
ศูนยศึกษายุทธศาสตร
สถาบันวิชาการปองกันประเทศ

ศูนยศึกษายุทธศาสตร 

สถาบันวิชาการปองกันประเทศ
62 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทร. 02-275-5715  http://ssc.rtarf.mi.th

บทบาทกองทัพตอยุทธศาสตร
การเตรียมพรอมแหงชาติ 
พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑

เอกสารศึกษาเฉพาะกรณี เรื่อง 



จัดพิมพ โดย     

กองศึกษาวิจัยทางยุทธศาสตรและความมั่นคง

ศูนยศึกษายุทธศาสตร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ

62 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 

10400 โทร. 0 2275 5715   เว็บไซต  http://ssc.rtarf.mi.th

ขอมูลทางบรรณานุกรมของสํานักหอสมุดแหงชาติ

National Library of Thailand Cataloging in Publication Data

 เอกสารศึกษาเฉพาะกรณี เรื่อง บทบาทกองทัพตอยุทธศาสตร

การเตรียมพรอมแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑        

 พิมพครั้งที่ 1 – กรุงเทพฯ จํานวน 400 เลม ISSN 0858-8751

ศูนยศึกษายุทธศาสตร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ, 2559 จํานวน 60 หนา

สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. การพิมพ พ.ศ. 2537

ลิขสิทธิ์ภาษาไทย  เปนของศูนยศึกษายุทธศาสตร  สถาบันวิชาการปองกันประเทศ 

อยางถูกตองตามกฎหมาย

 ผูอำนวยการ : พลตรี จุมพล   เฉลยถอย

 ที่ปรึกษา : พันเอก อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท

  : พันเอก กิตติ คงสมบัติ

  : พันเอกหญิง อารยา จุลานนท

  : นาวาอากาศเอกหญิง จุฬารัตน เพชรวิเศษ

  : พันเอก สุทัศน คร่ำในเมือง

 หัวหนาโครงการ : พันเอก อรรคเดช  ประทีปอุษานนท

 นักวิจัย/ผูเขียน : นางสาว หัสยา   ไทยานนท

 คณะวิจัย : เรือโทหญิง นันทิยา ทองคณารักษ

  : จาเอก สามภพ ศรีอักษร

  : นางสาว มนวดี  ตั้งตรงหฤทัย

  : นางสาว ธาราทิพย  พวงเชียง

  : นางสาว กรรณิการ  มหาสารกุล

 พิสูจนอักษร : จาอากาศตรี ชาญชัย วังวงศ

  : นางสาว ชุตินธร พรวุฒิกูล

  : นาง กัญจนีพร มหาวรากุล



เอกสารศึกษาเฉพาะกรณี เรื่อง 

“บทบาทกองทัพต่อยุทธศาสตร์    
  การเตรียมพร้อมแห่งชาติ 
   พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑”



ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ 
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 

เอกสารศึกษาเฉพาะกรณี เรื่อง “บทบาทกองทัพต่อยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑”2



	 “พลวัตรของโลกในยุคโลกาภิวัตน์”	เป็นปรากฏการณ์ที่ท�าให้องค์ประกอบ
ในส่วนต่างๆ	 ของโลก	 เช่ือมต่อเข้าด้วยกันในลักษณะหลอมรวม	 ไร้ขอบเขต 
แบบหลากหลายมติจินเกดิกระแสการเปลีย่นแปลงทีส่่งผลกระทบอย่างแพร่หลาย
รอบด้าน	และครอบคลมุทัว่ทัง้โลก	รวมทัง้ประเทศไทยต้องรบัมอืกบัระบบการพฒันา
ประเทศที่เป็นไปอย่างก้าวกระโดดและไม่มีขีดจ�ากัด	จึงต้องเร่งปรับตัวให้ทันต่อ
สถานการณ์ทีเ่กดิขึน้	ภายใต้สถานการณ์การเปลีย่นแปลงทัง้ภายนอกและภายใน
ประเทศที่ส่งผลกระทบต่อทิศทางการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต	จ�าเป็นต้อง
มีการก�าหนดแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาที่เหมาะสมเพื่อก�าหนดทิศทางและ
กรอบแนวทางในการพัฒนาประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว	 การก�าหนด
ยุทธศาสตร์จึงมีความส�าคัญท่ีถือเป็นจุดเริ่มต้นของการบริหารจัดการอย่างมี
แบบแผน	ตัง้แต่การบรหิารงานในระดบัชาติจนกระทัง่ถงึการบริหารงานในระดบั
องค์กร	 ให้มีทิศทางทีแ่น่นอน	 โดยทีท่ศิทางหรอืกรอบนโยบายท่ีชัดเจนน้ี	จะน�าไปสู่
จุดมุ่งหมายให้กับองค์กรในระดับรองได้ต่อไป

	 ศนูย์ศกึษายทุธศาสตร์	สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ	(ศศย.สปท.)	ในฐานะ 
หน่วยงานคลังสมองของกองทัพ	 มีภารกิจในการพัฒนางานวิชาการและศึกษา
วิจัยเกี่ยวกับยุทธศาสตร์และความมั่นคง	 รวมทั้งให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ด้านยทุธศาสตร์	และความมัน่คงให้แก่หน่วยงานกองทพั	และรฐับาล	ได้ตระหนัก
ถงึการเปลีย่นแปลงของสภาวะแวดล้อมท่ีอาจส่งผลกระทบต่อความมัน่คงของชาติ	
ตลอดจนการปรับเปลี่ยนองค์กรให้มีความพร้อมในทุกด้านท้ังเชิงรับและเชิงรุก	
เพื่อตอบสนองต่อภารกิจของกองทัพได้อย่างบรรลุผลจึงได้จัดท�า	 “ยุทธศาสตร์
การพัฒนาศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์	สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ	๑๐	ปี	(พ.ศ.	
๒๕๕๙	-	๒๕๖๘)”	ขึ้น	เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาหน่วยให้บรรลุเป้าหมาย
ขององค์กรร่วมกันของก�าลังพลทุกคน	เพื่อให้	ศศย.สปท.	ตอบสนองต่อภารกิจ
ของกองทพัและประเทศชาตใินเชงิวชิาการและองค์ความรู้ด้านยทุธศาสตร์และ
ความมั่นคงได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต
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ค�ำน�ำ	 	 	 	 ๓
สำรบัญ	 	 	 	 ๕
	 ส่วนที่	๑	 บทน�า	 ๖
 ส่วนที่	๒	 ภาพรวมและความสัมพันธ์ของการด�าเนินงาน	 ๑๐
	 	 ตามกรอบยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ	
	 	 พ.ศ.๒๕๕๗	-๒๕๖๑
 ส่วนที่	๓	ยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติฯ	 ๑๖
	 	 ๓.๑	สภาวการณ์ที่กระทบต่อความมั่นคง	 ๑๗
	 						 ๓.๒	การเตรียมความพร้อมของไทย	 ๑๙
	 					 ๓.๓	การเตรียมพร้อมแห่งชาติตามนโยบาย	/		 ๒๐
	 	 	 แผนที่เกี่ยวข้องและมติคณะรัฐมนตรี
	 						 ๓.๔	กรอบแนวคิดยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อม	 ๒๔	
	 	 	 แห่งชาติฯ
	 						 ๓.๕	ประเด็นยุทธศาสตร์	 ๒๗
 ส่วนที่	๔	 บทบาทกองทัพต่อยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อม	 ๔๒
	 	 แห่งชาติฯ
 ส่วนที่	๕		บทสรุป	และข้อเสนอแนะ	 ๔๘
สำรบัญรูปภำพ	แผนภาพที่	๑	 	 ๑๒
	 แผนภาพที่	๒	 	 ๕๐
สำรบัญตำรำง	 ตารางสรุป	บทบาทและภารกิจของกองทัพต่อยุทธศาสตร์	 ๕๑
	 การเตรียมพร้อมแห่งชาติ	พ.ศ.๒๕๕๗	–	๒๕๖๑
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ส่วนที่ ๑

บทนำา



๑. บทนำา

	 เม่ือโลกต้องเผชิญกับสถานการณ์ฉุกเฉินและภัยคุกคามจนน�าไปสู 	่ 

“ภาวะวิกฤต”	 ทุกประเทศพยายามหาทางป้องกัน	 แก้ไข	 และลดผลกระทบ 

ความเสียหายท่ีเกิดขึ้นต่อประเทศและประชาชนของตนให้ดีที่สุด	 จึงจ�าเป็น 

ที่ประเทศต่างๆ	 ต ้องเตรียมการและมีแผนการเตรียมพร ้อมของชาต	ิ 

เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์และภัยคุกคามดังกล่าวอย่างเหมาะสม	 ส�าหรับ

ประเทศไทยรัฐบาลได้ให้ความส�าคัญกับการเตรียมพร้อมของชาติในการเผชิญ

กับภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อความอยู่รอดปลอดภัยของชาติ	 โดยในช่วง 

ที่ผ่านมารัฐบาล	ได้ก�าหนดให้มีแผนการเตรียมพร้อมแห่งชาติมาแล้วหลายฉบับ	

ได้แก่	แผนเตรยีมพร้อมแห่งชาต	ิพ.ศ.๒๕๑๗	แผนเตรยีมพร้อมแห่งชาต	ิพ.ศ.๒๕๒๐	

แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ	 พ.ศ.๒๕๓๕	 และนโยบายการเตรียมพร้อมแห่งชาติ	

พ.ศ.๒๕๔๘	 ตามล�าดับ	 ปัจจุบันประเทศไทยได้ประกาศใช้	 “ยุทธศาสตร์ 

การเตรยีมพร้อมแห่งชาติ	พ.ศ.๒๕๕๗	–	๒๕๖๑”	มาตัง้แต่เดอืนกรกฎาคม	๒๕๕๗	

เป ็นต ้นมา	 เพื่อรองรับและแก ้ ไขป ัญหาต ่อสถานการณ ์วิกฤติต ่างๆ	 

ด้วยการผนึกก�าลงัของทกุภาคส่วนทีเ่กีย่วข้อง	รวมทัง้กองทพัไทยในฐานะหน่วย

งานหลักด้านความมั่นคงของชาติที่มีส่วนเกี่ยวข้องตามยุทธศาสตร์ฯ	 นี้	 ในการ 

บรูณาการด�าเนนิงานร่วมกบัทกุภาคส่วนอย่างเป็นระบบรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ	

	 ดังนั้น	 จึงมีความจ�าเป็นที่ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 ต้องท�า 

ความเข้าใจและจัดท�าแผนปฏิบัติการของหน่วยงานรองรับแผนยุทธศาสตร ์

การเตรียมความพร้อมแห่งชาติฯ	 นี้	 นอกจากนั้นยังต้องให้ความส�าคัญกับการ

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ 
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 

เอกสารศึกษาเฉพาะกรณี เรื่อง “บทบาทกองทัพต่อยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑” 7

บทบาทกองทัพไทยต่อยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ 
พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑



พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ	 โดยเน้นการบริหารวิกฤตการณ์ร่วมกัน

เพ่ือรับมือภัยคุกคามต่างๆ	 ท่ีจะเกิดขึ้นท้ังจากธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น	 

รวมทัง้ในภาวะสงคราม	 โดยมุง่ระดมสรรพก�าลงัและใช้ทรพัยากรจากทกุภาคส่วน 

ร่วมกันอย่างมปีระสทิธภิาพ	 ในการป้องกนั	แก้ไข	บรรเทา	และฟ้ืนฟคูวามเสยีหาย

ของชาติที่เกิดจากภัยต่างๆ	 รวมถึงเตรียมพร้อมเพ่ือเผชิญกับภัยเหล่านั้น 

อย่างทันท่วงที	 ซึ่งในส่วนของภาคราชการนั้น	 ประกอบด้วย	 ส�านักงานสภา 

ความมัน่คงแห่งชาต	ิ(สมช.),	กระทรวงมหาดไทย	(มท.),	กระทรวงกลาโหม	(กห.)	

และส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	 (ก.พ.ร.)	 ทั้งนี้	 รัฐบาล 

มอบหมายให้	สมช.	ก�าหนดยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติฯ	ขึ้น	เพื่อให้

หน่วยงานราชการและภาคส่วนต่างๆ	 ใช้เป็นแนวทางเตรียมความพร้อม	 และ 

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ	 ดังกล่าว	 ไปสู่การปฏิบัติร่วมกันได้อย่างสอดคล้อง 

กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริง	โดยมีวัตถุประสงค์	เพื่อให้ชาติมีภูมิคุ้มกัน

ตั้งแต่ยามปกติจนถึงในสถานการณ์วิกฤติด้วยการให้คนในชาติมีส่วนร่วม	 และ

ทุกภาคส่วนผนึกก�าลังกันภายใต้แนวคิดของการป้องกัน	 (Prevention)	 

การเตรยีมพร้อม	(Preparedness)	การบรหิารจัดการขณะเกดิเหตุ	(Response)	

และการฟ้ืนฟ	ู(Recovery)	ภายใต้การบริหารจดัการแบบเบด็เสรจ็	(Comprehensive	

Management)	อย่างมีเอกภาพ	มปีระสทิธภิาพ	และบรูณาการแผนการเตรียมพร้อม

ในทกุระดบัอย่างเป็นระบบ	เพือ่ให้สถานการณ์วกิฤตของชาติคลีค่ลายลงโดยเรว็	

และเกิดผลเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินน้อยที่สุด

	 ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นนี้	 ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ	 (สมช.)	 

จึงได้พัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมของประเทศ	 โดยได้ทบทวนนโยบาย

การเตรียมพร้อมแห่งชาติเพื่อก�าหนดเป็นยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ

ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นในอนาคต	 โดยได้ให้ 

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ 
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 
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ความส�าคญักบัการก�าหนดประเดน็ยทุธศาสตร์	เป้าหมายเชงิยทุธศาสตร์	กลยทุธ์

ด�าเนินการและก�าหนดให้มีตัวช้ีวัดผลการด�าเนินงานภายใต้กรอบยุทธศาสตร์

การเตรียมพร้อมแห่งชาติดังกล่าว	 ในอันที่จะท�าให้มีความชัดเจนในการเตรียม

ความพร้อมของหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ	และสามารถขับเคล่ือนยทุธศาสตร์

ดงักล่าวไปสูก่ารปฏบิตัไิด้อย่างสอดคล้องกบัสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ในระยะต่อไป	

โดยเริ่มมีผลตั้งแต่เดือนกรกฎาคม	๒๕๕๗	เป็นต้นไป	

	 ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์	 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ	 (ศศย.สปท.)	 

ได้ท�าการศึกษาในเรื่องดังกล่าวและจัดท�าเอกสารศึกษาเฉพาะกรณี	 เรื่อง	

“บทบาทกองทพัต่อยทุธศาสตร์การเตรยีมพร้อมแห่งชาต	ิพ.ศ.๒๕๕๗	–	๒๕๖๑”	

ฉบบันีข้ึน้	โดยได้ท�าการศกึษาจากเอกสาร	บทความวชิาการ	และสือ่อเิลก็ทรอนกิส์	

ตลอดจนการสมัภาษณ์เชงิลึก	(Indepth	Interview)	ต่อหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องต่างๆ	

อาทิ	 กรมสรรพก�าลังกลาโหม	 กระทรวงกลาโหมกรมป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย	 กระทรวงมหาดไทย	 เป็นต้น	 เพื่อให้ทราบถึงบทบาท	หน้าที่ของ 

กองทพัไทยในฐานะหน่วยงานความมัน่คงหลกัของชาติท่ีมส่ีวนเกีย่วข้อง	ทัง้ด้วย

การเป็นหน่วยงานหลักและหน่วยงานร่วมตามยุทธศาสตร์ฯ	 ตลอดจนแนวทาง

การบูรณาการด�าเนินงานของกองทัพร่วมกับทุกภาคส่วนอื่นๆ	 อย่างเป็นระบบ

ในการรองรับสถานการณ์ต่างๆ	 อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ	 ซึ่งจะน�าเสนอเป็น	 

๕	ส่วนส�าคัญ	ดังนี้คือ

	 ส่วนที่	 ๑	 บทน�า

 ส่วนที่	 ๒	 ภาพรวมและความสัมพันธ์ของการด�าเนินงานตามกรอบ	

	 	 	 ยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ	พ.ศ.๒๕๕๗	–	๒๕๖๑

 ส่วนที่		 ๓	 ยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ	พ.ศ.๒๕๕๗	–	๒๕๖๑

 ส่วนที่		 ๔		บทบาทกองทัพต่อยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติฯ

 ส่วนที่		 ๕	 บทสรุปและข้อเสนอแนะ
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ส่วนที่ ๒
ภาพรวมลำาดับการดำาเนินงานตามกรอบ

ยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ 

พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ 
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๒. ภาพรวมและความสัมพันธ์ของการดำาเนินงานตามกรอบ
ยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ 

	 รัฐบาลไทยได้ให้ความส�าคัญกับการจัดการของประเทศ	 เพื่อให้ตอบสนอง

ต่อสถานการณ์ภัยทางธรรมชาติ	สาธารณภัย	ภัยคุกคามรูปแบบใหม่	ตลอดจน

ภัยจากภาวะสงคราม	 ด้วยการจัดท�า	 พรบ.	 และการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ 

การเตรียมพร้อมแห่งชาติฯ	 เพ่ือให้หน่วยงานต่างๆ	 ได้มีการน�าไปใช้อย่าง 

บูรณาการร่วมกัน	

	 ทัง้น้ี	ในส่วนบทบาทของกองทพัตามยทุธศาสตร์การเตรยีมพร้อมแห่งชาตฯิ	

เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น	จึงขออธิบายความสัมพันธ์	บทบาท	ภาพรวม

และความสมัพนัธ์ของการด�าเนนิงานตามกรอบของยทุธศาสตร์การเตรยีมพร้อม

แห่งชาติฯ	ตามแผนภาพที่	๑	ดังนี้

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ 
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	 ก.	 นโยบำยรัฐบำล	นโยบายการบริหารประเทศของทุกๆ	รัฐบาล	ได้วาง

กรอบนโยบายส�าคัญไว้	 ไม่ว่าจะเป็นนโยบาย	 /	 ยุทธศาสตร์	 /	 แผนหน่วยงาน

เกี่ยวข้อง	และนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ	โดยนโยบายของรัฐประกอบไปด้วย

นโยบายความมั่นคงของรัฐ	ที่มุ่งเน้นการพัฒนา	เสริมสร้างศักยภาพของกองทัพ	

มรีะบบป้องกนัประเทศ	และการพฒันาระบบการเตรยีมพร้อมแห่งชาต	ิ ตลอดจน

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน	น�าไปสู่แผนปฏิบัติราชการประจ�าปีและ	๔	ปี	

	 ข.	 นโยบำย	/	ยทุธศำสตร์	/	แผนหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้อง	ในส่วนทีเ่กีย่วข้อง

คือในระดับของจังหวัด	 กระจายไปสู่อ�าเภอ	 ท้องถิ่น	 และชุมชน	 ซึ่งจะมีแผน 

ด้านความมั่นคงจังหวัด	 ประกอบด้วยแผนความมั่นคงแผนงานภัยความมั่นคง	

และด้านสาธารณภัย	 โดยหน่วยงานในระดับจังหวัด	 อ�าเภอ	 จะมีการจัดแผน

รองรบัภัยทัง้	๒	ด้านดังกล่าวด้วยทรพัยากรทีม่อียู	่อาท	ิกรมป้องกนัและบรรเทา

สาธารณภัยจังหวัด	เป็นต้น

	 ค.	 นโยบำยควำมม่ันคงแห่งชำติ	 เป็นสิ่งส�าคัญประการหนึ่ง	 ที่เน้นด้าน

การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ	 ตลอดจนการพัฒนา

ระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ	 น�าไปสู่ยุทธศาสตร์การเตรียมแห่งชาติ	 และ

ยทุธศาสตร์การป้องกนัและแก้ไขปัญหาการก่อร้ายทีร่บัผดิชอบโดย	ศนูย์ต่อต้าน

การก่อการร้ายสากล	 (ศตก.)	 เข้ามาด�าเนินงาน	 ทั้งนี้ในส่วนของยุทธศาสตร์ 

การเตรียมพร้อมแห่งชาติ	ประกอบด้วย	๒	แผน	คือ	

 ง.	 แผนกำรป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยั	ประกอบด้วย	ด้านสาธารณภยั	

(๑๔	 กลุ่มภัย)	 และด้านความมั่นคง	 (๔	 ด้าน)	 มุ่งสู่แผนปฏิบัติการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการระดับกระทรวง	 และในระดับของจังหวัด	 

เพื่อตอบสนองต่อนโยบายความมั่นคงของชาติ

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ 
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 
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	 จ.	 แผนป้องกันประเทศ	 ด�าเนินการโดยกองทัพ	 ตามแผนการป้องกัน

ประเทศของ	กห.	ปี	๕๘,	ยุทธศาสตร์ทหาร	ปี	๕๘,	แผนป้องกันประเทศของ

เหล่าทัพต่างๆ	รวมทัง้	แผนระดมสรรพก�าลงั	ของ	กห.	ปี	๕๒	ไปจนถึง	พ.ร.บ.ก�าลงั

พลส�ารอง	ปี	๕๘	นอกจากนั้น	ยังมีในส่วนของแผนเตรียมพร้อมสาขา	ส�าหรับ	

ภาคพลเรือน	 /	 รัฐวิสาหกิจ	 และเอกชน	 ที่รองรับ	 เพื่อให้ตอบสนองและ 

เกิดการบูรณาการงานของทุกภาคส่วนได้อย่างเป็นระบบ

	 จากภาพรวมและความสัมพันธ์ของการด�าเนินงานตามกรอบยุทธศาสตร์

การเตรียมพร้อมแห่งชาติ	ดังกล่าวข้างต้น	จะท�าให้ทราบถึงนโยบายต่างๆ	และ

ภาคส่วนต่างๆ	 ที่เก่ียวข้องตามแผนภูมิยุทธศาสตร์ฯ	 ที่ได้น�าเสนอในข้างต้น	 

เพื่อให้เกิดความเข้าใจ	 ความชัดเจนในการรับนโยบายต่างๆ	 ลงมาสู่ภาคปฏิบัติ

ให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป	
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ส่วนที่ ๓
ยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ 

พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑
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 ๓. ยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

	 ประเทศไทยเผชิญกับความเสี่ยงแนวโน้มการเกิดสถานการณ์ความมั่นคง

และสาธารณภัยขนาดใหญ่ท�าให้รัฐบาลได้ตระหนักถึงความส�าคัญ	 โดยการจัด

เตรียมความพร้อมของประเทศในแต่ละสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนให้เหมาะสมใน

แต่ละห้วงเวลา	 เพื่อให้ประเทศมีความพร้อมรับมือกับสิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	 

โดยมีสรุปสาระส�าคัญของยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติฯ	ดังนี้

	 ๓.๑	สภำวกำรณ์ที่กระทบต่อควำมมั่นคง

 	 ภัยคุกคามทางทหาร	 สภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงอาจท�าให้มี

สถานการณ์สู้รบและการปะทะกันตามแนวชายแดน	อันมาจากปัญหาชายแดน	

ปัญหาการรุกล�้าอธิปไตย	 ตลอดจนความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

บรเิวณพืน้ทีช่ายแดนและทางทะเล	ท�าให้มกีารใช้ก�าลงัทหารเพือ่เข้าท�าการป้องปราม	

ระงับ	ยับยั้ง	 เพื่อให้การคุ้มครองแก่ประชาชนและทรัพย์สินของประชาชนและ

ของรัฐในบริเวณพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบหรือมีความขัดแย้ง

 	 ภัยคุกคามแบบใหม่	 มีลักษณะของความรุนแรงและส่งผลกระทบ 

ต่อความม่ันคงของประเทศและความปลอดภัยต่อประชาชนในวงกว้าง	 มแีนวโน้ม 

เกิดขึน้บ่อยครัง้และส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวง	โดยเฉพาะในหลายๆ	เหตกุารณ์

ทีผ่่านมาของทัว่โลกทีไ่ด้ประสบกับภยัพบิตัจิากธรรมชาติและภยัด้านความมัน่คง

ต่างๆ	ซึ่งปัญหาดังกล่าวถือเป็นปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ที่สามารถกระทบ

ต่อความมั่นคงของชาติ	หากไม่สามารถด�าเนินการป้องกันและจัดการกับปัญหา

ดังกล่าวได้
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	 	 สาธารณภัย	 มีแนวโน้มเกิดขึ้นบ่อยและมีความรุนแรงที่ส่งผลกระทบ

ต่อความปลอดภัยของประชาชนในวงกว้างและยากที่จะจัดการได้เพียง 

หน่วยงานใดเพียงหน่วยเดียว	 ที่ผ่านมาพบว่า๑	 ประเทศไทยขาดความสามารถ 

ในด้านความรู้	ทักษะ	ประสบการณ์	และการเตรียมพร้อมของระบบการบริหาร

วิกฤตการณ์	 ท�าให้เมื่อเกิดวิกฤตการณ์ขึ้น	 มักประสบปัญหากับความล่าช้า 

ของขั้นตอนการจัดการกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น	 รวมทั้งการฟื้นฟูสถานการณ์	 

ถงึแม้จะมหีน่วยงานทีร่บัผดิชอบหลกัเรือ่งดงักล่าวในปัจจบุนั	แต่ขาดการบรูณาการ

ท�างานตั้งแต่ขั้นป้องกัน	 การแก้ไขเหตุการณ์	 และการฟื้นฟู	 โดยสาธารณภัย 

ที่เกิดข้ึนจากการกระท�าของมนุษย์และธรรมชาติ	 มีแนวโน้มจะทวีความรุนแรง

มากยิ่งขึ้นและเกิดขึ้นบ่อยครั้ง	 เน่ืองจากพื้นฐานของการใช้ทรัพยากรอย่าง 

สิน้เปลอืงจนเกิดภาวะเสือ่มโทรมของสภาพแวดล้อมน�าไปสูปั่ญหาภาวะโลกร้อน	

ซึ่งก่อให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติขนาดใหญ่ที่มีความรุนแรงและท�าให้เกิด 

ความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินเป็นอย่างมากและการขาดระบบการเตรียม

ความพร้อมที่มีประสิทธิภาพของประเทศ	 ท�าให้มีข้อจ�ากัดในการป้องกัน	 

(Prevention)	บรรเทา	(Mitigation)	เพือ่ลดเงือ่นไขของผลกระทบจากเหตกุารณ์

ให้เบาลง	 รวมถึงการจัดการขณะเกิดเหตุได้อย่างทันท่วงทีอย่างมีประสิทธิภาพ

และภายหลังสิ้นสุดเหตุการณ์ที่ต้องเร่งด�าเนินการฟื้นฟูเยียวยาทางกายภาพ 

และจิตใจ

๑	ทัศนีย์	ผลชานิโก	;	เอกสารวิชาการ	เรื่อง	ยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ	พ.ศ.๒๕๕๗	–	

๒๕๖๑
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	 ๓.๒	กำรเตรียมควำมพร้อมของไทย

	 กระบวนการทบทวนนโยบายการเตรียมพร้อมแห่งชาติและการระดม 

ความคิดเห็น	(Brain	Storm)	จากหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ	ทัง้การสมัภาษณ์

เชิงลึก	(Indepth	Interview)	และการจัดประชุมกลุ่ม	(Focus	Group)	สามารถ

ประมวลภาพรวมสภาพปัญหาการเตรียมพร้อมของประเทศไทยที่ยังคงต้องม ี

การพัฒนาในประเด็น	ดังนี้

 ►	 ระบบการแจ้งเตอืนสาธารณภยัและภัยความมัน่คงทีช่ดัเจน	แม่นย�า	และ

กระจายข้อมูลข่าวสารที่น่าเชื่อถือแก่หน่วยงานท่ีรับผิดชอบและ

สาธารณชน

	 ►	 ระบบการเตรียมแผนและบัญชีทรัพยากร	เครื่องมือ	อุปกรณ์	การกู้ภัย	

ผู้เช่ียวชาญสาขาต่างๆ	 เพื่อเป็นฐานข้อมูลในคลังข้อมูลสาธารณภัย 

แห่งชาติ

	 ►	 ระบบการจัดท�าบัญชีระดมสรรพก�าลังเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตาม 

แผนป้องกันประเทศที่ต้องการความร่วมมือจากหน่วยงานของรัฐและ

ภาคเอกชน

	 ►	 การมีระบบกฎหมาย	 กฎ	 ระเบียบ	 ข้อบังคับ	 และการเบิกจ่ายเงิน	 

ทีไ่ม่เอือ้ต่อการด�าเนนิงานของผูบ้รหิารเหตุการณ์ในสถานการณ์ฉุกเฉิน

ที่ต้องด�าเนินการจัดการปัญหาอย่างรอบคอบและเร่งด่วน
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	 ►	 การให้การศึกษาและการเข้าถึงองค์ความรู้ของประชาชนและชุมชน 

ท้องถิ่นในพื้นที่เสี่ยงภัยยังไม่เพียงพอ

	 ►	 การน�าแผนผนึกก�าลังและทรัพยากรเพ่ือการป้องกันประเทศไปสู่ 

การปฏิบัติที่ไม่สามารถน�ามาใช้ทดสอบการระดมสรรพก�าลังได้เพราะ

ไม่มีภาวะสงคราม

	 ►	 ประสิทธภิาพของระบบการบัญชาเหตุการณ์เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการ

ภยัแต่ละประเภททัง้ในห้วงภาวะก่อนเกดิภยั	ขณะเกดิภยั	และหลงัเกดิภยั	

ที่ต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

	 ๓.๓	กำรเตรียมพร้อมแห่งชำติตำมนโยบำย	 /	 แผนที่เกี่ยวข้องและมติ

คณะรัฐมนตรี

 	 ๓.๓.๑	 นโยบำยควำมมั่นคงแห่งชำติ	 (พ.ศ.๒๕๕๕	 –	 ๒๕๕๙)๒	

(มติสภาความมั่นคงแห่งชาติ	 เมื่อวันท่ี	 ๔	พฤษภาคม	๒๕๕๕)	 ให้ความส�าคัญ 

กับประเด็น	ดังนี้

 	 (๑)	การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ	มีดังนี้	

	 ■	 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของกองทัพ

	 ■	 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของชาติจากทุกภาคส่วนในการ 

ผนึกก�าลังการป้องกันประเทศและการมีส่วนร่วมสนับสนุน 

การด�าเนินงานของกองทัพตั้งแต่ในขั้นภาวะปกติ

	 ■	 ส่งเสรมิและพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารป้องกนัประเทศ

และความมั่นคง

	๒	บทความ	 เรื่อง	 ความจ�าเป็นในการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาภัยในภาคคมนาคม	 

กลุ่มบริหารความปลอดภัย	ส�านักแผนความปลอดภัย	;	๒๓	ก.ย.๕๗
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	 ■	 เสรมิสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างกองทพัไทยและกองทพัเพ่ือนบ้าน	

รวมทั้งมิตรประเทศ

	 ■	 พฒันาและน�าศกัยภาพของกองทพัในยามปกติมาสนบัสนนุภารกจิ 

นอกเหนือจากสงคราม

 	 (๒)	พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ	โดย

	 ■		 การเตรียมพร้อมของประเทศ	 ในด้านการก�าหนดและพัฒนา	

นโยบาย	ยุทธศาสตร์	แผน	แผนปฏิบัติการ	ให้ประสานสอดคล้อง

ระหว่างแผนระดับชาติ	 ระดับจังหวัด	 ระดับท้องถิ่น	 และ	 ระดับ

ชุมชน

	 ■		 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภัยในเชิงรุก

	 ■		 พัฒนาและสนับสนุนการมีระบบฐานข้อมูลด้านทรัพยากรของ

ประเทศด้านความมัน่คงและการมคีลงัข้อมูลสาธารณภยัแห่งชาติ

	 ■		 ส่งเสริม	สนบัสนนุ	และ	พฒันาการศกึษา	ค้นคว้า	วจัิย	และแลกเปลีย่น

องค์ความรู้กับหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ

	 	 นอกจากนี้	ยังมีนโยบายของรัฐบาลอีกหลายประเด็นที่มีความสัมพันธ์

และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ	ดังต่อไปนี้	

  ๓.๓.๒	 นโยบำยรัฐบำล	มุ่งเน้นให้ความส�าคัญ	นโยบายความม่ันคง

แห่งรัฐ	 ในประเด็นเรื่องพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบ

ป้องกนัประเทศ	และการพฒันาระบบการเตรยีมพร้อมแห่งชาติ	รวมทัง้	นโยบาย

ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 โดยการสร้างภูมิคุ ้มกันและ 

เตรียมความพร้อมรองรับและปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง 

ของสภาพภูมิอากาศและพิบัติภัยธรรมชาติ
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  ๓.๓.๓		 นโยบำยวิทยำศำสตร์	 เทคโนโลยี	 และนวัตกรรม	 ในด้ำน

กำรเตรียมควำมพร้อมแห่งชำติ	 ได้ก�าหนดกรอบพันธกิจการพัฒนางาน 

เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 โดยมุ่งเน้นการสร้างพลังงาน	

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	 ให้มคีวามม่ังคงและคณุภาพ	มคีวามเป็นมติร 

กับส่ิงแวดล้อมตลอดจนรักษาผลประโยชน์ของชาติจากข้อตกลงตามพันธกรณี

ระหว่างประเทศด้านการวิจัยและพัฒนา	 นอกจากนี้ยังส่งเสริมการใช้ข้อมูล

เทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ	เพือ่การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาต	ิ

การวางแผนการผลิตด้านการเกษตร	 การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ	 

ยกระดับคุณภาพชีวิต	 ตลอดจนการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

ของประเทศ

	 ๓.๓.๔	นโยบำยกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรก่อกำรร้ำย	พ.ศ.๒๕๔๕ 

ให้ความส�าคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายเป็นไปอย่างมี

เอกภาพ	 มีประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์	 และเพื่อให้เกิดความร่วมมือ

ระหว่างภาครฐั	ภาคเอกชน	และภาคประชาชน	รวมทัง้ประชาคมระหว่างประเทศ

ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย

	 ๓.๓.๕	ยทุธศำสตร์กำรป้องกนัประเทศของกระทรวงกลำโหม	พ.ศ.๒๕๕๘	

ให้ความส�าคัญกับแนวคิดยุทธศาสตร์ในการป้องกันประเทศ	 ประกอบด้วย	 

การสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคง	 การผนึกก�าลังเพื่อการป้องกันประเทศ	

และการป้องกันเชิงรุก

 ๓.๓.๖	ยุทธศำสตร์ควำมมัน่คงแห่งชำตทิำงทะเล	(พ.ศ.๒๕๔๕	–	๒๕๕๙)	

(มติสภาความมั่นคงแห่งชาติ	 เมื่อวันท่ี	 ๔	พฤษภาคม	๒๕๕๕)	 ให้ความส�าคัญ 

กับประเด็นการคุ้มครองการใช้ประโยชน์จากทะเล	 อันเนื่องจากภัยคุกคาม 

รูปแบบใหม่ท่ีมีลักษณะข้ามพรมแดนท้ังอาชญากรรมข้ามชาติ	 การก่อการร้าย	
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ภัยธรรมชาติ	และภัยที่เกิดจากรัฐที่มีแนวคิดในการใช้ความรุนแรงในการบังคับ

ใช้กฎหมาย

	 ๓.๓.๗	แผนพฒันำเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชำต	ิฉบบัที	่๑๑	(พ.ศ.๒๕๕๕	–	

๒๕๕๙)	 ให้ความส�าคัญในประเด็นการมีส่วนร่วมอย่างส�าคัญในการป้องกันภัย

จากการก่อการร้ายและอาชญากรรม	 ยาเสพติด	 ภัยพิบัติ	 และการแพร่ระบาด

ของโรคภัยที่ส่งผลต่อสภาวะทางเศรษฐกิจในระยะยาวจากผลกระทบในด้าน

ความม่ันคงแห่งชีวิต	 เศรษฐกิจ	 ความเป็นอยู่เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ในภูมิภาค

	 ๓.๓.๘	 แผนกำรป้องกันและเทำสำธำรณภัยแห่งชำติ	 (พ.ศ.๒๕๕๓	 –	

๒๕๕๗)	 เป็นกรอบและทิศทางให้หน่วยงานทุกภาคส่วนตั้งแต่ระดับท้องถิ่น 

ถงึระดบัประเทศปฏบิตักิารป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัต้ังแต่ระยะก่อนเกดิภยั	

ขณะเกดิภยั	และหลงัเกดิภยัอย่างเป็นระบบ	มทิีศทางเดียวกนัและเสริมก�าลังกนั

อย่างบูรณาการ	และเพื่อจัดระบบการด�าเนินงานและเตรียมความพร้อมในด้าน

ต่างๆ	 ไว้รองรับสถานการณ์สาธารณภัยตามลักษณะความเส่ียงภัยให้แก ่

หน่วยงานทุกภาคส่วน	ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นถึงระดับประเทศ

	 ๓.๓.๙	 แผนผนึกก�ำลังและทรัพยำกรเพื่อกำรป้องกันประเทศของ	 กห.	

พ.ศ.๒๕๕๒	 ให้ความส�าคัญกับทุกภาคส่วนในการมีส่วนร่วมผนึกก�าลังและ

ทรัพยากรเพื่อเตรียมความพร้อมอย่างประสานสอดคล้องและเป็นระบบ 

ตามภาระหน้าทีแ่ละขดีความสามารถทีไ่ด้ก�าหนดไว้ในภารกจิของแต่ละหน่วยงาน	

โดยให้พร้อมที่จะสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจป้องกันประเทศของฝ่ายทหาร 

ได้ตั้งแต่ภาวะปกติ	และเมื่อเกิดภัยจากการสู้รบหรือการสงคราม	การสนับสนุน

ฝ่ายทหารยงัคงด�าเนนิการได้อย่างเตม็ขดีความสามารถตามแผนทีท่หารก�าหนด	

หรอืร้องขอ	ทัง้น้ีเพือ่ให้การป้องกนัและรักษาเอกราช	อธปิไตย	บรูณภาพดนิแดน
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ของชาติ	 และความมั่นคงของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 โดยการระดม 
สรรพทรพัยากร	๙	ด้าน	ได้แก่	ด้านก�าลงัคน	อาหาร	น�า้	การคมนาคม	การสือ่สาร	
การแพทย์และสาธารณสุข	 อุตสาหกรรมและปัจจัยการผลิต	 เชื้อเพลิงและ
พลังงาน	และการประชาสัมพันธ์	มาสนับสนุนกองทัพ	
	 อย่างไรก็ตาม	 เพ่ือให้เกิดการบูรณาการและการปรับแผนให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์	 และการจัดองค์กรในการรับผิดชอบทั้งภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 และ 
ภาคสังคม	 จึงได้มีการจัดท�ายุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติฯ	 ขึ้น	 โดยมี
กรอบแนวคิด	ดังนี้

	 ๓.๔	กรอบแนวคิดยุทธศำสตร์กำรเตรียมพร้อมแห่งชำติ๓

 	 ๓.๔.๑	กำรเตรยีมพร้อมของประเทศให้พร้อมเผชญิกบัภำวะไม่ปกต	ิ
ให้ความส�าคญักบัการก�าหนดนโยบาย	ยทุธศาสตร์	แผน	แผนปฏบิติัการ	ให้พร้อม
เผชิญกับภัยความมั่นคง	 สาธารณภัย	 สถานการณ์ฉุกเฉินและภัยเกี่ยวกับ 
ความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	 
โดยประสานและผนึกก�าลังของทุกฝ่ายในชาติ

	 	 ๓.๔.๒	กำรเตรยีมทรพัยำกรมนษุย์ให้มภีมูคิุม้กันเป็นรำกฐำนส�ำคญั 
ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีภูมิคุ ้มกันภัยความมั่นคง 
และสาธารณภัย	 โดยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมใน
ระดบัชมุชน	ท้องถิน่	ภมูภิาค	และประเทศ	ในการเตรียมความพร้อมและบริหาร
จัดการในมิติการป้องกัน	การมีข้อมูล	การมีระบบเฝ้าระวังแจ้งเตือน	การจัดการ
เมื่อคาดว่าจะเกิดภัย	 ขณะเกิดภัย	 และหลังเกิดภัย	 โดยกระบวนการเรียนรู้
ถ่ายทอดสัง่สมประสบการณ์	บทเรยีน	และกระบวนการมส่ีวนร่วมของหน่วยงานรฐั

	๓	 ทัศนีย ์ 	 ผลชานิโก	 ;	 เอกสารวิชาการ	 เรื่อง	 ยุทธศาสตร ์การเตรียมพร ้อมแห่งชาต	ิ 

พ.ศ.๒๕๕๗	–	๒๕๖๑
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กับทุกภาคส่วนในการด�าเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมร่วมกันของคนในชาต	ิ
โดยเฉพาะภัยที่มีสาเหตุจากมนุษย์ถือเป็นการเตรียมพร้อมที่ส�าคัญที่สามารถ
วางแผนเพื่อป้องกันหรือลดผลกระทบจากภัยดังกล่าวได้

 	 ๓.๔.๓	 กำรเตรียมควำมพร้อมของชุมชนท้องถ่ิน	 ให้ความส�าคัญ 

กับชุมชนท้องถิ่น	 ให้ความส�าคัญกับชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการก�าหนด

นโยบาย	 แผน	 และแนวทางการสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยความมั่นคงและสาธารณภัย	 รวมทั้งมีกระบวนการแลกเปลี่ยน 

องค์ความรู้ระหว่างภาครัฐ	 ชุมชนท้องถิ่น	 ประชาสังคม	 และภาคประชาชน	 

โดยน�าความรู ้ของชุมชนท้องถิ่นมามีส่วนในการป้องกันและจัดการกับภัย 

ความมั่นคง	 และสาธารณภัย	 และสนับสนุนการจัดการฐานข้อมูลภัยต่างๆ	 

ตลอดจนการมีเครือข่ายเฝ้าระวังและแจ้งข่าวสารข้อมูลในระดับชุมชนท้องถ่ิน	

รวมทัง้การสร้างความพร้อมรบัมอืทีจ่ะสามารถจดัการภยัทีเ่กิดขึน้ในพืน้ทีไ่ด้ด้วย

ตนเอง	 โดยมีชุมชนท้องถิ่นเป็นศูนย์กลางและเชื่องโยงเป็นเครือข่ายช่วยเหลือ 

ซึ่งกันและกัน

 	 ๓.๔.๔	 กำรเตรียมพร้อมเชิงรุกของหน่วยงำนเพื่อป้องกันและ	

ลดผลกระทบ	การมแีผน	กฎ	ระเบยีบ	ระบบเฝา้ระวงัแจ้งเตือน	การเตรยีมบัญชี

ทรัพยากรทั้งคนและสิ่งของอุปกรณ์ต่างๆ	 ให้พร้อมใช้งานอย่างเหมาะสม	 

เพื่อให้การบริหารจัดการสถานการณ์ที่เกิดข้ึนเป็นไปอย่างทันท่วงทีและ 

มีประสิทธิภาพ	

	 	 ๓.๔.๕		กำรผนกึก�ำลงัเพือ่เสรมิสร้ำงศกัยภำพของชำต	ิในการป้องกนั

ประเทศ	เสรมิสร้างและพฒันาศกัยภาพของชาตด้ิวยการผนกึก�าลงัและทรพัยากร

จากทุกภาคส่วนในการป้องกันประเทศและให้มีส่วนร่วมในการสนับสนุน 

การด�าเนินงานของกองทัพไทย	 ศูนย์ระดมสรรพก�าลังทางทหาร	 และ 
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ศูนย์บญัชาการทางทหารตัง้แต่ในภาวะปกต	ิตลอดจนพฒันาระบบการประสาน

งานระหว่างกองทัพกับหน่วยงานพลเรือน	 เพื่อป้องปรามป้องกันภัยคุกคาม 

จากภายนอกประเทศ	ทั้งทางบก	ทางทะเล	และทางอากาศ	ตลอดจนเสริมสร้าง

ศักยภาพและปลูกฝังจิตส�านึกด้านความมั่นคงให้กับคนและชุมชน	 รวมทั้ง 

สร้างเครือข่ายอาสามสมัครเพื่อสนับสนุนกองทัพในการจัดเตรียมก�าลังและ 

ใช้ก�าลังเพื่อปฏิบัติภารกิจตามแผนป้องกันประเทศ

 	 ๓.๔.๖	 กำรเสรมิสร้ำงควำมร่วมมอืกบัต่ำงประเทศ	ในกรอบทวภิาคี

และพหุภาคี	เพื่อพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมของชาติ

	 	 ๓.๔.๗		กำรพัฒนำและสนับสนุนกำรมีระบบฐำนข้อมูลทรัพยำกร

ของประเทศด้ำนควำมม่ันคง	 และสนับสนุนการมีคลังข้อมูลสาธารณภัย	 

เพื่อการแจ้งเตือนภัย	การอพยพ	การให้ความช่วยเหลือ	การบริจาค	การจัดการ

ในภาวะฉุกเฉินท้ังภัยคุกคามทางทหาร	 และสาธารณภัยไว้ตั้งแต่ในยามปกต	ิ 

โดยมีการปรับปรุงฐานข้อมูลสม�่าเสมอให้น�ามาประกอบการตกลงใจของ 

ผูบ้ญัชาการเหตุการณ์	รวมท้ังจดัให้มีช่องทางการประสานและแลกเปลีย่นข้อมลู

ระหว ่างหน่วยงานในการสนับสนุนทรัพยากรทั้งด ้านความมั่นคงและ 

ด้านสาธารณภัย	 ให้สามารถแลกเปลี่ยน	 และน�าทรัพยากรมาใช่ร่วมกันเมื่อ 

เกิดภัยในแต่ละระดับความรุนแรงของสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที	 รวมทั้ง 

น�าแผนและระบบฐานข้อมลูมาทดสอบการปฏิบติัในการฝึกซ้อมอย่างสม�า่เสมอ

  ๓.๔.๘	 กำรส่งเสรมิและพฒันำระบบกำรบริหำรจดักำรภยัในเชิงรุก	

เป็นการผนึกก�าลังทุกภาคส่วนเป็นภาคีเครือข่ายในกระบวนการวางแผน	 

การบริหารจัดการภัย	 ตั้งแต่ขั้นก่อนเกิดเหตุ	 ขณะเกิดเหตุ	 และหลังเกิดเหตุ	 

โดยเสริมสร้างการพัฒนาความรู้การตระหนักรู ้	 การมีจิตส�านึกความมั่นคง	 

การมจีติส�านกึของทกุภาคส่วน	เพือ่เข้ามามส่ีวนร่วมผนกึก�าลังในการป้องกนัและ

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ 
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 

เอกสารศึกษาเฉพาะกรณี เรื่อง “บทบาทกองทัพต่อยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑”26



บรรเทาผลกระทบก่อนเกดิเหต	ุด�าเนนิการแก้ไขขณะเกดิเหตอุย่างทนัท่วงท	ีและ

ฟ้ืนฟคูวามเสยีหายทางกายภาพและจิตใจให้กลบัคนืสูภ่าวะปกติ	รวมทัง้ทบทวน

และพัฒนา	กฎ	ระเบียบ	ข้อบังคับ	ให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์

ที่เกิดขึ้น

 	 ๓.๔.๙	 กำรมีระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ประสำนสอดคล้องตั้งแต่

ระดับชำติ	 ระดับจังหวัด	 ระดับท้องถิ่น	 ตลอดจนการให้ความส�าคัญกับ 

การด�าเนินงานของกระทรวงมหาดไทยในฐานะที่เป็นหน่วยรับผิดชอบภารกิจ

การรักษาความมั่นคงภายในประเทศ	 การด�าเนินงานของศูนย์อ�านวยการร่วม

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ	 และกองบัญชาการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ	ตั้งแต่ในภาวะปกติ	 เพื่อประสานบูรณาการข้อมูล

ระหว่างหน่วยงานเพื่อน�าเสนอผู้บัญชาการเหตุการณ์	 ในแต่ละห้วงเวลาและ 

แต่ระดบัความรนุแรงของภยั	รวมทัง้ให้จดัตัง้กองอ�านวยการป้องกนัและบรรเทา

สาธารณภัยเขตพื้นที่	 (อปท./	อ�าเภอ/	เขต/	จังหวัด/	กทม.)	ตั้งแต่ในยามปกติ	

เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนเป็น	 “ศูนย์บัญชาเหตุการณ์ส่วนหน้าจังหวัด/	

กรุงเทพมหานคร”	เมื่อคาดว่าจะเกิดภัยหรือเมื่อเกิดภัยขึ้นอย่างทันท่วงที	และ

สามารถปรับใช้ในภารกิจเพือ่สนบัสนนุการด�าเนนิงานของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

ในการรักษาความสงบเรียบร้อย	 และ	 ศูนย์ระดมสรรพก�าลังกลาโหมในการ

ป้องกันประเทศ

	 ๓.๕	ประเด็นยุทธศำสตร์	 ในยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาต	ิ 

พ.ศ.	๒๕๕๗	–	๒๕๖๑	ได้ก�าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ไว้	๕	ประเด็นยุทธศาสตร์		

ดังนี้๔

	๔	นโยบายการเตรียมพร้อมแห่งชาติ	พ.ศ.๒๕๕๗	–	๒๕๖๑	;	ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ 
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 

เอกสารศึกษาเฉพาะกรณี เรื่อง “บทบาทกองทัพต่อยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑” 27



ประเด็นยุทธศำสตร์ที่	๑	กำรเตรียมพร้อมของทุกภำคส่วนให้พร้อมเผชิญกับ

ภำวะไม่ปกติ		มี	๕	เป้าประสงค์	๖	ตัวชี้วัด	๙	กลยุทธ์	คือ

เป้าประสงค์

เป้าประสงค์ที	่๑	หน่วยงานระดบักระทรวง	กรม	จงัหวดั	และภาคส่วนทีเ่กีย่วข้อง

ได้ให้ความส�าคัญกับการเตรียมความพร้อมของชาติ

เป้าประสงค์ที่	 ๒	 หน่วยงานส่วนกลางและจังหวัดมีการเตรียมพร้อมด้าน

ทรพัยากรและบัญชบีคุลากรภาครฐั	อาสาสมคัร	ทีส่อดคล้องกบัประเภทของภัย

ที่เกิดขึ้นในพื้นที่

เป้าประสงค์ที่	๓	การมีหลักสูตรและคู่มือส�าหรับหน่วยงานรัฐและประชาชนให้

พร้อมเผชญิกบัภยัความมัน่คงและสาธารณภัยโดยเฉพาะในพืน้ทีท่ีม่โีอกาสเสีย่งภยั

เป้าประสงค์ที	่๔	การพฒันาระบบคลงัสมองข้อมลูสาธารณภยัแห่งชาติและระบบ

เครือข่ายข้อมูลด้านความมั่นคง	เพื่อให้สามารถใช้สนับสนุนการอ�านวยการและ

ประสานการบริหารจัดการภัยและสามารถแลกเปล่ียนข้อมูลเพ่ือใช้ประโยชน์

ร่วมกันของหลายหน่วยงาน

เป้าประสงค์ท่ี	 ๕	 หน่วยงานระดับกระทรวง	 กรม	 จังหวัด	 องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นจัดการฝึกอบรมและฝึกซ้อมด้านความมั่นคงและด้านสาธารณภัย

เพื่อเตรียมความพร้อมของคนและทรัพยากรบนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมของ 

หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง

ตัวชี้วัด

	 ๑.	 ร้อยละของหน่วยงานระดับกระทรวง	กรม	จังหวัด	ก�าหนดแผนเตรียม

ความพร้อมเผชิญกับภัยความมั่นคงและสาธารณภัย

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ 
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 

เอกสารศึกษาเฉพาะกรณี เรื่อง “บทบาทกองทัพต่อยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑”28



	 ๒.	 จ�านวนหน่วยงานที่รับผิดชอบแผนปฏิบัติการการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภยัแบบบรูณาการระดบักระทรวงมรีะบบข้อมลูบญัชผีูเ้ชีย่วชาญ

และบัญชีทรัพยากรของหน่วยงานที่ทันสมัยและสามารถสนับสนุนการ

ด�าเนินงานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและภัยความมั่นคง

	 ๓.	 จ�านวนจังหวัดก�าหนดหลักสูตรการฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้

และการตระหนักรู้การเตรียมพร้อมในการป้องกันภัยด้านความมั่นคง

และสาธารณภัย

	 ๔.	 ร้อยละของหน่วยงานระดับกระทรวง	 /	 กรม	 มีระบบข้อมูลบัญชี

ทรัพยากรด้านสาธารณภัยเพื่อป้องกันตนเองเบื้องต้น	 และมีระบบ 

เครอืข่ายข้อมูลด้านความมัน่คงเพือ่สนบัสนนุการแลกเปลีย่นข้อมลูและ

ใช้ประโยชน์ร่วมกัน

	 ๕.	 จ�านวนหน่วยงานส่วนกลางที่เกี่ยวข้องและจังหวัด	/	กลุ่มจังหวัด	มีการ

ฝึกอบรมและฝึกซ้อมแผนด้านสาธารณภยัท่ีสอดคล้องกบักรอบแผนการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ	(ภาคสาธารณภยั	ภาคความมัน่คง)

	 ๖.	 กระทรวงกลาโหมจดัการฝึกร่วมกองทพัไทย	(กฝร.)	และ/หรอื	การฝึกระดม

สรรพก�าลังเพื่อการทหาร	 (กรส.)	 ในกรอบแผนป้องกันประเทศ	 

โดยประสานและบูรณาการการฝึกร่วมกับหน่วยงานฝ่ายพลเรือน

กลยุทธ์

กลยทุธ์ที	่๑	พฒันา	ทบทวน	และปรบัปรงุ	นโยบาย	ยทุธศาสตร์	แผน	แผนฉุกเฉิน

แผนเผชญิเหตุ	แนวทางปฏบิตั	ิและคู่มอืให้พร้อมเผชญิภาวะไม่ปกติให้ครอบคลุม

การป้องกัน

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ 
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 

เอกสารศึกษาเฉพาะกรณี เรื่อง “บทบาทกองทัพต่อยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑” 29



กลยุทธ์ที่	 ๒	 พัฒนาและตรวจสอบระบบการแจ้งเตือน	 เฝ้าระวัง	 ทั้งทางบก	 

ทางทะเล	ทางอากาศ

กลยุทธ์ที่	 ๓	 เสริมสร้างความรู้	 ความเข้าใจ	 การเรียนรู้	 ทักษะ	 ความช�านาญ	 

การตระหนักรู้และจิตส�านึกสาธารณะ

กลยุทธ์ที่	๔	ส่งเสริมและพัฒนาระบบการสื่อสารหลัก	และสื่อสารส�ารอง	และ

การมีฐานข้อมูลด้านการสื่อสารเพื่อให้สามารถใช้ได้ในทุกสถานการณ์

กลยทุธ์ที	่๕	ส่งเสรมิ	พฒันา	และสนบัสนนุให้หน่วยงานรฐั	เอกชน	และทกุภาคส่วน	

มีการเตรยีมความพร้อมด้านทรพัยากรและการสนธกิ�าลงัระหว่างหน่วยงานตัง้แต่

ในภาวะปกติ

กลยุทธ์ที่	 ๖	 พัฒนาและสนับสนุนเร่งรัดการมีคลังข้อมูลสาธารณภัยแห่งชาติ 

และช่องทางประสานการตดิต่อและแลกเปลีย่นข้อมลูทรพัยากรระหว่างหน่วยงาน 

ทั้งพื้นที่ทางบกและทางทะเล

กลยุทธ์ที	่๗	พฒันาและเสรมิสร้างการสือ่สาร	การประชาสมัพนัธ์และการจดัการ

ข่าวสาร

กลยุทธ์ที่	 ๘	 สนับสนุนการน�าศักยภาพของกองทัพในยามปกติเข้ามาสนับสนุน 

ภารกิจนอกเหนือจากสงคราม	

กลยุทธ์ที่	๙	ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรมและการฝึกซ้อมในการทดสอบ

แผนแนวทางปฏิบัติของระบบบัญชาการเหตุการณ์ให้แก่เจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีปฏิบัติ

งานภาคสนาม	 เจ้าหน้าที่ประจ�า	ศูนย์บัญชาการหรือศูนย์อ�านวยการเฉพาะกิจ

และผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้บัญชาการเหตุการณ์ในแต่ละสถานการณ์จ�าลอง

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ 
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่	๒	กำรเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันและศักยภำพให้คน	ชุมชน	

และสังคม	มี	๔	เป้าประสงค์	๔	ตัวชี้วัด	๘	กลยุทธ์	คือ

เป้าประสงค์

เป้าประสงค์ที	่๑	ผูบ้รหิารและเจ้าหน้าทีข่องหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครอง

ท่องถิ่นมีความรู้	 ความเข้าใจ	 ระบบการเฝ้าระวัง	 แจ้งเตือน	 การบัญชาการ

เหตุการณ์ภัยความมั่นคงและสาธารณภัย

เป้าประสงค์ที	่๒	คนในสงัคมมีภมูคิุม้กนั	มจีติส�านกึด้านความมัน่คง	และจิตส�านกึ

ด้านความปลอดภัย

เป้าประสงค์ที่	 ๓	 ชุมชน	 ท้องถิ่น	 มีความรู้และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 

เกี่ยวกับการเตรียมพร้อมเผชิญกับภัยความมั่นคงและสาธารณภัย

เป้าประสงค์ท่ี	 ๔	 เครือข่ายองค์กรชุมชน	 และท้องถิ่น	 มีส่วนร่วมและท�างาน 

ร่วมกับหน่วยงานรัฐ	ภาคเอกชน	สมาคม	มูลนิธิ	 องค์กรพัฒนาเอกชน	องค์กร

สาธารณกุศล	 ในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่กระทบ

ต่อความมั่นคงและภัยจากสาธารณภัย

ตัวชี้วัด

	 ๑.	 ร้อยละของการอบรมการเตรียมความพร้อมของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่

ของหน่วยงานของรฐัและผูบ้รหิารและเจ้าหน้าทีข่ององค์กรปกครองท้องถ่ิน

ในหมู่บ้านเป้าหมายที่มีความเสี่ยงภัย	 โดยจัดหลักสูตรการฝึกอบรม 

เพื่อให้ความรู้	 ความเข้าใจ	 จิตส�านึกด้านความปลอดภัย	 จิตส�านึกด้าน

ความมัน่คง	และพัฒนาเครอืข่ายการเฝ้าระวงัและการข่าวภาคประชาชน

	 ๒.	 จ�านวนหน่วยงานส่วนกลางและจังหวัดร่วมกันก�าหนดแผนงาน	 /	

โครงการ	 /	 งบประมาณ	 เกี่ยวกับหลักสูตรการเสริมสร้างจิตส�านึก 

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ 
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 
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ด้านความมั่นคงและจิตส�านึกด้านความปลอดภัยจากสาธารณภัยให้กับ

หน่วยงานในระดับชุมชนหมู่บ้านและอาสาสมัคร

	 ๓.	 ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการกระจายข้อมูลให้ให้แก่

ชุมชนและหมู่บ้าน

	 ๔.	 ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนการด�าเนินงานร่วมกับ

หน่วยงานของรัฐสมาคม	 มูลนิธิ	 องค์กรพัฒนาเอกชน	 องค์กรสาธารณ

กุศล	ในการป้องกันและบรรเทาภัยความมั่นคงและ	/	หรือ	สาธารณภัย

กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่	๑	ส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพการบริหารจัดการภัยโดยชุมชน

กลยุทธ์ที่	 ๒	 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้	 การรับรู้	 การตระหนักรู้	 จิตส�านึก

สาธารณะ

กลยุทธ์ที่	 ๓	 ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรภาครัฐ	 ชุมชน	 

ท้องถิน่องค์กรสาธารณกศุล	ภาคประชาชน	ทัง้ในสถานศกึษาและนอกสถานศกึษา	

อย่างสม�่าเสมอ

กลยทุธ์ที	่๔	พฒันาและขยายเครอืข่ายความร่วมมอืระหว่างชมุชนในการเตรยีมพร้อม

เพือ่สนบัสนนุและร่วมมอืกบัเครอืข่ายของภาครัฐ	 เอกชน	องค์กรปกครองท้องถิน่	

สมาคม	มูลนิธิ

กลยุทธ์ที่	 ๕	 ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมมือกับ	

อ�าเภอ	 จังหวัด	 ได้จัดเตรียมแผน	 แนวทางปฏิบัติ	 คู ่มือ	 บัญชีความพร้อม 

ของทรัพยากร	 หลักสูตรการฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรหรือพนักงาน 

ในองค์กรให้ตระหนกัและทราบแนวทางปฏบิติัเมือ่เผชญิกบัประเภทภยัท่ีเกดิข้ึน

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ 
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 
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กลยทุธ์ที	่๖	ส่งเสรมิและพฒันาการจดัท�าระบบฐานข้อมูลสาธารณภยัระดบัท้องถิน่

โดยสามารถเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลภัยพิบัติระดับอ�าเภอ	และ	จังหวัด

กลยทุธ์ที	่๗	สนบัสนนุให้มกีารศกึษาความเป็นไปได้ในการจัดต้ังกองทนุภยัพิบติั

ของชุมชนต�าบล	หรือ	กองทุนเพื่อเฝ้าระวังสาธารณภัยและภัยความมั่นคง

กลยทุธ์ที	่ ๘	 ส่งเสรมิและจดัให้มกีลไกการประสานงานและขับเคลือ่นความร่วมมอื 

ในการด�าเนินการของหน่วยงานรัฐกับชุมชนท้องถิ่น

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่	 ๓	 กำรเสริมสร้ำงควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศ	 มี	 ๓	

เป้าประสงค์	๓	ตัวชี้วัด	๗	กลยุทธ์	คือ

เป้าประสงค์

เป้าประสงค์ที่	๑	ประเทศไทยกับประเทศต่างๆ	โดยเฉพาะในกลุ่มอาเซียนและ

กับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศต่างๆ	 มีความร่วมมือที่ใกล้ชิดในการ 

เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงและสาธารณภัย

เป้าประสงค์ที่	 ๒	 มีกลไกความร่วมมือและการสนับสนุนระบบอุปกรณ์ด้าน 

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากต่างประเทศ	 ซ่ึงสอดคล้องกับนโยบาย

และยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติของรัฐบาล

เป้าประสงค์ที	่ ๓	พฒันาระบบการเตรยีมพร้อมของไทยในการรบัมอืกับภยัคกุคาม

ด้านความม่ันคงและสาธารณภัย	 โดยพัฒนาระบบฐานข้อมูล	 การแลกเปล่ียน

ความรู้และประสบการณ์จากต่างประเทศที่มีความเชี่ยวชาญและเหมาะสม

ตัวชี้วัด

	 ๑.	 ร้อยละการแลกเปลีย่นประสบการณ์การเรยีนรู	้การฝึกอบรม	ด้านความ

มั่นคงการจัดการสาธารณภัย	 ระหว่างหน่วยงานไทยท่ีเกี่ยวข้องกับต่าง

ประเทศ

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ 
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 
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	 ๒.	 มีการจัดการฝึกซ้อมระหว่างประเทศไทยกับประเทศต่างๆ	 ในระดับ

ทวภิาคหีรอืพหภุาคท้ัีงในด้านการจดัการภยัคกุคามด้านความมัน่คงและ

การจัดการสาธารณภัย

	 ๓.	 จ�านวนหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมีความพร้อมด้านฐานข้อมูล	 และบัญชี

ทรัพยากรและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทั้งของไทยและต่างประเทศ	

เพือ่แลกเปลีย่นความช่วยเหลอืและให้การสนบัสนนุกรณเีกดิสาธารณภยั

กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่	๑	เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหารและหน่วยงาน

ทีเ่กีย่วข้องกบัการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในระดบัต่าง	ๆ 	กบัมติรประเทศ

อย่างใกล้ชิด

กลยุทธ์ที่	 ๒	 เสริมสร้างบทบาทน�าและความร่วมมือท่ีดีระหว่างหน่วยงาน 

ความมั่นคงไทยกับหน่วยงานความมั่นคงของมิตรประเทศ

กลยุทธ์ที่	 ๓	 ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือกับศักยภาพของประเทศไทย	 

ในการจัดการสาธารณภัยและภัยความมั่นคงแบบใหม่	อาทิ	การก่อวินาศกรรม	

การก่อการร้าย	เป็นต้น

กลยุทธ์ที่	 ๔	 เสริมสร้างและพัฒนาความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภยัและความร่วมมอืด้านความมัน่คงและทางทหารในการปฏบิติัภารกจิ

นอกเหนือจากการปฏิบัติการรักษาสันติภาพในกรอบสหประชาชาติ

กลยทุธ์ที	่ ๕	 ส่งเสรมิและสนบัสนนุการพฒันาระบบการเตรียมพร้อมกบัหน่วยงาน

ต่างประเทศ	 โดยการศึกษา	 ค้นคว้า	 วิจัย	 พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ	 

แลกเปล่ียนข้อมูล	 การสัมมนา	 ฝึกอบรม	 การเสริมสร้างทักษะเทคนิค	 

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ 
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 
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ความเชี่ยวชาญ	 การก�าหนดช่องทางประสานความช่วยเหลือจากต่างประเทศ	

และการฝึกซ้อมท้ังด้านสาธารณภัยและด้านความมั่นคง	 ในระดับทวิภาคีและ

พหุภาคี

กลยุทธ์ที่	 ๖	 พัฒนาและจัดท�าข้อมูล	 บัญชีทรัพยากร	 และความเช่ียวชาญ 

เฉพาะด้านของต่างประเทศ	ทีส่ามารถให้การสนบัสนนุช่วยเหลือด้านมนษุยธรรม

และการบรรเทาสาธารณภัย	 รวมทั้งจัดให้มีการเตรียมข้อมูลและเตรียม 

ความพร้อมด้านบุคลากรและอุปกรณ์ต่างๆเช่น	 ชุดปฏิบัติการกู ้ภัย/กู ้ชีพ 

ของหน่วยงานไทย

กลยุทธ์ที่	 ๗	 พัฒนาและจัดท�าแผนอพยพคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศ	 กรณีเกิด

สาธารณภัยขนาดใหญ่และภัยความมั่นคงจากการสู้รบ	 การก่อวินาศกรรมใน 

ต่างประเทศ

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่	๔	กำรผนึกก�ำลังและบูรณำกำรแผนในทุกระดับ	มี	๔	

เป้าประสงค์	๔	ตัวชี้วัด	๘	กลยุทธ์	คือ

เป้าประสงค์

เป้าประสงค์ท่ี	 ๑	 คือ	 หน่วยงานระดับกระทรวง/กรม	 ได้จัดท�าแผนรองรับ

ยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน	 

โดยประสานสอดคล้องระหว่างแผนระดับกระทรวง/	 กรม	 แผนระดับจังหวัด	 

และแผนระดับท้องถิ่น

เป้าประสงค์ท่ี	๒	กระทรวงกลาโหมจดัท�าแผนรองรบัยทุธศาสตร์การเตรยีมพร้อม

แห่งชาติ	 เพื่อประสานและผนึกก�าลังและทรัพยากรร่วมกับหน่วยงานพลเรือน

และภาคส่วนท่ีเกีย่วข้องในการเสรมิสร้างศกัยภาพกองทพัในการป้องกนัประเทศ

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ 
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 
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เป้าประสงค์ที่	 ๓	 จังหวัดก�าหนดแผนงานหรือแนวทางการเตรียมพร้อม 

ด้านความมัน่คงและด้านสาธารณภัย	บรรจใุนแผนพัฒนาจังหวดั	เพือ่ให้ทกุหน่วยงาน

ในจังหวัดได้ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมของจังหวัด

เป้าประสงค์ที่	 ๔	 การเพ่ิมประสิทธิภาพการประสานแผนและแนวทาง/ 

ช่องทางการปฏบัิตริะหว่างกระทรวงมหาดไทยกบักระทรวงกลาโหมกบักระทรวง

กลาโหม	 กรณีเกิดการสู ้รบในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนและพื้นที่ทางทะเล	 

เพื่อสนับสนุนความต่อเน่ืองในการรบและการให้ความช่วยเหลือดูแลประชาชน

ที่ได้รับผลกระทบอย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด

	 ๑.	 จ�านวนหน่วยงานหลกัและหน่วยงานสนบัสนนุทีร่บัผดิชอบแผนปฏบิตักิาร

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการระดับกระทรวง	 

ได้ก�าหนดให้มีประเด็นการเตรียมพร้อมเผชิญสาธารณภัยและภัย 

ความมั่นคง	ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน

	 ๒.	 กระทรวงกลาโหมได้จดัท�าแผนผนกึก�าลงัและทรพัยากรเพือ่การป้องกนั

ประเทศ	และกองบัญชาการกองทพัไทย	กองทพับก	กองทพัเรอื	กองทพั

อากาศ	 ได้จัดท�าแผนรองรับยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ	 

อย่างน้อยหน่วยงานละ	๑	แผน

	 ๓.	 ร้อยละของจงัหวดัได้จดัท�าแผนงานด้านความม่ันคงทีค่รอบคลุมกจิกรรม

ด้านความมั่นคงและสาธารณภัย

	 ๔.	 กระทรวงกลาโหมได้จัดท�าแนวทางหรือช่องทางการปฏิบัติระหว่าง

กระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงกลาโหม	 กรณีเกิดภัยการสู้รบบริเวณ

พื้นที่จังหวัดชายแดนและพื้นที่ทางทะเล
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กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่	๑	 ให้หน่วยงานของรัฐได้จัดท�าแผนเตรียมพร้อมตามภารกิจของ 

หน่วยงานบรรจเุป็นส่วนหนึง่ของแผนปฏบิตัริาชการของหน่วยงาน	โดยสอดคล้อง 

กับยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ

กลยุทธ์ที่	๒	 ส่งเสริมให้หน่วยงานรัฐได้มีการจัดท�าและพัฒนาแผนปฏิบัติการ

การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแบบบรูณาการระดบักระทรวง	แผนการป้องกนั

และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด	และแผนที่เกี่ยวข้องกับงานความมั่นคง

กลยุทธ์ที่	๓	 พัฒนาและทดสอบแผนผนึกก�าลังและทรัพยากรเพ่ือการป้องกัน

ประเทศเพื่อให้สามารถระดับสรรพก�าลังของหน่วยงานและองค์กรที่เก่ียวข้อง 

ในการเสริมสร้างศักยภาพของชาติในการป้องกันประเทศ

กลยุทธ์ที่	 ๔	 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการวางแผนพัฒนาจังหวัด	 แผนพัฒนา

ท้องถิ่นและแผนพัฒนาชุมชนบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในจังหวัด

กลยุทธ์ที่	๕		ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานรัฐ	 รัฐวิสาหกิจ	 ภาคเอกชน	

องค์กรมหาชนท่ีเกีย่วข้องกบัโครงสร้างพืน้ฐานและระบบสาธารณปูโภค	ได้มกีาร

จัดท�าแผนบริหารธุรกิจต่อเนื่อง	

กลยุทธ์ที่	 ๖	 ส่งเสริมให้ส�านักงานคณะกรรมการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น	(สกถ.)	กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	กรมส่งเสริม

การปกครองท้องถิน่	จดัท�าแผนงาน/โครงการเพือ่สนบัสนนุงานด้านสาธารณภยั

และความมั่นคงที่สอดคล้องกับประเภทภัยที่เกิดขึ้นในชุมชนท้องถิ่น

กลยุทธ์ที่	 ๗	 ส่งเสริมและพัฒนาคู่มือการประสานการปฏิบัติที่ชัดเจนในการ

ป้องกันและเผชิญกับภัยแต่ละประเภท	 โดยให้หน่วยงานของรัฐได้จัดท�าคู่มือ 

การประสานงานและการปฏิบัติ	
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การจัดท�าคู่มือแนวทางปฏิบัติส�าหรับประชาชนทั่วไปและประชาชนในพื้นที่ 

เสี่ยงภัยแต่ละประเภทบนพื้นฐานของกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งภาครัฐ	ภาควิชาการภาคเอกชน	และภาคชุมชน	ภาคชุมชนท้องถิ่น

กลยุทธ์ที่	 ๘	 สนับสนุนและส่งเสริมการผนึกก�าลังร่วมกันเป็นภาคีเครือข่าย	 

โดยให้หน่วยงานภาครัฐ	ภาคเอกชน	ภาคท้องถิ่น	องค์กรชุมชน	สมาคม	มูลนิธิ

อาสาสมคัรภาคพลเมอืง	ได้มกีารจดัท�าแผน	แนวทาง	และมาตรฐานการปฏบิตังิาน	

ร่วมกันในการเตรียมพร้อมเพื่อเผชิญภัยแต่ละประเภท

ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี	 ๕	 กำรบริหำรจัดกำรที่มีเอกภำพและประสิทธิภำพ  

มี	๓	เป้าประสงค์	๔	ตัวชี้วัด	๙	กลยุทธ์	คือ

เป้าประสงค์

เป้าประสงค์ที	่๑	 การมีระบบบรหิารจดัการยทุธศาสตร์การเตรยีมพร้อมแห่งชาติ 

ที่สามารถผนึกก�าลัง	และมีความพร้อมในการระดมสรรพก�าลังจากทุกภาคส่วน

ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยที่เกิดขึ้น

เป้าประสงค์ที่	๒	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสาธารณภัยและ

ความมั่นคงมีความรู้	 ความเข้าใจระบบบัญชาการเหตุการณ์	 และสามารถ

บัญชาการเหตุการณ์ในแต่ละระดับความรุนแรงของภัยที่เกิดขึ้นได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ที่	๓	 หน่วยงานหลักท่ีเกี่ยวข้องกับแผนการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยแบบบูรณาการระดับกระทรวง	 และแผนผนึกก�าลังและทรัพยากร

เพ่ือการป้องกันประเทศ	 มีแผนงาน/โครงการรองรับการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์

การเตรียมพร้อมแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ
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ตัวชี้วัด

	 ๑.	 ร้อยละของหน่วยงานได้จัดท�าแนวทางบริหารจัดการการเตรียมพร้อม

ของหน่วยงาน

	 ๒.	 ร้อยละของเจ้าหน้าท่ีรัฐของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ

ภัยความมั่นคงและสาธารณภัยที่ผ่านการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับระบบ

บัญชาการเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องในแต่ระดับความรุนแรงของแต่ละ

ประเภทภัย

	 ๓.	 หน่วยงานระดับกระทรวง	อย่างน้อย	๒๐	หน่วยงาน	ได้จัดท�าแผนงาน/

โครงการในแผนปฏิบัติราชการประจ�าปีของกระทรวงรองรบัยทุธศาสตร์

การเตรียมพร้อมแห่งชาติ

กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่	๑		การบัญชาการเหตุการณ์เมื่อเกิดภาวะไม่ปกติ	 มอบให้	 นายก

รัฐมนตรี	 หรือรองนายกรัฐมนตรี	 หรือ	 รัฐมนตรีท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมาย	 

เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กลยุทธ์ที่	๒	 การประสานและอ�านวยการการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อม 

แห่งชาตมิอบให้ส�านกังานสภาความมัน่คงแห่งชาติกระทรวงมหาดไทย	กระทรวง

กลาโหม	เป็นหน่วยหลักด�าเนินการ

กลยุทธ์ที่	๓	 การเตรียมพร้อมเพือ่เผชญิกับสาธารณภยั	ให้ยดึถอืแผนการป้องกนั

และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ	 เป็นแผนหลัก	 โดยมีกระทรวงมหาดไทย 

เป็นหน่วยหลักรับผิดชอบ
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กลยุทธ์ที่	๔		การเตรยีมพร้อมเพ่ือเผชญิกบัภยัการสูร้บและการสงคราม	ให้ยดึถอื

แผนป้องกันประเทศ	 เป็นแผนหลัก	 โดยมีกระทรวงกลาโหม	 เป็นหน่วยหลัก 

รับผิดชอบ

กลยุทธ์ที่	๕	 การเตรียมพร้อมเพื่อเผชิญกับภัยการก่อการร้าย	 ให้ยึดถือ

ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย	 เป็นแผนหลัก	 โดยมี

ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ	เป็นหน่วยหลักรับผิดชอบ

กลยุทธ์ที่	๖	 การสนับสนุนงบประมาณการด�าเนินงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

น�ายุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

กลยุทธ์ที่	๗	 การบูรณาการระดับพื้นที่มอบให้คณะกรรมการนโยบายและ 

บริหารงานจังหวัดและกลุ ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	 (กนจ.)	 สนับสนุนให  ้

คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	 (กบจ.)	 ได้วางแผนและ 

จัดท�าแผนงาน	 /โครงการ	 /	 กรอบงบประมาณบนหลักการยึดพื้นที่	 (Area	 

Approach)	สนับสนุนงานด้านความมั่นคงและงานด้านสาธารณภัยและในแผน

พัฒนาจังหวัดทุกจังหวัด

กลยุทธ์ที่	๘	 การสนับสนุนการบริหารสถานการณ์	 ให้ทุกหน่วยงานสนับสนุน 

การท�างานของศนูย์อ�านวยการร่วมการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ

กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ	 และ	 กองอ�านวยการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นท่ี	 (อ�าเภอ	 /	 เขต	 /จังหวัด	 /	 กทม.)	

ตั้งแต่ในยามปกติ	 เพื่อให้พร้อมแปรสภาพเป็น	 “ศูนย์อ�านวยการเฉพาะกิจ”	 

เมื่อเกิดสถานการณ์
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กลยุทธ์ที่	๙	 การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ	 มอบให้	 ส�านักงาน 

สภาความมั่นคงแห่งชาติ	 กระทรวงมหาดไทย	 กระทรวงกลาโหม	 ส�านักงาน 

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	 เป็นหน่วยงานอ�านวยการและประสาน

ติดตามและประเมินผล	เพื่อพัฒนาระบบเตรียมความพร้อมแห่งชาติ

	 ๓.๖	ปัจจัยแห่งควำมส�ำเร็จ

	 ๓.๖.๑	การมีแผนรองรับยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาต	ิ 

โดยประสานเชื่อมโยงในทุกระดับ

	 ๓.๖.๒	การขับเคลื่อนโดยการปฏิบัติตามแผน	 ทุกหน่วยงานต้องให้

ความส�าคัญกับแผน	และน�าแผนมาใช้เมื่อคาดว่าจะเกิดเหตุการณ์	หรือเมื่อเกิด

เหตุการณ์

	 ๓.๖.๓	การขับเคลื่อนโดยการปฏิบัติตามกลยุทธ์	 หน่วยงานหลัก 

ที่ รับผิดชอบในแต่ละกลยุทธ์	 ต ้องก�าหนดแนวทางปฏิบัติและจัดล�าดับ 

ความส�าคัญของการด�าเนนิงาน	เพือ่จดัท�าแผนปฏบิตักิารในแต่ละปีงบประมาณ

	 ๓.๖.๔	การขับเคลื่อนโดยก�าหนดตัวชี้วัด	 เพ่ือให้หน่วยงานหลักและ

หน่วยงานร่วมสามารถด�าเนินการตามตัวชี้วัดที่ก�าหนด
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ส่วนที่ ๔
บทบาทกองทัพไทย

ต่อยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ 

พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑
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๔. บทบาทกองทัพไทยต่อยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติฯ 

	 รัฐบาลได้ให้ความส�าคัญกับการเตรียมพร้อมของชาติใน	 การเผชิญกับ 

ภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัย	 ของชาติ	 โดยเน้นการแก้ไข

ปัญหาใน	“ภาวะวกิฤต”	เพือ่รบัมอืกบัภยัต่างๆ	ด้วยการบรูณาการความร่วมมอื

และการปฏิบตัร่ิวมกนัของทกุภาคส่วน	ไม่ว่าจะเป็น	สมช.,	มท.,	กห.	และ	ก.พ.ร.	

ทั้งนี้	 ให้	 สมช.	 ก�าหนดยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติขึ้น	 โดยให้ 

ความส�าคัญต่อการเตรียมพร้อมเพื่อเผชิญกับปัญหาความมั่นคงในรูปแบบใหม่

ในทุกด้าน	 เพื่อให้หน่วยงานราชการและภาคส่วนต่างๆ	 ใช้เป็นแนวทาง 

เตรียมความพร้อม	และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ	ดังกล่าว	ไปสู่การปฏิบัติร่วมกัน

ได้อย่างสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริง	 ตลอดจนผนึกก�าลัง	 

และบูรณาการแผนการเตรียมพร้อมในทุกระดับที่มีความประสานสอดคล้อง

อย่างเป็นระบบ	 เพื่อให้สถานการณ์วิกฤตของชาติคลี่คลายลงโดยเร็ว	 และเกิด

ผลเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินน้อยที่สุด

	 จากผลการศึกษา	 พบว่า	 กองทัพเป็นหน่วยงานหลักด้านความมั่นคง 

ของประเทศ	 มีหน้าท่ีสนับสนุนการด�าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล	 รวมทั้ง	

สนับสนุนการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ	 พ.ศ.๒๕๕๗	 –	

๒๕๖๑	 การวิเคราะห์ภารกิจและขีดความสามารถของกองทัพไทยตามอ�านาจ

หน้าทีท่างกฎหมาย	พ.ร.บ.	ต่างๆ	ทีเ่กีย่วข้องของกระทรวงกลาโหมและกองทพัไทย	

และบทบาทของกองทัพที่ได้รับมอบตามแผนการเตรียมพร้อมแห่งชาติฯ	 

จากการศึกษาเอกสาร	 บทความวิชาการ	 สื่อออนไลน์	 การสัมภาษณ์เชิงลึก	 

(Indepth	interview)	หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องต่างๆ	อาท	ิกรมสรรพก�าลังกลาโหม	

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั	เป็นต้น	ในการตอบสนองต่อแผนการเตรียม

แห่งชาติฯ	ผ่านการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อสัมภาษณ์เชิงลึกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	
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อาท	ิสภาความมัน่คงแห่งชาต	ิกรมสรรพก�าลงักลาโหม	กรมป้องกนัและบรรเทา

สาธารณภยั	กระทรวงมหาดไทย	เป็นต้น	พบว่ามบีทบาทเกีย่วข้องกบัยทุธศาสตร์

การเตรียมพร้อมแห่งชาติฯ	๔ ประเด็นยุทธศาสตร์	ดังนี้	

 	 ๔.๑	 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่	 ๑	 กำรเตรียมพร้อมของทุกภำคส่วน	

ให้พร้อมเผชญิกบัภำวะไม่ปกต	ิการพฒันา	ทบทวน	ปรบัปรงุ	นโยบาย	ยทุธศาสตร์

การเตรียมพร้อมฯ	 เพื่อให้เกิดศักยภาพตามแนวทางปฏิบัติในการเตรียม 

ความพร้อมของทุกหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องร่วมกนั โดยกองทพัเป็นหน่วยงานหลกั 

ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสนับสนุนยุทโธปกรณ์ ระบบการสื่อสาร และ

ฐานข้อมูล	 เน้นการส่งเสริม	 และพัฒนาระบบการสื่อสารและเครื่องมือในการ 

แจ้งเตือนเฝ้าระวังสถานการณ์ฉุกเฉิน	 ไม่ว่าจะเป็นทางบก	 ทางทะเล	 หรือ 

ทางอากาศ	 เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานอื่นๆ	ของภาครัฐ	ภาคเอกชน	และภาค

ประชาสังคม	 ตลอดจนระบบการสื่อสารหลัก	 และสื่อสารส�ารอง	 และการม ี

ฐานข้อมูลด้านการสื่อสารเพื่อให้สามารถใช้ได้ในทุกสถานการณ์	 เพื่อการ

สนับสนุนให้หน่วยงานรัฐ	 เอกชน	และทุกภาคส่วน	 ให้มีการเตรียมความพร้อม

ด้านทรัพยากรและการสนธิก�าลังระหว่างหน่วยงานต้ังแต่ในภาวะปกติ	 รวมทั้ง	

ประสานการติดต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลทรัพยากรระหว่างหน่วยงานทั้ง 

พ้ืนที่ทางบกและทางทะเล	 และศักยภาพด้านการสนับสนุนการน�าศักยภาพ

ของกองทัพในยามปกติเข้ามาสนับสนุนภารกิจนอกเหนือจากสงคราม
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	 	 ๔.๒	 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่	 ๓	 กำรเสริมสร้ำงควำมร่วมมือกับ	

ต่ำงประเทศ	ในกำรจดักำรสำธำรณภยั	และภยัควำมมัน่คงแบบใหม่	การศกึษา	

ค้นคว้า	วจิยั	พฒันาความร่วมมอืทางวชิาการ	การแลกเปล่ียนข้อมลู	การสัมมนา	

ฝึกอบรม	 การเสริมสร้างทักษะ	 เทคนิค	 ความเชี่ยวชาญร่วมกัน	 การก�าหนด 

ช่องทางประสานความช่วยเหลือกับต่างประเทศ	การฝึกซ้อมด้านสาธารณภัย

และด้านความมั่นคงในระดับทวิภาคีและพหุภาคี	การพัฒนาและจัดท�าฐานร่วม

ข้อมูลด้านทรัพยากรและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของแต่ละประเทศ	 รวมทั้ง

การเตรียมข้อมลูและความพร้อมด้านบคุลากรและทรพัยากรต่างๆ	ของฝ่ายไทย

ตั้งแต่ยามปกติ โดยกองทัพเป็นหน่วยงานร่วม ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  

การพัฒนาความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ	 ด้วยการขยาย 

ความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างกองทัพกับหน่วยงานความมั่นคงของ 

ต่างประเทศที่เกี่ยวข้องในภูมิภาคทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี	 เพื่อเตรียมการ

และปฏิบตักิารแก้ไขปัญหาสาธารณภยัในสถานการณ์ฉกุเฉนิ	ตลอดจนภยัคกุคาม

ความมั่นคงไม่ตามแบบร่วมกัน
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  ๔.๓	 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่	 ๔	 กำรผนึกก�ำลังและบูรณำกำรแผน	

ในทกุระดบั	การจดัท�าและพฒันา	แผนปฏิบัตกิารป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

แบบบูรณาการระดับกระทรวง	แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด	

และแผนอื่นๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านความม่ันคงของหน่วยงานต่างๆ	 รวมทั้ง

สนับสนุนและส่งเสริมการผนึกก�าลังร่วมกันเป็นภาคีเครือข่าย	โดยให้หน่วยงาน

ภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 ภาคท้องถ่ิน	 องค์กรชุมชน	 สมาคม	 มูลนิธิอาสาสมัคร 

ภาคพลเมือง	 ได้มีการจัดท�าแผน	 แนวทาง	 และมาตรฐานการปฏิบัติงาน	 

(Standard	Operating	Procedure	:	SOP)	ร่วมกันเพื่อให้มีความพร้อมต่อการ

เผชิญภัยแต่ละประเภท	โดยกองทพัเป็นหน่วยงานร่วม ในประเดน็ยทุธศาสตร์

ท่ี ๔ การใช้ศักยภาพของกองทัพผนึกก�าลังร่วมกับภาคส่วนต่างๆ	 	 พัฒนา 

และทดสอบแผนผนึกก�าลังและทรัพยากรเพ่ือการป้องกันประเทศ	 เพื่อ 

ให้สามารถระดมสรรพก�าลังของหน่วยงานและองค์กรที่เก่ียวข้องในการ 

เสริมสร้างศักยภาพของชาติในการป้องกันประเทศ	 ด้วยการน�าศักยภาพ 

และความพร้อมของกองทัพ	โดยเฉพาะด้านก�าลังพลเข้ามาช่วยเหลือ	สนับสนุน	

แก้ไข	 สถานการณ์วิกฤตของชาติร่วมกับทุกภาคส่วน	 โดยถือเป็นการปฏิบัติ

ภารกิจทางทหารอื่นๆ	 นอกเหนือจากสงคราม	 (Military	 Operations	 Other	

Than	War	:	MOOTW)	

 	 ๔.๔	 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่	 ๕	 กำรบริหำรจัดกำรที่มีเอกภำพและ	

ประสิทธิภำพ	 การควบคุม	 สั่งการ	 อ�านวยการ	 ประสานงานในการแก้ไข

สถานการณ์วิกฤตให้คลี่คลายกลับคืนสู ่ภาวะปกติโดยเร็วอย่างมีเอกภาพ	 

จึงก�าหนดให้นายกรัฐมนตรี	รองนายกรัฐมนตรี	หรือ	รัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย

เป็นผู้บัญชาการ	 โดยมี	 สมช.,	 มท.	 และ	 กห.	 เป็นหน่วยหลักประสานงาน	 

และด�าเนินการแก้ไขปัญหาร่วมกบัทกุภาคส่วนตามยทุธศาสตร์การเตรยีมพร้อม
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แห่งชาติฯ	 โดยกองทัพเป็นหน่วยงานหลัก ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕  

การบรหิารจดัการทีม่เีอกภาพและมปีระสทิธภิาพ	ด้วยการด�าเนนิการ	ประสานงาน	 

และอ�านวยการเตรียมความพร้อมร่วมกับ	สมช.	และ	มท.	 เพื่อให้เกิดเอกภาพ

และความพร้อมในการเผชญิกบัภัยคกุคามความมัน่คงของชาติทกุรปูแบบ	โดยท่ี

กองทพัด�าเนนิงานตามแผนป้องกนัประเทศของ	กห.	ให้สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์

การเตรียมพร้อมแห่งชาติฯ	ตลอดจนการเตรียมพร้อมเพื่อเผชิญกับภัยการสู้รบ

และการสงคราม	โดยให้ยดึถอืแผนป้องกนัประเทศเป็นแผนหลกั	โดยมกีระทรวง

กลาโหมเป็นหน่วยหลกัในการรบัผดิชอบ	รวมทัง้สนบัสนนุการบรหิารสถานการณ์

ให้ทุกหน่วยงานสนับสนุนการท�างานของศูนย์อ�านวยการร่วมการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติตั้งแต่ในยามปกติ	 เพื่อให้พร้อมแปรสภาพ 

เป็น	“ศูนย์อ�านวยการเฉพาะกิจ”	เมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ 
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 
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ส่วนที่ ๕
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
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  บทสรุป 

	 ด ้วยสถานการณ์ของโลกที่ เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วตลอดเวลา	 

ประเทศต่างๆ	 ในประชาคมโลก	 อาจประสบกับภาวะไม่ปกติ	 อันน�ามาซึ่งภัย

คุกคามความมั่นคงของประเทศได้เสมอ	ด้วยเหตุนี้	 นานาประเทศจ�าเป็นต้องมี

แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติเพื่อพร้อมที่จะเผชิญกับสถานการณ์นั้นๆ	 ได้อย่าง

เหมาะสม	 ส�าหรับประเทศไทยรัฐบาลได้ให้ความส�าคัญกับการเตรียมพร้อม 

ของชาติในการเผชิญกับภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อความอยู่รอดปลอดภัย 

ของชาติตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน	 โดยก�าหนดให้มีแผนเตรียมพร้อมแห่งชาต	ิ 

พ.ศ.๒๕๑๗	แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ	พ.ศ.๒๕๒๐	แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ	

พ.ศ.๒๕๓๕	และนโยบายการเตรียมพร้อมแห่งชาติ	พ.ศ.๒๕๔๘	กระทั่งปัจจุบัน

ได้ก�าหนดใช้	“ยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑” 

ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม	พ.ศ.๒๕๕๗	 เป็นต้นมา	 เพื่อรับมือกับภัยต่างๆ	 ด้วยการ 

บูรณาการความร่วมมือและการปฏิบัติร่วมกันของทุกภาคส่วน	 ซึ่งในส่วน 

ของภาคราชการนั้น	ประกอบด้วย	สมช.,	มท.,	กห.,	และ	ก.พ.ร.	โดยยุทธศาสตร์

การเตรียมพร้อมแห่งชาติ	 พ.ศ.๒๕๕๗	 –	 ๒๕๖๑	 ประกอบไปด้วยประเด็น

ยุทธศาสตร์	๕	ประเด็น	๒๑	ตัวชี้วัด	และ	๔๑	กลยุทธ์

	 ทั้งนี้	จากการศึกษา	วิเคราะห์ภารกิจและขีดความสามารถของกองทัพไทย

ในฐานะหน่วยงานหลักด้านความมั่นคงของประเทศ	 มีบทบาทเก่ียวข้องกับ

ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมแห่งชาติ	 ๔	 ประเด็นยุทธศาสตร์	 โดยการ 

เป็นทัง้หน่วยงานหลกัละหน่วยงานร่วม	เพือ่บรูณาการด�าเนนิงานกบัทกุภาคส่วน

อย่างเป็นระบบในการรองรับสถานการณ์ต่างๆ	 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ต่อยทุธศาสตร์การเตรยีมพร้อมแห่งชาต	ิดงัแผนภาพที	่๒	และตารางสรุปบทบาท	

และภารกิจของกองทัพต่อยุทธศาสตร์ฯ	ดังนี้

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ 
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ กองทัพเป็นหน่วยงานหลัก กองทัพเป็น
หน่วยงานร่วม

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่	 ๑	
การเตรียมพร ้อมของ 
ทุกภาคส ่วนให ้พร ้อม
เผชิญกับภาวะไม่ปกติ

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่	 ๒	
การเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
และศกัยภาพให้คน	ชุมชน	
และสังคม

-	 การสนับสนุนยุทโธปกรณ	์
ระบบการสือ่สาร	และฐานข้อมลู	
โดยกองทพัเป็นหน่วยงานหลัก	
ด้วยการ	 ส่งเสริม	 และพัฒนา
ระบบการสือ่สารและเครือ่งมอื
ในการแจ ้ง เตือนเฝ ้าระวั ง
สถานการณ์ฉกุเฉนิ	 ไม่ว่าจะเป็น
ทางบก	ทางทะเลหรอืทางอากาศ	
เพือ่สนบัสนนุให้หน่วยงานอืน่ๆ	
ของภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 และ
ภาคประชาสังคม	มีการเตรียม
ความพร้อมร่วมกันในทุกภาค
ส่วนตั้งแต ่ภาวะปกติจนถึง
ภาวะฉุกเฉิน

- -

ตารางสรุป บทบาทและภารกิจของกองทัพต่อยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อม

แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑
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ประเด็นยุทธศาสตร์ กองทัพเป็นหน่วยงานหลัก กองทัพเป็น
หน่วยงานร่วม

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่	 ๓	
การเสริมสร้างความร่วมมอื
กับต่างประเทศ	 ในการ
จัดการสาธารณภัย	 และ 
ภัยความมั่นคงแบบใหม่

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่	 ๔	
การผนกึก�าลงัและบูรณาการ
แผน	ในทุกระดับ

- -	 การพัฒนาความสัมพันธ์
ด ้านความมั่นคงระหว่าง
ประเทศ	ด้วยการขยายความ
สัมพันธ์และความร่วมมือ
ระหว่างกองทพักบัหน่วยงาน
ความมัน่คงของต่างประเทศ
ที่ เกี่ยวข ้องในภูมิภาคทั้ง
ระดับทวิภาคีและพหุภาคี	
เพื่อเตรียมการและปฏิบัติ
การแก้ไขปัญหาสาธารณภยั
ในสถ านกา รณ ์ ฉุ ก เ ฉิ น	 
ตลอดจนภัยคุกคามความ
มั่นคงไม่ตามแบบร่วมกัน

- -	การใช้ศกัยภาพของกองทัพ
ผนึกก�าลังร่วมกับภาคส่วน
ต่างๆ	 ด้วยการน�าศักยภาพ
และความพร้อมของกองทัพ	
โดยเฉพาะด ้านก�าลังพล 
เข้ามาช่วยเหลือ	 สนับสนุน	
แก้ไข	 สถานการณ์วิกฤต 
ของชาติร่วมกับทุกภาคส่วน	
โดยถอืเป็นการปฏบิตัภิารกจิ
ทางทหารอื่นๆ	 นอกเหนือ
จากสงคราม	 (Mil i tary	 
Operations	Other	 Than	
War	:	MOOTW)	

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ 
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 

เอกสารศึกษาเฉพาะกรณี เรื่อง “บทบาทกองทัพต่อยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑”52



ประเด็นยุทธศาสตร์ กองทัพเป็นหน่วยงานหลัก กองทัพเป็น
หน่วยงานร่วม

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่	 ๕	
การบริหารจัดการที่มี
เอกภาพและประสทิธภิาพ

- 	 ก า รบริ ห า ร จั ดก า รที่ มี
เอกภาพและมีประสิทธิภาพ
ด้วยการด�าเนนิการประสานงาน	
และอ�านวยการเตรียมความ
พร้อมร่วมกับ	สมช.	และ	มท.	
เ พื่ อ ใ ห ้ เ กิ ด เ อกภาพและ 
ความพร้อมในการเผชิญกับ 
ภยัคุกคามความมัน่คงของชาติ
ทุกรูปแบบ	 โดยที่ กองทัพ
ด�าเนินงานตามแผนป้องกัน
ประเทศของ	กห.	ให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร ์การเตรียม
พร้อมแห่งชาติฯ

-
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	 อาจกล่าวได้ว่ากองทัพมีภารกิจในการป้องกันและรักษาความมั่นคงของ 

ราชอาณาจกัรจากภยัคกุคามรปูแบบเดมิและรูปแบบใหม่	ตลอดจนการรักษาไว้

ซึ่งสถาบันชาติ	 ศาสนา	พระมหากษัตริย์	 และประชาชน	 รวมทั้งด�าเนินกิจการ

ทหารสมัยใหม่ให้มีความเป็นสากล	 โดยได้มีการพัฒนาทั้งในเรื่องของการ 

จัดส่วนราชการ	โครงสร้าง	อ�านาจหน้าที่	และภารกิจอย่างต่อเนื่อง	ซึ่งที่ผ่านมา 

กองทัพต้องเผชิญกับปัญหาและสิ่งท้าทายศักยภาพนานัปการทั้งด้านการเมือง	

เศรษฐกิจ	 สังคม	ภัยพิบัติ	 หรือสิ่งท้าทายต่างๆ	 จึงส่งผลให้กองทัพปรับเปลี่ยน

กระบวนการทางความคิดและวิธีการท�างานให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้ 

อย่างหลากหลาย	 และมีประสิทธิภาพสูง	 ด้วยวิวัฒนาการท่ีมีการพัฒนาอย่าง 

ต่อเนื่อง	ทั้งนี้การก�าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ต่างๆ	ของประเทศต้องควบคู่

ไปกับการพฒันาความพร้อมอย่างบูรณาการของทกุภาคส่วนในทกุมติิ	เพือ่ให้ทนั

ต่อการเปลี่ยนแปลง	 โดยเฉพาะปัญหาภัยธรรมชาติและสภาพแวดล้อมที่นับวัน

มีความหลากหลายและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น	

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ 
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 ข้อเสนอแนะ

	 เพื่อให้เกิดการตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติฯ	 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 เหมาะสม	 ทันเวลา	 และสอดคล้องกัน	 เอกสารศึกษา

เฉพาะกรณีฉบับนี้	 มีการศึกษาข้อเสนอแนะต่อการด�าเนินงานของกองทัพและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ดังนี้

	 	 ๕.๒.๑	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแผนยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อม 

แห่งชาติฯ	 ต้องท�าการวางแผนปฏิบัติการ	 (Action	 Plan)	 รองรับต่อแผน 

ยุทธศาสตร์ฯ	ได้อย่างชัดเจน

	 	 ๕.๒.๒	 ควรมกีารจดัท�าข้อมลูของทรพัยากร	เพือ่การป้องกนัประเทศ

ที่ถูกต้อง	 ทันสมัย	 ชัดเจน	 และแจกจ่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อใช้เป็นฐาน

ข้อมูลในการบริหารทรัพยากรร่วมกันในสถานการณ์วิกฤติ

	 	 ๕.๒.๓	 ควรมกีารแนะน�าให้ความรูก้บัประชาชน	ภาคส่วนต่างๆ	อย่าง

กว้างขวางทั่วถึง	 ตลอดจนมีการสอดแทรกไว้ในการเรียนการสอนของระดับ 

ชั้นต่างๆ	 ในประเด็นของความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วม	 เพื่อเตรียมพร้อม 

ในเชิงรุกและเชิงรับต่อภัยพิบัติแห่งชาติตามแผนยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อม 

แห่งชาติฯ	

	 	 ๕.๒.๔	 ควรจัดให ้ มีการทดสอบ	 ซักซ ้อมแผนการปฏิบั ติตาม 

แผนยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมฯ	ร่วมกับหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	

เพือ่ให้มคีวามพร้อมอยูเ่สมอ	และสามารถปฏิบติังานร่วมกนัได้ในสถานการณ์จรงิ		 
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	 ท้ายนี	้คงปฏิเสธไม่ได้ว่าการเตรยีมความพร้อมของชาติต่อสถานการณ์วกิฤต

และภยัคกุคามความมัน่คงรปูแบบใหม่นัน้มคีวามส�าคญัเป็นอย่างยิง่	ทกุภาคส่วน

ได้ตระหนักถึงบทบาท	หน้าที่	และเห็นความจ�าเป็นต่อการบูรณาการการปฏิบัติ

ร่วมกัน	 ทั้งนี้	 กองทัพเป็นหน่วยงานด้านความมั่นคงของชาติที่มีความพร้อมทั้ง

ก�าลังพล	 ยุทโธปกรณ์	 ระบบการสื่อสาร	 และฐานข้อมูล	 ที่สามารถสนับสนุน 

ต่อยทุธศาสตร์การเตรยีมพร้อมแห่งชาตฯิ	ทัง้ในฐานะของการเป็นหน่วยงานหลกั

และหน่วยงานร่วมในการป้องกัน	 ยับยั้ง	 คลี่คลาย	 “ภาวะวิกฤต”	 ของชาติ	 

ได้อย่างทันท่วงทีมีประสิทธิภาพ	 อันเป็นการส่งเสริมความเช่ือมั่น ศรัทธา  

และภาพลักษณ์ที่ดีของกองทัพไทยต่อประชาชนต่อไป…
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