
 

1   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กองประเมินภัยคุกคาม ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

 ประเทศไทยมีพรมแดนติดต่อกับประเทศ
เพือ่นบ้านทัง้ทางบกและทางน�า้ ซึง่ถอืเป็นปัจจยัส�าคญั 
ที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน
และชายฝั่งทะเล โดยเฉพาะปัญหาภัยคุกคามรูปแบบ
ต่าง ๆ ที่สามารถส่งผลกระทบเข้าสู ่พื้นที่ตอนใน 
ของประเทศหากไม่สามารถบริหารจัดการได้อย่าง 
มปีระสทิธภิาพ ทัง้นี ้ ปัญหาความมัน่คงชายแดนถอืเป็น
ปัญหาส�าคัญที่ทุกประเทศให้ความส�าคัญ ซึ่งนับวัน 
ยิง่จะมคีวามซบัซ้อนและครอบคลมุในทกุมติขิองสงัคม 
ทั้งด้านการทหาร เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
สิง่แวดล้อม อันเป็นผลมาจากการพัฒนา การคมนาคม
ขนส่ง และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีการพัฒนาแบบ
ก้าวกระโดด ซึง่ส่งผลให้หน่วยงานความมัน่คงทีเ่กีย่วข้อง
จะต้องให้ความส�าคัญกับพื้นที่ชายแดน

 พ้ืนท่ีชายแดนเปรียบเสมือนพ้ืนท่ีด่านหน้า
ของประเทศท่ีเผชิญกับภัยคุกคามรูปแบบต่าง ๆ 
ซ่ึงจะต้องมกีารบริหารจัดการชายแดน การด�าเนนิการ 
ควบคุมชายแดนมีเป้าหมายในการคัดกรองสิ่งที่เป็น
ประโยชน์และเป็นโทษที่จะเข้ามากระทบต่อความ
มัน่คงของประเทศและประชาชน เพ่ือรักษาความมัน่คง 
และผลประโยชน์ของชาติ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันพื้นที่
ชายแดนได้รบัการพฒันาและมลีกัษณะเป็น “พืน้ทีเ่ปิด”  
มากขึ้น โดยเฉพาะการส่งเสริมทางด้านการค้า 
และการลงทนุ ไม่ว่าจะเป็นการพฒันาพืน้ทีด่่านชายแดน 
หรือการพัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ ส่งผลให้
ไทยและประเทศรอบบ้านสามารถใช ้ประโยชน  ์
จากพ้ืนท่ีดังกล่าวร่วมกันเพ่ือการพัฒนาประเทศ 
ในขณะเดยีวกนั การพฒันาเป็นพืน้ทีเ่ปิดเพือ่สนบัสนนุ
การการค้าชายแดนอาจเป็นปัจจัยให้เกิดปัญหา 
อาชญากรรมข้ามชาติที่แฝงมากับการด�าเนินกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจได้ด้วยเช่นกัน

 1. ความส�าคัญพ้ืนท่ีชายแดน

ปรียาภรณ์ อยู่คง 1

การพัฒนาองค์ความรู้ เพ่ือสนับสนุน
การขับเคล่ือนการบริหารจัดการ
ชายแดนด้านความมั่นคง
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  ส�านักงานสภาความมั่นคงแห ่งชาติ 
เป ็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการบริหาร 
จัดการชายแดนด้านความมั่นคง ท่ีผ่านมาส�านักงาน 
สภาความมั่นคงแห่งชาติได้จัดท�าแผนบริหารจัดการ 
ชายแดนด้านความมัน่คง (พ.ศ. 2562 - 2565) เพือ่รองรบั 
การบริหารจัดการชายแดนและพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ ให้มีความมั่นคงและปลอดภัยจากภัยคุกคาม
ข้ามชาติ โดยแผนบริหารจัดการชายแดนดังกล่าว ได้ม ี
การก�าหนดบทบาทหน้าที่และภารกิจของหน่วยงาน
ด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งมีการบูรณาการ 
การแก้ไขปัญหาบริเวณชายแดนระหว่างหน่วยงาน
ต่าง ๆ ร่วมกับประชาคมความมั่นคงที่เกี่ยวข้อง โดยม ี
การขบัเคลือ่นภายใต้ กลไกคณะอนกุรรมการบรหิาร 
จดัการชายแดนด้านความมัน่คง (อขบช.) ซึ่งเป็นกลไก 
ท่ีมีอ�านาจหน้าที่ในการติดตาม ประเมินผล และให ้
ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการขบัเคลือ่นการบรหิารจัดการ 
ชายแดนด้านความมั่นคง นอกจากนี้ ส�านักงานสภา 
ความม่ันคงแห่งชาตไิด้จดัท�าแผนขบัเคลือ่นแผนบรหิาร
จดัการชายแดนด้านความมัน่คง (พ.ศ. 2561 - 2564)  
เพื่อรองรับแผนบริหารจัดการชายแดนฯ เพื่อให  ้
การด�าเนินงานของภาคส่วนต่าง ๆ มีการประสาน
สอดคล้อง ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัต ิ
อย่างมีเอกภาพ

 ที่ผ่านมาการขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการ
ช า ย แ ด น ด ้ า น ค ว า ม มั่ น ค ง ข อ ง ส� า นั ก ง า น 
สภาความมัน่คงแห่งชาติให้ความส�าคญักบัการชีแ้จงแผนฯ  
และการติดตามสถานการณ์ความมั่นคงในพื้นที่ 
เป้าหมายของแผนฯ ประกอบด้วย พื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ พื้นที่จุดผ่านแดนถาวรท่ีมีศักยภาพ พื้นท่ีจุด
ผ่านแดนชั่วคราวและจุดผ่อนปรนการค้า ผลจาก
การด�าเนินการดังกล่าวสามารถน�ามาเป็นข้อมูล 
ในการพฒันาและขบัเคลือ่นการบรหิารจดัการชายแดน
ด้านความมัน่คงได้ในระดบัหนึง่ อย่างไรกต็าม ส�านกังาน 
สภาความมั่นคงแห่งชาติ ในฐานะหน่วยงานหลัก 
ในการขบัเคลือ่นการบรหิารจดัการชายแดนและก�าหนด
ทิศทางนโยบายให้กบัส่วนราชการทกุภาคส่วนท่ีเกีย่วข้อง 
ยังมีข้อจ�ากัดในการพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือสนับสนุน
การขับเคลื่อนการบริหารจัดการชายแดนด ้าน 
ความมัน่คงในหลายมติ ิ ท้ังในด้านการสร้างความร่วมมอื 
กับต่างประเทศการรวบรวมฐานข้อมูลชายแดน 
และการพัฒนาทักษะของเจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติงาน 
ด้านชายแดน ส่งผลให้ในการปฏบิติังานยงัคงมข้ีอจ�ากดั
ในการคิดวิเคราะห์ และก�าหนดนโยบาย ทั้งนี้ เพื่อให้
เจ้าหน้าที่ของส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
และหน่วยงานความมัน่คงทีเ่กีย่วข้องมอีงค์ความรูใ้นงาน
และสามารถขับเคลื่อนการด�าเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพจึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะมีการ
พัฒนาองค์ความรู้ด้านการขบัเคล่ือนการบริหารจัดการ
ชายแดนด้านความมั่นคง

 จากความส�าคัญของพื้นที่ชายแดนทั้งในมิติ
ด้านความมัน่คงและมติด้ิานเศรษฐกิจ จงึมคีวามจ�าเป็น 
อย่างยิ่งที่จะต้องมีการบริหารจัดการชายแดนท่ี
สามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพและรักษา
สมดุลระหว่างการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและ 
การรักษาความม่ันคงของชาติ ท้ังนี้ ส�านักงานสภา 

ความมัน่คงแห่งชาต ิเป็นหน่วยงานหลักในการขบัเคลือ่น 
การบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคงในระดับ
นโยบาย การขับเคล่ือนดังกล่าวจ�าเป็นอย่างยิ่ง 
ทีเ่จ้าหน้าทีผู่ป้ฏิบตังิานจะต้องมคีวามรู ้ และความเข้าใจ 
อย่างรอบด้าน เพ่ือให้สามารถก�าหนดนโยบายได้อย่างม ี
ประสทิธภิาพและสอดรบักบัผลประโยชน์ของประเทศ

 2. หลักการแนวคิด บทวิเคราะห์ และข้อเสนอแนะ

  2.1 หลักการแนวคิดในการพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือสนับสนุนการขับเคล่ือน 
         การบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคง 
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  จากแนวคิดข้างต้น จึงได้น�าประเด็น
ปัญหาข้อจ�ากัดเหล่านี้ รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ  มาวิเคราะห์
ขีดความสามารถในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการ
ชายแดนด้านความมัน่คง รวมทัง้ประมวลและวเิคราะห์ 
บริบทของส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ภายใต้
กรอบความคิดแบบ SWOT Analysis เพื่อชี้ให ้

เหน็ว่าสิง่ใด เป็นจดุแขง็ จดุอ่อน โอกาส และอปุสรรค 
ของการขบัเคลือ่นการพฒันาองค์ความรูเ้พ่ือสนบัสนนุ
การขบัเคลือ่นการบรหิารจดัการชายแดนด้านความมัน่คง 
เพื่ อน� ามาเสริมสร ้ างขีดความสามารถในงาน 
การบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคงต่อไป

  จากการวเิคราะห์โดยใช้กรอบความคดิ 
แบบ SWOT Analysis สามารถระบุ เป็นจุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค์ ของการขับเคลื่อน 
การพัฒนาองค์ความรู ้เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน
การบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคง ได้ดังนี้

  2.2   บทวิเคราะห์

ของส�านักงานสภาความมัน่คงแห่งชาต ิ ในฐานะหน่วยงาน 
ด้านความมั่นคงในระดับนโยบายที่มีอ�านาจหน้าที่ 
ในการจดัท�านโยบาย ยทุธศาสตร์ และแผนในประเดน็
ทีเ่กีย่วข้องกบัความมัน่คง อกีทัง้เป็นหน่วยงานขึน้ตรง 
กับนายกรัฐมนตรี โดยมี รองนายกรัฐมนตรี พลเอก 
ประวิตร วงษ์สวุรรณ เป็นผู้ก�ากบัดูแล และได้รบัความ 
ไว้วางใจจากผู ้บังคับบัญชาระดับสูงให้ดูแลความ 
มั่นคงของประเทศในภาพรวม โดยเฉพาะการจัดท�า 
นโยบายและแผนระดบัชาตว่ิาด้วยความมัน่คงแห่งชาติ  
(พ.ศ. 2562 – 2565) ซึ่งประกอบด้วยนโยบาย 
ความมั่นคงแห่งชาติ จ�านวน 16 ประเด็น และ 
แผนระดับชาตว่ิาด้วยความม่ันคงแห่งชาต ิ จ�านวน 19 
แผน ซึง่ภายใต้นโยบายและแผนดงักล่าวได้มบีรรจปุระเด็น
การรักษาความม่ันคงชายแดนไว้ด้วย เพื่อเป็นแนว 
ในการด�าเนินงานของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

สมช.เป็นหน่วยงานในระดับนโยบายท่ีได้รับมอบหมาย 
จากรัฐบาลให้จัดท�าแผนความมั่นคงเฉพาะเรื่อง ด้าน 
การบรหิารจดัการชายแดน รวมทัง้จัดตัง้กลไกและรูปแบบ 
การบรหิารจดัการชายแดน ทัง้น้ี ส�านกังานสภาความมัน่คง 
แห่งชาติจึงได้จัดท�าแผนบริหารจัดการชายแดน 
ด้านความมัน่คง (พ.ศ. 2562 - 2565) ขึน้มา เพือ่ท�าหน้าที ่
ก�าหนดบทบาทและภารกิจของหน่วยงานความมั่นคง
ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งมีการบูรณาการการแก้ไขปัญหา
บริเวณชายแดนระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในลักษณะ
ประชาคมความมัน่คงทกุภาคส่วนให้มส่ีวนเกีย่วข้องด้วย  
เพือ่ให้พืน้ทีช่ายแดนเป็นพืน้ทีท่ีมี่ความมัน่คง ปลอดภยั 
และสามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืน สถานภาพ (Positioning)

   บทบาทและความรับผดิชอบ

1

เนื่องจากพื้นที่ชายแดนมีลักษณะเป็นปัญหาเชิงพื้นที่ 
(Area Base) ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
จึงสามารถมีส ่วนช ่วยในการพัฒนาองค ์ความรู ้ 
ในการบริหารจัดการชายแดนด ้านความมั่นคง 
ที่หลากหลายได้ อาทิ ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ 
โรคติดต่อบริเวณชายแดน การลักลอบหลบหน ี
เข้าเมอืง แรงงานข้ามชาติ และปัญหาด้านสาธารณภยั 
ซ่ึ งในการด�าเนินงานมีความจ�าเป ็นท่ีจะต้องให ้
เจ้าหน้าที่ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติจาก 
ส�านักและกองต่าง ๆ เข้ามาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
ระหว่างกัน

  ความเชีย่วชาญอันหลากหลายของเจ้าหน้าท่ี 3

2

	 	 2.2.1	 จุดแข็ง	 (Strength) หมายถึง
คุณลกัษณะเด่นของส�านกังานสภาความมัน่คงแห่งชาติ 
ที่จะเป็นปัจจัยช่วยส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู ้ 
เพือ่สนบัสนนุการขบัเคลือ่นการบรหิารจดัการชายแดน
ด้านความมั่นคง ดังนี้
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2  หน่วยงานมีข้อจ�ากัดด้านก�าลังคน  
ขาดเจ้าหน้าทีท่ีม่ทีกัษะและมคีวามเชีย่วชาญ
ด ้ า นก า รบริ ห า ร จั ด ก า รช ายแดนที่ มี 
องค์ความรู้แบบรอบด้าน รวมทั้งส�านักงาน
สภาความมัน่คงแห่งชาติยงัไม่มีการเตรยีมพร้อม
บุคลากรให ้มีทักษะและองค ์ความรู ้ ใน 
การบริหารจัดการชายแดนแบบองค์รวม 
(Comprehensive Security) เนื่องจาก
การขับเคล่ือนการบริหารจัดการชายแดน
ด้านความมัน่คงจะต้องใช้องค์ความรูใ้นหลายมติิ 
อาทิ ด้านการต่างประเทศ ด้านเศรษฐกิจ 
ด้านเขตแดน และด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
กบัการบรหิารจดัการชายแดน และการเปิด/
ยกระดับ หรือปิดจุดผ่านแดนประเภทต่าง ๆ 
ส� า นั ก ง า นสภาความมั่ น ค งแห ่ ง ช า ติ 
ควรพัฒนาให้บคุคลากรมอีงค์ความรู้ในหลายมติิ
และเข้าใจอย่างลึกซ่ึง เพ่ือเป็นประโยชน ์
ต่อการก�าหนดนโยบายและการตกลงใจใน 
ระดับรัฐบาลระหว่างประเทศในประเด็นเกีย่วกบั 
การบริหารจัดการชายแดน

	 2.2.2	จุดอ่อน	(Weakness) หมายถึง คุณลักษณะของส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ซ่ึงหาก 

ไม่ได้รับการแก้ไขหรือได้รับการจัดการอาจเป็นอุปสรรคต่อการส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือสนับสนุน 

การขับเคล่ือนการบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคง ดังนี้

  ความจ�าเป็นในการรวบรวมองค์ความรู ้
และข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
ชายแดนด้านความมั่นคงอย่างเป็นระบบ รวมถึง 
การเชือ่มโยงข้อมลูกบัหน่วยงานความมัน่คงชายแดน
ที่เก่ียวข้อง โดยเฉพาะสถานการณ์ความมั่นคง 
ชายแดน ตลอดจนสถานการณ์ในประเทศรอบบ้าน 
ที่มีพรมแดนติดกับไทย ซึ่งมีส่วนส�าคัญในการ 
วิเคราะห์และก�าหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ 
การบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคง 
รวมถึงท่าทีของไทยต่อประเทศรอบบ้าน
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  ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ  
ได้รับความไว้วางและความเชื่อถือจากหน่วยงาน
ความมัน่คงและส่วนราชการทีเ่กีย่วข้องกบัการบรหิาร 
จัดการชายแดน รวมทั้งยอมรับขีดความสามารถ 
ในการปฏบิตังิานของเจ้าหน้าทีส่ภาความมัน่คงแห่งชาติ 
ว่าเป็นผู ้มีความเชี่ยวชาญในประเด็นความมั่นคง 
ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการชายแดน ในฐานะ
หน่วยงานในระดับนโยบายที่จัดท�าแผนบริหารจัดการ 
ชายแดนด้านความมั่นคง เพื่อเป็นกรอบทิศทางใน
การด�าเนินงานระหว่างระดับนโยบายและระดับ
ปฏิบัติ รวมทั้งเป็นการบูรณาการความร่วมมือร่วมกัน 
เพื่อให้การด�าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและ 
มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นโอกาสของส�านักงาน 
สภาความม่ันคงแห่งชาติในการประสานความร่วมมอืและ
สร้างเครือข่ายประชาคมการบริหารจัดการชายแดน 
ซ่ึงจะช่วยให้การเกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึก 
เพือ่สนบัสนนุการขบัเคล่ือนการบรหิารจดัการชายแดนต่อไป

  หน่วยงานความมัน่คงจากต่างประเทศ 
ให้ความส�าคัญกับส�านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ  
เนื่ องจากเป ็นหน ่วยงานความมั่ นคงในระดับ 
นโยบายท่ีมีความส�าคัญ ท่ีผ่านมาเร่ิมมีหน่วยงาน 
จากต่างประเทศเข้ามาหรือเกีย่วกบัการบริหารจัดการ
ชายแดน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล
และองค์ความรู้ในการบริหารจัดการชายแดนร่วมกัน
ต่อไป โดยเฉพาะในระดับเจ้าหน้าท่ีผู ้ปฏิบัติงาน
เนือ่งจากเป็นการเรียนรู้และเพ่ิมทกัษะในการปฏบิติังาน  
รวมทั้งจะเป็นโอกาสของส�านักงานสภาความมั่นคง
แห่งชาติในการใช้หน่วยงานเหล่านี้เป็นช่องทางใน 
การขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงที่เป็นผลประโยชน ์
ร่วมกับมิตรประเทศ รวมถึงสื่อสารความต้องการ 
เชิงยุทธศาสตร์ของไทยให้ผู้มีอาจตัดสินใจในรัฐบาล 
มิตรประเทศได้รับทราบ

	 2.2.3	โอกาส	(Opportunity) หมายถึง ปัจจัยแวดล้อมภายนอก
ที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน
การบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคง ดังนี้

   การมคีวามร่วมมือกับหน่วยงาน
ต่างประเทศไม่มากพอในลักษณะคลังสมอง (Think 
Tank) เพื่อแลกเปลี่ยนการค้นคว้า ศึกษา วิจัย และ
วเิคราะห์นโยบายในประเดน็ท่ีเกีย่วข้องกบัความมัน่คง
ชายแดน เพื่อน�าไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ท�าให ้
ผู ้ก�าหนดนโยบายสามารถตัดสินใจโดยอยู ่บนฐาน 
ของข้อมลูและความรู ้ ซึง่จะมส่ีวนช่วยในการพฒันาและ
รกัษาผลประโยชน์ของประเทศได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

 

   ส�านกังานสภาความมัน่คงแห่งชาติ 
ยังขาดการพัฒนาองค์ความรู้และการวิจัยเชิงวิชาการ
ด้านความมัน่คงชายแดนกับหลายภาคส่วนในประเทศไทย  
อาท ิสถานบนัการศกึษา สถาบนัวจิยัเฉพาะด้าน รวมถงึ 
ภาคประชาสังคมท่ีเกี่ยวข้อง เนื่องจากความม่ันคง
ชายแดนส่วนใหญ่เป็นปัญหาเชิงพื้นที่ (Area Base) 
ซ่ึงจะมีความเกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วน ดังน้ัน 
การร่วมมือและพัฒนาองค์ความรู้กับภาคส่วนอื่น 
นอกเหนือจากภาคราชการจะท�าให้เห็นปัญหาหรือ
มุมมองในการพัฒนาและบริหารจัดการชายแดน 
ในมิติที่หลากหลายและกว้างขึ้น 

	 2.2.4	อุปสรรค	(Threat) หมายถึง ปัจจัยแวดล้อมภายนอกที่ขัดขวางหรือเป็นภัยคุกคามต่อการส่งเสริม 
การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคง ดังนี้
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	 2.2.5	 สรุปผลการวิเคราะห์ จากการประเมินวิเคราะห์จะเห็นได้ว่า จุดอ่อนของส�านักงานสภา 
ความมั่นคงแห่งชาติ ได้แก่ การพฒันาทกัษะบคุลากรในประเด็นการบริหารจัดการชายแดนขาดการรวบรวม
ข้อมูล และการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานความมั่นคงชายแดนอย่างเป็นระบบ รวมทั้งยังขาดความร่วมมือ 
กบัหน่วยงานทัง้ในประเทศและต่างประเทศในการวจิยั วเิคราะห์ และแลกเปลีย่นข้อมลูในประเดน็การบรหิาร
จัดการชายแดนด้านความมั่นคงร่วมกัน ประเด็นเหล่านี้ สามารถแก้ไขและพัฒนาได้ ซึ่งสามารถด�าเนินการ 
ได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว การแก้ไขปัญหาเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมจุดแข็งและโอกาสของ
ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติในการพัฒนาการบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคงประกอบกับ 
สถานภาพ (Positioning) ของส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติที่เป็นหน่วยงานในระดับนโยบายที่มีความ 
ส�าคัญจึงท�าให้หน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศต่างให้ความส�าคัญ ซึ่งจะเป็นโอกาสส�าหรับส�านักงาน
สภาความม่ันคงแห่งชาตใินการแลกเปลีย่นองค์ความรูแ้ละประสานความร่วมมอืด้านการบรหิารจดัการชายแดน
ด้านความมั่นคงต่อไป

SWOT Analysis ประกอบการวิเคราะห์เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้
ในการขับเคล่ือนการบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคง

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

 	 	 สถานภาพ	(Positioning)	ของ	สมช.	ในฐานะ 
หน่วยงานด้านความม่ันคงระดับนโยบายที่มีความส�าคัญ 

 	 	 สมช.เป ็นหน่วยงานในระดับนโยบายท่ีจัดท�า
แ ผนบ ริ ห า ร จั ด ก า ร ช า ย แดนด ้ า น ค ว า มมั่ น ค ง 

 	 	 สมช.มีเจ้าหน้าท่ีที่มีความเช่ียวชาญหลากหลาย 
และสามารถมีส ่วนในการพัฒนาองค์ความรู ้ ในการ
บริหารจัดการชายแดนด้านความม่ันคง

    การขาดการรวบรวมข้อมลู	และการเช่ือมโยงข้อมูล 
กับหน่วยงานความม่ันคงชายแดนอย่างเป็นระบบ

    เจ้าหน้าทียั่งขาดทักษะและองค์ความรู้ในการบริหาร 
จดัการชายแดนแบบองค์รวม	(Comprehensive	Security)

   เจ้าหน้าท่ีมีจ�ากัด	 รวมท้ังการโยกย้ายสับเปลี่ยน 
ต�าแหน่งมีผลต่อความต่อเน่ืองในการพัฒนางาน

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

 	 	 ส มช . ได ้ รั บความ ไว ้ ว างและความ เ ช่ือถือ 
จากหน่วยงานความม่ันคงและส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 
กับการบริหารจัดการชายแดน

   หน่วยงานความม่ันคงจากต่างประเทศให้ความ 
ส�าคัญกับ	สมช.	 เน่ืองจากเป็นหน่วยงานความมั่นคง 
ในระดับนโยบายที่มีความส�าคัญ

   ความร่วมมือกับต่างประเทศในลักษณะคลังสมอง	
(Think	Tank)	ในประเด็นความม่ันคงชายแดนยังมี 
ไม่เพียงพอ

   การพัฒนาองค์ความรู้และการวิจัยเชิงวิชาการ
ด้านความมัน่คงชายแดนกับหลายภาคส่วนในประเทศไทย
ที่ยังไม่เพียงพอ
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  การขับเคลื่อนการบริหารจัดการ
ชายแดนด้านความม่ันคงมีความส�าคัญอย่างยิ่ง 
เนื่องจากพื้นที่ชายแดนเปรียบเสมือนด่านหน้าที่คอย 
คัดกรองภยัความมัน่คงรูปแบบต่าง ๆ ดงันัน้ เจ้าหน้าที่ 
ผู้ปฏิบัติงาน ทุกระดับ ทั้งในระดับนโยบายและระดับ
ปฏิบัติจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการด�าเนินงาน 
เพื่อให้สามารถท�างานได้อย่างประสานสอดคล้องกัน 
รวมทั้งควรมีการพัฒนาองค์ความรู้ในมิติต่าง ๆ ให้กับ
เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง ส�านักงานสภาความม่ันคง
แห่งชาติอาจสร ้างความร ่วมมือในลักษณะของ 
การแลกเปลีย่นองค์ความรูด้้านการบรหิารจดัการชายแดน 
กับต่างประเทศเพื่อน�ามาสนับสนุนการขับเคลื่อน 
การด�าเนนิงาน รวมทัง้เป็นการพฒันาเจ้าหน้าทีช่ายแดน 
ของส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติและเจ้าหน้าที่
ของหน่วยอ่ืน ๆ  ทีเ่ก่ียวข้อง ซึง่จะเป็นการสร้างเครอืข่าย
เจ้าหน้าที่ชายแดนกับหน่วยงานต่างประเทศและ 
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการบรหิารจดัการชายแดน 
ของไทย นอกจากนี ้ การขบัเคลือ่นการบริหารจดัการ
ชายแดนจะสามารถด�าเนินการได้ดีจะต้องประกอบ
ไปด้วย บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ และองค์ความรู ้
ในงานที่มีความครอบคลุม โดยส�านักงานสภา 
ความมัน่คงแห่งชาตอิาจพฒันาศกัยภาพของผูป้ฏบิตังิาน 
และพฒันางานวจัิยเก่ียวกับการบรหิารจดัการชายแดน
เพื่อต่อยอดองค์ความรู ้ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะเป็น 
ประโยชน์ต่อการขบัเคลือ่นการบรหิารจดัการชายแดน
ได้อย่างมปีระสิทธภิาพ ทัง้นี ้ส�านกังานสภาความมัน่คง 
แห่งชาติ โดยกองความมั่นคงกิจการชายแดนและ 
ประเทศรอบบ้าน สามารถพิจารณาพัฒนาองค์ความรู ้
เพือ่สนบัสนนุการขบัเคลือ่นการบรหิารจดัการชายแดน
ด้านความมั่นคง ดังนี้

  2.3.1	 การด� า เนิ นการร ะย ะสั้ น 
เป็นการด�าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่ก�าลัง
เผชิญอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ ปัญหาการจัดการข้อมูล 
การขาดการประสานงานและใช้ประโยชน์จากความ
ร่วมมือกับหน่วยงานความมั่นคงชายแดนที่เกี่ยวข้อง 
และการพัฒนาขีดความสามารถของเจ ้าหน ้าที ่
ผูป้ฏบัิตงิาน โดย กองความมัน่คงชายแดนและประเทศ 
รอบบ้านควรด�าเนินการ ดังนี้

  

  2.3   ข้อเสนอแนะ

		 การพัฒนาฐานข้อมูล
	 ความมั่นคงชายแดน 1

 ถือว่ามีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อการขับเคล่ือน
การบรหิารจัดการชายแดนด้านความมัน่คง เนือ่งจาก
ฐานข้อมูลที่มีความครอบคลุม ถูกต้อง แม่นย�า และ 
ทันต่อสถานการณ์ จะเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์
และจดัท�าข้อเสนอแนะเชงินโยบาย โดยเฉพาะในปัจจบุนั
ที่ประเทศเผชิญกับการก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล ส่งผลให ้
ภัยคุกคามความมั่นคงชายแดนมีความซับซ ้อน  
หลากหลาย เป็นการผสมผสานทัง้ภยัคกุคามแบบดัง้เดมิ  
(Traditional Security) และภัยคุกคามแบบใหม่
(Non – Traditional Security) ประกอบกับส�านกังาน
สภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นหน่วยงานในระดับ
นโยบาย และเป็นผู้จัดท�าแผนบริหารจัดการชายแดน
ด้านความมั่นคง แต่ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นท่ี 
จึงท�าให้บางครั้งขาดข้อมูลหรือมีข้อมูลไม่เพียงพอ 
ได้การก�าหนดนโยบายหรอืพจิารณาประเดน็เฉพาะกรณี 
ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงชายแดน จากสภาพการณ ์
ดังกล่าวเพื่อเป็นการป้องกัน รักษา และยกระดับ
ความสามารถในการบริหารจัดการชายแดนจึงจ�าเป็น
ต้องพัฒนาฐานข้อมูลความมั่นคงชายแดน โดย 
ด�าเนินการ ดังนี้
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พัฒนาระบบรวบรวมข่าวสาร กองความมั่นคงชายแดนและประเทศรอบบ้านอาจจัดท�าระบบ 
ฐานข้อมูลความมั่นคงชายแดน เพื่อรวบรวมข้อมูลสถานการณ์ชายแดน สถิติการค้าชายแดน ข้อมูล
การเปิด/ยกระดบั หรือปิดจดุผ่านแดนประเภทต่าง ๆ และภยัคกุคามความมัน่คงชายแดนประเภทต่าง ๆ 
รวมทั้งมุ่งกระตุ้นให้เจ้าหน้าท่ีความมั่นคงชายแดนมีความต่ืนตัวในการปฏิบัติงานเชิงบูรณาการ 
ทัง้ในส่วนของการปฏบิติัการร่วม การประชุมร่วม หรอืการจดัท�ารายงานท่ีสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกนั 
ระหว่างกองและส�านกัภายในส�านกังานสภาความมัน่คงแห่งชาติ และส่วนราชการทีเ่กีย่วข้องในประเด็น 
ความม่ันคงชายแดน เพื่อน�าข้อมูลเหล่านี้น�าเข้าไว้ในระบบฐานข้อมูลความมั่นคงชายแดน 
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการท�างานของเจ้าหน้าที่ชายแดนต่อไป

1

การสร้างเครือข่ายด้านการข่าวชายแดน ในการเสริมสร้างประสิทธิภาพการขับเคลื่อนงาน
บริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคงจะต้องมีข้อมูลสถานการณ์ความมั่นคงชายแดนที่เพียงพอ 
เพือ่ใช้ส�าหรบัก�าหนดนโยบายหรอืท่าทขีองไทยได้อย่างเหมาะสม อย่างไรกต็าม ทีผ่่านมากองความมัน่คง 
ชายแดนและประเทศรอบบ้านยงัขาดข้อมลูสถานการณ์ความมัน่คงชายแดน รวมท้ังข้อมลูยงัไม่เป็น 
ปัจจุบนั ดงันัน้ จึงมคีวามจ�าเป็นทีจ่ะต้องสร้างเครอืข่ายด้านการข่าวชายแดนเพือ่หารอืร่วมกัน รวมทัง้ 
เป็นการแลกเปลีย่นข้อมลูทางการข่าวเชงิลกึ ซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อการก�าหนดนโยบาย หรอืประเดน็
ความม่ันคงชายแดนเฉพาะเรื่อง นอกจากนี้ ภายใต้เคร่ือข่ายด้านการข่าวชายแดนอาจจัดท�า
รายงานการประเมนิสถานการณ์ความม่ันคงชายแดนประจ�าปี ซึง่อาจแบ่งเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย 
ความม่ันคงชายแดนไทย - สปป.ลาว ความมั่นคงชายแดนไทย - กัมพูชา ความมั่นคงชายแดน 
ไทย - เมยีนมา ความมัน่คงชายแดนไทย - มาเลเซยี ซ่ึงจะเป็นฐานข้อมลูความมัน่คงชายแดนทีส่�าคญั
และเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนการบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคงต่อไป

2

การวิจัยเก่ียวกับชายแดน การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการชายแดนของต่างประเทศ  
เพื่อศึกษาเปรียบเทียบแนวทางการบริหารจัดการชายแดนของประเทศต่าง ๆ โดยพิจารณาจุดแข็ง 
จุดอ่อนของแต่ละประเทศเพื่อน�ามาเรียนรู้และเป็นแนวทางส�าหรับการบริหารจัดการชายแดน 
ด้านความมั่นคงของไทย รวมทั้งอาจวิจัยเกี่ยวกับภัยคุกคามรูปแบบต่าง ๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อ 
ความมัน่คงชายแดน หรือการขยายอทิธพิลของมหาอ�านาจในประเทศรอบบ้านท่ีอาจเป็นภยัคกุคาม 
ต่อความมัน่คงของไทย โดยอาจด�าเนนิการร่วมกับสถาบนัการศกึษา สถาบนัวจิยัเฉพาะด้าน รวมถงึ 
ภาคประชาสังคมท่ีเก่ียวข้องซ่ึงจะท�าให้เห็นมุมมองและปัญหาบริเวณชายแดนท่ีมีความหลากหลาย
นอกเหนือจากมุมมองของภาครัฐ งานวิจัยเหล่านี้จะเป็นฐานข้อมูลส�าคัญในการขับเคล่ือน 
การบริหารจัดการชายแดนและเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต่อไป   

3
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การจัดท�าหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความมั่นคงชายแดน 
ริเริ่มจัดท�าหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความมั่นคงชายแดน
ร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงท่ีเกี่ยวข้อง เน่ืองจาก 
ที่ผ ่านมาส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็น
หน่วยหลกัในการขับเคลือ่นการบริหารจดัการชายแดน
ด้านความม่ันคง และให้ความส�าคัญกับการจัดท�า 
แผนเป็นส่วนใหญ่ แต่ยังไม่เคยมีการจัดท�าหลักสูตร

เจ้าหน้าทีค่วามมัน่คงชายแดน เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้
เกีย่วกับการบริหารจัดการชายแดน หรือเทคนคิ วธิกีาร 
ที่จะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้ง
การจัดท�าหลักสูตรดังกล่าวจะช่วยให้เกิดเครือข่าย
การท�างานของเจ้าหน้าที่ชายแดน ซึ่งจะก่อให้เกิด
ความเชือ่มโยงระหว่างเจ้าหนา้ทีใ่นระดบันโยบายและ
ระดับปฏิบัติ 

การสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรม/สัมมนา
วิชาการที่ เกี่ ยวข ้องกับความมั่นคงชายแดน 
ของส่วนราชการอ่ืน หรือหน่วยงานความมั่นคง 
ต่างประเทศ การส่งเจ้าหน้าทีข่องส�านกังานสภาความมัน่คง 
แห่งชาตเิข้าร่วมอบรม/สมัมนากบัหน่วยงานอืน่จะเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์ความรู้และการขับเคลื่อน
การบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคง เนื่องจาก
แต่ละส่วนราชการจะรับผิดชอบประเด็นความมั่นคง 

หรือมีองค์ความรู้เฉพาะด้าน ซ่ึงจะท�าให้เจ้าหน้าที ่
ผู้ปฏิบัติงานชายแดนเข้าใจและมีความรู้เชิงลึกมากขึ้น 
อาทิ การสัมมนาด้านเขตแดนกับกองเขตแดน 
กรมสนธสิญัญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ 
และการเข้าร่วมอบรมการจัดการพรมแดนและอตัลักษณ์
บุคคลขององค์กรระหว่างประเทศเพ่ือการโยกย้าย 
ถิน่ฐาน (International Organization for Migration : 
IOM) 

 มุ ่งเน้นให้มีการสร้างความตระหนักให้เห็นถึงความส�าคัญและการรักษาผลประโยชน์ของชาติ 
ในพื้นที่ชายแดน โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานชายแดนจะต้องมีความรู้ และความเข้าใจในงานความมั่นคงชายแดน
แบบองค์รวม (Comprehensive Security) สามารถวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ และให้ข้อเสนอแนะ 
เชิงนโยบายที่เป็นประโยชน์ ซึ่งจะต้องมีการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติงานความมั่นคงชายแดน 
ให้มคีวามรู ้และความเชี่ยวชาญครอบคลุมในทุกมิติ โดยด�าเนินการ ดังนี้

		 การพัฒนาบุคลากร 2

2

1
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course
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	 2.3.2	 การด�าเนินการระยะยาว เป ็นการด�าเนินการที่ต ้องมีการวางแผนในระดับหน่วยงาน 
หรือใช้ระยะเวลานานในการด�าเนินการให้แล้วเสร็จ ในส่วนของการพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือขับเคล่ือน 
การบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคง ควรมีการด�าเนินการ ดังนี้

		 ความร่วมมือกับต่างประเทศ1

		 แผนเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความผูกพันของบุคลากร2
  การสร้างขวัญและก�าลังใจให้กับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับโอกาสและความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงาน 
รวมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมในการท�างานให้มีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการพัฒนาและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในการท�างานร่วมกัน โดยอาจมีการปรับเปลี่ยนสภาพสถานท่ีให้เอื้ออ�านวยต่อการท�างานในลักษณะ  
Co-Working Space รองรับการท�างานของเจ้าหน้าที่รุ่นใหม่ รวมทั้งมีระบบพี่เลี้ยงเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู ้
และสอนงานความมัน่คงชายแดน เพือ่ให้เจ้าหน้าทีผู่ป้ฏบิติังานเกดิความเข้าใจ รวมท้ังสร้างความผูกพันระหว่าง
บคุลากรภายในหน่วยงาน รวมถงึเครอืข่ายเจ้าหน้าทีค่วามมั่นคงชายแดน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางาน
ความมั่นคงชายแดนต่อไป

 การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศ 
ในลักษณะคลังสมอง (Think Tank) ในประเด็นท่ี
เกี่ยวข้องกับความมั่นคงชายแดน เนื่องจาก Think  
Tank เป็นสถาบันวิชาการที่มีการรวบรวมผลการ 
ศึกษา วิจัย และวิเคราะห์สถานการณ์ในเชิงวิชาการ 
ในหลากหลายประเด็น อาทิ ปัญหาอาชญากรรม 
ข ้ามชาติบริ เวณชายแดนที่มีความซับซ ้อนและ 
มแีนวโน้มทีจ่ะเพ่ิมมากขึน้ ปัญหาการลกัลอบหลบหนี
ข้ามแดน การบริหารจัดการโรคอุบัติใหม่/อุบัติซ�้า/
โรคติดต่อบริเวณชายแดน และการย้ายถิ่นฐาน 
ประเด็นเหล่านี้มีแนวโน้มจะเป็นปัญหาเพิ่มขึ้น 
ในอนาคต ทั้งนี้ หากในอนาคตสามารถสร้างความ
ร่วมมือกับองค์กรในลักษณะ Think Tank ก็จะ 
เป็นประโยชน์ต ่อการด�าเนินงานในเชิงนโยบาย 
ของส�านักงานฯ ต่อไป

    การริ เริ่มความร ่วมมือกับต ่างประเทศ 
เพ่ือแลกเปลีย่นองค์ความรูห้รอืแนวทางในการบรหิารจดัการ
ชายแดนด้านความมั่นคง รวมท้ังสถานการณ์ท่ีอาจ 
เป็นภัยคกุคามต่อความม่ันคงของชาตใินรปูแบบต่าง ๆ 
เพื่อน�ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับประเทศไทย รวมทั้ง 
เจ้าหน้าที่ชายแดนทั้งของส�านักงานสภาความมั่นคง
แห่งชาติ และของหน่วยงานความมั่นคงท่ีเก่ียวข้อง
จะได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะในการท�างาน สามารถ
ขบัเคลือ่นงานบรหิารจดัการชายแดนได้อย่างมเีอกภาพ 
โดยอาจร่วมมอืกบัประเทศรอบบ้านหรอืประเทศอืน่ ๆ 
ทีมี่แนวทางการบรหิารจดัการพรมแดนทีม่ปีระสทิธภิาพ 

1 2

  การสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศในประเด็นการบริหารจัดการชายแดนจะเป็น
ประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานชายแดน เนื่องจากจะได้เห็นมุมมองความคิดเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคง
ชายแดนของต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนการบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคง 
ของไทยต่อไป โดยมีแนวทางการด�าเนินการ ดังนี้ 
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3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

 3. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

      การก�าหนดทิศทางนโยบาย/แผนบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคง มีข้อมูล 
เชิงวิชาการและการวิจัยสนับสนุนอย่างเป็นระบบซึ่งจะท�าให้การขับเคล่ือนการบริหารจัดการชายแดนเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ มองได้รอบด้าน และตอบสนองผลประโยชน์ของประเทศได้อย่างเป็นเป็นรูปธรรมมากขึ้น 
รวมทั้งสามารถสร้างเครือข่ายการพัฒนาองค์ความรู้และการวิจัยเชิงวิชาการด้านความมั่นคงกับหลายภาคส่วน 
อาทิ สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยเฉพาะด้าน รวมถึงภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง

    การรเิริม่สร้างความร่วมมือด้านการบริหารจัดการชายแดนกับต่างประเทศ จะเป็นโอกาส 
ที่ไทยได้แลกเปล่ียนองค์ความรู ้ แนวทางการบริหารจัดการชายแดนของต่างประเทศเพ่ือน�ามาปรับใช ้
ให้เหมาะสมกับประเทศไทย รวมทัง้เจ้าหน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานได้เรียนรู้แนวทางการด�าเนนิงานของหน่วยงานต่างประเทศ  
ซึ่งจะเป็นประโยชน์และเป็นการพัฒนาทักษะของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  

    การพฒันาทกัษะเชงิวชิาการให้กับเจ้าหน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานของส�านกังานสภาความมัน่คง 
แห่งชาติในการใช้ข้อมูลและระเบียบปฏิบัติเชิงวิชาการในการท�างานให้เป็นระบบมากขึ้น จะช่วยต่อยอดการ 
ขับเคลื่อนการบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคง

 4. ตัวชีวั้ดความส�าเร็จ

   ระดับความส�าเร็จในการเป็นศูนย์กลางข้อมูลเชิงวิชาการเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ชายแดนด้านความมัน่คง โดยประเมินจากจ�านวนหน่วยงานท้ังในประเทศและต่างประเทศท่ีเข้ามาประสาน สมช. 
เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านความมั่นคงชายแดน

   ระดับการน�าข้อมูล บทความ หรือเอกสาร ตลอดจนข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคงไปใช้ประโยชน์ในทุกมิติ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

 5. บทสรุป

 การพัฒนาองค์ความรู ้มีส่วนส�าคัญอย่างมากต่อการขับเคล่ือนการบริหารจัดการชายแดน 
ด้านความมัน่คง เนือ่งจากการพฒันาองค์ความรูจ้ะช่วยให้เจ้าหน้าทีผู่ป้ฏบิติังานมทีกัษะในการด�าเนนิงาน ประกอบกับ
สภาพแวดล้อมในการท�างานท่ีเอ้ือต่อผู้ปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็นระบบฐานข้อมูลต่าง ๆ และการมีเครือข่าย 
ความร่วมมือด้านความมั่นคงชายแดน จะช่วยให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานท�างานได้อย่างมีศักยภาพ ซ่ึงจะส่งผล
ให้การบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคงขับเคล่ือนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสานสอดคล้อง 
ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ
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