เกร็ดความรู้เกี่ยวกับการดำ�เนินงานของ สมช.

โยบาย
ความมั่นคงแห่งชาติ
พ.ศ. 2550 – 2554

สถาบันความมั่นคงศึกษา
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เสริมสร้างความมัน่ คงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข

นโยบายที่
2

สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง
และความสมานฉันท์ ในชาติ

นโยบายที่
3

ป้องกันและแก้ไขการก่อเหตุรุนแรงในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้

นโยบายที่
4

จัดระบบการบริหารจัดการชายแดนเพื่อป้องกัน
และแก้ไขปัญหาข้ามพรมแดน

นโยบายที่
5

สร้างเสริมศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ภัยคุกคามข้ามชาติ

นโยบายที่
6

ปกป้อง รักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล

นโยบายที่
7

จัดระบบ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาผูห้ ลบหนีเข้าเมือง
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นโยบายที่
1

วารสารมุมมองความมั่นคง

ปัจจุบนั สำ�นักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติได้ก�ำ หนดนโยบายและแผนระดับชาติวา่ ด้วยความมัน่ คงแห่งชาติ
เพื่อเป็นนโยบายและแผนหลักของชาติที่เป็นกรอบหรือทิศทางในการดำ�เนินการป้องกัน แจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับ
ยับยั้งภัยคุกคามเพื่อธำ�รงไว้ซึ่งความมั่นคงแห่งชาติ โดยมีผลทำ�ให้นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่สำ�นักงานสภา
ความมั่นคงแห่งชาติได้เคยกำ�หนดไว้ตั้งแต่ในอดีตได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของ “นโยบายและแผนระดับชาติวา่ ด้วย
ความมัน่ คงแห่งชาติ ฉบับปี พ.ศ.  2562 – 2565” ทีม่ เี นือ้ หาทัง้ ในส่วนของนโยบายความมัน่ คงแห่งชาติ รวม  16 นโยบาย
และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รวม 19 ประเด็น โดยขอกล่าวถึงนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ
ทั้ง 16 นโยบาย ดังนี้
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วารสารมุมมองความมั่นคง

นโยบายที่
8

เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน

นโยบายที่
9

เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต

นโยบายที่
10

เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

นโยบายที่
11

รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

นโยบายที่
12

เสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร

นโยบายที่
13

พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติเพื่อเสริมสร้าง
ความมั่นคงของชาติ

นโยบายที่
14

เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ

นโยบายที่
15

พัฒนาระบบงานข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ

นโยบายที่
16

เสริมสร้างดุลยภาพในการดำ�เนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
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การจัดทำ�นโยบายความมั่นคงแห่งชาติดังกล่าวข้างต้น ได้มีการตรวจสอบสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคง
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ และใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ และศึกษาเรื่องราวและพัฒนาการ
การกำ�หนดให้มีนโยบายความมั่นคงแห่งชาติในอดีต ดังนั้น ในวารสารฉบับนี้ จึงขอเล่าถึงเกร็ดความรู้นโยบาย
ความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2550 – 2554 เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้รับทราบถึงกระบวนการกำ�หนดนโยบายความมั่นคง
แห่งชาติและเนื้อหาสาระสำ�คัญของนโยบายฯ ฉบับนี้
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นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2550 – 2554
1. นโยบายความมัน่ คงแห่งชาติ พ.ศ. 2550 – 2554 เป็นกรอบยุทธศาสตร์ในระดับชาติเพือ่ รักษาผลประโยชน์

และความมั่นคงแห่งชาติอย่างมีเอกภาพและมีความสมดุลทุกด้าน โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างสภาวะแวดล้อมที่สันติสุข
มีภูมิคุ้มกันปัญหาต่างๆ สามารถคัดกรองสิ่งที่เป็นคุณและโทษที่จะเข้ามากระทบต่อความมั่นคงของรัฐและประชาชน
สามารถแก้ไขสาเหตุที่เป็นรากเหง้าของภัยคุกคาม เพื่อให้การพัฒนาประเทศด�ำเนินไปได้อย่างราบรื่น
2. กระบวนการก�ำหนดนโยบาย หลักการพื้นฐานและกระบวนการก�ำหนดนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ

พ.ศ. 2550 – 2554

หลักการพื้นฐานในการยกร่างนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ

รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานภาครัฐจากเวทีทั่วภูมิภาค

ขั้นที่ 2

รับฟังความคิดเห็นของนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ภาคการเมืองภาคประชาสังคม และภาคประชาชน

ขั้นที่ 3

ประมวลความคิดเห็นจากเวทีประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์จากหน่วยงานข่าวกรอง

ขั้นที่ 4

คณะทำ�งานยกร่างนโยบายฯ ของสภาความมั่นคงแห่งชาติแปลงความคิดเห็นและข้อมูลเอกสาร
เป็นร่างนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ

ขั้นที่ 5

หารือกลุ่มย่อยกับเสนาธิการของ 3 เหล่าทัพ สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และกระทรวงการต่างประเทศ

ขั้นที่ 6

พิจารณากลั่นกรองในที่ประชุม คณะอนุกรรมการฯ และคณะกรรมการนโยบายของ
สภาความมั่นคงแห่งชาติ รวม 3 ครั้ง

ขั้นที่ 7

พิจารณาความเหมาะสมในที่ประชุม สภาความมั่นคงแห่งชาติ

ขั้นที่ 8

เสนอนายกรัฐมนตรี / ประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติ อนุมัตินโยบายฯ

ขั้นที่ 9

เสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบและมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำ�แผนงาน
โครงการและงบประมาณรองรับ
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ขั้นที่ 1

วารสารมุมมองความมั่นคง

• ความมั่นคงของประชาชน ควบคู่กับ ความมั่นคงของรัฐ
• มุ่งแก้ไขปัญหาที่เป็นสาเหตุรากเหง้าของภัยคุกคาม
• การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม

3. สาระส�ำคัญนโยบายความมั่นคงฉบับใหม่ เป้าหมาย การสร้างสภาวะแวดล้อมทีส่ นั ติสขุ มีภมู คิ มุ้ กัน

ปัญหาต่างๆ สามารถคัดกรองสิง่ ทีเ่ ป็นคุณและโทษทีจ่ ะเข้ามากระทบต่อความมัน่ คงของรัฐและประชาชน สามารถแก้ไข
สาเหตุที่เป็นรากเหง้าของภัยคุกคาม เพื่อให้การพัฒนาประเทศด�ำเนินไปได้อย่างราบรื่น
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4. กรอบแนวคิดและทิศทางด้านความมัน่ คง มุง่ สร้างคุณค่าการอยูร่ ว่ มกันด้วยความเข้าใจในความแตกต่าง

คุณค่าร่วมที่ส�ำคัญ

ประการแรก คือการมีประชาธิปไตยทีส่ อดคล้องกับโครงสร้างของสังคมไทย เป็นประชาธิปไตยทีส่ ามารถท�ำให้
คนในชาติอยู่ร่วมกันโดยไม่ท�ำลายกัน
ประการที่สอง คือการพัฒนาจิตใจของคนในชาติให้มีความเมตตาช่วยเหลือกัน รับผิดชอบบ้านเมืองร่วมกัน
มีความตระหนัก มีความรอบรู้ รอบคอบในการร่วมกันแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม ในส่วนของทิศทางการปรับตัวด้าน
ความมั่นคงนั้น วางน�้ำหนักในด้านการปกป้องความมั่นคงของประชาชน เสริมสร้างภูมิคุ้มกันสังคมให้มั่นคง เสริมสร้าง
ขีดความสามารถการท�ำงานร่วมกัน และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มจี ติ ส�ำนึกในการรักษาผลประโยชน์ความมัน่ คงของชาติ
5. วิสยั ทัศน์ดา้ นความมัน่ คง สร้างสภาวะแวดล้อมทีเ่ อือ้ ให้ประชาธิปไตยพัฒนาไปได้อย่างต่อเนือ่ ง คนในชาติ

มีความสามัคคีมีคุณธรรมและจิตส�ำนึกสาธารณะ สามารถอยู่ร่วมกันได้ภายใต้ความหลากหลายทางความคิด วิถีชีวิต
และวัฒนธรรม ให้ความส�ำคัญกับการปกป้องวิถีชีวิตของประชาชน ให้มีความพร้อมในการเผชิญปัญหา พัฒนาประเทศ
โดยรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติไว้ได้อย่างยั่งยืน อยู่ร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างฉันมิตร มีความน่าเชื่อถือและ
มีสถานะที่มั่นคงในระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
วารสารมุมมองความมั่นคง

6. ผลประโยชน์แห่งชาติ
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•
•
•
•
•
•
•
•

การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอ�ำนาจรัฐ
การด�ำรงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืน ของสถาบันหลักของชาติ
ความปรองดอง ความสามัคคีของคนในชาติ
การด�ำรงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากการคุกคามทุกรูปแบบ
ความปลอดภัยความเป็นธรรม ความอยูด่ มี สี ขุ ของประชาชนและการมีเกียรติและศักดิศ์ รีของความเป็นมนุษย์
การด�ำรงอยู่อย่างมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิทธิเหนือทรัพยากรชีวภาพของชาติ
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขกับประเทศเพื่อนบ้าน
การมีเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมระหว่างประเทศ
7. ประเด็นนโยบายความมัน่ คงแห่งชาติ พ.ศ. 2550 – 2554 ได้มกี ารก�ำหนดนโยบายความมัน่ คงแห่งชาติ

ออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นนโยบายความมั่นคงเฉพาะหน้า เพื่อเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เป็นภาวะวิกฤตที่เกิด
ขึ้นในปัจจุบันให้ผ่านพ้นไปได้โดยเกิดผลกระทบน้อยที่สุด ส่วนที่สองเป็นนโยบายความมั่นคงแห่งชาติระยะ 5 ปี เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาในระยะยาว
7.1 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติเฉพาะหน้า

ประเด็นนโยบาย
1) สร้างความเชื่อมั่นกับสาธารณชนและประชาคมระหว่างประเทศเกี่ยวกับสถานการณ์ของประเทศ
ในระยะเปลี่ยนผ่านของการเมืองให้ชัดเจน โดย
(1) ป้องกันปัญหาความขัดแย้งสืบเนื่องจากการเปลี่ยนผ่านทางการเมือง
(2) ส่งเสริมและสนับสนุนบุคคลที่มีพลังน�ำปัญญาที่เป็นกลาง
(3) สร้างจิตส�ำนึกและความตระหนักต่อข้าราชการทุกฝ่ายในความส�ำคัญของการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของประชาชน
(4) ส่งเสริมให้สถาบันทางการเมืองสร้างวัฒนธรรมใหม่
(5) ให้ต่างประเทศมีความเข้าใจที่ถูกต้องและมั่นใจในเสถียรภาพและศักยภาพของประเทศไทย
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2) พัฒนาการใช้สันติวิธีและความร่วมมือของกลุ่มพลังวัฒนธรรมเพื่อลดการใช้ความรุนแรงในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ โดย
(1) ส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายตามหลักนิติธรรม และไม่มีการเลือกปฏิบัติ
(2) ยึดมั่นหลักการสร้างความสมานฉันท์
(3) ยึดมั่นในหลักการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา
(4) ก�ำหนดรูปแบบการจัดระบบรักษาความปลอดภัยใหม่
3) เสริมสร้างการเตรียมความพร้อมของสังคมในการเผชิญกับสถานการณ์การใช้ความรุนแรง โดย
(1) ให้ความรู้ความเข้าใจต่อภาคประชาชนเกี่ยวกับการระวังภัย และการแจ้งเตือนภัย
(2) รักษาความเป็นปกติของสังคมภายใต้สถานการณ์การใช้ความรุนแรง
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ประเด็นนโยบาย
1) เสริมสร้างจิตส�ำนึกของคนในชาติให้มีความจงรักภักดีเทิดทูนและปฏิบัติตนเพื่อปกป้องสถาบัน
พระมหากษัตริย์ให้เป็นศูนย์รวมจิตใจและความสามัคคีภายในชาติอย่างมั่นคงและยั่งยืน
2) เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศและรากฐานประชาธิปไตยทีย่ งั่ ยืนในระดับชุมชน โดย
(1) ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(2) สนับสนุนบทบาทของภาคส่วนต่างๆ ในการควบคุมการเลือกตั้งให้เกิดความบริสุทธิ์ยุติธรรม
(3) สร้างความยุติธรรมและความเป็นธรรมในสังคมด้วยการน�ำหลักนิติธรรมมาใช้
(4) เสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจัง
(5) ปรับบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สมดุล
(6) ส่งเสริมการจัดตั้งกลไกการท�ำงานร่วมกันของท้องถิ่น
(7) สนับสนุนการจัดกิจกรรมสานเสวนาระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชนและในระหว่างประชาชน
3) ฟื้นฟูความสมานฉันท์ เสริมสร้างความรักชาติและเอกภาพของคนในชาติ โดย
(1) ผลักดันให้เกิดวาระแห่งชาติในการฟื้นฟูความสมานฉันท์ภายในชาติ
(2) ส่งเสริม เผยแพร่องค์ความรู้ในการใช้สันติวิธี
(3) ให้มกี ารจัดหลักสูตรการศึกษา เพือ่ เผยแพร่องค์ความรู้ ความเข้าใจ แนวคิดและแนวทางสันติวธิ ที ชี่ ดั เจน
(4) เสริมสร้างความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนไทยให้ความส�ำคัญกับสิทธิมนุษยชน
(5) ส่งเสริมการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม
(6) ส่งเสริมและสนับสนุนทุกภาคส่วนโดยเฉพาะกลุม่ เด็กและเยาวชนเรียนรูแ้ นวคิดและแนวทางสันติวธิ ี
4) เสริมสร้างความสมดุล มั่นคง และยั่งยืนในระดับฐานราก โดย
(1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(2) สร้างระบบเตือนภัยทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นอิสระจากการเมือง
5) สร้างดุลยภาพของการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและคุ้มครองสิทธิเหนือทรัพยากร
ชีวภาพ โดย
(1) สร้างจิตส�ำนึกของความรัก ความหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2) เผยแพร่ความรู้ สร้างจิตส�ำนึก และปรับปรุงมาตรการการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ให้เกิดความสมดุล มั่นคง และยั่งยืน
(3) พิจารณาทางเลือกของการพัฒนาและการวางแผนการใช้ทรัพยากรธรณี

วารสารมุมมองความมั่นคง

7.2 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติระยะ 5 ปี

11/6/2563 BE 4:32 PM

วารสารมุมมองความมั่นคง
ฉบับที่ 5 ประจำ�เดือนตุลาคม 2563 - มกราคม 2564

76

(4) สร้างระบบเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(5) สนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด
(6) ส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจัยด้านทรัพยากรชีวภาพโดยคนไทย
(7) ก�ำหนดมาตรการหรือกฎหมายในการปกป้องไม่ให้ต่างชาติเข้ามาลักลอบฉกฉวยผลประโยชน์จากการ
ศึกษาวิจัยด้านทรัพยากรชีวภาพ
(8) ส่งเสริมให้ชุมชนมีจิตส�ำนึกและรู้จักปกป้องผลประโยชน์ที่เกิดจากทรัพยากรชีวภาพ
(9) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบาย แผน หรือโครงการขนาดใหญ่
(10) สร้างระบบความยุติธรรมเฉพาะในการพิจารณาประเด็นปัญหาความขัดแย้ง
(11) จัดให้มกี ลไกและระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมตามแนวเขตชายแดน
6) เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ โดย
(1) พัฒนากองทัพให้มีโครงสร้างก�ำลังกองทัพที่เหมาะสม
(2) สนับสนุนให้กองทัพมีระบบอาวุธและระบบการแจ้งเตือนภัยทางทหาร
(3) พัฒนาศักยภาพของชาติในการป้องกันประเทศ
(4) น�ำศักยภาพของกองทัพในยามปกติเข้ามาช่วยเสริมสร้างความสามัคคี
(5) พัฒนาความร่วมมือทางทหารและความเข้าใจอันดีกับกองทัพของประเทศเพื่อนบ้านและกลุ่มอาเซียน
รวมทั้งมิตรประเทศอื่นๆ
7) พัฒนาศักยภาพการเตรียมพร้อมแห่งชาติ โดย
(1) ปรั บ ปรุ ง พั ฒ นานโยบาย และแผนรองรั บ ให้ ส อดรั บ กั บ ภั ย ด้ า นสาธารณภั ย และภั ย ด้ า น
ความมั่นคงที่เปลี่ยนแปลงไป
(2) เสริมสร้าง บูรณาการ และพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการข้อมูล
(3) เสริ ม สร้ า งความรู ้ ความเข้ า ใจและทั ก ษะของเจ้ า หน้ า ที่ ป ฏิ บั ติ ง าน ภาคประชาชนและองค์ ก ร
เครือข่ายต่างๆ ให้มีระบบการบริหารจัดการภัย อย่างมีเอกภาพ ประสิทธิภาพ และทันเหตุการณ์
(4) ส่งเสริมการสร้างจิตส�ำนึก และการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วน เพือ่ พร้อมเผชิญกับประเภทของภัย
(5) ส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพของประเทศในการบริหาร
จัดการภัย
(6) เพิม่ ประสิทธิภาพมาตรการต่างๆ เกีย่ วกับการช่วยเหลือ การบรรเทา และการฟืน้ ฟูภายหลังจากการเกิดภัย
8) เสริมสร้างศักยภาพการจัดการปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ โดย
(1) ให้ความส�ำคัญกับการมียุทธศาสตร์ ป้องกันการก่อการร้าย
(2) ดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายทุกรูปแบบ
(3) ยึดมั่นในนโยบายไม่สะสมอาวุธ
(4) พัฒนาระบบและกลไกเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและความเป็นเอกภาพทางด้านการป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ
(5) เพิ่มประสิทธิภาพของระบบมาตรการการป้องกันและเตรียมความพร้อมในการเผชิญภาวะวิกฤติ
จากเหตุการณ์
(6) พัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีความทันสมัยและครอบคลุม
(7) ส่งเสริมให้มีมาตรการทางการข่าวที่มีประสิทธิภาพทันต่อเหตุการณ์
(8) พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับนานาประเทศ ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
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(9) ส่งเสริมการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศภายใต้กรอบสหประชาชาติ
(10) ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับปัญหาการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ
(11) เตรียมความพร้อมระยะยาวให้กับสังคมไทย
9) เสริมสร้างสภาวะแวดล้อมที่สงบสันติในการอยู่ร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านและในภูมิภาค โดย
(1) เสริมสร้างศักยภาพของคน ชุมชน และ พื้นที่เป้าหมายในบริเวณชายแดน
(2) เสริมสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยให้ประชาชนในพื้นที่ชายแดน
(3) ส่งเสริมบรรยากาศที่น�ำไปสู่การปักปันเขตแดนกับประเทศเพื่อนบ้านให้บรรลุผลโดยเร็ว
(4) เตรียมความพร้อมของระบบและบุคลากร รวมทั้งมาตรการในการรองรับการขยายโครงข่ายเส้นทาง
คมนาคมกับประเทศเพื่อนบ้านและในภูมิภาค
(5) รักษาความสมดุลระหว่างผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจการค้าชายแดนกับผลประโยชน์ด้านความมั่นคง
(6) ติดตามพัฒนาการของสถานการณ์
(7) เสริมสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อน
(8) ส่งเสริมให้ประเทศเพื่อนบ้านมีศักยภาพในการพัฒนาประเทศ
(9) มุ่งสร้างความเข้าใจ ความไว้วางใจกับประเทศเพื่อนบ้าน
(10) เสริมสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเป็นจริงทางประวัติศาสตร์ของภูมิภาค
10) เสริมสร้างความเชื่อมั่นและเกียรติภูมิของประเทศ รวมทั้งส่งเสริมคุ้มครองผลประโยชน์ของชาติ
ในระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดย
(1) ด�ำเนินความสัมพันธ์กับนานาประเทศอย่างมีเอกภาพ
(2) ด�ำเนินความสัมพันธ์กับทุกประเทศมหาอ�ำนาจอย่างรอบคอบและมีเป้าหมายที่ชัดเจน
(3) ส่งเสริมบทบาทของไทยในเวทีความมั่นคงระหว่างประเทศ
(4) ส่งเสริมบทบาทขององค์กรความร่วมมือด้านความมั่นคงในภูมิภาค
(5) ส่งเสริมบทบาทของไทยในการเป็นต้นแบบการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง
11) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในมิติด้านความมั่นคง โดย
(1) เสริมสร้างปัญญา จินตนาการ และการเรียนรู้ควบคู่กับการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม
(2) รณรงค์เสริมสร้างพลังและเพิ่มพูนจิตส�ำนึกด้านความมั่นคง ส่งเสริมกลุ่มเยาวชนให้เรียนรู้และเข้าใจ
ต้นทุนสังคมไทยซึ่งเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม
(3) ส่งเสริมให้ประชาชนรู้เท่าทันพัฒนาการของโลกไร้พรมแดน
(4) ขยายการสนับสนุนการศึกษาเรียนรู้ประเทศเพื่อนบ้านและประเทศในภูมิภาค
8. ปัจจัยแห่งความส�ำเร็จ

1) มีระบบการบริหารจัดการนโยบายที่มีประสิทธิภาพ
(2) มีภาคีเครือข่ายสนับสนุนการดําเนินการตามนโยบาย
(3) มีการศึกษาวิจัยทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ในมิติทางด้านความมั่นคง
(4) มีการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายเพื่อสนับสนุนการด�ำเนินงานด้านความมั่นคง
(5) มีการรณรงค์ให้ทุกคนภายในชาติตื่นตัวและตระหนักถึงความรับผิดชอบร่วมกันในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความมั่นคง
(6) มีกลไกและระบบการประเมินผลนโยบาย เพื่อติดตาม ประสานงาน ประเมินผล การปฏิบัตินโยบายที่
ต่อเนื่องและสร้างดัชนีชี้วัดความส�ำเร็จ
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การไหลเวียนของงานและความสัมพันธ์ของสำ�นักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
กับส่วนราชการและทุกภาคส่วนในสังคม
นายกรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรี

สำนักงานความมั่นคงแหงชาติ

อำนวยการ
ประสานงาน

(สมช.)

นะ

-เสนอปญหา
-รายงานผลการปฏิบัติ
-ประสานงาน
-เสนอแนะปญหา
ขป

นอแ

ส
ขา ว
 อ ม ูล
า

ภาคเอกชน/ NGO
ภาคประชาชน
ภาควิชาการ
สื่อมวลชน

แ กไ

ญ

จร
เท็จ
อ

ข

ให

อ เ ส

ใ หข

ร

สวนราชการ
รับผิดชอบนโยบาย
ความมั่นคงของชาติ
ทุกกระทรวง
ทบวง กรม

หา

วารสารมุมมองความมั่นคง

(สภา มช.)

-สรางเครือขาย
-ประสานงาน
-ประชาสัมพันธ
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ใหขอมูล
ขาวกรอง

สภาความมั่นคงแหงชาติ

ใ ห ข

รายง
านข
า

สงั่

ใหขอมูล
ขาวสาร
ประชาคมขาวกรอง

- การเสนอแนะนโยบาย/
ยุทธศาสตรความมั่นคง
- การเตือนภัยลวงหนา

สั่งการ

ร

อง
วกร

หา
ขปญ
แกไ
ทาง

การ

เสนอ
แนะ
แน
ว
สงั่ ก
า

ญ
ิ ง/ ป

หา

,

ในการนำ�นโยบายสูก่ ารปฏิบตั นิ น้ั คณะกรรมการประสานงานของสภาความมัน่ คงแห่งชาติ ซึง่ ประกอบด้วย หัวหน้า
ส่วนราชการในระดับกระทรวงทุกกระทรวงเป็นคณะกรรมการ จะรับผิดชอบการพิจารณาแบ่งมอบภารกิจการปฏิบัติ
นโยบายฯ เพื่อไปบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดทำ�เป็นแผนปฏิบัติงานของแต่ละกระทรวง โดยมี
งบประมาณรองรับการดำ�เนินงานโดยเฉพาะ ทั้งนี้ โดยมีกองอำ�นวยการรักษาความมั่นคงภายใน จะเข้ามามีบทบาท
สำ�คัญในการอำ�นวยการประสานการปฏิบัติ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนนโยบายให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม
โดย สมช. ทำ�หน้าที่ อำ�นวยการ กำ�กับดูแล และประเมินผลนโยบายในภาพรวม
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