เกร็ดความรู

สถาบันความมั่นคงศึกษา
ในวารสารมุมมองความมั่นคง ฉบับ ที่ 3 (กุมภาพันธ – พฤษภาคม 2563) ไดกลาวถึงเกร็ดความรู
เกีย่ วกับองคประกอบและอํานาจหนาทีข่ องสภาความมัน่ คงแหงชาติตามหมวด 1 สภาความมัน่ คงแหงชาติในมาตรา 6
และ มาตรา 7 และไดกลาวถึงอํานาจหนาที่ของสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ (สมช.) ในมาตรา 21 ภายใต
พระราชบัญญัตสิ ภาความมัน่ คงแหงชาติ พ.ศ. 2559 สําหรับเรือ่ งทีจ่ ะกลาวถึงในวารสารมุมมองความมัน่ คง ฉบับที่ 4
(มิถุนายน – กันยายน 2563) จะขอกลาวถึงเกร็ดความรูการจัดหนวยงานและกลไกการดําเนินงานของสํานักงาน
สภาความมั่นคงแหงชาติในรูปของคณะกรรมการชุดตาง ๆ ซึ่งสะทอนถึงพัฒนาการดําเนินงานของหนวยงาน
ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน

มองอดีต
เมื่อมองยอนกลับไปในชวงป พ.ศ. 2534 สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ มีโครงสรางการจัดหนวยงาน
ภายใน สมช. ในลักษณะ “กอง” มีทั้งสิ้น 7 กอง โดยการดําเนินงานของแตละกองใหความสําคัญกับภารกิจ
ความรับผิดชอบในกิจการงานความมั่นคงแตละดาน เชน กอง 1 กอง 2 กอง 3 กอง 4 เปนกองที่มีภารกิจกําหนด
นโยบายความมั่นคงแหงชาติในแตละดาน กลาวคือ กอง 1 รับผิดชอบความมั่นคงภายใน กอง 2 รับผิดชอบการเมือง
ระหวางประเทศ กอง 3 รับผิดชอบการทหาร กอง 4 รับผิดชอบเศรษฐกิจและสังคมจิตวิทยา ในขณะที่ภารกิจ
ของกอง 5 รับผิดชอบการประสานงานการปฏิบตั ติ ามนโยบายความมัน่ คงแหงชาติ (ครอบคลุมเรือ่ งการประสานงาน
ติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ติ ามนโยบายความมัน่ คงแหงชาติ) กอง 6 รับผิดชอบงานการเตรียมพรอม และ กอง 7
รับผิดชอบงานกิจการพิเศษ อาทิ การตอตานการกอการราย
การมีโครงสรางการจัดหนวยงานดังกลาวขางตนเพื่อดําเนินงานหนาที่หลักของสํานักงานสภาความมั่นคง
แหงชาติ (สมช.) คือ เสนอแนะนโยบายหรือกิจทีเ่ กีย่ วกับงานดานความมัน่ คง ภายใตพระราชบัญญัตสิ ภาความมัน่ คง
แหงชาติ พ.ศ. 2502 โดยใชกลไกสภาความมั่นคงแหงชาติ (สภา มช.) และคณะกรรมการหลักชุดตาง ๆ ของ สมช.
ดําเนินการเรื่องตาง ๆ ดังนี้ สภาความมั่นคงแหงชาติ คณะกรรมการนโยบายของสภาความมั่นคงแหงชาติ
คณะกรรมการรอยกรองงานของสภาความมั่นคงแหงชาติ คณะกรรมการประสานงานของสภาความมั่นคงแหงชาติ
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สภาความมั่นคงแหงชาติและคณะกรรมการของสภาความมั่นคงแหงชาติ
1 สภาความมั่นคงแหงชาติ นายกรัฐมนตรีเปนประธานสภาความมั่นคงแหงชาติ โดยสภาความมั่นคง

แหงชาติ (สภา มช.) ทําหนาที่พิจารณาเสนอแนะคณะรัฐมนตรีในเรื่องนโยบายภายใน นโยบายตางประเทศ
นโยบายการทหารกับการเศรษฐกิจและอื่น ๆ อันเกี่ยวกับความมั่นคงแหงชาติใหสอดคลองตองกัน เพื่อใหกิจการ
ทหารและกระทรวง ทบวง กรม และองคการอื่น ๆ ของรัฐสามารถประสานกันไดอยางใกลชิดเปนผลดี
ต อความมั่ น คงแหง ชาติ รวมถึง พิจ ารณาเรื่องที่เกี่ยวกับความมั่นคงแหงชาติตามที่ค ณะรัฐ มนตรีมอบหมาย
(พระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแหงชาติ พ.ศ. 2502 (วันที่ 23 กันยายน 2502) พระราชบัญญัติสภาความมั่นคง
แหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2507 (วันที่ 29 กันยายน 2507) (โดยการตราพระราชบัญญัตฯิ ฉบับนีม้ ผี ลใหมกี ารยกเลิก
พระราชบัญญัติสภาปองกันราชอาณาจักร พ.ศ. 2499 และพระราชบัญญัติสภาปองกันราชอาณาจักร (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2500)

2 คณะกรรมการนโยบายของสภาความมั่นคงแหงชาติ โดยมีเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ

เปนประธาน เพื่อทําหนาที่พิจารณาเสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตรความมั่นคงแหงชาติและแนวทางดําเนินการ
ตามนโยบายและยุทธศาสตรความมั่นคงแหงชาติตอสภาความมั่นคงแหงชาติ รวมทั้งพิจารณากลั่นกรองปญหา
ความมั่นคงแหงชาติตามที่ไดรับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีหรือตามขอเสนอของสวนราชการ
ที่เกี่ยวของตาง ๆ เพื่อนําไปประกอบการเสนอแนะนโยบายและแนวทางดําเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร
ความมั่นคงแหงชาติ (ตอมาเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2555 ไดมีการปรับปรุงองคประกอบและอํานาจหนาที่
ของคณะกรรมการฯ ใหสอดคลองกับสถานการณดานความมั่นคงของประเทศในขณะนั้น โดยมีรองนายกรัฐมนตรี
ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนประธานกรรมการ)

3 คณะกรรมการรอยกรองงานของสภาความมั่นคงแหงชาติ โดยมีเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ

เปนประธาน เพื่อทําหนาที่พิจารณาปญหาเฉพาะหนาและปญหาเรงดวนรวมทั้งเพื่อเสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร
แนวทางและมาตรการดําเนินการเกี่ยวกับความมั่นคงแหงชาติตอนายกรัฐมนตรี สภาความมั่นคงแหงชาติ
และสวนราชการตลอดจนหนวยงานที่เกี่ยวของ

4 คณะกรรมการประสานงานของสภาความมั่นคงแหงชาติ โดยมีเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ

เปนประธาน เพื่อทําหนาที่พิจารณาแบงมอบความรับผิดชอบการปฏิบัติตามนโยบายและยุทธศาสตรความมั่นคง
แหงชาติ เพื่อใหสวนราชการที่เกี่ยวของจัดทําแผนปฏิบัติราชการ แผนงาน และโครงการรองรับนโยบายและ
ยุทธศาสตรความมัน่ คงแหงชาติทกี่ าํ หนด รวมทัง้ ประสานงานและติดตามการดําเนินงานของสวนราชการทีเ่ กีย่ วของ
ในการนํ า นโยบายและยุ ท ธศาสตร ค วามมั่ น คงแห ง ชาติ ไ ปสู  ก ารปฏิ บั ติ ต ลอดจนประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งาน
ตามนโยบายและยุทธศาสตรความมั่นคงแหงชาติโดยรายงานตอสภาความมั่นคงแหงชาติตามหวงเวลาที่เหมาะสม

การจัดโครงสรางหนวยงาน สมช. ในป พ.ศ. 2541 และ พ.ศ. 2545
การจัดโครงสรางหนวยงานภายใน สมช. ไดมีการปรับเปลี่ยนในหลายครั้งเพื่อใหเหมาะสมกับสถานการณ
และสภาพการณการทํางานดานความมั่นคงในชวงเวลานั้น เมื่อป พ.ศ. 2541 ไดมีการปรับเปลี่ยนการเรียกชื่อ
“กอง + หมายเลข” เปน กอง + ระบุภารกิจที่รับผิดชอบ ดังนี้ กองอํานวยขาวกรองความมั่นคง กองความมั่นคง
ดานการเมือง กองความมั่นคงดานการปองกันประเทศ กองความมั่นคงดานเศรษฐกิจ กองความมั่นคงดานสังคม
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จิตวิทยา กองความมัน่ คงดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม กองความมัน่ คง
กิจการพิเศษ และสํานักงานเลขานุการกรม (พระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ
สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2541, ราชกิจจานุเบกษา วันที่ 22 กันยายน 2541)
การพัฒนาหนวยงานในหวงป พ.ศ. 2545 เปนผลสืบเนื่องจากการปฏิรูประบบราชการของประเทศไทย
เพื่อใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยในสวนของสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ ไดมีการปรับปรุงโครงสราง
การจัดหนวยและภารกิจหนาที่ โดยมีการแบงสวนราชการภายในออกเปน 4 สํานัก 1 กอง คือ 1) สํานักเลขานุการกรม
2) กองอํานวยการขาวกรอง 3) สํานักความมั่นคงกิจการชายแดนและการปองกันประเทศ 4) สํานักความมั่นคง
กิจการภายในประเทศ และ 5) สํานักความมั่นคงกิจการภายนอกประเทศ (กฎกระทรวงแบงสวนราชการ
สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ พ.ศ. 2545 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2545)
การพัฒนาองคกรในป พ.ศ. 2554 เปนไปตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานสภาความมัน่ คงแหงชาติ
พ.ศ. 2554 (ประกาศในราชกิจ จานุเ บกษา เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2554) โดยผูบริห ารของสํานักงาน
สภาความมั่นคงแหงชาติในขณะนั้น ไดมีการจัดกลุมภารกิจ ดังนี้
1) กลุมภารกิจนโยบายและแผนความมั่นคง ประกอบดวย สํานักนโยบายและแผนความมั่นคง (สนผ.)
สํานักประเมินภัยคุกคาม (สปภ.)
2) กลุมภารกิจยุทธศาสตรและอํานวยการความมั่นคง ประกอบดวย สํานักยุทธศาสตรความมั่นคง
ภายในประเทศ (สภน.) สํานักยุทธศาสตรความมั่นคงระหวางประเทศ (สรป.) สํานักยุทธศาสตรความมั่นคง
กิจการชายแดนและประเทศรอบบาน (สชป.) สํานักยุทธศาสตรความมั่นคงเกี่ยวกับภัยคุกคามขามชาติ (สภช.)
สํานักยุทธศาสตรความมัน่ คงจังหวัดชายแดนภาคใตและชนตางวัฒนธรรม (สชต.) สํานักยุทธศาสตรการเตรียมพรอม
และการปองกันประเทศ (สตป.)
3) กลุมภารกิจดานการบริหาร คือ สํานักงานเลขาธิการ (สลก.)
4) กลุมภารกิจอื่น ๆ ประกอบดวย 1) กลุมพัฒนาระบบบริหาร (กพบ.) 2) กลุมตรวจสอบภายใน (กตส.)
3) ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต (ศปท.)
5) กลุมภารกิจการบริหารทางวิชาการความมั่นคง คือ กลุมพัฒนาองคความรูความมั่นคง (กพอ.)
การปรั บ ปรุ ง โครงสร า งการจั ด หน ว ยงานดั ง กล า วข า งต น เพื่ อ ให มี ค วามเหมาะสมกั บ ปริ ม าณงาน
และอัตรากําลังภายใตกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี
พ.ศ. 2554 และ กฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2556 (มีผลใหยกเลิกกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติสํานักนายกรัฐมนตรี
พ.ศ. 2545) โดยมีกลไกในรูปแบบคณะกรรมการอืน่ เพิม่ เติมอีกหลายชุดนอกเหนือจากคณะกรรมการหลักชุดตาง ๆ
ดังกลาวขางตนเพื่อรับผิดชอบประเด็นดานความมั่นคงเปนการเฉพาะ อาทิ คณะกรรมการอํานวยการขาวกรอง
แหงชาติ คณะกรรมการนโยบายและอํานวยการรักษาผลประโยชนแหงชาติทางทะเล คณะกรรมการอํานวย
การปองกันและแกไขปญหาอาชญากรรมขามชาติ คณะกรรมการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
คณะกรรมการนโยบายและอํานวยการแกไขปญหาการกอการรายสากล โดยปจจุบันคณะกรรมการหลายชุดไดมี
การปรับเปลี่ยนองคประกอบและหนาที่อํานาจไปตามความเหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
ดานความมั่นคงเฉพาะเรื่อง

9_NTp83-88_������������ Press.indd 85

6/19/2563 BE 3:08 PM

พัฒนาการการจัดหนวยงาน

และการดําเนินงานจากอดีตมาสูปจจุบัน
สมช. ไดมีการปรับโครงสรางการจัดหนวยงาน
และการดําเนินงานของ สมช. เพื่อใหสอดคลองกับ
บริบทความมั่นคงในปจจุบันและแนวโนม โดยมีภารกิจ
ที่เพิ่มขึ้นและใหมีความเหมาะสมกับสภาพของภารกิจ
ที่เปลี่ยนไปตามกฎหมายวาดวยความมั่นคงแหงชาติ
และกฎหมายดานความมัน่ คงอืน่ ทีเ่ กีย่ วของ อันจะทําให
การปฏิบัติภารกิจตามหนาที่และอํานาจมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลยิ่งขึ้น

กฎกระทรวงการแบงสวนราชการ
สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ
สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2563
กฎกระทรวงฯ กํ า หนดให สํ า นั ก งานสภา
ความมั่ น คงแห ง ชาติ มี ภ ารกิ จ เกี่ ย วกั บ กิ จ การความ
มั่นคงของประเทศ การเสนอแนะการจัดทํานโยบาย
และแผนระดั บ ชาติ ว  า ด ว ยความมั่ น คงแห ง ชาติ
นโยบายและยุท ธศาสตร ห รื อ แผนด า นความมั่ น คง
เฉพาะเรื่อง แผนงานหรือแนวทางปฏิบัติดานความ
มั่นคงของชาติและแผนเตรียมพรอมแหงชาติเสนอตอ
สภาความมั่ น คงแห ง ชาติ การติ ด ตามประเมิ น
และวิเคราะหสถานการณภาพรวมในเชิงยุทธศาสตร
ดานความมัน่ คง การแจงเตือนภัยคุกคาม รวมทัง้ อํานวยการ
และประสานงานใหเปนไปตามนโยบาย ยุทธศาสตร
และการประเมินผลตลอดจนการพัฒนาและการจัด
ทํ า ฐานข อ มู ล และองค ค วามรู  ด  า นความมั่ น คงที่ มี
คุณภาพ เพื่อปกปองและรักษาผลประโยชนของชาติ
(ราชกิจจานุเบกษา เลม 137 ตอนที่ 22 ก เมื่อวันที่
19 มีนาคม 2563)
การดําเนินงานของสํานักงานสภาความมั่นคง
แหงชาติในปจจุบนั ภายใตกฎกระทรวงฯ ขางตน กําหนด
ให มี ก ารแบ ง ส ว นราชการของสํ า นั ก งานสภาความ

ดังนั้น เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 ราชกิจจา
นุเบกษาไดประกาศกฎกระทรวงการแบงสวนราชการ
สํานักงานสภาความมัน่ คงแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี
พ.ศ. 2563 (นายกรัฐมนตรีลงนามเมือ่ วันที่ 12 มีนาคม
2563) ทั้งนี้ ใหยกเลิกกฎกระทรวงแบงสวนราชการ
สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี
พ.ศ. 2554 และกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงาน
สภาความมัน่ คงแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2556

มั่นคงแหงชาติ (สมช.) ประกอบดวย 1 สํานักเลขาธิการ
และ 9 กอง ดังนี้ สํานักงานเลขาธิการ (สลก.) กอง
นโยบายและยุทธศาสตรความมัน่ คง (กนย.) กองประเมิน
ภัยคุกคาม (กปภ.) กองความมั่นคงดานการเตรียม
พรอมและการปองกันประเทศ (กตป.) กองความมั่นคง
จังหวัดชายแดนภาคใตและชนตางวัฒนธรรม (กชต.)
กองความมั่นคงกิจการชายแดนและประเทศรอบบาน
(กชป.) กองความมัน่ คงเกีย่ วกับภัยคุกคามขามชาติ (กภช.)
กองความมัน่ คงภายในประเทศ (กภน.) กองความมั่นคง
ระหวางประเทศ (กรป.) และกองความมั่นคงทางทะเล
(กมท.) นอกจากนีโ้ ครงสรางการจัดหนวยงานของ สมช.
ไดกําหนดใหมีกลุมงานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานที่
ขึ้นตรงตอเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ ดังนี้
กลุมกฎหมาย (กกม.) กลุมตรวจสอบภายใน (กตส.)
กลุมพัฒนาระบบบริหาร (กพบ.) และศูนยปฏิบัติการ
ตอตานการทุจริต (ศปท.)
นอกจากนี้ สํานักงานสภาความมัน่ คงแหงชาติ
ไดมีการทบทวนคําสั่งตาง ๆ ที่ออกโดยสภาความมั่นคง
แหงชาติ เพือ่ ใหมคี วามเหมาะสมในการกลัน่ กรอง เสนอแนะ
ยุทธศาสตร นโยบาย แผน และอํานวยการ ประสาน
การขับเคลื่อนงานดานความมั่นคง โดยมีการทบทวน
องค ป ระกอบและหน า ที่ อํ า นาจของคณะกรรมการ
ชุดตาง ๆ ภายใตคําสั่งสภาความมั่นคงแหงชาติ อาทิ
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คณะกรรมการนโยบายของสภาความมั่นคงแหงชาติ
คณะกรรมการรอยกรองงานของสภาความมัน่ คงแหงชาติ
คณะกรรมการประสานงานของสภาความมัน่ คงแหงชาติ
คณะกรรมการเตรียมพรอมแหงชาติ คณะกรรมการ
ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคง (เมื่อวันที่ 13
มีนาคม 2563 นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ
จันทรโอชา) ประธานสภาความมัน่ คงแหงชาติไดลงนาม
คําสั่งฯ)

สํ า หรั บ การดํ า เนิ น งานของสํ า นั ก งานสภา
ความมั่นคงแหงชาติไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการขึ้น
ใหม รวม 3 คณะ คือ 1) คณะกรรมการบูรณาการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง 2) คณะ
กรรมการขับเคลื่อนแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
ประเด็นความมั่นคงและนโยบายและแผนระดับชาติวา
ดวยความมั่นคงแหงชาติ และ 3) คณะกรรมการ
นโยบายวิชาการดานความมัน่ คง (เมือ่ วันที่ 13 มีนาคม
2563 นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา)
ประธานสภาความมั่นคงแหงชาติไดลงนามคําสั่งฯ)

สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติกับ
การพัฒนาองคความรูความมั่นคง
ที่ ผ  า นมา การดําเนินงานทางวิช าการดาน
ความมั่ น คงและการทํ า งานร ว มกั บ นั ก วิ ช าการและ
สถาบันทางวิชาการมีการดําเนินงานตั้งแตในอดีตโดย
การเชิ ญ นั กวิ ชาการหรือผูที่เชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ
รวมถึ ง องค กรพัฒ นาเอกชน และภาคประชาสังคม
และปรากฏเดนชัดขึ้นเมื่อมีก ารจัดตั้ง “กลุมพัฒนา
องค ค วามรู  ค วามมั่ น คง” (กพอ.) และกํ า หนดให มี
ตําแหนงผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานยุทธศาสตรความมั่นคง
(ระดั บ 9) กํ ากับ ดูแลงานวิช าการดานความมั่นคง
โดยมีความรวมมือกับนักวิชาการ สถาบันทางวิชาการ
มาโดยตอเนื่องในการประชุมสัมมนา การระดมความ
คิ ด เห็ น การมีข อเสนอแนะทางวิช าการตอประเด็น
ป ญ หาความมั่ น คง โดยการให ค วามสํ า คั ญ กั บ
การดํ า เนิ น งานทางวิ ช าการนั้ น จะเห็ น ได ว  า เมื่ อ
วันที่ 23 กรกฎาคม 2551 นายกรัฐมนตรี/ประธาน
สภาความมั่นคงแหงชาติไดลงนามคําสั่งสํานักนายก
รัฐมนตรีที่ 136/2551 เรือ่ ง แตงตั้งคณะกรรมการศูนย
ความมั่นคงศึกษาสภาความมั่นคงแหงชาติ และเมือ่
วันที่ 8 ตุลาคม 2555 เลขาธิการสภาความมัน่ คงแหงชาติ
ไดลงนามในคําสั่งสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ
ที่ 327/2555 เรื่อง จัดตั้ง ศูนยความมั่นคงศึกษา
สภาความมัน่ คงแหงชาติ (ปจจุบนั ไดมกี ารยกเลิกคําสั่งฯ
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563)

ปจจุบัน การกําหนดนโยบาย แผน ในการ
พัฒนาองคความรูดานความมั่นคงและการมีความรวม
มือกับภาควิชาการและภาคีเครือขายทางวิชาการได
ปรากฏชัดเจนขึ้นภายใตกฎกระทรวงฯ ฉบับปจจุบัน
ที่ ใ ห ค วามสํ า คั ญ กั บ การทํ า หน า ที่ ใ นการศึ ก ษา

วิ จั ย พั ฒ นาองค ค วามรู  เพื่ อ เสริ ม สร า ง
ศั ก ยภาพและบริ ห ารจั ด การคลั ง สมองด า น
ความมัน่ คงรวมทั้ ง ขั บ เคลื่ อ นการดํ า เนิ น งานคณะ
ที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแหงชาติ และทําหนาที่

สงเสริม ประสานงาน หรือ รวมมือกับหนวย
งานภายในประเทศและหนวยงานหรือสถาบัน
องค ก รต า งประเทศในกิ จ การด า นวิ ช าการ
ที่เกี่ยวกับความมั่นคงรวมทั้งเผยแพรขอมูล
และองค ค วามรู  เ กี่ ย วกั บ ความมั่ น คง โดย
เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติไดมีคําสั่ง
แตงตั้งสถาบันความมั่นคงศึกษา (สมศ.) เปน
หนวยงานภายในสํานักงานสภาความมั่นคง
แหงชาติ (พัฒนาจากการเปนกลุมพัฒนาองค
ความรูความมั่นคง : กพอ.) เพื่อรับผิดชอบ
งานพัฒนาองคความรูดานความมั่นคง และ
ทํ า หน า ที่ พั ฒ นาและส ง เสริ ม ความร ว มมื อ
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ทางวิชาการในรูปแบบของ Track 1.5 (ภาครัฐ
กับภาควิชาการ) และ Track 2 (ภาควิชาการ)
เพือ่ นําองคความรูจ ากนักวิชาการ ผูเ ชีย่ วชาญ
สาขาตาง ๆ มาประกอบการพิจารณาเสนอแนะ
ยุทธศาสตร นโยบาย และแผน หรือแมแต
แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวของกับงานดานความ
มัน่ คงทัง้ ภายในและตางประเทศ
ซึง่ ในการดําเนินงานพัฒนาองคความรู
ดานความมั่นคงนั้น คณะกรรมการนโยบาย
วิชาการดานความมัน่ คง ภายใตคาํ สัง่ สภาความ
มั่นคงแหงชาติ ที่ 8/2563 ที่นายกรัฐมนตรี
ได ล งนามคํ าสั่งแตงตั้งขึ้น โดยมีเ ลขาธิ การ
สภาความมัน่ คงแหงชาติ เปนประธาน เปนกลไก
สําคัญในการทําหนาทีก่ าํ หนดนโยบายวิชาการ
ดานความมั่นคงเพื่อสนับสนุนการเสนอแนะ

ยุ ท ธศาสตร นโยบาย แผนความมั่ น คง
เฉพาะเรื่ อ งอั น เกี่ ย วกั บ ความมั่ น คงแห ง ชาติ
และใหคําปรึกษา เสนอแนะ การดําเนินงานดาน
วิชาการและแนวทางการพัฒนาอันเกี่ยวเนื่อง
กับการพัฒนาองคความรูดานความมั่นคงแก
สภาความมั่นคงแหงชาติ สํานักงานสภาความ
มั่นคงแหงชาติ และหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
รวมถึ ง เสนอแนะแนวทางการศึ ก ษา วิ จั ย
รวบรวม พัฒนา สงเสริม และเผยแพรขอมูล
หรือองคความรูเกี่ยวกับความมั่นคงแหงชาติ
โดยในวารสารมุมมองความมัน่ คงฉบับตอ ๆ ไป
จะได ก ล า วถึ ง บทบาทของคณะกรรมการ
นโยบายวิ ช าการด า นความมั่ น คงในการ
พัฒนาองคความรูดานความมั่นคงตอไป

กลุมงาน
พัฒนาองคความรู
ความมั่นคง

กลุมงานศึกษาอบรม
และสงเสริมความรวมมือ
ทางวิชาการ

สมศ.
สมช.

กลุมงาน
จัดการองคความรู
ดานความมั่นคง
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