
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

รายช่ือคณะผู้จัดทำรายงาน 

 

 ป.ย.ป.1 
  นายอนุกูล เจิมมงคล   ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ 
  พลเอก สมศักดิ์ รุ่งสิตา   เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
 

 ป.ย.ป.2  
  นายธนากร บัวรัษฏ์   รองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ 
  นางศิริวรรณ สุคนธมาน   รองเลขาธิการสภาความม่ันคงแห่งชาติ 
 
 ป.ย.ป.4 
  สำนักข่าวกรองแห่งชาติ 
  นายฐนัตถ์ สุวรรณานนท์   ผู้อำนวยการสำนัก 1  

รักษาการที่ปรึกษาสำนักข่าวกรองแห่งชาติ 
  นางสาวสถาพร บุญประเสริฐ  ผู้อำนวยการสำนัก 7  

นางสาวโรสลา แก้วมณี   นักการข่าวปฏิบัติการ  
 

  สภาความม่ันคงแห่งชาติ 
  นายสิโรตม์ บุญประเสริฐ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  
  นางสาวขวัญรัตน์ บิณษรี   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
  นางสาวมิรันตี ปุงบางกะดี่   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 

      สารบัญ 

รายละเอียด          หน้า 
 
ที่มา           4 
ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ     5-6 
วิเคราะห์สถานการณ์         6 
ความต้องการของ User และ Stakeholder      7 
ทางเลือกในการสนองตอบความต้องการของ User      7-8 
การสร้างแนวคิดของทางเลือก        8 
การสร้างต้นแบบและทดสอบ        9 
Roadmap การนำไปใช้          10 
Implementation Factors Checklist       10-12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 

 

 
1. ที่มา 

 ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายขับเคลื่อนให้เป็นประเทศไทย 4.0 ทำให้หน่วยงานต้องปรับเปลี่ยนไปสู่องค์กร
ดิจิทัล (Digital Transformation) มากขึ้น โดยองค์กรจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิด เปลี่ยนวิธีการทำงาน และเปลี่ยน
วิธีการให้บริการประชาชน ภายใต้แนวคิด Business Model เปลี่ยนแปลงแนวคิดรูปแบบบริการใหม่ เพื่อมุ่งสู่
เป้าหมายที่ไม่ใช่องค์กรจะได้ประโยชน์อะไร แต่เป็นเป้าหมายที่ว่า “ประชาชนจะต้องได้รับประโยชน์อะไร”   
ซึ่งสำนักข่าวกรองแห่งชาติ และสภาความมั่นคงแห่งชาติ จะเน้นการบริการประชาชนมากขึ้น โดยจะปรับรูปแบบ
รายงานและผลผลิตของหน่วยงานไปเป็นรูปแบบ Digital Content ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการให้บริการ
ข่าวสารออนไลน์ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เพื่อประชาชนสามารถตัดสินใจบนข้อมูลที่ถูกต้อง สังคม มีความเป็น
ปึกแผ่นอยู่บนฐานข้อมูลที่เป็นเหตุเป็นผล และรัฐบาลมีข้อมูลที่ถูกต้องในการบริหารประเทศ  
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2. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ 

ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เป็นเครื่องมือสำคัญในการกำหนดเป้าหมายเพื่อการพัฒนาประเทศ

อย่างยั่งยืนในทุกๆ ด้าน สำนักข่าวกรองแห่งชาติและ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ในฐานะหน่วยงานภาครัฐ

ตระหนักถึงความสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติ โดยเฉพาะด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ภาครัฐ ที่มีจุดมุ่งหมายสู่การเป็น “ภาครัฐของประชาชน เพื่อประชาชน และประโยชน์ส่วนรวม”  ซึ่งหน่วยงาน

ภาครัฐต้องมีความพร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี ่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำ

นวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่ างคุ้มค่า เปิดกว้าง 

เชื่อมโยงถึงกัน รวมทั้ง การเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้

อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส เช่นเดียวกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงที่มุ ่งเน้นการบริหาร

จัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศ ให้มีความมั่นคง ปลอดภัย มีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับและทุกมิติ   

ผ่านกลไกการแก้ปัญหาแบบบูรณาการทั ้งกับส่วนราชการ ประชาคมข่าวกรองมิตรประเทศ และประชาสังคม  

ซึ่งการดำเนินงานของ สำนักข่าวกรองแห่งชาติและสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ จะต้องรองรับการพัฒนา

ศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั ่นคงของชาติ  โดยจะต้องยกระดับขีด

ความสามารถของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทั้งระบบ พัฒนาระบบงานข่าวกรองแห่งชาติแบบบูรณาการ 

และเสริมสร้างความร่วมมือกับภาคประชาชน   

ในขณะเดียวกันแผนปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2561 – 2565 มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
กับยุทธศาสตร์ชาติ ในด้านการบริหารราชการแผ่นดินได้ให้ความสำคัญกับเรื่องการบริการภาครัฐที่มีความสะดวก 
รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตของประชาชน รวมทั้ง กำหนดให้ภาครัฐสามารถให้บริการข้อมูลที ่มีมาตรฐาน  
มีความทันสมัย เชื่อมโยงกัน เพ่ือก้าวสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

 

จากความสำคัญของทั้งกรอบแนวทางทั้งสองประการดังที่ได้กล่าวมา นำมาสู่การจัดทำโครงการ “Sharing 
Intelligence Center” ซึ ่งเป็นโครงการที ่ม ีเป ้าหมายเพื ่อการแบ่งปันความรู้สร ้างภูม ิค ุ ้มกันให้ก ับสังคม  
ทำให้ประชาชนมีช่องทางที่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ปราศจากอคติ รวมทั้ง เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารระหว่างประชาชนกับหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะข้อมูลข่าวสารที ่อาจส่งผลกระทบต่อ  
ความปลอดภัยสาธารณะ โดยโครงการดังกล่าว สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ได้ดำเนินการร่วมกับ สำนักงานสภา 
ความมั่นคงแห่งชาติ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนข้อมูลด้านความมั่นคง ทั้งนี้ทั้ง 2 หน่วยต่างมีจุดหมาย
ร่วมกันคือการให้บริการประชาชนได้มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่อยู่บนความถูกต้อง 
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3. วิเคราะห์สถานการณ์ 

ในบริบทของโลกยุคปัจจุบัน ข้อมูลข่าวมีปริมาณมาก ประชาชนมีช่องทางการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว อย่างไรก็ดี ในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารให้รวดเร็ว ทันกระแสความสนใจของประชาชนส่งผลให้ข้อมูล
ข่าวสารอาจมีบางส่วนไม่เป็นความจริง นำเสนอเนื้อหาสาระเพียงบางส่วน หรือมีอคติ นอกจากนี้ความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยีสารสนเทศ และการแข่งขันของภาคธุรกิจเอกชนบนพื้นที่สื่อสังคมออนไลน์ยังมีส่วนที่ชี้นำ และ
ครอบงำให้ประชาชนผู้รับสื่อ ได้รับข้อมูลแต่เพียงด้านเดียวที่อยู่ในความสนใจ ส่งผลกระทบต่อความคิดและ 
การตัดสินใจของประชาชน ดังนั้น สำนักข่าวกรองแห่งชาติจึงเห็นควรมีการปรับปรุงและพัฒนาช่องทางการสื่อสาร
กับประชาชน โดยมุ ่งไปที ่การปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ที ่เดิมเป็นการสื ่อสารทางเดียว  
ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน รูปแบบการนำเสนอบนเว็บไซต์เป็นทางการมากเกินไป ขาดเนื้อหาสำคัญ  
และเป็นประโยชน์ (Content) ที่จะเข้าถึงและดึงดูดประชาชนทุกกลุ่ม เพื่อที่เมื่อการปรับปรุงเว็บต์ไซต์ และสร้าง
ช่องทางอื ่น ๆ ในการสื ่อสารกับประชาชนแล้ว ประชาชนจะสามารถเข้าถึงข้อมูลที ่ถูกต้อง ปราศจากอคติ  
โดยมีหน่วยงานความมั่นคงจะเป็นที่พึ่งของประชาชนได้ โดยมีสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติสนับสนุนข้อมูล
เพ่ือให้สำนักข่าวกรองแห่งชาติสามารถปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์เพ่ือนำไปสู่การให้บริการประชาชน 
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4. ความต้องการของ User และ Stakeholder 
 4.1 ข้อมูลที่ได้ต้องมีความรวดเร็ว 
       ความรวดเร็วของข้อมูลที่ได้รับเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการตัดสินใจของประชาชน อย่างไรก็ดี  
ความรวดเร็วของการรายงานมากเกินไป (Realtime information) ในลักษณะเดียวกับสื่อมวลชนทั่วไป จะส่งผล
กระทบต่อคุณภาพของข้อมูล  ซึ่งอาจทำให้ประชาชนไม่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องได้ 
  
 4.2 ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องได้ 
      ข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐที่เข้าถึงได้ง่าย ถูกต้อง และประชาชนได้ประโยชน์ จะเป็นตัวเลือกให้
ประชาชนใช้บริโภคในสภาวะของโลกยุคปัจจุบันที่มีปริมาณข้อมูลทีย่ังไม่ได้รับการคัดกรองมีอยู่เป็นจำนวนมาก 
 
 4.2 ข้อมูลต้องปราศจากอคติ 
 การผลิตรายงานของสำนักข่าวกรองแห่งชาติและสภาความมั่นคงแห่งชาติ มีความเป็นกลางและผลิต
ขึ้นมาโดยมุ่งเป้าหมายที่ผลประโยชน์ของประชาชาชน และประเทศเป็นหลัก ซึ่งรัฐบาลไดใ้ช้ในการกำหนดนโยบาย
การบริหารประเทศ ดังนั้น รายงานดังกล่าวจึงต้องปราศจากอคต ิ
 
 4.3 การแข่งขันกับภาคเอกชน 
   ในปัจจุบัน มีองค์กรหรือบริษัทภาคเอกชนหลายรายที่ทำงานในด้านสื่อสารมวลชน ซึ่งมีข้อมูลข่าวสาร
ที่รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ ทันกระแส ตรงกับความต้องการของประชาชน และสามารถเข้าถึงได้ง่ายกว่าข้อมูลจาก
ภาครัฐ อีกทั้งประชาชนบางส่วนกังวลว่าข้อมูลจากภาครัฐมีการปรับแต่ง เพื่อให้ตอบสนองเป้าหมายทางการเมือง 
และสอดคล้องกับผลงานของรัฐบาล 
 
5. ทางเลือกในการสนองตอบความต้องการของ User 

เมื่อความต้องการของ User และผู้มีส่วนได้เสียของโครงการมีหลากหลายกลุ่ม ประกอบกับข้อจำกัดด้าน
กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง ทำให้ต้องมีข้อพิจารณาดังนี้  

 
5.1 การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบท่ีประชาชนบริโภคได้ง่าย 

 การนำเสนอข้อมูลข่าวสารของภาครัฐจะเน้นที่คุณภาพของเนื้อหาในระดับที่มากกว่าปริมาณ โดยจะมี
การผลิตรายงานที่เกี่ยวข้องกับกระแสสถานการณ์ให้ห้วงเวลานั้น ๆ  ให้รวดเร็วตามความเหมาะสม และใช้ถ้อยคำ
ที่เข้าใจง่าย เพื่อให้เนื้อหาที่ต้องการจะสื่อกับประชาชนไม่ยากจนเกินไป ง่ายต่อการทำความเข้าใจ  เกิดประโยชน์
ต่อการนำไปใช้ของประชาชนมากที่สุด ขณะเดียวกันยังเปิดช่องทางให้ประชาชนสามารถเข้ามาสอบถาม หรือให้
ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นประโยชน์กับเนื้อหา และเรื่องราวนั้น ๆ 
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5.2 จุดแข็งของข้อมูลจากภาครัฐ 
 หน่วยงานของรัฐมีความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลบางส่วน อาทิ การประสานงานติดต่อระหว่าง

หน่วยงานภาครัฐด้วยกันเองได้สะดวก และรวดเร็ว 
 

5.3 ผลผลิตที่แตกต่างจากภาคเอกชน 
 สำนักข่าวกรองแห่งชาติ และสำนักงานสภาความมั ่นคงแห่งชาติมี เจ้าหน้าทีที ่มีความรู ้และ 

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะสามารถติดตามสถานการณ์และ ผลิตบทวิเคราะห์ที่มีประโยชน์ต่อการรับรู้และ 
การตัดสินใจแก่ประชาชนได้ โดยเฉพาะประเด็นการต่างประเทศ และการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 
ตลอดจนการเข้าถึงข้อมูลดิบ และข้อมูลพื้นฐานที่อยู่ใน หน่วยงานภาครัฐที่นำมาใช้ผลิตข้อมูล ซึ่งแตกต่างจาก
ภาคเอกชน  
 
6. การสร้างแนวคิดของทางเลือก 
 6.1 การจัดทำเว็บไซต์เพื่อเป็นฐานการลงข้อมูล 

สำนักข่าวกรองแห่งชาติได้ทดสอบสร้างเว็บไซต์ต้นแบบเพื่อเป็นช่องทางหลักสำหรับลงข้อมูลหรือ
ผลผลิตของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ และสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ โดยมีการพัฒนา Interface ของ
เว็บไซต์ให้ทันสมัย เรียบง่าย โดยอาจมีการจ้างหน่วยงานเอกชนเพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ต รงกับความต้องการ และ
สร้างระบบการติดตามกระแสความสนใจของประชาชนในห้วงเวลานั้น ๆ เพื่อดึงดูดใจให้เข้ามาใช้บริการนี้มาก
ยิ่งขึ้นในอนาคต  

 
6.2 การพัฒนาแนวทางการประชาสัมพันธ์ผ่านการใช้โซเชียลมีเดีย 

 ปัจจุบันโซเชียลมีเดียได้กลายเป็นช่องทางหลักที่ประชาชนใช้ในการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ในโลก
ออนไลน์ การเปิดบัญชีโซเชียลมีเดียเฉพาะกิจของโครงการดังกล่าว จะช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่
ภาครัฐต้องการเผยแพร่ได้มากข้ึน  

 
6.3 การใช้เทคโนโลยี AI 

  จะมีการใช้เทคโนโลยี AI เพื่อสำรวจกระแสความสนใจของสังคมในห้วงเวลานั้น  ๆ  ตลอดจนเป็น
ช่องทางสำรวจความคิดเห็น และกระแสตอบรับ (Feedback) ของประชาชน เพื่อให้หน่วยงานสามารถผลิต
รายงาน และพัฒนาเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพและตรงกับความของประชาชนมากข้ึน 
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7. การสร้างต้นแบบและทดสอบ 
     การจำลองเว็บไซต์เริ่มต้น ภายใต้แนวคิดการให้บริการ Knowledge & Sharing เพื่อบริการประชาชน  
จะประกอบไปด้วย 7 ส่วน คือ  
 
 1) สถานการณ์ปัจจุบัน (Catch up)  เป็นส่วนที่จะมีการนำเสนอข่าว และสถานการณ์ห้วงปัจจุบัน โดยจะ
เน้นการนำเสนอในลักษณะเหตุการณ์เด่น (Highlight) ของแต่ละวัน หรือแต่ละห้วงเวลานั้น 
 
 2) บทวิเคราะห์ (Analysis) มีการเผยแพร่บทความวิเคราะห์ของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ และสำนักงาน
สภาความมั่นคงแห่งชาติ ทั้งประเด็นในประเทศและการต่างประเทศ โดยอาจมีการขอความร่วมมือนักวิชาการผลิต
บทความในลักษณะต่าง ๆ เพื่อนำมาเผยแพร่ในเว็บไซต์ในอนาคต 
 
 3) กรณีศึกษา และการเตือนภัย (Threat Alert) เป็นการหยิบยกตัวอย่างสถานการณ์ในต่างประเทศ อาทิ 
เหตุก่อการร้าย ภัยคุกคามด้านความมั่นคง มาวิเคราะห์ถึงสาเหตุ วิธีการ การป้องกัน เพื่อเป็นแหล่งความรู้ให้
ประชาชน ขณะเดียวกันจะเป็นช่องทางที่ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กลับมายังภาครัฐ 
 
 4) คลังข้อมูลความรู้ (Food for Thought) เป็นแหล่งดาวน์โหลดข้อมูลความรู้ต่าง ๆ อาทิ วารสารหรือ
จุลสารด้านความมั่นคง เอกสารทางวิชาการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  
 5) บริการข้อมูลต่างประเทศ (Before Departure) แจ้งเตือนภัยคุกคามในทวีปต่าง ๆ ทั่วโลก รวมทั้งมี
ข้อมูลพื้นฐานของต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนที่ต้องเดินทางไปยังต่างประเทศหรือต้องการข้อมูล
ความรู้พื้นฐานในการตัดสินใจ 
 
 6) แถลงการณ์ (Press Release & Statement) เป็นช่องทางให้ผู้บริหารของหน่วยงานสามารถสื่อสารกับ
ประชาชนหรือตอบข้อซักถามของสังคม 
 
           7) คำถามท่ีพบบ่อย (FAQ)  
 
 ทั้งนี้ มีการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อให้รองรับกับการเชื่อมโยงบัญชีโซเชียลมีเดียและการพัฒนาช่องทางสื่อสาร
กับประชาชนในอนาคต ทั ้งนี ้ หลังจากมีความพร้อมในการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ดังกล่าว อาจมีการ
ประสานงานกับเครือข่ายพันธมิตรของหน่วยงานเพ่ือช่วยประชาสัมพันธ์ช่องทางดังกล่าวสู่ประชาชนฃ 
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8. Roadmap การนำไปใช้ (นำร่อง – วัดผล – ขยายผล) 
8.1 การจัดทำเว็บไซต์เพื่อเป็นฐานการลงข้อมูล 

 ข้อมูลที่คาดว่าจะนำลงเว็บไซต์ในขั้นต้น ได้แก่ สถานการณ์ปัจจุบัน รายงานวิเคราะห์ประมาณการณ์ 
บทความวิเคราะห์กรณีศึกษาเหตุการณ์ในต่างประเทศ ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนควรทราบ การประเมินภัยคุกคาม 
ข้อมูลการประชาสัมพันธ์ในภาวะไม่ปกติ บทความวิชาการและข่าวสารเผยแพร่ด้านความม่ันคง 

 
8.2 การประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการดูแลช่องทางเผยแพร่ข้อมูลและผู้ผลิต

รายงาน 
 การประชุมดังกล่าวจะช่วยให้การทำงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีการติดตามความ

คืบหน้าการดำเนินการ และยังสามารถเป็นช่องทางที่ เจ้าหน้าที่ใช้ในการระดมสมองเพื่อใช้ปรับปรุงรายงานที่
เกี่ยวข้องได ้

 
8.3 การสื่อสารกับประชาชน 
 มีการสร้างช่องทางให้ประชาชนสามารถแจ้งข้อมูลกลับมายังหน่วยงานผ่านเว็บไซต์ดังกล่าว นอกจากนี้ 

อาจจะมีการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อรองรับกับการสื่อสารสอทางระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับประชาชนผ่านโซเชียล
มีเดีย โดยจะมีการมอบหมายหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่ทำการติดตาม ประเมิน และเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชนเพ่ือ
นำมาให้หน่วยวิเคราะห์และผลิตรายงานใช้ประโยชน์ในอนาคต 

 
8.4 การเผยแพร่ข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดีย 
 โซเชียลมีเดียเป็นช่องทางที่ช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว อย่างไรก็ดี 

การดำเนินการของสำนักข่าวกรองแห่งชาติและสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ยังต้องอยู่ภายใต้กระบวนการ
รักษาความปลอดภัยข้อมูลข่าวสารของภาครัฐ โดยอาจต้องพิจารณาความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติร ่วมกับ
กฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
9. Implementation Factors Checklist  

1) แผนบุคลากร  
ในระยะแรกของการดำเนินงานจะใช้บุคลากรของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ที่ปฏิบัติงานในภาคส่วนที่

เกี่ยวข้องในการดูแลระบบ และลงข้อมูลต่าง  ๆ เข้าไปในระบบ สำหรับข้อมูลข่าวสารที่จะเป็นเนื้อหาสำคัญของ
การนำเสนอ จะใช้ข้อมูลของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ โดยจะมีการฝึกอบรม 
และพัฒนาบุคลากรร่วมกันเพื่อให้เกิดความเข้าใจต่อแนวทางการทำงาน เป้าหมายร่วมกัน และสร้างเนื้อหาจาก
ข้อมูลเอกสาร หรือรายงานของทางราชการ มาปรับเป็นเนื้อหาเรื่องราวที่ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์  
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ในระยะที่สอง การดำเนินงานจะพิจารณาเรื่องการสร้างช่องทางการสื่อสารกับประชาชน ซึ่งเป็นการ
สื่อสารสองทาง ในการนี้จะต้องเพ่ิมบุคลากรที่จะทำหน้าที่เฝ้าติดตามการสื่อสารผ่านช่องทางนี้ตลอดเวลา เพ่ือที่จะ
สามารถสื่อสารและตอบสนองกับความต้องการของประชาชนได้ นอกจากนี้ จะได้สร้างช่องทางการสื่อสารกับ
ประชาชนผ่านสื่อสังคมออนไลน์อ่ืน ๆ บนพื้นฐานของเว็บไซต์ที่พัฒนาขึ้นนี้ เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ผ่าน
ช่องทางที่หลากหลายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  

 
 2) แผนงบประมาณ จำนวน ๑๕ ล้านบาท โดยมีการใช้เป็นระยะ ๆ  เริ่มตั้งแต่การดำเนินการและการ
พัฒนาที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ ไปจนถึงการใช้ AI  
 

3) องค์ความรู้/เทคโนโลยี 
 - ความรู้ความสามารถด้านการวิเคราะห์ของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ และสำนักงานสภาความมั่นคง
แห่งชาติ โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในต่างประเทศโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องหรือกระทบต่อประเทศ
ไทย ตลอดจนผลประโยชน์ของคนไทย และประเทศไทย  
  - การใช้เทคโนโลยี AI ในการช่วยประเมินผู้เข้าใช้บริการผ่านเว็บไซต์ เพ่ือให้การตอบสนองมีประสิทธิภาพ 
และพัฒนาไปถึงการใช้  AI เพื่อประเมินกระแสความสนใจเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสังคม นำไปสู่การวางแผนการ
ติดตามสถานการณ์ และการรวบรวมข้อมูลข่าวสารของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ และสำนักงานสภาความมั่นคง
แห่งชาติ ที่จะตอบสนองกับความต้องการของประชาชนและสังคม  
 
 4) กฎหมาย/กฎระเบียบ 
  - พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
  - พระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ. 2562 
  - นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562-2565) 
  - ระเบียบสำนักข่าวกรองแห่งชาติว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2554 
  - ระเบียบสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2551 
  - ระเบียบสำนักข่าวกรองแห่งชาติว่าด้วยการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 
 
 5) แผนการสร้างความรับรู้แก่ประชาชน 

    เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายสูงสุดในการให้บริการประชาชน ภายใต้แนวคิด Business Model เปลี่ยนแปลง

แนวคิดรูปแบบบริการภาครัฐใหม่ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายที่ไม่ใช่องค์กรของรัฐจะได้ประโยชน์อะไร แต่เป็นเป้าหมาย

ที่ว่า “ประชาชนจะต้องได้รับประโยชน์อะไร” ซึ่งผลสำเร็จอีกทางหนึ่งถือการที่ประชาชนซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

สำคัญ จะได้มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนงานข่าวกรองเพื่อรองรับภัยคุกคามที่มีต่อประเทศอย่างเป็นระบบมาก

ยิ่งขึ้น ในทางปฏิบัติจะต้องดำเนินการตั้งแต ่



12 

 

1) การมีศูนย์กลางในการผลิตประเด็นเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ด้านความมั่นคงปลอดภัยเพื่อสื่อสาร

กับประชาชน  ขณะเดียวกันเป็นช่องทางในรับข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคง ซึ่งจะเป็นการลดปัญหาความยุ่งยาก

ในการหาข้อมูลของประชาชนว่าข้อมูลข่าวสารเรื่องใดควรตรวจสอบ ติดต่อ หรือสอบถามกับกับหน่วยงานใด และ

มีช่องทางใดที่ประชาชนง่ายต่อการเข้าถึง โดยสำนักข่าวกรองแห่งชาติ และสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ จะ

ดำเนินการร่วมกันในระยะแรก  

2) การมีช่องทางรับเรื ่องราวจากประชาชนหรือเครือข่ายข่าวประชาชน ควรที่จะต้องมีบุคลากร

รองรับการทำงานอย่างเพียงพอ ซึ่งในระยะแรกจะใช้บุคลากรของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ และสำนักงานสภา

ความมั่นคงแห่งชาติ ไปพลางก่อน จากนั้นจะพัฒนาบุคลากรของทั้งสองหน่วยงานให้สามารถทำงานเป็นเนื้อ

เดียวกัน และพิจารณารับบุคลากรเพ่ิมในส่วนของการเฝ้าติดตามและสื่อสารกับประชาชน   

3) นอกเหนือจากการสื่อสารกับประชาชนในเรื่องราวที่เป็นประโยชน์กับประชาชนแล้ว ด้านการนำ

ข่าวสารที่ได้รับจากประชาชนผ่านช่องทางดังกล่าว นำไปใช้ประโยชน์อย่างรวดเร็ว เป็นส่วนที่มีความสำคัญ

เช่นเดียวกัน เพ่ือให้ประชาชนเห็นว่าข่าวสารที่แจ้งไปนั้น เกิดประโยชน์จริง และภาครัฐไม่ได้เพิกเฉย 

4)  ในระยะต่อไปที่เทคโนโลยี และเทคโนโลยีสารสนเทศ จะเข้ามามีบทบาทต่อสังคม โดยเฉพาะต่อ

ชุมชนที่จะเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) งานข่าวกรองจะต้องเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจำวันของประชาชน

มากขึ้น โดยเฉพาะต่อการใช้โทรศัพท์มือถือชนิดที่เป็น Smart Phone ที่ประชาชนได้ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันอยู่

แล้ว  ด้วยการพัฒนาเว็บไซต์ของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ภายใต้ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับสำนักงานสภาความ

มั่นคงแห่งชาติ การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง การขยายช่องทางไปยังสื่อสังคมออนไลน์

อื่น ๆ และในการสร้าง Application ในโทรศัพท์มือถือให้ประชาชนสามารถใช้งานง่ายเพื่อตรวจสอบข่าวสาร

เกี่ยวกับสถานการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัย ตรวจสอบระดับการแจ้งเตือนความปลอดภัยที่จะเดินทางไปในประเทศ 

หรือเดินทางไปยังประเทศต่าง ๆ ตลอดจนเป็นช่องทางที ่ประชาชนสามารถแจ้งเตือน หรือสอบถามเกี ่ยวกับ

สถานการณ์  รวมถึงความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ที่จะเป็นอันตราย และกระทบต่อความมั่นคงของชาติ  ตามแนวคิด 

Citizen-Sensor-Networks  เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมจากระดับล่างขึ้นมาสู่ด้านบน ที่มีรูปแบบเนื้อหาที่ต่างจาก

การทำงานในระบบราชการที่ประชาชนอาจเกิดความรู้สึกว่าเข้าถึงยาก เข้าใจยาก และนำไปใช้งานต่อได้ยาก  


