
 ในวารสารมุมมองความมั่นคง ฉบับท่ี 3 (กุมภาพันธ – พฤษภาคม 2563) ไดกลาวถึงเกร็ดความรู 
เกีย่วกบัองคประกอบและอาํนาจหนาทีข่องสภาความมัน่คงแหงชาตติามหมวด 1 สภาความมัน่คงแหงชาติในมาตรา 6
และ มาตรา 7  และไดกลาวถึงอํานาจหนาที่ของสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ (สมช.) ในมาตรา 21 ภายใต
พระราชบญัญตัสิภาความมัน่คงแหงชาติ พ.ศ. 2559 สาํหรบัเรือ่งท่ีจะกลาวถึงในวารสารมมุมองความมัน่คง ฉบับท่ี 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 รบัผดิชอบการประสานงานการปฏิบตัติามนโยบายความม่ันคงแหงชาต ิ (ครอบคลมุเรือ่งการประสานงาน
ตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตัติามนโยบายความม่ันคงแหงชาต)ิ กอง 6 รบัผดิชอบงานการเตรยีมพรอม และ กอง 7 
รับผิดชอบงานกิจการพิเศษ อาทิ การตอตานการกอการราย 

 การมีโครงสรางการจัดหนวยงานดังกลาวขางตนเพื่อดําเนินงานหนาท่ีหลักของสํานักงานสภาความมั่นคง
แหงชาต ิ (สมช.) คือ เสนอแนะนโยบายหรือกจิท่ีเกีย่วกบังานดานความมัน่คง ภายใตพระราชบัญญตัสิภาความมัน่คง
แหงชาติ พ.ศ. 2502 โดยใชกลไกสภาความมั่นคงแหงชาติ (สภา มช.) และคณะกรรมการหลักชุดตาง ๆ ของ สมช. 
ดําเนินการเร่ืองตาง ๆ ดังนี้ สภาความมั่นคงแหงชาติ คณะกรรมการนโยบายของสภาความมั่นคงแหงชาติ 
คณะกรรมการรอยกรองงานของสภาความมั่นคงแหงชาติ คณะกรรมการประสานงานของสภาความมั่นคงแหงชาติ 

สถาบันความมั่นคงศึกษา



เกร็ดความรู
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 สภาความมั่นคงแหงชาติและคณะกรรมการของสภาความมั่นคงแหงชาติ

1 สภาความมั่นคงแหงชาติ นายกรัฐมนตรีเปนประธานสภาความมั่นคงแหงชาติ โดยสภาความมั่นคง
แหงชาติ (สภา มช.) ทําหนาที่พิจารณาเสนอแนะคณะรัฐมนตรีในเรื่องนโยบายภายใน นโยบายตางประเทศ 
นโยบายการทหารกับการเศรษฐกิจและอื่น ๆ อันเกี่ยวกับความมั่นคงแหงชาติใหสอดคลองตองกัน เพื่อใหกิจการ
ทหารและกระทรวง ทบวง กรม และองคการอื่น ๆ ของรัฐสามารถประสานกันไดอยางใกลชิดเปนผลดี
ตอความมั่นคงแหงชาติ รวมถึงพิจารณาเรื่องท่ีเก่ียวกับความมั่นคงแหงชาติตามท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
(พระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแหงชาติ พ.ศ. 2502 (วันที่ 23 กันยายน 2502) พระราชบัญญัติสภาความมั่นคง
แหงชาต ิ(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2507 (วนัที ่29 กนัยายน 2507) (โดยการตราพระราชบัญญตัฯิ ฉบับนีมี้ผลใหมกีารยกเลกิ
พระราชบัญญัติสภาปองกันราชอาณาจักร พ.ศ. 2499 และพระราชบัญญัติสภาปองกันราชอาณาจักร (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2500)

2 คณะกรรมการนโยบายของสภาความมั่นคงแหงชาติ โดยมีเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ
เปนประธาน เพื่อทําหนาที่พิจารณาเสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตรความมั่นคงแหงชาติและแนวทางดําเนินการ
ตามนโยบายและยุทธศาสตรความมั่นคงแหงชาติตอสภาความมั่นคงแหงชาติ รวมทั้งพิจารณากลั่นกรองปญหา
ความมั่นคงแหงชาติตามที่ไดรับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีหรือตามขอเสนอของสวนราชการ
ที่เกี่ยวของตาง ๆ  เพื่อนําไปประกอบการเสนอแนะนโยบายและแนวทางดําเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร
ความม่ันคงแหงชาติ (ตอมาเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2555 ไดมีการปรับปรุงองคประกอบและอํานาจหนาท่ี
ของคณะกรรมการฯ ใหสอดคลองกับสถานการณดานความมั่นคงของประเทศในขณะนั้น โดยมีรองนายกรัฐมนตรี
ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนประธานกรรมการ)  

3 คณะกรรมการรอยกรองงานของสภาความมั่นคงแหงชาติ โดยมีเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ
เปนประธาน เพื่อทําหนาที่พิจารณาปญหาเฉพาะหนาและปญหาเรงดวนรวมทั้งเพื่อเสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร 
แนวทางและมาตรการดําเนินการเกี่ยวกับความมั่นคงแหงชาติตอนายกรัฐมนตรี สภาความมั่นคงแหงชาติ
และสวนราชการตลอดจนหนวยงานที่เกี่ยวของ

4 คณะกรรมการประสานงานของสภาความม่ันคงแหงชาติ โดยมีเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ
เปนประธาน เพื่อทําหนาที่พิจารณาแบงมอบความรับผิดชอบการปฏิบัติตามนโยบายและยุทธศาสตรความมั่นคง
แหงชาติ เพื่อใหสวนราชการที่เกี่ยวของจัดทําแผนปฏิบัติราชการ แผนงาน และโครงการรองรับนโยบายและ
ยทุธศาสตรความมัน่คงแหงชาติทีก่าํหนด รวมทัง้ประสานงานและตดิตามการดาํเนนิงานของสวนราชการทีเ่กีย่วของ
ในการนํานโยบายและยุทธศาสตรความมั่นคงแหงชาติไปสู การปฏิบัติตลอดจนประเมินผลการดําเนินงาน
ตามนโยบายและยุทธศาสตรความมั่นคงแหงชาติโดยรายงานตอสภาความมั่นคงแหงชาติตามหวงเวลาท่ีเหมาะสม

การจัดโครงสรางหนวยงานภายใน สมช. ไดมีการปรับเปลี่ยนในหลายครั้งเพื่อใหเหมาะสมกับสถานการณ
และสภาพการณการทํางานดานความมั่นคงในชวงเวลานั้น เมื่อป พ.ศ. 2541 ไดมีการปรับเปลี่ยนการเรียกชื่อ  
“กอง + หมายเลข” เปน กอง + ระบุภารกิจที่รับผิดชอบ ดังนี้ กองอํานวยขาวกรองความมั่นคง กองความมั่นคง
ดานการเมือง กองความมั่นคงดานการปองกันประเทศ กองความมั่นคงดานเศรษฐกิจ กองความมั่นคงดานสังคม

การจัดโครงสรางหนวยงาน สมช. ในป พ.ศ. 2541 และ พ.ศ. 2545
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จติวิทยา กองความม่ันคงดานวิทยาศาสตร เทคโนโลย ีพลงังาน ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม กองความมัน่คง
กิจการพิเศษ และสํานักงานเลขานุการกรม  (พระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ 
สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2541, ราชกิจจานุเบกษา วันที่ 22 กันยายน 2541) 

 การพัฒนาหนวยงานในหวงป พ.ศ. 2545 เปนผลสืบเนื่องจากการปฏิรูประบบราชการของประเทศไทย
เพ่ือใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดยในสวนของสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ ไดมีการปรับปรุงโครงสราง
การจัดหนวยและภารกจิหนาที ่โดยมกีารแบงสวนราชการภายในออกเปน 4 สาํนกั 1 กอง คือ 1) สาํนกัเลขานุการกรม
2) กองอํานวยการขาวกรอง 3) สํานักความม่ันคงกิจการชายแดนและการปองกันประเทศ 4) สํานักความมั่นคง
กิจการภายในประเทศ และ 5) สํานักความมั่นคงกิจการภายนอกประเทศ (กฎกระทรวงแบงสวนราชการ
สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ พ.ศ. 2545  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันท่ี 9 ตุลาคม 2545) 

 การพฒันาองคกรในป พ.ศ. 2554 เปนไปตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานกังานสภาความมัน่คงแหงชาติ 
พ.ศ. 2554 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันท่ี 20 พฤษภาคม 2554)  โดยผู บริหารของสํานักงาน
สภาความมั่นคงแหงชาติในขณะนั้น ไดมีการจัดกลุมภารกิจ ดังนี้

1) กลุมภารกิจนโยบายและแผนความมั่นคง ประกอบดวย สํานักนโยบายและแผนความมั่นคง (สนผ.) 
สํานักประเมินภัยคุกคาม (สปภ.) 

2) กลุมภารกิจยุทธศาสตรและอํานวยการความมั่นคง ประกอบดวย สํานักยุทธศาสตรความมั่นคง
ภายในประเทศ (สภน.) สํานักยุทธศาสตรความมั่นคงระหวางประเทศ (สรป.) สํานักยุทธศาสตรความมั่นคง
กิจการชายแดนและประเทศรอบบาน (สชป.) สํานักยุทธศาสตรความมั่นคงเก่ียวกับภัยคุกคามขามชาติ (สภช.)
สาํนกัยทุธศาสตรความมัน่คงจังหวดัชายแดนภาคใตและชนตางวฒันธรรม (สชต.) สาํนกัยทุธศาสตรการเตรียมพรอม
และการปองกันประเทศ (สตป.) 

3) กลุมภารกิจดานการบริหาร คือ สํานักงานเลขาธิการ (สลก.)

4) กลุมภารกิจอื่น ๆ  ประกอบดวย 1) กลุมพัฒนาระบบบริหาร (กพบ.) 2) กลุมตรวจสอบภายใน (กตส.)

3) ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต (ศปท.) 

5) กลุมภารกิจการบริหารทางวิชาการความม่ันคง คือ กลุมพัฒนาองคความรูความม่ันคง (กพอ.) 

การปรับปรุงโครงสรางการจัดหนวยงานดังกลาวขางตนเพื่อใหมีความเหมาะสมกับปริมาณงาน
และอัตรากําลังภายใตกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี 
พ.ศ. 2554 และ กฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2556 (มีผลใหยกเลิกกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติสํานักนายกรัฐมนตรี
พ.ศ. 2545) โดยมกีลไกในรปูแบบคณะกรรมการอืน่เพิม่เตมิอกีหลายชดุนอกเหนอืจากคณะกรรมการหลกัชดุตาง ๆ
ดังกลาวขางตนเพื่อรับผิดชอบประเด็นดานความมั่นคงเปนการเฉพาะ อาทิ คณะกรรมการอํานวยการขาวกรอง
แหงชาติ คณะกรรมการนโยบายและอํานวยการรักษาผลประโยชนแหงชาติทางทะเล คณะกรรมการอํานวย
การปองกันและแกไขปญหาอาชญากรรมขามชาติ คณะกรรมการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
คณะกรรมการนโยบายและอํานวยการแกไขปญหาการกอการรายสากล โดยปจจุบันคณะกรรมการหลายชุดไดมี
การปรับเปล่ียนองคประกอบและหนาที่อํานาจไปตามความเหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
ดานความมั่นคงเฉพาะเรื่อง
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    กฎกระทรวงการแบงสวนราชการ      
    สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ
    สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2563

 กฎกระทรวงฯ กําหนดใหสํานักงานสภา
ความมั่นคงแหงชาติมีภารกิจเกี่ยวกับกิจการความ
มั่นคงของประเทศ การเสนอแนะการจัดทํานโยบาย
และแผนระดับชาติว าด วยความม่ันคงแห งชาติ 
นโยบายและยุทธศาสตรหรือแผนดานความมั่นคง
เฉพาะเร่ือง แผนงานหรือแนวทางปฏิบัติดานความ
มั่นคงของชาติและแผนเตรียมพรอมแหงชาติเสนอตอ
สภาความมั่นคงแห งชาติ การติดตามประเมิน 
และวิเคราะหสถานการณภาพรวมในเชิงยุทธศาสตร
ดานความมัน่คง การแจงเตือนภยัคุกคาม รวมทัง้อาํนวยการ 
และประสานงานใหเปนไปตามนโยบาย ยุทธศาสตร 
และการประเมินผลตลอดจนการพัฒนาและการจัด
ทําฐานขอมูลและองคความรู ด านความมั่นคงท่ีมี
คุณภาพ เพื่อปกปองและรักษาผลประโยชนของชาติ  
(ราชกิจจานุเบกษา เลม 137 ตอนที่ 22 ก เมื่อวันที่ 
19 มีนาคม 2563)

 การดําเนินงานของสํานักงานสภาความมั่นคง
แหงชาตใินปจจุบนัภายใตกฎกระทรวงฯ ขางตน กําหนด
ใหมีการแบงสวนราชการของสํานักงานสภาความ

มั่นคงแหงชาติ (สมช.) ประกอบดวย 1 สํานักเลขาธิการ 
และ 9 กอง ดังนี้ สํานักงานเลขาธิการ (สลก.) กอง
นโยบายและยทุธศาสตรความม่ันคง (กนย.) กองประเมิน
ภัยคุกคาม (กปภ.) กองความมั่นคงดานการเตรียม
พรอมและการปองกันประเทศ (กตป.) กองความมั่นคง
จังหวัดชายแดนภาคใตและชนตางวัฒนธรรม (กชต.) 
กองความมั่นคงกิจการชายแดนและประเทศรอบบาน 
(กชป.) กองความมัน่คงเกีย่วกบัภยัคกุคามขามชาต ิ (กภช.) 
กองความมัน่คงภายในประเทศ (กภน.) กองความมั่นคง
ระหวางประเทศ (กรป.) และกองความมั่นคงทางทะเล 
(กมท.) นอกจากน้ีโครงสรางการจัดหนวยงานของ สมช. 
ไดกําหนดใหมีกลุมงานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานที่
ขึ้นตรงตอเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ ดังนี้ 
กลุมกฎหมาย (กกม.) กลุมตรวจสอบภายใน (กตส.) 
กลุมพัฒนาระบบบริหาร (กพบ.) และศูนยปฏิบัติการ
ตอตานการทุจริต (ศปท.) 

 นอกจากนี ้สาํนกังานสภาความมัน่คงแหงชาติ
ไดมีการทบทวนคําสั่งตาง ๆ ที่ออกโดยสภาความมั่นคง
แหงชาติ เพือ่ใหมคีวามเหมาะสมในการกลัน่กรอง เสนอแนะ 
ยุทธศาสตร นโยบาย แผน และอํานวยการ ประสาน
การขับเคลื่อนงานดานความมั่นคง โดยมีการทบทวน
องคประกอบและหนาที่อํานาจของคณะกรรมการ
ชุดตาง ๆ ภายใตคําสั่งสภาความมั่นคงแหงชาติ อาทิ 

พัฒนาการการจัดหนวยงาน
และการดําเนินงานจากอดีตมาสูปจจุบัน

 สมช. ไดมีการปรับโครงสรางการจัดหนวยงาน
และการดําเนินงานของ สมช. เพื่อใหสอดคลองกับ
บริบทความมั่นคงในปจจุบันและแนวโนม โดยมีภารกิจ
ที่เพ่ิมขึ้นและใหมีความเหมาะสมกับสภาพของภารกิจ
ที่เปลี่ยนไปตามกฎหมายวาดวยความมั่นคงแหงชาติ
และกฎหมายดานความมัน่คงอืน่ทีเ่ก่ียวของ อันจะทําให
การปฏิบัติภารกิจตามหนาที่และอํานาจมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

 ดังนั้น เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 ราชกิจจา
นุเบกษาไดประกาศกฎกระทรวงการแบงสวนราชการ
สาํนกังานสภาความมัน่คงแหงชาต ิ สํานกันายกรัฐมนตรี 
พ.ศ. 2563 (นายกรฐัมนตรลีงนามเมือ่วนัที ่ 12 มนีาคม
2563) ทั้งนี้ ใหยกเลิกกฎกระทรวงแบงสวนราชการ
สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี
พ.ศ. 2554 และกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงาน
สภาความมัน่คงแหงชาต ิสาํนักนายกรฐัมนตร ี(ฉบับท่ี 2)
พ.ศ. 2556
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คณะกรรมการนโยบายของสภาความมั่นคงแหงชาติ 
คณะกรรมการรอยกรองงานของสภาความมัน่คงแหงชาติ 
คณะกรรมการประสานงานของสภาความมัน่คงแหงชาต ิ
คณะกรรมการเตรียมพรอมแหงชาติ คณะกรรมการ
ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคง (เมื่อวันที่ 13 
มีนาคม 2563 นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ 
จนัทรโอชา) ประธานสภาความมัน่คงแหงชาติไดลงนาม
คําสั่งฯ) 

 สําหรับการดําเนินงานของสํานักงานสภา
ความม่ันคงแหงชาติไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการข้ึน
ใหม รวม 3 คณะ คือ 1) คณะกรรมการบูรณาการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง 2) คณะ
กรรมการขับเคลื่อนแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
ประเด็นความมั่นคงและนโยบายและแผนระดับชาติวา
ดวยความมั่นคงแหงชาติ และ 3) คณะกรรมการ
นโยบายวชิาการดานความมัน่คง (เมือ่วนัที ่ 13 มนีาคม 
2563 นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา) 
ประธานสภาความมั่นคงแหงชาติไดลงนามคําสั่งฯ) 

 ที่ผานมา การดําเนินงานทางวิชาการดาน
ความมั่นคงและการทํางานรวมกับนักวิชาการและ
สถาบันทางวิชาการมีการดําเนินงานต้ังแตในอดีตโดย
การเชิญนักวิชาการหรือผู ที่เชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ 
รวมถึงองคกรพัฒนาเอกชน และภาคประชาสังคม 
และปรากฏเดนชัดขึ้นเมื่อมีการจัดต้ัง “กลุ มพัฒนา
องคความรู ความมั่นคง” (กพอ.) และกําหนดใหมี
ตาํแหนงผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานยุทธศาสตรความมั่นคง 
(ระดับ 9) กํากับดูแลงานวิชาการดานความมั่นคง 
โดยมีความรวมมือกับนักวิชาการ สถาบันทางวิชาการ 
มาโดยตอเน่ืองในการประชุมสัมมนา การระดมความ
คิดเห็น การมีขอเสนอแนะทางวิชาการตอประเด็น
ป ญหาความมั่นคง โดยการให ความสําคัญกับ
การดําเนินงานทางวิชาการน้ัน จะเห็นไดว าเมื่อ
วันที่ 23 กรกฎาคม 2551 นายกรัฐมนตรี/ประธาน
สภาความมั่นคงแหงชาติไดลงนามคําสั่งสํานักนายก
รัฐมนตรีที่ 136/2551 เรือ่ง แตงตั้งคณะกรรมการศูนย
ความม่ันคงศึกษาสภาความม่ันคงแหงชาติ และเมือ่
วนัที ่8 ตลุาคม 2555 เลขาธกิารสภาความม่ันคงแหงชาติ 
ไดลงนามในคําสั่งสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ
ที่ 327/2555 เรื่อง จัดตั้งศูนยความมั่นคงศึกษา 
สภาความมัน่คงแหงชาติ (ปจจุบนัไดมีการยกเลิกคําสั่งฯ 
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563) 

 ปจจุบัน การกําหนดนโยบาย แผน ในการ
พัฒนาองคความรูดานความมั่นคงและการมีความรวม
มือกับภาควิชาการและภาคีเครือขายทางวิชาการได
ปรากฏชัดเจนขึ้นภายใตกฎกระทรวงฯ ฉบับปจจุบัน 

ท่ีให ความสําคัญกับการทําหนาท่ีในการศึกษา 

วิจัย พัฒนาองคความรู เพ่ือเสริมสราง

ศักยภาพและบริหารจัดการคลังสมองดาน

ความม่ันคงรวมท้ังขับเคลื่อนการดําเนินงานคณะ
ที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแหงชาติ และทําหนาที่

สงเสริม ประสานงาน หรือ รวมมือกับหนวย

งานภายในประเทศและหนวยงานหรือสถาบัน 

องคกรตางประเทศในกิจการดานวิชาการ

ท่ีเกี่ยวกับความม่ันคงรวมท้ังเผยแพรขอมูล

และองคความรู  เกี่ยวกับความมั่นคง โดย

เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติไดมีคําสั่ง

แตงตั้งสถาบันความมั่นคงศึกษา (สมศ.) เปน

หนวยงานภายในสํานักงานสภาความมั่นคง

แหงชาติ (พัฒนาจากการเปนกลุมพัฒนาองค

ความรูความมั่นคง : กพอ.) เพื่อรับผิดชอบ

งานพัฒนาองคความรูดานความม่ันคง และ

ทําหนาที่พัฒนาและสงเสริมความรวมมือ

สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติกับ 
การพัฒนาองคความรูความมั่นคง
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กลุมงาน
พัฒนาองคความรู

ความมั่นคง

กลุมงาน
จัดการองคความรู
ดานความมั่นคง

สมศ.
สมช.กลุมงานศึกษาอบรม

และสงเสริมความรวมมือ
ทางวิชาการ

ทางวชิาการในรูปแบบของ Track 1.5 (ภาครฐั

กบัภาควชิาการ) และ Track 2 (ภาควชิาการ) 

เพือ่นาํองคความรูจากนกัวิชาการ ผูเช่ียวชาญ

สาขาตาง ๆ มาประกอบการพจิารณาเสนอแนะ

ยุทธศาสตร นโยบาย และแผน หรือแมแต

แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวของกับงานดานความ

มัน่คงท้ังภายในและตางประเทศ

 ซ่ึงในการดําเนนิงานพฒันาองคความรู

ดานความม่ันคงนั้น คณะกรรมการนโยบาย

วชิาการดานความมัน่คง ภายใตคาํสัง่สภาความ

มั่นคงแหงชาติ ที่ 8/2563 ที่นายกรัฐมนตรี

ไดลงนามคําสั่งแตงตั้งขึ้น โดยมีเลขาธิการ

สภาความมัน่คงแหงชาต ิเปนประธาน เปนกลไก

สาํคญัในการทาํหนาทีก่าํหนดนโยบายวชิาการ

ดานความมั่นคงเพื่อสนับสนุนการเสนอแนะ

ยุทธศาสตร นโยบาย แผนความมั่นคง

เฉพาะเร่ืองอันเกี่ยวกับความม่ันคงแหงชาติ 

และใหคําปรึกษา เสนอแนะ การดําเนินงานดาน

วิชาการและแนวทางการพัฒนาอันเกี่ยวเน่ือง

กับการพัฒนาองคความรูดานความมั่นคงแก

สภาความมั่นคงแหงชาติ สํานักงานสภาความ

มั่นคงแหงชาติ และหนวยงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ

รวมถึงเสนอแนะแนวทางการศึกษา วิจัย 

รวบรวม พัฒนา สงเสริม และเผยแพรขอมูล

หรือองคความรูเกี่ยวกับความมั่นคงแหงชาติ 

โดยในวารสารมมุมองความมัน่คงฉบับตอ ๆ ไป

จะได กลาวถึงบทบาทของคณะกรรมการ

นโยบายวิชาการด านความมั่นคงในการ

พัฒนาองคความรูดานความมั่นคงตอไป



9_NTp83-88_������������ Press.indd   88 6/19/2563 BE   3:08 PM


