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MISSION

มุมมองการพัฒนา
่ เสริมความมัน
่ คงของชาติ
เพือ
การด�าเนินงานพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติให้ความส�าคัญกับการเสริมสร้าง
ความมัน่ คงแบบองค์รวมทีค่ รอบคลุมมิตดิ า้ นเศรษฐกิจ สังคม การป้องกันประเทศ และให้ความส�าคัญ
กับ “การบริหารจัดการที่เป็นเอกภาพ” ได้น�ามาสู่การก�าหนดยุทธศาสตร์หรือแผนที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน

ดังนั้น บทความ “มุมมองการพัฒนาเพื่อเสริม
ความมัน่ คงของชาติ” ได้กล่าวถึงหลักคิดการพัฒนา
เพื่ อ เสริ ม ความมั่ น คงของชาติ ซึ่ ง ผู ้ ที่ รั บ ผิ ด ชอบ
การก�าหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย แผน แผนงาน
โครงการ และการขับเคลือ่ นไปสูก่ ารปฏิบตั ไิ ด้รบั ทราบ
ที่ ม าของหลั ก คิ ด การท� า งานเรื่ อ งนี้ แ ละเป็ น ที่ ม า
ของการจัดท�าแผนพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคง
ของชาติ ใ นปั จ จุ บั น ประกอบกั บ หากพิ จ ารณา
การด�าเนินงานจะสนั บ สนุ น แผนแม่ บ ทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นด้านความมัน่ คง (พ.ศ. 2561
- 2565)
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แนวคิดการพัฒนา
เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ

1.1 ภัยคุกคามจากคอมมิวนิสต์และข้อจ�ากัด
ของทรัพยากรเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาเพื่อ
เสริ ม ความมั่ น คง ในช่ ว ง พ.ศ. 2517 – 2518
เป็ น จุ ด เปลี่ ย นแนวความคิ ด ในการแก้ ไ ขปั ญ หา
ความมั่นคงภายใน โดยในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
รัฐบาลของกลุม่ ประเทศอินโดจีน ประกอบด้วย ลาว
กัมพูชา และเวียดนามใต้ ต่างก็ประสบความพ่ายแพ้
แก่คอมมิวนิสต์โดยสิน้ เชิงอันเป็นผลท�าให้พนื้ ทีช่ ายแดน
ด้านตะวันออกของประเทศไทยทัง้ หมดถูกคุกคามจาก
ภัยคอมมิวนิสต์โดยตรง ด้วยเหตุทปี่ ระเทศไทยต้องเผชิญ
กับปัญหาภัยคุกคามทัง้ ภายนอกและภัยคุกคามภายใน

ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

การพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคม ของฝ่ายพลเรือน
จึงมีความจ�าเป็ นต่อการสนับสนุน
ภารกิจของทหาร โดยเฉพาะการช่วงชิง
้ ทีแ
่ ละประชาชนในชนบททีม
่ ป
่ คงรุนแรง
พืน
ี ั ญหาความมัน
พร้อมกัน ท�าให้รัฐบาลในขณะนั้นจ�าเป็นต้องเร่ง
ด�าเนินการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์การแก้ปัญหา
การก่อการร้าย เพราะหากรัฐไม่สามารถจัดการกับ
ปั ญ หาความมั่ น คงภายในให้ เ รี ย บร้ อ ยลงได้ แ ล้ ว
ทรัพยากรที่มีอยู่ก็จะถูกใช้หรือถูกตรึงอยู่กับปัญหา
ความมั่นคงภายในจนไม่เหลือทรัพยากรเพียงพอ
ที่จะเตรียมตัวส�าหรับเผชิญและรับมือกับภัยคุกคาม
จากภายนอก
ด้วยความจ�าเป็นดังกล่าว จึงจ�าเป็นต้องมีการ
แสวงหาวิ ถี ท างยุ ติ ส งครามภายในให้ เ ร็ ว ที่ สุ ด
เนื่องจากก�าลังทหารหรือการปราบปรามแต่เพียง
อย่างเดียวไม่สามารถเอาชนะคอมมิวนิสต์ได้อย่าง
เด็ ด ขาด ดั ง นั้ น การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ สั ง คม
ของฝ่ายพลเรือน จึงมีความจ�าเป็นต่อการสนับสนุน
ภารกิจของทหาร โดยเฉพาะการช่วงชิงพื้นที่และ
ประชาชนในชนบทที่มีปัญหาความมั่นคงรุนแรง
ขณะเดียวกันนโยบายของรัฐบาลขณะนั้นได้เน้นย�้า
เป็นพิเศษในปัญหาดังกล่าว โดยได้กา� หนดให้ความมัน่ คง
แห่งชาติเป็นวัตถุประสงค์เฉพาะข้อแรกของการพัฒนา
เศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ (มติ ค ณะรั ฐ มนตรี
เมือ่ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2518) แนวความคิดการพัฒนา
เพื่ อ เสริ ม ความมั่ น คงจึ ง ได้ ป รากฏขึ้ น และเมื่ อ

พลโท เปรม ติณสูลานนท์ แม่ทัพภาคที่ 2 ประกาศ
ใช้นโยบายการเมืองน�าการทหารขึ้นเป็นครั้งแรก
ได้ ใ ห้ ค วามส� า คั ญ กั บ แนวทางใหม่ ใ นการต่ อ สู ้ กั บ
คอมมิวนิสต์ โดยการใช้กลไกทางด้านการเมืองและ
ด้านอื่น ๆ จึงส่งผลให้แนวความคิดเรื่องการพัฒนา
เพื่อเสริมความมั่นคงเริ่มปรากฏผลในทางปฏิบัติ
1.2 การด� า เนิ น งานโครงการเพื่ อ เสริ ม
ความมั่นคง การน�าแนวความคิดเรื่องการพัฒนา
เพือ่ เสริมความมัน่ คงไปสูก่ ารปฏิบตั ไิ ด้เริม่ ด�าเนินการ
ในลักษณะของโครงการทดลองในพืน้ ทีห่ ว้ ยบางทราย
บริเวณเทือกเขาภูพาน ซึ่งเป็นรอยต่อของ 3 จังหวัด
คือ จังหวัดนครพนม สกลนคร และกาฬสินธุ์ ในพืน้ ที่
กองทัพภาคที่ 2 และได้พฒ
ั นามาเป็นแนวทางการพัฒนา
เพื่อความมั่นคงในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 4 (พ.ศ. 2520 - 2524) และ
การประสานแผนเศรษฐกิจและความมั่นคงของชาติ
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5
(พ.ศ. 2525 - 2529) ซึ่งถือว่ารัฐบาลมีเจตนารมณ์
ที่จะใช้การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นเครื่องมือ
สนับสนุนการแก้ปัญหาความมั่นคงของชาติ

3

1.3 การก�าหนดพื้นที่ที่มีปัญหาความมั่นคง
การก�าหนดพื้นที่ที่มีปัญหาความมั่นคงในช่วงสงครามคอมมิวนิสต์ มีอยู่ด้วยกัน 2 ลักษณะ ดังนี้

พื้นที่
ยุทธพัฒนา

พื้นที่
ป้องกัน

พื้นที่ที่มีการเคลื่อนไหวของการก่อการร้าย ในระดับที่มีความรุนแรงมากจนเจ้าหน้าที่รัฐ
ไม่สามารถเข้าไปด�าเนินการใด ๆ ในพืน้ ทีน่ น้ั ได้ โดยเฉพาะระบบพัฒนาไม่สามารถด�าเนินการ
ในพื้นที่ดังกล่าวได้ ตลอดจนราษฎรตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของคอมมิวนิสต์หรือไม่ก็เป็น
ฝ่ายคอมมิวนิสต์ทั้งหมดโดยอ�านาจรัฐเข้าไม่ถึงพื้นที่หรือถ้ามีอ�านาจรัฐก็ถูกท�าลาย
พื้นที่ประเภทนี้ยังเรียกกันว่า เขตปลดปล่อย พื้นที่สีแดง เขตฐานที่มั่นของคอมมิวนิสต์
ส�าหรับการก�าหนดพื้นที่เป้าหมายและการจัดล�าดับความส�าคัญจะเป็นการด�าเนินการ
ร่วมกันระหว่างฝ่ายทหารกับฝ่ายเศรษฐกิจ โดยฝ่ายทหารพิจารณาในประเด็นทางยุทธการ
ส่วนฝ่ายเศรษฐกิจพิจารณาในประเด็นด้านทรัพยากรและความเชิงเศรษฐกิจ สังคมของพืน้ ที่
โดยในห้วงเวลาดังกล่าวได้ก�าหนดประเด็นชี้วัดพื้นที่เป้าหมายจากระดับความรุนแรง
ของเหตุก ารณ์ เช่น การปะทะ การซุ ่ ม โจมตี การโฆษณาชวนเชื่ อ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
ยุทธศาสตร์ของฝ่ายตรงข้าม เงื่อนไขในพื้นที่ แนวโน้มการขยายงานมวลชนของพรรค
คอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ประสิทธิภาพในการให้บริการของรัฐ สภาพภูมิศาสตร์
และสภาวะทางเศรษฐกิจสังคมของพื้นที่
พื้นที่ท่ีเริ่มมีการเคลื่อนไหวของคอมมิวนิสต์หรือมีการแทรกซึม โดยจะเป็นพื้นที่ที่อยู่
โดยรอบหรือใกล้เคียงกับพืน้ ทีย่ ทุ ธพัฒนา เนือ่ งจากคอมมิวนิสต์มเี ขตฐานทีม่ นั่ ทีเ่ ข้มแข็งแล้ว
จึงพยายามทีจ่ ะขยายอิทธิพลเข้าสูห่ มูบ่ า้ นตามยุทธวิธปี า่ ล้อมเมือง หรือกล่าวว่า การก�าหนด
ให้มีพื้นที่ป้องกันก็เพื่อเป็นการขยายขอบเขตอ�านาจรัฐให้กว้างขวางขึ้นแต่ยังไม่รุนแรง
ถึงขนาดที่การพัฒนาของรัฐจะเข้าสู่พื้นที่ไม่ได้

1.4 กลยุทธการพัฒนา ก�าหนดกลยุทธการพัฒนาเป็น 3 ระดับ ดังนี้
โครงการพัฒนาเพือ่ ความมัน่ คงได้กา� หนดเป้าหมายขัน้ แรก คือ การท�าลายอ�านาจ
ของคอมมิวนิสต์ในพื้นที่และลดอิทธิพลให้หมดไปโดยสิ้นเชิง โดยให้มุ่งเน้นกลยุทธ์ ดังนี้
การลดอิทธิพล

การเร่งท�าลายเงื่อนไข
พื้นฐานต่าง ๆ ในพื้นที่

การเข้าถึงอ�านาจรัฐ
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การด�
การด�าาเนิเนินนการ
การ
ทางจิ
ทางจิตตวิวิททยาการเมื
ยาการเมือองง

การเข้าถึงอ�านาจรัฐ นับตั้งแต่ให้มีการใช้
ก�าลังทหารเข้าตีตอ่ ฐานทีม่ นั่ หลักของคอมมิวนิสต์
การสร้างเส้นทางเพือ่ ความมัน่ คงเพือ่ เปิดพืน้ ที่
ให้สามารถติดต่อกับสังคมภายนอกและด�ารง
ก� า ลั ง ทหารหลั ก ไว้ ใ นพื้ น ที่ เ พื่ อ คุ ้ ม ครอง
ให้ ค วามปลอดภั ย หรื อ สถาปนาอ� า นาจรั ฐ
ขึ้นมาใหม่
การเร่งท�าลายเงื่อนไขพื้นฐานต่าง ๆ ในพื้นที่
โดยเฉพาะการสร้างความมั่นคงในการยังชีพ ท�าให้
ราษฎรในพืน้ ทีม่ คี วามหวังและเห็นอนาคตของการเข้ามา
อยู่ร่วมเป็นฝ่ายเดียวกับรัฐ โดยมีกิจกรรมส�าคัญ คือ
การจัดระเบียบที่ดินท�ากิน การจัดระเบียบชุมชน
การตั้ ง ชุ ม ชนขึ้ น มาใหม่ ใ นบางพื้ น ที่ ใ ห้ ก รรมสิ ท ธิ์
ที่ดินท�ากินกับแนวเขตป่าสงวน และการควบคุมหรือ
เปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมการปลู ก พื ช ผิ ด กฎหมาย
ในพื้นที่

การด� า เนิ น การทางจิ ต วิ ท ยาการเมื อ ง
เป็นกระบวนการเสริมในการด�าเนินการทางจิตวิทยา
การเมืองหรือการสร้างความรู้สึกเป็นมิตรระหว่าง
เจ้าหน้าที่รัฐกับชาวบ้านโดยมีกิจกรรมการให้ความ
ช่วยเหลือสงเคราะห์อันเป็นผลมาจากภาวะสงคราม
และกิจกรรมการจัดบริการพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจสังคม
ในพื้นที่

การเร่งพัฒนายกระดับการครองชีพของชุมชน

เมื่อสถานการณ์ในพื้นที่เริ่มคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น
จะด�าเนินการพัฒนาในลักษณะของการพัฒนาชนบท
แบบผสมผสาน มีระบบการบริหารโครงการทีเ่ ป็นเอกภาพ
โดยมุง่ ระดมทรัพยากรต่าง ๆ มาพัฒนาพืน้ ทีอ่ ย่างเป็นระบบ
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในเรื่องของการเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร การสร้างโอกาสในการท�างานเพือ่ เพิม่ รายได้
โดยเฉพาะจากการกระจายการผลิต การใช้ประโยชน์
จากทีด่ นิ เพิม่ ขึน้ และก�าหนดกิจกรรมต่าง ๆ ขึน้ เพือ่ สนับสนุน
การพัฒนาการเกษตรในอันที่จะท�าให้บรรลุเป้าหมาย
สุดท้ายคือ การที่ราษฎรสามารถพึ่งพาตนเองเบื้องต้น
ในแง่การผลิตให้เพียงพอส�าหรับบริโภคตลอดปี และ
สร้างโอกาสทีด่ ใี ห้แก่ราษฎรในการปรับตัวให้เข้ากับระบบ
เศรษฐกิจแบบเงินสด
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เมือ่ สถานการณ์คลีค่ ลายไปในทิศทางทีด่ ขี นึ้ ตามทีไ่ ด้คาดหมายไว้
หรือพิสูจน์ได้ว่าคอมมิวนิสต์ไม่สามารถเข้ามามีอิทธิพลในพื้นที่นี้ได้อีกต่อไป ฝ่ายทหารก็จะถอนตัวและมอบ
พืน้ ทีโ่ ครงการให้แก่เจ้าหน้าทีท่ อ้ งถิน่ ทีเ่ กีย่ วข้องเป็นหน่วยรับผิดชอบในการน�าโครงการพัฒนาต่าง ๆ ตามระบบปกติ
เข้าสู่พื้นที่ดังกล่าวต่อไป
การพัฒนาตามระบบปกติ

2

การด�าเนินการการพัฒนา
เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ

2.1 ช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 4 - 7 การด�าเนินการแก้ไขปัญหาความมัน่ คง
ของพื้นที่ชนบทในอดีต มุ่งเน้นการใช้ก�าลังทหาร
เป็นหลัก ต่อมาได้เริ่มมีแนวคิดในการประสานแผน
พัฒนาเพือ่ เสริมความมัน่ คงเข้ากับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติอย่างเป็นทางการตัง้ แต่แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520
– 2524) โดยใช้การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสนับสนุน
การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ชนบทมุ่งเน้น
การพัฒนาเพื่อความมั่นคง การพัฒนากองทัพ และ
การพั ฒ นาฐานทรั พ ยากรเพื่ อ การเตรี ย มพร้ อ ม
ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่รัฐบาลมีแนวทางที่จะใช้การ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสนับสนุนการแก้ปัญหา
ความมั่นคงในพื้นที่ชนบทของประเทศ โดยในช่วง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4
(พ.ศ. 2520 - 2524) มีการประสานแผนการด�าเนินการ
ทางทหารเข้ า กั บ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คม
อย่างเป็นทางการ และมีการขยายให้ชัดเจนและ
เป็นระบบยิง่ ขึน้ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2525-2529) ได้ประสาน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและความมั่นคงเข้าด้วยกัน
โดยมุ ่ ง เน้ น การพั ฒ นาพื้ น ที่ เ พื่ อ ความมั่ น คงและ
การพัฒนากองทัพ รวมถึงการพัฒนาฐานทรัพยากร
เพือ่ การเตรียมพร้อมด้วย ซึง่ การประสานแผนดังกล่าว
ถือเป็นกรอบการด�าเนินการต่อมา ในช่วงแผนพัฒนา
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2530
2529
2528
2527
2526
2525
2524

2540
2539
2538
2537
2536
2535
2534
2533
2532
2531

2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
2542
2541

2565
2565
2564
2564
2563
2563
2562
2562
2561
2561
2560
2560
2559
2559
2558
2558
2557
2557
2556
2556
2555
2555
2554
2554
2553
2553
2552
2552
2551
2551

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530 2535) แม้วา่ ผลการด�าเนินงานตามแผนพัฒนาเพือ่ เสริม
ความมัน่ คงของชาติ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 - 6
จะประสบผลส� า เร็ จ อยู ่ ใ นระดั บ ที่ น ่ า พอใจและ
มีสว่ นช่วยคลี่คลายสถานการณ์ความมั่นคงภายใน
ประเทศ โดยทีก่ ารพัฒนาดังกล่าวเป็นการวางรากฐาน
ส�าหรับการฟืน้ ฟูชว่ ยเหลือชุมชนในพืน้ ทีท่ มี่ กี ารสูร้ บ
ระหว่างรัฐบาลกับผูก้ อ่ การร้ายคอมมิวนิสต์ โดยเฉพาะ
ปรากฏในรูปของการก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐานต่าง ๆ
เช่น ถนน แหล่งน�า้ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การด�าเนินการ
ส่วนใหญ่เป็นการเร่งรัดให้มกี ารแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
โดยยังขาดการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพจากหน่วยงาน
ในพืน้ ทีเ่ พือ่ สร้างรายได้ทา� ให้การด�าเนินการดังกล่าว
ยังไม่สามารถทีจ่ ะแก้ปญั หาทีเ่ กิดจากต้นเหตุของปัญหา
ได้อย่างแท้จริง

2.2 ช่ ว งแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คม
แห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535 - 2539) สภาวะ
แวดล้อม ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และปัญหา
ความมั่นคงได้เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะสภาวะ
ความขัดแย้งด้านอุดมการณ์ลดลงและไม่มภี ยั คุกคาม
จากภายนอกที่ ชั ด เจน แต่ มี ค วามเจริ ญ เติ บ โต
ทางเศรษฐกิ จ ในอั ต ราสู ง และมี ก ารขยายตั ว ของ
ความเจริ ญ ไปสู ่ ภู มิ ภ าคและชนบทของประเทศ
อย่างรวดเร็ว ผลของการขยายตัวของความเจริญ
ได้มกี ารปรับแนวทางการพัฒนาเพือ่ เสริมความมัน่ คง
ของชาติให้เป็นแผนการพัฒนาเชิงรุกโดยการลด
เงื่อนไขต่าง ๆ ที่จะน�าไปสู่ความไม่มั่นคงของชาติ
ตั้งแต่ในภาวะปกติเป็นการแก้ไขปัญหาระยะยาว

อย่ า งเป็ น ขั้ น ตอน โดยเน้ นการพั ฒ นาให้ เ กิ ดผล
ในการประสานประโยชน์และเสริมสร้างความร่วมมือ
ระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน
ซึง่ คณะรัฐมนตรีมมี ติ เมือ่ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2535
เห็ น ชอบแผนเตรี ย มพร้ อ มแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2535
เพื่อให้เป็นแผนหลักของชาติที่ว่าด้วยการเตรียม
ทรั พ ยากรส� า คั ญ ตั้ ง แต่ ใ นภาวะปกติ เพื่ อ ให้ ช าติ
มี ค วามพร้ อ มรั บ กั บ สถานการณ์ ใ นภาวะไม่ ป กติ
อั น หมายถึ ง ภาวะในระหว่ า งที่ ป ระเทศมี ภั ย จาก
การกระท� า ของศั ต รู อ ย่ า งรุ น แรงภายในประเทศ
หรือจากการรุกรานจากภายนอกประเทศได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ สามารถรักษาความต่อเนื่องในการ
บริ ห ารราชการและรั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ย
ของประเทศและเสถี ย รภาพทางเศรษฐกิ จ ไว้ ไ ด้
รวมทั้ ง สามารถสนั บ สนุ น การป้ อ งกั น ประเทศ
และรั ก ษาความอยู ่ ร อดปลอดภั ย ของประชาชน
ได้ด้วย ทั้งนี้แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติได้ก�าหนด
ให้มีการเตรียมความพร้อมด้านพื้นที่ โดยเห็นว่า
ขณะที่ประเทศประสบภาวะไม่ปกติจะมีเหตุการณ์
ที่ ท� า ให้ เ กิ ด อั น ตรายต่ อ ชี วิ ต และความเสี ย หาย
ต่อทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐในหลายพื้นที่
ทั่วประเทศ โดยเฉพาะพื้นที่เป้าหมายความมั่นคง
จะได้รบั ผลกระทบโดยตรงและรุนแรงมาก จึงจ�าเป็น
ต้องมีการเตรียมพร้อมด้านพืน้ ทีเ่ สริมสร้างความมัน่ คง
และพั ฒ นาพื้ น ที่ เ ป้ า หมายให้ พ ร้ อ มที่ จ ะรั บ
สถานการณ์ในภาวะดังกล่าวได้ ซึ่งแผนพัฒนา
เพือ่ เสริมความมัน่ คงของชาติ ในช่วงแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 7 มีเป้าหมายสนับสนุนแผนเตรียมพร้อม
แห่งชาติและแผนยุทธการทางทหาร โดยเน้นพัฒนา
พื้นที่และประชาชนให้เกิดความพร้อมตั้งแต่ในภาวะ
ปกติ เพือ่ เตรียมรับปัญหาความมัน่ คงในลักษณะต่าง ๆ
ตามแผนป้องกันประเทศ นอกจากนี้ การพัฒนา
เพื่ อ เสริ ม ความมั่ น คงของชาติ จ ะเน้ น แนวทาง
7

การประสานประโยชน์และเสริมสร้างความร่วมมือ
ระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน อันได้แก่ การพัฒนา
เศรษฐกิ จ และสั ง คมบริ เ วณชายแดนให้ มี ผ ลด้ า น
เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา และการเมืองต่อประเทศ
เพื่อนบ้านและการพัฒนาให้เกิดผลในการประสาน
และเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ปกติและพื้นที่เพื่อความ
มั่นคง

เพียงพอ โดยให้ความส�าคัญกับการมีบทบาทของ
ประชาชนและชุมชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้ อ งถิ่ น ของตนเอง เพื่ อ ให้ ชุ ม ชนและท้ อ งถิ่ น
มีศักยภาพพร้อมรับต่อกระแสความเปลี่ยนแปลง
ตลอดจน ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและบูรณะทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

2.3 ช่ ว งแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คม
แห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 - 2544) เมือ่ วันที่ 31
มีนาคม 2541 คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบ
แผนพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ ในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 - 2544) โดยก�าหนด
แนวทางการด� า เนิ น การแก้ ไ ขปั ญ หาความมั่ น คง
ต่อเนือ่ งจากแผนพัฒนาเพือ่ เสริมความมัน่ คงของชาติ
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 มุง่ เน้นการมองปัญหา
ความมั่นคงไปข้างหน้าหรือการพัฒนาเชิงรุก คือ
พยายามลดเงื่ อ นไขต่ า ง ๆ ที่ จ ะน� า ไปสู ่ ป ั ญ หา
ความมั่นคงของชาติตั้งแต่ยามปกติ และมุ่งในการ
เตรี ย มการและสนั บ สนุ น แผนงานต่ า ง ๆ รวมถึ ง
การแก้ไขปัญหาจากสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น

2.4 ช่ ว งแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คม
แห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 - 2549) การพัฒนา
เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ ในช่วงแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 9 เป็นการด�าเนินงานภายใต้กรอบยุทธศาสตร์
ความมั่นคงชายแดน เนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติ
เมื่ อ วั น ที่ 12 พฤศจิ ก ายน 2544 เห็ น ชอบให้ ใ ช้
ยุทธศาสตร์ความมัน่ คงชายแดนเป็นกรอบการด�าเนินงาน
ของส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ โดยเมือ่ วันที่ 8
ตุลาคม 2545 คณะรัฐมนตรีมมี ติรบั ทราบแผนพัฒนา
เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ ในช่วงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545
- 2549) และให้ยึดถือเป็นแผนแม่บทยุทธศาสตร์
ความมั่นคงชายแดน โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด� า เนิ น การตามแผนพั ฒ นาเพื่ อ เสริ ม ความมั่ น คง
ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป โดยมีวตั ถุประสงค์
ส�าคัญเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในพื้นที่
เป้าหมาย เพื่อพัฒนาศักยภาพของคนและชุมชน
ในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี
กับประเทศเพื่อนบ้าน และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการในพื้นที่เป้าหมาย โดยก�าหนด
พื้นที่เป้าหมายตามแนวชายแดนทางบกและทะเล
พื้นที่ชุมชนบนพื้นที่สูง พื้นที่พิเศษที่มีปัญหาความ
มัน่ คง พืน้ ทีท่ มี่ ปี ญ
ั หาหรือมีเงือ่ นไขทีจ่ ะน�าไปสูป่ ญ
ั หา
ความมั่นคง

แผนดังกล่าวยังมุ่งสนับสนุนแผนเตรียมพร้อม
แห่งชาติ แผนป้องกันประเทศเช่นเดียวกับแผนพัฒนา
เพือ่ เสริมความมัน่ คงของชาติทผี่ า่ นมา ขณะเดียวกัน
การก�าหนดพื้นที่เป้าหมายของการพัฒนาเพื่อเสริม
ความมัน่ คงนอกจากพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดน 31 จังหวัดแล้ว
ยังได้ขยายครอบคลุมพื้นที่ชุมชนบนพื้นที่สูง จ�านวน
20 จังหวัด (ซึ่งในจ�านวนนี้มี 12 จังหวัดซ้อนกับ
พืน้ ทีพ่ ฒ
ั นาเพือ่ ความมัน่ คง 31 จังหวัดชายแดน) และ
พื้นที่ชายฝั่งทะเล รวม 23 จังหวัด ส�าหรับแนวทาง
การพัฒนามุ่งเน้นการพัฒนาประชาชนและชุมชน
ในพื้นที่ให้มีความรู้ความสามารถและมีศักยภาพ
ในการพัฒนาตนเอง มีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ และมีรายได้
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แผนพั ฒ นาฯ ในห้ ว งนี้ ไ ด้ ก� า หนดแนวทาง
การพัฒนาใน 2 ส่วนคือ 1) แนวทางการพัฒนาโดยรวม
เป็นแนวทางที่ก�าหนดการด�าเนินงานโดยรวมเพื่อ
ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดประกอบด้วย
การจัดระบบป้องกัน จัดระเบียบพืน้ ทีแ่ ละชุมชนเพือ่
เสริมความมั่นคงชายแดน การพัฒนาคนและชุมชน
ในพื้นที่เป้าหมายให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง การพัฒนา
ให้เกิดความร่วมมือระดับท้องถิน่ กับประเทศเพือ่ นบ้าน
และการบริหารจัดการให้มีเอกภาพ ประสิทธิภาพ
และบู ร ณาการ โดยแนวทางดั ง กล่ า วครอบคลุ ม
การด�าเนินงานในพืน้ ทีเ่ ป้าหมายเพือ่ เสริมความมัน่ คง
ทุกพืน้ ที่ คือ ชายแดนทางบกและทางทะเลทั้ง 4 ด้าน
พื้นที่ชุมชนบนพื้นที่สูง และพื้นที่พิเศษที่มีปัญหา

Ayeyawady
Chaphraya
Mekong
Economic

Cooperation

Strategy

ความมั่ น คง และ 2) แนวทางการพั ฒ นาที่ ค วร
ให้ ค วามส� า คั ญ ในพื้ นที่ ช ายแดนแต่ ล ะด้ า น (ไทยพม่า ไทย-กัมพูชา ไทย-ลาว และ ไทย-มาเลเซีย)
เนื่องจากความแตกต่างของสภาพภูมิประเทศแต่ละ
พื้ นที่ ช ายแดนและปั ญ หาต่ า ง ๆ บริ เ วณชายแดน
มีความแตกต่างกันไป เป็นการเฉพาะของแต่ละพืน้ ที่
ในช่ ว งการด� า เนิ น งาน 2 ปี สุ ด ท้ า ยของแผน
(ปีงบประมาณ 2548 - 2549) นอกจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องจะได้มุ่งเน้นการด�าเนินงานตามแนวทาง
การพั ฒ นาโดยรวมของแผนแล้ ว จ� า เป็ นอย่ า งยิ่ ง
ที่ ต ้ อ งเน้ น ความส� า คั ญ ของแนวทางการพั ฒ นา
พืน้ ทีช่ ายแดนในแต่ละด้าน โดยการวิเคราะห์สถานการณ์
และสภาพปัญหาในพื้นที่เพิ่มเติม

เพื่อให้การแก้ไขปัญหาสอดคล้องกับสถานการณ์
และสภาพปัญหาในปัจจุบัน นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
ซึ่งให้ความส�คัญกับ
1 การด�เนินการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจน
2 แนวทางการใช้พลังแผ่นดินเพื่อเอาชนะยาเสพติด
ยุทธศาสตร์การจัดระบบเศรษฐกิจตามแนวชายแดน
(Ayeyawady - Chaphraya-Mekong Economic
Cooperation Strategy : ACMECS)
และการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ
โดยก�หนดวัตถุประสงค์ เพื่อเน้นการแก้ปัญหาให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งในระดับส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีแนวทางการแปลงแผน
ไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน

การจัดท�าแผนพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ถือเป็นช่วงสุดท้าย
ของการจั ด ท� าแผนพัฒนาเพื่อ เสริม ความมั่นคงของชาติ โดยในระยะต่อไปไม่ไ ด้มีการจัดท�า แผนพัฒนา
เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 เนื่องจากได้พิจารณาว่าการด�าเนินงานพัฒนา
เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติได้ปรากฏในยุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดนด้วยแล้วประกอบกับหน่วยงานระดับ
กองทั พ ภาคที่ 1-4 และกองเรือภาคที่ 1-3 กองเรือ ยุทธการ เป็นหน่ว ยที่ได้มีการก�า หนดแผนยุทธศาสตร์
ความมัน่ คงชายแดนระดับกองทัพภาคหรือกองเรือภาครองรับ ซึง่ พิจารณาเทียบเคียงได้กบั การก�าหนดให้มแี ผนพัฒนา
เพื่ อ เสริ ม ความมั่ น คงของชาติ ในช่วงแผนพัฒ นาฯ ฉบับที่ 10 เพราะได้พิจารณาถึงสถานการณ์แ ละปัญหา
ความมั่นคง ชายฝั่งทะเล และแนวทางการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติในแต่ละพื้นที่ด้วยแล้ว
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ในด้านการบริหารจัดการ ได้มกี ารก�าหนด
องค์กรบริหารจัดการงานชายแดนให้เป็นหนึ่งเดียว
ภายใต้ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนา
เพื่ อ เสริ ม ความมั่ น คงของชาติ พ.ศ. 2547 เพื่ อ
ให้การก�าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท และ
มาตรการในการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ
มีเอกภาพ มีระบบ และมีความสอดคล้องต่อเนือ่ งกัน
ตลอดจนมีหน่วยงานหลักที่เป็นศูนย์กลางในการ
อ�านวยการและประสานการปฏิบัติการของหน่วย
ราชการและหน่วยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วข้องให้ดา� เนินการ
ไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิใ์ นระดับชาติ
และระดับพืน้ ที่ กล่าวได้วา่ การด�าเนินงานยุทธศาสตร์
การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติสิ่งส�าคัญ
คือ การท�างานเชิงรุกในระดับพืน้ ที่ (Area Approach)
เพือ่ พัฒนาคน ชุมชน พืน้ ทีเ่ ป้าหมายในต�าบลชายแดน
และชายฝั่งทะเล และต�าบลที่มีปัญหาหรือคาดว่า
จะเกิ ด ปั ญ หาที่ ส ่ ง ผลกระทบความมั่ น คงผาสุ ก
ของประชาชนในพื้นที่นั้น ๆ ดังนั้น การก�าหนด
ยุ ท ธศาสตร์ ห รื อ แผนที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การพั ฒ นา
เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติในระยะต่อไปจึงได้
ก�าหนดให้มีพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุมทั้ง 3 พื้นที่
คือ พื้นที่จังหวัดชั้นใน จังหวัดชายแดน และ จังหวัด
ชายทะเล เพือ่ แสวงหาแนวทางการพัฒนาหรือป้องกัน
และแก้ไขปัญหาที่มีความหลากหลายในมิติความ
มั่นคงในปัจจุบันและยึดโยงกระบวนการมีส่วนร่วม

ของภาคส่วนต่าง ๆ ในการวางแผนและขับเคลือ่ นไปสู่
การปฏิบัติให้เห็นผลเป็นรูปธรรมต่อไป
กล่าวได้ว่า การด�าเนินงานการพัฒนาเพื่อเสริม
ความมั่นคงของชาติในระยะต่อมาได้มีพัฒนาการ
ตามบริบทสถานการณ์ความมั่นคงและการบริหาร
จั ด การงานความมั่ น คงของหน่ว ยความมั่ น คง
ที่ได้มีการหารือร่วมกันกับหลายภาคส่วนในการวาง
นโยบาย แผน และแนวทางด�าเนินการ โดยมุง่ เป้าหมาย
เพือ่ เสริมสร้างภูมคิ มุ้ กันและจิตส�านึกด้านความมัน่ คง
ของคน ชุมชน ในพืน้ ทีเ่ ป้าหมายโดยผนึกก�าลังภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมด�าเนินการในกิจกรรม
ต่าง ๆ ในโครงการทีก่ า� หนดขึน้ เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมาย
ของการพั ฒ นาเพื่ อ เสริ ม ความมั่ น คงของชาติ
โดยเฉพาะพัฒนาการของความส�าคัญของการพัฒนา
เพื่อเสริมความมั่นคงในพื้นที่ทางบกและทางทะเล
ในปั จ จุ บั น ถื อ ได้ ว ่ า มี ค วามสอดคล้ อ งแผนแม่ บ ท
ภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ประเด็ น ความมั่ น คง
(พ.ศ. 2561 - 2565) อาทิ ในส่วนทีว่ า่ ด้วยการรักษา
ความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติพื้นที่ชายแดน
และทางทะเลและการเสริมสร้างความมั่นคงมนุษย์
และความปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น และ
การขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ห รื อ แผนที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
กับงานด้านความมัน่ คง ดังแผนภูมทิ ปี่ รากฏแนบท้าย
ซึง่ จะได้มกี ารกล่าวถึงในเอกสารชุดความมัน่ คงศึกษา
ในฉบับต่อไป

เอกสารอ้างอิง
ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ, ยุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดน. (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี)., 2550.
ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554)., กรุงเทพฯ:
ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด วี เจ พริ้นติ้ง. (ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์).
ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ., กรอบแนวทางการพัฒนาเพื่อเสริม
ความมั่นคงของชาติ (พ.ศ. 2548 - 2549)., กรุงเทพฯ : (ไม่ปรากฏที่พิมพ์)., 2548.
ส�านักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติ, การด�าเนินงานยุทธศาสตร์ความมัน่ คงชายแดน ปีงบประมาณ 2554. (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สา� นักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี)., 2554.
ส�านักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติ และส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, แผนพัฒนาเพือ่ เสริมความมัน่ คงของชาติ
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 - 2544)., (กรุงเทพฯ): บริษัท เอส.บี.ศิลป์บุญพริ้นติ้ง แอนด์ ซับพลาย จ�ากัด., 2540.
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โครงการ

แผนแมบท/
แผนงาน
ใต ยศ.
แผนปฏิบัติ

ยศ. ชาติ
ยศ. มั่นคง

กอ.รมน., กห.

แผนงาน/
1. โครงการ
2. รองรับ
3.
4.

(กพ., กอ.รมน., ศรชล.)

คศ.
พม.

แผนการ
แผนการ
ปองกัน
ปองกัน
และแกไขปญหา และแกไข
ความมั่นคง
ปญหา
ทางไซเบอร
การคามนุษย
ปภ.

แผนการ
แผนการ
ปองกัน
ปองกัน
และแกไข
และบรรเทา
ปญหา
สาธารณภัย
การกอการราย

สมช./กอ.รมน. สมช./กอ.รมน.

แผนการ
บริหาร
จัดการ
ผูหลบหนี
เขาเมือง

1.
2.

แผนงาน/
โครงการรองรับ

สศช.

แผนการ
เฝาระวัง
และปองกัน
ประเด็นทาง
เศรษฐกิจที่มี
ผลกระทบตอ
ความมั่นคง

1.
2.

1.
2.

แผนงาน/
โครงการรองรับ

แผนการเสริมสราง
ความมั่นคงของชาติ
จากภัยทุจริต
ป.ป.ห.

1.
2.

แผนงาน/
โครงการรองรับ

1.
2.

สมช./กอ.รมน.

แผนการ
ปองกันและ
แกไขปญหา
อาชญากรรม
ขามชาติ

1.
2.

1.
2.

1.
2.

แผนงาน/
โครงการรองรับ

กอ.รมน

แผน “ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

สมช.

1.
2.

1.
2.

*บูรณาการรวมกันกับ
ยุทธศาสตรชาติ
ดานอื่นๆ

แผนการปกปอง แผนการเสริมสราง
ความสัมพันธ
อธิปไตย
และผลประโยชน และความรวมมือกับ
ประเทศเพือ่ นบาน
ของชาติ
มิตรประเทศและ
ทางปก
องคการนานาชาติ
ทอ.
กท.
แผนงาน/
1. แผนงาน/
โครงการ
โครงการ
2. รองรับ
รองรับ

1.
2.

แผนงาน/
แผนงาน/
แผนงาน/
โครงการรองรับ โครงการรองรับ โครงการรองรับ

แผนการ
แผนการ
แผนการ
ปองกัน
ปองกัน
ปองกัน
อธิปไตย
อธิปไตย
อธิปไตย
และ
และ
และ
ผลประโยชน ผลประโยชน ผลประโยชน
ของชาติ
ของชาติ
ของชาติ
ในภาพรวม ทางปก
ทางทะเล
บก.ทท
ทบ.
ทร.

แผนการรักษาความมั่นคง
ดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
ทส.

แผนงาน/
โครงการรองรับ
1. การแกไขปญหา
2. การทำประมงผิด กม.

สมช./กษ.

1.
2.

แผนงาน/
โครงการรองรับ

กห./กอ.รมน

พน.

1.
2.

แผนงาน/
โครงการรองรับ

ศรชล.

แผนการรักษา แผนการพัฒนา แผนการพิทักษ แผนการ
ความมั่นคง
ประเทศ
และฟนฟู
แกไขปญหา
และผลประโยชน เพื่อความมัน่ คง ทรัพยาการ
ความมั่นคง
ของชาติ
และชวยเหลือ
ธรรมชาติ
ทางทะเล
ประชาชน และสิ่งแวดลอม เฉพาะกรณี

1.
2.

แผนการรักษาความมั่นคง
ดานอาหารและน้ำ

1.
2.

แผนการรักษาความมั่นคงทางพลังงาน

1.
2.

แผนงาน/
โครงการรองรับ

แผนการปองกัน แผนการรักษา แผนการรักษา
ความมั่นคง
และแกไขปญหา ความมั่นคง
และผลประโยชน
ภายใน
ความไมสงบ
ของชาติ
ใน จชต. ราชอาณาจักร
พื้นที่ชายแดน
กอ.รมน
สมช./กอ.รมน
สมช.

1.
2.

(กห.)
การปกปองอธิปไตยและผลประโยชนของชาติ

แผนงาน/โครงการรองรับ แผนงาน/โครงการรองรับ แผนงาน/โครงการรองรับ แผนงาน/โครงการรองรับ แผนงาน/โครงการรองรับ แผนงาน/โครงการรองรับ แผนงาน/โครงการรองรับ

ปปส.

แผนการ
ปองกัน
และ
ปราบปราม
ยาเสพติด

การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและการพัฒนาประเทศ

การปองกันและแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอความมั่นคง

กอ.รมน., ศรชล., กห.

ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง

1.
2.
3.
4.

แผนงาน/
โครงการรองรับ

สชช.

สมช./กห.

แผนการ
พัฒนา
ระบบ
การ
เตรียม
พรอม
แหงชาติ

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

1.
2.

แผนงาน/
โครงการรองรับ

แผนงาน/
โครงการรองรับ

1.
2.
3.
4.

แผนงาน/
โครงการรองรับ

กต.

แผนการ แผนการ แผนการ
เสริม
เสริม
รวมมื่อ
สราง
สราง
กับ
และ ธำรงไว ประเทศ
รักษา
ซึ่ง
เพื่อน
ดุลย สันติภาพ บาน
ภาพ
และ
ภูมิภาค
สภาวะ ความ
โลก
ระหวาง มั่นคง
รวมถึง
ประเทศ ของ
องคกร
ภูมิภาค ภาครัฐ
และที่
กต.
มิใช
ภาครัฐ
กต.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

แผนงาน/
โครงการรองรับ

แผนการ
ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร
ชาติดาน
ความมั่นคง
สมช.

1.
2.
3.
4.

แผนงาน/
โครงการรองรับ

แผนงาน/
โครงการรองรับ

แผนการ
แผนการ
บูรณาการ บูรณาการ
กลไก
ขอมูลดาน
การบริหาร ความมั่นคง
จัดการ
สมช.
ความมั่นคง
กอ.รมน./
ศรชล.

คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง

แผนงาน/
โครงการรองรับ

แผนงาน/
โครงการรองรับ

กห.

แผนการ
พัฒนา
ศักยภาพ
ของ
ประเทศ
ดานความ
มั่นคง

การพัฒนากลไก
การบริหารจัดการ
ความมั่นคงแบบองครวม

แผนการ
พัฒนา
ระบบ
งานขาว
กรอง
แบบ
บูรณาการ

สมช., กอ.รมน., ศรชล.

กต.
การบูรณาการความรวมมือ
ดานความมั่นคงกับอาเซียน
และนานาชาติ รวมถึงองคกร
ภาครัฐและที่มิใชภาครัฐ

สานงาน สั่งการ

กห., มท.

ชส. : อำนวยการ
ประ

การพัฒนาศักยภาพ
ของประเทศไทยพรอม
เผชิญภัยคุกคามที่กระทบ
ตอความมั่นคงของชาติ

., ยธ.,กอ.รมน., ศร

กห., กต., มท., ดศ

การบริหารการจัดการ
การพัฒนา
การเสริมสรางสุขภาวะ โรงเรียนคุณภาพ หนึ่งตำบล หนึ่งศูนยกีฬา
การสรางความมั่นคง การแกไขปญหา การลดปญหา การลด/ปองกัน การสรางความรักสามัคคี
การสรางความยั่งยืนฐาน
แผน ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ประจำตำบล
อุบัติเหตุ ปญหาอาชญากรรม ปรองดอง ความรักชาติ พรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม การเกษตรระดับตำบล เพื่อตำบลเขมแข็ง
ดานอาชีพ และรายได ยาเสพติด
หนึ่งกีฬาเดน
และความภาคภูมิใจในชาติ
ในระดับรัฐบาลถึงจังหวัด
บนทองถนน
และวัฒนธรรมทองถิ่น

แผนงาน/
1. โครงการ
2. รองรับ
3.
4.

1. แผนงาน/
2. โครงการ
รองรับ
3.
4.

แผนการ แผนการ แผนการ
สราง
เสริม
พัฒนา
ความรัก
สราง
ดาน
ความ การเมือง ความ
มั่นคง
สามัคคี
ของ
สมช. ปรองดอง
สถาบัน /กอ.รมน ของคน
หลัก
ในชาติ
ของ
มท.
ชาติ ฯ

สมช.
/กอ.รมน

1. แผนงาน/
2. โครงการ
รองรับ
3.
4.

สมช.

แผนการ
เสริม
สรางความ
มั่นคง
มนุษย
และความ
ปลอดภัย
ในชีวิต
และ
ทรัพยสิน

การรักษาความสงบภายในประเทศ

สม

ัฒน
ช., สภาพ

ยบาย
: ระดับนโ

ยุทธศาสตรชาติ

แนวความคิดการบริหารจัดการยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง

