาองค์ความรู้
ความมั่นคงและเสริมสร้าง
เครอืข่ายความร่วมมอื
กับทุกภาคส่วน4

พัฒนาประสิทธิภาพ
และเสริมสร้างสมรรถนะ
องค์กรและบุคลากร
เพื่อเป็นองค์กรหลัก
ด้านความมั่นคง

5

ให้ค�าปรกึษา และเสนอแนะ
นโยบาย ยุทธศาสตร์
แนวทางและแผน
ด้านความมั่นคงแห่งชาติ
เป็นทศิทางด้านความม่ันคง
ของประเทศ

1

อ�านวยการ ประสาน
และติดตามประเมินผล
เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย
ยุทธศาสตร์ แนวทาง
ด้านความมั่นคงไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

2

ผลการด�าเนินงานของส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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	 พระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ	พ.ศ.	2559	มีความมุ่งหมายส�าคัญ	ดังนี้

 ให้สภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นองค์กรหลักด้านความมั่นคง ท�าหนา้ทีก่�าหนดทิศทาง 

นโยบายและยุทธศาสตร์	เสนอแนะและให้ความเห็นในการก�าหนดยทุธศาสตร์ชาติในมติิด้านความม่ันคง 

และก�าหนดแนวทางหรอืมาตรการในการป้องกนัหรือแก้ไขปัญหาเกีย่วกบัความมัน่คงแห่งชาติ	รวมท้ัง 

ประเมนิและวเิคราะห์สถานการณ์ภาพรวมในเชงิยทุธศาสตร์อันเป็นภัยคกุคามต่อความมัน่คงแห่งชาติ 

โดยมีองค์ประกอบของสมาชิกสภาความม่ันคงแห่งชาติที่ครอบคลุมภารกิจงานในด้านการรักษา 

ความมั่นคงแห่งชาติที่ครบถ้วน

	 นอกจากนี	้ยงัมสีมาชกิอกีประเภทหนึง่เรยีกว่า	สมาชิกเฉพาะกิจ	โดยสภาความมัน่คงแห่งชาติ 

อาจมีมติให้เชิญรัฐมนตรีหรือหัวหน้าส่วนราชการที่มีอ�านาจหน้าที่โดยตรงเกี่ยวกับเร่ืองที่จะพิจารณา 

หรือผู้ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านความมั่นคงหรือนักวิชาการด้านความมั่นคง 

ในเรื่องนั้นให้เข้าร่วมประชุมเป็นครั้งคราวด้วยก็ได้	โดยมีฐานะเป็นสมาชิกส�าหรับการประชุม 

ครั้งที่ได้รับเชิญ

สภาความมั่นคงแห่งชาติหรือท่ีเรียกโดยย่อว่า สภา มช.
มีองค์ประกอบ ดังน้ี

สภาความมั่นคงแห่งชาติ

1  นายกรัฐมนตรี ประธาน

2  รองนายกรัฐมนตรี ซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมาย รองประธาน

3  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม สมาชกิ

4  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง สมาชกิ

5  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สมาชกิ

6  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม สมาชกิ

7  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม สมาชกิ

8  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สมาชกิ

9  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม สมาชกิ

10  ผูบ้ัญชาการทหารสูงสุด สมาชกิ

11  เลขาธกิารสภาความมั่นคงแห่งชาติ สมาชกิและเลขานุการ

ผลการด�าเนินงานของส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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 1 	 จัดท�านโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติเสนอต่อคณะรัฐมนตร ี

เพื่อพิจารณา

 2 	 เสนอแนะและให้ความเหน็ในการก�าหนดยทุธศาสตร์ชาตใินมติด้ิานความมัน่คงหรอืประเดน็ 

เกีย่วกบัความมัน่คงแห่งชาต	ิหรอืการแก้ไขเพิม่เตมิหรือปรับปรุงกฎหมายท่ีเกีย่วกบัความมัน่คงแห่งชาติ 

ต่อนายกรัฐมนตรี	คณะรัฐมนตรี	หรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง	แล้วแต่กรณี

 3 	 พิจารณาก�าหนดยทุธศาสตร์หรอืแผนด้านความมัน่คงเฉพาะเรือ่ง	แผนเตรยีมพร้อมแห่งชาติ 

และแผนบริหารวิกฤตการณ์	ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติ

 4 	 ก�าหนดแนวทางหรอืมาตรการในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาเกีย่วกับความม่ันคงแห่งชาติ 

เพื่อเสนอนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีพิจารณา

 5 	 ประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์ภาพรวมในเชิงยุทธศาสตร์อันเป็นภัยคุกคาม 

ต่อความมั่นคงแห่งชาติ

 6 	 ก�ากบัและตดิตามการด�าเนนิการตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมัน่คงแห่งชาติ

 7 	 ปฏิบัติหน ้าที่อื่นตามที่บัญญัติ ไว ้ ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น	หรือ 

ตามที่นายกรัฐมนตรี	หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

	 อน่ึง	ในการท�าหน้าท่ีของสภาความมัน่คงแห่งชาต	ิประธานสภาความมัน่คงแห่งชาตไิด้แต่งตัง้ 

คณะกรรมการของสภาความมั่นคงแห่งชาติขึ้นมาเพื่อช่วยกลั่นกรองเรื่องก่อนเสนอแนะความเห็น 

และข้อพิจารณาต่อสภาความมั่นคงแห่งชาติ	คณะกรรมการของสภาความมั่นคงแห่งชาติที่ส�าคัญ 

ได้แก่

 1  คณะกรรมการนโยบายของสภาความมั่นคงแห่งชาต	ิท�าหน้าที่ในการเสนอแนะ 

และให้ความเห็นเกีย่วกับยทุธศาสตร์	นโยบาย	และแผนด้านความมัน่คงเฉพาะเรือ่ง	แผนปฏิบตัริาชการ 

ทีเ่กีย่วกบัความมัน่คง	และแผนงานหรอืโครงการส�าคญั	ตลอดจนแนวทางการด�าเนนิการตามนโยบาย 

และแผนระดบัชาติว่าด้วยความมัน่คงแห่งชาต	ิก่อนเสนอสภาความมัน่คงแห่งชาตต่ิอไป	คณะกรรมการ 

นโยบายของสภาความมั่นคงแห่งชาติ	มีรองนายกรัฐมนตรีท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน 

โดยมรัีฐมนตรว่ีาการกระทรวงทีเ่ก่ียวข้องด้านความมัน่คงเป็นกรรมการ	 และเลขาธกิารสภาความมัน่คง 

แห่งชาติเป็นกรรมการและเลขานุการ

อ�านาจหน้าที่ของสภาความมั่นคงแห่งชาติ

ผลการด�าเนินงานของส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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 2  คณะกรรมการประสานงานของสภาความม่ันคงแห่งชาติ	ท�าหน้าทีใ่นการเชือ่มโยง 

และประสานงานในการน�ายทุธศาสตร์	และนโยบายด้านความมัน่คง	ไปสูก่ารปฏบิติั/การก�ากบั/ตดิตาม 

ผ่านการขับเคลื่อนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง	โดยมีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นประธาน

 3  คณะกรรมการร้อยกรองงานของสภาความมัน่คงแห่งชาต ิท�าหน้าทีน่อกเหนอืจาก 

คณะกรรมการตามข้อ	1)	และ	2)	โดยส่วนใหญ่จะพิจารณาเร่ืองการวางแนวทางปฏบิติั	หรือการแก้ไข 

ปัญหาความมั่นคงเฉพาะหน้าหรือเร่งด่วน	โดยมีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นประธาน

 4  คณะทีป่รกึษาของสภาความมัน่คงแห่งชาต ิตามทีพ่ระราชบญัญตัสิภาความมัน่คง 

แห่งชาติ	พ.ศ.	2559	ได้ก�าหนดให้สภาความมั่นคงแห่งชาติมีอ�านาจแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาของ 

สภาความมัน่คงแห่งชาต	ิเพือ่ท�าหน้าทีใ่นการตดิตาม	ประเมิน	วเิคราะห์	สถานการณ์อนัเป็นภยัคกุคาม 

ต่อความมั่นคงแห่งชาติ	และเสนอความเห็นต่อสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับ 

ความมัน่คงแห่งชาตติามทีไ่ด้รบัมอบหมาย	โดยคณะทีป่รึกษาของสภาความมัน่คงแห่งชาติ	ประกอบด้วย 

หวัหน้าส่วนราชการและผูท้รงคณุวฒุทิีมี่ความรูค้วามเชีย่วชาญและประสบการณ์เกีย่วกบัความมัน่คง 

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

และระหว่างประเทศ	3)	ด้านเศรษฐกิจและสังคมจิตวิทยา	4)	ด้านวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยีและดิจิทัล 

5)	ด้านการต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ	และ	6)	ด้านการข่าวกรอง

  ก�าหนดกลไกการผลักดันเพื่อน�านโยบายความมั่นคงแห่งชาติไปสู่การปฏิบัต ิ

อย่างเป็นรูปธรรม	โดยจัดให้มี	“นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ” 

เป็นกรอบหรือทิศทางการด�าเนินการด้านความมั่นคงแห่งชาติ	รวมถึงการเพิ่มบทบาทหน้าที่ของ 

ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ	 ในการให้ความเห็นประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณของ 

ส�านกังบประมาณ	โดยให้หน่วยงานของรฐัท่ีเกีย่วข้องจัดท�าแผนงานหรอืโครงการซึง่ถอืเป็นเร่ืองส�าคญั 

(Flagship	Project)	ซึ่งด�าเนินการภายใต้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ

  ก�าหนดให้มสี�านกังานสภาความม่ันคงแห่งชาติ	เป็นหน่วยงานหลักทางนโยบายและ 

ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงแห่งชาติ	และเป็นท่ีปรึกษาด้านความม่ันคงให้แก่นายกรัฐมนตรีและ 

คณะรัฐมนตรี	รวมทั้งอ�านวยการและประสานงานเชื่อมต่อภารกิจงานด้านความมั่นคงแห่งชาติ 

กับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง	เพื่อให้เกิดกระบวนการท�างานอย่างสอดคล้องต้องกันและเป็นไป 

อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลการด�าเนินงานของส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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 1 	 รับผิดชอบในงานธุรการของสภาความมั่นคงแห่งชาติ	และศึกษาและรวบรวมข้อมูล 

ด้านความมั่นคงที่เกี่ยวกับงานของสภาความมั่นคงแห่งชาติ

 2 	 จัดท�าร่างนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติตามเป้าหมาย 

และแนวทางที่สภาความมั่นคงแห่งชาติก�าหนด	เพื่อเสนอต่อสภาความมั่นคงแห่งชาติ

 3 	 เสนอแนะและให้ความเหน็ต่อสภาความมัน่คงแห่งชาติ	หรือคณะรัฐมนตรีเพือ่ประกอบ 

การพิจารณาก�าหนดนโยบาย	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	และการอื่นที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติ

 4 	 ให้ค�าปรึกษา	 เสนอแนะ	และให้ความเห็น	ตลอดจนอ�านวยการและประสาน 

การปฏิบัติงานใด	ๆ 	เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 

กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 5 	 ตดิตาม	ประเมิน	วเิคราะห์	และแจ้งเตอืนสถานการณ์ด้านความมัน่คง	การเปลีย่นแปลง 

ของสถานการณ์สภาวะแวดล้อม	ด้านความมั่นคงในเชิงยุทธศาสตร์	พิสูจน์ทราบและคาดการณ์ 

ภัยคุกคามและการประเมินก�าลังอ�านาจของชาติ

 6 	 ประสานงานหรือร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศในกิจการด้านความม่ันคง 

ระหว่างประเทศ	ด้านความมัน่คงในเชงิยทุธศาสตร์	ด้านการประเมนิสภาวะแวดล้อม	และด้านวชิาการ 

ที่เกี่ยวกับความมั่นคง

 7 	 ศึกษา	วิจัย	รวบรวม	พัฒนา	ส่งเสริม	และเผยแพร่ข้อมูลหรือองค์ความรู้เกี่ยวกับ 

ความมั่นคงแห่งชาติ

 8 	 ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น	หรือตามที่ 

สภาความมั่นคงแห่งชาติ	นายกรัฐมนตรี	หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

อ�านาจหน้าที่ของส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

ผลการด�าเนินงานของส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ของส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

	 สมช.	ได้จัดโครงสร้างภายในตามยุทธศาสตร์องค์กร	เป็น	4	กลุ่มภารกิจ

  กลุ่มภารกิจนโยบายและบริหารแผนงานความม่ันคง	เพื่อก�าหนดทิศทางนโยบายภาพรวม 

ด้านความมั่นคง

  กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และอ�านวยการความมั่นคงเฉพาะด้าน	เพื่อเสนอแนะนโยบาย/ 

ยุทธศาสตร์ความมั่นคงเฉพาะเรื่อง/แผนความมั่นคงเฉพาะเรื่อง/แนวทางความมั่นคงเฉพาะเรื่อง 

และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบกลไกและเครือข่ายการขับเคลื่อนนโยบาย/ยุทธศาสตร์ความมั่นคง 

เฉพาะเรื่อง

  กลุ่มภารกิจสนับสนุนทางวิชาการและเครือข่ายการมีส่วนร่วม	เพื่อพัฒนาสมรรถนะองค์กร 

และขีดความสามารถของบุคลากรในองค์กรเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคง

  กลุ่มภารกิจสนับสนุนทางการบริหารเพื่อสนับสนุนงานทางการบริหาร

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

กลุ่มภารกิจสนับสนุน
ทางการบริหาร

ส�านักงานเลขาธิการ

กลุ่มภารกิจสนับสนุน
ทางวิชาการและเครือข่าย

การมีส่วนร่วม

สถาบันความมั่นคงศึกษา

กลุ่มกฎหมาย

กลุ่มภารกิจนโยบาย
และบริหารแผนงานความม่ันคง

กองนโยบาย
และยุทธศาสตร์ความมั่นคง

กองประเมินภัยคุกคาม

กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์
และอ�านวยการความมั่นคงเฉพาะด้าน

กองความมั่นคง
ภายในประเทศ

กองความมั่นคง
ระหว่างประเทศ

กองความมั่นคง
เกี่ยวกับภัยคุกคามข้ามชาติ

กองความมั่นคง
จังหวัดชายแดนภาคใต้
และชนต่างวัฒนธรรม

กองความมั่นคง
กิจการชายแดน

และประเทศรอบบ้าน

กองความมั่นคงทางทะเล

กองความมั่นคง
ด้านการเตรียมพร้อม
และการป้องกันประเทศ

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ส�านักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2563

ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

ผลการด�าเนินงานของส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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( ข้อมูล ณ วันที่ 17 มีนาคม 2565 )

ข�าราชการและเจ�าหน�าที่ จํานวนรวมทั้งสิ้น 309 คน

161 คน

52.1
คิดเป�นร�อยละ

ข�าราชการ

22 คน

7.1
คิดเป�นร�อยละ

พนักงานราชการ

10 คน

3.2
คิดเป�นร�อยละ

ลูกจ�าง

116 คน

37.5
คิดเป�นร�อยละ

พนักงานจ�างเหมา

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

ผลการด�าเนินงานของส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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	 ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติให้ความส�าคัญกับภารกิจด้านความม่ันคงของประเทศ 

เพื่อเป็นรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจให้ประชาชนอยู่ดีกินดี	และคนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

โดยได้เสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงต่อสภาความมั่นคงแห่งชาติ	คณะรัฐมนตรี 

และให้ข้อคิดเห็นแก่ส่วนราชการ	และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง	เพ่ือมุ ่งสู ่เป้าหมายตามวิสัยทัศน ์

ของนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ	 (พ.ศ.	2562	-	2565)	“มีเสถียรภาพ 

ภายในประเทศ	ลดภัยข้ามพรมแดน	และมีบทบาทสร้างสรรค์ในภูมิภาคและประชาคมโลก” 

และได้ร่วมกบัหน่วยงานและภาคส่วนทีเ่กีย่วข้อง	ด�าเนนิภารกจิการเสริมสร้างความมัน่คงของประเทศ 

เพื่อเป็นรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจให้ประชาชนอยู่ดีกินดี	และคนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

การด�าเนินงานส�าคัญ	ได้แก่

(ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติ
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566 - 2570)

ผลการดําเนินงานของ
สภาความมั่นคงแห่งชาติ

และคณะท่ีปรึกษาของ
สภาความมั่นคงแห่งชาติ

ผลการดําเนินงานในการขับเคล่ือน
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
(พ.ศ. 2561 - 2580) / แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นความมัน่คง
(พ.ศ. 2561 - 2580)
และนโยบายและแผนระดับชาติ
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
(พ.ศ. 2562 - 2565)

ผลการดําเนินงานทางวิชาการ
ของสถาบันความมั่นคงศึกษา

ภารกิจท่ี สมช.
ได้รับมอบหมายพิเศษ

01 02

03 04

05

ผลการด�าเนินงานของส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
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ผลการด�าเนินงานของสภาความมั่นคงแห่งชาติ
และคณะท่ีปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติ

 ผลการด�าเนินงานของสภาความม่ันคงแห่งชาติ
  การประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ คร้ังท่ี 1/2564	เมื่อวันที่	22	มีนาคม	2564 

ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบ	(ร่าง)	นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต ้

พ.ศ.	2564	-	2566	เพื่อเป็นกรอบทิศทางหลักในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ครอบคลุม 

ทั้งมิติความม่ันคงและการพัฒนาผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วน 

ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป	โดยมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบาย/ 

แผนหลักที่เกี่ยวข้อง	ทั้งนี้	จะได้น�า	(ร่าง)	นโยบายดังกล่าวเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาต่อไป

	 นอกจากนี	้ท่ีประชุมยงัได้รบัทราบการด�าเนนิงานของคณะทีป่รกึษาของสภาความมัน่คงแห่งชาต ิ

และการด�าเนินงานทางวิชาการด้านความมั่นคง	 ซึ่งมุ ่งเน ้นการด�าเนินงานในการส่งเสริม 

ความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง	สนับสนุนการเสนอแนะยุทธศาสตร์	นโยบายและ 

แผนความมั่นคงเฉพาะเรื่องอันเกี่ยวกับความม่ันคงแห่งชาติ	ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินงาน 

และก�าหนดนโยบายด้านความมั่นคงที่ส�าคัญของประเทศต่อไป

  การประชมุสภาความมัน่คงแหง่ชาติ คร้ังท่ี 2/2564 เมือ่วนัท่ี	26	สิงหาคม	2564 

ทีป่ระชมุได้หารอืสถานการณ์ความมัน่คงทีส่�าคัญในปัจจบุนั	ทัง้ในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัความมัน่คงในภมูภิาค 

ชายแดน	และภายในประเทศ	และได้พิจารณาเรื่องทางนโยบาย	2	เรื่อง	ได้แก่	1)	(ร่าง)	กรอบนโยบาย 

และแผนระดับชาติว ่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ	 (พ.ศ.	2566	-	2570)	 เพ่ือเป็นกรอบทิศทาง 

ในการด�าเนินการป้องกัน	 แก้ไข	 แจ้งเตือน	 หรือระงับยับยั้งภัยคุกคามความมั่นคงแห่งชาติ	 รองรับ 

ยทุธศาสตร์ชาติ	2)	(ร่าง)	กรอบแผนปฏบิตักิารด้านการส่งเสรมิการอยูร่่วมกนัภายใต้สงัคมพหวุฒันธรรม 

ในประเทศไทย	(พ.ศ.	2566	-	2570)	เพื่อเป็นเครื่องมือส�าคัญในการแก้ไขปัญหาความไม่เข้าใจ 

ในความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมในสังคมไทยอันเป็นต้นเหตุของความขัดแย้งจนขยาย 

เป็นวงกว้างในสังคมให้แก่กลุ่มต่าง	ๆ

	 	 นอกจากนี	้ทีป่ระชมุยงัได้รบัทราบแผนบรูณาการขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์ชาตด้ิานความมัน่คง 

(พ.ศ.	2564	-	2565)	และผลด�าเนินงานของคณะที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติและสถาบัน 

ความม่ันคงศึกษา	รวมทัง้การแต่งตัง้คณะกรรมการบรูณาการข้อมลูด้านความมัน่คงและการด�าเนินการ 

ในระยะต่อไป

ผลการด�าเนินงานของส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
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 ผลการด�าเนินงานของคณะท่ีปรกึษา
 ของสภาความม่ันคงแห่งชาติ

 1  การติดตามและประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคง
	 	 ที่ประชุมคณะท่ีปรึกษาฯ	ได้มีการติดตามและประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคง 

ภายในประเทศและระหว่างประเทศ	พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อประเด็นความม่ันคงดังกล่าว 

นอกจากนั้น	คณะที่ปรึกษาฯ	ได้มีการติดตามสถานการณ์ความมั่นคงที่มีความเร่งด่วนเฉพาะ 

อาทิ	การประชุมคณะที่ปรึกษาของสภา	มช.	(เฉพาะกิจ)	เพื่อหารือเก่ียวกับสถานการณ์การเมือง 

ภายในประเทศเมยีนมาและท่าทีของไทย	เมือ่วันที	่4	มนีาคม	2564	และเม่ือวนัท่ี	21	พฤษภาคม	2564

 2  การสนับสนุนข้อมูลและให้ข้อเสนอแนะเชงินโยบาย
	 	 คณะที่ปรึกษาฯ	ได้ให้ความส�าคัญกับประเด็นด้านความมั่นคงในมิติต่าง	ๆ 	ซึ่งควรมีการ 

พิจารณาเพื่อก�าหนดเป็นหัวข้อหลักใน	(ร่าง)	นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 

พ.ศ.	2566	-	2570	ได้แก่	1)	การเปลีย่นแปลงด้านโครงสร้างประชากรทัว่โลก	2)	ความขดัแย้งทางศาสนา 

3)	ความขดัแย้งระหว่างช่วงวัย	4)	การเปลีย่นแปลงของสภาพภมูอิากาศ	และ	5)	การจัดล�าดับความส�าคญั 

ของผลประโยชน์แห่งชาติของไทย	นอกจากนั้น	คณะท่ีปรึกษาฯ	ได้ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อ 

การจดัท�าและขบัเคลือ่นนโยบายและแผนความมัน่คงเฉพาะเรือ่ง	อาท	ิแผนปฏบิติัการด้านการธ�ารงรกัษา 

สถาบันหลักของชาติ	(พ.ศ.2564	-	2570)

 3  การจัดท�ารายงานการศึกษา
  คณะท่ีปรึกษาฯ	ได้มีการประชุมคณะที่ปรึกษาฯ	จ�านวน	12	ครั้ง	พร้อมทั้งได้จัดท�า 

รายงานการศึกษาในประเด็นความมั่นคง	เพื่อให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติแก่หน่วยงาน 

ด้านความมั่นคง	จ�านวน	11	เรื่อง	ได้แก่

  	 การศกึษาและพจิารณาสถานการณ์	ภยัคกุคามหรอืแนวโน้มด้านความมัน่คงทีจ่ะเกิดขึน้ 

ในอีก	5	ปีข้างหน้า	จัดท�าโดยคณะที่ปรึกษาฯ	ด้านการเตรียมพร้อมและป้องกันประเทศ

  	 แนวทางการจดัการความหลากหลายทางสงัคมพหวุฒันธรรมตามภมูสิงัคม	จดัท�าโดย 

คณะที่ปรึกษาฯ	ด้านเศรษฐกิจและสังคมจิตวิทยา

ผลการด�าเนินงานของส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
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  	 การสื่อสารเพื่อสร้างความมั่นคงทางสังคม	จัดท�าโดยคณะที่ปรึกษาฯ	ด้านเศรษฐกิจ 

และสังคมจิตวิทยา

  	 แนวทางการปรบัโครงสร้างองค์กรด้านความมัน่คงและแผนการพฒันาภายในองค์กร 

เพื่อรองรับสภาวการณ์ในอนาคต	จัดท�าโดยคณะที่ปรึกษาฯ	ด้านวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยีและดิจิทัล

  	 การเสริมสร้างกลไกการท�างานร่วมกันระหว่างภาครัฐ	รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน 

ที่เกี่ยวข้องในการปกป้องโครงสร้างพ้ืนฐานส�าคัญจากภัยคุกคามด้านการก่อการร้าย	จัดท�าโดย 

คณะที่ปรึกษาฯ	ด้านการต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ

  	 การประเมินก�าลังอ�านาจของชาติ	 (National	 Power)	 และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 

จัดท�าโดยคณะที่ปรึกษาฯ	ด้านการข่าวกรอง

  	 อิทธิพลของจีนในพื้นที่อ่าวไทย	จัดท�าโดยคณะที่ปรึกษาฯ	ด้านความมั่นคงภายใน 

และระหว่างประเทศ	และคณะที่ปรึกษาฯ	ด้านการข่าวกรอง

  	 การพัฒนาระบบงานข่าวกรองและประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคง	จัดท�าโดย 

คณะที่ปรึกษาฯ	ด้านการข่าวกรอง

  	 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	(Climate	Change)	และผลกระทบในมิต ิ

ด้านความมั่นคง	จัดท�าโดยคณะที่ปรึกษาฯ	ด้านความมั่นคงภายในและระหว่างประเทศ

  	 การแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนของไหล่ทวีประหว่างประเทศไทยและประเทศกัมพูชา 

จัดท�าโดย	ศาสตราจารย์	ดร.ชุมพร	ปัจจุสานนท์

  	 การพัฒนาก�าลังพลส�ารองให้ปฏิบัติหน้าที่ประจ�าการในกองทัพ	จัดท�าโดย 

คณะที่ปรึกษาฯ	ด้านการเตรียมพร้อมและป้องกันประเทศ

 4  การรายงานผลการด�าเนินงานของคณะท่ีปรึกษาฯ
	 	 สถาบันความมั่นคงศึกษา	 ได้กราบเรียนผลการด�าเนินงานของคณะที่ปรึกษาฯ 

ให้นายกรัฐมนตรีทราบแล้ว	จ�านวน	3	ครั้ง	(วันที่	15	มิถุนายน	2564	วันที่	5	สิงหาคม	2564	และ 

วันที่	11	ตุลาคม	2564)	และได้น�าเสนอต่อที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติรับทราบ	จ�านวน	2	ครั้ง 

(วันที่	22	มีนาคม	2564	และวันที่	26	สิงหาคม	2564)

ผลการด�าเนินงานในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านความมั่นคง (พ.ศ. 2561 - 2580) / แผนแม่บท

ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง
(พ.ศ. 2561 - 2580) และนโยบายและแผนระดับชาติ

ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565)

ผลการด�าเนินงานของส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
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 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในหกด้านของ 

	 ยทุธศาสตร์ชาต	ิซึง่ก�าหนดขึน้ภายใต้กรอบแนวคดิ	“ความมัน่คงแบบองค์รวม”	โดยมเีป้าหมาย 

การพัฒนาที่ส�าคัญ	คือ	“ประเทศชาติมั่นคง	ประชาชนมีความสุข”	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหาร 

จดัการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มคีวามมัน่คง	ปลอดภยั	เอกราช	อธปิไตย	และมคีวามสงบเรียบร้อย 

ในทกุระดบั	มคีวามพร้อมสามารถรบัมอืกบัภยัคกุคามและภยัพบิตัไิด้ทุกรปูแบบ	ควบคูก่บัการป้องกัน 

และแก้ไขปัญหาด้านความม่ันคงทีมี่อยู่ในปัจจบัุนและทีอ่าจจะเกดิขึน้ในอนาคต	 โดยใช้กลไกการจดัการ 

ความมัน่คงแบบองค์รวม	รวมถงึการเสรมิสร้างความร่วมมอืประเทศเพือ่นบ้านและมิตรประเทศทัว่โลก 

บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล	เพื่อให้สามารถด�าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	บรรลุผลส�าเร็จ 

อย่างเป็นรปูธรรม	และเป็นประโยชน์ต่อการขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์ชาติด้านต่าง	ๆ 	ให้สามารถขบัเคล่ือน 

ไปได้ตามทิศทางและเป้าหมายที่ก�าหนดไว้	ประกอบด้วย	5	เป้าหมาย	ได้แก่	(1)	ประชาชนอยู่ดี	กินดี 

และมคีวามสขุ	(2)	บ้านเมืองมคีวามม่ันคงในทุกมติแิละทุกระดบั	(3)	กองทพั	หน่วยงานด้านความมัน่คง 

ภาครัฐ	ภาคเอกชน	และภาคประชาชนมีความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง 

(4)	ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมัน่คงเป็นท่ีช่ืนชมและได้รบัการยอมรบัโดยประชาคมระหว่างประเทศ 

และ	(5)	การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลส�าเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ

	 ทัง้นี	้การขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์ชาตด้ิานความมัน่คงด�าเนนิการโดยการถ่ายทอดไปสู่การปฏบิติั 

จะด�าเนนิการผ่านแผนระดบัที	่2	ทีเ่กีย่วข้อง	ได้แก่	แผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาต	ิประเดน็ความมัน่คง 

และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ	 ซ่ึงเป็นกรอบแนวทางด�าเนินการ 

ที่มีความส�าคัญในการน�าไปสู่การจัดท�าแผนระดับที่	3	ประกอบด้วย	1)	แผนปฏิบัติการด้าน	... 

ซึ่งเป็นแผนปฏิบัติที่เป็นแผนพัฒนาเชิงประเด็น	(Issue-Based)	และ	2)	แผนปฏิบัติราชการ 

รายปี	และ	5	ปี	โดยมีการระบุการด�าเนินงาน/โครงการที่มีความชัดเจนตามภารกิจของหน่วยงาน 

ซึ่งสนับสนุนการด�าเนินงานของแผนระดับที่	2	และยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่งคงให้บรรลุเป้าหมาย 

ที่ก�าหนดไว้อย่างเป็นรูปธรรม

ผลการด�าเนินงานในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านความมั่นคง (พ.ศ. 2561 - 2580) / แผนแม่บท

ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง
(พ.ศ. 2561 - 2580) และนโยบายและแผนระดับชาติ

ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565)

ผลการด�าเนินงานของส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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 บทบาทของส�านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ
 ในการขับเคล่ือนยุทธศาสตรช์าติด้านความม่ันคง
	 ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ	 เป็นหน่วยงานรับผิดชอบขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 

ด้านความม่ันคงในภาพรวม	และเป็นหน่วยงานรบัผิดชอบขบัเคล่ือนแผนระดับที	่2	ได้แก่	1)	แผนแม่บทฯ 

ประเด็นความมั่นคง	โดยนัยมติ	ครม.	เมื่อวันที่	3	ธันวาคม	2562	เรื่อง	การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 

สู่การปฏิบัติ	ได้ก�าหนดให้	สมช.	เป็นหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนระดับประเด็นแผนแม่บทฯ	(จ.1) 

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ	 (จ.2)	และหน่วยงานเจ้าภาพ 

ขบัเคลือ่นเป้าหมายระดบัของแผนย่อย	(จ.3)	และ	2)	นโยบายและแผนระดบัชาตว่ิาด้วยความมัน่คงแห่งชาต ิ

ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ	พ.ศ.	2559

	 ทั้งนี้	 เมื่อวันที่	4	ธันวาคม	2560	คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการเสนอแผนเข้าสู่ 

การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	โดยก�าหนดให้แผนแม่บทฯ	ประเด็นความมั่นคงและนโยบายและ 

แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติมีฐานะเป็นแผนระดับที่	2	รองรับการด�าเนินการ 

ตามยุทธศาสตร์ชาติ	(พ.ศ.	2561	-	2580)	ในฐานะแผนระดับที่	1	ซึ่งทั้ง	2	แผนมีสาระส�าคัญ	ดังนี้

 สาระส�าคัญของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ
 ประเด็นความม่ันคง
  แผนแม่บทฯ ประเด็นความมั่นคง เป็นแผนระดบัที	่2	ทีใ่ช้เป็นกรอบแนวทางหลกั 

ในการน�าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง	คือ	“ประเทศชาติ 

มั่นคง	ประชาชนมีความสุข”	โดยแผนแม่บทฯ	ประเด็นความมั่นคง	ประกอบด้วย	5	แผนย่อย	ดังนี้

 1  แผนย่อยการรักษาความสงบภายในประเทศ  มุง่เน้นการสร้างเสรมิความสงบ 

เรยีบร้อยและสนัตสิขุให้เกดิขึน้กบัประเทศชาตบ้ิานเมือง	ให้สถาบนัหลกัมคีวามมัน่คงเป็นจดุศูนย์รวมจติใจ 

อย่างยั่งยืน	ประชาชนอยู่ดีมีสุข	มีความม่ันคงปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน	สังคมมีความเข้มแข็ง 

สามัคคีปรองดอง	และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันพร้อมที่จะร่วมแก้ไขปัญหาของชาติ

 2  แผนย่อยการปอ้งกันและแก้ไขปญัหาท่ีมีผลกระทบต่อความมัน่คง มุง่เน้น 

การแก้ไขปัญหาเดิมทีม่อียู่อย่างตรงประเดน็จนหมดไปอย่างรวดเร็ว	และป้องกันไม่ให้ปัญหาใหม่เกดิขึน้ 

อันจะส่งผลให้การบริหารจัดการและการพัฒนาประเทศในทุก	ๆ 	ด้าน	ด�าเนินการไปได้อย่างต่อเนื่อง 

และราบรื่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ผลการด�าเนินงานของส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
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 3  แผนย่อยการพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคาม 
ท่ีกระทบต่อความมัน่คงของชาติ มุง่เน้นการยกระดับขดีความสามารถของกองทพัและหน่วยงาน 

ด้านความม่ันคงทั้งระบบของประเทศให้มีความพร้อมในการป้องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ 

รวมทั้งสามารถติดตาม	ป้องกัน	แก้ไข	และรับมือกับปัญหาความมั่นคงทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ 

แบบบูรณาการให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อการป้องกันภัยคุกคามทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ 

ความรุนแรง

 4  แผนย่อยการบูรณาการความร่วมมือด้านความม่ันคงกับอาเซียน 
และนานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐ และท่ีมิใช่ภาครัฐ มุ่งเน้นการสร้างเสริมความสงบ 

สันติสุข	ความมั่นคง	และความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศชาติ	ภูมิภาค	และโลก	อย่างยั่งยืน	รวมทั้ง

ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศที่จะรองรับปัญหาร่วมกันได้

 5  แผนย่อยการพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 
มุ่งเน้นการพัฒนาให้กลไกส�าคัญต่าง	ๆ 	ท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	สามารถส่งเสริมและสนับสนุน 

การบริหารและพัฒนาประเทศได้อย่างแท้จริงเป็นรูปธรรม	มีการใช้หลักธรรมาภิบาล	และการบังคับ 

ใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ	สามารถขจัดปัญหา	การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

อย่างจริงจัง	เกิดความมั่นใจได้ว่าหน่วยงานรับผิดชอบทั้งหลักและรองพร้อมรับมือกับภัยคุกคาม 

ทุกรูปแบบทั้งในปัจจุบันและอนาคต

 สาระส�าคัญของนโยบายและแผนระดับชาติ
 วา่ด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565)
  พระราชบัญญัติสภาความม่ันคงแห่งชาติ พ.ศ. 2559 ก�าหนดให้ส�านักงาน 

สภาความม่ันคงแห่งชาต	ิจดัท�านโยบายและแผนระดบัชาตว่ิาด้วยความมัน่คงแห่งชาต	ิตามเป้าหมาย 

และแนวทางที่สภาความม่ันคงแห่งชาติก�าหนด	 เพ่ือเสนอต่อสภาและคณะรัฐมนตรีพิจารณา 

ให้ความเหน็ชอบ	รวมท้ังให้มกีารรบัฟังความคดิเหน็ของหน่วยงานของรัฐทีเ่กีย่วข้องและของประชาชน 

และจัดท�าเป็นประกาศพระบรมราชโองการ	และประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ผลการด�าเนินงานของส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
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วิสัยทัศน์

ผลประโยชน์แห่งชาติ

“มีเสถียรภาพภายในประเทศ มีศักยภาพในการลดภัยข้ามเขตพรมแดนไทย 
มีบทบาทสร้างสรรค์ในภูมิภาคและประชาคมโลก” กล่าวคือ	ชาติมีเสถียรภาพ 

และเป็นปึกแผ่น	ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต	ประเทศมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	ปลอดภัย 

จากภัยคุกคามข้ามพรมแดน	พร้อมเผชิญวิกฤตการณ์	มีบทบาทท่ีสร้างสรรค์และรับผิดชอบ 

เป็นที่ยอมรับในภูมิภาคและประชาคมโลก	เพื่อรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติ

  เจตนารมณ์ของการจัดท�านโยบายและแผนระดับชาติวา่ด้วยความมัน่คงแห่งชาติ 
เพื่อให ้คณะรัฐมนตรีหรือหน ่วยงานของรัฐใช ้ เป ็นกรอบหรือแนวทาง	หรือด�า เนินการ 

ตามหน้าที่อ�านาจในการก�าหนดแผนด้านความมั่นคงเฉพาะเรื่อง	แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ 

แผนบริหารวิกฤตการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติ	หรือการก�าหนดแผนงานหรือโครงการ 

ที่เกี่ยวกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ	หรือการปฏิบัติราชการอื่นใด 

ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ	โดยสามารถด�าเนินการ 

ป้องกันแจ้งเตอืน	แก้ไข	หรอืระงับยบัยัง้ภยัคุกคาม	เพือ่ประโยชน์ในการธ�ารงไว้ซ่ึงความมัน่คงแห่งชาติ

	 นโยบายและแผนระดบัชาติว่าด้วยความมัน่คงแห่งชาติฉบบัปัจจุบนั	เป็นฉบบัปี	พ.ศ.	2562	-	2565 

ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา	เมื่อวันที่	22	พฤศจิกายน	2562	โดยมีสาระส�าคัญ	ดังนี้

	การมีเอกราช	อธิปไตย	และบูรณภาพแห่งเขตอ�านาจรัฐ

	การด�ารงอยู่อย่างมั่นคงยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ

	การด�ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ

	การอยู ่ร ่วมกันในชาติอย่างสันติสุข	เป็นปึกแผ่น	มั่นคงทางสังคม	ท่ามกลางพหุสังคม 

	 และการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

	ความเจริญเติบโตของชาติ	ความเป็นธรรม	และความอยู่ดีมีสุขของประชาชน

	ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติ	สิ่งแวดล้อม	ความมั่นคงทางพลังงาน	อาหาร

	ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม 

	 ระหว่างประเทศ

	การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ	มีเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก

ผลการด�าเนินงานของส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
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วัตถุประสงค์แห่งชาติ

	เพ่ือส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น 

	 ประมุข

	เพือ่เสรมิสร้างจติส�านกึของคนในชาตใิห้มคีวามจงรกัภกัดี	และธ�ารงรกัษาไว้ซึง่สถาบนัชาต	ิศาสนา 

	 พระมหากษัตริย์

	เพือ่ส่งเสรมิและสนบัสนุนการสร้างความสามัคคปีรองดอง	ความเป็นธรรม	และความสมานฉนัท์ 

	 ในชาติ	เพื่อลดการเผชิญหน้า	และการใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบ

	เพื่อให้จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัย	ปราศจากเงื่อนไขของการใช้ความรุนแรง

	เพ่ือพัฒนาศักยภาพของภาครัฐและส่งเสริมบทบาทและความเข้มแข็งของทุกภาคส่วน 

	 ในการรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่กระทบกับความมั่นคง

	เพื่อให้การจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ	สิ่งแวดล้อม	พลังงาน	และอาหาร	มีความมั่นคง 

	 ความยั่งยืนและมีความสมดุลกับการขยายตัวของการพัฒนาประเทศ	รวมถึงลดความเสี่ยง 

	 จากผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน์

	เพื่อพัฒนาศักยภาพการเตรียมพร้อมของชาติในการเผชิญกับภาวะสงครามและวิกฤตการณ ์

	 ความมั่นคงอย่างมีเอกภาพและประสิทธิภาพ

	เพือ่เสรมิสร้างศกัยภาพของกองทพัในการป้องกนัประเทศ	สนบัสนนุภารกจิทีไ่ม่ใช่การสงคราม 

	 และสามารถผนกึก�าลงัของกองทพักบัทกุภาคส่วนในการเผชญิกบัภยัคกุคามด้านการป้องกนัประเทศ 

	 ในทุกรูปแบบ

	เพื่อส่งเสริมสภาวะแวดล้อมท่ีสร้างสรรค์และสันติในการอยู ่ร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน 

	 กลุ่มประเทศอาเซียน	ประชาคมโลก	บนพื้นฐานของการรักษาผลประโยชน์	และการด�ารง 

	 เกียรติภูมิของชาติ

	 ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ	 ได้ก�าหนดแนวทางการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ 

ด้านความม่ันคง	ผ่านแผนระดับท่ี	2	ได้แก่	แผนแม่บทฯ	ประเด็นความมั่นคงกับนโยบายและแผน 

ระดบัชาติว่าด้วยความมัน่คงแห่งชาต	ิ(พ.ศ.	2652	-	2565)	ไปในคราวเดียวกนั	เนือ่งจากแผนทัง้สองฉบบั 

เป็นแผนระดบัที	่2	ทีเ่ป็นกรอบแนวทางหลกัในการขบัเคลือ่นงานด้านความม่ันคงของชาต	ิทีไ่ด้ก�าหนด 

ห้วงระยะเวลาการด�าเนนิการทีส่อดคล้องกนั	ซึง่หน่วยงานสามารถขบัเคลือ่นแผนงานโครงการทีก่�าหนด 

การขับเคลื่อนไว้ในห้วงเวลาดังกล่าวไปในคราวเดียวกันได้	รวมถึงการก�าหนดประเด็นความมั่นคง 

(Security	Issues)	หรอืแนวทางการพฒันา	เป้าหมาย	และตัวชีวั้ดมคีวามสอดคล้องไปในทศิทางเดียวกนั 

ผลการด�าเนินงานของส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
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โดยที่การขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ	ประเด็นความมั่นคงควบคู่ไปกับนโยบายและแผนระดับชาติฯ 

จะช่วยลดความซ�า้ซ้อนของการด�าเนนิการ	และส่งผลให้การถ่ายทอดไปสู่การปฏบิติัในทิศทางเดียวกนั 

อย่างบรูณาการ	ทัง้นี	้การประชมุสภาความมัน่คงแห่งชาติ	ครัง้ที	่1/2563	เมือ่วันที	่23	มกราคม	2563 

ซึง่มนีายกรฐัมนตร	ีเป็นประธานสภาความมัน่คงแห่งชาต	ิมมีตริบัทราบแนวทางการขบัเคลือ่นดงักล่าวแล้ว 

และเพือ่ให้การขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์ชาตด้ิานความมัน่คง	ผ่านแผนระดับที	่2	ดังกล่าวเป็นไปอย่างมเีอกภาพ 

และบูรณาการ	ส�านักงานฯ	ได้ด�าเนินการเพื่อขับเคลื่อน	ได้แก่	1)	การจัดตั้งกลไกบูรณาการขับเคลื่อน 

ยทุธศาสตร์ชาตด้ิานความมัน่คง	2)	การจดัท�าร่างแผนบรูณาการขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์ชาตด้ิานความมัน่คง 

(พ.ศ.	2564	-	2565)	และ	3)	การประสานงานและสนบัสนนุการขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์ชาติด้านความมัน่คง 

โดยมีรายละเอียด	ดังนี้

 ผลการด�าเนินงานในการขบัเคล่ือนยุทธศาสตรช์าติ
 ด้านความม่ันคง

 1  การจัดต้ังกลไกบูรณาการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง

แผนผังกลไกบูรณาการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง

สภาความมั่นคงแห่งชาติ
(NSC)

(นรม. เป็นประธาน)

คณะกรรมการบูรณาการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง

(Integration of driving National Strategy
on Security Committee)

(รอง นรม. เป็นประธาน)

คณะรัฐมนตรี
(Cabinet)

คณะกรรมการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ
ด้านความมั่นคง

(National Strategy on Security
Formulation Committee)

(พลเอก สมศักดิ์ รุ่งสิตา เป็นประธาน)

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 
National Strategy Committee

(นรม. เป็นประธาน)

การป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
ที่มีผลกระทบต่อ

ความมั่นคง

เลขาธิการ
กอ.รมน.

การรักษา
ความสงบ

ภายในประเทศ

เลขาธิการ
กอ.รมน.

การบูรณาการ
ความร่วมมือ

ด้านความมั่นคง
กับอาเซียน

และนานาชาติ รวมทั้ง
องค์กรภาครัฐ
และมิใช่ภาครัฐ

(ปลัด กต. เป็นประธาน)

การพัฒนากลไก
การบริหารจดัการ

ความมัน่คง
แบบองค์รวม

(ลมช. เป็นประธาน)

การพัฒนา
ศักยภาพของประเทศ

ให้พร้อมเผชิญ
ภัยคุกคามที่กระทบ

ต่อความมั่นคง
ของชาติ

(ปลัด กห. เป็นประธาน)
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	 ส�านักงานฯ	ได้จัดตั้งกลไกบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงใน	2	ระดับ 

คอื	กลไกระดบันโยบาย	และกลไกระดบัอ�านวยการขับเคลือ่น	เพือ่ให้สามารถขบัเคลือ่นยุทธศาสตร์ชาติ 

ด้านความมั่นคงได ้อย ่างมีประสิทธิภาพ	 โดยเมื่อวันที่ 	 13	มีนาคม	2563	นายกรัฐมนตร ี

(พลเอก	ประยทุธ์	จนัทร์โอชา)/ประธานสภาความมัน่คงแห่งชาติ	ได้ลงนามค�าส่ังสภาความมัน่คงแห่งชาติ 

ที่	6/2563	เรื่อง	แต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง	และ 

ค�าสั่งสภาความม่ันคงแห่งชาติ	ที่	7/2563	เรื่อง	แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต ้

ยุทธศาสตร์ชาติ	ประเด็นความมั่นคง	และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 

มีรายละเอียด	ดังนี้

 1) คณะกรรมการบูรณาการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
เป็นกลไกระดับนโยบาย	โดยมรีองนายกรฐัมนตร	ี(พลเอก	ประวิตร	วงษ์สวุรรณ)	เป็นประธานกรรมการ 

มีหน้าที่อ�านาจในการพิจารณาและก�าหนดแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 

ให้บูรณาการกับยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่น	ๆ 	และก�าหนดแนวทางการจัดท�าแผนระดับที่	3	ให้รองรับ 

แผนระดับที่	2	ได้แก่	แผนแม่บทฯ	ประเด็นความมั่นคง	แผนการปฏิรูปประเทศ	นโยบายและแผน 

ระดบัชาตฯิ	และแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต	ิ รวมถงึพจิารณาแนวทางการพฒันาเป้าหมาย 

และตัวชี้วัด	และรายงานผลต่อสภาความมั่นคงแห่งชาติ	คณะกรรมการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาต ิ

ด้านความมั่นคง	และคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ

ผลการด�าเนินงานของส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
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 2) คณะกรรมการขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 
ความมั่นคง และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ เป็นกลไก 

ระดบัอ�านวยการขบัเคลือ่นทีจ่ดัตัง้ขึน้อย่างสอดคล้องกบัแผนแม่บทฯ	ประเด็นความมัน่คง	ทีม่จี�านวน 

5	แผนย่อยของแผนแม่บทฯ	ประเด็นความมั่นคง	โดยมีหัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานเจ้าภาพ 

แผนย่อยของแผนแม่บทฯ	ประเด็นความมั่นคง	เป็นประธานมีหน้าที่และอ�านาจในการอ�านวยการ 

ประสานงาน	สั่งการ	ปฏิบัติการ	และก�ากับดูแลการจัดท�าและขับเคลื่อนแผนย่อยภายใต้แผนแม่บทฯ 

ประเดน็ความมัน่คงให้เป็นไปตามเป้าหมายและตัวชีวั้ดอย่างสอดคล้องกบันโยบายและแผนระดับชาติ 

ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ	พัฒนาการก�าหนดหลักเกณฑ์และค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด	ติดตาม 

ประมวลผลการด�าเนินงานของแผนระดบัที	่3	โดยให้รายงานผลต่อคณะกรรมการบรูณาการขบัเคลือ่น 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง	และสภาความมั่นคงแห่งชาติ	ประกอบด้วย	5	คณะ	ดังนี้

BOARD
01

BOARD
02

BOARD
03

BOARD
04

BOARD
05

คณะที่ 1

คณะที่ 2

คณะที่ 3

คณะที่ 4

คณะที่ 5

ผลการด�าเนินงานของส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

28

ART Design02_SI-KK.indd   28 6/2/2565 BE   8:19 AM



 ผลการประชมุตามกลไกบูรณาการขบัเคล่ือนยุทธศาสตรช์าติ
 ด้านความม่ันคง
 1) การประชมุคณะกรรมการบูรณาการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ
  ด้านความมั่นคง คร้ังท่ี 1/2564

  เมือ่วนัที	่22	เมษายน	2564	ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรูณาการฯ	ได้รบัทราบความคบืหน้า 

การด�าเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 

ครั้งที่	1/2563	รวมถึงแนวทางการทบทวนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง	และแผนแม่บทฯ 

ประเดน็ความมัน่คง	นอกจากนัน้	ยงัได้รบัทราบแนวคดิการจดัท�าแผนรกัษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร 

(พ.ศ.	2564	-	2565)

	 	 อีกทั้งที่ประชุมฯ	ยังได้ร่วมพิจารณา	(ร่าง)	แผนบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 

ด้านความมัน่คง	(พ.ศ.	2564	-	2565)	โดยเห็นชอบให้หน่วยงานท่ีเกีย่วข้องน�าไปปฏิบตัใินการขบัเคลือ่น 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงให้บรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ได้อย่างเป็นรูปธรรม

 2) การประชมุคณะกรรมการขับเคล่ือนแผนย่อยด้านการพัฒนา
  กลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม
	 	 เมื่อวันที่	30	มีนาคม	2564	ที่ประชุมคณะกรรมการฯ	ได้รับทราบผลการด�าเนินการ 

ของคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นความมั่นคงและนโยบาย 

และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ	นอกจากนี้	ยังได้ร่วมพิจารณา	(ร่าง)	แผนบูรณาการ 

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง	(พ.ศ.	2564	-	2565)	โดยมีข้อคิดเห็นและข้อสังเกต 

ต่อการทบทวนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง	แผนแม่บทฯ	ประเด็นความมั่นคง	ในห้วงถัดไป 

(พ.ศ.	2566	-	2570)	ได้แก่	1)	การทบทวนตัวช้ีวัดของแผนแม่บทฯ	ประเด็นความมั่นคง	2)	การปรับ 

หน่วยงานเจ้าภาพในแผนแม่บทฯ	ประเด็นความมั่นคง	3)	การขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนา/ประเด็น 

ความมั่นคงผ่านแผนระดับที่	3	และ	4)	การจัดท�าแผนงาน	โครงการ	และกิจกรรมของหน่วยงาน

ผลการด�าเนินงานของส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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 2  การจัดท�าแผนบูรณาการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
  (พ.ศ. 2564 – 2565)

	 ส�านกังานฯ	ในฐานะหน่วยงานรบัผดิชอบขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์ชาตด้ิานความมัน่คงในภาพรวม 

จึงได้ร่วมกบัหน่วยงานเจ้าภาพแผนย่อยของแผนแม่บทฯ	ประเด็นความมัน่คง	และส่วนราชการทีเ่กีย่วข้อง 

ด�าเนินการจัดท�าแผนบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง	(พ.ศ.	2564	-	2565) 

โดยมีวัตถุประสงค์	ดังนี้	1)	เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจสาระส�าคัญ	แนวทาง	และกลไกการขับเคลื่อน 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง	2)	เพื่อก�าหนดแนวทางการประสานและบูรณาการด�าเนินงาน 

ระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง	และ	3)	เพ่ือถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติผ่านการถ่ายระดับเป้าหมาย 

และประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงสู่แผนระดับที่	2	และแผนระดับที่	3	อันจะน�าไปสู่ 

การบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติอย่างเป็นรูปธรรม	โดยแผนบูรณาการฯ	ดังกล่าวได้ผ่าน 

การพิจารณาและมีมติเห็นชอบในหลักการจากการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนย่อย 

ด้านการพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม	ครั้งที่ 	 1/2564	 เมื่อวันที ่

30	มีนาคม	2564	เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบูรณาการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 

ให้ความเหน็ชอบ	ก่อนน�ากราบเรยีนนายกรฐัมนตรี/ประธานสภาความมัน่คงแห่งชาต	ิ พิจารณาอนมุติั 

แผนบูรณาการฯ	เพื่อให้หน่วยงานน�าไปปฏิบัติต่อไป

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

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง	3)	กลไกบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 

ด้านความมั่นคง	4)	แนวทางการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ	และ	5)	การติดตามและประเมินผล 

ซึ่งแผนบูรณาการฯ	ให้ความส�าคัญกับการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงไปสู่การปฏิบัติ 

การก�าหนดแนวทางการประสานและบรูณาการการด�าเนนิงาน	เพ่ือสนบัสนนุและประสานการบรูณาการ 

การด�าเนินงานให้เกิดความเช่ือมโยงและสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน	รวมถึงให้ความส�าคัญ 

กับการติดตามผลการด�าเนินงานอย่างเป็นระบบ	เพ่ือให้คณะกรรมการตามกลไกระดับอ�านวยการ 

ขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ	ประเด็นความมั่นคง	และนโยบายและแผนระดับชาติฯ	ทั้ง	5	คณะ	และ 

หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องสามารถน�าไปขับเคลือ่นยุทธศาสตร์ชาตด้ิานความม่ันคงให้สมัฤทธ์ิผลเป็นรูปธรรม

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด ้านความมั่นคงในระยะที่ผ ่านมา 
ยังคงมีข้อจ�ากัดท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ีก�าหนดไว้ 
อาทิ	 ความไม่ชัดเจนของเป้าหมายและตัวชี้วัด	 และการบูรณาการและ 
ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง	 ซ่ึงส่งผลต่อ 
การประเมินผลการด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง

ผลการด�าเนินงานของส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
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ผลการด�าเนินงานตามแผนแม่บทฯ ประเด็นความม่ันคง และนโยบาย 
และแผนระดับชาติวา่ด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) 
จ�าแนกตามประเด็นความม่ันคง/แนวทางการพัฒนาท่ี สมช. 
รบัผิดชอบ มีดังน้ี

1  การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติภายใต้การปกครอง 
 ระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
	 1.1	 การขับเคลื่อนการด�าเนินงานภายใต ้ประเด็นการเสริมสร ้างความมั่นคง 
ของสถาบันหลักของชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ์ 
ทรงเป็นประมุข	มีความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง	ๆ 	ดังนี้

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 1, มาตรา 2, มาตรา 3
และ มาตรา 6

	ยุทธศาสตร์ชาติ	20	ปี	(พ.ศ.	2561	-	2580)	:	เป้าหมายที่	2.2	บ้านเมืองมีความมั่นคง 
	 ในทกุมติิและทกุระดับ	ประเด็นยทุธศาสตร์ที	่4.1	การรกัษาความสงบภายในประเทศ 
	 เพื่อเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและสันติสุขให้เกิดข้ึนกับประเทศชาติบ้านเมืองฯ 
	 ในประเด็นย่อยที่	4.1.2	การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลัก 
	 ของชาติ

FIR

ST L
EVEL PLANแผน

ระดับที่

1

	นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ	(พ.ศ.	2562	-	2565)	3.7.3 
	 การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติภายใต้การปกครองระบอบ 
	 ประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรย์ิทรงเป็นประมขุ	รองรบันโยบายที	่1	:	เสรมิสร้าง 
	 ความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
	 อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	ทั้งนี้	ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
	 ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก	เรื่อง	การเสริมสร้างความมั่นคง 
	 ของสถาบันหลกัของชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษัตรย์ิ 
	 ทรงเป็นประมุข
	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	12	พ.ศ.	2560	-	2564	ส่วนที่	4 

	 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ	ยุทธศาสตร์ท่ี	5	การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติ 
	 เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน
	แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาตปิระเดน็ความมัน่คง	แผนย่อย	การรกัษาความสงบ 

	 ภายในประเทศ
	นโยบายรัฐบาล	(คณะรัฐมนตรีแถลงต่อรัฐสภา	เมื่อวันที่	25	กรกฎาคม	2562) 

	 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์

SE
CO

ND LEVEL PLANแผน
ระดับที่

2

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

 สถาบันพระมหากษัตริย ์มีความส�าคัญและผูกพันกับสังคมไทยและคนไทยมาตลอด 

ประวัติศาสตร์ของประเทศ	ในฐานะท่ีเป็นปัจจัยแห่งความมั่นคงที่ทรงน�าพาประเทศชาติให้อยู่รอด 

ปลอดภยัตลอดมา	เป็นศนูย์รวมความรกั	ความสามัคคีของคนในชาติมาจนถงึปัจจบัุน	แผนปฏบิติัการ 

ด้านการธ�ารงรักษาสถาบันหลักของชาติ	พ.ศ.	2564	-	2570	จึงมีเป้าหมายให้ประชาชนมีความรู้ 

ความเข้าใจถึงบทบาทและคุณค่าของสถาบันพระมหากษัตริย์	สามารถน้อมน�าแนวพระราชด�าริ 

มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวัน	รวมถึงธ�ารงรักษาไว้ซึ่งความมั่นคงยั่งยืนของสถาบันพระมหากษัตริย์

	 แนวทางการรักษาความมั่นคงสถาบันหลักของชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย 

อนัมพีระมหากษัตรย์ิทรงเป็นประมขุ	มจีดุมุง่หมายเพือ่ให้ประชาชนมคีวามตระหนักรู	้มคีวามภาคภมิูใจ 

และเข้าใจถึงบทบาทและคุณค่าความส�าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างถูกต้อง	มีกลไก 

ในการพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ท่ีเข้มแข็ง	มีการเทิดพระเกียรติองค์พระมหากษัตริย์ 

ในขอบเขตที่เหมาะสมและสอดคล้องกับขนบธรรมเนียมประเพณี	และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 

ในการธ�ารงรักษาไว้ซึ่งความมั่นคงยั่งยืนของสถาบันพระมหากษัตริย์

แนวทางการด�าเนินการ ประกอบด้วย 4 แนวทาง ดังน้ี

แนวทางท่ี

1 การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับบทบาท และความส�าคัญของ
สถาบันพระมหากษัตริย์ต่อสังคมไทย

แนวทางท่ี

2
การน้อมน�าแนวพระราชด�าริ และผลส�าเร็จของโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชด�าริไปขับเคล่ือนและขยายผลสู่ประชาชนในทุกภาคส่วน

แนวทางท่ี

3 เสริมสร้างประสิทธภิาพการด�าเนินงานและกลไกการธ�ารงรักษา
สถาบันพระมหากษัตริย์

แนวทางท่ี

4 เสริมสร้างการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธภิาพ

ท่ีมาและความส�าคัญ

สาระส�าคัญ / ประเด็นยุทธศาสตร์

ผลการด�าเนินงานของส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

32

ART Design02_SI-KK.indd   32 6/2/2565 BE   8:19 AM



	 1.	 การประชุมคณะกรรมการนโยบายของสภาความมั่นคงแห่งชาติ	ครั้งที่	 1/2564	 เมื่อวันที่ 

11	มกราคม	2564	ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ	(ร่าง)	แผนปฏิบัติการด้านการเสริมสร้างความมั่นคง 

สถาบันหลักของชาติฯ	เพื่อเสนอให้ที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติพิจารณาต่อไป

	 2.	 การประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ	ครั้งที่	1/2564	เมื่อวันที่	22	มีนาคม	2564	ที่ประชุม 

มีมติเห็นชอบ	(ร่าง)	แผนปฏิบัติการฯ	และ	(ร่าง)	ค�าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอ�านวยการขับเคลื่อน 

การธ�ารงรักษาสถาบันหลักของชาติ

	 3.	 การประชุมส่วนราชการที่เ ก่ียวข้องเพ่ือหารือและก�าหนดแนวทางการขับเคล่ือน 

แผนปฏิบตักิารด้านการธ�ารงรกัษาสถาบนัหลกัของชาต	ิพ.ศ.	2564	-	2570	เมือ่วันที	่17	กนัยายน	2564 

โดยมรีอง	ลมช.	รชักรณ์ฯ	เป็นประธาน	ซึง่ท่ีประชมุมมีติมอบให้ฝ่ายเลขานกุารฯ	รบัความเหน็ทีป่ระชุม 

ไปก�าหนดแนวทางการขบัเคล่ือนแผนปฏบัิตกิารด้านการธ�ารงรักษาสถาบนัหลกัของชาต	ิพ.ศ.	2564	-	2570 

เพื่อเสนอคณะกรรมการอ�านวยการขับเคลื่อนการธ�ารงรักษาสถาบันหลักของชาติ	 พิจารณา 

ให้ความเห็นชอบต่อไป

	 4.	 การประชุมคณะกรรมการอ�านวยการขับเคลื่อนการธ�ารงรักษาสถาบันหลักของชาติ 

ครัง้ที	่1/2564	เมือ่วนัที	่12	พฤศจกิายน	2564	โดยมเีลขาธกิารสภาความมัน่คงแห่งชาติ	เป็นประธาน 

ซึ่งที่ประชุมมีมติดังนี้

	 	 1)	 เห็นชอบในหลักการของ	 (ร ่าง)	แนวทางการขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการฯ	และ 

ให้ฝ่ายเลขานุการน�าข้อคิดเห็นของคณะกรรมการฯ	ไปปรับปรุงให้เกิดความชัดเจนก่อนน�าเสนอ 

ต่อสภาความมั่นคงแห่งชาติต่อไป

	 	 2)	 มอบให้หน่วยงานหลักคือ	ศธ.	มท.	และ	ยธ.	หารือร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

เพื่อก�าหนดแผนการท�างาน	โดยเฉพาะโครงการส�าคัญท่ีสะท้อนความส�าเร็จในปีงบประมาณ 

พ.ศ.	2565	-	2566	เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายและตัวชี้วัดของการด�าเนินงานในแต่ละแผนงาน 

ให้ประสานสอดคล้องกับกิจกรรมของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความชัดเจน 

มากยิ่งขึ้น

การขับเคล่ือน / ผลการด�าเนินงาน

ผลการด�าเนินงานของส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
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2  การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์
 2.1	 การขับเคลื่อนการด�าเนินงานภายใต้ประเด็นการเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์

มีความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง	ๆ 	ดังนี้

	ยุทธศาสตร์ชาติ	พ.ศ.	2561	-	2580	:	ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงในประเด็น 
	 การพฒันาและเสรมิสร้างคนในทกุภาคส่วนให้มคีวามเข้มแขง็	มคีวามพร้อมตระหนกั 
	 ในเรื่องความมั่นคง	และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา

FIR

ST L
EVEL PLANแผน

ระดับที่

1

	แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ประเด็นความมั่นคง	ภายใต้แผนย่อยการรักษา 
	 ความสงบภายในประเทศ	แนวทางการพัฒนาการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิต 
	 และทรัพย์สินและความมั่นคงของมนุษย์
	นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ	 (พ.ศ.	2562	-	2565) 

	 ปรากฏอยูใ่นทุกนโยบายความมัน่คงแห่งชาต	ิและแผนระดบัชาตว่ิาด้วยความมัน่คงแห่งชาต:ิ 
	 การเสริมสร้างความมั่นคงมนุษย์

SE
CO

ND LEVEL PLANแผน
ระดับที่

2

	 2.2	 แผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ	(พ.ศ.	2562	-	2565)

	 ปัจจุบันสถานการณ์ภัยคุกคามทางความม่ันคง	มีความซับซ้อน	หลากหลาย	ละเอียดอ่อน 
ครอบคลุมและเชื่อมโยงกันในหลายมิติ	อาทิ	อาชญากรรมข้ามชาติ	ภัยธรรมชาติ	การโจมตี 
และจารกรรมทางไซเบอร์	ความมั่นคงทางอาหาร	พลังงาน	และทรัพยากรธรรมชาติ	รวมทั้ง 
มีความหลากหลายแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่	ส่งผลกระทบต่อประชาชนและประเทศชาติโดยรวม 
ในทุกมิติ	ดังนั้นการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงจึงไม่อาจใช้แนวทางและวิธีการดั้งเดิม 
ที่ ใช ้แผนงานด้านความมั่นคงด�าเนินการเพียงอย่างเดียว	หากแต่จ�าเป ็นต ้องน�าแผนงาน 
ด้านการพัฒนามาด�าเนินการเพื่อเสริมงานความมั่นคง	โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างกัน 
หลายภาคส่วนเพื่อป้องกัน	แก้ไข	และลดเงื่อนไขของปัญหา

	 แผนการพัฒนาพื้นท่ีเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ	(พ.ศ.	2562	-	2565)	เป็นแผนความมั่นคง 
เฉพาะเรื่องของส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ	 (สมช.)	 โดยกองความมั่นคงด้านการเตรียมพร้อม 
และการป้องกันประเทศ	(กตป.)	ที่บูรณาการ	“งานความมั่นคง”	กับ	“งานพัฒนา”	เข้าด้วยกัน 
โดยใช้	“พืน้ท่ีเป้าหมาย”	เป็นตวัเช่ือม	กล่าวคอื	จะมีการวเิคราะห์หาพ้ืนทีเ่ป้าหมายทีม่ปัีญหาความม่ันคง 

ท่ีมาและความส�าคัญ

สาระส�าคัญ / ประเด็นยุทธศาสตร์

ผลการด�าเนินงานของส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
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01ประเด็นยุทธศาสตร์

ST
RA

TE
GI

C 

02ประเด็นยุทธศาสตร์

ST
RA

TE
GI

C 

03ประเด็นยุทธศาสตร์

ST
RA

TE
GI

C 

04ประเด็นยุทธศาสตร์

ST
RA

TE
GI

C 

08ประเด็นยุทธศาสตร์

ST
RA

TE
GI

C 
05ประเด็นยุทธศาสตร์

ST
RA

TE
GI

C 

06ประเด็นยุทธศาสตร์

ST
RA

TE
GI

C 

07ประเด็นยุทธศาสตร์

ST
RA

TE
GI

C 

หรือมีเงื่อนไขของปัญหาความมั่นคง	และน�ากระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	และการป้องกัน 
ประเทศ	เข้ามาสนับสนุนเพื่อพัฒนาแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่เป้าหมายดังกล่าว	ให้ประชาชน 
มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน	มีภูมิคุ้มกันภัยความมั่นคง	และสามารถพึ่งพาตนเองได้	ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญ 
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงตั้งแต่ระดับฐานราก	ส่งผลให้เกิดการสร้างภูมิคุ ้มกัน 
ทางความมั่นคงในระยะยาว

ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 8 ประเด็น ดังน้ี

ผลการด�าเนินงานของส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
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แผนผงัสาระส�าคัญของการขับเคล่ือนแผนการพัฒนาพ้ืนท่ีเพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติ
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การดําเนินงานโดยยึดพื้นที่เปาหมายเปนหลัก

การมีสวนรวมตามแนวทางประชารัฐ
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 1)	 การประชุมเพื่อขับเคลื่อนแผนการพัฒนาพื้นที่ฯ	 ได้แก่	 (1)	การสรรหาและคัดเลือก 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายและอ�านวยการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคง 

ของชาติ	 (นพช.)	(2)	การหารือข้อราชการกับกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด 

(กปช.จต.)	เกี่ยวกับโครงการ	พมพ.	โป่งน�้าร้อน	ระยะท่ี	2	และ	(3)	การประชุมหารือระหว่าง	สมช. 

และส�านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต	ิ(สศช.)	เพือ่พจิารณาการด�าเนนิการเชิงนโยบาย 

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง

 2)	 การเสริมสร้างความรู้	ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนแผนการพัฒนาพื้นที่ฯ 

ให้กับหน่วยงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง	และประชาชนได้รับทราบ	และร่วมด�าเนินการขับเคล่ือน 

ไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นเอกภาพ	ผ่านเวทีการประชุม	สัมมนา	และประชาคมต่าง	ๆ 	อาทิ 

(1)	การจัดท�าประชาคมเกี่ยวกับการด�าเนินชีวิตตามแนวพระราชด�าริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

และการจัดท�าร่างโครงการอนุรักษ์พลังงาน	(2)	การเสริมทักษะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในแผนงาน/ 

โครงการด้านความมัน่คง	และการเสรมิสร้างศกัยภาพก�าลงัพลเก่ียวกบังานด้านยทุธศาสตร์ความมัน่คง 

ชายแดน	ในเขตพื้นท่ีกองทัพภาคท่ี	1	-	3	(3)	การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อน 

งานพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคง	ตามแผนการจัดระเบียบพื้นที่ชายฝั ่งทะเลและเกาะแก่ง 

(พ.ศ.	2563	-	2565)	ประจ�าปีงบประมาณ	2564	(4)	การประชมุคณะกรรมการพัฒนาเพ่ือความมัน่คง 

ในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่	1	และ	3	และ	(5)	การประชุมเพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนาพื้นที ่

เพื่อเสริมความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขต	กปช.จต.

 3)	 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	เรื่อง	“การพัฒนาศักยภาพบุคลากรปฏิบัติงานพัฒนาพ้ืนที่ 

เพื่อเสริมความมั่นคง”	ประจ�าปี	พ.ศ.	2564	(รุ่นที่	4)	เมื่อวันที่	24	-	26	มีนาคม	2564	ณ	โรงแรม 

เซ็นทรา	บาย	เซ็นทารา	ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์	ถนนแจ้งวัฒนะ	กรุงเทพฯ	และ 

โรงแรม	ณ	เวลา	อ�าเภอเมือง	จังหวัดราชบุรี	มีผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น	86	คน	จาก	48	หน่วยงาน 

ประกอบด้วย	ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ของ	สมช.	และผู้แทนส่วนราชการทั้งพลเรือน	ทหาร	และต�ารวจ 

ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่ฯ	มากขึ้น	รวมทั้งเกิดเครือข่าย 

เพือ่บรูณาการการท�างานระหว่างกนั	น�าไปสูก่ารเป็นบคุลากรมอือาชพีท่ีสามารถขยายฐานองค์ความรู้ 

ไปยังบุคลากรในหน่วยงานต่อไป

การขับเคล่ือน / ผลการด�าเนินงาน

ผลการด�าเนินงานของส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
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 4)	 การบูรณาการขับเคลื่อนแผนต�าบลมั่นคง	มั่งคั่ง	ยั่งยืน	และแผนการพัฒนาพ้ืนท่ี 

เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ	 เมื่อวันที่	 2	 มิถุนายน	 2564	 โดย	 สมช.	 ได้ด�าเนินการปรับปรุง	 (ร่าง) 

แผนต�าบลมั่นคง	มั่งคั่ง	ยั่งยืน	ในพื้นที่ต�าบลชายแดน	ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน	รวมท้ังจัดท�า 

ตารางประสานสอดคล้องแนวทางการด�าเนินการของแผนงาน/โครงการต่าง	ๆ 	เพื่อความสะดวก 

ในการติดตามและประเมินผลต่อไป

 5)	 การติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานขับเคล่ือนแผนการพัฒนาพ้ืนท่ีเพ่ือเสริม 

ความมั่นคงของชาติ	(พ.ศ.	2562	-	2565)	โดยจัดการประชุมติดตามและประเมินผลการด�าเนินการ 

ขับเคลื่อนแผนการพัฒนาพื้นที่ฯ	จ�านวน	7	ครั้ง	ผ่านโปรแกรม	Zoom	Cloud	Meetings	เพื่อรับฟัง 

ความเห็นจากหน่วยงานระดับภาค	หน่วยงานระดับจังหวัด	ทั้ง	76	จังหวัด	 (ประกอบด้วย	กลุ่มงาน 

ยทุธศาสตร์และข้อมลูเพือ่การพฒันาจงัหวดั	ส�านกังานจงัหวดั	กลุม่งานความม่ันคง	ทีท่�าการปกครองจังหวดั 

และรองผูอ้�านวยการรักษาความมัน่คงภายในจงัหวดั	ฝ่ายทหาร)	และหน่วยงานส่วนกลางทีเ่กีย่วข้อง 

ได้แก่	(1)	ภาคเหนอืตอนบน	วนัที	่29	กรกฎาคม	2564	(2)	ภาคเหนอืตอนล่าง	วนัที	่6	สงิหาคม	2564 

(3)	ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนบน	วนัที	่13	สงิหาคม	2564	(4)	ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

วันที่ 	 16	 สิ งหาคม	 2564	 (5) 	 ภาคกลางและภาคตะวันตก	 วันที่ 	 23	 สิ งหาคม	 2564 

(6)	ภาคกลางและภาคตะวันออก	วันที่	25	สิงหาคม	2564	(7)	ภาคใต้	วันที่	30	สิงหาคม	2564 

ซึง่ทีป่ระชุมได้ให้ข้อมลูทีส่�าคญั	ได้แก่	ภยัคกุคามความมัน่คงในพืน้ทีร่บัผดิชอบ	ภาพรวมการขบัเคลือ่น 

งานในระยะที่ผ่านมา	ปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินงาน	และข้อเสนอแนะต่อการจัดท�าแผน 

ในห้วงต่อไป	โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นประโยชน์ของการขับเคลื่อนแผนการพัฒนาพื้นที่ฯ 

และสนับสนุนให้มีการด�าเนินการในห้วงถัดไป	(พ.ศ.	2566	-	2570)

 6)	 การอ�านวยการขบัเคลือ่นแผนโดยจดัท�า	“โครงการพัฒนาระบบอเิล็กทรอนกิส์ในการรายงาน 

ผลการด�าเนินงานขับเคลื่อนแผนความมั่นคงเฉพาะเรื่องของ	สมช.	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564” 

มวีตัถปุระสงค์เพือ่น�าระบบอเิลก็ทรอนกิส์มาใช้ในการบนัทกึรายงานผลการด�าเนินงานจากหน่วยงาน 

ที่เก่ียวข้องต่าง	ๆ 	แทนรูปแบบเดิมซึ่งเป็นเอกสาร	 (Paper-based)	 เพื่อให้สามารถน�าข้อมูล 

การรายงานผลมาวิเคราะห์	ประมวลผล	และสามารถแสดงผลในเชิงสถิติได้	 ซ่ึงจะช่วยให้ผู้ก�าหนด 

นโยบาย	ผู้ประสานงาน	และผู้ปฏิบัติ	สามารถวางแผนและก�าหนดแนวทางการเสริมสร้างความมั่นคง 

ให้กับประเทศชาติและประชาชนอย่างเหมาะสมต่อไป	โดยประมวลจากผลสัมฤทธิ์เกิดขึ้น

ผลการด�าเนินงานของส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
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	 2.3	แผนส่งเสรมิการอยูร่่วมกนัภายใต้สงัคมพหวุฒันธรรมในประเทศไทย	(พ.ศ.	2562	-	2565)

	 บริบทและสถานการณ์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปส่งผลให้บริบทด้านความมั่นคงของประเทศ 

โดยเฉพาะกระแสด้านสิทธิมนุษยชน	ปัญหาความเหลื่อมล�้า	ความรู้สึกไม่เท่าเทียม	ซึ่งอาจน�าไปสู ่

การรวมกลุม่เพือ่เรยีกร้องสิทธ	ิเสรภีาพ	การตอบสนองความต้องการและการแสดงอัตลักษณ์เฉพาะกลุ่ม 

อันอาจจะน�ามาซึ่งปัญหาความขัดแย้ง	การใช้ความรุนแรงระหว่างกัน	และเป็นอุปสรรคต่อการสร้าง 

ความสมานฉันท์ของคนในชาติ	กอปรกับแผนปฏิรูปประเทศด้านสังคม	(เร่ืองและประเด็นปฏิรูปท่ี	4 

ระบบสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง)	ก�าหนดให้	สมช.	เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท�าแผนส่งเสริม 

การอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม	 เพื่อเป็นกรอบทิศทางส�าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

น�าไปประกอบการจัดท�าแผนงานรองรับ

	 ในการจัดท�า	แผนส่งเสริมการอยู ่ร ่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศไทย 

พ.ศ.	2562	-	2565	ได้น้อมน�าศาสตร์พระราชา	และแนวทางพระราชทานที่สมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมพิลอดลุยเดช	ได้พระราชทานไว้	คอื	“เข้าใจ	เข้าถึง	พฒันา”	“ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง” 

“การพฒันาตามภมูสิงัคม”	และแนวทางตามพระราชด�ารทิีเ่กีย่วข้อง	โดยมกีรอบแนวคดิการด�าเนนิงาน 

ดังนี้

บริหารจัดการทรัพยากรและบริการของภาครัฐ และภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง 
ร่วมกันบนพ้ืนฐานของสังคมพหุวัฒนธรรม โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ 
และค�านึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม

ยึดม่ันในหลักนิติรัฐ นิติธรรม หลักสิทธิมนุษยชน และหลักธรรมาภิบาล 
ด�าเนินการภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และบริบทของ 
สังคมไทย รวมท้ังตระหนักและเคารพในสนธิสัญญาระหว่างประเทศ 
ท่ีประเทศไทยเป็นภาคี

ยึดหลักตามแนวทางสันติวิธี และใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมจาก 
ทุกภาคส่วนตามกลไกประชารัฐ ในการพัฒนาและการแก้ไขปัญหา 
ท่ีสอดคล้องกับวิถีชี วิต วัฒนธรรม และอัตลักษณ์ของแต่ละ พ้ืนท่ี 
โดยค�านึงถึงผลประโยชน์ของชุมชน และผลประโยชน์ของชาติอย่าง
สอดคล้องกัน

ท่ีมาและความส�าคัญ

สาระส�าคัญ / ประเด็นยุทธศาสตร์

1

2

3
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แนวทางการด�าเนินการ	ประกอบด้วย	5	แนวทาง	ดังนี้

แนวทางท่ี

1
เสริมสร้างการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม
ในประเทศไทย

แนวทางท่ี

2 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาของประเทศ

แนวทางท่ี

3
ส่งเสริมให้คนในชาติอยู่ร่วมกันได้อย่างมีเกียรติและศักด์ิศรี ได้รับสิทธิ
และการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับวิถีชวิีต วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
และบริบทของพ้ืนท่ี

แนวทางท่ี

4
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจท่ีถูกต้องแก่ทุกภาคส่วนท้ังในประเทศ
และต่างประเทศเก่ียวกับสังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศไทย
และการด�าเนินการของภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง

แนวทางท่ี

5 พัฒนาประสิทธภิาพการบริหารจัดการของรัฐให้สอดคล้องกับ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม

การขับเคล่ือน / ผลการด�าเนินงาน

	 1.	 กระบวนการยกร่างกรอบแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคม 

พหุวัฒนธรรมในประเทศไทย	พ.ศ.	2566	-	2570	สมช.	โดย	กองความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

และชนต่างวัฒนธรรม	 (กชต.)	 ได้ด�าเนินการจัดประชุมรับทราบสถานการณ์และข้อคิดเห็น 

จากทกุภาคส่วน	เกีย่วกบัการส่งเสรมิสังคมพหวัุฒนธรรม	ทัง้ในส่วนกลางและในภมูภิาค	จ�านวน	9	ครัง้ 

ในห้วงเดือนมีนาคม	2563	จนถึงเดือนมีนาคม	2564	พร้อมทั้ง	ได้ด�าเนินการรวบรวม	ศึกษา 

และวิเคราะห์จากเอกสารวิชาการบทความ	รวมถึงข้อมูลจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องมาอย่างต่อเนื่อง 

จนน�ามาสูก่ารจดัท�า	(ร่าง)	กรอบแผนปฏิบตักิารด้านการส่งเสริมการอยูร่่วมกนัภายใต้สังคมพหวุฒันธรรม 

ในประเทศไทย	พ.ศ.	2566	-	2570	 โดยได้น�าเสนอคณะอนุกรรมการ	และคณะกรรมการ 

ภายใต้สภาความมั่นคงแห่งชาติ	เพื่อพิจารณาเห็นชอบ	ตามล�าดับ	ดังนี้

	 	 1.1	 การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการเพ่ือส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต ้

สงัคมพหวุฒันธรรม	(อบ.พว.)	ครัง้ที	่1/2564	เมือ่วนัที	่9	สงิหาคม	2564	โดยม	ีนายฉตัรชยั	บางชวด 

รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ	 เป็นประธาน	ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบในหลักการ	(ร่าง) 

กรอบแผนปฏิบตักิารฯ	โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขานกุารด�าเนนิการปรับปรุง	(ร่าง)	กรอบแผนปฏิบติัการฯ 

ให้สอดคล้องกับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการ
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	 	 1.2	 การประชมุคณะกรรมการร้อยกรองงานของสภาความมัน่คงแห่งชาต	ิครัง้ที	่2/2564 

เมื่อวันที่	17	สิงหาคม	2564	โดยมี	พลเอก	ณัฐพล	นาคพาณิชย์	เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ 

เป็นประธาน	ซึ่งท่ีประชุมเห็นชอบในหลักการ	(ร่าง)	กรอบแผนปฏิบัติการฯ	และมีข้อคิดเห็น 

และข ้อเสนอแนะเพิ่มเ ติมว ่าการจัดท�าแผนปฏิบัติการด ้านการส ่ง เสริมการอยู ่ ร ่ วมกัน 

ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศไทย	พ.ศ.	2566	-	2570	เป็นแผนบูรณาการงานของหน่วยงาน 

ในเชิงยุทธศาสตร์	จึงเห็นควรศึกษาหลักเกณฑ์	และแนวทางการจัดท�าแผนระดับที่	3	ของ 

ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(สศช.)	ให้ครบถ้วน	เพื่อมิให้เกิดความล่าช้า 

ในกระบวนการน�าเสนอแผนต่อ	สศช.	ในระยะต่อไป

	 	 1.3	 เมื่อวันที่	26	สิงหาคม	2564	ที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ	ครั้งที่	2/2564 

โดยมีนายกรัฐมนตรี	เป็นประธาน	ได้มีมติเห็นชอบ	(ร่าง)	กรอบแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริม 

การอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศไทย	พ.ศ.	2566	-	2570	โดยมอบหมาย 

ให้ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ	 (สมช.)	 ในฐานะฝ่ายเลขานุการ	ด�าเนินการรวบรวมข้อมูลและ 

ข้อคิดเห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง	ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ	และภาคส่วนอื่นนอกภาครัฐ	อาทิ	ผู้แทน 

กลุม่ชาตพินัธุ	์ภาคประชาสงัคม	นกัวชิาการ	และกลุม่ทีม่ส่ีวนได้ส่วนเสยี	เพือ่จดัท�า	(ร่าง)	แผนปฏบิตักิารฯ 

ให้มีความครบถ้วน	สมบูรณ์	สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน	ก่อนน�าเสนอกลไกหลักที่เกี่ยวข้อง 

ภายใต้สภาความมัน่คงแห่งชาต	ิเพือ่พจิารณาเหน็ชอบต่อไป	รวมทัง้ในคราวการยก	(ร่าง)	แผนปฏบิตักิารฯ 

ได้พบว่าปัญหาความทับซ้อนของการใช้ประโยชน์ของที่ดินยังคงเป็นปัญหาความขัดแย้งที่ส�าคัญ

การประชมุคณะอนุกรรมการบริหารจัดการเพ่ือส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม
(อบ.พว.) คร้ังท่ี 1/2564 เมื่อวันท่ี 9 สิงหาคม 2564

ผลการด�าเนินงานของส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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	 2.	 การด�าเนินการตามมติของที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ	ครั้งที่	2/2564	ในการ 

ด�าเนนิการรวบรวมข้อมลูและข้อคดิเหน็จากภาคส่วนทีเ่ก่ียวข้อง	เพ่ือจดัท�า	(ร่าง)	แผนปฏบิติัการ 

ด้านการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศไทย	พ.ศ.	2566	-	2570

	 	 2.1	 การลงพ้ืนที	่จ.สกลนคร	และ	จ.นครพนม	เพือ่รวบรวมข้อมลูและข้อคดิเหน็จาก 

ภาคส่วนทีเ่กีย่วข้องในพ้ืนทีภ่าคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	(ภาคอีสาน)	เมือ่วันที	่10	-	13	พฤศจกิายน	2564 

โดยสรุปผลการด�าเนินการที่ส�าคัญ	ดังนี้

	 	 	 1)	การประชุมส่วนราชการที่ เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณารายละเอียด	 (ร ่าง) 

แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมการอยู ่ร ่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศไทย 

พ.ศ.	2566	-	2570	เมื่อวันที่	11	พฤศจิกายน	2564	โดยมีนายดนัย	มู่สา	ผู ้ทรงคุณวุฒิพิเศษ 

ประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี	เป็นประธาน	โดยที่ประชุมได้สะท้อนว่า	ด้วยลักษณะของการก่อตัวขึ้น 

ของกลุ่มชาติพนัธุท์ีม่อียูด่ัง้เดมิ	และกลุม่ชาตพินัธ์ุ	ทีอ่พยพมาในอดีต	อาท	ิชาวไทยเช้ือสายเวียดนาม 

ชาวไทยเช้ือสายจีน	ประกอบกับลักษณะของภูมิประเทศและภูมิสังคมที่สามารถผสมกลมกลืน 

กับคนของพื้นท่ีได้	ส่งผลท�าให้พื้นที่มีความหลากหลายทั้งทางด้านอัตลักษณ์	และเป็นต้นแบบ 

ของการอยู่ร่วมกันแบบสังคมพหุวัฒนธรรม	ทั้งนี้	ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการของ	(ร่าง)	แผน 

ปฏบิตักิารฯ	และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ	ด�าเนนิการปรบัปรงุรายละเอยีดของ	(ร่าง)	แผนปฏบิตักิารฯ 

ให้สอดคล้องกับข้อคดิเหน็และข้อเสนอแนะของทีป่ระชมุ	 โดยเฉพาะการเพ่ิมเตมิและจดัท�ารายละเอยีด 

การแบ่งมอบภารกิจงานให้มีความชัดเจน	และการก�าหนดแผนงานโครงการท่ีเป็นรูปธรรม	รวมท้ัง 

การปรับปรุงระเบียบ	และกฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาต่าง	ๆ 	ในปัจจุบัน	โดยเฉพาะ 

การแก้ไขปัญหาเรือ่งความเหลือ่มล�า้	นอกจากนี	้ในประเด็นเร่ืองปัญหาท่ีดิน	พบว่าท่ีผ่านมาหน่วยงาน 

ในพื้นที่ได้ด�าเนินการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง	ผ่านกลไก	คทช.	โดยมีเป้าหมายให้คนสามารถ 

อยู่ร่วมกับป่า

การประชมุส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องเพ่ือพิจารณารายละเอียด (ร่าง) แผนปฏิบัติการ
ด้านการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศไทย พ.ศ. 2566 - 2570
เมื่อวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2564

ผลการด�าเนินงานของส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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	 	 	 2)	การประชุมหารือร่วมกับผู ้แทนกลุ่มชาติพันธุ ์	เพื่อพิจารณารายละเอียด 

(ร่าง)	แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศไทย 

พ.ศ.	2566	-	2570	เมื่อวันที่	12	พฤศจิกายน	2564	โดยมีนายฉัตรชัย	บางชวด	รองเลขาธิการ 

สภาความม่ันคงแห่งชาติ	เป็นประธาน	ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบในหลักการของ	(ร่าง)	แผนปฏิบัติการฯ 

และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ	ด�าเนินการปรับปรุงรายละเอียดของ	(ร่าง)	แผนปฏิบัติการฯ 

ให้สอดคล้องกับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุม	โดยเฉพาะการปรับปรุงประสิทธิภาพ 

การบรหิารจัดการของภาครฐั	เพือ่มใิห้เกดิการสร้างเงือ่นไขหรอืปัญหาความขัดแย้งต่าง	ๆ 	ในทางปฏบิตั ิ

ทั้งความขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชน	และกลุ่มนายทุนกับประชาชน	รวมทั้งการปรับปรุง 

ประสิทธภิาพการบงัคบัใช้กฎหมายท่ีเกีย่วข้องมใิห้เกดิความลกัลัน่	ตลอดจนการแปลงแผนไปสูก่ารปฏบิตั ิ

ให้มีความชัดเจน	สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพ้ืนท่ีท่ีมีความแตกต่างกัน	อีกท้ังการค�านึงและ 

ให้ความส�าคัญกับบทบาทของสตรีกลุ่มชาติพันธุ์	รวมถึงการส่งเสริมวิถีชีวิตวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ 

ของกลุ่มชาติพันธุ์

การประชมุหารือร่วมกับผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ ์เพ่ือพิจารณารายละเอียด (ร่าง) แผนปฏิบัติการ
ด้านการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศไทย พ.ศ. 2566 - 2570

เมื่อวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2564

	 	 2.2	 การลงพื้นที่	จ.ราชบุรี	เพื่อรวบรวมข้อมูลและข้อคิดเห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

ในพื้นที่ภาคตะวันตก	เมื่อวันที่	24	-	26	พฤศจิกายน	2564	โดยสรุปผลการด�าเนินการที่ส�าคัญ 

ดังนี้

	 	 	 1)	การประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณารายละเอียด	(ร่าง)	แผน 

ปฏบิตักิารด้านการส่งเสริมการอยู่ร่วมกนัภายใต้สังคมพหุวฒันธรรมในประเทศไทย	พ.ศ.	2566	-	2570 

เมื่อวันที่	25	พฤศจิกายน	2564	โดยมีนายดนัย	มู่สา	ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี 

เป็นประธาน	โดยที่ประชุมได้สะท้อนว่า	ต่างเห็นพ้องในทิศทางเดียวกันว่า	(ร่าง)	แผนปฏิบัติการฯ 

ผลการด�าเนินงานของส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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จะช่วยแก้ไขปัญหาต่าง	ๆ 	ในทางปฏิบัติ	ที่เกิดขึ้นกับกลุ่มชาติพันธุ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	รวมถึง 

สามารถเสรมิสร้างสงัคมพหวุฒันธรรมทีอ่ยูบ่นพืน้ฐานของความแตกต่างหลากหลาย	อกีทัง้สอดคล้องกบั 

กระแสของโลกในปัจจุบัน	ที่มุ่งให้ความส�าคัญกับ	“ความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งเป็นรากฐานส�าคัญของ 

ความมั่นคงของรัฐ”	ทั้งนี้	ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการของ	(ร่าง)	แผนปฏิบัติการฯ	และมอบหมาย 

ให้ฝ่ายเลขานุการ	ด�าเนินการปรับปรุงรายละเอียดของ	(ร่าง)	แผนปฏิบัติการฯ	ให้สอดคล้องกับ 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุม	อย่างไรก็ตาม	ยังมีบางประเด็นที่จะต้องท�าการหนุนเสริม 

และขยายรายละเอียดให้มีความชัดเจนมากยิ่งข้ึนเกี่ยวกับแนวทางการด�าเนินงาน	โดยเฉพาะ 

การเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเคารพวิถีชีวิตและวัฒนธรรมดั้งเดิม	การแก้ไขปัญหาสถานะ 

และสิทธิของบุคคล	ซึ่งส่วนใหญ่เป็นปัญหาในทางปฏิบัติ	และส่งผลต่อการเข้าถึงบริการสาธารณะ 

ของภาครัฐ	การให้ความส�าคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน	ตลอดจนการปรับปรุงกลไก 

การบรหิารจดัการของภาครฐั	ทัง้นี	้กชต.	จะได้ประมวลรายละเอยีดข้อเสนอแนะและข้อคดิเหน็ต่าง	ๆ  

เพื่อปรับปรุง	(ร่าง)	แผนปฏิบัติการฯ	ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

	 	 	 2)	การประชุมหารือร่วมกับผู ้แทนกลุ่มชาติพันธุ ์	เพื่อพิจารณารายละเอียด 

(ร่าง)	แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศไทย 

พ.ศ.	2566	-	2570	เมื่อวันที่	26	พฤศจิกายน	2564	โดยมี	นายฉัตรชัย	บางชวด	รองเลขาธิการ 

สภาความม่ันคงแห่งชาติ	เป็นประธาน	ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบในหลักการของ	(ร่าง)	แผนปฏิบัติการฯ 

และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ	ด�าเนินการปรับปรุงรายละเอียดของ	(ร่าง)	แผนปฏิบัติการฯ 

ให้สอดคล้องกับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุม	โดยเฉพาะความเห็นปัญหาพื้นที่ที่อยู่อาศัย 

พื้นที่ท�ากิน	และพื้นที่ทางจิตวิญญาณ	พร้อมข้อเสนอแนะเบื้องต้น ดังนี้	การขยายตัวของประชากร 

กลุ่มชาติพันธุ์	ส่งผลให้การจัดสรรที่ดินโดยรัฐให้ส�าหรับท�ากินและเป็นที่อยู่อาศัยไม่เพียงพอ	ส่งผลให้

การประชมุส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องเพ่ือพิจารณารายละเอียด (ร่าง) แผนปฏิบติัการ
ด้านการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศไทย พ.ศ. 2566 - 2570
เมื่อวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2564

ผลการด�าเนินงานของส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
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เกิดการโยกย้ายกลับเข้าพื้นท่ีป่า	การด�าเนินโครงการขนาดใหญ่ของรัฐส่งผลต่อพ้ืนที่ที่อยู่อาศัยของ 

กลุ่มชาติพันธุ์	ยังขาดการเยียวยากลุ่มชาติพันธุ์ที่ได้รับผลกระทบอย่างมีประสิทธิภาพ	จึงเห็นควร 

มีการเร่งรัดการดูแลและเยียวยาอย่างท่ัวถึงและเหมาะสม	พร้อมทั้งควรได้มีการรับฟังความเห็นของ 

ผู้ได้รับผลกระทบอย่างรอบด้าน	เพื่อมิให้เกิดแรงกดดันที่น�าไปสู่การเรียกร้องในทางอื่น	ๆ 	การสร้าง 

ความเข้าใจต่อวิถีการด�ารงชีวิตเป็นเรื่องส�าคัญของการก�าหนดแนวทางการดูแลกลุ่มชาติพันธุ ์

ซึ่งกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นท่ีภาคตะวันตก	ส่วนใหญ่มีวิถีชีวิตที่พึ่งพาอาศัยการท�าไร่หมุนเวียนเป็นหลัก 

โดยที่ผ่านมาพบว่ามีการตีความของการท�าไร่หมุนเวียนที่แตกต่างกัน

การประชมุหารือร่วมกับผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ ์เพ่ือพิจารณารายละเอียด (ร่าง) แผนปฏิบติัการ
ด้านการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศไทย พ.ศ. 2566 - 2570

เมื่อวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2564

	 	 2.3	 การลงพืน้ที	่จ.เชยีงราย	เพือ่รวบรวมข้อมลูและข้อคดิเห็นจากภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง 

ในพื้นที่ภาคเหนือ	เมื่อวันที่	7	-	10	ธันวาคม	2564	โดยสรุปผลการด�าเนินการที่ส�าคัญ	ดังนี้

   1)	 การประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณารายละเอียด	(ร่าง)	แผน 

ปฏบิตักิารด้านการส่งเสริมการอยู่ร่วมกนัภายใต้สังคมพหุวฒันธรรมในประเทศไทย	พ.ศ.	2566	-	2570 

เมื่อวันที่	8	ธันวาคม	2564	โดยมี	นายฉัตรชัย	บางชวด	รอง	ลมช.	เป็นประธาน	โดยที่ประชุม 

ได้สะท้อนว่าสภาพแวดล้อมของกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ภาคเหนือ	ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีจ�านวนกลุ่มชาติพันธุ์ 

มากที่สุด	โดยส่วนใหญ่อาศัยอยู่บนพื้นที่สูงและกระจายตัวออกไปเป็นหลาย	ๆ 	หมู่บ้าน	โดยมีวิถีชีวิต 

อยู่ร่วมกับป่าและน�้า	ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการท�าเกษตรกรรม	ขายของป่า	และบางส่วน 

ไม่มทีีอ่ยูอ่าศยัเป็นหลกัแหล่งอย่างชดัเจน	 ในขณะเดียวกนัคนรุ่นใหม่ของแต่ละกลุ่มชาติพันธุต่์างมวีถิชีวีติ 

เช่นเดยีวกบัคนในเมอืง	ทัง้เรือ่งการแต่งกาย	การศึกษา	วฒันธรรม	และการใช้ชวิีต	รวมทัง้บางครอบครวั 

มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	และย้ายมาอาศัยพื้นที่ราบมากขึ้น	จึงท�าให้วัฒนธรรมและประเพณีดั้งเดิม 

บางส่วนสูญหายไป	ทั้งนี้	ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการของ	(ร่าง)	แผนปฏิบัติการฯ	และมอบหมาย 

ให้ฝ่ายเลขานกุาร	ด�าเนนิการปรบัปรงุรายละเอียดของ	(ร่าง)	แผนปฏบิติัการฯ	ให้สอดคล้องกบัข้อคดิเห็น 

ผลการด�าเนินงานของส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
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และข้อเสนอแนะของท่ีประชุม	อย่างไรก็ตาม	ความเห็นต่อประเด็นการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน 

กรณกีารทบัซ้อนการใช้ประโยชน์ทีดิ่นโดยเฉพาะพืน้ท่ีทีอ่ยู่อาศยั	พืน้ทีท่�ากนิ	และพืน้ทีท่างจิตวญิญาณ 

ทั้งนี้	ที่ประชุมได้ให้ความเห็นต่อสภาพปัญหา	ข้อเท็จจริงและแนวทางการแก้ปัญหาในกรณีดังกล่าว 

ดงันี	้การก�าหนดเขตพืน้ทีเ่ขตอนรุกัษ์	และพืน้ทีป่่าไม้ทีท่บัซ้อนกบัพืน้ทีท่ีอ่ยูอ่าศยัด้ังเดิม	และพ้ืนทีท่�ากิน 

ของกลุ่มชาติพันธุ์	 ได้ส่งผลให้กลุ่มชาติพันธุ์บางกลุ่มถูกให้ออกจากพื้นที่	 ท�าให้กระทบต่อวิถีชีวิตของ 

กลุ่มชาติพันธุ์	ปัญหาไร้ที่อยู่อาศัยและขาดแคลนแหล่งท�ามาหากิน	และบางนโยบายของภาครัฐ 

ยงัไม่สอดคล้องกบัวถิชีวีติ	วฒันธรรม	และประเพณีของกลุ่มชาติพันธุใ์นพืน้ท่ีส่งผลให้เกดิความขัดแย้ง 

และการกระทบกระทั้งในสังคม

	 	 	 2)	การประชุมหารือร่วมกับผู ้แทนกลุ่มชาติพันธุ ์	เพื่อพิจารณารายละเอียด 

(ร่าง)	แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศไทย 

พ.ศ.	2566	-	2570	เมื่อวันที่	9	ธันวาคม	2564	โดยมี	นายดนัย	มู่สา	ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจ�า 

ส�านักนายกรัฐมนตรี	เป็นประธาน	ซึ่งท่ีประชุมเห็นชอบในหลักการของ	(ร่าง)	แผนปฏิบัติการฯ 

และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ	ด�าเนินการปรับปรุงรายละเอียดของ	(ร่าง)	แผนปฏิบัติการฯ 

ให้สอดคล้องกับข้อคดิเหน็และข้อเสนอแนะของท่ีประชมุ	โดยเฉพาะปัญหาด้านมมุมองและทศันคติเชิงลบ 

ในลักษณะของความเป็นกลุ ่มชาติพันธุ ์	 โดยปรากฏในกลุ ่มคนทั่วไป	อีกทั้งบางกลุ่มได้ละเมิด 

สิทธิทางวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ ์ดั้งเดิม	สืบเนื่องจากทัศนคติเชิงลบ	เช่น	มายาคติพี่น้องสยาม 

ท�าลายป่าพีน้่องพืน้ทีส่งูรกัษ์ป่า	การดหูมิน่และเหยยีดหยามต่อกลุ่มชาติพันธุแ์ละชนเผ่าจากส่วนกลาง 

โดยมายาคติน้ันมักถูกผลิตซ�้า	ทั้งจากสื่อสังคมออนไลน์	และการน�าเสนอของภาคส่ือสารมวลชน 

ดังนั้น	จึงเห็นควรให้มีการปรับมุมมองและทัศนคติของคนในชาติ	เพื่อส่งเสริมให้เกิดการยอมรับ 

การประชมุส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องเพ่ือพิจารณารายละเอียด (ร่าง) แผนปฏิบัติการ
ด้านการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศไทย พ.ศ. 2566 - 2570
เมื่อวันท่ี 8 ธนัวาคม 2564

ผลการด�าเนินงานของส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
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การมีตัวตนของทุกกลุ่มชาติพันธุ์ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมของประเทศไทย	นอกจากนี้	ผู ้แทน 

กลุม่ชาตพินัธุ	์เสนอให้ทบทวนการก�าหนดชือ่เรยีกของ	“กลุ่มชาติพันธุ”์	เป็น	“กลุ่มชนเผ่าพ้ืนเมอืง” 

เพื่อรองรับต ่อเพื่อให ้ได ้รับสอดรับกับปฏิญญาสหประชาชาติว ่าด ้วยสิทธิชนเผ ่าพ้ืนเมือง 

(United	Nations	Declaration	on	the	Rights	of	Indigenous	People	:	UNDIP)	พร้อมขอให ้

สนับสนุนการจัดตั้งสภาชนเผ่าพื้นเมือง	และการก�าหนดธรรมนูญที่สามารถก�าหนดใจตนเองได้

3  การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ
	 	 3.1	 การขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานภายใต้ประเดน็การพฒันาระบบการเตรยีมพร้อมแห่งชาต ิ

มีความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง	ๆ 	ดังนี้

	ยุทธศาสตร์ชาติ	พ.ศ.	2561	-	2580	:	ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง	ในประเด็น 
	 การพฒันาศกัยภาพของประเทศให้พร้อมเผชญิกับภยัคกุคามทีก่ระทบต่อความมัน่คง 
	 ของชาติ

FIR

ST L
EVEL PLANแผน

ระดับที่

1
	แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ประเด็นความมั่นคง	ภายใต้แผนย่อยการพัฒนา 

	 ศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ 
	 แนวทางการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ
	นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ	 (พ.ศ.	2562	-	2565) 

	 นโยบายที่	13:	พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง 
	 ของชาติ	และแผนระดับชาติว ่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ:	การพัฒนาระบบ 
	 การเตรียมพร้อมแห่งชาติ	และนโยบายท่ี	14:	เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ 
	 การป้องกันประเทศ	และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ:	การพัฒนา 
	 ศักยภาพการป้องกันประเทศ

SE
CO

ND LEVEL PLANแผน
ระดับที่

2

การประชมุหารือร่วมกับผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ ์เพ่ือพิจารณารายละเอียด (ร่าง) แผนปฏิบัติการ
ด้านการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศไทย พ.ศ. 2566 - 2570

เมือ่วันท่ี 9 ธนัวาคม 2564

ผลการด�าเนินงานของส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
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	 3.2	แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ	(พ.ศ.	2562	-	2565)

	 ในปัจจุบันและในอนาคต	ประเทศไทยมีแนวโน้มเผชิญกับภัยคุกคามที่มีความซับซ้อน 

ครอบคลุม	เชื่อมโยงหลายมิติ	ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนมากยิ่งขึ้น	ดังนั้น 

หน่วยงานที่เก่ียวข้องจึงได้มีการพัฒนาปรับปรุงแผนที่เกี่ยวข้องทั้งในด้านสาธารณภัย	ด้านภัยจาก 

การสู้รบ	และภัยด้านวิกฤตการณ์ความม่ันคง	อาทิ	ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ	ปัญหาความมั่นคง 

ทางทะเล	และปัญหาโรคอุบัตใิหม่	ดงัน้ันรฐับาลได้ให้ความส�าคญักบัการพฒันาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ 

ให้มีประสิทธิภาพ	นอกจากนี้	 การเตรียมความพร้อมของประเทศเพื่อรับมือกับภัยคุกคาม 

ยังต้องปฏิบัติตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง	อาทิ	วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ค.ศ.	2030	กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	สมัยที่	21 

กรอบการด�าเนินงานเซนไดเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ	พ.ศ.	2558	-	2573	ซ่ึงประเทศไทย 

จ�าเป็นต้องด�าเนินการท้ังในเรื่องความร่วมมือและการปรับนโยบาย	ยุทธศาสตร์	แผน	และมาตรการ 

ให้สอดคล้องกับกรอบความร่วมมือดังกล่าว

	 แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ	(พ.ศ.	2562	-	2565)	เพื่อเป็นกรอบและทิศทางหลักของประเทศ 

ในการเตรยีมพร้อมแห่งชาตใิห้ทกุหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องน�าไปก�าหนดแผนงาน	โครงการ	งบประมาณรองรบั 

ให้เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั	ท�าให้สามารถพฒันาระบบการเตรยีมพร้อมของประเทศด้วยการผนกึก�าลงั 

ทกุภาคส่วนอย่างมเีอกภาพ	รวมทัง้เสรมิสร้างภมูคุ้ิมกนั	ลดความเสีย่ง	ลดความสญูเสยี	และผลกระทบ 

ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ตั้งแต่ภาวะปกติ	ซ่ึงแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติฯ	ให้ความส�าคัญกับ 

การเตรยีมพร้อมรบัมอืกบัภยั	3	รปูแบบ	คอื	สาธารณภยั	ภยัจากการสูร้บ	และวกิฤตการณ์ความมัน่คง 

โดยแผนเตรยีมพร้อมแห่งชาติฯ	ได้ก�าหนดเป้าหมายเชงิยทุธศาสตร์	คอื	ระบบการเตรยีมพร้อมแห่งชาต ิ

เป็นทิศทางและแนวทางหลักในการเผชิญกับภาวะไม่ปกติและจัดการความเสี่ยงอย่างบูรณาการจาก 

การเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุ	ขณะเกิดเหตุ	และหลังเกิดเหตุ	โดยให้ทุกภาคส่วน 

พร้อมสนับสนุนการเตรียมพร้อมแห่งชาติ	ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกับต่างประเทศ

ท่ีมาและความส�าคัญ

สาระส�าคัญ / ประเด็นยุทธศาสตร์

ผลการด�าเนินงานของส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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	 1.	 ภาพรวมของการด�าเนินการตามแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ	พ.ศ.	2562	-	2565 

	 	 ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564

	 แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ	(พ.ศ.	2562	-	2565)	เป็นกรอบและทิศทางหลักของประเทศ 

ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน�าไปก�าหนดแผนงานและโครงการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

โดยแผนเตรยีมพร้อมแห่งชาตฯิ	ได้ให้ความส�าคญักบัการพัฒนาศกัยภาพการเตรียมพร้อมของประเทศ 

ในการป้องกนัและแก้ไขปัญหาใน	3	ภยั	ด้วยกัน	ประกอบด้วย	1)	ด้านสาธารณภยั	2)	ด้านภัยทีเ่กดิจาก 

การสูร้บ	และ	3)	ด้านวกิฤตการณ์ความมัน่คง	โดยในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564	แผนเตรยีมพร้อมแห่งชาตฯิ 

ได้ด�าเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับภัยท้ัง	3	ด้านอย่างต่อเนื่องและเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานต่าง	ๆ  

ที่เก่ียวข้องในการน�าแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติฯ	เข้าเป็นส่วนหนึ่งของทิศทางในการเตรียมพร้อม 

รับมือกับภัยที่แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติให้ความส�าคัญ ดังจะเห็นได้จากการปฏิบัติราชการของ 

กองความมั่นคงด้านการเตรียมพร้อมและการป้องกันประเทศ	ดังนี้
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07ประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 4 ประเด็น ดังน้ี

การพัฒนาศักยภาพระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ
ให้พร้อมเผชญิกับภาวะไม่ปกติและจัดการความเส่ียงอย่างบูรณาการ

การเสริมสร้างความเชือ่มั่น ภูมิคุ้มกัน และศักยภาพของทุกภาคส่วน
ให้มีความตระหนัก และมีความเข้มแข็งร่วมกันในลักษณะประชารัฐ

การเสริมสร้างความร่วมมือการเตรียมพร้อมรับมือภัยคุกคาม
กับต่างประเทศ

การบริหารจัดการแผนมีการบูรณาการและผนึกก�าลัง
ในลักษณะหุ้นส่วนยุทธศาสตร์

การขับเคล่ือน / ผลการด�าเนินงาน

ผลการด�าเนินงานของส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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	 1.1	ด้านสาธารณภัย	อาทิ

  	การเข ้าร ่วมการประชุมคณะอนุกรรมการจัดท�าแผนการป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัยแห่งชาติ	ครั้งที่	1/2564

  	การเข้าร่วมประชุมหารือเรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาการรุกตัวของน�้าเค็มในแม่น�้า 

สายส�าคัญและข้อเสนอโครงการแก้ไขปัญหาน�้าท่วม	และน�้าแล้งในลุ่มน�้าเจ้าพระยาและรอบอ่าวไทย

  	การประชุมคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ	 (กปภ.ช.) 

ครั้งที่	1/2564

  การประชุมข้างต้น	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	โดยเฉพาะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

กระทรวงมหาดไทย	ได้น�าแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติฯ	บรรจุอยู่ใน	(ร่าง)	แผนการป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัย	พ.ศ.	2564	-	2570	ในฐานะมีบทบาทในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยร่วมกัน

	 1.2	การประชุมด้านภัยที่เกิดจากการสู้รบ	อาทิ

  	การเข้าร่วมการสมัมนาและประชมุวางแผนการฝึกขัน้ต้นการเตรยีมการระดมสรรพก�าลงั 

เพื่อการทหาร	ประจ�าปี	2564	(กรส.	64)

  	การเข้าร่วมการพัฒนาสัมพันธ์กับทุกภาคส่วนเพ่ือการระดมสรรพก�าลังในพ้ืนท่ีกองทัพ 

ภาคที่	3

  	การเข้าร่วมการประชมุเพือ่ขับเคลือ่นแผนผนกึก�าลงัและทรพัยากรเพือ่การป้องกนัประเทศ 

ไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่กองทัพภาคที่	3	ณ	จ.สุโขทัย

  	การเข้าร่วมโครงการอบรมหลกัสตูรการระดมสรรพก�าลงัเพือ่ความมัน่คง	ณ	จ.	นครนายก

  	การเข้าร่วมการประชมุเพือ่ขับเคลือ่นแผนผนกึก�าลงัและทรพัยากรเพือ่การป้องกนัประเทศ 

ไปสู่การปฏิบัติ	ครั้งที่	2	ในพื้นที่กองทัพภาคที่	1	ณ	จ.กาญจนบุรี

  	เข้าร่วมการประชมุคณะท�างานขบัเคลือ่นแผนย่อยด้านการพฒันาศกัยภาพของประเทศ 

ให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ

  	เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการก�าลังพลส�ารอง	(คกส.)	ประจ�าปี	2564

  จากการเข้าร่วมประชุมที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมพร้อมภัยจากการสู้รบ	จะเห็นได้ว่า 

แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติฯ	ได้เป็นกรอบและทิศทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	โดยเฉพาะกรมการ 

สรรพก�าลังกลาโหม	ส�านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม	น�าไปจัดท�าแผนผนึกก�าลังและทรัพยากร 

เพ่ือการป้องกันประเทศ	พร้อมทั้งได้น�าแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติฯ	และแผนผนึกก�าลังฯ	ไปก�าหนด 

แผนเตรียมพร้อมด้านทรัพยากรเพื่อความมั่นคงทั้ง	10	ด้าน	ร่วมกับจังหวัดต่าง	ๆ 	ด้วย

ผลการด�าเนินงานของส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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	 1.3	ด้านวิกฤตการณ์ความมั่นคง	อาทิ

  	การประชุมการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระหว่างประเทศที่มีความเชี่ยวชาญด้าน 

การบริหารจัดการภัยจากนิวเคลียร์และรังสี

  	การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีป้องกันประเทศ	ครั้งที่	1/2564

  	การประชุมระหว่างส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติและกรมควบคุมโรค	เพื่อหารือ 

แนวทางการเตรียมพร้อมรับมือกับภัยท่ีเกิดจากภาวะโลกร้อน/โรคอุบัติใหม่และจัดท�าแนวทาง/แผน 

ในการเตรียมพร้อมรับมือกับภัย

  	การเข้าร่วมประชมุเพือ่หารอืแนวทางการด�าเนนิโครงการการฝึกการบรหิารวกิฤตการณ์ 

ระหว่างประเทศที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการภัยจากนิวเคลียร์และรังสีฯ

  	การเข้าร่วมประชุมคณะท�างานเพื่อพิจารณา	(ร่าง)	แผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 

พ.ศ.	....

  	การประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพ่ือปรับโจทย์การฝึกโครงการการฝึกการบริหาร 

วิกฤตการณ์ระหว่างประเทศท่ีมีความเช่ียวชาญด้านการบริหารจัดการภัยจากนิวเคลียร์และรังส ี

ระหว่างวันที่	7	-	9	เมษายน	64	ณ	โรงแรม	แซนด์ดูนส์	เจ้าหลาว	บีช	รีสอร์ท	จ.จันทบุรี

  	เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการห้วงอากาศ	ครั้งที่	1/2564	และ 

ครั้งที่	2/2564

  	เข้าร่วมการประชุม	Incubating	Capacity	for	Critical	and	Emerging	Technology 

Standards	(ออสเตรเลีย)

  	เข้าร่วมการประชุมให้ความเห็นโครงการดาวเทียม	Non	-	GSO

  	เข้าร่วมการประชุมคณะอนกุรรมการจดัท�าแผนงานบรูณาการงบประมาณด้านภมิูสารสนเทศ 

ของประเทศ	ครั้งที่	1/2564

  จากการประชุมข้างต้น	จะเห็นได้ว่าแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติฯ	มีความส�าคัญ	และ 

เป็นส่วนหน่ึงของการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น	ๆ 	โดยเฉพาะภัยคุกคามรูปแบบใหม ่

และ/หรือภัยคุกคามที่มีแนวโน้มจะกลายเป็นวิกฤตการณ์ด้านความมั่นคง

  นอกจากนี้	แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติฯ	ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให้การพัฒนา 

ศักยภาพการเตรียมพร้อมของประเทศมีประสิทธิภาพมากขึ้น	โดยได้มีการประชุมส่วนราชการ 

ที่เกี่ยวข้องเพื่อช้ีแจงผลการประเมินแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ	 (พ.ศ.	2562	-	2565)	และ 

หารือการพัฒนาศักยภาพการเตรียมพร้อมของประเทศให้เผชิญกับวิกฤตการณ์ด้านความมั่นคง 

ณ	ห้องอราวินดา	ชั้น	M	(Mozu	Floor)	โรงแรมเลอบัว	(Lebua	Hotels	&	Resorts)	กรุงเทพฯ 

พร้อมทัง้	ได้มกีารจัดจ้างทีป่รกึษาด้านวชิาการเพ่ือศกึษาสถานการณ์และ/หรือภยัคุกคามด้านความม่ันคง 

ผลการด�าเนินงานของส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
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ที่ประเทศไทยต้องมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือในระยะเวลา	5	ปี	ข้างหน้า	และมีการประชุม 

กบัส่วนราชการทีเ่กีย่วข้องในการประเมนิสถานการณ์ร่วมกันอย่างต่อเนือ่ง	เพือ่ให้ประเทศมคีวามพร้อม 

รับมือกับภัยคุกคามที่มีแนวโน้มจะกลายเป็นวิกฤตการณ์ได้อย่างทันท่วงที

	 2.	 เป้าหมายและตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

	 	 ประเด็นด้านความมั่นคง	และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 

	 	 พ.ศ.	2562	-	2565

	 ยุทธศาสตร์ชาติได้ก�าหนดเป้าหมายการเตรียมพร้อมของประเทศไว้	ดังนี้	กองทัพ	หน่วยงาน 

ด้านความมั่นคง	ภาครัฐ	ภาคเอกชน	และภาคประชาชน	มีความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา 

ความม่ันคงแห่งชาติ	โดยได้ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการบริหาร 

จัดการภัยคุกคามให้มีประสิทธิภาพ	ซึ่งเน้นให้มีการพัฒนาปรับปรุงนโยบาย	แนวทาง	ระบบ	กลไก 

การบริหารจัดการ	พร้อมท้ังผลักดันให้ทุกภาคส่วนมีการฝึกร่วมกันในทุกขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง 

จนสามารถปฏิบัติได้จริง	ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 

พ.ศ.	2562	-	2565	ในประเด็นท่ี	13	การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติเพื่อเสริมสร้าง 

ความมั่นคงของชาติ	และประเด็นท่ี	14	เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ	ทั้งยัง 

สอดคล้องกบัแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาตปิระเด็นด้านความมัน่คง	แผนย่อยที	่3.3	การพัฒนา 

ศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ	โดยมีเป้าหมาย	คือ 

แผนเตรยีมพร้อมแห่งชาตมีิความทนัสมัยและปฏบิติัได้จรงิ	และหน่วยงานด้านความมัน่คงมคีวามพร้อม 

สูงขึ้นที่จะเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบ

	 ในการนี้	หากพิจารณาจากการปฏิบัติราชการข้างต้น	โดยเฉพาะเรื่องการปรับปรุงและพัฒนา 

แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติฯ	เพื่อพัฒนาศักยภาพการเตรียมพร้อมของประเทศมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

จะเห็นได้จากประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติฯ	จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องท้ังสิ้น 

43	หน่วยงาน	ปรากฏว่าร้อยละ	90	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นว่าแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติฯ 

มีความเหมาะสมและน�าไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานอื่นได้	ในขณะเดียวกันก็สามารถด�าเนินการได ้

ตามเป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่ก�าหนดไว้ได้

	 ส�าหรับการบูรณาการการปฏิบัติงานกับหน่วยงานด้านความมั่นคงตามแผนแม่บทฯ 

แผนย่อยที่	3.3	ซึ่งมีกระทรวงกลาโหมเป็นเจ้าภาพหลักนั้น	กองความมั่นคงด้านการเตรียมพร้อมและ 

การป้องกันประเทศได้เข้าร่วมการประชุมเพื่อจัดท�ารายละเอียด	(ร่าง)	แผนบูรณาการขับเคลื่อน 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงอย่างต่อเนื่อง	และสามารถขับเคลื่อนแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติฯ 

ให้บรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทฯ	 ได้	 โดยเฉพาะแผนเตรียมพร้อมสามารถปฏิบัติได้จริง 

ตามการประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนข้างต้น

ผลการด�าเนินงานของส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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	 ขณะเดียวกัน	แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติสามารถบรรลุเป้าหมายของนโยบายและแผนฯ 

ในประเดน็ที	่ 13	 ได้	 โดยเฉพาะการเตรยีมพร้อมของชาตใินการเผชิญกบัภาวะสงครามและวกิฤตการณ์ 

ด้านความมัน่คงได้	ซึง่จะเหน็ได้จากการท่ีส่วนราชการทัง้จากส่วนกลางและส่วนภมูภิาคได้มกีารจัดท�า 

แผนทรัพยากร	10	ด้านรองรับแผนผนึกก�าลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศ	ซึ่งส�านักงานฯ 

ร่วมกับกรมการสรรพก�าลังกลาโหม	ในการเตรียมพร้อมรับมือภัยจากการสู้รบ	ขณะที่วิกฤตการณ ์

ด้านความมั่นคง	แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติฯ	ได้ให้ความสนใจกับการเตรียมพร้อมรับมือภัยคุกคาม 

รูปแบบใหม่ที่อาจเกิดข้ึนได ้ในที่สาธารณะและ/หรือท่ีมีประชาชนอยู ่รวมกันจ�านวนมาก 

(Major	Public	Event:	MPE)	จากการร่วมมือกับส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติในการจัดท�า 

โครงการการฝึกการบริหารวิกฤติการณ์ให้พร้อมเผชิญเหตุเกิดจากภัยจากนิวเคลียร์และรังส ี

ในที่สาธารณะและ/หรือที่มีประชาชนอยู่รวมกันจ�านวนมาก

	 โดยสรุป	ผลสัมฤทธิ์ของการด�าเนินงานของแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติฯ	คือ	ทุกหน่วยงาน 

ได้น�าแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติฯ	ไปก�าหนดเป็นกรอบในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องตามภารกิจของ 

หน่วยงานต่าง	ๆ 	และเพิ่มศักยภาพการเตรียมพร้อมของหน่วยงานด้านความมั่นคงให้มีความพร้อม 

รับมือกับทั้ง	3	ภัยที่แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติฯ	ได้ก�าหนดไว้

4  การข่าวกรองและการประเมินด้านสถานการณ์ความมั่นคง
	 	 4.1	การขับเคลื่อนการด�าเนินงานภายใต้ประเด็นการข่าวกรองและการประเมิน 

ด้านสถานการณ์ความมั่นคง	มีความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง	ๆ 	ดังนี้

	ยุทธศาสตร์ชาติ	พ.ศ.	2561	-	2580	:	ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง	ในประเด็น 
	 การพัฒนาระบบงานข่าวกรองแห่งชาติแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ

FIR

ST L
EVEL PLANแผน

ระดับที่

1
	แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ประเด็นความมั่นคง	ภายใต้แผนย่อยการพัฒนา 

	 ศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ 
	 แนวทางการพัฒนาระบบงานข่าวกรองแบบบูรณาการ
	นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ	 (พ.ศ.	2562	-	2565) 

	 นโยบายที่	15:	การพัฒนาระบบงานข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ	และแผนระดับชาติ 
	 ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ	 :	การข่าวกรองและการประเมินสถานการณ์ด้าน 
	 ความมั่นคง

SE
CO

ND LEVEL PLANแผน
ระดับที่

2

ผลการด�าเนินงานของส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
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	 	 4.2	ยุทธศาสตร์ข่าวกรองแห่งชาติ	(พ.ศ.	2562	–	2565)

	 ปัจจบุนัสภาวะแวดล้อมความมัน่คงได้เปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็	ทัง้ในระดบัโลก	ระดบัภูมภิาค 

และระดับภายในประเทศ	ภัยคุกคามต่าง	ๆ 	มีความสลับซับซ้อนและเชื่อมโยงกันมากขึ้น 

ในโลกยุคโลกาภิวัตน์	ประเทศไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก	ย่อมได้รับผลกระทบจาก 

การเปล่ียนแปลงดังกล่าวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้	ดังนั้น	เพื่อให้ประเทศสามารถก้าวเดินไปได้อย่าง 

มั่นคง	มั่งคั่ง	และยั่งยืน	ท่ามกลางภัยคุกคามและบริบทความมั่นคงที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 

งานข่าวกรองจึงเป็นเครื่องมือที่ส�าคัญยิ่งในการพิทักษ์รักษาความมั่นคงแห่งชาติ	และส่งเสริม 

ผลประโยชน์	พร้อมทั้งเสริมสร้างโอกาสในการแข่งขันด้านต่าง	ๆ 	ให้กับประเทศ

ท่ีมาและความส�าคัญ

ประเด็นความมั่นคง
เปาหมาย : ใหประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับเพิ่มขึ้นแผ

นร
ะด

ับท
ี่ 1

แผ
นร

ะด
ับท

ี่ 2
แผ

นร
ะด

ับท
ี่ 3

ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)

ยุทธศาสตรขาวกรองแหงชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565)

แผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ
ดานการขาวกรองและการประเมินสถานการณ

ดานความมั่นคง

นโยบายและแผนระดับชาติ
วาดวยความมั่นคงแหงชาติ

(พ.ศ. 2562 - 2565)

นโยบายความมั่นคงแหงชาติ
นโยบาย 15

การพัฒนาระบบงานขาวกรองใหมีประสิทธิภาพ

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
ประเด็นความมั่นคง

แผนแมบทยอยดานการพัฒนาศักยภาพของประเทศ
ใหพรอมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบ

ตอความมั่นคงของชาติ

เปาหมาย : ใหหนวยงานดานการขาว
และประชาคมขาวกรองทำงานอยางมีประสิทธิภาพ

เพิ่มขึ้น และแผนเตรียมพรอมแหงชาติ
มีความทันสมัยและปฏิบัติไดจริง

ผลการด�าเนินงานของส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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	 ยุทธศาสตร์ข่าวกรองแห่งชาติ	(พ.ศ.	2558	-	2565)	มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้การด�าเนินงานของ 

ประชาคมข่าวกรองและหน่วยราชการอ่ืน	ๆ 	ที่มิใช่หน่วยงานเกิดเอกภาพในการปฏิบัติให้สอดคล้อง 

เป็นไปในลักษณะบูรณาการ	มีทิศทางและเป้าหมายเดียวกัน	ค�านึงถึงความมั่นคงและผลประโยชน์ 

แห่งชาติเป็นเป้าหมายสูงสุด	มุ่งด�าเนินการต่อเป้าหมายภัยคุกคามท่ีเป็นแก่นหลักของประเทศ 

เพือ่เสรมิสร้างสภาวะแวดล้อมทีส่นัตสิขุ	ลดความเสีย่งจากเป้าหมายภยัคกุคามทกุรปูแบบ	เสรมิสร้าง 

ผลประโยชน์และโอกาสของประเทศ	สร้างภมูคิุม้กันของสงัคมทกุระดบั	และพฒันาศกัยภาพงานข่าวกรอง

สาระส�าคัญ / ประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นความมั่นคง
เปาหมาย : ใหประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับเพิ่มขึ้นแผ

นร
ะด

ับท
ี่ 1

แผ
นร

ะด
ับท

ี่ 2
แผ

นร
ะด

ับท
ี่ 3

ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)

ยุทธศาสตรขาวกรองแหงชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565)

แผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ
ดานการขาวกรองและการประเมินสถานการณ

ดานความมั่นคง

นโยบายและแผนระดับชาติ
วาดวยความมั่นคงแหงชาติ

(พ.ศ. 2562 - 2565)

นโยบายความมั่นคงแหงชาติ
นโยบาย 15

การพัฒนาระบบงานขาวกรองใหมีประสิทธิภาพ

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
ประเด็นความมั่นคง

แผนแมบทยอยดานการพัฒนาศักยภาพของประเทศ
ใหพรอมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบ

ตอความมั่นคงของชาติ

เปาหมาย : ใหหนวยงานดานการขาว
และประชาคมขาวกรองทำงานอยางมีประสิทธิภาพ

เพิ่มขึ้น และแผนเตรียมพรอมแหงชาติ
มีความทันสมัยและปฏิบัติไดจริง

ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 3 ประเด็น ดังน้ี
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02ประเด็นยุทธศาสตร์

ST
RA

TE
GI

C 

03ประเด็นยุทธศาสตร์
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06ประเด็นยุทธศาสตร์

ST
RA

TE
GI

C 

07ประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ข่าวกรองเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงท่ีเป็นแก่นหลักของชาติ

ยุทธศาสตร์ข่าวกรองเพ่ือป้องกันและแก้ไขภัยคุกคามท่ัวไป
และเสริมสร้างโอกาสด้านความมั่นคง

ยุทธศาสตร์สนับสนุนงานข่าวกรอง ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์

 1.	 ด�าเนินการติดตามและประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด	-	19 

สถานการณ์ด้านการเมอืง	ความมัน่คงระหว่างประเทศ	ความมัน่คงบรเิวณชายแดน	ภยัคกุคามข้ามชาติ 

และสถานการณ์ด้านความมัน่คงอืน่	ๆ 	ผ่านกลไกทีส่�าคญั	ได้แก่	คณะอนกุรรมการพิจารณาสถานการณ์ 

ทีม่ผีลกระทบต่อความม่ันคงของชาติ	(อสกช.) รวม	14	ครัง้	คณะอนุกรรมการประสานงานเพือ่ประเมิน 

ภัยคุกคามด้านการก่อการร้าย	(อปกร.)	รวม	2	ครั้ง	และคณะอนุกรรมการประเมินภัยคุกคาม 

ต่อความมั่นคงของชาติ	(อปภช.)	1	ครั้ง

 2.	 การประชมุประเมินความเหมาะสมในการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉนิฯ 

เพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด	-	19	จ�านวน	6	ครั้ง

การขับเคล่ือน / ผลการด�าเนินงาน

ผลการด�าเนินงานของส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
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	 3.	 การประชมุแลกเปลีย่นข้อมลูด้านการข่าว	เพือ่ประเมนิสถานการณ์ภยัคกุคามความมัน่คง 

เฉพาะด้าน

	 4.	 การประชมุส่วนราชการทีเ่กีย่วข้องเพือ่ประเมนิสถานการณ์เกีย่วกบัสถานการณ์การเมอืง 

ภายในประเทศ

	 5.	 การประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือแนวทางกรณีชาวต่างชาติเดินทางเข้าไทย

	 6.	 การหารือร่วมกับคณะท�างานยุทธศาสตร์สันติวิธี	(คยส.)

	 7.	 การหารอืเพือ่ประเมนิสถานการณ์เชงิยทุธศาสตร์ร่วมกบัมติรประเทศ	ได้แก่	เยอรมน	ีฝร่ังเศส 

สหรัฐฯ	อินเดีย	ญี่ปุ่น	ออสเตรเลีย	เกาหลีใต้	สวิตเซอร์แลนด์	และเนเธอร์แลนด์

	 8.	 การประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาสถานการณ์ทางการเมืองในเมียนมา

	 9.	 การประชุมบูรณาการด้านการข่าวจังหวัดชายแดนใต้

5  การป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อเหตุรุนแรงในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนใต้
	 5.1	 การขับเคล่ือนการด�าเนนิงานภายใต้ประเด็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อเหตุรนุแรง 

ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้	มีความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง	ๆ 	ดังนี้

	ยุทธศาสตร์ชาติ	พ.ศ.	2561	-	2580	:	ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง	ในประเด็น 
การสร้างความปลอดภัยและสันติสุขอย่างถาวรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

FIR

ST L
EVEL PLANแผน

ระดับที่

1
	แผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาต	ิประเด็นด้านความมัน่คง	ภายใต้แผนย่อยการพฒันา 

	 การรักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจักรและการพฒันาประเทศ	แนวทางการพฒันา 
	 ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงในการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
	 ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
	นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ	 (พ.ศ.	2562	-	2565) 

	 นโยบายที่	3	:	ป้องกันและแก้ไขการก่อเหตุรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้	และ 
	 แผนระดบัชาตว่ิาด้วยความมัน่คงแห่งชาต	ิ:	การป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อเหตรุนุแรง 
	 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

SE
CO

ND LEVEL PLANแผน
ระดับที่

2
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	 5.2	นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้	(พ.ศ.	2560	-	2562)

	 สถานการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีแนวโน้มลดลง	แต่ยังมีความรุนแรงและ 

ความไม่สงบต่อเนื่อง	และยังคงน�าปัจจัยหลักเดิม	คือ	ชาติพันธุ์	ศาสนา	วัฒนธรรม	และประวัติศาสตร์ 

มาเป็นเงื่อนไขในการสร้างความชอบธรรมในการใช้ความรุนแรง	ในขณะที่การพัฒนาพื้นที่ท้ังในเร่ือง 

ของการพัฒนาเศรษฐกิจ	คุณภาพชีวิต	สังคม	และการศึกษาไม่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของพื้นที่

	 พระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้	พ.ศ.	2553	มาตรา	4	ก�าหนดให ้

ส�านกังานสภาความมัน่คงแห่งชาต	ิจดัท�านโยบายการบริหารและการพัฒนาจงัหวดัชายแดนภาคใต้

เพ่ือเป็นกรอบทิศทางการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	โดยมีสาระส�าคัญครอบคลุมมิติงาน 

ด้านความมั่นคงและด้านการพัฒนา	รวมทั้งสอดคล้องกับวิถีชีวิตและความต้องการของประชาชน 

ศาสนา	วฒันธรรม	อตัลกัษณ์	ชาติพนัธุ	์และประวตัศิาสตร์ท้องถิน่	ควบคู่กบัแนวนโยบายพืน้ฐานแห่งรฐั 

โดยเสนอต่อสภาความมัน่คงแห่งชาตแิละคณะรฐัมนตรีเพ่ือพจิารณาให้ความเหน็ชอบ	รวมท้ังน�าเสนอ 

รฐัสภา	เพือ่ทราบ	ทัง้นี	้ให้มีการพจิารณาทบทวนตามวงรอบสามปี	หรอืตามทีค่ณะรัฐมนตร	ีเหน็สมควร

	 อนึ่ง	ที่ผ่านมา	ส�านักงานฯ	ได้ด�าเนินการจัดท�านโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัด 

ชายแดนภาคใต้	รวม	2	ฉบบั	คอื	ฉบบัปี	พ.ศ.	2555	-	2557	และ	ฉบบัปี	พ.ศ.	2560	-	2562	โดยทีน่โยบายฯ 

ฉบับปี	พ.ศ.	2560	-	2562	ได้ถึงก�าหนดสิ้นสุดห้วงบังคับใช้	ส�านักงานฯ	จึงได้ด�าเนินกระบวนการ 

พิจารณาทบทวนนโยบายฯ	มาโดยล�าดับ	ทั้งนี้	ในระหว่างการพิจารณาทบทวนนโยบายฯ	ที่ประชุม 

คณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	(คปต.)	ครั้งที่	1/2563	เมื่อวันที ่

3	เมษายน	2563	จงึมมีตเิห็นชอบให้ใช้นโยบายฯ	ฉบบัปี	พ.ศ.	2560	-	2562	เป็นกรอบการด�าเนนิงาน 

ของภาครัฐต่อไป	จนกว่านโยบายฯ	ฉบับใหม่จะแล้วเสร็จ

	 นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	(พ.ศ.	2560	-	2562)	มีสาระส�าคัญ 

ครอบคลุมทั้งมิติด้านการพัฒนา	และความมั่นคง	รวมทั้งใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

อย่างกว้างขวาง	โดยมวีสิยัทศัน์	คอื	“สงัคมจงัหวดัชายแดนภาคใต้มคีวามปลอดภัย	ปราศจากเง่ือนไข 

ความรุนแรง	วถิชีีวติของทุกคนได้รบัการปกป้อง	พฒันาบนพืน้ฐานสงัคมพหวุฒันธรรม	และมส่ีวนร่วม 

ในกระบวนการเสรมิสร้างสนัตสิขุอย่างยัง่ยนื”	โดยในกระบวนการจดัท�าได้น้อมน�าแนวทางยทุธศาสตร์ 

พระราชทาน	“เข้าใจ	เข้าถงึ	พฒันา”	และ	“ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง”	รวมถงึยดึมัน่ในหลักสันติวิธี 

หลกัสทิธมินษุยชน	และนติิรฐั	นติธิรรม	กระบวนการมส่ีวนร่วมของทกุภาคส่วน	และการบรหิารจดัการ 

บนพื้นฐานของสังคมพหุวัฒนธรรม

ท่ีมาและความส�าคัญ

สาระส�าคัญ / ประเด็นยุทธศาสตร์

ผลการด�าเนินงานของส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
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	 1.	 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาทบทวนนโยบายการบริหารและการพัฒนา 

จงัหวดัชายแดนภาคใต้	(อทน.ชต.)	ภายใต้คณะกรรมการร้อยกรองงานของสภาความมัน่คงแห่งชาต ิ

โดยมีรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ	เป็นประธาน	มีหน้าที่อ�านาจในการศึกษา	วิเคราะห์ 

และประเมินสถานการณ์	รวมทั้งรวบรวมความคิดเห็นของทุกภาคส่วน	เพื่อประกอบการทบทวน 

นโยบายฯ

แนวนโยบายด�าเนินงานท่ีส�าคัญ ประกอบด้วย 23 แนวนโยบาย
เพ่ือรองรับวัตถุประสงค์ 6 ประการ ดังน้ี

OB
JE

CT
IV

ITY
OB

JE
CT

IV
ITY

01วัตถุประสงค์

OB
JE

CT
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ITY

02

OB
JE
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IV

ITY

03

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

OB
JE

CT
IV

ITY

04วัตถุประสงค์

OB
JE

CT
IV

ITY

05วัตถุประสงค์

06วัตถุประสงค์

เพ่ือให้จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัย สงบสันติ ปราศจากเงือ่นไข
ท่ีเอ้ือต่อการใชค้วามรุนแรงจากทุกฝา่ย (แนวนโยบาย 6 ข้อ)

เพ่ือพัฒนาการมีส่วนร่วมของทุกฝา่ยในพ้ืนท่ี ในการพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (แนวนโยบาย 3 ข้อ)

เพ่ือให้สังคมไทยและสังคมในพ้ืนท่ี ยอมรับและเหน็คณุค่าของการอยู่ร่วมกัน
ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม และร่วมกันแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
(แนวนโยบาย 4 ข้อ)

เพ่ือพัฒนาศักยภาพของคน สังคม และเศรษฐกิจให้สอดคล้อง
กับความหลากหลายทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน
มีความเสมอภาคและเป็นธรรมในสังคม (แนวนโยบาย 5 ข้อ)

การสร้างความเชือ่มัน่และหลักประกันความต่อเน่ืองของกระบวนการพูดคยุ
เพ่ือสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ซ่ึงเปน็วาระแห่งชาติ และเตรียมความพร้อม
ในการเข้ามามีส่วนร่วมของทุกฝา่ยท่ีเก่ียวข้อง (แนวนโยบาย 3 ข้อ)

เพ่ือสร้างความเข้าใจเก่ียวกับสถานการณ์ความเป็นจริงท่ีเกิดข้ึนต่อสังคม
ท้ังในประเทศและต่างประเทศ ให้เกิดการสนับสนุนและมีบทบาทเก้ือกูล
การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (แนวนโยบาย 2 ข้อ)

การขับเคล่ือน / ผลการด�าเนินงาน

ผลการด�าเนินงานของส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
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	 2.	 การด�าเนินงานทบทวนนโยบายฯ	ได้ด�าเนินการตามกรอบแผนการทบทวนนโยบาย 

การบรหิารและการพฒันาจังหวดัชายแดนภาคใต้	(มตท่ีิประชมุ	อทน.ชต.	ครัง้ที	่1/2562)	ซึง่ได้ก�าหนด 

กรอบการด�าเนินงาน	4	กระบวนการส�าคัญโดยล�าดับ	ดังนี้

	 	 2.1	กระบวนการรวบรวมข้อมูลและข้อคิดเห็นจากภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง	ได้แก่ 

(1)	การติดตาม	และประเมนิผลการขับเคลือ่นนโยบายการบรหิารและการพฒันาจงัหวดัชายแดน 

ภาคใต้	พ.ศ.	2560	-	2562	โดยด�าเนินการติดตามและประเมินผล	ภายใต้กรอบงบประมาณ 

ในลักษณะบูรณาการ	พ.ศ.	2560	-	2561	รวม	7	กลุ่มภารกิจงาน	(2)	การศึกษาผลงานวิจัย 

ท่ีเกี่ยวข้องท้ังในประเทศและต่างประเทศ	2	ส่วน	คือ	ส่วนแรก	งานวิจัยท่ีมีความเก่ียวข้อง 

กับสถานการณ์	ปัจจัย	และแนวโน้มท่ีมีความเป็นไปได้ในอนาคต	และส่วนที่สอง	งานวิจัยที่น�าเสนอ 

ข้อเสนอแนะ	และแนวทางแก้ไขปัญหาให้แก่ภาครัฐ	(3)	การประมวลข้อคิดเห็นของภาคส่วนต่าง	ๆ  

อาท	ิ ข้อเสนอแนะเชงินโยบายต่อพรรคการเมอืงของกลุ่มเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคม	 ข้อเสนอแนะ 

ของสมาคมนักปกครองแห่งประเทศไทย	และ	(4)	การส�ารวจข้อคิดเห็นฯ	โดยผ่านแบบสอบถาม 

ออนไลน์	พบว่า	ผู้ตอบแบบส�ารวจพึงพอใจกับนโยบายฯ	อย่างไรก็ตาม	มีข้อเสนอแนะส�าคัญ	อาทิ 

ควรเพิม่ประสทิธภิาพในการแปลงนโยบายไปสูก่ารปฏิบตั	ิควรกระตุน้มาตรการสร้างความไว้เนือ้เชือ่ใจ 

และความร่วมมือระหว่างกันในพื้นที่	ควรเสริมสร้างความยุติธรรมในพื้นท่ี	ควรสร้างความเข้าใจ 

ถึงพัฒนาการเชิงบวกของพื้นที่ในสื่อมากข้ึน	และ	(5)	เวทีการรับฟังความเห็นและข้อเท็จจริง 

จากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง	สมช.	ได้จัดเวทีการรับฟังความเห็นและข้อเท็จจริงจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

ทั้งในส่วนกลาง	พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	รวมทั้งต่างประเทศ	รวม	30	เวที

ภาพการประชมุคณะอนุกรรมการพิจารณาทบทวนนโยบายการบริหาร
และการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (อทน.ชต.)

ภาพการประชมุ
ร่วมกับคณะกรรมการท่ีปรึกษา
การบริหารและการพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้

ผลการด�าเนินงานของส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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	 	 2.2	กระบวนการทบทวนและปรบัปรุงนโยบายฯ	ได้ประมวลข้อมลูและข้อคดิเหน็ท่ีได้รับ 

จากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมาพิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายฯ	ในภาพรวม	ยังคงมีการยึดมั่น 

และรกัษาหลกัคดิและแนวทางการด�าเนินการท่ีได้รบัการยอมรบัจากทกุฝ่ายมาตัง้แต่นโยบายฉบบัแรก 

โดยได้มีการเพิ่มเติมรายละเอียดและจัดล�าดับประเด็นเน้นในแต่ละแนวนโยบายใหม่	ทั้งนี้	เนื่องด้วย 

นโยบายฉบับเดิม	(พ.ศ.	2560	-	2562)	มีก�าหนดสิ้นสุดลงแล้ว	ที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน 

การแก้ไขปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใต้	(คปต.)	ครัง้ที	่1/2563	เมือ่วนัที	่3	เมษายน	2563	จงึมมีตเิหน็ชอบ 

ให้ใช้นโยบายฉบับฯ	ดังกล่าว	เป็นกรอบการด�าเนินงานของภาครัฐต่อไป	จนกว่านโยบายจะแล้วเสร็จ

	 	 2.3	กระบวนการรับฟังความคิดเห็นต่อ	(ร่าง)	นโยบายฯ	ภายหลังที่ประชุม	อทน.ชต. 

ครั้งที่	2/2562	เมื่อวันที่	2	กันยายน	2562	มีมติเห็นชอบหลักการ	(ร่าง)	นโยบายฯ	เรียบร้อยแล้ว 

สมช.	ได้จัดเวทีการรับฟังความคิดเห็นต่อ	(ร่าง)	นโยบายฯ	รวม	11	เวที	ประกอบด้วย	ผู้บริหาร	สมช. 

หน่วยงานภาครฐัในส่วนกลางและพืน้ทีจั่งหวดัชายแดนภาคใต้	ภาคส่วนอืน่นอกภาครัฐในพ้ืนท่ีจังหวดั 

ชายแดนภาคใต้	อาทิ	คณะกรรมการอิสลามประจ�าจังหวัด	ภาควิชาการ	ผู้แทนชาวพุทธ	ผู้แทนสตรี 

เดก็และเยาวชน	ผูแ้ทนภาคธรุกจิ	นกักิจกรรม	และนกัการเมอืงของพืน้ท่ี	รวมถงึคณะกรรมการทีป่รึกษา 

การบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	ซ่ึงปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภาที่ปรึกษาการบริหารและ 

การพฒันาจังหวดัชายแดนภาคใต้	ทัง้นี	้สมช.	ได้น�าความเหน็ต่อ	(ร่าง)	นโยบายฯ	ของภาคส่วนทีเ่กีย่วข้อง 

มาพิจารณาปรับปรุง	(ร่าง)	นโยบายฯ	ให้สอดคล้องกับความเห็นดังกล่าวแล้ว

ภาพการประชมุสภาความมัน่คงแห่งชาติ คร้ังท่ี 1/2564 เมือ่วันท่ี 22 มนีาคม 2564 เพ่ือให้ความเห็นชอบ
(ร่าง) นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2564 - 2566

ผลการด�าเนินงานของส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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ภาพการประชมุหารือ
ร่วมกับผู้น�าศาสนา
ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้

ภาพการประชมุหารือ
ร่วมกับกลุ่มเด็กและสตรีในพ้ืนท่ี

ภาพการประชมุหารือ
ร่วมกับผู้แทนพระสงฆ์และ
องค์กรทางพุทธศาสนาในพ้ืนท่ี

ภาพการประชมุหารือ
ร่วมกับภาคประชาสังคม
กลุ่มคนรุ่นใหม่ในพ้ืนท่ี

ภาพการประชมุ
ส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง
เพ่ือรับฟังความคิดเห็น
ต่อ (ร่าง) นโยบาย
การบริหารและการพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้
พ.ศ. 2564 - 2566

ผลการด�าเนินงานของส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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	 	 2.4	กระบวนการพิจารณากลั่นกรอง	โดยที่	 (ร่าง)	นโยบายฯ	ได้รับความเห็นชอบ 

จาก	อทน.ชต.	ครั้งที่	1/2563	เมื่อวันที่	21	ธันวาคม	2563	และคณะกรรมการร้อยกรองงาน 

ของสภาความมัน่คงแห่งชาต	ิครัง้ที	่1/2564	เมือ่วนัที	่4	กมุภาพนัธ์	2564	รวมทัง้สภาความมัน่คงแห่งชาติ 

ครั้งที่	1/2564	เมื่อวันที่	22	มีนาคม	2564	มาโดยล�าดับแล้ว	ทั้งนี้	ที่ประชุม	คปต.	ครั้งที่	1/2564 

เมื่อวันที่	11	กุมภาพันธ์	2564	ซึ่งมี	รองนายกรัฐมนตรี	(พลเอก	ประวิตร	วงษ์สุวรรณ)	เป็นประธาน 

ได้รับทราบ	ด้วยแล้ว

	 3.	 ตารางประสานสอดคล้องแนวทางด�าเนินงานและแสดงความเช่ือมโยงภารกิจ	นโยบาย 

ยุทธศาสตร์	แผนหลักที่เกี่ยวข้องกับนโยบายฯ	สมช.	ได้จัดท�าตารางประสานสอดคล้องฯ 

เพื่อให้การน�านโยบายฯ	 ไปสู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรมและชัดเจนยิ่งขึ้น	 รวมทั้งสามารถขับเคลื่อนและ 

บรูณาการการท�างานระหว่างส่วนราชการทีเ่ก่ียวข้องอย่างมเีอกภาพ	โดยได้มกีารก�าหนดประเด็นทีค่วร 

ให้ความส�าคญัในการขับเคลือ่นนโยบายฯ	โดยวางจุดเน้นการด�าเนนิงานตามเจตนารมณ์ของนโยบายฯ 

การแบ่งมอบภารกิจหน่วยงานหลัก/รอง	และความเชื่อมโยงกับนโยบาย	ยุทธศาสตร์	และแผนหลัก 

ที่เก่ียวข้อง	ทั้งนี้	สมช.	ได้มีหนังสือขอรับความเห็นไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	รวม	65	หน่วยงาน 

และได้ประชมุส่วนราชการท่ีเกีย่วข้อง	 เพือ่พจิารณารายละเอยีดของ	 (ร่าง)	 ตารางประสานสอดคล้องฯ 

เมื่อวันที่	11	มีนาคม	2564	ด้วยแล้ว

	 4.	 การเตรียมการรองรับการขบัเคลือ่นนโยบายการบรหิารและการพฒันาจงัหวดัชายแดน 

ภาคใต้	พ.ศ.	2564	-	2566	โดย	ในการจัดระบบการขับเคลื่อนนโยบายฯ	สมช.	ได้จัดประชุม 

เพือ่การเตรียมการรองรบัการขับเคลือ่นนโยบายฯ	เมือ่วนัที	่28	มถินุายน	2564	โดยในระยะเปลีย่นผ่าน 

จากการขับเคลื่อนงานตามประกาศ/ค�าสั่ง	คสช.	ไปสู่กฎหมายปกติ	เห็นควรจัดระบบงาน	ดังนี้

	 	 4.1	ระดับนโยบาย	คือ	นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต ้

ตามพระราชบญัญตักิารบรหิารราชการจงัหวดัชายแดนภาคใต้	พ.ศ.	2553	เป็นกรอบทศิทางเชงินโยบาย 

ที่ครอบคลุมมิติงานด้านความมั่นคงและการพัฒนา

	 	 4.2	ระดับแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ	จ�าแนกเป็น	2	ระดับย่อย	ดังนี้

	 	 	 ระดับยุทธศาสตร์	ประกอบด้วย	2	ด้าน	คือ	ยุทธศาสตร์ด ้านความมั่นคง 

ตามมาตรา	5	และมาตรา	9	ของพระราชบญัญตักิารบริหารราชการจงัหวดัชายแดนภาคใต้	พ.ศ.	2553 

ประกอบมาตรา	7	(2)	ของพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	พ.ศ.	2551 

และยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามมาตรา	9	(1)	ของพระราชบัญญัติ 

การบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้	พ.ศ.	2553

ผลการด�าเนินงานของส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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	 	 	 ระดับแผนปฏิบัติการ	ก�าหนดให้แผนปฏิบัติการด้านการบริหารและการพัฒนา 

จังหวัดชายแดนภาคใต้	พ.ศ.	.... ซึ่งเป็นเครื่องมือท่ี	สมช.	ในฐานะหน่วยก�ากับการแปลงนโยบาย 

ไปสู่การปฏิบัติตามนัยของประกาศ/ค�าสั่ง	คสช.	เป็นเครื่องมือหลัก	โดยให้	กอ.รมน.	จัดท�าในส่วน 

แผนปฏบิตักิารด้านความมัน่คง	ซึง่เป็นการด�าเนนิการตามมาตรา	5	และมาตรา	9	ของพระราชบญัญัติ 

การบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้	พ.ศ.	2553	ประกอบมาตรา	7	(2)	ของพระราชบัญญัติ 

การรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร	พ.ศ.	2551	และ	ศอ.บต.	จัดท�าในส่วนแผนปฏิบัติการ 

ด้านการพัฒนา	ซึ่งเป็นการด�าเนินการตามมาตรา	9	(2)	ของพระราชบัญญัติการบริหารราชการ 

จงัหวัดชายแดนภาคใต้	พ.ศ.	2553	เพือ่ที	่สมช.	จะประมวลข้อมลูและพจิารณาภาพรวมแผนปฏบิตักิาร 

ด้านการป้องกนัฯ	ให้เกดิความสมดลุ	และความสอดคล้องระหว่างด้านความมัน่คงและด้านการพัฒนา 

ก่อนน�าเสนอกลไกพิจารณากลั่นกรอง	 และคณะรัฐมนตรี	 พิจารณาให้ความเห็นชอบ	 ทั้งนี้	 ให้ถือว่า 

การจดัท�าแผนปฏบิตักิารด้านการบรหิารฯ	 เป็นการบรูณาการท�างานร่วมกัน	และเป็นการด�าเนินการ 

ตามกฎหมายที่ก�าหนดไว้ข้างต้น

	 	 	 ระดับปฏิบัติ	 ให ้หน ่วยงานของรัฐที่ เกี่ยวข ้องจัดท�าแผนงานและโครงการ 

โดยให้ส�านักงบประมาณจัดสรรงบประมาณรองรับ	ตามที่ก�าหนดไว้ในมาตรา	4	และมาตรา	9 

ของพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้	พ.ศ.	2553	ประกอบกับมาตรา	7 

ของพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	พ.ศ.	2551

	 	 ส�าหรับ	สถานะปัจจุบันอยู่ระหว่างการน�าเสนอ	(ร่าง)	นโยบายฯ	เข้าสู่การพิจารณาของ 

ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(สศช.)	เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี 

เมื่อวันที่	15	ธันวาคม	2563	ก�าหนดให้แผนระดับที่	3	ที่มีกฎหมายก�าหนดให้จัดท�าและเสนอ 

คณะรัฐมนตรีพิจารณาแผนก่อนประกาศใช้	 ให้ด�าเนินการจัดท�าแผนตามกฎหมาย	และน�าเสนอแผน 

ตามมติคณะรัฐมนตรี	เมื่อวันที่	4	ธันวาคม	2564	ซึ่งจากการหารือกับ	สศช.	ทราบว่า	เพื่อให้เป็นไป 

ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้น	เห็นควรให้	สมช.	จัดท�าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา 

จังหวัดชายแดนภาคใต้	เพื่อน�าเสนอคณะรัฐมนตรี	ควบคู่กับ	(ร่าง)	นโยบายฯ	ก่อนน�าเสนอต่อรัฐสภา 

เพื่อรับทราบตามที่กฎหมายก�าหนดต่อไป ทั้งนี้	ที่ประชุม	คปต.	3/2564	เมื่อวันที่	16	ธันวาคม	2564 

ได้เห็นชอบ	(ร่าง)	แผนปฏิบัติการฯ	และมอบให้	สมช.	น�าเสนอพร้อมกับ	(ร่าง)	นโยบายฯ	ต่อ 

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา	พร้อมทั้งเห็นชอบ 

ให้หน่วยงานเจ้าภาพในระดับต่าง	ๆ 	จัดท�าโครงการส�าคัญและกิจกรรมรองรับ	และให้ใช้เป็นกรอบ 

การจัดท�าค�าของบประมาณรายจ่ายบรูณาการประจ�าปี	ตลอดจนเหน็ชอบให้ปรบัชือ่แผนปฏบิตักิารฯ 

เป็น	แผนปฏิบัติการด้านการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	พ.ศ.	2566	-	2570

ผลการด�าเนินงานของส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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	 5.	 การปรบัปรงุยทุธศาสตร์การสนบัสนนุการศกึษาของนกัศกึษาไทยมสุลมิในต่างประเทศ 

ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง	และนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัด 

ชายแดนภาคใต้	รวมทั้งบริบทของสถานการณ์ในปัจจุบัน	โดยได้มีการจัดท�า	(ร่าง)	แผนการสนับสนุน 

การศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ	พ.ศ.	2566	-	2570	ซึ่งที่ประชุม	อบม.จชต. 

ครัง้ที	่1/2563	ได้มีมตเิหน็ชอบในหลกัการ	และมอบหมายให้ปรบัปรงุเน้ือหาเพิม่เตมิ	ให้มีความชดัเจน 

และครอบคลุมยิ่งขึ้น

	 6.	 การก�าหนดมาตรการรองรับและดูแลนักศึกษาไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ	ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19	โดยท่ีผ่านมา 

ได้มีการลงทะเบียนนักศึกษาฯ	ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ	เพื่อจัดท�าและปรับปรุงฐานข้อมูล 

ให้มีความทันสมัย	และสามารถก�าหนดแนวทางการดูแลได้ครอบคลุมนักศึกษาทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง 

รวมถึงได้อ�านวยการให้นักศึกษาฯ	ที่ประสงค์จะศึกษาต่อในประเทศไทยสามารถเทียบโอนหน่วยกิต 

กับสถาบันการศึกษาในประเทศได้	รวมทั้งยังได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้	และพัฒนาทักษะที่จ�าเป็น 

ต่อการด�าเนินชีวิต	และส่งเสริมอาชีพให้มีรายได้ในระหว่างที่พ�านักในประเทศไทย	นอกจากนี้ 

ได้มีการติดตามมาตรการของประเทศปลายทาง	เพื่อก�าหนดแนวทางการอ�านวยความสะดวก 

ให้นักศึกษาเดินทางกลับไปศึกษาต่อในต่างประเทศเมื่อสถานการณ์ดีขึ้น

	 7.	 การตั้งคณะท�างานเพื่อศึกษาและจัดท�าข้อเสนอด้านการบริหารจัดการงานการศึกษา 

ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	เพื่อเป็นกลไกในการศึกษาและจัดท�าเสนอที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร 

จัดการการศึกษาในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้	โดยที่ผ่านมาได้พิจารณา	แนวทางการบูรณาการ 

การเรยีนการสอนหลักสูตรอิสลามศกึษาตอนต้น	เพือ่ลดปัญหาความซ�า้ซ้อนของหลกัสตูรอสิลามศกึษา 

ในศนูย์อสิลามประจ�ามสัยดิ	(ตาดกีา)	และในโรงเรยีนเอกชนสอนศาสนา	อาท	ิการลดสาระวชิา/เพิม่วชิา 

เสรมิทกัษะด้านต่าง	ๆ 	หรอืการเทยีบโอนรายวชิา	โดยเน้นสร้างความเชือ่มต่อระหว่างกัน	และเป็นทีย่อมรบั 

ของบุคลากรด้านการศึกษาในพื้นที่	รวมทั้งในระยะต่อไปปรับปรุงหลักสูตรอิสลามศึกษา	พ.ศ.	2546 

(ฉบบัปรบัปรงุ	พ.ศ.	2555)	ให้มคีวามสอดคล้องกบัสถานการณ์ในปัจจุบนัและเป็นเอกภาพ	สอดรับกบั 

ความต้องการของประชาชนและรูปแบบการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

	 8.	 ก�าหนดแนวทางการแก้ไขรับรองคุณวุฒิด ้านวิชาชีพของนักศึกษาไทยมุสลิม 

ที่ส�าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ	โดยได้จัดการประชุมร่วมกับสภาวิชาชีพ	ได้แก่	แพทยสภา 

ทนัตแพทยสภา	สภาการพยาบาล	สภาเภสชักรรม	และครุสุภา	เพือ่รบัทราบข้อเทจ็จรงิ	การรบัรองปรญิญา 

และการสอบขอรับใบประกอบวชิาชพี	รวมทัง้ปัญหา	อปุสรรค	และข้อเสนอแนะท่ีส�าคญั	เพือ่น�าไปจดัท�า 

คู่มือหรือแนะแนว	ส�าหรับการตัดสินใจอย่างเหมาะสมก่อนเดินทางไปศึกษาต่อในต่างประเทศ 

รวมทั้งการกลับมาประกอบอาชีพในประเทศไทยหลังส�าเร็จการศึกษา

ผลการด�าเนินงานของส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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	 9.	 ด�าเนินการขับเคลื่อนงานที่ส�าคัญด้านการศึกษาและการพัฒนาสังคมในพื้นที่จังหวัด 

ชายแดนภาคใต้	โดยเน้นการสนับสนุนบทบาทของคณะกรรมการอิสลามประจ�าจังหวัดใน	3	จังหวัด 

(ปัตตานี	ยะลา	นราธิวาส)	ให้ได้เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น	ดังนี้

	 	 9.1	 การบรหิารจดัการศนูย์อสิลามประจ�ามสัยดิ	(ตาดีกา)	โดยได้มอบหมายส�านกังาน	(สช.) 

จัดท�าแนวทางปฏิบัติในระดับจังหวัด	ส�าหรับเป็นแนวทางให้คณะกรรมการอิสลามประจ�าจังหวัด 

มส่ีวนในการให้ข้อเสนอแนะการจดัท�าหลกัสตูรการเรียนการสอน	การคดัเลือกบคุลากร	และการพิจารณา 

การบริหารจัดการงบประมาณในตาดีกา	รวมทั้งอาจพิจารณาจัดตั้งองค์กรร่วมระหว่างภาครัฐและ 

ภาคประชาชนเพื่อออกระเบียบและหลักเกณฑ์เพิ่มเติม

	 	 9.2	การพัฒนาศักยภาพอิหม่ามประจ�ามัสยิด	 โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 ได้แก่ 

กรมการปกครอง	(ปค.)	ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน	(สช.)	และกระทรวงยติุธรรม	(ยธ.) 

ซึ่งมีโครงการอบรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพอิหม่าม	และผู้สอนตาดีกา	จัดตั้งคณะท�างาน 

ร่วมกับคณะกรรมการอิสลามประจ�าจังหวัด	เพื่อก�าหนดเป้าหมาย	แนวทาง	และเนื้อหาการพัฒนา 

ศกัยภาพอหิม่ามและผูส้อนตาดกีาทีเ่หมาะสม	ควบคูก่บัให้	ศอ.บต.	ศกึษา	ทบทวนหลักสูตร	พร้อมท้ัง 

บรูณาการร่วมกับทกุภาคส่วนเพือ่จัดท�าข้อเสนอต่อ	คปต.	จดัตัง้เป็นสถาบันพฒันาศักยภาพของอหิม่าม 

และผูส้อนตาดกีา	จชต.	โดยในระยะต่อไป	เหน็ควรมอบหมายให้	ศอ.บต.	เป็นหน่วยหลักในการบรูณาการ 

และรับผิดชอบด�าเนินการต่อไป

	 	 9.3	การอ�านวยการให้ประชาชนในพื้นที่ไปประกอบพิธีอุมเราะห์	โดยได้มอบหมายให้ 

ศูนย์อ�านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้	(ศอ.บต.)	พิจารณาก�าหนดจ�านวนสัดส่วนไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ	10 ของกรอบทีไ่ด้รบัการจดัสรรแต่ละปี	ให้คณะกรรมการอสิลามประจ�าจงัหวดั	โดยประธาน 

กรรมการอสิลามประจ�าจงัหวดั	สามารถเสนอรายชือ่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ	ตามหลักเกณฑ์เดิมท่ีก�าหนดไว้ 

โดยให้พจิารณาผ่านขัน้ตอน	กระบวนการ	และกลไกเดมิทีม่อียู่	และในระยะต่อไป	ให้ทบทวนหลกัเกณฑ์ 

ที่ครอบคลุมประชาชนกลุ่มอื่น	ๆ 	เพิ่มเติม

	 	 9.4	การขับเคลื่อนสถาบันภาษามลายูในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	โดยได้มอบหมาย 

ให้	ศอ.บต.	ซึ่งเป็นหน่วยรับผิดชอบเดิม	เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในการจัดตั้งและขับเคลื่อนสถาบัน 

ภาษามลายู	ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์เดิม	และให้เร่งประสานคณะกรรมการอิสลามประจ�าจังหวัด 

เพือ่คดัสรรผูท้รงคณุวฒุทิีม่ปีระสบการณ์	ความเชีย่วชาญ	และได้รับการยอมรับจากประชาชนในพืน้ท่ี 

ร่วมบริหารจัดการและเป็นที่ปรึกษาสถาบัน	รวมทั้งประสานศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษา 

จังหวัดชายแดนภาคใต้	(ศปบ.จชต.)	เพื่อรวบรวมและศึกษาข้อมูลการด�าเนินงานที่ผ่านมา	ปัญหา 

และอุปสรรคต่าง	ๆ 	ที่เกี่ยวข้อง	เพื่อประกอบการจัดท�าแนวทางและข้อเสนอการจัดโครงสร้าง 

การบรหิารงานสถาบนัภาษามลายใูห้เป็นรปูธรรมตามเจตนารมณ์เดมิท่ีก�าหนดไว้	โดยให้เสนอต่อ	คปต. 

พิจารณาให้ความเห็นชอบให้ด�าเนินการในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2565	ต่อไป

ผลการด�าเนินงานของส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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	 10.	การตั้งคณะท�างานเพื่อศึกษาและเสนอแนะแนวทางพัฒนาทักษะด้านภาษา 

เพือ่การสือ่สารในจังหวดัชายแดนภาคใต้	โดยมกีระทรวงศกึษาธกิารเป็นหน่วยงานหลกั	เพือ่เป็นกลไก 

ในการศึกษา	ประเมิน	วิเคราะห์	และก�าหนดแนวทาง	รูปแบบ	วิธีการ	การจัดตั้งศูนย์ภาษา	รวมถึง 

การพฒันาทกัษะด้านภาษาทีเ่หมาะสมกบับรบิทพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต้	ซึง่เป็นไปตามข้อสัง่การ 

รอง	นรม.	(พลเอก	ประวิตรฯ)	และมติที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ	ในการหาแนวทางพัฒนา 

เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	ให้สามารถสื่อสารภาษาไทยในชีวิตประจ�าวันได้

	 11.	การดูแลและช่วยเหลือนักศึกษาไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ศึกษาต่อ 

ในต่างประเทศ	ทั้งที่มีความจ�าเป็นต้องเดินทางกลับมายังประเทศไทย	และต้องเดินทางกลับไป 

ศกึษาต่อในต่างประเทศ	โดยตัง้แต่เริม่การแพร่ระบาดในระลอกแรก	ได้อ�านวยความสะดวกการติดต่อ 

ประสานงานกับหน่วยงานไทยในต่างประเทศ	และหน่วยงานต่างประเทศ	เพ่ือจัดหาเทีย่วบนิในการเดินทาง 

กลบัมายงัประเทศไทย	ให้กับนกัศกึษาจากสาธารณรฐัซดูาน	และสาธารณรฐัอาหรบัอยิีปต์	และได้ก�ากบั 

ติดตาม	ช่วยเหลือดูแลนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศที่ได้รับผลกระทบและมีความจ�าเป็น 

ต้องเดินทางกลับมาได้มีงานท�าหรือสามารถเข้ารับการศึกษาต่อเนื่องในประเทศไทยได้	ตลอดจน 

ในห้วงการระบาดระลอกใหม่	 ได้อ�านวยการและให้ความอนุเคราะห์สถานที่กักกันโรค	 (Alternative 

Quarantine:	AQ)	ตามมาตรการของศนูย์บรหิารสถานการณ์โควิด-19	(ศบค.)	ให้นกัศกึษาไทยมสุลิม 

กลุ่มที่ไม่สามารถแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการกักกันโรค	พร้อมทั้งได้อ�านวยความสะดวก 

การฉดีวคัซนีให้นกัศกึษาไทยมุสลมิในพืน้ทีจั่งหวดัชายแดนภาคใต้	เพือ่ให้สามารถเดนิทางกลบัไปศกึษาต่อ 

ในต่างประเทศตามมาตรการของประเทศปลายทางได้	รวมถึงอ�านวยความสะดวกในการเดินทาง 

ในช่วงทีม่มีาตรการจ�ากดัการเดินทางข้ามจงัหวดัภายในประเทศ	นอกจากนี	้ได้จัดเวทีพบปะเครือข่าย 

นักศึกษาไทยมุสลิมที่ส�าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศและที่อยู่ระหว่างศึกษาต่อในต่างประเทศ 

ในระหว่างที่พ�านักอยู่ในประเทศไทย	อาทิ	สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์	ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย 

ราชอาณาจกัรฮัชไมต์จอร์แดน	สาธารณรฐัอนิโดนเีซยี	มาเลเซยี	สาธารณรฐัประชาชนจนี	สหพนัธรฐัรสัเซยี 

เพื่อติดตามการใช้ชีวิตและการศึกษาของนักศึกษา	ควบคู่กับรับฟังความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหา 

จังหวัดชายแดนภาคใต้	รวมทั้งแนวทางการจัดการด้านการศึกษาที่เหมาะสมกับพื้นที่

	 12.	การด�าเนินโครงการดูแลนักศึกษาไทยมุสลิมที่ศึกษาในสาธารณรัฐอาหรับอียิปต ์

และประเทศใกล้เคยีง	ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ-19	เพ่ือรับฟังปัญหา	และอปุสรรค 

ของนักศึกษาไทยมุสลิมในสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์และประเทศใกล้เคียง	ในห้วงสถานการณ์ 

การแพร่ระบาดของโควดิ-19	ทีจ่ะน�าไปสูก่ารถอดบทเรยีนการดแูลนกัศกึษาดงักล่าวภายใต้สถานการณ์ 

ภัยคุกคามรูปแบบใหม่	ส�าหรับเป็นข้อมูลประกอบการทบทวน	(ร่าง)	แผนการสนับสนุนการศึกษา 

ของนกัศกึษาไทยมสุลมิในต่างประเทศ	พ.ศ.	2566	-	2570	พร้อมทัง้	หารือกบัผูแ้ทนสถานเอกอคัรราชทตู 

ผลการด�าเนินงานของส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
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ณ	กรุงไคโร	และเจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	ณ	กรุงไคโร 

รวมทั้งอาจารย์มหาวิทยาลัยอัล-อัซฮัรที่ดูแลนักศึกษาไทย	เพื่อแลกเปล่ียนข้อมูล	และช่วยเหลือ 

นักศึกษากลุ่มดังกล่าวได้ทันท่วงที

	 	 ทั้งนี้	ในระยะต่อไป	จะได้	พิจารณารายละเอียด	(ร่าง)	แผนการสนับสนุนการศึกษา 

ของนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ	พ.ศ.	2566	-	2570	ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของยทุธศาสตร์ชาต	ิพ.ศ.	2561	-	2580	นโยบายการบริหารและการพัฒนา 

จังหวัดชายแดนภาคใต้	รวมทั้งแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัด 

ชายแดนภาคใต้	พ.ศ.	2566	-	2570	เสนอคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง	และ	คปต.	ให้ความเห็นชอบ 

ตามล�าดบัต่อไป	พร้อมทัง้จะได้จดักจิกรรมสนับสนนุและเปิดโอกาสให้กลุม่เครอืข่ายนกัศกึษา/กลุม่เยาวชน 

ได้มีความเข้าใจกระบวนการพัฒนาและแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของภาครัฐ	ประกอบกับ 

การสร้างการรับรู ้ต่อแนวนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	ตลอดจน 

มีการจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา	ทุนการศึกษา	และการประกอบอาชีพ	รวมถึงเวทีการรับฟัง 

ความคิดเห็นต่าง	ๆ 	อย่างสร้างสรรค์	เพื่อสร้างพ้ืนท่ีการมีส่วนร่วมของกลุ่มนักศึกษากับภาครัฐ 

ในการบริหารจัดการด้านการศึกษา	ในลักษณะของภาคีเครือข่าย

	 5.3	แผนปฏบิตักิารด้านการป้องกนัและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 

(พ.ศ.	2562	-	2565)

	 แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต ้

พ.ศ.	2562	-	2565	ถือเป็นแผนระดับ	3	ที่จัดท�าขึ้นเป็นเครื่องมือในการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัต ิ

รองรับการขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์ชาต	ิ(พ.ศ.	2561	-	2580)	นโยบายและแผนหลกัท่ีเกีย่วข้อง	โดยเฉพาะ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	(พ.ศ.	2561	-	2580)	ประเด็นความมั่นคง	นโยบายการบริหารและ 

การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	ซึ่งให้ความส�าคัญทั้งมิติงานด้านความมั่นคงและด้านการพัฒนา 

ควบคู่กัน	โดยแผนปฏิบัติการฯ	ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา 

จังหวัดชายแดนภาคใต้	(คปต.)	เมื่อวันที่	2	สิงหาคม	2562	และได้ถูกน�าไปใช้เป็นกรอบการจัดท�า 

งบประมาณรายจ่ายลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์	ตั้งแต่ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	เป็นต้นมา

ท่ีมาและความส�าคัญ
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 แผนปฏิบตักิารฯ	ได้มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใต้ทีเ่ร่งด่วน	ในการลดเหตกุารณ์ 

ความรุนแรง	 และด�าเนินการพูดคุยเพื่อสันติสุข	 โดยด�าเนินการควบคู่กับการเสริมสร้างความเข้มแข็ง 

ของสงัคมพหวุฒันธรรมและการกระบวนการยุตธิรรม	 เพ่ือเป็นทศิทางส�าคญัในการแก้ไขปัญหาระยะยาว 

และการยกระดบัคุณภาพชีวติของคนในพืน้ที	่และเป็นการเชือ่มโยงวถิชีวีติของคนในพืน้ท่ีให้ทดัเทยีม 

และมีส่วนร่วมกับคนในภูมิภาคอื่น	โดยได้ก�าหนดแนวทางด�าเนินงานรองรับไว้	2	ด้านส�าคัญ	คือ 

ด้านความมั่นคง	และด้านการพัฒนา	 โดยมี	กอ.รมน.	และ	ศอ.บต.	 เป็นหน่วยงานเจ้าภาพท�าหน้าที่ 

อ�านวยการ	ประสานขับเคลื่อนงานแต่ละด้าน	ตามล�าดับ

	 แผนปฏบิติัการฯ	ได้พจิารณาก�าหนดกลยทุธ์ด�าเนนิงาน	และแผนงานต่าง	ๆ 	รวม	3	กลยทุธ์หลกั 

13	แผนงาน	ประกอบด้วย	(1)	กลยุทธ์การแก้ปัญหา	ที่มุ่งด�าเนินการต่อศูนย์ดุลของปัญหาในพ้ืนที่ 

(2)	กลยทุธ์การป้องกนัปัญหา	ทีมุ่ง่ขจดัเงือ่นไขเก่าและไม่ให้เกดิเง่ือนไขใหม่	และ	(3)	กลยทุธ์การเสริม 

ความมั่นคงเพื่อการพัฒนาที่มุ่งสร้างความย่ังยืน	พร้อมท้ังจัดหน่วยงานเจ้าภาพรับผิดชอบแผนงาน 

เพื่อประสานการด�าเนินงานให้เป็นไปในทิศทาง	และมุ่งสู่เป้าหมาย/ตัวชี้วัดที่ก�าหนดไว้	ดังนี้

สาระส�าคัญ / ประเด็นยุทธศาสตร์

แผนงานที่ 1

แผนงานที่ 2

แผนงานที่ 3

แผนงานที่ 4

แผนงานที่ 5

แผนงานที่ 6

แผนงานที่ 7

แผนงานเพ่ิมประสิทธภิาพงานข่าวกรองและบูรณาการ
ฐานข้อมูลความมัน่คงพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กอ.รมน.)

แผนงานยับย้ังเงนิท่ีสนับสนุนการกระท�าผดิกฎหมาย
(กอ.รมน.)

แผนงานรักษาความปลอดภัยในชวิีตและทรัพย์สินของประชาชน
(กอ.รมน.)

แผนงานแก้ไขและป้องกันปญัหาภัยแทรกซ้อน
(กอ.รมน.)

แผนงานส่งเสริมและเผยแพร่ความจริง ท่ีถูกต้องเพ่ือสนับสนุน
การแก้ปัญหา (กอ.รมน.)

แผนงานแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี
(สมช./สล.คพส.)

แผนงานเสริมสร้างความร่วมมอืกับภาคประชาสังคม
และนานาชาติ (กอ.รมน.)

7 
SE

CU
RI

TY
 D

IM
EN

SI
O

N
 R

O
A

D
M

A
P 

มิต
ิงา

นด
้าน

คว
าม

มั่น
คง

   
จ�า

นว
น 

7 
แผ

นง
าน

(กอ.รมน.)

ผลการด�าเนินงานของส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

69

ART Design02_SI-KK.indd   69 6/2/2565 BE   8:19 AM



	 1.	 การประชมุคณะกรรมการขบัเคลือ่นการแก้ไขปัญหาในจงัหวดัชายแดนภาคใต้	(คปต.) 

เพื่อบูรณาการและให้ความเห็นชอบต่อแผนงาน	กิจกรรม	และงบประมาณในขับเคล่ือนงาน 

ด้านความมั่นคง	และด้านการพัฒนาในพื้นท่ีให้เกิดประสิทธิภาพ	ซึ่งในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564 

ได้จัดการประชุมจ�านวน	3	ครั้ง	โดยได้ติดตามงานตามข้อสั่งการ	และมติ	คปต.	และพิจารณา 

ขับเคลื่อนงาน	พร้อมทั้งให้ทิศทางในด้านต่าง	ๆ 	อาทิ

(ศอ.บต.)

แผนงานที่ 8

แผนงานที่ 9

แผนงานที่ 10

แผนงานที่ 11

แผนงานที่ 12

แผนงานที่ 13

แผนงานเสริมสร้างสังคมพหวัุฒนธรรมท่ีเข้มแข็ง
(ศอ.บต.)

แผนงานสร้างความเข้าใจประชาชนท้ังในและนอกจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (กปส.)

แผนงานอ�านวยความยุติธรรมและเยียวยาผูไ้ด้รับผลกระทบ
(สป.ยธ.)

แผนงานต�าบลมัน่คง ม่ังค่ัง ย่ังยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
(ศอ.บต.)

แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพ
พ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)

แผนงานพัฒนาและปรับปรุงประสิทธภิาพด้วยหลักธรรมาภิบาล
(สมช./สล.คปต.)
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	 	 1.1	ด้านความมั่นคง

	 	 	 1.1.1	 การบูรณาการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	(CCTV)	ในพื้นที่จังหวัด 

ชายแดนภาคใต้	อันเคร่ืองมือส�าคัญในการช่วยป้องปราม	และใช้ในการสืบสวนคดีอาชญากรรม 

และคดีความมั่นคงในพื้นท่ี	โดยได้เร่งให้มีการเพิ่มประสิทธิภาพกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	(CCTV) 

ที่มีอยู่ในพื้นที่	ทั้งท่ีเป็นแบบเช่า	และแบบซื้อถาวร	โดยในกรณีที่ช�ารุดให้ประสานหน่วยงานต่าง	ๆ  

ซ่อมบ�ารุงให้พร้อมใช้	ส�าหรับในระบบเช่าให้มีการจัดท�าสัญญาเช่าให้เกิดความต่อเนื่อง	ทั้งนี้	คปต. 

ได้ผลักดันให้	กอ.รมน.	บูรณาการกล้องของทุกหน่วยงานในพื้นที่	พร้อมทั้งฝึกซ้อมเพื่อทดสอบระบบ 

การบูรณาการกล้องตามข้อสั่งการประธาน	คปต.	ในการประชุม	คปต.	ครั้งที่	3/2564	เมื่อวันที่ 

16	ธันวาคม	2564

	 	 	 1.1.2	 การด�าเนินโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดระเบียบชายแดน	ได้ผลักดัน 

ให้มีการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น�้าโก-ลก	บริเวณเขต	อ.ตากใบ	จ.นราธิวาส	ระยะทาง 

7.528	กโิลเมตร	เพือ่ป้องกนัการกดัเซาะ	และตดิต้ังกล้องโทรทศัน์วงจรปิดตามแนวชายแดน	ระยะทาง 

6	กิโลเมตร	ส�าหรับการเฝ้าระวังการลักลอบข้ามชายแดนผิดกฎหมาย

	 	 1.2	ด้านการพัฒนา

	 	 	 1.2.1	 การด�าเนินโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง	จังหวัดยะลา	เพื่อส่งเสริม 

การท่องเที่ยวในอ�าเภอเบตง	และพื้นที่โดยรอบ	โดยขับเคล่ือนการปรับปรุงท่าอากาศยานให้เป็นไป 

ตามมาตรฐานสนามบินที่ส�านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยก�าหนด	 และเร่งติดตามการออก 

ใบรับรองสนามบิน	นอกจากนี้	ศอ.บต.	ได้ร่วมกับกระทรวงคมนาคม	ด�าเนินประสานกับบริษัท 

ประกอบธุรกิจการบิน	เพื่อเจรจาการเปิดเส้นทางการบิน	ซ่ึงอยู่ระหว่างการพิจารณาความเหมาะสม 

และความคุ้มค่า	รวมทั้งมาตรการรองรับอื่น	ๆ

ผลการด�าเนินงานของส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
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	 	 	 1.2.2	 การแก้ไขปัญหาที่ดินท�ากินในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	โดยเร่งรัด 

การรังวัดและออกโฉนดที่ดินให้กับประชาชนในพื้นที่	 โดยเฉพาะผู้ที่อยู่อาศัยบริเวณรอบอุทยาน 

บูโด-สุไหงปาดี	ทั้งนี้	ได้พิจารณาแต่งต้ังคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาท่ีดินท�ากินในพื้นที่จังหวัด 

ชายแดนภาคใต้

	 	 	 1.2.3	 การพฒันาทกัษะภาษาไทยและภาษาอืน่	ๆ 	เพ่ือการส่ือสารและการแข่งขัน 

ด้านการศึกษาในเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้	ช่วงอายุ	4	-	7	ปี	โดย	คปต.	ได้มอบหมายให ้

กระทรวงศึกษาธิการ	เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการการด�าเนินงานจัดตั้งศูนย์การพัฒนาทักษะ 

ภาษาเพื่อการสื่อสารในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	ที่สอดรับกับบริบทของพื้นที่	และค�านึงถึงคุณค่า 

ของทกุภาษาทีใ่ช้อยูใ่นปัจจบุนั	ทัง้นี	้ในระยะต่อมาได้มกีารจัดต้ังศนูย์การพฒันาทักษะภาษาฯ	น�าร่อง 

จ�านวน	184	ศูนย์	โดยเป็นโรงเรียนที่ขึ้นต่อ	ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ส�านักงาน 

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	ส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย	กองบัญชาการต�ารวจตระเวนชายแดน	และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

	 2.	 การขบัเคลือ่นงานในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพแผนงานพฒันาและปรบัปรงุประสทิธภิาพ 

ด้วยหลกัธรรมาภิบาล	สมช.	ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพแผนงานฯ	ได้ร่วมกบัหน่วยงานภายใต้แผนงาน 

ในการก�าหนดจดุเน้นการด�าเนนิงาน	รวมทัง้ประสานในการจัดท�างบประมาณและการติดตามประเมนิผล 

ภายใต้แผนงาน	โดยในห้วงปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	-	2564	มีการด�าเนินงานส�าคัญ	ดังนี้

	 	 2.1	โครงการแก้ไขปัญหาทุจรติคอร์รัปชนั	ได้ด�าเนนิงานป้องกนั	และป้องปรามการทจุรติ 

คอร์รัปชันผ่านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาคประชาสังคม	การเสริมสร้างความรู ้

และพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตในภาครัฐให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

และการประสานและบูรณาการหน่วยงานรฐัด้านการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติภาครฐัในพืน้ที่ 

จชต.	รวมทัง้แลกเปลีย่นข้อมลูประสบการณ์การท�างาน	ตลอดจนปัญหาและอปุสรรคในการด�าเนนิงาน 

เพ่ือให้เกดิการประสานความร่วมมอืและการมส่ีวนร่วมของเจ้าหน้าทีใ่นการด�าเนนิการด้านการป้องกัน 

และปราบปรามการทุจริตในพื้นที่

	 	 2.2	โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการภาครฐัและเจ้าหน้าทีร่ฐั	ได้ด�าเนนิการ 

อ�านวยการและประสานการขับเคลื่อนงานการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	 รวมทั้ง 

เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	ตั้งแต่ระดับ 

นโยบาย	ระดับแปลงนโยบาย	และระดับปฏิบัติให้ประสานสอดคล้อง	และเสริมสร้างประสิทธิภาพ 

และพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้และการขับเคลื่อนงานตามกลไก 

ของอ�าเภอ
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	 	 2.3	โครงการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานโครงการส�าคัญ	ได้มีการวางระบบ 

การก�ากับ	ติดตาม	และประเมินผลการขับเคล่ือนแผนปฏิบัติงานฯ	รวมทั้งประสานเร่งรัดการติดตาม 

ประเมินผลในระดับต่าง	ๆ 	ทั้งมิติงานด้านความมั่นคง	และด้านการพัฒนา

	 3.	 การก�ากบัการจัดท�าและขบัเคล่ือนงานภายใต้งบประมาณลักษณะบรูณาการในส่วนของ 

แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

	 	 3.1	การจัดท�างบประมาณแผนงานบูรณาการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

พ.ศ.	2565

	 	 	 3.1.1	การจัดท�าและกลั่นกรองรายละเอียดงบประมาณแผนงานบูรณาการฯ 

โดยที	่สมช.	โดย	สล.คปต.	ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพหลัก	ได้ร่วมกับ	กอ.รมน.	และ	ศอ.บต.	ในการจัดท�า 

หลักเกณฑ์การจดัท�างบประมาณรายจ่ายบรูณาการ	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2565	เร่ือง	แผนงาน 

บูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ในการจัดท�าค�าของบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการฯ	ตามหลักเกณฑ์ฯ	พร้อมนี้	ได้ประสาน 

ให้หน่วยงานเจ้าภาพแผนงาน	จ�านวน	13	แผนงาน	พจิารณากลัน่กรองค�าของบประมาณดงักล่าวขัน้ต้น 

และน�ามาพิจารณาร่วมกับ	สมช.	โดย	สล.คปต.	ระหว่างวันที่	23	-	24	ธันวาคม	2564	ก่อนเสนอ 

คณะกรรมการฯ

	 	 	 3.1.2	การพิจารณากรอบงบประมาณแผนงานบูรณาการฯ	ในชั้นการประชุม 

คณะกรรมการจัดท�างบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2565	คณะที่	1.1 

แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่	11	มกราคม	2563 

โดยมี	รองนายกรัฐมนตรี	(พลเอก	ประวิตร	วงษ์สุวรรณ)	เป็นประธาน	ได้เห็นชอบหลักเกณฑ์ฯ	และ 

กรอบงบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการฯ	มีกรอบวงเงินทั้งส้ิน	14,240,972,200	บาท 

จ�าแนกเป็นแนวทางด้านความมัน่คง	6,700,443,500	บาท	(ร้อยละ	47.05)	และแนวทางด้านการพฒันา 

7,540,528,700	บาท	(ร้อยละ	52.95)	มหีน่วยงานทีไ่ด้รบัการจัดสรรงบประมาณ	จ�านวน	58	หน่วยงาน 

(จาก	17	กระทรวง	3	หน่วยงานไม่สังกัดกระทรวง	และ	1	หน่วยงานอิสระ)

	 	 	 3.1.3	การพิจารณากรอบงบประมาณในชั้นส�านักงบประมาณ	 โดยที่ประชุม 

คณะรัฐมนตรี	เมื่อวันที่	20	เมษายน	2564	มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2565	โดยแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน 

ภาคใต้	ได้รับการพิจารณาปรับลดกรอบงบประมาณคงเหลือ	7,144,319,600	บาท	ลดลงจาก 

กรอบทีค่ณะกรรมการฯ	เหน็ชอบ	7,099,684,500	บาท	ลดลงร้อยละ	49.85	และมหีน่วยทีไ่ด้รับจดัสรร 

งบประมาณ	จ�านวน	50	หน่วยงาน	โดยมหีน่วยทีเ่สนอค�าขอในช้ันคณะกรรมการฯ	แต่ไม่ได้รบัจดัสรร 

งบประมาณ	มีจ�านวน	8	หน่วย
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การประชมุ นปท. คร้ังท่ี 1/2564 โดยระบบการประชมุทางไกลผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์
เมือ่วันท่ี 13 กันยายน 2564

ผลการด�าเนินงานของส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

74

ART Design02_SI-KK.indd   74 6/2/2565 BE   8:19 AM



	 	 3.2	การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ 

พ.ศ.	2565	ซึ่งเป็นกระบวนการพิจารณาของรัฐสภา	โดยภายหลังการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 

วาระ	1	เมื่อวันที่	31	พฤษภาคม	-	2	มิถุนายน	2564	ได้พิจารณารับหลักการร่างพระราชบัญญัติฯ 

และจัดตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�า 

ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2565	สภาผู้แทนราษฎร	ขณะเดียวกันวุฒิสภาได้มีการจัดตั้งคณะกรรมาธิการ 

วิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2565 

วุฒิสภา โดยในห้วงที่ผ่านมา	สมช.	ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพหลัก	พร้อมด้วย	กอ.รมน.	และ	ศอ.บต. 

ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพร่วม	และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง	ได้เข้าร่วมชี้แจงแผนงานบูรณาการฯ 

ต่อคณะกรรมาธกิารวสิามัญฯ	และคณะอนกุรรมาธกิาร	และต่อมาพระราชบญัญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2565	ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	เมื่อวันที่	20	กันยายน	2564 

ได้จัดสรรงบประมาณให้แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต ้

ได้รับจัดสรรวงเงิน	6,912,066,000	บาท	(หกพันเก้าร้อยสิบสองล้านหกหมื่นหกพันบาทถ้วน) 

และมีหน่วยที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ	จ�านวน	50	หน่วยงาน

	 	 ทั้งนี้	สมช.	เป็นเจ้าภาพหลัก	ร่วมกับ	กอ.รมน.	และ	ศอ.บต.	พิจารณาจัดท�าแผนงาน 

บูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	ตั้งแต่ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2559 

จนถึงปัจจุบัน	โดยผลสัมฤทธิ์ท่ีส�าคัญปรากฏได้ชัดเจน	คือการลดเหตุรุนแรงได้อย่างมีนัยยะส�าคัญ 

รายได้ครวัเรือนเพิม่สงูขึน้	และระดบัผลของการวดัความสามารถทางการศึกษาของเยาวชนในพ้ืนทีด่ข้ึีน 

ตลอดจนปัญหาข้อเรียกร้องด้านปัญหาสิทธิมนุษยชนลดลงอย่างเห็นได้ชัด	ประชาชนมีความเชื่อมั่น 

ในระบบการด�าเนินงานของรัฐมากขึ้น
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5.4	 ผลการด�าเนินงานอื่น	ๆ 	ภายใต้ประเด็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อเหตุรุนแรง 

ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

	 5.4.1	 การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน	(กบฉ.)

	 	 โดยด�าเนินการจดัประชุมฯ	ทุก	3	เดอืน	โดยมรีองนายกรฐัมนตร	ีซ่ึงนายกรฐัมนตรมีอบหมาย 

(พลเอก	ประวิตร	วงษ์สุวรรณ)	เป็นประธาน	และมี	ลมช.	เป็นฝ่ายเลขานุการ	มีหน้าที่อ�านาจ 

ในการให้ค�าปรึกษาหารือ	 ติดตาม	 และตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

ที่อาจเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อเสนอแนะต่อนายกรัฐมนตรี	ในกรณีที่มีความจ�าเป็นต้องประกาศ 

สถานการณ์ฉกุเฉนิร้ายแรง	รวมทัง้การใช้มาตรการท่ีเหมาะสม	โดยได้ให้ความส�าคญัเกีย่วกบัการแก้ไข 

ปัญหาสถานการณ์ความรนุแรงในพืน้ที	่จชต.	ซึง่สบืเนือ่งจากในปี	2547	มกีารก่อเหตุรุนแรงในพ้ืนท่ี	จชต. 

อย่างต่อเนื่อง	และยังคงทวีความรุนแรงขึ้น	ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของ 

ประชาชนเป็นจ�านวนมาก	ดงันัน้	การบังคบัใช้พระราชก�าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉกุเฉนิ 

พ.ศ.	2548	ในพ้ืนที่ดังกล่าวจึงยังคงมีความจ�าเป็นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือทางกฎหมายส�าหรับ 

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐในการป้องกัน	ระงับ	ยับยั้งเหตุการณ์รุนแรงในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงที 

และยังเป็นประโยชน์ต่อการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอีกด้วย

	 	 ส�าหรับการด�าเนินงานในห้วงปีงบประมาณ	2564	ที่ผ่านมา	กกม.	ได้ด�าเนินงาน 

จัดการประชุม	กบฉ.	จ�านวน	4	ครั้ง	ดังนี้

	 	 1)	 การประชมุ	กบฉ.	ครัง้ที	่4/2563	เมือ่วันที	่14	ธนัวาคม	2563	ทีป่ระชมุมมีติเห็นชอบ 

ให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง 

ในเขตท้องทีทุ่กอ�าเภอในพืน้ที	่3	จชต.	ยกเว้นอ�าเภอแม่ลาน	อ�าเภอไม้แก่น	จงัหวัดปัตตานี	อ�าเภอเบตง 

จงัหวัดยะลา	และอ�าเภอสไุหงโก-ลก	อ�าเภอสคุรินิ	อ�าเภอศรสีาคร	จังหวัดนราธวิาส	ออกไปอีก	3	เดอืน 

ตั้งแต่วันที่	20	ธันวาคม	2563	และสิ้นสุดในวันที่	19	มีนาคม	2564	โดยเป็นการขยายระยะเวลา 

การประกาศฯ	ในครั้งที่	62	ทั้งนี้	เมื่อวันที่	15	ธันวาคม	2563	คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบด้วยแล้ว

	 	 2)	 การประชุม	กบฉ.	ครั้งที่	1/2564	เมื่อวันที่	4	มีนาคม	2564	ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 

ให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง 

ในเขตท้องที่ทุกอ�าเภอในพื้นท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้	ยกเว้นอ�าเภอแม่ลาน	อ�าเภอไม้แก่น 

จังหวัดปัตตานี	อ�าเภอเบตง	จังหวัดยะลา	และอ�าเภอสุไหงโก-ลก	อ�าเภอสุคิริน	อ�าเภอศรีสาคร 

จงัหวัดนราธวิาส	ออกไปอกี	3	เดอืน	ตัง้แต่วนัที	่20	มนีาคม	2564	และสิน้สุดในวนัท่ี	19	มถินุายน	2564 

โดยเป็นการขยายระยะเวลาการประกาศฯ	ในคร้ังที่	 63	ทั้งนี้	 เมื่อวันที่	16	มีนาคม	2564 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบด้วยแล้ว

ผลการด�าเนินงานของส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

77

ART Design02_SI-KK.indd   77 6/2/2565 BE   8:19 AM



	 	 3)	 การประชมุ	กบฉ.	ครัง้ที	่2/2564	เมือ่วนัที	่2	มถินุายน	2564	ทีป่ระชมุมมีติเห็นชอบ 

ให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาดังน้ี	1)	การปรับลดพ้ืนท่ีอ�าเภอกาบัง	 จังหวัดยะลา	ออกจาก 

พื้นที่การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงตามพระราชก�าหนดการบริหารราชการ 

ในสถานการณ์ฉุกเฉิน	พ.ศ.	2548	เพื่อน�าพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

พ.ศ.	2551	มาบงัคบัใช้แทน	และ	2)	การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉกุเฉนิทีม่คีวามร้ายแรง 

ในเขตท้องทีจั่งหวดันราธวิาส	ยกเว้นอ�าเภอศรสีาคร	อ�าเภอสไุหงโก-ลก	และอ�าเภอสคุรินิ	จงัหวัดยะลา 

ยกเว้นอ�าเภอเบตง	และอ�าเภอกาบัง	จงัหวดัปัตตานี	ยกเว้นอ�าเภอไม้แก่น	และอ�าเภอแม่ลาน	ออกไปอกี 

3	 เดือน	ตั้งแต่วันท่ี	20	มิถุนายน	2564	และสิ้นสุดในวันที่ 	 19	กันยายน	2564	 โดยเป็น 

การขยายระยะเวลาการประกาศฯ	ในครั้งท่ี	64	ทั้งนี้	เมื่อวันที่	15	มิถุนายน	2564	คณะรัฐมนตร ี

มีมติเห็นชอบด้วยแล้ว

	 	 4)	 การประชมุ	กบฉ.	ครัง้ที	่3/2564	เมือ่วนัที	่8	กนัยายน	2564	ทีป่ระชมุมมีตเิหน็ชอบ 

ให้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติใน	2	ประเด็น	ดังนี้	(1)	ให้การขยายระยะเวลาการประกาศ 

สถานการณ์ฉกุเฉนิทีม่คีวามร้ายแรงในเขตท้องทีจ่งัหวัดนราธวิาส	ยกเว้นอ�าเภอศรสีาคร	อ�าเภอสไุหงโก-ลก 

และอ�าเภอสคุรินิ	จงัหวดัยะลา	ยกเว้นอ�าเภอเบตง	และอ�าเภอกาบงั	จังหวดัปัตตาน	ียกเว้นอ�าเภอไม้แก่น 

และอ�าเภอแม่ลาน	ออกไปอีก	3	เดือน	ตั้งแต่วันที่	20	กันยายน	2564	และสิ้นสุดลงในวันที ่

19	ธันวาคม	2564	โดยเป็นการขยายระยะเวลาการประกาศฯ	ในครั้งที่	65	และ	(2)	เห็นชอบ	(ร่าง) 

แผนปฏิบัติการปรับลดพื้นที่การประกาศใช้พระราชก�าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

พ.ศ.	2548	โดยมีสาระส�าคัญ	คือ	ก�าหนดหลักเกณฑ์ในการด�าเนินการที่ส�าคัญ	อาทิ	วิเคราะห์ปัจจัย 

ทีเ่ก่ียวข้อง	ก�าหนดเป้าหมายและตวัชีว้ดัส�าหรบัการยกเลกิการประกาศใช้กฎหมายว่าด้วยการบรหิาร 

ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่	จชต.	พร้อมกับข้ันตอนส�าหรับการเตรียมการขยายพ้ืนท่ี 

ประกาศใช้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในอาณาจักร	พ.ศ.	2551	ต้ังแต่ปี	2565	-	2570 

รวมถงึการตดิตามประเมินผลด้วย	ทัง้นีเ้มือ่วนัที	่14	กนัยายน	2564	คณะรัฐมนตรีมมีติเหน็ชอบด้วยแล้ว

	 5.4.2	 การขับเคลื่อนงานศึกษาวิจัยทางวิชาการ	เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาจังหวัด 

ชายแดนภาคใต้ตามกรอบนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

	 	 เม่ือวนัท่ี	14	มถุินายน	2564	เลขาธกิารสภาความมัน่คงแห่งชาต	ิ(พลเอก	ณฐัพล	นาคพาณชิย์) 

ประธานกรรมการร้อยกรองงานของสภาความมั่นคงแห่งชาติ	ได้ลงนามค�าสั่งคณะกรรมการ 

ร้อยกรองงานของสภาความมั่นคงแห่งชาติ	ที่	5/2564	เรื่อง	แต่งต้ังคณะอนุกรรมการศึกษาและ 

ประยุกต์ใช้งานวิจัยทางวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	ตามนโยบาย 

การบรหิารและการพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต้	(อศว.ชต.)	มรีองเลขาธกิารสภาความมัน่คงแห่งชาติ 
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ที่เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติมอบหมาย	เป็นประธาน	มีหน้าที่อ�านาจเพื่อเป็นกลไกหลัก 

ในการศึกษา	รวบรวม	และประยุกต์ใช้งานวิจัยทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ	ประสาน 

ความร่วมมอืทางด้านวิชาการกบัองค์กรทางวิชาการ	และให้ข้อคดิเหน็และเสนอแนะแนวทางการแก้ไข 

ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	ตามนโยบายฯ

  จดุมุง่หมายของการขบัเคล่ือนงานภายใต้กลไก	อศว.ชต.	มุง่เน้นให้หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง 

กับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้น�าข้อมูลของสถานการณ์ปัญหา	และพลวัตรของพื้นที ่

จงัหวัดชายแดนภาคใต้	 ทีไ่ด้มกีารศกึษา	 รวบรวม	 และแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นเชิงวชิาการผ่านการประชุม 

อศว.ชต.	ไปปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการด�าเนินงาน	รวมทั้งกลยุทธ์ของหน่วยที่จะใช้ในการแก้ไข 

ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	เพื่อท�าให้เงื่อนไขของปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ลดลงและ 

หมดสิ้นไป	โดยผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญในปี	พ.ศ.	2564	ได้แก่

	 	 1.	 การประชมุ	อศว.ชต.	ครัง้ที	่1/2564	เมือ่วนัพธุที	่30	มถินุายน	2564	โดยได้เรยีนเชญิ 

ผศ.ดร.มาโนชญ์	อารีย์	อาจารย์ประจ�าภาควิชารัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	และ 

ผศ.พันธุ์พิพิธ	พิพิธพันธุ์	อาจารย์ประจ�าแขนงวิชาการปกครอง	คณะรัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี	ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล	โดยที่ประชุมได้พิจารณาที่มาของปัญหา 

และแนวโน้มของสถานการณ์ในกรณีความขัดแย้งระหว่างอสิราเอล-ปาเลสไตน์	ทีส่่งผลกระทบต่อบริบท 

และกระแสความเคลื่อนไหวภายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	 เพื่อน�ามาวิเคราะห์ความเชื่อมโยง 

ในเชิงเปรียบเทียบกับประเด็นปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	และก�าหนดเป็นข้อสรุป 

เพื่อใช้ประกอบแนวทางการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	 ที่รองรับต่อนโยบายการบริหารและ

การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

	 	 2.	 การประชุม	อศว.ชต.	ครัง้ที	่2/2564	เมือ่วนัพุธที	่25	สิงหาคม	2564	โดยได้เรียนเชญิ 

ศ.ดร.จรัญ	มะลูลีม	 คณะรัฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 และ	 ผศ.เอกรินทร์	 ต่วนศิริ	 อาจารย์ 

ประจ�าคณะรัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี	ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล 

โดยที่ประชุมได้พิจารณาที่มาของปัญหา	และแนวโน้มของกรณีอาการกลัวอิสลาม	(Islamophobia) 

ที่เกิดขึ้นทั้งในบริบทโลก	บริบทของประเทศไทย	และบริบทของจังหวัดชายแดนภาคใต้	รวมท้ัง 

การน�ากรณีศึกษาของสถานการณ์ในอัฟกานิสถานที่อยู ่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลตาลีบัน 

มาวิเคราะห์ความเชื่อมโยงในเชิงเปรียบเทียบระหว่างอาการกลัวอิสลามในพื้นที่อื่น	ๆ 	ของโลก 

กบัพืน้ทีจั่งหวดัชายแดนภาคใต้ทีม่กีระทบส่งต่อกนั	เพ่ือน�ามาก�าหนดเป็นข้อสรุปเพ่ือใช้ประกอบแนวทาง 

การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่รองรับต่อนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัด 

ชายแดนภาคใต้
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	 	 3.	 การประชมุ	อศว.ชต.	ครัง้ที	่3/2564	เมือ่วนัพธุที	่1	ธนัวาคม	2564	โดยได้เรยีนเชญิ 
ศ.ดร.จรัญ	มะลูลีม	และ	รศ.ดร.สามารถ	ทองเฝือ	มาร่วมแลกเปล่ียนองค์ความรู้และข้อคิดเห็น 
ในประเด็นความหลากหลายทัศนคติ	และปฏิสัมพันธ์ระหว่างชาวมุสลิมในพื้นที่และนอกพื้นที่จังหวัด 
ชายแดนภาคใต้	ซึ่งที่ประชุมได้ศึกษาบริบทด้านความสัมพันธ์	รวมถึงภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับ 
การเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชาวมุสลิมทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่	 เพื่อน�ามาประยุกต์ใช้ในการแก้ไข 
ปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใต้	ผ่านการก�าหนดนโยบายและวางแนวปฏบัิตทิีส่อดคล้องกบัความต้องการ 
ของประชาชนในพื้นที่และหลีกเลี่ยงการสร้างเงื่อนไขเพิ่มเติม
	 5.4.3	 การขับเคลื่อนงานการบริหารจัดการงานการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
	 	 1)	 การปรับปรุงยุทธศาสตร์การสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิม 
ในต่างประเทศ	ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง	และนโยบายการบริหาร 
และการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	รวมท้ังบริบทของสถานการณ์ในปัจจุบัน	โดยได้มีการจัดท�า 
(ร่าง)	แผนการสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ	พ.ศ.	2566	-	2570 
ซึ่งที่ประชุม	อบม.จชต.	ครั้งที่	1/2563	ได้มีมติเห็นชอบในหลักการ	และมอบหมายให้ปรับปรุงเนื้อหา 
เพิ่มเติม	ให้มีความชัดเจนและครอบคลุมยิ่งขึ้น
	 	 2)	 การก�าหนดมาตรการรองรบัและดแูลนกัศกึษาไทยมสุลมิในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 
ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ	ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19	โดยท่ีผ่านมา 
ได้มีการลงทะเบียนนักศึกษาฯ	ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ	เพื่อจัดท�าและปรับปรุงฐานข้อมูล 
ให้มีความทันสมัย	และสามารถก�าหนดแนวทางการดูแลได้ครอบคลุมนักศึกษาทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง 
รวมถึงได้อ�านวยการให้นักศึกษาฯ	ที่ประสงค์จะศึกษาต่อในประเทศไทยสามารถเทียบโอนหน่วยกิต 
กับสถาบันการศึกษาในประเทศได้	รวมทั้งยังได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู ้	และพัฒนาทักษะ 
ทีจ่�าเป็นต่อการด�าเนนิชวีติ	และส่งเสรมิอาชพีให้มีรายได้ในระหว่างท่ีพ�านกัในประเทศไทย	นอกจากนี้ 
ได้มกีารตดิตามมาตรการของประเทศปลายทาง	เพ่ือก�าหนดแนวทางการอ�านวยความสะดวกให้นกัศกึษา 
เดินทางกลับไปศึกษาต่อในต่างประเทศเมื่อสถานการณ์ดีขึ้น
	 	 3)	 ตัง้คณะท�างานเพ่ือศกึษาและจดัท�าข้อเสนอด้านการบรหิารจดัการงานการศกึษา 
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	เพื่อเป็นกลไกในการศึกษาและจัดท�าเสนอที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร 
จัดการการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	โดยท่ีผ่านมาได้พิจารณาแนวทางการบูรณาการ 
การเรยีนการสอนหลักสูตรอิสลามศกึษาตอนต้น	เพือ่ลดปัญหาความซ�า้ซ้อนของหลกัสตูรอสิลามศกึษา 
ในศนูย์อสิลามประจ�ามสัยดิ	(ตาดกีา)	และในโรงเรยีนเอกชนสอนศาสนา	อาท	ิการลดสาระวชิา/เพิม่วชิา 
เสรมิทกัษะด้านต่าง	ๆ 	หรอืการเทยีบโอนรายวชิา	โดยเน้นสร้างความเชือ่มต่อระหว่างกัน	และเป็นทีย่อมรบั 
ของบุคลากรด้านการศึกษาในพื้นที่	รวมทั้งในระยะต่อไป	ปรับปรุงหลักสูตรอิสลามศึกษา	พ.ศ.	2546 
(ฉบบัปรบัปรงุ	พ.ศ.	2555)	ให้มีความสอดคล้องกบัสถานการณ์ในปัจจบุนัและเป็นเอกภาพ	สอดรบักบั 
ความต้องการของประชาชนและรูปแบบการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
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	 	 4)	 การก�าหนดแนวทางการแก้ไขรับรองคุณวุฒิด้านวิชาชีพของนักศึกษาไทยมุสลิม 

ที่ส�าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ	โดยได้จัดการประชุมร่วมกับสภาวิชาชีพ	ได้แก่	แพทยสภา 

ทนัตแพทยสภา	สภาการพยาบาล	สภาเภสชักรรม	และครุสุภา	เพือ่รบัทราบข้อเทจ็จรงิ	การรบัรองปรญิญา 

และการสอบขอรับใบประกอบวิชาชีพ	รวมท้ังปัญหา	อุปสรรค	และข้อเสนอแนะที่ส�าคัญ	เพื่อน�าไป 

จัดท�าคู่มือหรือแนะแนว	ส�าหรับการตัดสินใจอย่างเหมาะสมก่อนเดินทางไปศึกษาต่อในต่างประเทศ 

รวมทั้งการกลับมาประกอบอาชีพในประเทศไทยหลังส�าเร็จการศึกษา

	 	 5)	 การด�าเนินการขับเคลื่อนงานที่ส�าคัญด้านการศึกษาและการพัฒนาสังคม 

ในพืน้ท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต้	โดยเน้นการสนบัสนนุบทบาทของคณะกรรมการอิสลามประจ�าจังหวดั 

ใน	3	จังหวัด	(ปัตตานี	ยะลา	นราธิวาส)	ให้ได้เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น	ดังนี้

	 	 	 5.1)	การบริหารจัดการศูนย์อิสลามประจ�ามัสยิด	 (ตาดีกา)	โดยได้มอบหมาย 

ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	(สช.)	จัดท�าแนวทางปฏิบัติในระดับจังหวัด 

ส�าหรับเป็นแนวทางให้คณะกรรมการอสิลามประจ�าจงัหวดั	มส่ีวนในการให้ข้อเสนอแนะการจัดท�าหลักสูตร 

การเรยีนการสอน	การคดัเลอืกบคุลากรและการพจิารณาการบรหิารจัดการงบประมาณในตาดกีา	รวมทัง้ 

อาจพจิารณาจดัตัง้องค์กรร่วมระหว่างภาครฐัและภาคประชาชนเพ่ือออกระเบยีบและหลักเกณฑ์เพ่ิมเติม

	 	 	 5.2)	การพัฒนาศักยภาพอิหม่ามประจ�ามัสยิด	โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ได้แก่ 

กรมการปกครอง	(ปค.)	ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน	(สช.)	และกระทรวงยติุธรรม	(ยธ.) 

ซึ่งมีโครงการอบรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพอิหม่าม	และผู้สอนตาดีกา	จัดตั้งคณะท�างาน 

ร่วมกับคณะกรรมการอิสลามประจ�าจังหวัด	 เพื่อก�าหนดเป้าหมาย	 แนวทาง	 และเนื้อหาการพัฒนา 

ศกัยภาพอหิม่ามและผูส้อนตาดกีาทีเ่หมาะสม	ควบคูก่บั	ให้	ศอ.บต.	ศกึษา	ทบทวนหลกัสตูร	พร้อมทัง้ 

บรูณาการร่วมกับทกุภาคส่วนเพือ่จัดท�าข้อเสนอต่อ	คปต.	จดัตัง้เป็นสถาบนัพฒันาศกัยภาพของอหิม่าม 

และผูส้อนตาดกีา	จชต.	โดยในระยะต่อไป	เหน็ควรมอบหมายให้	ศอ.บต.	เป็นหน่วยหลักในการบรูณาการ 

และรับผิดชอบด�าเนินการต่อไป

	 	 	 5.3)	อ�านวยการให้ประชาชนในพื้นที่ไปประกอบพิธีอุมเราะห์	โดยได้มอบหมาย 

ให้ศนูย์อ�านวยการบรหิารจงัหวดัชายแดนภาคใต้	 (ศอ.บต.)	พจิารณาก�าหนดจ�านวนสดัส่วนไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ	10 ของกรอบทีไ่ด้รบัการจดัสรรแต่ละปี	ให้คณะกรรมการอสิลามประจ�าจงัหวดั	โดยประธาน 

กรรมการอสิลามประจ�าจังหวดั	 สามารถเสนอรายชือ่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ	 ตามหลักเกณฑ์เดิมทีก่�าหนดไว้ 

โดยให้พจิารณาผ่านขัน้ตอน	กระบวนการ	และกลไกเดมิทีม่อียู่	และในระยะต่อไป	ให้ทบทวนหลกัเกณฑ์ 

ที่ครอบคลุมประชาชนกลุ่มอื่น	ๆ 	เพิ่มเติม

	 	 	 5.4)	 การขบัเคลือ่นสถาบนัภาษามลายใูนพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต้	โดยได้มอบหมาย 

ให้	ศอ.บต.	ซึ่งเป็นหน่วยรับผิดชอบเดิม	เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในการจัดตั้งและขับเคลื่อน 

ผลการด�าเนินงานของส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

81

ART Design02_SI-KK.indd   81 6/2/2565 BE   8:19 AM



สถาบนัภาษามลายูให้เป็นไปตามเจตนารมณ์เดมิ	และให้เร่งประสานคณะกรรมการอสิลามประจ�าจงัหวดั 

เพือ่คดัสรรผูท้รงคณุวฒุทิีม่ปีระสบการณ์	ความเชีย่วชาญ	และได้รับการยอมรับจากประชาชนในพืน้ท่ี 

ร่วมบริหารจัดการและเป็นท่ีปรึกษาสถาบันรวมทั้งประสานศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษา 

จังหวัดชายแดนภาคใต้	(ศปบ.จชต.)	เพื่อรวบรวมและศึกษาข้อมูลการด�าเนินงานที่ผ่านมา	ปัญหา 

และอุปสรรคต่าง	ๆ 	ที่เกี่ยวข้อง	เพื่อประกอบการจัดท�าแนวทางและข้อเสนอการจัดโครงสร้าง 

การบรหิารงานสถาบนัภาษามลายใูห้เป็นรปูธรรมตามเจตนารมณ์เดมิท่ีก�าหนดไว้	โดยให้เสนอต่อ	คปต. 

พิจารณาให้ความเห็นชอบให้ด�าเนินการในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2565	ต่อไป

	 	 6)	 การตั้งคณะท�างานเพื่อศึกษาและเสนอแนะแนวทางพัฒนาทักษะด้านภาษา 

เพื่อการส่ือสารในจังหวัดชายแดนภาคใต้	โดยมีกระทรวงศึกษาธิการ	เป็นหน่วยงานหลัก	เพื่อเป็น 

กลไกในการศกึษา	ประเมิน	วเิคราะห์	และก�าหนดแนวทาง	รปูแบบ	วธิกีาร	การจัดตัง้ศนูย์ภาษา	รวมถงึ 

การพฒันาทกัษะด้านภาษาทีเ่หมาะสมกบับรบิทพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต้	ซึง่เป็นไปตามข้อสัง่การ 

รอง	นรม.	(พลเอก	ประวติรฯ)	และมตทิีป่ระชมุสภาความมัน่คงแห่งชาติ	ในการหาแนวทางพัฒนาเยาวชน 

ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	ให้สามารถสื่อสารภาษาไทยในชีวิตประจ�าวันได้

	 	 7)	 การดูแลและช่วยเหลือนักศึกษาไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ศึกษาต่อ 

ในต่างประเทศ	ท้ังทีม่คีวามจ�าเป็นต้องเดนิทางกลบัมายงัประเทศไทย	และต้องเดินทางกลบัไปศกึษาต่อ 

ในต่างประเทศ	โดยตัง้แต่เริม่การแพร่ระบาดในระลอกแรก	ได้อ�านวยความสะดวกการตดิต่อประสานงาน 

กบัหน่วยงานไทยในต่างประเทศ	และหน่วยงานต่างประเทศ	เพือ่จัดหาเทีย่วบนิในการเดนิทางกลบัมา 

ยงัประเทศไทย	ให้กบันกัศกึษาจากสาธารณรฐัซดูาน	และสาธารณรฐัอาหรบัอียปิต์	และได้ก�ากบั	ติดตาม 

ช่วยเหลอืดแูลนกัศกึษาไทยมสุลมิในต่างประเทศทีไ่ด้รบัผลกระทบและมคีวามจ�าเป็นต้องเดนิทางกลบัมา 

ได้มีงานท�าหรือสามารถเข้ารับการศึกษาต่อเนื่องในประเทศไทยได้	ตลอดจนในห้วงการระบาด 

ระลอกใหม่	ได้อ�านวยการและให้ความอนเุคราะห์สถานทีก่กักนัโรค	(Alternative	Quarantine:	AQ) 

ตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19	(ศบค.)	ให้นักศึกษาไทยมุสลิมกลุ่มที่ไม่สามารถ 

แบกรับภาระค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการกักกันโรค	พร้อมทั้งได้อ�านวยความสะดวกการฉีดวัคซีน 

ให้นกัศกึษาไทยมสุลมิในพืน้ท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต้	เพือ่ให้สามารถเดินทางกลบัไปศกึษาต่อในต่างประเทศ 

ตามมาตรการของประเทศปลายทางได้	รวมถงึอ�านวยความสะดวกในการเดนิทางในช่วงท่ีมมีาตรการ 

จ�ากัดการเดินทางข้ามจังหวัดภายในประเทศ	นอกจากนี้	 ได้จัดเวทีพบปะเครือข่ายนักศึกษา 

ไทยมุสลิมที่ส�าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศและที่อยู่ระหว่างศึกษาต่อในต่างประเทศในระหว่าง 

ที่พ�านักอยู ่ ในประเทศไทย	อาทิ	 สหรัฐอาหรับเอมิ เรตส ์ 	 ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย 

ราชอาณาจกัรฮัชไมต์จอร์แดน	สาธารณรฐัอนิโดนเีซยี	มาเลเซยี	สาธารณรฐัประชาชนจนี	สหพนัธรฐัรสัเซยี 

เพื่อติดตามการใช้ชีวิตและการศึกษาของนักศึกษา	ควบคู่กับรับฟังความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหา 

จังหวัดชายแดนภาคใต้	รวมทั้งแนวทางการจัดการด้านการศึกษาที่เหมาะสมกับพื้นที่

ผลการด�าเนินงานของส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
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	 	 8)	 การด�าเนินโครงการดูแลนักศึกษาไทยมุสลิมที่ศึกษาในสาธารณรัฐอาหรับอียิปต ์

และประเทศใกล้เคียง	ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19	เพื่อรับฟังปัญหา	และ 

อปุสรรคของนกัศกึษาไทยมสุลมิในสาธารณรฐัอาหรับอยีปิต์และประเทศใกล้เคยีง	 ในห้วงสถานการณ์ 

การแพร่ระบาดของโควดิ-19	ทีจ่ะน�าไปสูก่ารถอดบทเรียนการดแูลนกัศกึษาดงักล่าวภายใต้สถานการณ์ 

ภัยคุกคามรูปแบบใหม่	ส�าหรับเป็นข้อมูลประกอบการทบทวน	(ร่าง)	แผนการสนับสนุนการศึกษา 

ของนกัศึกษาไทยมสุลมิในต่างประเทศ	 พ.ศ.	2566	-	2570	 พร้อมทัง้หารือกบัผู้แทนสถานเอกอคัรราชทตู 

ณ	กรุงไคโร	และเจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	ณ	กรุงไคโร 

รวมทั้งอาจารย์มหาวิทยาลัยอัล-อัซฮัรที่ดูแลนักศึกษาไทย	เพื่อแลกเปล่ียนข้อมูล	และช่วยเหลือ 

นักศึกษากลุ่มดังกล่าวได้ทันท่วงที

	 	 ทั้งนี้	ในระยะต่อไป	จะได้พิจารณารายละเอียด	(ร่าง)	แผนการสนับสนุนการศึกษา 

ของนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ	พ.ศ.	2566	-	2570	ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของยทุธศาสตร์ชาต	ิพ.ศ.	2561	-	2580	นโยบายการบริหารและการพัฒนา 

จังหวัดชายแดนภาคใต้	รวมทั้งแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัด 

ชายแดนภาคใต้	พ.ศ.	2566	-	2570	เสนอคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง	และ	คปต.	ให้ความเห็นชอบ 

ตามล�าดับต่อไป	พร้อมทั้งจะได้จัดกิจกรรมสนับสนุนและเปิดโอกาสให้กลุ่มเครือข่ายนักศึกษา/ 

กลุ่มเยาวชนได้มีความเข้าใจกระบวนการพัฒนาและแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของภาครัฐ 

ประกอบกับการสร้างการรับรู้ต่อแนวนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ตลอดจนมีการจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา	ทุนการศึกษา	และการประกอบอาชีพ	รวมถึง 

เวทีการรับฟังความคิดเห็นต่าง	ๆ 	อย่างสร้างสรรค์	เพื่อสร้างพื้นที่การมีส่วนร่วมของกลุ่มนักศึกษา 

กับภาครัฐในการบริหารจัดการด้านการศึกษา	ในลักษณะของภาคีเครือข่าย

	 5.4.4	 การขับเคล่ือนงานการพัฒนาความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ	(IOs)	และ 

องค์กรพัฒนาเอกชน	(NGOs)	ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

  คณะอนุกรรมการพัฒนาความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ	(IOs)	และ 

องค์กรพัฒนาเอกชน	(NGOs)	ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	 (อพอ.จชต.) 

ซึง่เป็นช่องทางหลกัในการประสานงานทางนโยบาย	เพือ่เป็นกลไกหลกัในการกลัน่กรองความเหมาะสม 

รวมถึงวางแนวทางในการสร้างความร่วมมือเชิงสร้างสรรค์กับสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศ 

ประจ�าประเทศไทย	IOs	และ	NGOs ได้ขับเคลื่อนงานที่ส�าคัญ ดังนี้
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	 	 1)	 จัดท�าแนวทางปฏิบัติ	(Standard	Operating	Procedure	:	SOP)	ของภาครัฐ 

ต่อการด�าเนินการของ	IOs	และ	NGOs	ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	สมช.	ได้จัดท�าร่างแนวทาง 

ปฏบัิตขิองภาครฐัต่อการด�าเนินการของ	IOs	และ	NGOs	ในจงัหวดัชายแดนภาคใต้	เพือ่แก้ไขปัญหา 

และข้อจ�ากัดในทางปฏิบัติท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบัน	ตามมติที่ประชุมคณะท�างานพิจารณากลั่นกรอง 

การด�าเนนิงานของ	IOs	และ	NGOs	ในการแก้ไขปัญหา	จชต.	ครัง้ที1่/2564	เมือ่วนัที	่9	มนีาคม	2564 

ซึ่งต่อมาวันที่	8	เมษายน	2564	ท่ีประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง	ฯ	ได้เห็นชอบในหลักการของ 

ร่างแนวทางปฏิบัตขิองภาครฐั	ฯ	ดงักล่าว	โดยก�าหนดร่างแนวทางปฏิบตั	ิฯ	เป็น	2	ส่วน	ได้แก่	ส่วนแรก 

การด�าเนินงานของภาครัฐต่อคณะทูต	และ	IOs	และ	ส่วนที่สอง	การด�าเนินงานของรัฐต่อ	NGOs 

ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ	โดยแบ่งออกเป็น	3	ขัน้ตอน	ได้แก่	(1)	ขัน้ตอนการขออนุญาตด�าเนนิงาน 

ในประเทศไทย	(2)	ขั้นตอนก่อนการเข้าพื้นที่	และ	(3)	ขั้นตอนระหว่างอยู่ในพื้นที่

  ทั้งนี้	เมื่อวันที่	23	มิถุนายน	2564	ที่ประชุม	อพอ.จชต.	ครั้งที่	2/2564	ได้เห็นชอบ 

ในหลกัการของร่างแนวทางปฏบิตัขิองภาครัฐ	ฯ	ดงักล่าว	โดยให้ฝ่ายเลขานุการ	ฯ	ปรบัแก้ตามความเหน็ 

ของที่ประชุม	ให้มีความชัดเจน	สมบูรณ์	และครบถ้วนยิ่งขึ้น	และอยู่ระหว่างเสนอนายกรัฐมนตรี 

พิจารณาอนุมัติต่อไป

	 	 2)	 จัดท�าชุดข้อมูลส�าคัญส�าหรับชี้แจงต่อองค์การระหว่างประเทศ	(IOs)	และ 

องค์กรพฒันาเอกชน	(NGOs)	ในจังหวดัชายแดนภาคใต้	สบืเน่ืองจากมติท่ีประชุมคณะท�างานพจิารณา 

กลั่นกรองการด�าเนินงานของ	IOs	และ	NGOs	ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ครั้งที่	1/2564	เมื่อวันที่	9	มีนาคม	2564	ได้เห็นชอบกรอบการจัดท�าข้อมูลส�าคัญส�าหรับชี้แจง 

ต่อ	IOs	และ	NGOs	ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	ซึ่งข้อมูลส�าคัญ	ฯ	ดังกล่าว	จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง 

ต่อการด�าเนนิงานของภาครฐัร่วมกับ	 IOs	และ	NGOs	รวมถงึคณะทตูทีเ่ข้าไปด�าเนนิงานในพืน้ที	่จชต. 

เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการชี้แจง	และสร้างความเข้าใจให้เป็นไป 

ในทศิทางเดยีวกัน	อกีทัง้พฒันาความร่วมมอืกบักลุ่มดังกล่าวในการเข้ามาสนบัสนนุการแก้ไขปัญหา	จชต. 

ให้เป็นไปอย่างสร้างสรรค์
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6  การรักษาความมั่นคงพ้ืนท่ีชายแดน
	 	 6.1	 การขับเคลื่อนการด�าเนินงานภายใต้ประเด็นการรักษาความม่ันคงพื้นที่ชายแดน 

มีความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง	ๆ 	ดังนี้

	ยุทธศาสตร์ชาติ	พ.ศ.	2561	-	2580	:	ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง	ในประเด็น 
	 การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
	 ทัง้ทางบกและทะเล	และในประเดน็การเสรมิสร้างและรกัษาดลุยภาพสภาวะแวดล้อม 
	 ระหว่างประเทศ

FIR

ST L
EVEL PLANแผน

ระดับที่

1

	แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ประเด็นความมั่นคง	ภายใต้แผนย่อยการป้องกัน 
	 และแก้ไขปัญหาทีมี่ผลกระทบต่อความมัน่คง	แนวทางการพฒันาการรกัษาความมัน่คง 
	 และผลประโยชน์ของชาตพิืน้ทีช่ายแดน	และภายใต้แผนย่อยการบรูณาการความร่วมมอื 
	 ด้านความม่ันคงกับอาเซียนและนานาชาติ	รวมถึงองค์กรภาครัฐและท่ีมิใช่ภาครัฐ 
	 แนวทางการพัฒนาเสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะระหว่างประเทศ
	นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ	 (พ.ศ.	2562	-	2565) 

	 นโยบายที่	4	:	จัดระบบการบริหารจัดการชายแดนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา 
	 ข้ามพรมแดน	และแผนระดับชาตว่ิาด้วยความมัน่คงแห่งชาติ	:	การรกัษาความมัน่คง 
	 พื้นที่ชายแดน	และนโยบายที่	16	:	เสริมสร้างดุลยภาพในการด�าเนินความสัมพันธ์ 
	 ระหว่างประเทศ	และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ	 :	การรักษา 
	 ดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ

SE
CO

ND LEVEL PLANแผน
ระดับที่

2

	 	 6.2	 แผนบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคง	(พ.ศ.	2562	-	2565)

	 	 สถานการณ์ปัญหาบรเิวณพืน้ทีจั่งหวดัชายแดน	จะมคีวามแตกต่างกนัไปตามบริบทของพ้ืนที ่

ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับมิติต่าง	ๆ 	และมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ 

โดยรวม	ปัญหาหลักท่ีเกิดข้ึนประกอบไปด้วย	(1)	ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

ปัญหายาเสพติดและปัญหาการค้าอาวุธ	(2)	ปัญหาแรงงานผิดกฎหมายและการลักลอบเข้าเมือง 

ผดิกฎหมาย	(3)	ปัญหาการท�าประมงรกุล�า้น่านน�า้	(4)	ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อตามแนวชายแดน 

และ	(5)	ปัญหาความไม่ชัดเจนของแนวเขตแดน

ท่ีมาและความส�าคัญ

ผลการด�าเนินงานของส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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	 	 แผนบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคง	(พ.ศ.	2562	-	2565)	ก�าหนดบทบาทหน้าที่ 

และภารกจิของหน่วยงานความมัน่คงทีเ่กีย่วข้องอย่างชดัเจน	พร้อมทัง้มกีารบรูณาการการแก้ไขปัญหา 

บรเิวณชายแดนระหว่างหน่วยงานต่าง	ๆ 	ในลกัษณะประชาคมความมัน่คงทีเ่กีย่วข้อง	โดยมีจุดประสงค์ 

เพื่อแก้ปัญหาบริเวณชายแดน	ดังนี้	1)	ปัญหาเส้นเขตแดน	2)	ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง	3)	ปัญหา 

อาชญากรรมข้ามชาต	ิ4)	ปัญหายาเสพตดิ	5)	ปัญหาการค้าสิง่ผดิกฎหมาย	และ	6)	ปัญหาความมัน่คงอืน่	ๆ  

โดยให้ความส�าคัญในเชิงพื้นที่บริเวณชายแดนที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศรอบบ้านและพื้นที ่

ทีเ่ก่ียวข้อง	ครอบคลมุ	31	จงัหวดัทางบก	และ	23	จงัหวดัทางทะเล	โดยมเีป้าประสงค์ทีจ่ะให้พืน้ทีช่ายแดน 

เป็นพื้นที่ที่มีความมั่นคง	ปลอดภัย	น�าไปสู่แผนการพัฒนาได้อย่างราบรื่นและยั่งยืน

สาระส�าคัญ / ประเด็นยุทธศาสตร์

โดยแผนบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคง มีแนวทางการด�าเนินการ 
ประกอบด้วย 10 แนวทาง ดังน้ี

จัดระบบป้องกันพ้ืนท่ีชายแดน โดยมีหน่วยงานรับผดิชอบหลัก
คือ กองบัญชาการกองทัพไทย

พัฒนาระบบการแจ้งเตือนภัยความมัน่คง โดยมีหน่วยงานรับผดิชอบหลัก
คือ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และส�านักงานสภาความมัน่คงแห่งชาติ

จัดท�าการเชือ่มโยงฐานข้อมูลการสัญจรข้ามแดนประกอบด้วยสินค้า
และยานพาหนะ โดยมีหน่วยงานรับผดิชอบหลัก คือ กรมศุลกากร

พัฒนาระบบการสัญจรข้ามแดนให้สามารถป้องกันและควบคุมการลักลอบ
เข้าเมืองและปญัหาอาชญากรรมข้ามชาติ โดยมีหน่วยงานรับผดิชอบหลัก
คือ ส�านักงานตรวจคนเข้าเมือง

จัดระบบแรงงานต่างด้าวข้ามแดน โดยมีหน่วยงานรับผดิชอบหลัก
คือ กระทรวงแรงงาน

พัฒนาระบบการตรวจโรคระบาดและระบบส่งต่อผูป้่วยข้ามพรมแดน
โดยมีหน่วยงานรับผดิชอบหลัก คือ กระทรวงสาธารณสุข และ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมวิชาการเกษตร กรมประมง และกรมปศสัุตว์)

ด�าเนินการจัดระเบียบพ้ืนท่ีท่ีมีเงือ่นไขของปัญหาความมั่นคงและควบคุม
การใชพ้ื้นท่ีท่ีมีปัญหาเขตแดน โดยมีหน่วยงานรับผดิชอบหลัก
คือ ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

พัฒนาระบบการข่าว โดยมีหน่วยงานรับผดิชอบหลัก
คือ ส�านักข่าวกรองแห่งชาติ

สนับสนุน พัฒนาปฏิบัติการข่าวสาร และการประชาสัมพันธใ์นพ้ืนท่ีชายแดน
โดยมีหน่วยงานรับผดิชอบหลัก คือ กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง)

จัดเฝา้ตรวจพ้ืนท่ีชายฝั่ งทะเล โดยมหีน่วยงานรับผดิชอบหลัก คือ กองทัพเรือ
และศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
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	 1.	 การประชุมหารือร่วมกับคณะผู้แทนจากองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถ่ินฐาน 

ผูจ้ดัการโครงการกองการย้ายถ่ินฐานและการจดัการชายแดน	(Immigration	and	Border	Management	-	IBM) 

ภายใต้องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน	ประจ�าประเทศไทย	(IOM)	ชี้แจง 

ลักษณะการท�างานของหน่วยงาน	โดยแบ่งเป็น	6	ประเด็น	ดังนี้	1)	การประเมินการจัดการชายแดน 

และการย้ายถิน่ฐาน	2)	การเสรมิสร้างประสทิธภิาพของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีเกีย่วข้อง	3)	การจัดการชายแดน 

4)	การเสริมสร้างศักยภาพในการตรวจสอบหนังสือเดินทาง	5)	การส่งเสริมประเด็นการปราบปราม 

การลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน	และ	6)	การจัดการข้อมูลผู้โยกย้ายถิ่นฐาน

	 2.	 การประชุมคณะท�างานด้านเทคนิคฝ่ายไทยส�าหรับการช้ีจุดพิกัดเช่ือมต่อด่านสะเดา	- 

บูกิตกายูฮิตัม	ครั้งที่	2/2563	ได้แนวทางที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการก�าหนดจุดเชื่อมต่อระหว่าง 

ด่านศลุกากรสะเดาและด่านศลุกากรบกูติกายฮูติมัของมาเลเซยี	พร้อมทัง้แนวทางการเจรจากบัฝ่ังมาเลเซยี 

เพื่อพัฒนาพื้นที่พรมแดนร่วมกัน

	 3.	 การสมัมนาเจ้าหน้าท่ีด้านความมัน่คงชายแดนไทย	-	เมยีนมา	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564 

ในหัวข้อ	“แนวทางการเสรมิสร้างความมัน่คงชายแดนและการด�าเนนิงานภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาด 

ของโรคโควิด-19”

	 	 3.1	 การบรรยายในหัวข้อที่ส�าคัญ	อาทิ	1)	การวิเคราะห์เมียนมา	 :	สถานการณ์ที่ส�าคัญและ 

แนวโน้มของอนาคต	2)	 การด�าเนินความสัมพันธ์ของไทยและเมียนมา	และแนวทางการแก้ไขปัญหา 

ที่เกิดขึ้นจากเส้นเขตแดน	และ	3)	การขับเคลื่อนการด�าเนินงาน	กอ.นชท.	ของศูนย์สั่งการชายแดน 

ไทย	-	เมียนมา	ฯลฯ

	 	 3.2	 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการด�าเนินงานของกลไกความร่วมมือด้านความมั่นคง 

ชายแดนไทย	-	เมียนมา	(HLC	RBC	TBC)	ปัญหาส�าคัญในพื้นที่พร้อมแนวทางแก้ไข	ตลอดจนแนวทาง 

การขับเคลื่อนกลไกความร่วมมือ	ฯลฯ	ภายใต้ฐานวิถีชีวิตใหม่	(New	Normal)

	 4.	 การประเมินสถานการณ์ความมั่นคงชายแดนและตรวจสภาพพื้นที่ที่มีปัญหาเขตแดน 

ในพืน้ท่ีจงัหวัดหนองคาย	จงัหวดับงึกาฬ	และจงัหวดันครพนม	ได้รับทราบถงึแนวโน้มของสถานการณ์ 

และความม่ันคงในพื้นท่ี	โดยยังคงปรากฏการลักลอบขนส่งยาเสพติด	การลักลอบเข้าเมือง	ปัญหา 

การลักลอบขนสินค้าหนีภาษีเข้าประเทศ	รวมทั้งปัญหาการขาดแคลนน�้า	อย่างไรก็ตาม	หน่วยงาน 

ในพืน้ทีไ่ด้บรูณาการความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานในการรักษาความมัน่คงบรเิวณชายแดนมาอย่างต่อเนือ่ง 

โดยเฉพาะช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19	ซ่ึงหน่วยงานในพ้ืนท่ีของแต่ละจังหวัด 

ได้เพิ่มมาตรการในการสกัดกั้นป้องกันและปราบปรามบริเวณพื้นที่ชายแดนอย่างเข้มงวด

การขับเคล่ือน / ผลการด�าเนินงาน

ผลการด�าเนินงานของส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
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	 5.	 การประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาแนวทางความร่วมมือและการติดตั้ง 

ระบบสารสนเทศเพ่ือแบ่งปันข้อมูลตามที่ศูนย์บูรณาการความร่วมมือบังคับใช้กฎหมาย 

และความมัน่คงล้านช้าง	-	แม่โขง	(LM	-	LECC)	ขอติดต้ังในประเทศไทย	ท่ีประชมุมคีวามคดิเหน็ว่า 

ยังไม่มีความจ�าเป็นในการติดตั้งระบบข้อมูลสารสนเทศดังกล่าว

	 6.	 การประชมุส่วนราชการทีเ่กีย่วข้องเพือ่พจิารณาแนวทางการพัฒนาโครงการสามเหล่ียมมรกต 

รับทราบผลการด�าเนินการท่ีเกี่ยวข้องภายใต้โครงการสามเหลี่ยมมรกต	อาทิ	ข้อเท็จจริงในพื้นที ่

ประเด็นเขตแดน	การเก็บกู้ทุ่นระเบิด	การบริหารจัดการชายแดน	การด�าเนินการในเขตอุทยาน 

และการจดัท�า	EIA	ซึง่ทีป่ระชมุให้ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการด�าเนนิการพฒันาพืน้ทีบ่รเิวณสามเหลีย่มมรกต 

ทีจ่�าเป็นต้องค�านงึถงึความถกูต้องตามกฎหมาย	อาท	ิพ.ร.บ.	อทุยานแห่งชาติ	รวมไปถงึจ�าเป็นต้องตรวจ 

ท่าทีของลาวและกัมพูชาควบคู่ไปด้วย	เนื่องจากเป็นความร่วมมือระหว่างสามฝ่าย

	 7.	 การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการเปิด	-	ระงับหรือปิดจุดผ่านแดนประเภทต่าง	ๆ  

ครั้งที่	1/2564	มติเกี่ยวกับการก�าหนดจุดเชื่อมต่อด่านศุลกากรสะเดา	-	บูกิตกายูฮิตัม

	 8.	 การเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ด้านความม่ันคงชายแดนไทย	-	มาเลเซีย 

ได้มีการเข้าร่วมสมัมนาเชิงปฏบัิตกิารเจ้าหน้าทีด้่านความมัน่คงชายแดนไทย	-	มาเลเซีย	โดยปฏบิติัหน้าท่ี 

เป็นวิทยากรบรรยายให้ผู ้เข้าร่วมสัมมนาฯ	และรับทราบนโยบายและแผนความมั่นคงชายแดน 

ไทย	-	มาเลเซีย

	 9.	 การประเมนิและวเิคราะห์สถานการณ์ทางการเมอืงและความมัน่คงในอนภุมูภิาคลุม่น�า้โขง 

ท่ีมีผลกระทบต่อไทย	ครั้งที่	1/2564	พิจารณาการประเมินสถานการณ์ความมั่นคงในอนุภูมิภาค 

ลุ่มน�้าโขง	(พ.ศ.	2565	-	2570)	เพื่อก�าหนดท่าทีที่เหมาะสมของไทยในประเด็นความมั่นคง

ผลการด�าเนินงานของส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
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	 6.3	 ยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติของไทยต่อประเทศรอบบ้าน	(พ.ศ.	2562	-	2565)

	 	 ความร่วมมอืกบัประเทศรอบบ้านจะช่วยในการป้องกนัผลข้างเคยีงจากการอ�านวยความสะดวก 

ให้มีการติดต่อเชื่อมโยงกันมากขึ้นในภูมิภาค	โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการลักลอบเข้าเมือง 

การค้ามนุษย์	การลักลอบขนส่งสินค้าผิดกฎหมายและปัญหายาเสพติด

	 	 ยุทธศาสตร์ความม่ันคงแห่งชาติของไทยต่อประเทศรอบบ้าน	 (พ.ศ.	2562	-	2565) 

เป็นกรอบแนวทางในการด�าเนินการด้านความมั่นคงต่อประเทศรอบบ้าน	และเป็นกลไกส�าคัญ 

ในการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในการแก้ปัญหาต่าง	ๆ 	โดยก�าหนดวิสัยทัศน์	“ประเทศไทย 

อยู่ร่วมกับประเทศรอบบ้านอย่างฉันมิตรบนผลประโยชน์ร่วมกันในทุกด้าน”

ความรู้ / ความส�าคัญ

สาระส�าคัญ / ประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ภาพรวม ประกอบด้วย 11 ยุทธศาสตร์ ดังน้ี

เสริมสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจระหว่างผู้น�าระดับสูงของไทย 
กับประเทศรอบบ้าน เพ่ือเป็นช่องทางในการร่วมมือป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ความมั่นคง

ไม่แทรกแซงกิจการภายในของประเทศรอบบ้าน รวมถึงป้องกันและขัดขวาง 
ไม่ให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดใช้ประเทศไทยเป็นฐานเคล่ือนไหวและไปก่อ 
ความไม่สงบในประเทศรอบบ้าน

ร่วมมอืกับประเทศรอบบ้านในการส�ารวจและจัดท�าหลักเขตแดนทางบก ทางน�า 
และทางทะเล เพ่ือไม่ให้ปัญหาเขตแดนเป็นอุปสรรคในการพัฒนาพ้ืนท่ีชายแดน 
รวมท้ังให้มกีารเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเร่ืองเขตแดนไทยกับประเทศรอบบา้น 
แก่ประชาชนในบริเวณพ้ืนท่ีชายแดน เพ่ือมิให้เกิดปัญหาเขตแดนข้ึน

ด�าเนินการผ่านกลไกความร่วมมือด้านความมั่นคงในทุกระดับเพ่ือแลกเปล่ียน 
ข้อมูลประสานการด�าเนินงาน และแก้ไขปัญหาความมั่นคงร่วมกัน

พัฒนาระบบตรวจคนเข้าเมือง และระบบศุลกากร เพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพในการ 
ตรวจสอบ และติดตามการเข้าออกประเทศ

เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชมุชนบริเวณพ้ืนท่ีชายแดนไทยและประเทศรอบบา้น 
และให้ประชาชนตามแนวชายแดนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันภัยจาก 
อาชญากรรมข้ามชาติท่ีจะเข้าสู่ประเทศผา่นชอ่งทางชายแดน

ติดตาม ตรวจสอบ และวิเคราะห์บทบาทและอิทธิพลของประเทศมหาอ�านาจ 
ในประเทศรอบบ้านในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการทหาร รวมถึง 
ผลกระทบต่อประเทศไทย

01

02

03

04

05

06

07

STRATEGIC

STRATEGIC

STRATEGIC

STRATEGIC

STRATEGIC

STRATEGIC

STRATEGIC
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08

09

11

STRATEGIC

STRATEGIC

STRATEGIC

STRATEGIC
10

 1.	 การหารือแนวทางการด�าเนินงานซึ่งเกี่ยวกับชายแดนไทยกับประเทศรอบบ้าน	เห็นชอบ 

1)	แนวทางการจัดท�าแผนบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคงฉบับใหม่ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ

ด้านความมัน่คง	(แผนระดบั	3)	2)	การต้ังคณะอนกุรรมการเฉพาะกจิจัดท�าแผนบริหารจดัการชายแดน 

ด้านความมั่นคง	(พ.ศ.	2566	-	2570)

	 2.	 การประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อเสริมสร้างความรู ้ความเข้าใจในประเด็น 

เขตแดนไทย -	ลาว	รับทราบปัญหาเขตแดนระหว่างทั้งสองประเทศ	รวมถึงพิจารณาท่าทีของไทย 

ต่อประเด็นต่าง	ๆ 	ที่อาจกระทบต่อการส�ารวจและจัดท�าหลักเขตแดนของประเทศไทยและ	สปป.ลาว

	 3.	 การประชมุเพือ่พิจารณาประเดน็ปัญหาเขตแดนของประเทศไทย	 รบัทราบถงึปัญหาเขตแดน 

ทั้ง	4	ด้าน	(เมียนมา	ลาว	กัมพูชา	มาเลเซีย)	และเห็นชอบประเด็นพิจารณาท่ีจะน�าเข้าสู่ท่ีประชุม 

คณะกรรมการพิจารณาปัญหาเขตแดนของประเทศไทยต่อไป

	 4.	 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาปัญหาเขตแดนของประเทศไทย ครั้งที่	1/2564 

เพื่อพิจารณาก�าหนดท่าทีของไทยต่อประเด็นปัญหาเกาะ/ดอนในแม่น�้าโขง	และปัญหาเขตแดน 

ที่เกี่ยวข้อง

ร่วมมือกับประเทศรอบบ้านในการน�าแรงงานเข้ามาท�างานในประเทศไทย 
โดยถูกกฎหมาย และปฏิบัติต่อแรงงานประเทศรอบบ้านอย่างทัดเทียม

สนับสนุนและพัฒนากลไกของส่วนราชการไทยท่ีมีอยู่กับประเทศรอบบ้าน 
ให้สามารถด�าเนินการต่อไปได้

ร่วมมือกับประเทศรอบบ้านในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ

พัฒนาและส่งเสริมการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดนกับประเทศ
รอบบ้าน

การขับเคล่ือน / ผลการด�าเนินงาน

ผลการด�าเนินงานของส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
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	 5.	 การประมวลและประเมนิสถานการณ์ประเทศรอบบ้าน	กชป.	ด�าเนินการรวบรวมและตดิตาม 

การด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติของไทยต่อประเทศรอบบ้านของหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง เพื่อน�ามาประกอบการจัดท�ายุทธศาสตร์ฯ	ฉบับใหม่ต่อไป

	 6.	 การแก้ไขปัญหาความขดัแย้งในพืน้ทีท่ีอ่าจเกีย่วข้องกบัประเดน็เขตแดน	กชป.	ได้จดัประชมุ 

ส่วนราชการทีเ่ก่ียวข้องเพือ่พจิารณาแนวทางการตดิต้ังทุน่บริเวณเขตน่านน�า้ไทย	-	มาเลเซีย	เพ่ือพิจารณา 

ก�าหนดแนวทางการด�าเนินการต่อประเด็นดังกล่าว	และให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องน�าไปปฏิบัติต่อไป

	 7.	 การเข้าร่วมในกลไกทวิภาคีท่ีเกี่ยวข้อง	อาทิ	คณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือ 

ทวิภาคี	(Joint	Commission	-	JC)	ไทย-ลาว	ครั้งที่	22	คณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือ 

ทวิภาคี	(Joint	Commission	-	JC)	ไทย-กัมพูชา	ครั้งที่	11

ผลการด�าเนินงานของส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

91

ART Design02_SI-KK.indd   91 6/2/2565 BE   8:19 AM



7  การบริหารจัดการผูห้ลบหนีเข้าเมือง
	 7.1	การขับเคล่ือนการด�าเนินงานภายใต้ประเด็นการบริหารจัดการผู ้หลบหนีเข้าเมือง 

มีความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง	ๆ 	ดังนี้

	ยุทธศาสตร์ชาติ	พ.ศ.	2561	-	2580	:	ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง	ในประเด็น 
	 การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน

FIR

ST L
EVEL PLANแผน

ระดับที่

1

	แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ประเด็นความมั่นคง	ภายใต้แผนย่อยการป้องกัน 
	 และแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	 แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ 
	 ผู้หลบหนีเข้าเมือง
	นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ	 (พ.ศ.	2563	-	2565) 

	 นโยบายที่	7	 :	การจัดระบบป้องกัน	และแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง	และ 
	 แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ	:	การบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง

SE
CO

ND LEVEL PLANแผน
ระดับที่

2

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

 	 การโยกย้ายถิ่นฐานเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน	เกิดทั้งในประเทศ 

และระหว่างประเทศ	โดยมีสาเหตุหลายประการ	เช่น	ความไม่สงบในประเทศต้นทาง	ความแตกต่าง 

ทางเชือ้ชาต	ิศาสนา	ความเหน็ทางการเมอืง	ความต้องการแสวงโอกาสทางเศรษฐกจิ	หรอืได้รบัผลกระทบ 

ทางเศรษฐกิจ	การโยกย้ายถิน่ฐานระหว่างประเทศทีเ่กดิขึน้โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย	ก่อให้เกดิปัญหา 

ผูห้ลบหนเีข้าเมอืงในหลายประเทศ	ซึง่ส่งผลกระทบต่อความมัน่คง	และมแีนวโน้มทวีความรุนแรงมากข้ึน

	 	 ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากการโยกย้ายถิ่นฐานของประชากรของประเทศเพื่อนบ้าน 

อย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน	บางส่วนอพยพเข้ามาในประเทศไทยแล้วไม่สามารถเดินทาง 

กลับประเทศต้นทางหรือเดินทางไปประเทศที่สามได้	จึงตกค้างในประเทศไทยและบางส่วนเข้ามา 

เพ่ือแสวงโอกาสทางเศรษฐกิจ	นอกจากนี้	ยังมีกลุ่มที่เดินทางเข้ามาอย่างถูกกฎหมายแต่ไม่เดินทาง 

กลับประเทศ	สภาพเช่นนี้ต ้องการบริหารจัดการที่ดี	 เพื่อป้องกันผลกระทบด้านความมั่นคง 

ด้านสทิธมินษุยชน	สถานะและสิทธ	ิรวมทัง้ผลกระทบด้านการเมอืงและความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ

ท่ีมาและความส�าคัญ

ผลการด�าเนินงานของส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
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  แผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง	ระยะท่ี	1	(พ.ศ.	2563	-	2565) 

มีวิสัยทัศน์	“ประเทศไทยมีการบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมืองอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองลดลง	โดยค�านึงถึงความมั่นคง	หลักสิทธิมนุษยชน	และการพัฒนาประเทศ”

สาระส�าคัญ / ประเด็นยุทธศาสตร์

แนวทางการด�าเนินการ	ประกอบด้วย	11	แนวทาง	ดังนี้

แนวทางท่ี

3

แนวทางท่ี

5

แนวทางท่ี

8

แนวทางท่ี

11

การแก้ไขปัญหาผูห้ลบหนีเข้าเมืองกลุ่มเปราะบางต่อความมั่นคง
และความสัมพันธร์ะหว่างประเทศ

การปรับปรุงและด�าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง

การแสวงหาความร่วมมือจากนานาประเทศและองค์การระหว่างประเทศ
ในการแก้ไขปัญหาผูห้ลบหนีเข้าเมือง

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและเชือ่มโยงการท�างานระหว่างหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง

แนวทางท่ี

1
การแก้ไขปัญหาผูห้ลบหนีเข้าเมืองกลุ่มท่ีมีปัญหาสถานะและสิทธิ
ของบุคคล

แนวทางท่ี

2

แนวทางท่ี

4

แนวทางท่ี

6
แนวทางท่ี

7

แนวทางท่ี

10

แนวทางท่ี

9

การแก้ไขปัญหาผูห้ลบหนีเข้าเมืองกลุ่มแรงงานต่างด้าวผดิกฎหมาย

การแก้ไขปัญหาผูห้ลบหนีเข้าเมืองกลุ่มอ่ืน ๆ

การเสริมสร้างความร่วมมือด้านการข่าวการลาดตระเวนบริเวณชายแดน

การส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม

การพัฒนาการบริหารจัดการปัญหาผูห้ลบหนีเข้าเมืองโดยทุกภาคส่วน

การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ

ผลการด�าเนินงานของส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
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	 1.	 การประชมุคณะอนกุรรมการแก้ไขปัญหาผูห้นีภยัการสูร้บจากเมียนมา	ครัง้ที	่1/2563	พจิารณา 

โครงการค้นหาและรกัษาวัณโรคในประชากรทีอ่าศยัอยูใ่นพ้ืนท่ีพกัพิงชัว่คราวแม่หละ	อ�าเภอท่าสองยาง 

จังหวัดตาก

	 2.	 การประชมุส่วนราชการท่ีเกีย่วข้อง	เรือ่ง	รฐับาลเมยีนมาขอจดัตัง้ศูนย์ออกเอกสารรบัรองบคุคล 

(Certificate	of	Identity	:	CI)	ในประเทศไทย	ที่ประชุมเห็นชอบให้	สมช.	จัดประชุมเพ่ือหารือ 

แนวทางการจัดตั้งศูนย์ฯ	CI	ในประเทศไทย	อย่างเหมาะสมต่อไป

	 3.	 การประชุมส่วนราชการทีเ่กีย่วข้องเพือ่ประสานการด�าเนนิงานและก�าหนดแนวทางการขบัเคลือ่น 

การด�าเนินงาน	ประจ�าปี	พ.ศ.	2564	ในประเด็นการแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองกลุ่มเปราะบาง 

และกลุม่ทีม่ปัีญหาสถานะและสทิธิของบคุคล	ทีป่ระชมุมีการแลกเปล่ียนข้อเทจ็จริง	ความเห็นทีเ่กีย่วข้อง 

กบัผูห้ลบหนเีข้าเมอืงกลุ่มเปราะบางต่อความมัน่คงและความสมัพันธ์ระหว่างประเทศ	อาท	ิสถานการณ์ 

ข้อเทจ็จรงิ	ข้อคดิเหน็	ปัญหา	อปุสรรคการด�าเนนิงานประเด็นทีเ่กีย่วข้อง	ประเด็นทีต้่องการผลักดนั 

และการขบัเคล่ือนการด�าเนนิงานประจ�าปี	2564	การรบัฟังข้อคิดเหน็และการเตรยีมการของหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องในประเด็น	หลักเกณฑ์การก�าหนดสถานะและสิทธิของบุคคลท่ีอพยพเข้ามาและอาศัย 

อยู่มานาน

	 4.	 การประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง 

กรณกีลุม่ผูม้ปัีญหาสถานะและสทิธขิองบคุคล	ครัง้ที	่1/2564	เมือ่วนัที	่31	สงิหาคม	2564	มมีตเิหน็ชอบ 

การจัดตัง้คณะท�างานฯ	 ภายใต้คณะอนกุรรมการเฉพาะกจิฯ	 เพือ่ศกึษาก�าหนดแนวทางการด�าเนนิงาน 

โดยจะมุง่เน้นการแก้ไขปัญหาใน	2	ระดบั	คอื	1)	ปัญหาคนไร้รัฐ	ไร้สัญชาติ	และผู้มปัีญหาสถานะและสิทธิ 

และ	2)	โครงสร้างกระบวนการก�าหนดสถานะและสิทธิบุคคล	การด�าเนินการเกี่ยวกับสัญชาติ

	 5.	 การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง	ครั้งที่	1/2564	เมื่อวันที ่

23	กันยายน	2564	มีมติเห็นชอบการปรับแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง 

เป็นประเด็นยุทธศาสตร์ภายใต้นโยบายและแผนระดับชาติฯ

การขับเคล่ือน / ผลการด�าเนินงาน

ผลการด�าเนินงานของส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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8  การรักษาความมั่นคงทางทะเล
	 8.1	 การขบัเคล่ือนการด�าเนนิงานภายใต้ประเดน็การรกัษาความมัน่คงทางทะเล	มคีวามเชือ่มโยง 

กับแผนระดับต่าง	ๆ 	ดังนี้

	ยุทธศาสตร์ชาติ	พ.ศ.	2561	-	2580	ใน	2	ประเด็น	ได้แก่	1)	ยุทธศาสตร์ชาติ 
	 ด้านความมั่นคง	ประเด็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
	 ประเด็นย่อยการรกัษาความมัน่คงและผลประโยชน์ทางทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 
	 ทัง้ทางบกและทางทะเล	และ	2)	ยทุธศาสตร์ชาตด้ิานการสร้างการเตบิโตบนคณุภาพชวีติ 
	 ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม	ประเดน็สร้างการเตบิโตอย่างยัง่ยนืบนสงัคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
	 ประเด็นย่อย	ได้แก่	(1)	การเพิม่มลูค่าของเศรษฐกจิฐานชวีภาพทางทะเล	(2)	การปรบัปรงุ 
	 ฟื้นฟู	และสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งท้ังระบบ	(3)	การฟื้นฟูชายหาด 
	 ทีเ่ป็นแหล่งท่องเทีย่วชายฝ่ังทะเลได้รบัการป้องกนัและแก้ไข	 ทัง้ระบบและมนีโยบาย 
	 การจดัการชายฝ่ังแบบบรูณาการอย่างเป็นองค์รวม	และ	(4)	การพฒันาและเพิม่สดัส่วน 
	 กิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

FIR

ST L
EVEL PLANแผน

ระดับที่

1

	แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ใน	2	ประเด็น	ได้แก่	1)	ประเด็นความมั่นคง 
	 ภายใต้แผนย่อยการป้องกนัและแก้ไขปัญหาท่ีมผีลกระทบต่อความมัน่คง	ซ่ึงประกอบด้วย 
	 2	แนวทางการพัฒนา	ได้แก่	 (1)	การรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร 
	 และการพฒันาประเทศ	ในส่วนการรกัษาความม่ันคงและผลประโยชน์ของชาตทิางทะเล 
	 และ	(2)	การปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติในส่วนการปกป้องอธิปไตย 
	 และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	และ	2)	ประเด็นการเติบโตอย่างยั่งยืน 
	 ภายใต้แผนย่อยการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล
	นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ	 (พ.ศ.	2562	-	2565) 

	 ในนโยบายที่	6:	ปกป้อง	รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	และแผนระดับชาติ 
	 ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ:	การรักษาความมั่นคงทางทะเล
	แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต	ิฉบับท่ี	12	พ.ศ.	2560	-	2564	:	ใน	2	ยทุธศาสตร์ 

	 ได้แก่	1)	ยทุธศาสตร์ที	่4	การเตบิโตทีเ่ป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อมเพือ่การพฒันาอย่างยัง่ยนื 
	 และ	2)	ยุทธศาสตร์ที่	5	การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ	เพื่อการพัฒนาประเทศ 
	 สู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน
	แผนการปฏิรูปประเทศ	ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เรื่อง	ทรัพยากร 

	 ทางทะเลและชายฝั่ง	ในประเด็นการปฏิรูปที่	2	การปรับสมดุลโครงสร้างองค์กร 
	 ในการรกัษาผลประโยชน์ของชาตทิางทะเล	และประเดน็การปฏริปูที	่4	การบรหิารจดัการ 
	 องค์ความรู้ทางทะเล

SE
CO

ND LEVEL PLANแผน
ระดับที่

2
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	 8.2	แผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล	(พ.ศ.	2558	-	2564)

	 	 ประเทศไทยเป็นจุดยุทธศาสตร์เส้นทางการเดินเรือที่ส�าคัญในภูมิภาค	อีกทั้งเป็นพื้นที ่

ซึง่ประกอบไปด้วยแหล่งทรพัยากรธรรมชาตทิางทะเลและชายฝ่ัง	และเส้นทางเชือ่มไปยงัมหาสมทุรแปซิฟิก 

และมหาสมุทรอินเดีย	ส่งผลให้มหาอ�านาจต่าง	ๆ 	มุ ่งรักษาและแผ่ขยายอิทธิพลของตนเอง 

ในพืน้ทีด่งักล่าว	 ซึง่อาจเป็นภยัคกุคามต่อเสถยีรภาพและความม่ันคงทางทะเลของภูมภิาคและประเทศ 

อาทิ	การแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล	การอ้างสิทธิ์พื้นท่ีทับซ้อนทางทะเล	การรุกล�้าน่านน�้า 

เพือ่ท�าการประมง	รวมถงึการกระท�าผดิกฎหมายหรอือาชญากรรมข้ามชาตทิางทะเลในรปูแบบต่าง	ๆ  

อย่างต่อเน่ือง	เช่น	การลกัลอบเข้าเมอืงหรอืการค้ามนษุย์	การกระท�าอนัเป็นโจรสลดัและการปล้นเรอื 

โดยใช้อาวุธ	การค้ายาเสพติด	สินค้าหนีภาษี	อาวุธ	โดยล�าเลียงทางเรือ	รวมทั้งปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 

ทีส่่งผลกระทบในวงกว้าง	อาท	ิ ปัญหาขยะทะเล	และการท�าการประมงทีผ่ดิกฎหมาย	ขาดการรายงาน 

และไร้การควบคุม	(Illegal,	Unreported,	and	Unregulated	Fishing	:	IUU	-	Fishing)

	 	 แผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล	(พ.ศ.	2558	-	2564)	เป็นแผนหลักส�าหรับรองรับ 

การด�าเนนิการของหน่วยงานภาครฐัและภาคส่วนทีเ่กีย่วข้อง	 เพ่ือปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของชาติ 

ทางทะเล	โดยมุ่งเน้นการสร้างเสถียรภาพ	ความปลอดภัย	เสรีภาพ	และสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อ 

การด�าเนนิกิจกรรมทางทะเลของทกุภาคส่วนอย่างยัง่ยนื	โดยมวีสัิยทศัน์	“ประเทศไทยสามารถปกป้อง 

รกัษา	และแสวงหาผลประโยชน์ของชาตทิางทะเลได้อย่างสมดลุ	และยัง่ยนืตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

ด้วยการมีส่วนร่วมของทกุฝ่ายในการบรหิารจดัการ	และการบรูณาการการใช้พลงัอ�านาจของชาตใินทกุด้าน 

อย่างมีประสิทธิภาพ”

ท่ีมาและความส�าคัญ

สาระส�าคัญ / ประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 6 ประเด็น ดังน้ี

การพัฒนาศักยภาพ
ความมั่นคงของชาติทางทะเล

การบริหารจัดการ
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
โดยองค์กรของรัฐ

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
องค์ความรู้ และความตระหนักรู้
ความส�าคัญของทะเล

การสร้างความสมดุลและย่ังยืน
ของทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม

การสร้างความสงบเรียบร้อย
และส่งเสริมการใชป้ระโยชน์
จากทะเล

การคุ้มครองการใชป้ระโยชน์
จากทะเล01

STRATEGIC

02
STRATEGIC

03
STRATEGIC

04
STRATEGIC

05
STRATEGIC

06
STRATEGIC
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	 1.	 การประชุมคณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	(นปท.) 

ครัง้ที	่1/2564	เมือ่วนัที	่13	กนัยายน	2564	มรีองนายกรฐัมนตร	ี(พลเอก	ประวติร	วงษ์สวุรรณ)	เป็นประธาน 

ที่ประชุมได้รับทราบการด�าเนินงานท่ีส�าคัญ	จ�านวน	5	เรื่อง	อาทิ	1)	การประเมินผลการปฏิบัติตาม 

แผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล	 (พ.ศ.	2558	-	2564)	2)	ความคืบหน้าการด�าเนินการ 

ภายใต้คณะอนุกรรมการท่ีปรึกษาและจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	(อจชล.) 

และ	3)	การด�าเนนิงานทีส่�าคญัของ	ศรชล.	ประจ�าปีงบประมาณ	2564	นอกจากนี	้ได้ให้ความเห็นชอบ 

ใน	3	เรื่อง	ได้แก่	1)	ร่างแนวทางการพิจารณาค�าขอวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลของต่างชาติ 

2)	ร่างค�าสั่ง	นปท.	แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจจัดท�าร่างแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล 

(พ.ศ.	2566	-	2570)	และ	3)	แนวทางการจัดตั้งองค์กรจัดการความรู้ทางทะเลในประเทศไทย

 2.	 การประชุมคณะอนกุรรมการภายใต้คณะกรรมการนโยบายการรกัษาผลประโยชน์ของชาติ 

ทางทะเล	(นปท.)

	 	 2.1	 การประชุมคณะอนกุรรมการประสานแผน	และตดิตามผลการปฏิบตัติามแผนความม่ันคง 

แห่งชาตทิางทะเล	จ�านวน	3	ครัง้	ได้แก่	ครัง้ที	่1/2564	เมือ่วนัที	่15	มนีาคม	2564	ทีป่ระชมุรบัทราบ 

ผลการด�าเนนิงานแผนงานหรอืโครงการเกีย่วกบัความมัน่คงแห่งชาติ	ซ่ึงเป็นเรือ่งส�าคญั	(Flagship	Project) 

ประจ�าปีงบประมาณ	2564	ไตรมาส	1	จ�านวน	3	โครงการ	ได้แก่	1)	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ 

การตระหนกัรู้ภาพสถานการณ์ทางทะเล	โดยมศูีนย์อ�านวยการรกัษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	(ศรชล.) 

เป็นหน่วยงานรบัผดิชอบหลัก	2)	โครงการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานคมนาคมทางทะเล	โดยมกีรมเจ้าท่า	(จท.) 

เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก	และ	3)	โครงการการแบ่งเขตพื้นที่การใช้ประโยชน์ทางทะเล 

(Marine	Spatial	Planning:	MSP)	โดยมกีรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง	(ทช.)	เป็นหน่วยงานรับผดิชอบหลกั 

และการจัดท�าแผนปฏบัิตริาชการรองรบัแผนงานหรอืโครงการเกีย่วกบัความมัน่คงแห่งชาต	ิซึง่เป็นเรือ่งส�าคญั 

การขับเคล่ือน / ผลการด�าเนินงาน

การประชมุคณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (นปท.)
คร้ังท่ี 1/2564 เมื่อวันท่ี 13 กันยายน 2564

ผลการด�าเนินงานของส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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(Flagship	Project)	ประจ�าปีงบประมาณ	2565	จ�านวน	4	โครงการ	นอกจากนี้	ได้ให้ความเห็นชอบ 

ในหลกัการการก�าหนดให้แผนความม่ันคงแห่งชาตทิางทะเลฉบบัใหม่	 (พ.ศ.	2566	-	2570)	 เป็นแผนระดับที	่ 3 

ตามเดิม	โดยมี	สมช.	 เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการก�ากับดูแล	ติดตาม	และประเมินผลการปฏิบัติ 

ให้เป็นไปตามแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเลฯ	ครั้งที่	2/2564	เมื่อวันที่	10	มิถุนายน	2564 

ทีป่ระชุมรับทราบผลการด�าเนนิงานแผนงานหรอืโครงการเกีย่วกับความมัน่คงแห่งชาติ	ซ่ึงเป็นเร่ืองส�าคญั 

(Flagship	Project)	ประจ�าปีงบประมาณ	2564	ไตรมาสที	่2	รวมทัง้ได้เห็นชอบร่างค�าสัง่	นปท.	แต่งต้ัง 

คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจจัดท�าร่างแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล	(พ.ศ.	2566	-	2570)	และ 

ครัง้ที	่ 3/2564	 เมือ่วนัที	่ 20	สงิหาคม	2564	ทีป่ระชมุรบัทราบการจดัท�าข้อเสนอแผนงานหรือโครงการ 

เกีย่วกบัความมัน่คงแห่งชาต	ิซึง่เป็นเรือ่งส�าคญั	(Flagship	Project)	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2566 

รองรบัการขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์ชาต	ิและแผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาติด้านความมัน่คง	ในระยะที	่2 

ห้วงปี	พ.ศ.	2566	-	2570	และได้มกีารตดิตามผลการด�าเนนิงานแผนงานหรอืโครงการเกีย่วกบัความมัน่คง 

แห่งชาต	ิซึง่เป็นเรือ่งส�าคญั	(Flagship	Project)	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564	ไตรมาสท่ี	3	รวมท้ัง 

ได้ให้ความเห็นชอบแนวทางการจัดท�าร่างแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล	(พ.ศ.	2566	-	2570) 

และการจัดตั้งองค์กรในรูปแบบของสถาบันภายใต้มหาวิทยาลัยในก�ากับดูแลของรัฐ

	 	 2.2	การประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนความมั่นคงแห่งชาติ 

ทางทะเล	จ�านวน	2	ครั้ง	ได้แก่	ครั้งที่	2/2563	เมื่อวันที่	23	พฤศจิกายน	2563	ที่ประชุมได้รับทราบ 

แนวทางการจดัท�าแผนความมัน่คงแห่งชาตทิางทะเลฉบับใหม่	รวมทัง้ได้ให้ความเห็นชอบการประเมนิผล 

แผนความมัน่คงแห่งชาตทิางทะเลฯ	โดยให้หน่วยงานรับผิดชอบหลักประสานหน่วยงานรับผิดชอบร่วม 

ในการรวบรวมข้อมูลผลการด�าเนินงานให้ครบถ้วน	พร้อมท้ังด�าเนินการจัดประชุมหารือกลุ่มย่อย 

(Focus	group)	ในแต่ละประเดน็ยทุธศาสตร์	และจดัส่งให้	สมช.	เพือ่ใช้ในการประเมนิผลแผนความมัน่คง 

แห่งชาตทิางทะเลฯ	ทัง้ฉบับต่อไป	และ	ครัง้ที	่1/2564	เมือ่วนัที	่2	สงิหาคม	2564	ทีป่ระชมุได้เห็นชอบ 

การประชมุคณะอนุกรรมการประสานแผนฯ คร้ังท่ี 3/2564
โดยระบบการประชมุทางไกลผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันท่ี 20 สิงหาคม 2564

ผลการด�าเนินงานของส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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การประเมนิผลการปฏบิติัตามแผนความมัน่คงแห่งชาติทางทะเล	(พ.ศ.	2558	-	2564)	ในภาพรวมทัง้ฉบบั 

ซึ่งประกอบไปด้วยผลผลิต	(Output)	และผลลัพธ์	(Outcome)	รวมถึงปัญหาอุปสรรคของหน่วยงาน 

รบัผดิชอบ	โดยผลการด�าเนนิงานดงักล่าวเป็นไปตามเป้าหมายการด�าเนนิงานในทกุประเด็นยทุธศาสตร์ 

(6	ยุทธศาสตร์	37	แนวทางการด�าเนินการ)	ทั้งนี้	การจัดท�าแผนงาน/กิจกรรม/โครงการบางส่วน 

ยงัคงพบปัญหาและอปุสรรคท่ีส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายการด�าเนนิงาน	อาท	ิการแพร่ระบาด 

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา	2019	(COVID	-	19)	การไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ	รวมถึง 

การขัดกันของกฎหมาย	และระเบียบต่าง	ๆ 	ในการปฏิบัติงาน

	 	 2.3	การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาสถานการณ์ท่ีส่งผลต่อการรักษาผลประโยชน ์

ของชาตทิางทะเล	จ�านวน	3	ครัง้	ได้แก่	ครัง้ที	่2/2563	เมือ่วนัที	่27	ตลุาคม	2563	ทีป่ระชมุได้รบัทราบ 

การเสนอรายงานประเมนิสถานการณ์ทีเ่ก่ียวข้องกับงานด้านทะเลทีไ่ด้รบัผลกระทบจากการแพร่ระบาด 

ของโรคโควดิ-19	ต่อทีป่ระชมุ	นปท.	ครัง้ที	่2/2563	เมือ่วนัที	่24	กนัยายน	2563	โดยรองนายกรฐัมนตรี 

ได้มข้ีอส่ังการให้ทกุหน่วยงานบรูณาการการท�างาน	เพ่ือป้องกนัและแก้ไขปัญหาทีเ่กดิจากการแพร่ระบาด 

ของโรคดงักล่าว	ในการปฏบิตัภิารกจิทัง้ทางบกและทางทะเล	นอกจากนี	้ยงัได้พจิารณาในเรือ่งต่าง	ๆ  

ได้แก่	1)	การประเมนิสถานการณ์ความสัมพนัธ์ด้านกจิการทางทะเลระหว่างไทยกบัประเทศทีม่อีาณาเขต 

ทางทะเลติดต่อกัน	2)	การส�ารวจและวิจัยบริเวณพื้นที่ภายในเขตทางทะเลของไทยโดยต่างชาติ	และ 

3)	การปรับองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการฯ	ครั้งที่	1/2564	เมื่อวันที่	13	พฤษภาคม	2564 

ทีป่ระชมุได้รบัทราบการเพิม่เตมิองค์ประกอบในคณะอนกุรรมการฯ	ประกอบด้วย	1)	ผูแ้ทนกรมเชือ้เพลงิ 

ธรรมชาติ	2)	ผู ้แทนกรมอุทกศาสตร์	3)	ผู ้แทนหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีพิจารณา 

ซึ่งประธานอนุกรรมการแต่งตั้ง	และ	4)	ผู้ทรงคุณวุฒิหรือนักวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องที่พิจารณา 

ซึ่ งประธานอนุกรรมการแต ่งตั้ ง 	 รวมทั้ ง ได ้ เห็นชอบในหลักการต ่อร ่างแนวทางปฏิ บั ติ 

(Standard	Operating	Procedure:	SOP)	ในการพจิารณาค�าขอวจิยัวทิยาศาสตร์ทางทะเลของต่างชาติ 

รองรับบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล	ค.ศ.	1982 

(United	Nations	Convention	on	the	Law	of	the	Sea	1982:	UNCLOS	1982)	และ	ครัง้ที	่2/2564 

เมือ่วนัที	่9	สงิหาคม	2564	ท่ีประชุมได้เหน็ชอบประเดน็ส�าคญั	2	เรือ่ง	ได้แก่	1)	รายงานการประเมนิสถานการณ์ 

และความรุนแรงของภัยคุกคามทางทะเล	ประจ�าปี	2564	และ	2)	รายงานการประเมินผลกระทบ 

จากการขยายอทิธิพลของจนีในอ่าวไทยท่ีมีต่อความมัน่คงทางทะเลของประเทศไทย	โดยให้มกีารติดตาม 

สถานการณ์	และด�าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ผลการด�าเนินงานของส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

99

ART Design02_SI-KK.indd   99 6/2/2565 BE   8:19 AM



	 3.	 การติดตามและประเมินผลการด�าเนินการตามแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล 

(พ.ศ.	2558	-	2564)	จ�านวน	2	ครั้ง	ได้แก่	ครั้งที่	1	พื้นที่อันดามัน	ณ	จังหวัดระนอง	ระหว่างวันที ่

4	-	6	พฤศจิกายน	2563	ซึง่ได้มกีารรับทราบสถานการณ์ความมัน่คงทางทะเลทีส่�าคญั	อาท	ิสถานการณ์ 

การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(โควิด-19)	และแนวทาง/มาตรการแก้ไขปัญหาของ 

หน่วยงานในระดับพื้นที่	รวมถึงสถานการณ์ต่าง	ๆ 	ท่ีเกี่ยวข้อง	เช่น	การลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย 

การลักลอบล�าเลียงยาเสพติด	ปัญหาการท�าประมงในพื้นที่	การทับซ้อนของพื้นที่อุทยานแห่งชาติ 

และปัญหาขยะทะเล	และ	ครั้งที่	2	พ้ืนท่ีอ่าวไทยฝั่งตะวันออก	ณ	จังหวัดตราด	ระหว่างวันที่ 

31	มีนาคม	-	2	เมษายน	2564	ซึ่งได้มีการรับทราบการด�าเนินงานในระดับนโยบายที่ส�าคัญ	4	เรื่อง 

อาท	ิ1)	กลไกภายใต้	พ.ร.บ.	การรักษาผลประโยชน์ของชาตทิางทะเล	พ.ศ.	2562	2)	แนวทางการจดัท�า 

แผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเลฉบับใหม่	 และ	3)	 สถานการณ์ความมั่นคงทางทะเลที่ส�าคัญ	อาทิ 

การลักลอบค้าน�้ามันเถื่อน	ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	และการรุกล�้าน่านน�้า 

ของเรอืประมง	นอกจากนี	้ได้รบัฟังการบรรยาย	เรือ่ง	“สถานการณ์ความมัน่คงทางทะเลบริเวณเขตแดน 

ไทย	-	กัมพูชา”	ณ	ท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่	รวมถึงเรื่อง	“การด�าเนินงานของศูนย์ควบคุม 

การแจ้งเข้า	-	ออก	เรือประมงตราด”	ณ	ส�านักงานประมงจังหวัดตราด

การประชมุคณะอนุกรรมการพิจารณาสถานการณ์ฯ คร้ังท่ี 2/2564
โดยระบบการประชมุทางไกลผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์

เมื่อวันท่ี 9 สิงหาคม 2564 

การติดตามและประเมินผลการด�าเนินการตามแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล
(พ.ศ. 2558 - 2564) ในพ้ืนท่ีอันดามัน ณ จังหวัดระนอง

เมื่อวันท่ี 4 - 6 พฤศจิกายน 2563

ผลการด�าเนินงานของส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
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	 4.	 การจดัท�าแผนความมัน่คงแห่งชาตทิางทะเลฉบบัใหม่	(พ.ศ.	2566	-	2570)	สมช.	ได้มกีารก�าหนด 

แนวทางและกรอบระยะเวลาในการจดัท�าแผนความม่ันคงแห่งชาตทิางทะเล	รวมทัง้ได้มกีารจดัตัง้กลไก 

ภายใต้	นปท.	ได้แก่	คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจจัดท�าร่างแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล 

(พ.ศ.	2566	-	2570)	เพือ่จดัท�าร่างแผนความมัน่คงแห่งชาติทางทะเลฯ	ทัง้นี	้สมช.	ได้มกีารจัดประชมุ 

คณะอนุกรรมการเฉพาะกจิฯ	ครัง้ที	่1/2564	เมือ่วันที	่19	พฤศจกิายน	2564	โดยทีป่ระชมุได้รับทราบ 

กรอบแนวคิด	และระยะเวลาในการจัดท�าร่างแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล	ได้แก่	1)	แนวทาง 

การจัดท�าร่างแผนฯ	ตามมติทีป่ระชมุ	นปท.	ครัง้ที	่2/2563	เมือ่วันที	่24	กนัยายน	2563	ประกอบด้วย 

5	แนวทาง	อาทิ	การประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์และภัยคุกคาม	การตรวจสอบและรวบรวม 

ประเด็นทางทะเลในยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับชาติ	และการประชุมรับฟังความคิดเห็น	และ 

ข้อเสนอแนะจากภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง	และ	2)	กระบวนการเสนอร่างแผนความมัน่คงแห่งชาตทิางทะเลฯ 

ตามที่ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(สศช.)	ก�าหนด	นอกจากนี้	ที่ประชุม 

ได้ให้ความเห็นชอบในหลักการต่อกรอบแนวคิดเรื่องความมั่นคงทางทะเลแบบองค์รวม	ประเด็น 

สถานการณ์ทีส่่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	 เค้าโครงร่างแผนฯ	 ซ่ึงจะน�ามาประกอบ 

การยกร่างฯ	รวมท้ังแนวทางการด�าเนินการ/การพัฒนาในร่างแผนฯ	ผ่านการวิเคราะห์สภาวการณ ์

ด้านทะเล	และจัดกลุ่มประเด็นความมั่นคงทางทะเลใน	7	ประเด็นส�าคัญ	ได้แก่	1)	การเมืองและ 

ความมัน่คงระหว่างประเทศ	2)	อาชญากรรมข้ามชาต	ิ3)	สิง่แวดล้อม	4)	ความมัน่คงมนษุย์	5)	เศรษฐกจิ 

6)	ความร่วมมือระหว่างประเทศ	และ	7)	การบริหารจัดการของภาครัฐ

การติดตามและประเมินผล การด�าเนินการตามแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล
(พ.ศ. 2558 - 2564) ในพ้ืนท่ีอ่าวไทยฝ่ังตะวันออก ณ จังหวัดตราด

เมื่อวันท่ี 31 มีนาคม - 2 เมษายน 2564

ผลการด�าเนินงานของส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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แผนภาพแสดงกรอบระยะเวลาในการจัดท�าแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล (พ.ศ. 2566 - 2570)

	 5.	 การเสริมสร้างองค์ความรู้และความตระหนักรู้ความส�าคัญของทะเล

  แผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล	(พ.ศ.	2558	-	2564)	ก�าหนดให้	สมช.	เป็นหน่วยงาน 

รบัผดิชอบหลกัในยทุธศาสตร์ที	่5	การพฒันาทรพัยากรมนษุย์	องค์ความรูแ้ละความตระหนกัรู้ความส�าคญั 

ของทะเล	ประกอบกับ	พ.ร.บ.	การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	พ.ศ.	2562	ได้ก�าหนด 

ให้มีคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาและจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	(อจชล.) 

มีหน้าที่ให้ค�าปรึกษาและจัดการความรู้เกี่ยวกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลให้แก่	นปท. 

และ	ศรชล.	โดยที่ผ่านมา	สมช.	ได้ร่วมมือกับ	อจชล.	ในการขับเคลื่อนการเสริมสร้างและเผยแพร ่

องค์ความรู้เก่ียวกับทะเลและการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	ในปี	2564	มีการด�าเนินการ 

ดังนี้

	 	 5.1	 การประชุมคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาและจัดการความรู้เพ่ือผลประโยชน์ของชาต ิ

ทางทะเล	(อจชล.)	จ�านวน	3	ครัง้	ได้แก่	ครัง้ที	่5/2563	เมือ่วนัที	่18	ธนัวาคม	2563	ทีป่ระชมุได้รบัทราบ 

ความคืบหน้าการด�าเนินงานท่ีส�าคัญต่าง	ๆ 	อาทิ	1)	การด�าเนินงานของคณะท�างานภายใต้	อจชล. 

อาท	ิคณะท�างานด้านความมัน่คง	และคณะท�างานด้านความมัง่ค่ังและยัง่ยนื	2)	ความคบืหน้าการศกึษา 

รูปแบบการจัดตั้งองค์กรจัดการความรู้ทางทะเล	และ	3)	ความคืบหน้าในการน�าหนังสือ	เรื่อง 

ทะเลและมหาสมุทร	และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	ไปใช้ประกอบการเรียนการสอน	รวมทั้ง 

ได้มีการพิจารณาแนวทางการจัดท�าแผนงาน	โครงการ	และกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ 

ด้านสมุทรศาสตร์ในกรอบคณะท�างานเฉพาะกิจด้านความมั่นคงทางทะเลระหว่าง	ไทย	-	อินเดีย 

(India	-	Thailand	Joint	Task	Force	(JTF)	on	Maritime	Cooperation)	พร้อมทัง้ก�าหนดหน่วยงาน 

รับผิดชอบ	ครั้งที่	1/2564	เมื่อวันที่	9	เมษายน	2564	ที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าการศึกษา 

รปูแบบการจดัต้ังองค์กรจดัการความรูท้างทะเล	และการจดัจ้างทีป่รกึษาด้านวชิาการเพือ่ศึกษารปูแบบ 

การจัดตั้งองค์กรฯ	รวมถึงความคืบหน้าการน�าหนังสือ	เรื่อง	ทะเลและมหาสมุทร	และผลประโยชน ์

ของชาติทางทะเล	ไปใช้ประกอบการเรียนการสอน	อีกทั้งได้มีการพิจารณาแนวทางการด�าเนินการ 

เกี่ยวกับการแบ่งเขตการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตามแนวคิดการวางแผน 

ผลการด�าเนินงานของส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
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เชงิพืน้ทีท่างทะเล	(Marine	Spatial	Planning:	MSP)	และครัง้ที	่2/2564	เมือ่วนัที	่23	กรกฎาคม	2564 

ทีป่ระชุมได้รบัทราบความคบืหน้าการด�าเนนิการจดัจ้างทีป่รกึษาด้านวชิาการเพือ่ศกึษาความคบืหน้า 

ของประเทศไทยในการปรับปรุงกฎหมายภายในตามพันธกรณีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย 

กฎหมายทะเล	ค.ศ.	1982	และความคืบหน้าการจัดท�าดัชนีคุณภาพมหาสมุทรของประเทศไทย 

(Ocean	Health	Index:	OHI)	รวมท้ังได้มีการพิจารณาผลการศึกษาวิจัย	เรื่อง	รูปแบบการจัดต้ัง 

องค์กรจัดการความรู้ทางทะเล	และแนวทางการขับเคล่ือนการจัดต้ังองค์กรจัดการความรู้ทางทะเล 

ในประเทศไทย	ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้มีการผลักดันการจัดต้ังองค์กรในรูปแบบของสถาบัน 

ภายใต้มหาวิทยาลัยในก�ากับดูแลของรัฐ

	 	 5.2	 การขบัเคลือ่นหนังสอื	“ทะเลและมหาสมทุร	และผลประโยชน์ของชาตทิางทะเล”	สมช. 

ร่วมกับคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาและจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	หรือ	อจชล. 

ได้จดัท�าหนงัสอืดงักล่าวขึน้	เพือ่ใช้ประกอบการเรียนการสอน	โดยกระทรวงศกึษาธกิาร	(ศธ.)	ได้สนบัสนนุ 

การเผยแพร่หนงัสอื	และพจิารณาน�าเนือ้หาไปใช้ประกอบการเรียนการสอนให้กบันกัเรียน	และนกัศกึษา 

ในระดบัต่าง	ๆ 	อาท	ิประถมศกึษา	มธัยมศกึษา	ทัง้ตอนต้นและตอนปลาย	อาชวีศกึษา	รวมถงึภาคประชาชน 

ในพื้นที่น�าร่อง	22	จังหวัดชายทะเล	และกรุงเทพมหานคร	ทั้งนี้	ศธ.	จะท�าการติดตามและประเมิน 

ผลสัมฤทธิ์ของการน�าหนังสือฯ	ไปใช้ประกอบการเรียนการสอน	เพื่อน�าไปปรับปรุงเนื้อหาในหนังสือ 

ให้เหมาะสมกับนักเรียนและนักศึกษาในแต่ละระดับชั้นต่อไป

	 	 นอกจากนี้	ศธ.	ได้จัดท�าโครงการติดตามผลการขับเคล่ือนหนังสือทะเลและมหาสมุทร	และ 

ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	 ไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในพื้นที่น�าร่อง	22	จังหวัดชายทะเล 

และกรุงเทพมหานคร	ของปีการศึกษา	1/2563	(ระหว่างเดือนกรกฎาคม	-	พฤศจิกายน	2563) 

เพือ่ตดิตามผลการขบัเคลือ่น	และรบัทราบปัญหาและอุปสรรค	พร้อมทัง้ข้อเสนอแนะจากการด�าเนนิงาน 

การประชมุ อจชล. คร้ังท่ี 2/2564
โดยระบบการประชมุทางไกลผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันท่ี 23 กรกฎาคม 2564

ผลการด�าเนินงานของส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
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การขับเคล่ือนหนังสือ
“ทะเลและมหาสมุทรและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล”

ในพ้ืนท่ีน�าร่อง 22 จังหวัด
และกรุงเทพมหานคร

การติดตามผลการขับเคล่ือน
“ทะเลและมหาสมุทรและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล”
คร้ังท่ี 2 ระหว่างวันท่ี 15 - 18 มีนาคม 2564
ในพ้ืนท่ีจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดชมุพร

ในระดบัจงัหวดั	และระดบัสถานศกึษา	จ�านวน	2	ครัง้	ได้แก่	1)	ครัง้ที	่1	ระหว่างวนัที	่8	-	10	มนีาคม	2564 

ในพื้นที่จังหวัดระยองและจังหวัดตราด	และ	2)	ครั้งที่	2	ระหว่างวันที่	15	-	18	มีนาคม	2564	ในพื้นที่ 

จงัหวดัเพชรบรุแีละจังหวดัชมุพร	โดยได้เชญิผูแ้ทน	สมช.	ในฐานะคณะท�างานฝ่ายตดิตามและประเมนิผล 

ร่วมเดินทางกับ	ศธ.	ในโครงการดังกล่าวด้วย

การติดตามผลการขับเคล่ือน
“ทะเลและมหาสมุทรและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล” คร้ังท่ี 1

ระหว่างวันท่ี 8 - 10 มีนาคม 2564
ในพ้ืนท่ีจังหวัดระยอง และจังหวัดตราด

ผลการด�าเนินงานของส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
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	 6.	 ภารกิจอื่น	ๆ 	เกี่ยวกับการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล

	 	 6.1	 การประชุมส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องเพือ่หารือแนวทางพจิารณาค�าขอวจิยัวทิยาศาสตร์ 

ทางทะเลของต่างชาติ	 เพื่อหารือเกี่ยวกับรายละเอียดแนวทางการพิจารณาค�าขอวิจัยฯ	 ในระยะสั้น 

เนื่องจากที่ผ่านมา	ประเทศไทยยังไม่มีแนวทางค�าขอวิจัยฯ	อย่างเป็นระบบ	ประกอบกับปัจจุบัน 

มีหน่วยงานของต่างชาตแิสดงความประสงค์ในการเข้ามาด�าเนนิการส�ารวจและวจิยัวทิยาศาสตร์ทางทะเล 

ในเขตทางทะเลของประเทศไทยในหลายกรณี	ส่งผลให้ประเทศไทยจ�าเป็นต้องมีแนวปฏิบัติ	รวมทั้ง 

กลไกการประสานงานระดับชาต	ิเพือ่ให้การด�าเนนิการในเร่ืองดังกล่าวเป็นไปอย่างมมีาตรฐาน	สอดคล้อง 

และอยู่ในทิศทางเดียวกัน	บนพื้นฐานการค�านึงถึงผลประโยชน์ของชาติอย่างรอบด้าน	ทั้งนี้	สมช. 

อยู่ระหว่างการจัดท�าร่างแนวทางปฏิบัติ	(Standard	Operating	Procedure:	SOP)	ในการพิจารณา 

ค�าขอวจิยัวทิยาศาสตร์ทางทะเลของต่างชาต	ิเพือ่รองรบัการด�าเนนิการภายใต้บทบญัญตัขิองอนุสัญญา 

สหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล	ค.ศ.	1982	(United	Nations	Convention	on	the	Law	of 

the	Sea:	UNCLOS	1982)

	 	 6.2	 การประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือผลกระทบที่เก่ียวข้องกับคลองไทย 

สมช.	 ได้ด�าเนินการจัดประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อพิจารณาผลกระทบของการขุดคลองไทย 

ในมิติความม่ันคง	ซึ่งครอบคลุมประเด็นต่าง	ๆ 	ได้แก่	1)	ความมั่นคงที่เกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ 

2)	ความมั่นคงด้านสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้	3)	ความมั่นคงด้านการทหาร	4)	ความมั่นคง 

ด้านภัยคกุคามข้ามชาต	ิ5)	ความมัน่คงด้านการเมอืงระหว่างประเทศ	และ	6)	ความมัน่คงด้านการเมอืง 

ภายในประเทศ	ทั้งนี้	สมช.	ได้ด�าเนินการศึกษา	และรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นจากส่วนราชการ 

พร้อมทัง้ได้จดัท�าข้อมลูประกอบการพจิารณาศกึษาความเหมาะสมของการขดุคลองไทย	เสนอต่อทีป่ระชมุ 

สภาความม่ันคงแห่งชาติ	พร้อมทั้งกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อทราบ	ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้รับทราบ 

เรียบร้อยแล้ว

	 	 6.3	 การประชมุส่วนราชการทีเ่กีย่วข้องเพือ่พจิารณาร่างเอกสารความร่วมมือระหว่างไทย 

และอนิเดยี	ด้านวชิาการสาขาสมทุรศาสตร์	โดยได้มกีารพจิารณาประเด็นส�าคัญ	ซึง่น�าไปสูก่ารขบัเคลือ่น 

ความร่วมมอืระหว่างไทยและอนิเดยี	อาท	ิการก�าหนดสาขาความร่วมมอืเฉพาะทางเกีย่วกบัการทดสอบ 

และแลกเปลี่ยนการให้บริการข้อมูลมหาสมุทร	(Ocean	Information	Services)	การพัฒนา 

ฐานข้อมลูมหาสมุทรเพือ่การพฒันาเศรษฐกจิภาคทะเล	(Blue	economy)	การจัดการข้อมลูมหาสมุทร 

(Big	 Data)	 เพือ่บรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมทางทะเลอย่างย่ังยนื	 เช่น	 ขยะทะเล 

การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ	การรับมือต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ	รวมถึง 

ความร่วมมือเกี่ยวกับพยากรณ์สภาพมหาสมุทร	เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านการรับรู้สภาวการณ์ 

ทางทะเล	เช่น	คลืน่	ระดบัน�า้	สภาพภมูอิากาศ	ซึง่เป็นปัจจยัส�าคญัทีส่่งผลต่อการด�าเนนิชวีติของประชาชน 
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ในบรเิวณชายฝ่ังทะเล	ทัง้นี	้ทีป่ระชมุได้เหน็ควรให้มีการจดัตัง้คณะอนกุรรมการเพือ่ขบัเคลือ่นความร่วมมอื 

สาขาสมุทรศาสตร์ระหว่างไทยและอินเดีย	เพื่อเป็นกลไกการประสานงานของหน่วยงานฝ่ายไทย 

ในการจัดท�าแผนปฏิบัติการท่ีเกี่ยวข้องกับความร่วมมือดังกล่าวให้เป็นเอกภาพ	 ซ่ึงสอดคล้องกับ 

การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลอย่างรอบด้านต่อไป

9  การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ
	 9.1	 การขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานภายใต้ประเด็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคกุคามข้ามชาติ

มีความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง	ๆ 	ดังนี้

	ยทุธศาสตร์ชาติด้านความมัน่คง	พ.ศ.	2561	-	2580:	ยทุธศาสตร์ชาตด้ิานความมัน่คง 
	 ในประเด็นการพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อ 
	 ความมั่นคงของชาติ

FIR

ST L
EVEL PLANแผน

ระดับที่

1

	แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ประเด็นความมั่นคง	ภายใต้แผนย่อยการพัฒนา 
	 ศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ 
	 แนวทางการพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ
	นโยบายและแผนระดบัชาติว่าด้วยความมัน่คงแห่งชาต	ิ(พ.ศ.	2562	-	2565)	นโยบายที	่5	: 

	 สร้างเสริมศักยภาพการป้องกนัและแก้ไขปัญหาภยัคกุคามข้ามชาติ	และแผนระดบัชาต ิ
	 ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ:	การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ

SE
CO

ND LEVEL PLANแผน
ระดับที่

2

	 9.2	ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ	(พ.ศ.	2562	–	2565)

	 	 ภัยจากอาชญากรรมข้ามชาติเป็นภัยคุกคามด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่	(Non-traditional 

Security	Threat)	ประเภทหนึง่	ทีปั่จจบุนัได้ทวีความรนุแรงและมีความซับซ้อนและเกีย่วโยงกนัมากขึน้ 

โดยหลักแล้วเป็นผลท่ีเกิดจากพัฒนาการทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว	การติดต่อส่ือสารเชื่อมโยง 

ข้ามพรมแดนที่สะดวกยิ่งข้ึน	ระบบเศรษฐกิจและการเมืองที่เปิดกว้างมากขึ้น	ท�าให้ความสามารถ 

ในการโยกย้ายทั้งคน	ทุน	และสิ่งของ	มีเพ่ิมตามไปด้วย	ประกอบกับผลประโยชน์จูงใจมหาศาล 

จงึท�าให้มกีารก่ออาชญากรรมข้ามชาตมิากยิง่ขึน้	ซึง่ส่งผลกระทบต่อความมัน่คงของชาต	ิและเชือ่มโยง 

กับปัญหาด้านเศรษฐกิจและด้านสังคม

ท่ีมาและความส�าคัญ

ผลการด�าเนินงานของส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
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	 	 ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ	 (พ.ศ.	2562	-	2565) 

โดยวิเคราะห์ผ่านกรอบแนวคิด	การทบทวน	การป้องกัน	การตอบโต้	และการเตรียมพร้อม 

(Review,	Prevent,	Respond,	Prepare	-	RPRP)	โดยมีรายละเอียด	คือ	1)	Review	–	ทบทวน 

การข่าวและกฎหมาย	กลไกการประสานงาน	กลไกการปฏิบัติ	กลไกนโยบาย	2)	Prevent – 

เสริมสร้างความแข็งแกร่งภาครัฐ	เครือข่ายนอกภาครัฐ	เสริมสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ 

เพื่อป้องกันปัญหาตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้น	3)	Respond	–	การขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ให้มีผลรูปธรรม 

เพื่อลดความล่อแหลมของการเป็นเป้าหมายของการถูกโจมตี	และ	4)	Prepare	–	การเตรียมการ 

เพื่อลดความเสียหายรองรับผลกระทบและสร้างความพร้อมด้วยการพัฒนาฐานข้อมูลองค์ความรู้

	 	 ทั้งนี้	ยุทธศาสตร์ฯ	มีเป้าหมายเพื่อให้สามารถป้องกันและแก้ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ 

ในสาขาต่าง	ๆ 	 ได้อย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ	 โดยครอบคลุมสาขาของอาชญากรรมข้ามชาติ 

ได้แก่	1)	การก่อการร้าย	2)	ความมั่นคงทางไซเบอร์	3)	การลักลอบค้ายาเสพติด	4)	การค้ามนุษย์ 

โดยครอบคลุมการค้าหญิงและเด็ก	5)	การลักลอบน�าคนเข้าเมืองผิดกฎหมาย	6)	การฟอกเงิน 

7)	การลักลอบค้าอาวุธ	8)	การลักลอบผลิตเอกสารปลอม	9)	การลักลอบค้าวัตถุนิวเคลียร์ 

10)	การลักลอบค้าชิ้นส่วนของร่างกาย	11)	การกระท�าอันเป็นโจรสลัด	12)	อาชญากรรมเศรษฐกิจ 

ระหว่างประเทศ	 13)	 การโจรกรรมและลักลอบค้ายานพาหนะ	 14)	 อาชญากรรมสิ่งแวดล้อม	 และ 

15)	อาชญากรรมข้ามชาติที่ผิดกฎหมายอื่น	ๆ

สาระส�าคัญ / ประเด็นยุทธศาสตร์
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	 1.	 การหารอืปัญหาอาชญากรรมข้ามชาตใินพืน้ทีช่ายแดนภาคใต้ของไทย	(Consultative	Mission 

on	Transnational	Organized	Crimes	in	Southern	Thailand)	ระหว่างวันที	่5	-	10	ตุลาคม	2563

	 2.	 การตดิตามการหารอืปัญหาอาชญากรรมข้ามชาตใินพืน้ทีช่ายแดนภาคใต้ของไทย	(Follow	up 

Visit	to	the	NSC-UNODC	Joint	Consultative	Mission	on	Transnational	Organized	Crimes 

in	Southern	Thailand)	ระหว่างวันที่	16	-	19	พฤศจิกายน	2563

	 3.	 การประชมุประสานแผนปฏิบตักิารร่วมกบัจังหวดัและการส�ารวจพืน้ทีเ่สีย่ง	ณ	จงัหวดัเชยีงใหม่ 

ในส่วนการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	จัดโดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้าย	กองบัญชาการ 

กองทัพไทย	(ศตก.)

	 4.	 การประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการประชุมคณะท�างานเฉพาะกิจไทย-อินเดีย 

ด้านกฎหมายและกิจการยุติธรรม	ครั้งที่	4	โดยมีการจัดประชุมส่วนราชการ	จ�านวน	2	ครั้ง

	 5.	 การประชมุหารอืเรือ่งการจดัตัง้ส�านกังานประสานงานชายแดน	(Border	Liaison	Office:	BLO) 

โดยการประชมุทางไกลผ่านสือ่อเิลก็ทรอนกิส์	เพือ่หารือแนวทางและรับฟังความคดิเหน็จากหน่วยงาน 

ทีป่ฏบิตัหิน้าทีใ่นภาคเหนอืในด้านการประสานงานเพือ่การป้องกนัแก้ไขปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม 

ข้ามชาติอื่น	ๆ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 3 ประเด็น ดังน้ี
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การเสริมสร้างความเข้มแข็งภาครัฐ ด้านกฎหมาย ข่าวกรอง
เสริมศักยภาพองค์ความรู้

การเสริมสร้างความร่วมมือนอกภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคเอกชน
ภาควิชาการ

การเสริมสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ

การขับเคล่ือน / ผลการด�าเนินงาน
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	 6.	 การประชุม	OSCE	Regional	Conference	on	Countering	Terrorist	Financing	and 

Transnational	Organized	Crime	ผ่านระบบประชุมทางไกล	เมื่อวันอังคารที่	11	พฤษภาคม	2564 

เพื่อหารือเก่ียวกับความท้าทายด้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและอาชญากรรม 

ข้ามชาติ	ทางเลอืกเชงินโยบายในการรับมอืภยัคกุคาม	รวมถงึมุง่สร้างความไว้เนือ้เชือ่ใจและความร่วมมอื 

ระดับภูมิภาค

	 7.	 การประชมุ	OSCE	Security	Committee	ในหัวข้อ	“The	Individual	and	Cyber	Security” 

วันจันทร์ท่ี	10	พฤษภาคม	2564	OSCE	ได้น�าเสนอสถานการณ์ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในช่วง 

การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา	2019	(Covid-19)	ซ่ึงมีความเชื่อมโยงกับอาชญากรรมอื่น	ๆ 	เช่น 

การฟอกเงนิ	 และการฉ้อโกงประชาชน	 ขณะเดียวกนัเป็นโอกาสของภาครฐัทีจ่ะสนับสนนุและประชาสมัพันธ์ 

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ผ่านสื่อการเรียนรู้และหลักสูตรการอบรมที่เหมาะสมให้กับ 

ภาคประชาชนแต่ละกลุ่มมากยิ่งขึ้น

	 8.	 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	 เป้าหมายที่	16 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่	6	พฤษภาคม	2564	โดย	สมช.	เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักการขับเคลื่อน 

เป้าหมายย่อยที่	16	เรื่องการเสริมความแข็งแกร่งของสถาบันระดับชาติท่ีเก่ียวข้อง	โดยรวมถึง 

การกระท�าผ่านทางความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อสร้างขีดความสามารถในทุกระดับโดยเฉพาะ 

ในประเทศก�าลังพัฒนา	เพื่อป้องกันความรุนแรง	และรับมือกับการก่อการร้ายและอาชญากรรม

	 9.	 การน�าเสนอรายงานการต่อต้านการลกัลอบค้าสตัว์ป่า	ปี	ค.ศ.	2020	(USAID	Wildlife	Asia’s	2020 

Counter	Wildlife	Trafficking	Digest	Report)	มีวัตถุประสงค์เพือ่ลดความต้องการของผูบ้รโิภค 

ที่มีต่อชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ป่า	 เสริมสร้างขีดความสามารถในการบังคับใช้กฎหมาย 

และการพัฒนานโยบายและส่งเสริมความร่วมมือระดับภูมิภาคเพื่อลดอาชญากรรมสัตว์ป่า 

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และจีน

	 10.	 การศึกษาแนวทางการพัฒนาการบังคับใช้พระราชบัญญัติการป้องกันและปราบปราม 

การมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ	พ.ศ.	2556	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ 

ในการบังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ 

พ.ศ.	 2556	 และน�าผลการศกึษามาจดัท�าข้อเสนอแนะเชงินโยบายเรือ่งแนวทางการพัฒนาการบังคบัใช้ 

พระราชบัญญัติการป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ	พ.ศ.	2556 

ของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องในการบงัคบัใช้กฎหมายป้องกนัและปราบปรามองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ 

ต่อไป

ผลการด�าเนินงานของส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
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	 11.	การประชุม	Semi	Annual	Briefing	on	Transnational	Crime,	Drug	and	Non-traditional 

Security	Challenges,	the	UNODC	Regional	Programme	and	Related	Initiatives	in 

Southeast	Asia	ผ่านระบบการประชุมทางไกล	เมื่อวันพุธที่	4	สิงหาคม	2564	เป็นการน�าเสนอ 

การด�าเนินการและกรอบแผนงานของ	UNODC	ซึ่งการก�าหนดแผนงานในห้วงระยะ	5	ปีถัดไป

	 9.3	ยุทธศาสตร์ในการต่อต้านการก่อการร้าย	(พ.ศ.	2562	–	2565)

	 	 สถานการณ์ด้านการก่อการร้ายทัง้ในเอเชียตะวนัออกเฉยีงใต้	 ภมูภิาคอืน่	ๆ 	 และในระดับโลก 

ยังคงปรากฏเหตุการณ์ความรุนแรงจากกลุ่มก่อการร้ายกลุ่มต่าง	ๆ 	และมีรูปแบบวิธีการที่ซับซ้อน 

หลากหลายมากขึ้น

  ยุทธศาสตร์การต่อต้านการก่อการร้าย	พ.ศ.	2562	-	2565	ทันสมัยสอดรับกับสถานการณ์ 

ในปัจจุบันมากข้ึน	โดยเน้นแนวทางการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุ	(Prevention)	ควบคู่ไปกับการรับมือ 

ขณะเกิดเหตุ	 (Countering)	และการดูแลฟื้นฟูหลังเกิดเหตุและเตรียมพร้อม	 (Preparedness	and 

Resilience)	ส�าหรับการรับมือในอนาคตทั้งในระยะสั้นและระยะยาว	โดยเน้นการมีส่วนร่วมของ 

ทกุภาคส่วนโดยเฉพาะภาคเอกชนและภาคประชาชน	และมกีารประเมนิผลการด�าเนนิการตามยทุธศาสตร์ 

อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

สาระส�าคัญ / ประเด็นยุทธศาสตร์

ท่ีมาและความส�าคัญ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 3 ประเด็น ดังน้ี

01ประเด็นยุทธศาสตร์

02ประเด็นยุทธศาสตร์

03ประเด็นยุทธศาสตร์

การป้องกันและสรา้งภูมิคุ้มกัน (Prevention):

เน้นการบูรณาการข้อมูลข่าวสารและข่าวกรอง การทูตเชงิป้องกัน การบริหารจัดการ 
ผ่านการเข้า-ออกประเทศ การรับมือกับการเผยแพร่ลัทธิและแนวคิดท่ียึดหลัก 
ความรุนแรงในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะแนวคิดสุดโต่งท่ีนิยมการใช้ความรุนแรง 
การเสริมสร้างงานด้านการรักษาความปลอดภัย การพัฒนาศักยภาพด้าน 
กลไกกฎหมายและระเบยีบปฏิบติั การส่งเสริมการสร้างความตระหนักและการมส่ีวนร่วม 
ของประชาชน และการส่งเสริมแนวทางและกระบวนการลดปัจจัยท่ีอาจท�าให้เกิด 
ความแตกแยกขัดแย้ง อันน�าไปสู่การใชค้วามรุนแรงได้

ผลการด�าเนินงานของส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
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	 1.	 การจัดท�าร่างแนวทางป้องกันแนวคิดสุดโต่งที่นิยมการใช้ความรุนแรง	(Preventing	and 

Countering	Violent	Extremism)

	 2.	 การจัดท�าแนวทางการปกป้องโครงสร้างพื้นฐานส�าคัญและพื้นที่สาธารณะจากภัยคุกคาม 

ด้านการก่อการร้าย

	 	 การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแนวทางพัฒนาการปกป้องโครงสร้างพื้นฐานส�าคัญ 

จากภยัคกุคามด้านการก่อการร้าย	โดยการประชมุดงักล่าวเป็นโอกาสดทีีจ่ะได้ชีแ้จงให้หน่วยงานต่าง	ๆ  

รับทราบถึงการด�าเนินการของ	สมช.	ในด้านการปกป้องโครงสร้างพื้นฐานส�าคัญจากภัยคุกคาม 

ด้านการก่อการร้าย	นอกจากน้ี	ยังได้รับฟังความคิดเห็นของหน่วยที่เกี่ยวข้องในด้านดังกล่าว 

ทั้งหน่วยงานที่มีหน้าที่จัดท�ามาตรการรักษาความปลอดภัย	และหน่วยงานท่ีเป็นเจ้าของโครงสร้าง 

พื้นฐานส�าคัญ

01ประเด็นยุทธศาสตร์

02ประเด็นยุทธศาสตร์

03ประเด็นยุทธศาสตร์

การตอบโต้ (Countering):

เน้นการพัฒนาศักยภาพกลไกขณะเกิดเหตุ การบูรณาการหน่วยงานภายในประเทศ 
และประสานกับมิตรประเทศเพ่ือการสืบสวนท่ีฉับไวและมีประสิทธิภาพ ตลอดจน 
การปฏิบัติการข่าวสารเชงิรุก

การเตรยีมพรอ้มและการฟื้ นตัวกลับสู่สภาพปกติ (Preparedness and
Resilience):

เน้นการวางแผนฝกึซ้อมและจัดหาเคร่ืองมือเพ่ือรับมอืกับการก่อการร้าย การส�ารวจ 
ความพร้อมของบุคลากรและทรัพยากร วางแผนการฝึกซ้อมและจัดหาเคร่ืองมือ 
และพัฒนาศักยภาพการฟ้ืนตัวภายหลังเกิดเหตุท้ังในระยะเฉพาะหน้าและในระยะยาว 
การสร้างองค์ความรู้และฐานข้อมูลท่ีเก่ียวกับการก่อการร้ายทุกมิติ และการศึกษา 
การสืบสวนกรณีต่าง ๆ  ท่ีเกิดข้ึนเพ่ือเรียนรู้แนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practice)

การขับเคล่ือน / ผลการด�าเนินงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 3 ประเด็น ดังน้ี (ต่อ)

ผลการด�าเนินงานของส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
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	 3.	 การประชุมออนไลน์	Second	United	Nations	High-Level	Conference	of	Heads 

of	Counter-Terrorism	Agencies	of	Member	States	รอง	ลมช.	ศิริวรรณฯ	ได้กล่าวถ้อยแถลง 

ในหัวข้อ	“Preventing	misuse	of	cyberspace	and	new	technologies:	developing	ideas, 

skills,	and	toolkits	for	practitioners”	ถึงการด�าเนินการของ	สมช.	ในการยกร่างแนวทาง 

การป้องกันและต่อต้านแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรง

	 4.	 การประชุมออนไลน์ของ	United	Nations	Office	of	Counter-Terrorism	(UNOCT) 

หัวข้อ	“International	Expert	Group	Meeting	on	the	Protection	of	Urban	Centres 

and	Touristic	Venues”	มีการแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลเชิงนโยบายและแนวปฏิบัติที่ด ี

เพื่อท�าความเข้าใจ	ป้องกัน	และต่อต้านภัยคุกคามจากการก่อการร้ายต่อพื้นที่สาธารณะในบริเวณ 

เขตเมือง	ศาสนสถาน	และสถานที่ท่องเที่ยวที่ส�าคัญ	ตลอดจนภัยคุกคามที่เกิดจากระบบอากาศยาน 

ไร้คนขับ	(UAV)	และเสริมสร้างขีดความสามารถของประเทศสมาชิกในการพัฒนายุทธศาสตร์และ 

การท�างานร่วมกันผ่านความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน

	 5.	 การประชุมออนไลน์คณะย่อย	(Side	Event	Meetings)	ของการประชุม	Second 

United	Nations	High-Level	Conference	of	Heads	of	Counter-Terrorism	Agencies 

of	Member	States	ร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดกิจกรรมคู่ขนานระหว่างการประชุมในหัวข้อ 

“Integrating	Gender	into	Cybersecurity	and	New	Technologies	in	the	Fight	Against	Terrorism” 

เพือ่ร่วมแลกเปลีย่นความรูแ้ละประสบการณ์กับประเทศสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศและหน่วยงาน 

ภาคประชาสังคมจากประเทศต่าง	ๆ

	 6.	 การทบทวนกลไกตอบสนองต่อสถานการณ์การก่อการร้าย	มีการจัดท�ากลไกตอบสนอง 

ต่อสถานการณ์การก่อการร้ายเพื่อเสนอคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การต่อต้าน 

การก่อการร้าย	โดยมีการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกองที่เกี่ยวข้องเพ่ือน�าไปปรับปรุง 

กลไกดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

	 7.	 การหารือในหัวข้อ“Promoting	the	Development	of	a	Regional	Network	of 

Prevention	of	Violent	Extremism	(PVE)	Practitioners	of	South-East	Asia	and	Its 

Tailored	Roadmap”	มีการจัดท�าโครงสร้างในการพัฒนาเครือข่าย	PVE	ระดับภูมิภาค	บทบาท 

และกระบวนการแต่งตั้งผู้แทนภาครัฐ	ตลอดจนการติดตามการปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนแม่บท 

เพื่อจัดตั้งคณะท�างานเตรียมความพร้อมผู้ปฏิบัติงานแผน	และการจัดตั้งแพลตฟอร์มออนไลน์ส�าหรับ 

ผู้แทนภาครัฐของประเทศสมาชิก

ผลการด�าเนินงานของส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

112

ART Design02_SI-KK.indd   112 6/2/2565 BE   8:19 AM



	 8.	 การหารอืข้อราชการกบัเจ้าหน้าท่ีกระทรวงมหาดไทย	(Home	Office)	สหราชอาณาจกัร 

เพ่ือจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการประเมินความเสี่ยงจากการพึ่งพาระหว่างประเทศ 

ท่ีมต่ีอโครงสร้างพืน้ฐานส�าคญั	(Critical	Infrastructure	Dependency	Assessment)	ในประเด็น 

ด้านการก่อการร้าย	หารือเกี่ยวกับการขยายความร่วมมือระหว่าง	สมช.	ไทย	และกระทรวงมหาดไทย 

สหราชอาณาจักร	ในด้านการปกป้องโครงสร้างพื้นฐานส�าคัญ

	 9.	 การหารอืการด�าเนนิการเพือ่รบัมอืกบันกัรบก่อการร้ายต่างชาติ	ทบทวนระเบยีบปฏบิติัประจ�า 

ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับมือกับการเดินทางของนักรบก่อการร้ายต่างชาติ

	 10.	 การหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับโครงการเสริมสร้าง 

องค์ความรู้และศักยภาพด้านการต่อต้านการก่อการร้ายให้แก่เจ้าหน้าที่	 (Tourism	Workshop) 

ชี้แจงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	รับทราบความร่วมมือในการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของไทย 

ที่ทาง	สมช.	และโครงการ	Protect	and	Prepare	กับสหราชอาณาจักรที่ก�าลังด�าเนินการร่วมกัน

	 11.	 การประชุมเวทีหารือเชิงนโยบายส�าหรับเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการต่อต้านการก่อการร้าย 

(Senior	Officials	Counter-Terrorism	Policy	Forum	:	SOCTPF)	เข้าร่วมโครงการเสรมิสร้าง 

ความร่วมมอืระหว่างประเทศสมาชกิ	SOCTPF	ในการต่อต้านการก่อการร้าย	และการเตรยีมความพร้อม 

ระดับภูมิภาคในการรับมือนักรบก่อการร้ายต่างชาติที่เดินทางกลับจากพื้นที่สู้รบ

	 12.	 การประชมุ	SOMTC	Working	Group	on	Counter	Terrorism	ครัง้ที	่17	ผ่านการประชมุ 

ทางไกล	เมือ่วนัที	่10	มถินุายน	2564	เพือ่แลกเปลีย่นข้อมลูและหารอืกลยทุธ์ในการต่อต้านการก่อการร้าย 

ร่วมกัน	การประชุมในครั้งนี้ได้หารือและแลกเปลี่ยนประเด็นใหม่ที่เกิดข้ึนท่ามกลางสถานการณ์ 

การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา	2019	(Covid-19)	เพือ่ป้องกนัและต่อต้านการก่อการร้าย 

ในภูมิภาค	เช่น	การเผยแพร่แนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรง	การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการก่อการร้าย 

และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย	เป็นต้น

	 9.4	ผลงานอื่น	ๆ 	ภายใต้ประเด็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ

	 	 ความร่วมมือด้านความมั่นคงภายใต้กรอบ	BIMSTEC

	 	 สมช.	เป็นหน่วยรบัผดิชอบหลกัในการประชมุคณะท�างานร่วมว่าด้วยความร่วมมอืด้านการต่อต้าน 

การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาต	ิภายใต้กรอบ	BIMSTEC	(BIMSTEC	Joint	Working	Group 

on	Counter	Terrorism	and	Transnational	Crimes:	BIMSTEC	JWG-CTTC)	ซึง่เป็นกรอบความร่วมมือ 

ระหว่าง	7	ประเทศ	ซึ่งมีสภาพภูมิศาสตร์ติดหรือพึ่งพิงอ่าวเบงกอลเป็นหลัก	ได้แก่	บังกลาเทศ	ภูฏาน 

อินเดีย	เมียนมา	เนปาล	ศรีลังกา	และไทย	โดยมีคณะท�างานย่อยฯ	ภายใต้คณะท�างานร่วมฯ	6	คณะ 

ผลการด�าเนินงานของส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
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ได้แก่	1)	คณะท�างานย่อยว่าด้วยความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนข่าวกรอง	2)	คณะท�างานย่อย 

ว่าด้วยประเด็นด้านกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย	3)	คณะท�างานย่อยว่าด้วยการสกัดกั้น 

การสนับสนนุทางการเงนิแก่การก่อการร้าย	และ	4)	คณะท�างานย่อยว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 

การลกัลอบค้ายาเสพตดิ	วตัถอุอกฤทธิต่์อจติและประสาท	และเคมภีณัฑ์สารต้ังต้น	5)	คณะท�างานย่อย 

ว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์	6)	คณะท�างานย่อยว่าด้วยความร่วมมือในการต่อต้านการบ่มเพาะ 

แนวคิดที่นิยมความรุนแรงและการก่อการร้าย

กลไกการท�างานภายใต้กรอบความร่วมมือ BIMSTEC

BIMSTEC Sub Group on Legal and Law Enforcement Issues

BIMSTEC Sub Group on Intelligence Sharing

Sub-Group on Anti Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism

BIMSTEC Sub Group on Prevention of Illicit Tra�cking in Narcotic Drugs,

Psychotropic Substances and Precursor Chemmicals

BIMSTEC Sub Group on Human Tra�cking and Illegal Migration

BIMSTEC Sub Group on the Cooperation on Countering Radicalisation and Terrorism Extremism

BIMSTEC Joint Working Group on Counter
Terrorism and Transnational Crime (JWG-CTTC)

Track 1.5 BIMSTEC Security Dialogue Forum

Dialogue of BIMSTEC Think Tanks on Regionak Security

The Annual Meeting of the BIMSTEC National Security Chiefs

	 	 คณะท�างานร่วม	JWG	-	CTTC	มีการจัดประชุมมาแล้วทั้งส้ิน	9	ครั้ง	โดยคร้ังล่าสุดจัดขึ้น 

เมื่อวันที่	25	พฤศจิกายน	2564	ผ่านระบบการประชุมออนไลน์	โดยมีภูฏานเป็นเจ้าภาพ	ในส่วนของ 

ฝ่ายไทยมี	รอง	ลมช.	รัชกรณ์ฯ	เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมพร้อมส่วนราชการ 

ที่เกี่ยวข้อง
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	 การประชุมคณะท�างานร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านการต่อต้านการก่อการร้ายและ 

อาชญากรรมข้ามชาติ	ภายใต้กรอบ	BIMSTEC	ครั้งที่	9	ที่ประชุมได้หารือในประเด็นส�าคัญ 

เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือในการต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ	และได้เห็นชอบ 

ในหลักการจัดท�าความร่วมมือทางเทคนิคระหว่าง	BIMSTEC	กับส�านักงานว่าด้วยการต่อต้าน 

การก่อการร้ายแห่งสหประชาชาติ	 (United	Nation	Counter	Terrorism	Office	-	UNOCT) 

ซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศสมาชิก	 BIMSTEC	 และจะมีการหารอืในรายละเอียดระหว่างประเทศสมาชิก 

กับ	UNOCT	เพื่อร่วมกันก�าหนดขอบเขตของการเข้าเป็นผู้สังเกตการณ์

	 การประชมุคณะท�างานเฉพาะกจิระหว่างไทย	-	อนิเดีย	ด้านกฎหมายและกิจการยติุธรรม	ครัง้ที	่4 

ในวันที่	17	กุมภาพันธ์	2564	ณ	กรุงเทพฯ	ที่ประชุมได้บรรลุผลการหารือที่สืบเนื่องจากการประชุม 

ในครัง้ทีผ่่านมา	อนิเดยีจงึเสนอให้น�าเสนอประเดน็ความร่วมมอืภายใต้คณะท�างานเฉพาะกิจด้านกฎหมาย 

และกิจการยุติธรรมไปหารือในกรอบคณะท�างานร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคง 

ระหว่างไทยกับอินเดียต่อไป

ผลการด�าเนินงานของส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
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	 การประชุมคณะท�างานเฉพาะกิจร่วม	ไทย	-	อินเดีย	ด้านความมั่นคงทางทะเล	ครั้งที่	4 

ในวันที่	17	กุมภาพันธ์	2564	ณ	กรุงเทพฯ	ที่ประชุมได้เห็นชอบประเด็นและขอบเขตความร่วมมือ 

4	สาขาหลกั	ซึง่ไทยและอนิเดยีจะด�าเนนิการร่วมกนัต่อไปโดยผ่านการประสานงานระหว่างหน่วยงาน 

ผู้รับผิดชอบของทั้งสองฝ่าย	โดยให้มีการติดตามการด�าเนินความร่วมมือระหว่างหน่วยงานไทย 

กับฝ่ายอินเดีย	ผ่านคณะอนุกรรมการพิจารณาสถานการณ์ที่ส่งผลต่อการรักษาผลประโยชน์ของชาติ 

ทางทะเล	ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยอาศัยอ�านาจตามพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 

พ.ศ.	2562	มาตรา	13	เพ่ือเป็นกลไกภายใต้คณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติ 

ทางทะเล	(นปท.)
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10  การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์
	 10.1	 การขับเคลื่อนการด�าเนินงานภายใต้ประเด็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง 

ทางไซเบอร์	มีความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง	ๆ 	ดังนี้

	ยุทธศาสตร์ชาติ	พ.ศ.	2561	-	2580:	ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง	ในประเด็น 
	 การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบันและในประเด็นการติดตาม	เฝ้าระวัง	ป้องกัน 
	 และแก้ไขปัญหาที่อาจอุบัติขึ้นใหม่

FIR

ST L
EVEL PLANแผน

ระดับที่

1

	แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ประเด็นความมั่นคง	ภายใต้แผนย่อยการป้องกัน 
	 และแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	แนวทางการพัฒนาป้องกันและแก้ไข 
	 ปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์
	นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ	 (พ.ศ.	2562	-	2565) 

	 นโยบายที่	10:	เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์	และแผนระดับชาติว่าด้วย 
	 ความมั่นคงแห่งชาติ:	การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์

SE
CO

ND LEVEL PLANแผน
ระดับที่

2

	 10.2	 ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ	(พ.ศ.	2562	-	2565)

	 	 ด้วยปัจจุบันเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าไปมาก	การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตสามารถท�าได้ทุกที ่

ทกุเวลา	 แต่ในขณะเดยีวกนักท็�าให้เกดิความเสีย่งต่อการน�าไปใช้ในทางทีผิ่ดและเส่ียงท่ีจะเกดิภยัคกุคาม 

เพิ่มขึ้น	กล่าวคือ	ภัยที่เกิดจากมิจฉาชีพหรือผู้ไม่ประสงค์ดีใช้อินเทอร์เน็ตในการก่ออาชญากรรมและ 

แสวงผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง	ๆ 	และภัยท่ีจะเกิดต่อระบบที่ควบคุมดูแลการใช้งานอินเทอร์เน็ต 

และระบบปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับโครงสร้างสาธารณูปโภคพ้ืนฐานที่มีผลต่อการใช้ด�ารงชีวิตของ 

ประชาชนและภาคธรุกิจ	รวมถงึพบว่ามกีารขยายตวัของการก่อการร้ายทางไซเบอร์	และการใช้ขดีความสามารถ 

ทางไซเบอร์โจมตีกัน

	 	 ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ	พ.ศ.	2562	-	2565	โดย 

ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ	เป็นแนวนโยบายระดับชาติฉบับแรกของไทยในด้านการรักษา 

ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์	 เพื่อให้รับกับสภาพสังคมที่จะเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบในอนาคต 

ท่ีมาและความส�าคัญ

สาระส�าคัญ / ประเด็นยุทธศาสตร์
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ยทุธศาสตร์ฯ	ฉบบันี	้จงึมเีป้าหมายหลกัคอืการสร้างความพร้อมของไทยในการรบัมอืกบัภัยคกุคามทางไซเบอร์ 

อย่างครอบคลมุรอบด้านมากทีส่ดุเท่าท่ีสภาวะแวดล้อมเอือ้อ�านวยเพือ่เสรมิขดีความสามารถของไทย 

ในด้านนี้ท่ีมีอยู่แล้วให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น	โดยมุ่งเน้นการมีกลไกกลางในการบริหารจัดการการรักษา 

ความมัน่คงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ	การปกป้องโครงสร้างสาธารณปูโภคพืน้ฐานและการสร้างความตระหนกั 

ในทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับต่างประเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 8 ประเด็น ดังน้ี
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TE

GI
C 

01ประเด็นยุทธศาสตร์
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C 

02ประเด็นยุทธศาสตร์

ST
RA
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GI

C 

03ประเด็นยุทธศาสตร์

04ประเด็นยุทธศาสตร์

ST
RA

TE
GI

C 06ประเด็นยุทธศาสตร์

ST
RA
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GI

C 07ประเด็นยุทธศาสตร์

ST
RA

TE
GI

C 

08ประเด็นยุทธศาสตร์

05ประเด็นยุทธศาสตร์
ST

RA
TE

GI
C 

การเสริมสร้างความเชือ่มั่นและความไว้วางใจในทุกภาคส่วน
ในการด�าเนินกิจกรรมทางไซเบอร์ทุกรูปแบบ

การปกปอ้งโครงสร้างพ้ืนฐานส�าคัญท่ีบริหารจัดการด้วยระบบสารสนเทศ
และพัฒนาศักยภาพด้านการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์

ปกป้องผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติให้รอดพ้นจากภัยคุกคาม
รูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่

ส่งเสริมบทบาทท่ีสร้างสรรค์ของไทยในความร่วมมือเพ่ือการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ

การสร้างความตระหนักและส่งเสริมความร่วมมือภายในประเทศ
ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

การเสริมสร้างระบบเศรษฐกิจดิจิทัล

เพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรมการใชไ้ซเบอร์สเปซในทางท่ีเหมาะสม

การส่งเสริมงานด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
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	 1.	 การประชมุรฐัมนตรีอาเซยีนด้านความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์	ครัง้ที	่5	(5th	ASEAN	Ministerial 
Conference	on	Cybersecurity	-	AMCC)	เมื่อวันที่	7	ตุลาคม	2563	โดยที่ประชุมได้เน้นถึง 
การยึดหลัก	4P	เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่ครอบคลุม 
ถึงเรื่องของหลักการ	(Principle)	การปฏิบัติ	 (Practice)	กระบวนการขับเคลื่อน	(Process) 
และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	(People	Partnership	and	Pandemic)	โดยมุ่งเป้าขับเคล่ือน 
การด�าเนินการอย่างต่อเนื่องในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในภูมิภาคให้สอดคล้อง 
กับมาตรฐานระหว่างประเทศ	และเน้นย�้าถึงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของโครงสร้างพื้นฐาน 
ด้านสารสนเทศ	ซึ่งเป็นฐานรากส�าคัญต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์	รวมทั้งการยกระดับ 
ความร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในอาเซียน	ทั้งนี้	ไทยได้ร่วมน�าเสนอและแลกเปล่ียน 
ประสบการณ์ความเชีย่วชาญในการด�าเนนิงานด้านการปกป้องโครงสร้างพืน้ฐานส�าคญัทางสารสนเทศ 
(Critical	Information	Infrastructures	Protection	-	CII	Protection)	ของไทย	โดยเน้นย�้า 
ในการศึกษาเรื่องแนวทางอาเซียนในการป้องกันโครงสร ้างพื้นฐานส�าคัญทางสารสนเทศ 
(ASEAN	CII	Protection	Framework)	ท่ีจะสนบัสนนุการสร้างความเข้มแขง็ของ	CII	และความเชือ่มัน่ 
ใน	CII	ในภูมิภาคได้	โดยเฉพาะการตอบสนองต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ในช่วงที่มีการแพร่ระบาด 
ของ	COVID-19	ในปัจจุบัน
	 2.	 การเป็นหน่วยงานก�ากับดูแลหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานทางสารสนเทศด้านความมั่นคง 
ของรัฐ	ส�าหรับหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับความมั่นคงอื่น	ๆ 	พร้อมทั้งการหารือจัดต้ัง	CERT 
ร่วมกับส�านักข่าวกรองแห่งชาติ	ในส่วนของหน่วยงาน	CII	ด้านความมั่นคงของรัฐ	ส�าหรับหน่วยงาน 
ที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับความมั่นคงอื่น	ๆ 	และจัดท�าหลักเกณฑ์รองมาตรฐานของ	CII
	 3.	 การเป็นหน่วยงานรับผิดชอบการจัดท�าแผนรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ระดับวิกฤติ

11  การรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ
	 11.1	 การขับเคล่ือนการด�าเนินงานภายใต้ประเด็นการรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อม 

ระหว่างประเทศ	มีความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง	ๆ 	ดังนี้

การขับเคล่ือน / ผลการด�าเนินงาน

	ยุทธศาสตร์ชาติ	(พ.ศ.	2561	-	2580)	:	ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง	ในประเด็น 
	 การเสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ
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	 11.2	 ยุทธศาสตร์ต่อประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน	(พ.ศ.	2562	–	2565)

	 	 การจดัตัง้	“ประชาคมอาเซยีน”	(ASEAN	Community)	ในปลายปี	พ.ศ.	2558	ท�าให้อาเซยีน 
มคีวามเชือ่มโยงกนัมากข้ึน	ทัง้ทางการเมือง	เศรษฐกจิ	และสงัคม	รวมทัง้เพิม่โอกาสการติดต่อเชือ่มโยง 
ผ่านเส้นทางคมนาคมในภูมิภาค	ทั้งนี้	โดยที่ไทยมีท�าเลท่ีต้ังอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ท่ีส�าคัญในดินแดน 
ภาคพ้ืนทวีปของอาเซียน	และเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงเส้นทางท้ังทางบก	ทางน�้า	และทางอากาศ 
จะสร้างโอกาสส�าหรับการพัฒนาทางเศรษฐกิจของไทย	แต่ในขณะเดียวกันการเป็นประชาคม	และ 
การเปิดกว้างของการติดต่อระหว่างกันอย่างเสรี	 ท�าให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบต่อความมั่นคง 
แห่งชาติ	โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยายตัวของอาชญากรรมข้ามชาติและภัยข้ามชาติต่าง	ๆ 	นอกจากนี้ 
ในระยะต่อไปมีแนวโน้มว่าประเทศมหาอ�านาจจะแข่งขันกันขยายอิทธิพลในภูมิภาคอย่างเข้มข้นขึ้น 
ทั้งในรูปแบบของการใช้พลังอ�านาจทางทหารและทางเศรษฐกิจ	เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ของตน 
ซึ่งจะส่งผลให้มีการเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในของประเทศในภูมิภาค	รวมทั้งประเทศไทยมากขึ้น

	 	 ยุทธศาสตร์ต่อประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน	ผ่านกระบวนการศึกษา 
วิเคราะห์ทางวิชาการ	รวมทั้งการรับฟังความเห็นตลอดจนข้อเสนอแนะอย่างรอบด้านจากเวท ี
การประชุมส่วนราชการ	ภาคนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ	ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ	ตลอดจน 
การศึกษาดูงานเชิงลึกในต่างประเทศท่ีผ่านประสบการณ์การเปล่ียนแปลงในลักษณะเดียวกับท่ีก�าลัง 
เกิดขึ้นในอาเซียนมาก่อน	จะเป็นยุทธศาสตร์ที่ใช้เป็นแนวทางส�าหรับการเตรียมความพร้อมของ 
ส่วนราชการทีเ่กีย่วข้องในการรับมอืกบัการเปลีย่นแปลงของอาเซยีนได้อย่างสร้างสรรค์	สามารถเตรียมตวั 
และมีความพร้อมในการผลกัดนัผลประโยชน์ด้านความม่ันคงของไทยในอาเซยีนได้อย่างเป็นรปูธรรมมากขึน้ 
รวมทัง้สามารถป้องกนัหรอืลดผลกระทบ	ตลอดจนความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากการเป็นประชาคมอาเซยีน

	แผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาต	ิประเด็นความมัน่คง	ภายใต้แผนย่อยการบูรณาการ 
	 ความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ	รวมถึงองค์กรภาครัฐและ 
	 ที่มิใช่ภาครัฐ	แนวทางการพัฒนาการเสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อม 
	 ระหว่างประเทศ
	นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ	 (พ.ศ.	2562	-	2565) 

	 นโยบายที่	16:	เสริมสร้างดุลยภาพในการด�าเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
	 และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ:	การรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อม 
	 ระหว่างประเทศ
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ท่ีมาและความส�าคัญ

สาระส�าคัญ / ประเด็นยุทธศาสตร์

ผลการด�าเนินงานของส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

120

ART Design02_SI-KK.indd   120 6/2/2565 BE   8:19 AM



	 	 1.	 สมช.	โดย	กรป.	ได้ด�าเนินการจัดจ้างท่ีปรึกษากับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	โดย 

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ให้ด�าเนินการศึกษาการขยายอิทธิพลของจีน 

ในอนภุมูภิาคลุม่แม่น�า้โขงเพือ่ศกึษา	วเิคราะห์สถานการณ์	และน�าองค์ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ในการก�าหนด 

แนวทางการรักษาดุลความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมหาอ�านาจในอนุภูมิภาคฯ	อย่างสร้างสรรค์	และ 

รักษาผลประโยชน์ของไทยในอนุภูมิภาคฯ	ดังกล่าว	ซึ่งการด�าเนินการตามโครงการจัดจ้างที่ปรึกษา 

ด้านวิชาการฯ	ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์	และมีผลการด�าเนินการที่ตอบสนองตัวชี้วัดต่าง	ๆ 	ให้เกิดผล 

เป็นรูปธรรม	ในการก�าหนดแนวทางด�าเนินการของไทยต่อประเทศในอนุภูมิภาคดังกล่าว	ซึ่งเป็น 

อนุภูมิภาคที่ส�าคัญของอาเซียนและส�าคัญต่อไทย	เพื่อเสริมสร้างดุลยภาพในการด�าเนินความสัมพันธ์ 

ระหว่างประเทศ	โดยเฉพาะในมิติด้านความมั่นคงอันสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ต่อประชาคมการเมือง 

และความมั่นคงอาเซียนในประเด็นที่	 5	การสร้างเอกภาพของอาเซียนและสร้างดุลยภาพทางอ�านาจ 

กับมหาอ�านาจ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 5 ประเด็น ดังน้ี

ST
RA

TE
GI

C 
ST

RA
TE

GI
C 

01ประเด็นยุทธศาสตร์

ST
RA

TE
GI

C 

02ประเด็นยุทธศาสตร์

ST
RA

TE
GI

C 

03ประเด็นยุทธศาสตร์

04ประเด็นยุทธศาสตร์

ST
RA

TE
GI

C 
ST

RA
TE

GI
C 

06ประเด็นยุทธศาสตร์

ST
RA

TE
GI

C 07ประเด็นยุทธศาสตร์
ST

RA
TE

GI
C 

ST
RA

TE
GI

C 

08ประเด็นยุทธศาสตร์

05ประเด็นยุทธศาสตร์

การสร้างความพร้อมภายใน และร่วมมือกับสมาชกิอาเซียน
เพ่ือรับมือกับการติดต่อเชือ่มโยงในอาเซียน

การเสริมสร้างศักยภาพภายใน และร่วมมือกับสมาชกิอาเซียน
เพ่ือรับมือกับปัญหาท้าทายความมั่นคงรูปแบบใหม่

การสร้างเอกภาพของอาเซียนและสร้างดุลยภาพทางอ�านาจ
กับมหาอ�านาจ

การปรับตัวอย่างสมดุลเพ่ือรักษาความมั่นคงแห่งชาติ

การสร้างความตระหนักรู้ และทัศนคติท่ีเหมาะสมต่ออาเซียน

การขับเคล่ือน / ผลการด�าเนินงาน

ผลการด�าเนินงานของส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
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	 	 2.	 เม่ือวนัท่ี	23	-	25	มนีาคม	2564	กรป.	ได้ส่งผูแ้ทนในการบรรยายและเข้าร่วมงานสมัมนา 

เชิงปฏิบัติการ	เรื่อง	แนวทางการด�าเนินความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศของกองทัพไทย 

ณ	กองบญัชาการกองทพัไทย	และโรงแรมภูวนาล	ีรสีอร์ท	อ.ปากช่อง	จ.นครราชสมีา	โดยกรมยทุธการทหาร 

กองบัญชาการกองทัพไทย	งานดังกล่าวประกอบด้วย	1)	การบรรยายพิเศษโดยวิทยากร 

จากหน่วยงานความมั่นคง	อาทิ	ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ	กระทรวงการต่างประเทศ 

กระทรวงกลาโหม	และ	2)	การ	workshop	โดยได้เน้นประเดน็การเสรมิสร้างความร่วมมอืด้านความมัน่คง 

กับมิตรประเทศผ่านแนวทางต่าง	ๆ 	โดยค�านึงถึงผลประโยชน์ที่ไทยจะได้รับ	ประกอบกับผลประโยชน์ 

ที่มิตรประเทศจะได้รับจากการมีปฏิสัมพันธ์กับไทย

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

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

ประสานสอดคล้องตามแนวทางการก�าหนดท่าทีของไทยต่อกลุ่มประเทศต่าง	ๆ 	พ.ศ.	2562	-	2564 

เป็นเอกสารที่จัดท�าข้ึนตามค�าบัญชาของนายกรัฐมนตรีเพ่ือเป็นแนวทางการมีปฏิสัมพันธ์ของไทย 

ในด้านการเมือง	ความมั่นคง	และด้านเศรษฐกิจ	การค้า	และการลงทุนต่อกลุ่มประเทศต่าง	ๆ  

ประกอบด้วย	1)	กลุม่ประเทศมหาอ�านาจและประเทศทีม่คีวามส�าคญัทางยทุธศาสตร์	2)	กลุม่ประเทศ	ACMECS 

และกลุ่มประเทศอาเซียนอ่ืน	ๆ 	3)	กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง	4)	กลุ่มประเทศแอฟริกา	และ 

5)	กลุ่มประเทศหมู่เกาะแปซิฟิก

	 	 ส�านักงานฯ	ได้ใช้กลไกการประชุมคณะอนุกรรมการประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์ 

ทางการเมืองและความมั่นคงระหว่างประเทศท่ีมีผลกระทบต่อไทย	(อปรท.)	ในการยกร่างเอกสาร 

และปรับปรุงเอกสารให้มีความเป็นปัจจุบันอย่างต่อเน่ือง	และได้เสนอเอกสารดังกล่าวในท่ีประชุม 

สภาความมั่นคงแห่งชาติ	ครั้งที่	1/2562	เมื่อวันที่	22	สิงหาคม	2562	โดยที่ประชุมฯ	เห็นชอบ 

ต่อแนวทางการก�าหนดท่าทีฯ	และตารางประสานสอดคล้องฯ	จุดเน้นของแนวทางการก�าหนดท่าทีฯ 

คอื	เป็นแนวทางของส�านกังานฯ	ในการด�าเนินการร่วมกับหน่วยงานอืน่	ๆ 	ด้านความมัน่คงในมติิต่างประเทศ 

ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการด�าเนินงานของหน่วยงานที่มีภารกิจด้านการต่างประเทศโดยตรง	และตาราง 

ประสานสอดคล้องฯ	จะช่วยให้เห็นภาพการก�าหนดหน่วยงานเจ้าภาพตามการด�าเนินงานในประเด็น 

แนวทางการก�าหนดท่าทีฯ	ที่ชัดเจน	เพื่อให้เกิดผลการด�าเนินงานในภาพรวมที่เป็นรูปธรรม

ท่ีมาและความส�าคัญ

ผลการด�าเนินงานของส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
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	 	 แนวทางการก�าหนดท่าทีของไทยต่อกลุ่มประเทศต่าง	ๆ 	พ.ศ.	2562	-	2564	และตาราง 

ประสานสอดคล้องตามแนวทางการก�าหนดท่าทีของไทยต่อกลุ่มประเทศต่าง	ๆ 	พ.ศ.	2562	-	2564 

เป็นแนวทางให้ส�านกังานฯ	ด�าเนนิการร่วมกบัส่วนราชการในการผลักดันผลประโยชน์ด้านความมัน่คง 

ผ่านการมปีฏสิมัพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศต่าง	ๆ 	ในทกุมติ	ิซ่ึงประกอบด้วยกลุม่ประเทศต่าง	ๆ 	ดงันี้

	 	 1)	 กลุ่มประเทศมหาอ�านาจและประเทศที่มีความส�าคัญทางยุทธศาสตร์	ประกอบด้วย 

สหรัฐอเมริกา	จีน	ญี่ปุ ่น	เกาหลีใต้	อินเดีย	รัสเซีย	ออสเตรเลีย	สหภาพยุโรป	เยอรมนี	อังกฤษ 

และฝรัง่เศส	โดยไทยมคีวามสมัพนัธ์ท่ีดกีบัประเทศมหาอ�านาจทกุประเทศ	ด้วยทีต้ั่งทีอ่ยูใ่นจดุยทุธศาสตร์ 

ที่สามารถเช่ือมโยงภูมิภาคส�าคัญ	ๆ 	ได้	ไทยจ�าเป็นต้องมีความร่วมมือที่ดีและสมดุลกับประเทศ 

มหาอ�านาจทุกประเทศ	มุ ่งเน้นการสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และความร่วมมือ 

ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี

	 	 2)	 กลุ่มประเทศ	ACMECS	และกลุ ่มประเทศอาเซียนอื่น	ๆ 	ไทยมุ ่งเน้นการสร้าง 

ความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศรอบบ้านและประเทศในอาเซียน	สร้างบรรยากาศแห่งสันติภาพ 

ความไว้เนื้อเชื่อใจและความสัมพันธ์ท่ีแน่นแฟ้นระหว่างกองทัพ	รวมทั้งเสริมสร้างความร่วมมือ 

ในการรับมือกับปัญหาความมั่นคงทุกรูปแบบ	และความร่วมมือด้านการบริหารจัดการชายแดน 

เพื่อรองรับการติดต่อเชื่อมโยงกันในภูมิภาค	(Connectivity)

	 	 3)	 กลุ ่มประเทศตะวันออกกลาง	แนวทางการก�าหนดท่าทีฯ	 ได้ให้ความส�าคัญกับ 

ประเทศหลักและประเทศที่มีบทบาทส�าคัญทางการเมืองระหว่างประเทศในภูมิภาค	ได้แก่	อิสราเอล 

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์	 (ยูเออี)	อียิปต์	ตุรกี	และอิหร่าน	โดยประเด็นด้านความมั่นคงที่ไทย 

สามารถแสวงหาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคนี้ได้	คือ	การต่อต้านการก่อการร้ายและแนวคิด 

นิยมความรุนแรงสุดโต่ง

	 	 4)	 กลุ่มประเทศแอฟริกา	ภูมิภาคที่มีศักยภาพรองรับการเสริมสร้างความร่วมมือในทุกมิติ 

เนื่องจากเป็นภูมิภาคที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์	และมีทรัพยากรมนุษย์ในวัยท�างาน 

ในสัดส่วนที่สูงที่สุดในโลก	และให้ความสนใจไทยในฐานะประเทศต้นแบบด้านการพัฒนา

	 	 5)	 กลุ่มประเทศหมู่เกาะแปซิฟิก	ประกอบด้วย	14	ประเทศ	(ไม่รวมออสเตรเลียและ 

นิวซีแลนด์)	ไทยมีความร่วมมือกับประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกผ่านกรอบการประชุมหมู่เกาะแปซิฟิก 

(Pacific	Islands	Forum	–	PIF)	ที่ไทยมีบทบาทเชิงรุกและเป็นต้นแบบของการพัฒนาที่ยั่งยืน

สาระส�าคัญ / ประเด็นยุทธศาสตร์
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  1.	 การเข้าเย่ียมคารวะและหารือข้อราชการกับเลขาธิการสภาความม่ันคงแห่งชาต ิ
ของเอกอัครราชทูตและผู้แทนระดับสูงของประเทศต่าง	ๆ 	ในห้วงปี	2564	ได้แก่	การเข้าเยี่ยมคารวะ 
และหารือข้อราชการของเอกอคัรราชทูตสหรฐัอเมรกิาประจ�าประเทศไทย	เอกอคัรราชทูตสหพันธรัฐรสัเซยี 
ประจ�าประเทศไทย	เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจ�าประเทศไทย	อุปทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประจ�าประเทศไทย	รวมถึงให้การต้อนรบัผูแ้ทนระดบัสูงของประเทศต่าง	ๆ 	อาท	ินางลนิดา	โธมสั	กรนีด์ฟิลด์ 
เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจ�าองค์การสหประชาชาติ	ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย 
อย่างเป็นทางการในห้วงเดือนสิงหาคม	2564	และการเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศด้วยระบบ 
การประชุมทางไกล	(Virtual	Conference)	ในกลไกท่ีส�าคัญ	อาทิ	การประชุมผู้แทนระดับสูง 
ด้านความมั่นคงระหว่างอาเซียน	-	รัสเซีย	ครั้งที่	1	โดย	ลมช.	เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วม 
การประชุมดังกล่าว
	 	 2.	 การสมัมนา	กรมยทุธการทหาร	กองบญัชาการกองทพัไทย	จดัสมัมนาในประเดน็ทีเ่กีย่วข้อง 
กับความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศเพ่ือให้หน่วยงานระหว่างประเทศของกองทัพไทย 
และเหล่าทพัได้ท�าความเข้าใจเรือ่งความมัน่คงระหว่างประเทศร่วมกนั	โดยแบ่งหวัข้อการสัมมนาออกเป็น 
3	ส่วน	ได้แก่	ในวันที่	23	มีนาคม	2564	ในหัวข้อนโยบาย/ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความร่วมมือ 
ด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ	ต่อมาในวันที่	7	-	9	เมษายน	2564	และหัวข้อนโยบาย/ยุทธศาสตร์ 
การเสรมิสร้างความร่วมมอืด้านความมัน่คงกับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซยีน	เมือ่วนัที	่2	กนัยายน	2564 
ในการนี้	ผู้แทน	สมช.	ได้น�าเสนอแนวทางก�าหนดท่าทีไทยต่อกลุ่มประเทศต่าง	ๆ 	พ.ศ.	2562	-	2565 
และยทุธศาสตร์การเมอืงและประชาคมความมัน่คงอาเซียน	พ.ศ.	2558	-	2564	รวมถงึการท�าความเข้าใจ 
กบัเหล่าทัพถงึแผนและยทุธศาสตร์ของ	สมช.	ทีไ่ด้ก�าหนดประเด็นความม่ันคงระหว่างประเทศของไทยไว้ 
เพือ่ให้หน่วยงานความมัน่คงทัง้เหล่าทัพและพลเรอืนด�าเนินการในประเดน็ด้านความมัน่คงระหว่างประเทศ 
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

	 11.4	 ผลการด�าเนินงานอื่น	ๆ 	ภายใต้ประเด็นการรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อม 
ระหว่างประเทศ
	 	 	 11.4.1	 การขับเคลื่อนงานการลดอาวุธและการควบคุมอาวุธตามแบบ
	 	 	 	 1)	 การจัดประชุมส่วนราชการที่เก่ียวข้องเพื่อหารือประเด็นการควบคุม 
การเป็นนายหน้า	(Brokering)	ในกรอบสนธสิญัญาว่าด้วยการค้าอาวธุ	เมือ่วนัที	่11	พฤศจกิายน	2563 
ปรากฏข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่น่าสนใจ	อาทิ	 1)	 การเข้าเป็นภาคีในสนธิสัญญาฯ	ควรค�านึงถึง 
ผลกระทบต่อประเทศไทยในทุกมิติ	โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมการส่งออกของประเทศ	และ 
2)	สมควรให้มีการจัดท�าตารางเปรียบเทียบข้อบทในสนธิสัญญาฯ	กับกฎหมายไทย

การขับเคล่ือน / ผลการด�าเนินงาน
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    2)	 เข้าร่วมอบรมโครงการ	UNODC	-	WCO	Container	Control	Programme	(CCP) 

เมื่อวันที่	9	มีนาคม	2564	โดยเป็นโครงการที่ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแนวทางในการปฏิบัติงาน 

ด้านการสกัดก้ันการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�าลายล้างสูง	และเป็นโอกาสอันดีในการศึกษา 

และแลกเปลี่ยนแนวทางในการด�าเนินงานระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอื่น	ๆ 	ซึ่งจะเป็นประโยชน ์

ในการก�าหนดแนวนโยบายด้านความมั่นคงต่อไป	นอกจากนี้	ยังได้จัดให้มีการประชุมส่วนราชการ 

ที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือนโยบายและความเห็นเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติทางนิวเคลียร์	 เมื่อวันที่ 

11	มนีาคม	2564	ซึง่ทีป่ระชมุได้เหน็ชอบการจัดท�าแนวทางการพจิารณาด้านความมัน่คงต่อวสัดนุวิเคลียร์ 

ที่เสนอสภาความมั่นคงแห่งชาติพิจารณา	เพื่อให้เลขาธิการส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ	น�าไปใช้ 

เป็นกรอบในการพจิารณาค�าขอรบัอนญุาตครอบครองวสัดนุวิเคลยีร์ทีอ่าจส่งผลกระทบถงึความม่ันคง 

ของประเทศและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้

	 	 	 	 3)	 การประชมุกลุม่ย่อยเพือ่หารือการจดัท�าแผนผังล�าดับขัน้ตอนการประสานงาน 

(Workflow)	รองรบัแนวปฏบิตัเิชิงนโยบายเพือ่สกัดกัน้การลักลอบขนส่งอาวธุท่ีมอีานภุาพท�าลายล้างสูง 

ระบบเครื่องส่ง	และวัสดุอุปกรณ์	(ทางทะเล)	โดยท่ีประชุมฯ	ร่วมกันหารือและให้ความเห็นชอบ 

ในประเดน็	1)	การเชือ่มโยงด้านการข่าวและการสกัดกัน้	ทีป่ระชมุเหน็ว่างานด้านการข่าวมคีวามส�าคญั 

ต่อการระบเุป้าหมายในการปฏบิตัภิารกจิของหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง	 เพ่ือสกดักัน้การลักลอบขนส่ง	WMD 

ซึ่งเป็นประเด็นด้านความมั่นคง	โดยถือเป็นข้ันตอนแรกที่จะช่วยให้หน่วยงานได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง 

แม่นย�าในการประเมินสถานการณ์และท�าให้เจ้าหน้าที่มีความปลอดภัย	รวมทั้งได้รับการคุ้มครอง 

ในการปฏบิตัภิารกจิตามกฎหมาย	 จงึมคีวามจ�าเป็นต้องพฒันาแนวปฏบัิตเิพือ่เช่ือมโยงงานด้านการข่าว 

และแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีความสอดคล้องและมีประสิทธิภาพ	และ 

2)	แนวทางการด�าเนินการปฏิบัติเชิงนโยบายในการสกัดกั้น	ที่ประชุมฯ	เห็นควรให้มีการบูรณาการ 

กฎหมายระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสกัดกั้น	และเห็นควรมอบให้	ศรชล.	พิจารณาเสนอ 

คณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	(นปท.)	พิจารณาก�าหนดให้ภารกิจ 

ที่เกี่ยวข้องกับ	WMD	เป็นภารกิจที่ต้องด�าเนินตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาผลประโยชน์ของชาติ 

ทางทะเล	และก�าหนดแนวทางการปฏิบัติ	(Standard	Operation	Procedure:	SOP)	ในรายละเอียด 

เพิม่เตมิส�าหรบัใช้ใน	Workflow	เพือ่ให้การปฏบิตัมีิประสิทธภิาพและเป็นเอกภาพ	และในห้วงไตรมาส	4 

(เดือน	สิงหาคม	64)	สมช.	ได้ช�าระค่าใช้จ่ายส�าหรับการประชุมรัฐภาคีสนธิสัญญาห้ามอาวุธนิวเคลียร์ 

ครัง้ที	่1	จ�านวน	24,399	ดอลลาห์สหรฐั	ไปยงัสหประชาชาติ	โดยได้แจ้งให้กระทรวงการต่างประเทศทราบ 

ในโอกาสแรกแล้ว
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	 	 	 11.4.2	 การเข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการของคณะเอกอัครราชทูต	ผู้น�าหรือ 

ผู้แทนระดับสูงและหัวหน้าส่วนราชการต่างประเทศ/องค์กรระหว่างประเทศ	นับเป็นภารกิจหนึ่ง 

ที่มีความส�าคัญในการเจรจา	หารือ	และกระชับความสัมพันธ์ในระดับสากล	อีกทั้งยังเป็นการแสวงหา 

ส่งเสริม	และเร่งรัดการด�าเนินงานภายใต้ความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่าง	สมช.	กับประเทศและ 

องค์กรต่าง	ๆ 	 เพือ่ให้เกดิประโยชน์สงูสุดแก่ประเทศไทยได้อกีทางหนึง่ด้วย	โดยในในปีงบประมาณ	2564 

ได้มีคณะบุคคลเข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการ	กับผู้บริหาร	สมช.	ได้แก่	1)	เอกอัครราชทูต 

มองโกเลีย	ประจ�าประเทศไทย	2)	อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตจีนประจ�าประเทศไทย 

3)	เอกอัครราชทูตผู ้แทนถาวรสหรัฐอเมริกาประจ�าสหประชาชาติ	4)	หัวหน้าหน่วยข่าวกรอง 

เกาหลีใต ้	ประจ�าประเทศไทย	5)	หน่วยข่าวกรองฝรั่งเศส	6)	 เอกอัครราชทูตไอร ์แลนด์ 

ประจ�าประเทศไทย	7)	เอกอคัรราชทตูออสเตรเลยี	ประจ�าประเทศไทย	8)	ผู้แทนระดับสงูอาเซียน	-	รัสเซีย 

9)	อัครราชทูตที่ปรึกษาออสเตรเลีย	และ	10)	หน่วยข่าวอิสราเอลประจ�าประเทศไทย

12  การบูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคง
	 12.1	 การขับเคลื่อนการด�าเนินงานภายใต้ประเด็นการบูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคง 

มีความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง	ๆ 	ดังนี้

	ยุทธศาสตร์ชาติ	พ.ศ.	2561	-	2580	:	ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง	ในประเด็น 
	 การพัฒนากลไกและองค์กรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง

FIR

ST L
EVEL PLANแผน

ระดับที่

1

	แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ประเด็นความมั่นคง	ภายใต้แผนย่อยการพัฒนา 
	 กลไกการบรหิารจัดการความม่ันคงแบบองค์รวม	แนวทางการพฒันาบูรณาการข้อมลู 
	 ด้านความมั่นคง

SE
CO

ND LEVEL PLANแผน
ระดับที่

2
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	 12.2	 แผนปฏบิตักิารด้านการบรูณาการข้อมลูด้านความมัน่คง	ระยะที	่1	(พ.ศ.	2563	-	2565)

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

มั่นคง	ประชาชนมีความสุข”	จึงก�าหนดให้มีแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ประเด็นความมั่นคง 

(พ.ศ.	2561	–	2580)	ซึ่งให้ความส�าคัญกับการก�าหนดแผนย่อยการพัฒนากลไกการบริหารจัดการ 

ความมั่นคงแบบองค์รวม	เพื่อเสริมสร้างกลไกการแก้ไขปัญหา	ตลอดจนขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ 

ด้านความมั่นคงแบบองค์รวมให้เป็นรูปธรรมพร้อมตอบสนองต่อปัญหาในทุกมิติ	พร้อมทั้งก�าหนด 

แนวทางการพฒันาท่ีเกีย่วกบัการบูรณาการข้อมูลด้านความมัน่คงไว้อย่างชดัเจน	เนือ่งจากการบรหิาร 

จัดการข้อมูลด้านความมั่นคงที่ผ่านมามีความซ�้าซ้อนและมีอุปสรรคในด้านต่าง	ๆ 	 เช่น	 ด้านกฎหมาย 

กฎ	ระเบียบ	ด้านนโยบายในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานเป็นไปด้วยความล่าช้า 

และขาดหน่วยงานกลางด�าเนินการที่ชัดเจนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการบูรณาการฐานข้อมูล 

และการเช่ือมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล	และด้านบุคลากรในการบริหารจัดการข้อมูล	ท�าให้รัฐบาล 

เห็นความส�าคัญของการบูรณาการฐานข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

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

มเีป้าหมายส�าคญัของแผนปฏบิตักิารด้านการบูรณาการข้อมลูด้านความมัน่คงฯ	คอื	การมรีะบบฐานข้อมลู 

และการมข้ีอมลูด้านความม่ันคงทีท่นัสมัย	ถกูต้อง	และสมบรูณ์เพยีงพอ	สามารถสนบัสนนุกระบวนการ 

ตกลงใจ	เพื่อน�าไปสู่การแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงในระดับชาติที่มีประสิทธิภาพ

ท่ีมาและความส�าคัญ

สาระส�าคัญ / ประเด็นยุทธศาสตร์

แนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย 4 แนวทาง

นโยบายการบูรณาการฐานข้อมูลด้านความม่ันคง
มุ่งเน้นการศึกษา ทบทวน ปรับปรุง นโยบาย แผน กฎ ระเบยีบ เพ่ือก�าหนดกรอบ 
แนวทางด�าเนินงานของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับฐานข้อมูลด้านความมั่นคง 
รวมท้ังเสริมสร้างและบูรณาการข้อมูลร่วมกันเพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านความมั่นคง

01
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การพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านความม่ันคง
มุง่เน้นพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านความมัน่คงท่ีเหมาะสม โดยส่งเสริมการจัดท�า 
ประเภทบัญชีข้อมูลด้านความมั่นคง พัฒนาระบบเทคโนโลยีท่ีทันสมัยให้กับ 
หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีด�าเนินการในกิจการงานความมั่นคง รวมท้ังพัฒนาและ 
วางแผนระบบโครงสร้างอัตราก�าลังและศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ 
ความสามารถและความเชีย่วชาญเฉพาะด้าน

การด�าเนินงานด้านเทคนิคเพ่ือบูรณาการข้อมูลระหวา่งหน่วยงาน

ให้ความส�าคัญกับการจัดท�า Big Data Platform ด้านความมั่นคง โดยพัฒนา 
โครงสร้างพ้ืนฐานการจัดเก็บและประมวลผลหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท่ีเหมาะสม 
พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการการเชื่อมโยงและแลกเปล่ียนข้อมูล 
ส�าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) และพัฒนาระบบ 
รายการข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog)

การบรหิารจัดการแผนปฏิบัติการด้านการบูรณาการข้อมูล
ด้านความม่ันคง
ก�าหนดแนวทางขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการด้านการบูรณาการข้อมูลด้าน 
ความมั่นคง ระยะท่ี 1 (พ.ศ. 2563 - 2565) ท่ีสอดคล้องกับ “แนวความคิด 
การบริหารจัดการยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง” ให้ความส�าคัญกับ 
การบริหารจัดการแผนปฏิบัติการฯ ให้สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนากลไก 
การบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวมภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านความมั่นคง และสร้างกลไกความร่วมมือ/ความตกลงหรือการแลกเปล่ียน 
และเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานตลอดจนเสริมสร้างและพัฒนา 
องค์ความรู้เก่ียวกับการมีข้อมูลและการบูรณาการ

02

03

04

กลไกการบริหารจัดการ มี 3 ระดับ คือ

ระดับนโยบาย
มอบให้ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
เป็นหน่วยรับผิดชอบการบริหารจัดการ

1

2

3

ระดับอ�านวยการ
มอบให้กองอ�านวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร
เป็นหน่วยงานกลาง ท�าหน้าท่ีเป็นศูนย์กลางข้อมูล
ด้านความมั่นคง (Data Center) เชือ่มโยงกับหน่วยงาน
ด้านความมั่นคงอ่ืน ๆ

ระดับปฏิบัติ
มอบให้หน่วยงานระดับกระทรวง กรมท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ัง
ศนูย์อ�านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.)
ด�าเนินการ
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  1. นายกรฐัมนตร/ีประธานสภาความมัน่คงแห่งชาติ	ลงนามในค�าส่ังสภาความมัน่คงแห่งชาติ 

ที่	1/2564	เรื่อง	แต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคง	เมื่อวันที่	19	เมษายน	2564 

มีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ	เป็นประธาน และเมื่อวันศุกร์ที่	17	กันยายน	2564	สมช. 

จัดการประชุมคณะกรรมการบูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคง	โดยที่ประชุมมีมติท่ีส�าคัญเกี่ยวกับ 

การขับเคลื่อนการบูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคง	คือ	การจัดตั้งกลไกระดับรองเพื่อขับเคลื่อน 

การเชือ่มโยงและประสานการด�าเนนิการบรูณาการข้อมลูด้านความมัน่คง	โดยแต่งตัง้	“คณะอนุกรรมการ 

ขับเคลื่อนการบูรณาการและใช้ประโยชน์ข้อมูลด้านความมั่นคง”	มีรองเลขาธิการสภาความมั่นคง 

แห่งชาติ	ที่เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติมอบหมาย	เป็นประธาน	มีหน้าที่	และอ�านาจที่ส�าคัญ 

คอื	(1)	ก�าหนดโจทย์ท่ีมคีวามส�าคญัเร่งด่วนเพ่ือใช้เป็นประเด็นในการน�าเข้าข้อมลูขนาดใหญ่	(Big	Data) 

(2)	ก�าหนดรายละเอยีดเป้าหมาย	ความเร่งด่วน	และตัวช้ีวดัความส�าเรจ็จากการน�าระบบบรูณาการ 

ข้อมลูด้านความมัน่คงไปใช้ประโยชน์	 (3)	อ�านวยการ	ประสานงาน	และบรูณาการข้อมลูด้านความมัน่คง 

ทีไ่ด้มาจากแหล่งต่าง	ๆ 	ของส่วนราชการทีเ่กีย่วข้อง	ตลอดจนขบัเคลือ่นการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่	(Big	Data) 

และศนูย์ข้อมลูความมัน่คง	(Data	Center)	และ	(4)	ก�ากบัดแูล	ตดิตาม	และประเมนิผลการบรูณาการ 

และการใช้ประโยชน์จากระบบบูรณาการข้อมูลด้านความม่ันคงให้สามารถด�าเนินการได้ตรงตาม

วัตถุประสงค์

การขับเคล่ือน / ผลการด�าเนินงาน

ผลการด�าเนินงานทางวิชาการ
ของสถาบันความมั่นคงศึกษา

	 	 ส�านกังานสภาความมัน่คงแห่งชาติ	(สมช.)	ได้จดัตัง้สถาบนัความม่ันคงศึกษา	(สมศ.)	ขึน้ 

เพือ่เป็นส่วนราชการหลกัในการท�าหน้าท่ีดังกล่าวผ่านการจดัท�าข้อตกลงร่วมกนักบัหน่วยงานภายนอก 

ที่เกี่ยวข้อง	 (Memorandum	of	Understanding	 :	MoU)	การจัดการประชุม	การอบรม	สัมมนา	 

และเวทีอภปิรายเชิงวชิาการในมติงิานด้านความมัน่คง	 ตลอดจนการรเิริม่และพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรม 

บคุลากรของส�านกังานสภาความมัน่คงแห่งชาติและหน่วยงานความมัน่คงอืน่	ๆ 	 อนัมวีตัถปุระสงค์หลกั 

เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านความมั่นคงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้เข้ารับการอบรม 

ผ่านมุมมองด้านความมั่นคงในหลากหลายรูปแบบ	รวมถึงสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในการท�างานได	้ 

ทั้งนี้	ในห้วงระยะเวลาที่ผ่านมาได้ด�าเนินการตามภารกิจที่ส�าคัญ	ดังนี้
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1  การด�าเนินงานในฐานะเลขานุการคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ 
 และคณะท�างานท่ีเก่ียวข้อง

  1.1	 คณะกรรมการนโยบายวชิาการด้านความมัน่คง	ก�าหนดนโยบายวชิาการด้านความมัน่คง 
โดยมเีลขาธกิารสภาความมัน่คงแห่งชาตเิป็นประธาน	เพ่ือสนบัสนนุการเสนอแนะยุทธศาสตร์	นโยบาย 
แผนความมัน่คงเฉพาะเรือ่ง	 และให้ค�าปรกึษา	 เสนอแนะแนวทางการด�าเนนิงานด้านวชิาการและแนวทาง 
การพัฒนาองค์ความรู้ด้านความมั่นคง

	 	 1.2	คณะกรรมการสภาการศึกษาของ	สมช.	โดยมีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาต ิ
เป็นประธาน	ได้จัดการประชุมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของโครงการศึกษาวิจัยเพื่อสนับสนุน 
ด้านความมัน่คงของ	สมช.	รวม	8	เรือ่ง	และพจิารณาอนุมติัหลักสูตรความมัน่คงศกึษา	(ระดับต้น)	รุ่นท่ี	2 
และผู้เข้ารับการฝึกอบรมจาก	9	หน่วยงาน	รวมทั้งกรอบการจัดอบรมหลักสูตรความมั่นคงศึกษา 
(ระดับต้น)	รุ่นที่	3

	 	 1.3	 คณะกรรมการทีป่รกึษาด้านความมัน่คง	โดยม	ีรศ.ดร.ปณธิาน	วฒันายากร	เป็นประธาน 
ได้จัดประชุมทุกสัปดาห์	เพื่อให้ข้อเสนอแนะด้านความมั่นคง	โดยมีการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการ 
ศึกษาและจัดท�าข้อเสนอ	เพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานของคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านความมั่นคง 
(ผศ.อนชุา	จนิตกานนท์	เป็นประธาน)	เพือ่สนบัสนนุการท�างานของคณะกรรมการฯ	โดยจดัการประชมุ 
คณะอนกุรรมการฯ	ทกุสปัดาห์	และประธานกรรมการได้แต่งต้ังคณะท�างานเพ่ือสนบัสนนุการด�าเนนิงาน 
ดังกล่าว

	 	 1.4	 คณะอนกุรรมการพจิารณากลัน่กรองเรือ่งเสนอคณะกรรมการนโยบายวชิาการด้านความมัน่คง 
โดยมีรองเลขาธกิารสภาความมัน่คงแห่งชาตเิป็นประธาน	ได้จดัการประชมุเพือ่รบัทราบและพจิารณา 
ความเหน็การด�าเนนิงานทางวชิาการทีส่�าคัญของ	สมช.	ดงันี	้1)	ความเหมาะสมโครงการจัดจ้างทีป่รึกษา 
เพื่อสนับสนุนงานด้านความมั่นคง	 2)	 แนวทางและรูปแบบความร่วมมือทางวิชาการด้านความมั่นคง 
ระหว่าง	สมช.	กบัหน่วยงานของรฐัและสถาบนัการศกึษา	3)	การจัดกจิกรรมสมัมนาเชงิวชิาการมมุมอง 
ความมั่นคง	และ	4)	การจัดท�าหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง

	 	 1.5	 คณะอนกุรรมการจดัท�าข้อเสนอทางวิชาการเพือ่เสนอแนะยทุธศาสตร์	นโยบาย	และแผน 
ด้านความมัน่คง	โดยมรีองเลขาธิการสภาความมัน่คงแห่งชาตเิป็นประธาน	ได้จดัการประชมุเพือ่ศกึษา 
วเิคราะห์สถานการณ์และบรบิทด้านความมัน่คง	 เสนอแนะข้อมลูทางวชิาการประกอบการจดัท�ายทุธศาสตร์ 
นโยบาย	และแผนด้านความมั่นคงเฉพาะเรื่อง	โดยเฉพาะการจัดท�านโยบายและแผนระดับชาติ 
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ	(พ.ศ.	2566	-	2570)	(คณะอนุกรรมการฯ	ประกอบด้วย	นักวิชาการ 

หน่วยงาน/สถาบันทางวิชาการของรัฐและภาคประชาสังคม)
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	 	 1.6	 คณะท�างานจัดการความรู ้	 (Knowledge	Management	Team:	KM	Team)

โดยมรีองเลขาธกิารสภาความมัน่คงแห่งชาตเิป็นประธาน	ได้จดัประชมุเพือ่ด�าเนนิการศกึษา	วเิคราะห์ 

องค์ความรู้	 เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ของ	สมช.	และจัดท�าแผนการจัดการองค์ความรู้ 

และด�าเนินการตามแผนฯ

2  การจัดประชมุ สัมมนา และแลกเปล่ียนทางวิชาการกับหน่วยงานด้านวิชาการ 
 ท้ังในและต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู ้ด ้านความมั่นคง 

	 ผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูลและทัศนะต่อสถานการณ์ที่เก่ียวข้อง	และสร้างภาคีเครือข่าย 

	 ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานความมั่นคงกับหน่วยงานภาควิชาการ/หน่วยงานรัฐ 

	 โดยมกีารด�าเนนิการทีส่�าคญั	ดงันี้

	 	 2.1	 การประชมุเชงิวชิาการ	เรือ่ง	ท่าทนีโยบายด้านความมัน่คงไทยต่อพลวตัการเปลีย่นแปลง 

ด้านความมัน่คงระหว่างประเทศ	เมือ่วนัท่ี	23	ธนัวาคม	2563	โดยมรีองเลขาธิการสภาความมัน่คงแห่งชาติ 

(นายรัชกรณ์	นภาพรพิพัฒน์)	เป็นประธาน

	 	 	 2.1.1	 ประเด็นความมั่นคงของภูมิภาคตะวันออกกลาง	 โดยสืบเนื่องจากการจัดผู้แทน 

เข้าร่วมการประชมุ	The	IISS	Manama	Dialogue	2020	ระหว่างวนัที	่4	-	6	ธนัวาคม	2563	ณ	กรงุมานามา 

ประเทศบาห์เรน	(Online)	ภายใต้หัวข้อ	“Power	and	Rules:	Competition	for	Influence	in 

the	Middle	East”	เพือ่หารอืเก่ียวกบัประเดน็ความม่ันคงในภูมภิาคตะวันออกกลางระหว่างเจ้าหน้าท่ี 

ระดบัสงูทัง้ในและนอกภมูภิาค	รวมถงึการทบทวนการจัดการของนานาชาติและภมูภิาคกบัการแพร่ระบาด 

ของเชื้อไวรัสโควิด-19

	 	 	 2.1.2	 ประเดน็บทบาทขององค์การสนธสิญัญาแอตแลนตกิเหนอื	(NATO)	และองค์การ 

ความร่วมมอืเซีย่งไฮ้	(SCO)	โดยจดัการประชุมทางวชิาการเมือ่วนัที	่23	ธนัวาคม	2563	เพือ่แลกเปลีย่น 

ความคดิเหน็ในประเดน็ความแตกต่างลกัษณะของกลไก	 สมาชกิ	 วตัถปุระสงค์	 และอทิธพิลทางการเมอืง 

หรอืเศรษฐกจิในระดับระหว่างประเทศ

	 	 2.2	 โครงการสมัมนาเชงิวชิาการมมุมองความมัน่คง	ประจ�าปี	2564	จดัขึน้ภายใต้หวัข้อหลกั 
เรื่อง	มุมมองความมั่นคงภายใต้โลกหลังโควิด-19	เพ่ือปรับมุมมองที่มีต่อประเด็นด้านความม่ันคง 
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางการเมือง	เศรษฐกิจ	และสังคมที่มีพลวัตเปล่ียนแปลงไปภายใต้ 
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19	โดยมีกิจกรรม	ดังนี้
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	 	 	 2.2.1	 การสัมมนาทางวชิาการ	เรือ่ง	“การโยกย้ายถิน่ฐาน	แรงงานข้ามชาต	ิและโควดิ-19”  
(Migration,	Migrant	Worker	and	COVID–19)	เมื่อวันที่	24	กุมภาพันธ์	2564	โดยมีการอภิปราย 
2	ประเด็น	คือ	1)	แนวคิดและพัฒนาการการโยกย้ายถิ่นฐาน	:	พลวัตรความท้าทายภายใต้สถานการณ์ 
โควิด-19	และ	2)	แนวทางการจัดการการโยกย้ายถิ่นฐานและแรงงานข้ามชาติในระดับประเทศ 
และระหว่างประเทศ
	 	 	 2.2.2	 การสมัมนาทางวชิาการ	เรือ่ง	“ความมัน่คงทางอาหารและโควดิ-19	:	ความท้าทาย 
ต่อความมั่นคงแห่งรัฐ”	(Food	security	and	COVID–19:	Challenges	for	National	Security) 
เมื่อวันที่	6	สิงหาคม	2564	โดยมีการอภิปราย	2	ประเด็น	คือ	1)	การบริหารวิกฤตการณ์กับการสร้าง 
ความมั่นคงทางอาหารภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน	และ	2)	ความมั่นคงทางอาหารกับสิทธิชุมชน
	 	 	 2.2.3	 การสมัมนาทางวชิาการ	เรือ่ง	“ความมัน่คงในพืน้ทีภ่าคตะวนัออกภายใต้การเปล่ียนแปลง 
ของบริบทโลก	(Eastern	Thailand	security	in	a	global	change	context)”	โดยมีการอภิปราย 
2	ประเด็น	คือ	1)	ความมั่นคงในพื้นที่ฯ	ในมิติการเมือง/สังคม/ความมั่นคง	และมิติเศรษฐกิจ	และ 
2)	ความมั่นคงในพื้นที่ฯ	ในมิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	และมิติเทคโนโลยีและนวัตกรรม

3  การจัดท�าหลักสูตรฝึกอบรมด้านความม่ันคง โดยจัดหลักสูตรความมั่นคงศึกษา 
	 (ระดับต้น)	รุ่นที่	2	เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้	และประสบการณ์ในการเสนอแนะนโยบาย 
	 และการบริหารจัดการความมั่นคงให้แก่บุคลากรด้านความมั่นคงและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
	 และกระบวนการคิด	วิเคราะห์	และการประเมินสถานการณ์สภาวะแวดล้อมและบริบท 
	 ด้านความมั่นคง	โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น	14	คน	จาก	9	หน่วยงาน	และแบ่งการอบรม 
	 ออกเป็น	5	หมวดวิชา	38	หัวข้อ

4  การศึกษา พัฒนา รวบรวม และเผยแพร่ข้อมูลหรือองค์ความรู้ท่ีเก่ียวกับ 
 ความมั่นคง โดยจัดท�า	“วารสารมุมมองความมั่นคง	(ราย	4	เดือน)”	เพ่ือเป็นชุดข้อมูล 
	 ด้านความมั่นคง	ซึ่งได้รับความร่วมมือจากนักวิชาการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่าง	ๆ  
	 ร่วมกันน�าความรู้	งานวิจัย	การฝึกศึกษา	อบรม	รวมทั้งประสบการณ์การท�างาน	มาถ่ายทอด 
	 เป็นบทความเชิงวิชาการ	โดยปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564	จัดท�าทัง้สิน้	3	ฉบบัคอืวารสารฯ	ฉบบัท่ี	5	-	7 
	 (ตลุาคม	2563	-	กนัยายน	2564)

วารสารมุมมองความมั่นคง ฉบับท่ี 5
(เดือนตุลาคม 2563 – มกราคม 2564)

SCAN! เพื่ออาน
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5  การส่งเสริมและจัดท�าความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ/หน่วยงาน 
 ทางวิชาการท้ังในและต่างประเทศ

	 	 5.1	 การจดัท�าบันทกึความเข้าใจความร่วมมือทางวชิาการระหว่างส�านักงานสภาความมัน่คงแห่งชาติ 

ร ่วมกับ	กองบัญชาการกองทัพไทย	 เพื่อมุ ่ งเน ้นการพัฒนาและแลกเปล่ียนองค ์ความรู  ้

และบุคลากรระหว่างสองหน่วยงาน	ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือในกิจกรรมทางวิชาการ	โดยได้ม ี

การลงนามบันทึกความเข้าใจฯ	ระหว่างสองฝ่ายแล้ว	โดยมี	เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ 

(พลเอก	ณฐัพล	นาคพาณชิย์)	และผูบั้ญชาการทหารสูงสุด	(พลเอก	เฉลมิพล	ศรสีวัสดิ)์	ลงนามเมือ่วนัท่ี 

19	กุมภาพันธ์	2564	ณ	กองบัญชาการกองทัพไทย	ทั้งนี้	ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564	-	2565 

ได้หารือแนวทางด�าเนินงานทางวิชาการร่วมกัน	ดังนี้

	 	 	 5.1.1	 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ	การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ	(workshop) 

ในประเด็นด้านความมั่นคงที่ส�าคัญและทันต่อบริบทโลกในปัจจุบัน

	 	 	 5.1.2	 การแลกเปลีย่น	เผยแพร่	และการสร้างองค์ความรู้ด้านความมัน่คงร่วมกนั	อาทิ 

การแลกเปลี่ยนวิทยากร	การจัดท�าบทความในวารสารวิชาการการแลกเปลี่ยนบุคลากรเข้ารับ 

การอบรมในหลักสูตรต่าง	ๆ 	ที่หน่วยงานจัดให้มีขึ้น

	 	 	 5.1.3	 ความร่วมมอืกบัหน่วยงานวชิาการภายในประเทศ	โดยจดัให้มกีารเรยีนการสอน 

วชิาการด้านความมัน่คงในสถาบนัวิชาการระดบัอดุมศกึษา	และความร่วมมอืกบัหน่วยงานวชิาการต่างประเทศ 

อาทิ	The	Daniel	K.	Inouye	Asia-Pacific	Center	for	Security	Studies	(DKI	APCSS)

วารสารมุมมองความมั่นคง ฉบับท่ี 7
(เดือนมิถุนายน – กันยายน 2564)

SCAN! เพื่ออาน

วารสารมุมมองความมั่นคง ฉบับท่ี 6
(เดือนกุมภาพันธ ์– พฤษภาคม 2564)

SCAN! เพื่ออาน

ผลการด�าเนินงานของส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

133

ART Design02_SI-KK.indd   133 6/2/2565 BE   8:19 AM



	 	 5.2	การจัดท�าบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะรัฐศาสตร์ 
และรฐัประศาสนศาสตร์	 มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่กับส�านกังานสภาความมัน่คงแห่งชาต	ิ การด�าเนนิงาน 
ภายใต้กรอบบันทึกฯ	มุ่งเน้นการศึกษาวิจัย	การจัดประชุมทางวิชาการ	การแลกเปลี่ยนวิทยากร 
รวมไปถึงการจัดการเรียนการสอนในประเด็นความมั่นคงศึกษาให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่	4	ในรายวิชา 
การศึกษาความมั่นคงระหว่างประเทศ	ซึ่งมีแนวทางให้นักศึกษาได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนงาน 
ความมั่นคง	หลักวิชาการในการประเมิน	 วิเคราะห์สถานการณ์ความมั่นคง	และการก�าหนดนโยบาย 
ในงานความมั่นคงเพื่อให้เห็นภาพการท�างานในทางปฏิบัติกับหลักวิชาทางวิชาการที่ได้ศึกษา
	 	 นอกจากนี	้สถาบนัความมัน่คงศกึษาได้รบันกัศึกษาฝึกงานภาคฤดรู้อน	และนกัศกึษาฝึกงาน 
สหกิจศึกษา	จากคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	มาฝึกปฏิบัต ิ
ณ	สถาบนัความมัน่คงศกึษา	เพือ่เป็นการเผยแพร่องค์ความรูใ้นการปฏบิตังิานด้านความม่ันคงแก่นกัศกึษา 
ตามรายละเอียดในบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการฯ	ระหว่างกัน	โดยมีจ�านวนนักศึกษา 
ฝึกงานภาคฤดรู้อน	จ�านวน	2	คน	ในช่วง	19	เมษายน	-	31	พฤษภาคม	2564	และนกัศกึษาฝึกงาน 
สหกิจศึกษา	รวม	4	คน	ในช่วง	21	มิถุนายน	-	8	ตุลาคม	2564

	 	 5.3	 การจัดบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตร	 จัดอบรมโดยหน่วยงานภายนอก/สถาบัน 
ทางวิชาการ/ภาคเอกชน	ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ	ดังนี้
	 	 	 5.3.1	 หลกัสตูรส�านกังานคณะกรรมการข้าราชการพลเรอืน	 เป็นทนุฝึกอบรมเพือ่พฒันา 
สนบัสนนุยทุธศาสตร์พฒันาประเทศ	(Strategy-based)	(ประจ�าปี	2563)	โดยจัดอบรมระหว่างวนัที ่
1	เมษายน	-	6	กนัยายน	2564	โดยให้	สมช.	รบัผดิชอบโครงการการเสรมิสร้างและพฒันาองค์ความรู ้
การบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม	จ�านวน	15	ทุน	 เป็น	ข้าราชการ	สมช.	จ�านวน	10	ทุน 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	จ�านวน	5	คน	(กอ.รมน.	ศรชล.	สขช.	กต.	มท.)
	 	 	 5.3.2	 หลักสูตรอบรมออนไลน์	(หน่วยงานหรือองค์การระหว่างประเทศ)	อาทิ 
1)	หลักสูตร	DKI	APCSS	:	Strategic	Competition	in	the	Ocean	Virtual	Workshop	2)	หลักสูตร 
DKI	APCSS:	Covid-19	&	Beyond:	Multilateral	Cooperation	to	enhance	resiliency	virtual 
workshop	3)	หลักสูตร	“Strategic	Leadership	Programme”	ร่วมกับ	Defense	Academy	of 
the	UK	4)	หลักสูตร	Smart	Nation:	Opportunities	and	Cybersecurity	Management	ภายใต้ 
ความร่วมมือ	“Singapore	Cooperation	Training	Award”	5)	ทุนฝึกอบรม	Conflict	Prevention 
and	Resolution	through	Arms	Control,	Disarmament	and	Non-Proliferation	in	the	OSCE 
Area	ภายใต้โครงการ	Scholarship	for	Peace	and	Security	6)	หลักสูตรการฝึกอบรมภาคฤดูร้อน 
เรื่องความไร้รัฐ	(Summer	course	on	Statelessness)	(จัดโดย	ส�านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัย 
แห่งสหประชาชาติ	 -	UNHCR)	และ	7)	หลักสูตร	“National	security	agencies’	role	 in	 
countering	terrorism.	Utilizing	the	international	counter-terrorism	database”	(จัดโดย 
Federal	Security	Service	-FSB)	ณ	สหพันธรัฐรัสเซีย
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	 	 5.4	 การสนับสนุนวิทยากรอภิปราย/เสวนา/บรรยายแก่หน่วยงาน	ส่วนราชการ	และ 
สถาบันวิชาการต่าง	ๆ 	รวมท้ังสิ้น	135	ครั้ง	ประกอบด้วย	1)	การบรรยายโดยผู้บริหารส�านักงาน 
สภาความมั่นคงแห่งชาติ	(สมช.)	จ�านวน	77	ครั้ง	และ	2)	การบรรยายโดยผู้แทนจากกอง/กลุ่มงาน	ๆ  
จ�านวน	58	ครั้ง

	 	 5.5	 การจัดบุคลากร	สมช.	(ระดับช�านาญการ/ช�านาญการพิเศษ)	เป็นอาจารย์พิเศษ 
ในการบรรยายวชิา	วทิยาการทหาร	(Military	Science)	และวชิาการพฒันาความมัน่คงแห่งชาติ (National	 
security	development)	(3	ช่ัวโมง/1	ครัง้)	(จดัโดย	ส�านกัการศกึษาทหาร	สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ) 
ร่วมกับสถาบันการศึกษา	โดยเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติได้มอบหมายให้ข้าราชการ	สมช. 
เป็นผู้บรรยายให้แก่นิสิตนักศึกษาใน	4	มหาวิทยาลัย	(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	และมหาวิทยาลัยบูรพา)

1  การพัฒนาระบบราชการภายใน สมช.
	 1.1	 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	(กพบ.)	ด�าเนินบทบาทภารกิจตามข้อ	6	ของกฎกระทรวง 

แบ่งส่วนราชการ	สมช.	พ.ศ.	2563	ในการให้ข้อเสนอแนะและด�าเนินการเกี่ยวกับพัฒนาการบริหาร 

ระบบราชการ	ตลอดจนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของ	สมช.	ให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ 

และมปีระสทิธภิาพตามแนวทางที	่ก.พ.ร.	ก�าหนด	ผ่านกลไกที	่กพบ.	เสนอให้จดัตัง้ขึน้	4	กลไก	ได้แก่ 

1)	คณะกรรมการก�ากับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ	สมช.	2)	คณะกรรมการพัฒนาระบบ 

ราชการของ	สมช.	3)	คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 

และ	4)	ผู ้น�าการบริหารการเปลี่ยนแปลงของ	สมช.	 (Chief	Change	Officer	-	CCO)	โดย 

ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2564	 กพบ.	 ได้ขับเคลื่อนและผลักดันการพัฒนาระบบราชการภายใน	 สมช. 

ตามหลักเกณฑ์ท่ี	ก.พ.ร.	ก�าหนด	ได้แก่	การพัฒนาคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั	4.0	(PMQA	4.0) 

รวมทั้ง	ก�ากับ	ติดตาม	และประเมินผลการปฏิบัติราชการของ	สมช.	ตามตัวช้ีวัดการประเมิน 

ส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ	ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 

15	กันยายน	2563

ผลการด�าเนินงานอ่ืนๆ
ของสถาบันความมั่นคงศึกษา
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	 1.3	 ผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ

	 	 กพบ.	ได้ขับเคลื่อนและด�าเนินการพัฒนาระบบราชการของ	สมช.	เพื่อมุ่งความส�าเร็จของ 

เป้าหมายและตัวชี้วัด	“การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลส�าเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ” 

ตามยทุธศาสตร์ชาต	ิและแผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาตปิระเดน็ความม่ันคง	รวมทัง้แนวทางการพฒันา 

ระบบราชการ	4.0	ตามนโยบายของรัฐบาล	สรุปผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญได้	ดังนี้

	 	 1)	 การด�าเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของ	สมช. 

กพบ.	ร่วมกบักลุม่ตรวจสอบภายใน	(กตส.)	จดัการสมัมนาเชิงปฏบิตักิารเพือ่ให้ความรูเ้จ้าหน้าที	่สมช. 

เก่ียวกับแนวทางการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงของหน่วยงาน	เพ่ือใช้ประโยชน์ในการ 

วเิคราะห์และประเมนิความเสีย่งส�าหรบัการจดัท�าแผนบรหิารความเสีย่งใน	กอง/กลุม่งาน	ของ	สมช. 

และประกอบการจดัท�ารายงานเสนอกระทรวงการคลงัตามหลกัเกณฑ์ทีเ่กีย่วข้อง	โดยในปีงบประมาณ 

พ.ศ.	2564	ประเดน็ความเสีย่งท่ียงัคงต้องตดิตาม	และให้ความส�าคญัอย่างต่อเนือ่ง	ได้แก่	การด�าเนนิการ 

พฒันาแผนการรบัมอืภยัคกุคามไซเบอร์	รวมถงึแนวทางเฝ้าระวงัทัง้ในภาวะปกตแิละฉกุเฉนิให้เกดิขึน้ 

อย่างเป็นรูปธรรม

	แผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาต	ิประเดน็ความมัน่คง	ในแผนแม่บทย่อย	การพฒันา 
	 กลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม

SE
CO

ND LEVEL PLANแผน
ระดับที่

2

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ	พ.ศ.	2564	-	2565	โดยมุ่งเน้นให้ภาครัฐ 
	 มขีนาดทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธิภาพสงูขึน้	ขบัเคลือ่นด้วยเทคโนโลยแีละฐานข้อมลู 
	 และน�านวัตกรรมมาเป็นกลไกส�าคัญในการขับเคลื่อนการบริหารงานภาครัฐ 
	 (Innovation	Driven)	อันส่งผลให้ภาครัฐมีประสิทธิภาพสูงข้ึน	ประชาชนได้รับ 
	 การบริการภาครัฐที่ตรงตามความต้องการ	และประชาชนมีความเชื่อมั่นในภาครัฐ

SE
CO

ND LEVEL PLANแผน
ระดับที่

3

FIR

ST L
EVEL PLANแผน

ระดับที่

1
	ยุทธศาสตร์ชาติ	พ.ศ.	2561	-	2580	:	ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง	ในเป้าหมาย 

	 การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลส�าเร็จท่ีเป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ	ตัวชี้วัด 
	 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม	และประเด็นการพัฒนา 
	 กลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม	(ประเด็นย่อยการพัฒนากลไกและ 
	 องค์กรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง)

	 1.2	 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง	ๆ
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	 	 2)	 การจดัท�ารายงานประเมนิสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ	4.0 ของ	สมช. 

ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564	น�าเสนอส�านักงาน	ก.พ.ร.	ตรวจประเมิน	เพื่อน�าผลการประเมิน 

มาใช้เป็นแนวทางพัฒนาองค์กร	สมช.	ให้สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

และมุ่งไปสู่การพัฒนาเป็นระบบราชการ	4.0	ในอนาคต	ทั้งนี้	ผลการประเมินสถานะของหน่วยงาน 

สมช.	สามารถด�าเนนิการได้ผ่านเกณฑ์ค่าเป้าหมายขัน้ต้นตามตวัช้ีวดัการประเมนิส่วนราชการตามมาตรการ 

ปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบัิตริาชการ	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564	โดยสามารถขบัเคลือ่น 

ผลกัดนังานส�าคญั	ได้แก่	การด�าเนนิการในฐานะศนูย์ปฏบิตักิาร	ศบค.	ซึง่เป็นภารกจิเฉพาะกจิในการประสาน 

อ�านวยการ	และบูรณาการการแก้ไขปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19	ให้สามารถ 

บริหารจัดการได้อย่างมีเอกภาพและประสิทธิภาพ	เป็นต้น

	 	 3)	 การติดตามผลการด�าเนินงานตามตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ 

ในการปฏิบัติราชการ	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564	และการจัดท�าตัวช้ีวัดตามมาตรการฯ 

ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2565	ทั้งนี้	มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี	20	กรกฎาคม	2564	เห็นชอบ 

ตามที่ส�านกังาน	ก.พ.ร.	เสนอ	เพือ่รองรบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค	COVID-19	ซึง่เกดิผลกระทบ 

ทั้งต่อวิธีการปฏิบัติราชการ	และผลการปฏิบัติราชการ	ดังนั้น	ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564 

จงึให้ส่วนราชการไม่ต้องประเมนิผลการด�าเนนิงานตามเกณฑ์การประเมนิทีก่�าหนด	โดยให้รายงาน 

ผลการด�าเนินงานเพื่อใช้ในการติดตาม	(Monitoring)	และถอดบทเรียนการบริหารจัดการและ 

การแก้ไขปัญหาเพือ่การปฏบิตังิานและการให้บรกิารประชาชนอย่างต่อเนือ่ง	ทัง้นี	้งานส�าคญัตามตัวชีว้ดั 

ที่สามารถด�าเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม	ได้แก่	(1)	การขับเคลื่อนงานส่งเสริมการอยู่ร่วมกัน 

ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม	(2)	การบูรณาการการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ (C-MEX) 

และ	(3)	การขับเคลื่อนโครงการส�าคัญด้านความมั่นคงทางทะเล

	 	 ในส่วนการจดัท�าตวัชีว้ดัตามมาตรการฯ	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2565	กพบ.	ได้จัดการประชมุ 

คณะกรรมการก�ากับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ	สมช.	เมื่อวันที่	10	กันยายน	2564 

โดยทีป่ระชุมมีมตเิหน็ชอบตวัชีว้ดัการประเมนิส่วนราชการของ	สมช.	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2565 

ซึ่งให้ความส�าคัญกับภารกิจงานท่ีสอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ	และแผนระดับชาติ 

ทีเ่ก่ียวข้องด้านความมัน่คง	เพือ่ใช้เป็นกรอบทศิทางก�ากบัการด�าเนนิงานของ	สมช.	ให้สามารถบรรลผุล 

ตามเป้าหมายที่ก�าหนดต่อไป
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	 1.4	 แนวทางการพัฒนาระบบราชการของ	สมช.	ระยะต่อไป

	 	 กพบ.	มุง่ขบัเคลือ่นและด�าเนนิการพัฒนาระบบราชการ	เพ่ือมุง่ไปสู่การเป็นระบบราชการ	4.0 

ตามยุทธศาสตร์	แผนระดับชาติด้านต่าง	ๆ 	รวมถึงนโยบายของรัฐบาล	และบรรลุวิสัยทัศน์	สมช. 

ให้เป็น	“องค์กรน�าด้านความมัน่คงแบบองค์รวม	บนพืน้ฐานการรกัษาผลประโยชน์แห่งชาต	ิและบรหิาร 

จัดการความมัน่คงทุกมติอิย่างสมดลุและยัง่ยนื”	อย่างแท้จรงิ	โดยเตรยีมด�าเนนิการรองรบัการพฒันา 

องค์กร	สมช.	ในอนาคต	ดังนี้

	 	 1)	 การจดัท�าและขับเคลือ่นแผนการพฒันาองค์กรของ สมช.	ทัง้ในระยะสัน้	และระยะยาว 

ให้สอดคล้องกับพันธกิจ	และภารกิจของ	สมช.	โดยมุ่งหมายให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

และเป็นไปตามเกณฑ์พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	4.0	(PMQA	4.0)	ที่	ก.พ.ร.	ก�าหนด

	 	 2)	 การเพิม่ประสทิธภิาพการบริหารงานภายใน	โดยผลักดันการปรับปรุงกระบวนงานภายใน 

ให้มีประสทิธภิาพ	ด้วยการสนบัสนนุให้น�าเทคโนโลยสีมยัใหม่มาปรับใช้ในภารกจิงานประจ�าของ	สมช.

	 	 3)	 การศึกษา พิจารณาทบทวน และปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงาน	ให้สอดคล้อง 

กับสถานการณ์ความมั่นคงท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว	 และรองรับการเป็นหน่วยงาน 

ระบบราชการ	4.0	ในอนาคต

	 บทบาทของสมช.	ในฐานะศนูย์ปฏบิตักิาร	ศนูย์บรหิารสถานการณ์โควดิ-19	(ศบค.)	ซึง่	กกม. 

ได้รบัมอบหมายให้ด�าเนินงานในฐานะฝ่ายเลขานุการของ	ศปก.ศบค.	ในการพจิารณากลัน่กรองประเดน็ 

ที่ส�าคัญก่อนเสนอที่ประชุมทราบ	พิจารณา	การวินิจฉัยข้อกฎหมายต่าง	ๆ 	ให้ความเห็นข้อเสนอแนะ 

ทางกฎหมายเก่ียวกับการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 รวมทั้งการยกร่าง 

ประกาศขยายระยะเวลาสถานการณ์ฉกุเฉนิ	การออกข้อก�าหนดตามความในมาตรา	9	แห่งพระราชก�าหนด 

การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน	พ.ศ.	2548	และการออกค�าสั่งศูนย์บริหารสถานการณ ์

การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา	2019	(โควดิ-19)	ค�าสัง่นายกรฐัมนตรต่ีาง	ๆ 	ให้เหมาะสม 

กับข้อเท็จจริงของสถานการณ์การแพร่ระบาดที่เกิดขึ้นในแต่ละห้วงเวลา	นอกจากนี้	กกม.	ยังเป็น 

ผู้ประสานคดีและด�าเนินการทางคดีที่เกี่ยวกับการบริหารสถานการณ์โรคโควิด-19	อีกด้วย

ผลการด�าเนินงานตามภารกิจ
ท่ี สมช. ได้รับมอบหมายเป็นกรณีพิเศษ
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	 การตรวจพิจารณาร่างค�าสั่ง	ระเบียบ	ประกาศที่เกี่ยวข้องและให้ข้อคิดเห็นทางกฎหมาย 

เพือ่สนบัสนนุการด�าเนนิงานตามภารกจิของกอง/กลุม่งาน	ใน	สมช.	รวมทัง้การด�าเนนิงานสนบัสนนุ 

การด�าเนนิงานทางกฎหมาย	อาท	ิการศกึษา	วจิยั	รวบรวม	พฒันา	เพือ่แลกเปลีย่นและพฒันาองค์ความรู้ 

ด้านกฎหมายความมั่นคง	การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของ	สมช. 

และการปรบัปรงุและพฒันากฎหมายด้านความมัน่คงต่าง	ๆ 	เพือ่ให้การใช้บงัคบักฎหมายด้านความมัน่คง 

เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงในทุกมิติต่อไป

	 จากการด�าเนนิงานทีผ่่านมาของ	กกม.	ข้างต้น	มคีวามเชือ่มโยงกบัยทุธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 

ที่ได้ก�าหนดไว้เพื่อให้ความส�าคัญกับการรักษาความสงบภายในประเทศ	โดยจะต้องมีการป้องกัน 

และแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน	จึงมีความจ�าเป็นที่จะต้องพัฒนา 

ศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามท่ีกระทบต่อความม่ันคงของชาติ	ด้วยการยกระดับ 

ขดีความสามารถของกองทัพ	หน่วยงานความมัน่คง	รวมทัง้ภาครฐัและภาคประชาชนให้มคีวามพร้อม 

ในการป้องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ	ทั้งนี้	การด�าเนินงานของ	กกม.	ดังกล่าวมีเป้าหมาย 

ในการบรหิารจัดการความมัน่คงให้เกดิผลท่ีเป็นรปูธรรมอย่างมีประสทิธิภาพ	 และตอบสนองต่อตัวชีว้ดั 

ประสทิธิภาพการบรหิารความมัน่คงแบบองค์รวม	โดยมคีวามเชือ่มโยงกบันโยบายและแผนระดบัชาต ิ

ว่าด้วยความมัน่คงแห่งชาต	ิในประเดน็ยทุธศาสตร์ที	่1	การเสรมิสร้างความมัน่คงของมนษุย์	 เป้าหมาย 

เชงิยุทธศาสตร์ประชาชนมีความสามคัค	ี มคีวามปลอดภยัในการด�ารงชวีติ	 มส่ีวนร่วมและมคีวามพร้อม 

เผชิญปัญหาและรับมือและปัญหาด้านความมั่นคง	และตัวชี้วัดระดับการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน 

ของรัฐ	ภาคเอกชน	องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	องค์กรภาคประชาสังคม	และประชาชนทั่วไป	 

ในกจิกรรมสนบัสนนุงานด้านความมัน่คง	รวมทัง้แผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาติ	ประเดน็ความมัน่คง	 

ในแผนย่อยประเด็นที่	5	การพัฒนากลไกบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม	เป้าหมายกลไก 

การบรหิารจดัการความม่ันคงมปีระสทิธภิาพสงู	และตวัชีว้ดัระดบัประสทิธภิาพการด�าเนนิงานของหน่วยงาน 

ด้านการจดัการความมัน่คง	โดยมกีระบวนการด�าเนนิงานในการรวบรวมข้อมลูเกีย่วกับการด�าเนนิงาน 

ด้านความมั่นคงของ	สมช.	วิเคราะห์อุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้น	และพิจารณาหาแนวทางแก้ไขโดยใช ้

กฎหมายด้านความมัน่คงทีม่อียูใ่นปัจจบัุน	เพือ่ให้เกิดผลสมัฤทธิข์องการด�าเนนิงานอนัจะน�าไปสูก่ารบรรล ุ

เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
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สถานที่ตั้งส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

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

กองความมั่นคงภายในประเทศ	(กภน.)

กองประเมินภัยคุกคาม	(กปภ.)

กองความมั่นคงทางทะเล	(กมท.)

กองความมั่นคงกิจการชายแดนและประเทศรอบบ้าน	(กชป.)

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	(กพบ.)

กลุ่มกฎหมาย	(กกม.)

ส�านักงานเลขาธิการ	(สลก.)

เลขที่ 1 ท�าเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

โทรศัพท์ 0 2629 8000

อาคาร 20	ประกอบด้วย
กองความมั่นคงเกี่ยวกับภัยคุกคามข้ามชาติ	(กภช.)

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	(ศปท.)	ชั้น	3

ท�าเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

โทรศัพท์ 0 2280 1178, 0 2280 1258

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

กองความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้และชนต่างวัฒนธรรม	(กชต.)

กองความมั่นคงระหว่างประเทศ	(กรป.)

สถาบันความมั่นคงศึกษา	(สมศ.)

ส�านักงานเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	(สล.คปต.)

เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์ 0 2143 9353, 0 2142 0141

ผลการด�าเนินงานของส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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