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แนะน าสภาความมั่นคงแห่งชาติ

และ ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ



วีดิทัศน์แนะน ำ สมช.



รู้จัก

สภาความมั่นคงแห่งชาติ
(สภา มช.)

The National Security Council

ส านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ
(สมช.)

The office of The National Security Council
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1. องค์กรหลักด้านความมั่นคงที่มีหน้าที่เชิงนโยบายในการจัดท า
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ หรือ การเป็น
ที่ปรึกษา (Advisory) ในกิจการด้านความมั่นคงให้แก่นายกรัฐมนตรี
และคณะรัฐมนตรี

2. การท าหน้าที่ในลักษณะซึ่งสภาความมั่นคงแห่งชาติจะต้องเป็น
ผู้ด า เนินการเอง (Function) เช่น การจัดท ายุทธศาสตร์และ
แผนการก าหนดแนวทาง หรือมาตรการในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาความมั่นคงแห่งชาติ การประเมินวิเคราะห์
สถานการณ์ภาพรวมในเชิงยุทธศาสตร์

3. การท าหน้าทีก่ ากับและติดตาม (Monitor) การด าเนินกิจการด้านความมั่นคง

สภาความมั่นคงแห่งชาติ



องค์ประกอบสภาความมั่นคงแห่งชาติ

1. นายกรัฐมนตรี (Prime Minister) ประธาน (Head)
2. รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย (Deputy Prime Minister) รองประธาน (Deputy)
3. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (Minister of Defense) สมาชิก
4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (Minister of Finance) สมาชิก
5. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (Minister of Foreign Affairs) สมาชิก
6. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (Minister of Transport) สมาชิก
7. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Minister of Digital Economy and Society) สมาชิก
8. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (Minister of Interior) สมาชิก
9. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (Minister of Justice) สมาชิก
10. ผูบ้ัญชาการทหารสูงสุด (Commander-in-Chief) สมาชิก
11. เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (Secretary General of the NSC) สมาชิกและเลขานุการ

นรม./ประธาน



หน้าที่และอ านาจของสภาความมั่นคงแห่งชาติ

1. จัดท านโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (National Security Policy and Plan)

2.
เสนอแนะและให้ความเห็นในการก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในมิติด้านความมั่นคง หรือประเด็นเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติ 
(Recommendation and Suggestion in proposing National Strategy relevant with Security Issues)

3.
พิจารณาก าหนดยุทธศาสตร์หรือแผนด้านความมั่นคงเฉพาะเร่ือง แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ และแผนบริหารวิกฤตการณ์ 
(Specific Security Plans, National Preparedness Plan and Crisis Management Plan)

4.
ก าหนดแนวทางหรือมาตรการในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติ
(Approach and Measure for protecting and resolving problems related to national security)

5.
ประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์ภาพรวมในเชิงยุทธศาสตร์อันเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงแห่งชาติ
(Assess and analyze the overall strategic situation that is a threat to national security.)

6. ก ากับและติดตามการด าเนินการ (Monitoring and following )

7. ปฏิบัติหน้าที่อื่น (Others)



บทบาทของส านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ (Roles of the ONSC)
ตามพระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2559

• หน่วยงานหลักทางนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
(Policy and Strategy) 

• ที่ปรึกษาด้านความมั่นคง ให้แก่นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี 
(Advisory for the Prime Minister and Cabinet)

• อ านวยการและประสานงานเชื่อมต่อภารกิจงานด้านความมั่นคง
แห่งชาติกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง (Coordination and 
Collaboration with related government agencies)



หน้าที่และอ านาจของส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (Duties and Authorities of the ONSC)

1. รับผิดชอบในงานธุรการของสภา และศึกษาและรวบรวมข้อมูลด้านความมั่นคง
(Acting as an admin of the NSC, and analyzing security database)

2. จัดท าร่างนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติตามเป้าหมายและแนวทางที่สภาก าหนดเพื่อเสนอต่อสภา
(Proposing the National Security Policy and Plan following the NSC’s targets and guidelines)

3. เสนอแนะและให้ความเห็นมาตรการและแนวทางต่อสภาหรือคณะรัฐมนตรี
(Recommending and suggesting measures and guidelines to the NSC or the Cabinet)

4. ให้ค าปรึกษา เสนอแนะ และให้ความเห็น ตลอดจนอ านวยการและประสานการปฏิบัติงานใด ๆ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(Counselling, recommending, suggesting, administering, and coordinating any operations with related agencies)

5. ติดตาม ประเมิน วิเคราะห์ และแจ้งเตือนสถานการณ์ด้านความมั่นคง (Monitoring, evaluating, analyzing, warning security situations) 

6. ประสานงานหรือร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ (Coordinating or cooperating with international organizations)

7. ศึกษา วิจัย รวบรวม พัฒนา ส่งเสริม และเผยแพร่ข้อมูลหรือองค์ความรู้เกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติ (Educating, researching, 
collecting, developing, promoting and releasing information or body of knowledge relevant with national security) 

8. ปฏิบัติหน้าที่อื่น (Others)



ผลประโยชน์แห่งชาติ



การที่รัฐหนึ่งด าเนินนโยบายใดๆ ก็ตามโดยวัตถุประสงค์ที่จะ
ปกป้องอธิปไตย ระบอบกำรเมือง เศรษฐกิจ ศำสนำ ภำษำ 
เชื้อชำติ ของตนไว้ จำกกำรรุกรำนของชำติอื่น รัฐต่างๆ อาจ
ด าเนินนโยบายร่วมมือกันถ่วงดุล หรือเป็นพันธมิตรกัน โดย
การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายนี้รัฐจะ
ด าเนินนโยบายระหว่างประเทศ บนรากฐานของผลประโยชน์
ของชาติ  และแต่ ละรั ฐจะท ำทุ กประกำร เ พ่ือรั กษำ
ผลประโยชน์ของตน



สิ่งที่ผู้มีอ านาจตัดสินใจของรัฐก าหนดว่าเป็นสิ่งที่ส าคัญต่อการ
ด ารงอยู่ของรัฐ โดยถือว่ามีความส าคัญต่อเอกราชความมั่นคง 
การกินดี อยู่ดี และเกียรติภูมิของประเทศ

“

”
- William A. Reizel



การที่รัฐมุ่งที่จะปกป้องอธิปไตยและความด ารงอยู่ของชาติไว้ในทุกวิถีทาง
รวมทั้งการเสริมสร้างเกียรติภูมิ ความมั่นคงและความอยู่รอด ผู้น ารัฐบาลจะ
ด าเนินนโยบายโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของชาติ เป็นส าคัญ รวมทั้ ง
การด าเนินนโยบายที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อรัฐทั้งทางตรงและทางอ้อมมากท่ีสุด

“

”
- Joseph Frankel 



ผลประโยชน์ของชาติเป็นเป้าประสงค์ ระยะยาวและต่อเนื่อง ซึ่งรัฐจะต้องพยายามสงวนไว้

ผลประโยชน์ของชาติเกิดจากการสังเคราะห์คุณค่านิยมของชาติให้เข้ากับสถานการณ์แวดล้อม

ของชาตินั้นๆ และผลประโยชน์ของชาติเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ช้า โดยจะมีลักษณะของการ

วิวัฒนาการมากกว่าการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน

“

”
- Charles O.Lerche & Abdul A.Said



ในการด าเนินนโยบายต่างประเทศ ทุกรัฐย่อมมีเป้าหมายส าคัญในการรักษาไว้

ซึ่งอิสรภาพและความมั่นคง รวมทั้งปกป้องผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

ผลประโยชน์แห่งชาติ คือ เป้าหมายแห่งชาติ เป็นแนวความคิดที่ได้ ไตร่ตรอง

อย่างรอบคอบที่สุดจากบรรดาองค์ประกอบต่างๆ ประมวลขึ้นเป็นความ

ต้องการที่ส าคัญที่สุดที่ชาติจะขาดเสียมิได้ (วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร )

“

”
- Karl W Deutsch 



ผลประโยชน์ของชาติ เป็น hoax 

ผลประโยชน์ของชาติไม่มีอยูจ่ริง

มีเพียงผลประโยชน์ของกลุ่มชนชั้น

“

”
- Karl Marx



วิวัฒนาการของผลประโยชน์ของชาติ





แนวความคิดการก าหนดระดับความส าคัญของผลประโยชน์



แนวความคิดการก าหนดระดับความส าคัญของผลประโยชน์
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Donald E. Nuechterlein ได้ให้แนวความคิดระดับความส าคัญของผลประโยชน์ของชาติว่า เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง

ของสถานการณ์โลก หรือการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองภายใน แต่สิ่งที่ส าคัญพื้นฐานของผลประโยชน์ของชาตทิี่ผู้มีอ านาจ

ตัดสินใจมิอาจเปล่ียนแปลงได้คือ 

1

2

3

แนวความคิดการก าหนดระดับความส าคัญของผลประโยชน์











ทฤษฎีและตัวแบบการจัดท า

นโยบายด้านความมั่นคง



ตัวแบบพื้นฐานการก าหนดยุทธศาสตร์ของ Bartlett Model

By Henry C. Bartlett

• รูปแบบการก าหนดยุทธศาสตร์จะต้องมีความสอดคล้องตาม
หลักการพื้นฐานในการวางแผนตามองค์ประกอบ 3 ประการ 
1. ความสมดุลระหว่างเป้าหมายที่ก าหนด (ENDS)
2. แนวทางในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ (WAYS) 
3. เครื่องมือที่จะใช้ (MEANS)

• การวิ เคราะห์ปัจจัยสภาวะแวดล้อมทางด้านความมั่นคง 
(Security Environment) และกิจกรรมที่สามารถท าขนานกัน
ไปได้ (Resource Constraint) บนพื้นฐานของความเสี่ยง (Risk) 
เนื่องจากอาจส่งผลกระทบให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปตามล าดับขั้น



การพิจารณาก าหนดยุทธศาสตร์และก าลังรบ (The Strategy and Force Planning)

By Liotta and Lloyd Model

• เป็นตัวแบบพ้ืนฐานที่น ามาสู่การจัดท าโครงสร้างยุทธศาสตร์ชาติของ วปอ.
• โครงสร้างนี้จะเริ่มจากผลประโยชน์ของชาติและวัตถุประสงค์ของชาติ 

จากนั้นจะกล่าวถึง ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้ทราบถึงองค์ประกอบ ตลอดจน
ทางเลือกต่างๆ 

• โครงสร้างนี้จะใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาทางเลือกยุทธศาสตร์และก าลัง
รบในอนาคต อีกทั้ ง เป็นตั วช่ วยในการประเ มินค่าข้อ คิดเห็นของ
นักยุทธศาสตร์และนักวางแผนการก าหนดก าลังรบ

• จุดเริ่มต้นในการพัฒนาก าหนดและตัดสินใจหาทางเลือกของโครงสร้าง
ของก าลังรบหลักท่ีต้องการ



โครงสร้างยุทธศาสตร์ชาติ วปอ.
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กรอบทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศในอดีตที่ผ่านมา

นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

นโยบายรัฐบาล

แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง/กรม



แนวทางการบริหารราชการแผ่นดนิ

นโยบายรัฐบาล

เปลี่ยนรัฐบาล

สัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนช่วงเลือกตั้ง

บันไดลิง
ที่มา : ดร.สุวิทย์ เมษนิทรีย์

งูที่อยู่ในอุโมงค์

วิสัยทัศน์ประเทศไทย

A B

C

ความจ าเป็นของยุทธศาสตร์ชาติ



กรอบทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศในปัจจุบัน

ยุทธศาสตร์ชาติ1

2 แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ

*แผนปฏิรูปประเทศ
ด้าน...

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

**นโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วย

ความมั่นคงแห่งชาติ

3 “แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน...” แผนปฏิบัติการด้าน...ระยะท่ี... (พ.ศ. ... - ...) แผนอื่น ๆ

หมายเหตุ: มติ ครม. เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2560 ให้ใช้ช่ือว่า แผนปฏิบัติการ... เว้นแต่ในกรณีที่มีบทบัญญัติตามกฎหมายที่ก าหนดชื่อแผนไว้แล้ว 
ทั้งนี้ แผนระดับที่ 3 หมายรวมถึงทุกแผน ทั้งแผนระดับกระทรวง/หน่วยงาน แผนบูรณาการ และแผนเฉพาะด้าน

เป้าหมาย
การพัฒนาประเทศ

เป
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 ๆ

*แผนแม่บทเฉพาะกิจ
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอัน
เป็นผลมาจากสถานการณ์
โควิด-19 พ.ศ.2564-2565

*ใช้ถึงปี พ.ศ. 2565
**อยู่ระหว่างการจัดท า ฉบับปี พ.ศ. 2566 - 2570



แผนระดับชาติที่เกี่ยวกับมิติความมั่นคง

แผน
ระดับท่ี 1

แผน
ระดับท่ี 2

แผน
ระดับท่ี 3

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)
ประกาศใช้เมื่อวันที่ 8 ต.ค. 2561
แผนระยะยาวของประเทศฉบับแรก ห้วงเวลา 20 ปี
บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 65

• นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 
• แผนการปฏิรูปประเทศ (ถึงปี 65) 
• แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
• แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง

• แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปญัหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รองรับนโยบาย
การบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

• แผนปฏิบัติการด้านการบูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคง
• แผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง
• แผนปฏิบัติการด้านการเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ ภายใต้การปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข



ม. ๖๕

รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ
เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

ม. ๗๘

การใหป้ระชาชนมีส่วนร่วม

ม. ๘

จัดให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วม

ม. ๑๖ ม. ๑๐

ให้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติข้ึน
เพื่อพิจารณาจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติในด้านต่างๆ 

ให้จัดท าแผนแม่บทเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด
ในยุทธศาสตร์ชาติ เมื่อ ครม. เห็นชอบแล้ว 
ให้หน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัตติาม รวมทั้ง

ใหจ้ัดท างบประมาณให้สอดคล้องกัน

รัฐธรรมนูญราชแห่งอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐

พ.ร.บ. การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐

กรอบกฎหมายการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ



สถานการณ์และแนวโน้มภายใน



สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก



กับดักผลิตภาพต่ า กับดักความเหลื่อมล้ า กับดักความไม่สมดุล

ผลิตภาพ
แรงงานต่ า

ประสิทธิภาพ
ภาครัฐต่ า

โครงสร้าง
พ้ืนฐานไม่
เพียงพอ

เสถียรภาพทาง
การเมืองต่ า

การใช้
เทคโนโลยีและ

ดิจิทัลต่ า

ลงทุนวิจัย
และพัฒนาต่ า

Source: International Institute for Management Development (๒๐๑๖) ได้จัดอันดับความสามารถทางการแข่งขัน ๑๖๑ ประเทศ

อันดับท่ี ๔๙

อันดับท่ี ๓๐
อันดับที่ ๒๐

อันดับท่ี ๔๙ อันดับท่ี ๔๙

อันดับที่ ๓๖

กับดักการพัฒนาประเทศ



การพัฒนาประเทศ
ขาดความต่อเนื่อง

มีแผนพัฒนาและแผน
ยุทธศาสตร์ท่ีหลากหลาย

การจัดสรรและการใช้
งบประมาณแบบแยกส่วน

การก าหนดอนาคตของชาติ
กระท าโดยภาครัฐเป็นส่วนใหญ่

ประเทศพัฒนาแล้ว
จะมียุทธศาสตร์ชาติ

แนวคิดในการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ



ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)
ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติฯ เมื่อวันที่ ๘ ต.ค. ๒๕๖๑



เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ 
“ประเทศมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน 

เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง”

น าไปสู่การพัฒนาใหค้นไทยมีความสุข
และตอบสนองตอบต่อการบรรลุ

ซ่ึงผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนา
คุณภาพชีวิต สร้างรายไดร้ะดับสูง

เป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคน
ไทย สังคมมีความม่ันคง เสมอภาคและเป็นธรรม 

ประเทศสามารถแข่งขันไดใ้นระบบเศรษฐกจิ

“ม่ันคง” 

ความมั่นคง
1

2

3

4

56

การสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

การพัฒนาและ
เสริมสร้าง

ศักยภาพคน

การสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทาง

สังคม

การสร้าง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม

การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการ

บริหารจัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ (พ.ศ. 2560 – 2579) 



42
42



กรอบแนวคิดยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง

ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข

ประชาชนอยู่ดี 
กินดี 

และมีความสุข

บ้านเมืองมี
ความมั่นคงใน

ทุกมิติ
และทุกระดับ

กองทัพ หน่วยงาน
ด้านความมั่นคง 

ภาครัฐ ภาคเอกชน 
มีความพร้อมในการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความมั่นคง

ประเทศไทยมีบทบาท
ด้านความมั่นคงเป็น
ท่ีชื่นชมและได้รับการ
ยอมรับโดยประชาคม

ระหว่างประเทศ

การบริหารจัดการ
ความมั่นคงมี

ผลส าเร็จที่เป็น
รูปธรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพ

การรักษา
ความสงบ

ภายในประเทศ

การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาที่มี
ผลกระทบต่อ
ความมั่นคง

การพัฒนา
ศักยภาพของ

ประเทศให้พร้อม
เผชิญภัยคุกคามที่
กระทบต่อความ
มั่นคงของชาติ

การบูรณาการความ
ร่วมมือด้านความ

มั่นคงกับอาเซียนและ
นานาชาติ รวมถึง
องค์กรภาครัฐและ

มิใช่ภาครัฐ

การพัฒนากลไก
การบริหารจัดการ
ความมั่นคงแบบ

องค์รวม

เป้าหมาย

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านความมั่นคง



ความมั่นคงแบบองค์รวม (Comprehensive Security)



แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ ประเด็นความม่ันคง

ความมั่นคงแบบองค์รวม
(Comprehensive Security)

“ประเทศชำติมั่นคง
ประชำชนมีควำมสุข”

๓๗ แนวทางการพัฒนา (Agenda)

แผนย่อยภายใต้แผนแม่บทฯ 
ประเด็นความมั่นคง จ านวน ๕ แผนย่อย

ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ
และทุกระดับ

ประชาชนอยู่ดีกินดีและมีความสุขดีขึ้น





• (๑) ประชาชนอยู่ดีกินดีและมีความสุข
• (๒) บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ
• (๓) กองทัพ หน่วยงานด้านความม่ันคง ภาครัฐ ภาคเอกชน 

และภาคประชาชน มีความพร้อมในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความมั่นคง

• (๔) ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและ
ได้รับการยอมรับโดยประชาคมระหว่างประเทศและ

• (๕) การบริหารจัดการความม่ันคงมีผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรม
อย่างมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง

“ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข”
ในปี พ.ศ. ๒๕๘๐ ๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง เป้าหมายสุดท้าย(Ultimate Goal)

เป้าหมายห้วงเวลา

พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕

พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐

พ.ศ. ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕

พ.ศ. ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐

ปรับสภาพแวดล้อม พร้อมแก้ไขปัญหา

ปัญหาเก่าหมดไป ปัญหาใหม่ไม่เกิด

ประเทศชาติพัฒนา ปวงประชาร่วมผลักดัน

ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข





บทบาทของ สมช. ในฐานะหน่วยงานระดับนโยบายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง

• การก าหนดหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ตามมติคณะรัฐมนตรี 
เม่ือวันที่ 3 ธันวาคม 2562

▪ เจ้าภาพแผนแม่บทฯ ประเด็นความม่ันคง
▪ เจ้าภาพเป้าหมายระดับประเด็นความมั่นคงของแผนแม่บทฯ
▪ เจ้าภาพเป้าหมายระดับแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ประเด็นความมั่นคง 



นโยบายและแผนระดับชาติ

ว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ พ.ศ. 2562 - 2565



นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (๒๕๖๒ – ๒๕๖๕)

พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐



ก าหนดให้ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) 
จัดท านโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 
ตามเป้าหมายและแนวทางที่สภาความมั่นคงแห่งชาติก าหนด 
เพื่อเสนอต่อสภาและคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
รวมทั้งให้มีการรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
และของประชาชน และท าเป็นประกาศพระบรมราชโองการและ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

พระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2559

“

”



เจตนารมณ์ของการจัดท านโยบายและแผนระดับชาติฯ 
เพื่อให้คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบหรือแนวทาง 
หรือด าเนินการตามหน้าที่อ านาจในการจัดท าแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน แผนนิติบัญญัติ การก าหนดแผนด้านความมั่นคง
เฉพาะเรื่อง แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ แผนบริหารวิกฤตการณ์
ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติ...

พระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2559

“

”



พัฒนาการของนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ

11 ธ.ค. 2453
“สภาเกี่ยวกับการป้องกัน

พระราชอาณาจักร”

พ.ศ. 2470
“สภาป้องกัน

พระราชอาณาจักร”

11 ม.ค. 2487
“สภาการสงคราม”

10 ก.ย. 2487
“สภาป้องกัน

ราชอาณาจักร”

พ.ศ. 2502
“สภาความมั่นคงแห่งชาต”ิ
ก่อก าเนิด “สมช.” ในฐานะ

ส่วนราชการพลเรือน

พ.ศ. 2541
การจัดท านโยบาย
ความมั่นคงแห่งชาติ

(พ.ศ. 2541 - 2544)
(พ.ศ. 2546 - 2549)
(พ.ศ. 2550 - 2554)
(พ.ศ. 2558 - 2564)

ปัจจุบัน
“นโยบายและแผนระดับชาติ
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาต”ิ

(พ.ศ. 2562 - 2565)

ภัยสงครามและการสู้รบ
(สงครำมโลกครั้งท่ี 1 และ 2)

“หลักเอกราช อธิปไตย บูรณภาพแห่งอาณาเขต”

ภัยจากการสู้รบ
และการทหาร
(สงครำมเย็น)

“หลักความอยู่รอดปลอดภัย
ของคนในชาติ”

ภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่
(โลกำภิวัตน)์

“การด ารงชีวิตโดยปกติสุข
ของประชาชน”

“เป้าหมายการพัฒนาสหัสวรรษ 
(MDGs)”

ความมั่นคงแบบองค์รวม
(โลกดิจิทัล)

“ความมั่นคงแห่งชาติ ตามนิยาม
พ.ร.บ. สภา มช. 2559”
“ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี”

“วาระการพัฒนา
อย่างยั่งยืน (SDGs)”

ควำมม่ันคงทำงเอกรำช อธิปไตย บูรณภำพแห่งอำณำเขต และสถำบันหลักของชำติ ควำมสุข
ของคนในชำติ

ควำมม่ันคง
แบบองค์รวม



กระบวนการจัดท านโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ

การก าหนดประเด็นปัญหา

(Problem Identification)

การจัดท านโยบาย

(Policy Formulation)

การน านโยบายไปปฏิบัติ

(Policy Implementation)

การติดตามประเมินผล
การด าเนินการตามนโยบาย

(Policy Evaluation)



กระบวนการจัดท านโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ

จากสถานการณ์แวดล้อมที่ประมวลไว้ น ามา
ประเมินก าลังอ านาจของชาติ และน าข้อมูลมา
วิเคราะห์เพื่อจัดท านโยบาย ซึ่งได้มีการก าหนด
กรอบแนวคิด นิยามศัพท์ ผลประโยชน์แห่งชาติ 
วัตถุประสงค์แห่งชาติ และวิสัยทัศน์

การรับฟังความคิดเห็น

หน่วยงานของรัฐส่วนกลาง

หน่วยงานของรัฐในพื้นท่ี (จังหวัด)

ภาควิชาการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ

ภาคประชาชน

คณะอนุกรรมการการจัดท านโยบายและ
แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ

รองเลขาธิการสภาความม่ันคงแห่งชาติ 
เป็นประธาน

คณะกรรมการร้อยกรองงานของ สมช.

เลขาธิการสภาความม่ันคงแห่งชาติเป็นประธาน

คณะกรรมการนโยบายของสภาความม่ันคง
แห่งชาติ

สภาความม่ันคงแห่งชาติ

นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

คณะรัฐมนตรี

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานประกาศพระบรมราชโองการ

สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

หน่วยงานของรัฐ

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ

นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

2. การจัดท านโยบาย (Policy Formulation)



กระบวนการจัดท านโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ

• ประเมินสถานการณ์บริบทความมั่นคง ทั้งในระดับ โลก ภูมิภาค ข้ามพรมแดน และภายในประเทศ 
(Threat Assessment)

• ก าหนดประเด็นปัญหาความมั่นคงของชาติ (Identifying National Security Problems)

1. การก าหนดประเด็นปัญหา (Problem Identification)

ส่วนราชการ

(Public)

ประชาคมข่าวกรอง

(Intelligence Community)

ภาควิชาการ

(Academic)
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(Stakeholders)

ภาคประชาชน

(People)
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ภายในภูมิภาคและประเทศเพื่อนบ้าน

๑. การแข่งขันและการขยายอิทธพิลของ
ชาติมหาอ านาจต่อภูมิภาคอาเซียน
๒. การขยายตัวของความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศในระดับภูมิภาค
๓. ความขัดแย้งทางดนิแดนและการใช้
ก าลังทางการทหาร

ระดับโลก 
๑. การเมืองโลกมีแนวโน้ม
เปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบหลายขัว้
อ านาจ
๒. การครอบครองอาวุธนิวเคลียร์
และอาวุธท าลายล้างสูง

สถานการณ์และความเปลี่ยนแปลงของบริบทความมั่นคง

ข้ามพรมแดน

๑. การเคลื่อนตัวของภัยคุกคามข้ามชาติ
๒. การย้ายถิ่นของประชากร
๓. การเปลี่ยนแปลงที่น าไปสู่ความมั่นคง
รูปแบบใหม่อื่นๆ 

ระดับโลก

๑. ความมั่นคงของสถาบันพระมหากษัตริย์  
๒. ความขัดแย้งของคนภายในประเทศ  
๓. ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
๔. ความไม่เชื่อมั่นในการบริหารประเทศ
ตามหลักนิติธรรม
๕. ปัญหายาเสพติด
๖. ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

ภายในประเทศ



กระบวนการจัดท านโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ

การรักษาดุลยภาพของ
สภาวะแวดล้อมระหว่าง

ประเทศ

ความมั่นคงภายในประเทศ

ประชารัฐ ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์/
แผนท่ีเกี่ยวข้อง

ศาสตร์พระราชา

ความมั่นคงแบบองค์รวม

ข้อกฎหมาย : 
รธน. พ.ศ. 2561                          

พ.ร.บ. สภา มช. พ.ศ. 2559

• Legislation
• The King Philosophy
• Comprehensive Security
• Liking with the National Strategy
• Civil State
• Internal Security Affairs
• Balance of Power with International 

Community

กรอบแนวคิด
(Conceptual Framework)



กระบวนการจัดท านโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ

นิยามศัพท์
ความม่ันคงแห่งชาติ (National Security) หมายความว่า ภาวะที่ประเทศปลอดจากภัยคุกคามต่อเอกราช 

อธิปไตย บูรณภาพแห่งอาณาเขต สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ ความปลอดภัยของประชาชน การด ารงชีวิต 
โดยปกติสุขของประชาชน หรือที่กระทบต่อผลประโยชน์แห่งชาติหรือการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งความพร้อมของประเทศที่จะเผชิญสถานการณ์ต่าง ๆ อันเกิดจากภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบ

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (National Security Policy and Plan)
หมายความว่า นโยบายและแผนหลักของชาติที่เป็นกรอบหรือทิศทางในการด าเนินการป้องกัน แจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับ
ยับยั้งภัยคุกคามเพื่อธ ารงไว้ซึ่งความมั่นคงแห่งชาติ

ภัยคุกคาม (Threat) หมายความว่า ภาวะหรือสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความไม่มั่นคง ซึ่งเป็นปัญหาที่มีความ
รุนแรง สลับซับซ้อน หากไม่ด าเนินการแก้ไขจะเกิดผลกระทบในวงกว้างต่อความมั่นคงของชาติ



1

2

3

4

5

6

ธ ารงสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์

จังหวัดชายแดนภาคใต้
มีความปลอดภัย 

สร้างความสามัคคีปรองดอง       
ความเป็นธรรม และ
ความสมานฉันท์

7

มีศักยภาพในการเตรียม
ความพร้อมของชาติ

8
ศักยภาพของกองทัพในการป้องกันประเทศ 

9

สภาวะแวดล้อมที่สร้างสรรค์และสันติ
ในการอยู่ร่วมกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
กลุ่มประเทศอาเซียน ประชาคมโลก

การปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

พัฒนาศักยภาพของภาครัฐ และ
ความเข้มแข็งของทุกภาคส่วน

1 2 3 4

การด ารงอยู่อย่าง
ยั่งยืนของสถาบัน

หลัก

การด ารงอยู่อย่าง
ม่ันคงของชาติและ

ประชาชน

การอยู่ร่วมกัน
ในชาติอย่าง
สันติสุข 

6

ความเจริญเติบโตของ
ชาติ  ความเป็นธรรม 
และประชาชนอยู่ดีมีสุข

7 85

วัตถุประสงค์แห่งชาติ

ผลประโยชน์แห่งชาติ
เอกราช อธิปไตย 
และบูรณภาพแห่ง

เขตอ านาจรัฐ

ความความยั่งยืนของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม 
พลังงานและอาหาร

ความสามารถใน
การรักษา

ผลประโยชน์

การอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติใน
ประชาคมโลก

การจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
ความม่ันคงทางพลังงาน และอาหาร



กระบวนการจัดท านโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ

วิสัยทัศน์ (Vision)

“มีเสถียรภำพภำยในประเทศ มีศักยภำพในกำรลดภัยข้ำมเขตพรมแดนไทย
มีบทบำทสร้ำงสรรค์ในภูมิภำคและประชำคมโลก”

“Internal Stability with the capacity to mitigate transborder threats 
and to have creative roles in the regional and global communities”



นโยบายว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (16 นโยบาย)

1. สถาบันหลักของ
ชาติและการ
ปกครองอันมี

พระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข

8. เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งและ
ภูมิคุ้มกันความ
มั่นคงภายใน

2. สร้างความเป็น
ธรรม ปรองดอง 

และความ
สมานฉันท์ในชาติ

3. ป้องกันและ
แก้ไขการก่อความ
ไม่สงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

10. เสริมสร้าง
ความมั่นคงทาง

เทคโนโลยี
สารสนเทศและไซ

เบอร์

4. จัดระบบการ
บริหารจัดการ

ชายแดนเพื่อป้องกัน
และแก้ไขปัญหาข้าม

พรมแดน 

11. รักษาความ
ม่ันคงของฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

12. เสริมสร้าง
ความมั่นคงทาง
พลังงานและ

อาหาร 

6. ปกป้อง รักษา
ผลประโยชน์

แห่งชาติทางทะเล 

13. พัฒนาระบบ
การเตรียมพร้อม

แห่งชาติเพื่อ
เสริมสร้างความ
มั่นคงของชาติ 

9. เสริมสร้าง
ความมั่นคงของ
ชาติจากภัยการ
ทุจริตคอร์รัปช่ัน 15. พัฒนา

ระบบงานข่าว
กรองให้มี

ประสิทธิภาพ

16. เสริมสร้าง
ดุลยภาพในการ

ด าเนิน
ความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศ

5. สร้างเสริม
ศักยภาพการ

ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยคุกคาม

ข้ามชาติ

14. เสริมสร้าง
และพัฒนา

ศักยภาพการ
ป้องกันประเทศ 

7. จัดระบบ
ป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาผู้หลบหนี

เข้าเมือง



แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (19 แผน)

9. การป้องกัน
และแก้ไข

ปัญหาการค้า
มนุษย์

10. การ
ป้องกันและ
ปราบปราม
ยาเสพติด

1. การ
เสริมสร้าง
ความมั่นคง
ของมนุษย์

16 แผน16 นโยบาย

เพ่ิมเติม 3 แผน

รองรับทุกนโยบายความมั่นควงแห่งชาติ

รองรับนโยบายท่ี 5: เสริมสร้างศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ
และนโยบายที่ 8 เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน

รองรับนโยบายท่ี 5: เสริมสร้างศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ
และนโยบายที่ 8 เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน



แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (19 แผน)

1. การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ (Strengthening human security)
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์: ประชาชนมีความสามัคคี มีความปลอดภัยในการด ารงชีวิต 
มีส่วนร่วมและมีความพร้อมเผชิญปัญหาและรับมือกับภัยคุกคามและปัญหาด้านความมั่นคง
แนวทางการด าเนินการ ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด และ 6 กลยุทธ์

2. การข่าวกรองและการประเมินสถานการณ์ความมั่นคง (Intelligence and security situation assessment)

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์: การมีระบบข่าวกรองที่มีการบูรณาการ มีความทันสมัย และมีเครือข่าย
ความร่วมมือที่พร้อมเผชิญภัยคุกคาม รวมถึงมีความสามารถในการประเมินสถานการณ์ความมั่นคงที่
หลากหลายในทุกมิติ สามารถสนับสนุนการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติได้
แนวทางการด าเนินการ ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด และ 6 กลยุทธ์ 

3. การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (Strengthening the security of key national institutions and 
the democratic regime of government with the King as Head of State )

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์: เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
แนวทางการด าเนินการ ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด และ 4 กลยุทธ์ 



แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (19 แผน)

4. การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ (Developing the national preparedness system)
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์: ระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติเป็นทิศทางและแนวทางหลักในการเผชิญ
กับภาวะไม่ปกติและจัดการความเสี่ยงอย่างบูรณาการจากการเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบ โดยให้ทุก
ภาคส่วนพร้อมสนับสนุนการเตรียมพร้อมของชาติร่วมกันในลักษณะประชารัฐควบคู่ไปกับการส่งเสริม
ให้เกิดความร่วมมือกับต่างประเทศ
แนวทางการด าเนินการ ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด และ 4 กลยุทธ์ 

5. การพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ (Developing the national defense capability)
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์: ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทางทหาร
แนวทางการด าเนินการ ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด และ 10 กลยุทธ์ 

6. การสร้างความสามัคคีปรองดอง (Promoting national unity)
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์: คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ยึดมั่นในหลักนิติรัฐและ
แนวทางสันติวิธี
แนวทางการด าเนินการ ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด และ 6 กลยุทธ์ 



แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (19 แผน)

7. การป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (Preventing and resolving 
violence in the Southern Border Province problems)
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์: ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
แนวทางการด าเนินการ ประกอบด้วย 6 ตัวชี้วัด และ 11 กลยุทธ์ 

8. การบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง (Managing illegal immigrant problems.) 
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์: การบูรณาการและการบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมืองอย่างมีเอกภาพและ
ประสิทธิภาพ
แนวทางการด าเนินการ ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด และ 3 กลยุทธ์ 

9. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ (Preventing and resolving human trafficking problems.)

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์: ประชาชนกลุ่มเป้าหมายปลอดภัยจากการค้ามนุษย์ และแรงงานต่างด้าว/
บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยเข้าสู่ระบบการจ้างแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายได้สิทธิประโยชน์ตามที่
กฎหมายก าหนด 
แนวทางการด าเนินการ ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด และ 5 กลยุทธ์ 



แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (19 แผน)

10. การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (Drug prevention and suppression. )
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์: การแพร่ระบาดของยาเสพติดในสังคมไทยลดลง
แนวทางการด าเนินการ ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด และ 5 กลยุทธ์ 

11. การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยทุจริต (Promoting national security against corruption threats.)

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์: หน่วยงานภาครัฐมีระบบป้องกันและแก้ไขการทุจริต และประชาชนไม่
เพิกเฉยต่อการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ 
แนวทางการด าเนินการ ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด และ 4 กลยุทธ์ 

12. การรักษาความมั่นคงพื้นที่ชายแดน (Maintaining border security.)
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์: พื้นที่ชายแดนมีความมั่นคง ปลอดภัยและสามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืน
แนวทางการด าเนินการ ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด และ 5 กลยุทธ์ 



แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (19 แผน)

13. การรักษาความมั่นคงทางทะเล (Maintaining maritime security.)
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์: ประเทศไทยสามารถปกป้อง รักษา และแสวงหาผลประโยชน์ของชาติทาง
ทะเลได้อย่างสมดุลและยั่งยืน 
แนวทางการด าเนินการ ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด และ 6 กลยุทธ์ 

14. การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ (Preventing and resolving transnational threats)
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : ประเทศไทยมีศักยภาพด้านการตอบสนองและฟื้นฟูที่เข้มแข็ง มีขีด
ความสามารถในการรับมือภัยจากการก่อการร้าย และอาชญากรรมข้ามชาติ รวมถึงลดความเสี่ยงจาก
การตกเป็นเป้าโจมตีหรือเป็นที่ก่อเหตุ หรือเป็นเส้นทางของการก่ออาชญากรรมข้ามชาติ
แนวทางการด าเนินการ ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด และ 7 กลยุทธ์ 

15. การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ (Preventing and resolving cyber security problems. )

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์: ประเทศไทยมีความมั่นคงปลอดภัยและมีความพร้อม ในการรับมือกับ
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
แนวทางการด าเนินการ ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด และ 6 กลยุทธ์ 



แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (19 แผน)

16. การรักษาดุลยภาพและสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ (Maintaining balanced international relations)
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์: ประเทศไทยสามารถรักษาดุลยภาพความสัมพันธ์ระหว่างประเทศบนฐานความ
ไว้เน้ือเชื่อใจหลักความเสมอภาคในการปฏิบัติต่อกัน และไม่แทรกแซงกิจการภายในของกันและกันและ
การยอมรับจากนานาประเทศ และสามารถพัฒนาผลประโยชน์ร่วมกับประเทศอ่ืนๆ ในด้านความมั่นคง
และคุ้มครองผลประโยชน์ของชาติ
แนวทางการด าเนินการ ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด และ 7 กลยุทธ์ 

17. การรักษาความมั่นคงทางพลังงาน (Maintaining energy security.)
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์: ประเทศไทยมีความมั่นคงทางพลังงานที่เพียงพอและเหมาะสมสามารถรองรับ
วิกฤตการณ์ด้านพลังงาน
แนวทางการด าเนินการ ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด และ 5 กลยุทธ์ 



แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (19 แผน)

18. การรักษาความมั่นคงด้านอาหารและน้ า (Maintaining food and water security. )
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์: ประเทศไทยมีความมั่นคงและปลอดภัยในด้านอาหารและน้ า มีคุณภาพตาม
หลักโภชนาการอย่างเพียงพอและยั่งยืน
แนวทางการด าเนินการ ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด และ 5 กลยุทธ์ 

19. การรักษาความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Maintaining natural resource 
and environmental security. )
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์: การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นรากฐานการ
พัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน  
แนวทางการด าเนินการ ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด และ 5 กลยุทธ์ 
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ด้านอาหารและน้ า

การรักษาความมั่นคง
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม

การป้องกัน
และ

ปราบปราม
ยาเสพติด

การป้องกัน
และแก้ไข

ความมั่นคง
ทางไซเบอร์

การป้องกัน
และแก้ไข
การก่อเหตุ
รุนแรงใน 
พื้นท่ี จชต.

การรักษา
ความมั่นคง

พื้นท่ี
ชายแดน

การรักษา
ความมั่นคง
ทางทะเล

การป้องกัน
และแก้ไข
ปัญหา
การค้า
มนุษย์

การบริหาร
จัดการผู้

หลบหนีเข้า
เมือง การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ

แนวทางการ
พัฒนาตามแผน

แม่บทฯ 
ประเด็นความ

มั่นคง ๓๘ 
แนวทาง (พ.ศ. 
๒๕๖๑–๒๕๘๐)

ประเด็นความ
มั่นคงตาม

นโยบายและ
แผนระดับชาติ 
๑๙ ประเด็น

(พ.ศ. ๒๕๖๑–
๒๕๖๕)

แผนการปกป้อง
อธิปไตย

และผลประโยชน์
ของชาติ

ทางอากาศ

แผนการ

ปกป้อง

อธิปไตยและ

ผลประโยชน์

ของชาติ

ทางทะเล

แผนการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์

และความร่วมมือกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน
มิตรประเทศและ
องค์การนานาชาติ

แผนการพัฒนา
ประเทศ

เพื่อความมั่นคง
และช่วยเหลือ

ประชาชน

แผนการพิทักษ์
และฟื้นฟู
ทรัพยากร
ธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
การข่าวกรอง

และการ
ประเมิน

สถานการณ์
ด้านความ

มั่นคง

แผนการ
เสริม
สร้าง

ความมั่นคง
ของ

สถาบัน
หลัก
ของ

ชาติ ฯ

แผนการ
บูรณา
การ
กลไก
การ

บริหาร
จัดการ
ความ
มั่นคง

การพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ

การพัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติ
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การขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติ

ว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ



แนวความคิดการบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง

สมช. ในฐานะเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ประเด็นความมั่นคง และนโยบายบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.2562 - 2565) ก าหนดแนวความคิดการบูรณา
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงไปในคราวเดียวกันกับการขับเคลื่อนนโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ

แผนแม่บทฯ ประเด็นความมั่นคง และนโยบายและแผนระดับชาติฯ เป็นแผนระดับที่ 2 ที่เป็น
กรอบแนวทางหลักในการขับเคลื่อนงานด้านความม่ันคงของชาติ และการก าหนดประเด็นความม่ันคง 
(Security Issues) และระยะเวลาการขับเคลื่อนที่สอดคล้องกัน (นโยบายและแผนระดับชาติฯ มีห้วง
ระยะเวลาด าเนินการเท่ากับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคงในระยะที่ 1 พ.ศ. 2561 –
2565)



คณะรัฐมนตรี
(Cabinet)

สภาความมั่นคงแห่งชาติ (NSC)
(นรม. เป็นประธาน)

คกก.การรักษาความสงบ
ภายในประเทศ

(ลธ.กอ.รมน. เป็นประธาน)

คกก.การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง
(ลธ.กอ.รมน. เป็นประธาน)

คกก.การพัฒนาศักยภาพของประเทศ
ให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบ

ต่อความม่ันคงของชาติ
(ปลัด กห. เป็นประธาน)

การบูรณาการความร่วมมือ
ด้านความม่ันคงกับอาเซียนและ
นานาชาติ รวมทั้งองค์กรภาครัฐ

และมิใช่ภาครัฐ
(ปลัด กต. เป็นประธาน)

การพัฒนากลไกการบริหารจัดการ
ความม่ันคงแบบองค์รวม

(ลมช. เป็นประธาน)

คกก.การบูรณาการความร่วมมือ
ด้านความม่ันคงกับอาเซียนและ
นานาชาติ รวมทั้งองค์กรภาครัฐ

และมิใช่ภาครัฐ
(ปลัด กต. เป็นประธาน)

คกก.การพัฒนากลไกการบริหารจัดการ
ความม่ันคงแบบองค์รวม

(ลมช. เป็นประธาน)

คณะกรรมการบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
Integration of driving National Strategy on Security Committee 

(รอง นรม. เป็นประธาน)

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
National Strategy Committee

(นรม. เป็นประธาน)

คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาตดิ้านความมั่นคง
National Strategy on Security Formulation Committee

(พล.อ. สมศักดิ์ รุ่งสิตา เป็นประธาน)

การจัดตั้งกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง

ค าสั่งสภาความมั่นคงแห่งชาติ ท่ี 6/2563 เรื่อง การแต่งต้ังคณะกรรมการบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
ค าสั่งสภาความมั่นคงแห่งชาติ ท่ี 7/2563 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นความมั่นคง และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ



ภัยคุกคาม

และความท้าทายรูปแบบใหม่



ธ.ค.
๖๓

ม.ค. 
๖๔

ก.พ. 
๖๔

ม.ีค. 
๖๔

เม.ย. 
๖๔

พ.ค. 
๖๔

มิ.ย. 
๖๔

ก.ค. 
๖๔

ส.ค. 
๖๔

ก.ย. 
๖๔

ต.ค. 
๖๔

พ.ย. 
๖๔

ธ.ค. 
๖๔

ม.ค. 
๖๕

กระบวนการจัดจ้างท่ีปรึกษาด้านวิชาการ

ท่ีปรึกษายกร่างเค้าโครงนโยบายและแผนระดับชาติฯ

อกก. เฉพาะกิจฯ ยกร่างนโยบายและแผนระดับชาติฯ

การประชุม คกก. ร้อยกรองงานฯ

การประชุม คกก. นโยบายฯ

การประชุม สภา มช.

การประชุม คกก. ยุทธศาสตร์ชาติ

การประชุม ครม.

การประกาศพระบรมราชโองการฯ

การพิจารณาทบทวนปรับปรุงกลยุทธ์ของหน่วยรับ งปม.

การจัดท าข้อเสนอยุทธศาสตร์จัดสรร งปม. รายจ่ายประจ าปี

ครม. พิจารณาเห็นชอบเป้าหมายและยุทธศาสตร์จัดสรรฯ

หน่วยรับงบประมาณจัดท ารายละเอียดงบประมาณเสนอ สงป.

กรอบระยะเวลาการจัดท าร่างนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566 – 2570)



ร่างกรอบแนวคิด 

กรอบแนวทาง
Directive

ผลประโยชน์แห่งชาติ

ความมั่นคงแบบองค์รวม

การจัดล าดับส าคัญ
ประเด็นความมั่นคง

วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน
ค.ศ. ๒๐๓๐

กรอบขับเคลื่อน
Driver

การก าหนดสถานะแผนระดับที่ ๒ ให้ชัดเจน 
ในฐานะแผนระยะปานกลาง ๕ ปี

การประเมินสถานการณ์ภัยคุกคาม

การก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดเชื่อมโยงกับ
กรอบยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง และ 
แผนแม่บทฯ ประเด็นความมั่นคง

การก าหนดแนวทางการติดตามประเมินผล

การขับเคลื่อนของ
แผนระดับที่ ๑ และ
แผนระดับที่ ๒ 

เชื่อมโยงกับ
กรอบการ
ชี้แนวทาง

นโยบาย

การน านโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติ

แผนระดับ ๓ 
(แผนความม่ันคง
เฉพาะเรื่อง)

แผน

Issues Agendas



4 องค์ประกอบหลักของร่างนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566 - 2570)

4. แนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามประเมินผล
4.1 กลไกการบริหารจัดการ 
4.2 หน่วยรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับแผนระดับที่ 3
4.3 การบริหารจัดการความเสี่ยง 
4.4 ปัจจัยแห่งความส าเร็จ

3. กรอบนโยบายและแผน
3.1 การแบ่งนโยบายออกเปน็เชิง Issue และเชิง Agenda
3.2 การล าดับความส าคัญของประเด็นนโยบายความมั่นคง 3 ระดับ 

(Tier) ได้แก่ core issue, general issue และ black swan issue
3.3 การรวมส่วนของแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติไว้ใน

ประเด็นนโยบาย 

2. ส่วนประกอบของนโยบาย 4 ส่วนส าคัญ
2.1 กรอบแนวคิด
2.2 วิสัยทัศน์
2.3 ผลประโยชน์แห่งชาติ
2.4 วัตถุประสงค์แห่งชาติ

1. การประเมินสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคง (Mega Trends) 3 แนวทาง
1.1 การประเมินสถานการณ์จากนโยบายความมั่นคงฉบับที่ผ่านมา 
1.2 การประเมินสถานการณ์ผ่านการวิเคราะห์ทางวิชาการ 
1.3 การประเมินสถานการณ์ผ่านเครื่องมือวิเคราะห์แนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของโลก (Mega Trends)



การวิเคราะห์กรอบแนวคิด
“ความมั่นคงแบบองค์รวม”
Comprehensive Security

การขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ
Policy Implementation

ภาคีหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์
ความมั่นคง

Strategic Security 
Partnership

Human Security

System/Tools/
Database

Citizen

Traditional Security

Plans

Youth

Cyber Security

Mechanism

Private and Civil Society

New Threats

Law/Order/
Regulation

International
Collaboration

กรอบการด าเนินการ



การประเมินสถานการณ์ภัยคุกคามในอนาคต (Foresight)

Deglobalization Decoupling Climate Change

New Cold War

Trade War Cyber Welfare Currency War

• V- Volatility ความผันผวนสูง
• U-Uncertainty สภาวะที่มีความไม่แน่นอนสูง
• C-Complexity ความซับซ้อนที่มากขึ้นเรื่อย ๆ เชิงระบบ
• A-Ambiguity ความคลุมเครือ ไม่ชัดเจน



Into the VUCA World: โลกแห่งความป่ันป่วนและเปลี่ยนแปลง



Q & A

ถาม - ตอบ



ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.)
The Office of the National Security Council   

กองนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง
โทร 02-629-8000 ต่อ 1203, 1215

nscpopl@hotmail.com
http://www.nsc.go.th/


