








งบประมาณรายจ่าย โอนเงิน โอนเปลยีนแปลง งบสุทธิ การสํารองเงิน ใบสังซือ / สัญญา

แผนงาน/ผลผลติ/งบรายจ่าย ตาม พรบ. / เงินประจํางวด เบิกแทน งบประมาณ ตามระบบ GFMIS หมายเหตุ

(1) (2) (3) (4)=(1)-(2)-(3) (5) (6)

จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน คิดเป็น % จํานวนเงิน คิดเป็น %

รวมทงัสิน 304,883,000.00                32,602,800.00           -                             272,280,200.00        -                            28,533,637.57          84,483,542.44         31.03  % 159,263,019.99       68.97  %

แผนงาน         บูรณาการ ขับเคลือนการแก้ไขปัญหา จชต. 88,145,700.00                  27,650,900.00           -                             60,494,800.00          -                            425,976.20               8,889,140.92           14.69  % 51,179,682.88         85.31  %

โครงการ         โครงการ นโยบาย แนวทาง มาตรการ การประสาน

                       และบูรณาการ เพือแก้ไขปัญหาความไม่สงบใน

                       จังหวัดชายแดนภาคใต้

ค่าใช้จ่ายการขับเคลือนแก้ไขปัญหา จชต. 11,080,200.00                      -                               -                               11,080,200.00             -                              212,825.00                  3,903,177.88              35.23 % 6,964,197.12              64.77 % สล.คปต.

การศึกษาก่อเหตุรุนแรงในพืนที จชต. 15,797,000.00                      -                               -                               15,797,000.00             -                              40,796.20                    -                             0.00 % 15,756,203.80            100.00 % สล.คปต.

การขับเคลือนการแก้ไขปัญหา จชต.ในพืนที สง.คปต.สน. 25,321,600.00                      15,193,000.00              -                               10,128,600.00             -                              -                              -                             0.00 % 10,128,600.00            100.00 % สล.คปต.

เงนิค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานตามโครงสร้าง สล.คปต. ,สล.คพส. ,สง.คปต.สน. 20,763,100.00                      12,457,900.00              -                               8,305,200.00               -                              -                              -                             0.00 % 8,305,200.00              100.00 % สล.คปต.

ค่าใช้จ่ายการดาํเนินตามนโยบายการบริหาร จชต. 9,841,400.00                       -                               -                               9,841,400.00               -                              172,355.00                  3,985,963.04              40.50 % 5,683,081.96              59.50 % สชต.

การสร้างความเข้าใจการดาํเนินนโยบายของรัฐฯ 5,342,400.00                       -                               -                               5,342,400.00               -                              -                              1,000,000.00              18.72 % 4,342,400.00              81.28 % สล.คปต.

แผนงาน        พืนฐานด้านความมันคงและการต่างประเทศ 137,520,100.00                4,951,900.00             -                             132,568,200.00        -                            28,107,661.37          38,532,320.00         29.07  % 65,928,218.63         70.93  %

ผลผลติ         นโยบาย  ยุทธศาสตร์  แผนแม่บท  มาตรการ

                      แนวทางเพือเสริมสร้างและรักษาความมันคงแห่งชาติ

งบดาํเนินงาน 25,384,000.00                  -                             -                             25,384,000.00          -                            3,617,068.52            6,891,722.91           27.15  % 14,875,208.57         72.85   %

   -  ค่าตอบแทน 1,075,600.00                       -                               -                               1,075,600.00               -                              -                              199,840.00                 18.58 % 875,760.00                 81.42 %

   -  ค่าใชส้อย 13,728,200.00                      -                               -                               13,728,200.00             -                              3,583,946.02               2,810,700.38              20.47 % 7,333,553.60              79.53 %

   -  ค่าวสัดุ 1,755,200.00                       -                               -                               1,755,200.00               -                              33,122.50                    454,773.42                 25.91 % 1,267,304.08              74.09 %

   -  ค่าสาธารณูปโภค 8,825,000.00                       -                               -                               8,825,000.00               -                              -                              3,426,409.11              38.83 % 5,398,590.89              61.17 %

งบลงทุน 25,883,000.00                  -                             -                             25,883,000.00          -                            23,946,512.00          709,636.01              2.74    % 1,226,851.99           97.26   %

1.  ค่าครุภณัฑ์ 25,145,500.00                      -                             -                             25,145,500.00             23,946,512.00             709,636.01                 2.82 % 489,351.99                 97.18 %

      -   ระบคอมพวิเตอร์และเครือข่ายฯ 5,711,500.00                       -                               -                               5,711,500.00               -                              4,846,512.00               642,900.00                 11.26 % 222,088.00                 88.74 % ศทส.

      -   ปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณ์ส่วนควบสําหรับปฏบิัตงิานของ สมช. 19,434,000.00                      -                               -                               19,434,000.00             -                              19,100,000                  66,736.01                   0.34 % 267,263.99                 99.66 % ศทส.

2.  ค่าทีดนิและสิงก่อสร้าง 737,500.00                          -                             -                             737,500.00                  -                              -                              -                             0.00 % 737,500.00                 100.00 % พอย.

รายงานสถานะงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 2561

ณ   31  มนีาคม  2561

เบิกจ่ายสุทธิ  (7) คงเหลือสุทธิ (8)=(4)-(5)-(6)-(7)



งบประมาณรายจ่าย โอนเงิน โอนเปลยีนแปลง งบสุทธิ การสํารองเงิน ใบสังซือ / สัญญา

แผนงาน/ผลผลติ/งบรายจ่าย ตาม พรบ. / เงินประจํางวด เบิกแทน งบประมาณ ตามระบบ GFMIS หมายเหตุ

(1) (2) (3) (4)=(1)-(2)-(3) (5) (6)

จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน คิดเป็น % จํานวนเงิน คิดเป็น %

งบรายจ่ายอืน 86,253,100.00                  4,951,900.00             -                             81,301,200.00          -                            544,080.85               30,930,961.08         38.04 % 49,826,158.07         61.96  %

1.  ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความพร้อมในการรักษาอาณาเขต- 20,250,000.00                  4,451,900.00             -                             15,798,100.00          -                            5,419.00                   5,404,062.15           34.21   % 10,388,618.85         65.79 %

ดนิแดนฐานทรัพยากรและโครงสร้างพืนฐาน

2. ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความพร้อมในการรักษาดุลยภาพทาง 14,372,700.00                  -                             -                             14,372,700.00          -                            50,895.19                 5,035,566.39           35.04   % 9,286,238.42           64.96   %

การเมืองระหว่างประเทศ ปฏิสัมพนัธ์กบัภายนอกประเทศ

3.  ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการองค์กรตามหลกับริหารทีดี 4,675,000.00                    -                               -                               4,675,000.00            -                              21,655.00                 2,208,931.16           47.25   % 2,444,413.84           52.75   %

4.  ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัวคราว 310,000.00                       -                             -                             310,000.00               -                            -                            82,500.00                26.61   % 227,500.00              73.39   %

-                                       -                               -                               -                              -                              -                              -                             0.00 % -                             0.00 %

5.  ค่าใช้จ่ายพฒันาและเพมิประสิทธิภาพขับเคลือนนโยบาย 25,495,400.00                  500,000.00                -                             24,995,400.00          -                            39,443.50                 10,496,795.50         41.99 % 14,459,161.00         58.01 %

ความมันคงแห่งชาติ

6.  ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความพร้อมในการรักษาอาํนาจ 21,150,000.00                  -                             -                             21,150,000.00          -                            426,668.16               7,703,105.88           36.42   % 13,020,225.96         63.58   %

อธิปไตย สถาบันหลกั ระบบการเมือง เศรษฐกจิ และสังคม

แผนงาน         บุคลากรภาครัฐ 79,217,200.00                  -                             -                             79,217,200.00          -                            -                            37,062,081.52         46.79  % 42,155,118.48         53.21  %

แผนงาน         รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

                       รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ

งบบุคลากร 76,828,500.00                  -                             -                             76,828,500.00          -                            -                            35,876,190.05         46.70  % 40,952,309.95         53.30  %

   -   เงินเดือน 62,751,300.00                      -                               -                               62,751,300.00             -                              -                              30,141,706.50            48.03 % 32,609,593.50            51.97 %

   -   ค่าจา้งประจาํ 4,540,000.00                       -                               -                               4,540,000.00               -                              -                              2,107,933.55              46.43 % 2,432,066.45              53.57 %

   -   ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 9,537,200.00                       -                               -                               9,537,200.00               -                              -                              3,626,550.00              38.03 % 5,910,650.00              61.97 %

งบดาํเนินงาน 2,388,700.00                    -                             -                             2,388,700.00            -                            -                            1,185,891.47           49.65  % 1,202,808.53           50.35  %

   -   ค่าตอบแทน 2,055,700.00                       -                               -                               2,055,700.00               -                              -                              1,063,641.47              51.74 % 992,058.53                 48.26 %

   -   ค่าใชส้อย 333,000.00                          -                               -                               333,000.00                  -                              -                              122,250.00                 36.71 % 210,750.00                 63.29 %

หมายเหตุ       ยอดเบิกจ่าย   เป็นยอดค่าใช้จ่ายทีวางเบิกจ่ายผ่านระบบ GFMIS  แล้ว
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เบิกจ่ายสุทธิ  (7) คงเหลือสุทธิ (8)=(4)-(5)-(6)-(7)
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รายละเอียดผลด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๐ – มีนาคม ๒๕๖๑) 

......................................................... 

ผลด าเนินงาน 

 ภารกิจหลัก 
 การจัดท านโยบาย/ยุทธศาสตร์/แผน/แนวทาง  

มติที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒ เม.ย. ๖๑ ได้เห็นชอบ รวม ๔ ฉบับ 

o (ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และ
การจัดท าแผนแม่บทรองรับ 

o (ร่าง) มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดท าแผนงานหรือ
โครงการเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติซึ่งเป็นเรื่องส าคัญ (Flagship Project) 

o (ร่าง) แผนส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๔) 

o (ร่าง) แผนการพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
 การก าหนดแนวทางหรือมาตรการในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความม่ันคงแห่งชาติ  

๑. การประชุมคณะกรรมการ รวม ๕ ครั้ง มีมติส าคัญ ดังนี้  

หน่วยงาน คณะกรรมการ เวลา มติ 
 คณะกรรมการพิจารณาความ

ร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างไทย
กับสหพันธรัฐรัสเซีย ครั้งที่ ๑/
๒๕๖๑ และครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 

๑๕ ก.พ. ๖๑ 
๒๑ ก.พ. ๖๑ 

เป็นการหารือความร่วมมือด้านความมั่นคงในประเด็น
ความมั่นคงท่ีอยู่ในความสนใจของไทยและสหพันธรัฐ
รัสเซยี ประกอบด้วย สถานการณด์้านการเมืองและ
การทหารในภมูิภาคเอเชียแปซิฟิก การแลกเปลี่ยนข่าว
กรองด้านความั่นคง และการหารอืความร่วมมือด้านความ
มั่นคงตามกรอบคณะท างานร่วมฯ ด้านกระบวนการ
ยุติธรรม การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางไซ
เบอร์ การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ
อาชญากรรมทางการเงิน และการป้องกัน ปราบปรามยา
เสพติดและสกัดกั้นเครือข่ายยาเสพติด 

 คณะกรรมการว่าด้วยการบรหิาร
จัดการยุทธศาสตร์ในการป้องกัน
และแก้ไขปญัหาอาชญากรรมข้าม
ชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 

๗ มี.ค. ๖๑ ที่ประชุมเห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการว่าด้วยการ
อ านวยการ ประสานงานขับเคลื่อนและตดิตาม
ประเมินผลยุทธศาสตร์ในการป้องกันและแก้ไขปญัหา
อาชญากรรมข้ามชาติ ประเด็นในการขับเคลื่อน 
ยุทธศาตร์ฯ เรื่อง การเชื่อมโยงฐานข้อมูล การน าข้อมลูชีว
มาตรมาใช้กับหนังสือเดินทาง การใช้ Radio-frequency 
Identification (RFID) เพื่อระบตุน้ก าเนิดและปลายทาง



หน่วยงาน คณะกรรมการ เวลา มติ 
สินค้า การตั้งกลุ่มงานเฉพาะกิจ (Task Force) 

 คณะกรรมการนโยบายและ
อ านวยการพัฒนาเพื่อเสริมความ
มั่นคงของชาติ (นพช.) ครั้งท่ี ๑/
๒๕๖๑ 

 มติเห็นชอบ ดังนี้ ๑) ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
เฉพาะกิจฯ และ ๒) ร่าง) แผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริม
ความมั่นคงของชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
 

 คณะกรรมการบรหิารสถานการณ์
ฉุกเฉิน ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ 

๑๖ ก.พ. ๖๑ เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาขยายระยะเวลาการประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่ทุก
อ าเภอของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยกเว้นอ าเภอแม่
ลาน จังหวัดปัตตานี ออกไปอีกสามเดือน (ครั้งที่ 51) 
ตั้งแต่วันที่ 20 ธ.ค. 60 ถึงวันที่ 19 มี.ค 61 และเห็นชอบ
ตามข้อเสนอของ กอ.รมน. ในการปรับลดพื้นที่ อ.เบตง จ.
ยะลา 

 
 การอ านวยการประสานขับเคลื่อนนโยบาย/ยุทธศาสตร์  และภารกิจด้านความม่ันคง (แยกตาม

ภารกิจ/ยุทธศาสตร์) 
 ๑. การขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 

การประชุมเพ่ือเตรียมการและก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความ
มั่นคงแห่งชาติ รวม ๓ ครั้ง  

 การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
การจัดท าแผนบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  ส านักงานฯ ในฐานะ

เจ้าภาพหลักในการจัดท าแผนบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ร่วมกับส่วนราชการจัดท าแผนงานบูรณาการฯ เพ่ือจัดท าข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เบื้องต้น 

การประชุมหารือ รวม ๒ ครั้ง ได้แก่ ๑) การประชุมหารือเพ่ือก าหนดแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศของ ทอ. เมื่อวันที่ ๘ ม.ค. ๖๑ ๒) การประชุมคณะท างานทางเทคนิค ครั้งที่ ๑๒ – ๑๔ 
ณ ประเทศมาเลเซีย 

๑. ยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

๑.๑ การฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจ าปี ๒๕๖๑ (Crisis Exercise 
Management : C-MEX 18) การประชุมเตรียมการฝึกซ้อมการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจ าปี ๒๕๖๑ 
รวม ๖ ครั้ง ได้แก่ ๑) การประชุมก าหนดแนวทางการฝึก ๒) การประชุมเพ่ือพัฒนาสถานการณ์ฝึก ๓) การประชุม
หน่วยงานด้านการข่าวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางและสถานการณ์การฝึกฯ ๔) การประชุมการฝึก



การบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ๕) การประชุมคณะอนุกรรมการจัดท าสถานการณ์และควบคุม
การฝึกฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ และ ๖) การประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลการฝึกฯ 

๑.๒  การประชุมคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง รวม ๒ ครั้ง ประกอบด้วย ๑) คณะอนุกรรมการ
จัดท าสถานการณ์และควบคุมการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือก าหนดบทบาท
หน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางในการจัดท าสถานการณ์การฝึกเพ่ือให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ 
การฝึก และ ๒) คณะอนุกรรมการประเมินผลการฝึกฯ เมื่อวันที่ ๑๙ ก.พ. ๖๑ ชี้แจงแนวทางวิธีการประเมินผล 
การฝึกของการฝึก C - MEX 18 โดยเสนอแนะแนวทางการประเมินผลโดยคณะที่ปรึกษาจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

๑.๔ การเตรียมการขับเคลื่อนแผนการเตรียมพร้อมแห่งชาติฯ โดยจัดประชุมในพื้นที่ภูมิภาคต่าง ๆ 
ทั่วประเทศ รวม ๔ ครั้ง ประกอบด้วย ๑) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จ.อุดรธานี ระหว่างวันที่ วันที่ ๒๘ – ๓๑ 
ม.ค. ๖๑ ๒) ภาคเหนือ ณ จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๔ ก.พ. ๖๑ ๓) ภาคใต้ ณ จ.สงขลา ระหว่างวันที่ ๔ 
– ๗ มี.ค. ๖๑ และ ๔) ภาคกลางและภาคตะวันตก ณ จ.เพชรบุรี ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๐ มี.ค. ๖๑  

๑.๕ การประชุมหารือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านระบบเตรียมพร้อมและการฝึกฯ  (EMA) 
ระหว่างวันที่ ๔ – ๙ ก.พ. ๒๕๖๑ ณ กรุงแคนเบอร์รา และนครซิดนีย์ ออสเตรเลีย โดยมีการหารือ ดังนี้ 
๑) การเสริมสร้างศักยภาพในการป้องกัน ตรวจจับ และตอบโต้ การก่อการร้ายทางนิวเคลียร์ ๒) การเตรียมความ
พร้อมด้านสาธารณภัยและการบริหารวิกฤตการณ์ และ ๓) ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) 
โดยร่วมกับ ๒ หน่วย คือ ๑) กระทรวงการต่างประเทศและการค้า (DFAT) รับผิดชอบประสานความร่วมมือด้าน 
ไซเบอร์ระหว่างประเทศ โดยมีทูตด้านกิจการไซเบอร์เป็นผู้ก ากับดูแลในภาพรวมทั้งหมด และ ๒) ศูนย์ความมั่นคง
ไซเบอร์ออสเตรเลีย (ACSC) เป็นศูนย์ประสานงานความร่วมมือและข้อมูลสารสนเทศด้านไซเบอร์ระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และภาคีระหว่างประเทศ เพ่ือต่อต้านภัยคุกคาม  
ทางไซเบอร์ทุกรูปแบบ 

๒. แผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความม่ันคงของชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
๒.๑ การประชุมส านักงานเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและอ านวยการพัฒนาเพื่อเสริม 

ความม่ันคงของชาติ (สล.นพช.) มีมติ ดังนี้ ๑) การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจทบทวนและปรับปรุง
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ และ ๒) (ร่าง) แผนการ
พัฒนาพื้นที่เพ่ือเสริมความม่ันคงของชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๒.๒ การบูรณาการวางแผนแนวทางการขับเคลื่อนแผนฯ โดยการประชุมลงพ้ืนที่ จ านวน ๔ ครั้ง 
ได้แก่ ๑) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ กองก าลังสุรศักดิ์มนตรี จ.อุดรธานี ๒) ภาคเหนือ ณ มณฑลทหารบกที่ ๓๑  
จ.เชียงราย ๓) ภาคใต้ ณ ทัพเรือภาคที่ ๒ จ.สงขลา และ ๔) ภาคกลางและตะวันตก ณ มณฑลทหารบกที่ ๑๕ 
ค่ายรามราชนิเวศน์ จ.เพชรบุรี โดยได้รับทราบรายงานสถานการณ์และสภาพปัญหาความมั่นคงที่ส าคัญในพ้ืนที่ 
ตลอดจนหารือแนวทางการบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติ ร่วมกับ
หน่วยปฏิบัติในพ้ืนที ่

 



๓. แผนความม่ันคงแห่งชาติทางทะเล (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔)  

๕.๑ การประชุมคณะอนุกรรมการจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล (อจชล.)  
เพ่ือพิจารณาการด าเนินการขับเคลื่อนงานตามแผนฯ จ านวน ๔ ครั้ง ได้แก่ ๑) การจัดท าเอกสารเผยแพร่ความรู้
พ้ืนฐานเกี่ยวกับทะเล เรื่อง ทะเลและมหาสมุทรและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลของไทย  จ านวน ๒ ครั้ง 
๒) การก าหนดแผนงานงบประมาณ และการด าเนินงานของ อจชล. ประจ าปี ๒๕๖๑ และ ๓) การพิจารณา
ทางเลือกในการรื้อถอนสิ่งติดตั้งท่ีใช้ในกิจการปิโตรเลียม  
  ๕.๔ การประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือเรื่องสถานการณ์ความม่ันคงทางทะเล 
ในภูมิภาค เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ย. ๖๐ ณ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 

๕.๕ การตรวจสอบสถานการณ์และปัญหาความม่ันคงทางทะเล จัดการประชุมในพ้ืนที่ จ านวน 
๓ ครั้ง ดังนี้ ๑) พ้ืนที่ด้านทะเลอันดามัน ณ จ.กระบี่ ระหว่างวันที่ ๓ – ๕ ม.ค. ๖๑ ๒) พ้ืนที่ด้านอ่าวไทยตอนล่าง 
ณ จ.สุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ ๘ – ๙ มี.ค. ๖๑  และ ๓) พ้ืนที่ด้านอ่าวไทยตอนบน ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ มี.ค. 
๖๑ โดยได้ข้อสรุปจากการลงพ้ืนที่ต่าง ๆ ต้องอาศัยการด าเนินการด้านการข่าว การบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือลดข้อจ ากัดด้านเครื่องมือ บุคลากร และงบประมาณ และสามารถจัดการปัญหาความมั่นคงทาง
ทะเลอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หากร่างพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. .... มีผล
บังคับใช้แล้ว จะสามารถท าให้การบริหารจัดการทางทะเลมีเอกภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 
 ๔. แผนบริหารจัดการชายแดนด้านความม่ันคง (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) 

การพิจารณาการเปิด-ระงับหรือปิดจุดผ่านแดนประเภทต่าง ๆ โดยการประชุมส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เรื่องการพิจารณาความเหมาะสมในการขยายเวลาการ
เปิดจุดผ่านแดน ๒๔ ชม. (ด่านศุลกากรสะเดา) 

การติดตามการด าเนินงานและศึกษาสถานการณ์ความม่ันคงในพื้นที่ รวม ๓ ครั้ง 
๑) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือติดตามการด าเนินการและศึกษาสถานการณ์ความมั่นคงในพ้ืนที่

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้วและการประชุมเพ่ือตรวจสอบสภาพพ้ืนที่ผ่อนปรนการค้าบ้านเขาดิน  
จังหวัดสระแก้ว 

๒) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือติดตามการด าเนินงานตามแผนบริหารจัดการชายแดนด้านความ
มั่นคงพ้ืนที่ภาคตะวันออกและการตรวจสอบสภาพภูมิประเทศช่องทางธรรมชาติบ้านท่าเส้น จังหวัดตราด 

๓) การประชุมเชิงปฏิบัติการและตรวจสอบสภาพภูมิประเทศจุดผ่อนปรนการค้าบ้านฮวก จังหวัดพะเยา 
การประชุมคณะท างานด้านการจัดการชายแดนไทย – มาเลเซีย จ านวน ๑ ครั้ง 
การอ านวยการประสานภารกิจ โดยการประชุมส่วนราชการที่เก่ียวข้อง มีมติ ดังนี้ 

๑) พิจารณาการก่อสร้างและบ ารุงรักษารั้วเดี่ยวบนเส้นเขตแดนที่บ้านด่านนอก/บูติก กายูฮิตัม 
จังหวัดสงขลา 

๒) ประชุมเพ่ือด าเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี วันที่ ๑๒ ต.ค. ๖๐  
 
 



 ๕. งานเขตแดน 
  - การประชุมส่วนราชการที่เก่ียวข้องเพ่ือพิจารณาก าหนดแนวทางในการด าเนินการกรณีการเปิด
จุดผ่านแดนถาวรสิงขร – มอต่อง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามมติ ครม. และจุดผ่านแดนอื่น ๆ 
 

๖. ความร่วมมือในอนุภูมิภาค  
การอ านวยการประสานภารกิจ โดยการประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง มีมติ ดังนี้  ๑) ท่าทีของไทย

ต่อการจัดตั้งศูนย์บูรณาการฯ และ ๒) การรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องต่อขอบเขต
การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคม โครงการปรับปรุงร่องน้ าทางเดินเรือในแม่น้ าล้านช้าง – แม่น้ าโขง 

การติดตามการด าเนินงานและศึกษาสถานการณ์ความม่ันคงในพื้นที่  โดยการประชุม 
เชิงปฏิบัติการและตรวจสอบสภาพภูมิประเทศในแม่น้ าโขงตอนบน อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย  และการ
ประชุมหารือศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการกระท าผิดในแม่น้ าโขง (ศปปข.) ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๖ 
มี.ค. ๖๑ ณ จังหวัดเชียงใหม่ และเชียงราย 
 ๘. ยุทธศาสตร์ความม่ันคงแห่งชาติของไทยต่อประเทศรอบบ้าน พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔  

- ชี้แจงยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติของไทยต่อประเทศรอบบ้าน พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ และ
การตรวจสอบสภาพพ้ืนที่การพัฒนาด่านตามแนวชายแดนไทย - มาเลเซีย ๓๐ ตุลาตม – ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

๙. ยุทธศาสตร์ความม่ันคงไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

- การเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนภารกิจ โดยประชุมภายใน สมช. เพ่ือเตรียมความพร้อมใน
ประเด็นด้านสารัตถะต่างๆ ที่บรรจุไว้ในร่างยุทธศาสตร์ความม่ันคงไซเบอร์ และหารือเรื่องอาชญากรรมทางไซเบอร์ 
แนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศต่างๆ ภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีในปัจจุบัน และกระบวน
ทัศน์ความมั่นคงไซเบอร์ 

๑๐ ยุทธศาสตร์การต่อต้านการก่อการร้าย (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
เพ่ือให้ประเทศสามารถเผชิญเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที ในกรณีที่มีการก่อการร้าย

เกิดขึ้น ได้มีการจัดประชุมตามภารกิจ ดังนี้ 
๑๐.๑ การเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนภารกิจ โดยประชุมภายใน สมช. เพ่ือขอความ

คิดเห็น และแนวทางในการร่างยุทธศาสตร์การต่อต้านการก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ เนื่องจากจะต้องจัดท า
ยุทธศาสตร์ฯ ทั้งฉบับที่ติดชั้นความลับส าหรับให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องน าไปปฏิบัติ และฉบับเผยแพร่เพ่ือให้
ประชาชนรับทราบถึงกระบวนการการต่อต้านการก่อการร้ายของไทย 

๑๐.๒ การอ านวยการประสานภารกิจ  โดยพิจารณาขั้นตอนและกลไกการตัดสินใจกรณีที่มีการ
ก่อการร้าย ภายใต้ยุทธศาสตร์การต่อต้านการก่อการร้ายฯ โดยประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ๒ ครั้ง มีมติตัดสินใจ
เลือกกลไกการท างานกรณีท่ีมีการก่อการร้ายเกิดขึ้นต่อประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์การต่อต้านการก่อการร้าย เพ่ือให้มี
ช่องทางการตัดสินใจที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากที่สุด  

๑๐.๓ การประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพิจารณาขั้นตอนและกลไกการตัดสินใจกรณีที่มีการ
ก่อการร้ายเกิดขึ้นต่อประเทศไทย ภายใต้ยุทธศาสตร์การต่อต้านการก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ 
ม.ค. ๖๑ โดยมีการก าหนดกลไก ๒ แนวทาง ได้แก่ ๑) การใช้กลไกสภาความมั่นคงแห่งชาติ และ ๒) การใช้



คณะกรรมการแห่งชาติเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ปัญหาการก่อการร้าย (คกร.) และการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
เตรียมความพร้อมในการจัดท ากฎหมายต่อต้านการก่อการร้าย ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ ก.พ. ๖๑ 

 
๑๑. แนวทางการรักษาความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
การประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการติดตามสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อสถาบันหลักฯ เมื่อวันที่ 

๑ ธ.ค. ๖๐  
การติดตามสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อสถาบันหลัก โดยประชุมหารือร่วมกับผู้แทนจาก สตม.๑ 

และ กระทรวงมหาดไทย และประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของข้อมูลเกี่ยวกับ
สถาบันหลักของชาติที่ปรากฏบนเว็บไซต์วิกิพีเดีย เมื่อวันที่ ๒๓ ก.พ. ๖๑ 

การศึกษาและติดตามการด าเนินงานตามแนวทางรักษาความมั่นคงสถาบันหลักฯ ร่วมกับส่วนราชการ
ในพ้ืนที่ต่าง ๆ รวม ๒ ครั้ง ได้แก่ พ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน  ณ จังหวัดเชียงใหม่ และ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง ณ จังหวัดอุบลราชธานี โดยได้รับทราบ และแลกเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงานตามแนวทางฯของส่วน
ราชการที่เก่ียวข้อง เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นเอกภาพ 

๑๒. งานเกี่ยวกับผู้หนีภัยการสู้รบตามพื้นที่ชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน 
๑๒.๑ การอ านวยการประสานภารกิจ โดยการประชุมส่วนราชการที่เก่ียวข้อง มีมติ ดังนี้ 

๑) การเตรียมหามาตรการรองรับกรณีการอพยพของชาวโรฮีนจาช่วงฤดูมรสุม 
๒) การติดตามการด าเนินการหามาตรการแทนการคุมขังส าหรับเด็กและมารดาในก้องกัก 
๓) การพิจารณากรณี ผภร. สมัครใจเดินทางกลับมาตุภูมิเพ่ิมเติม 
๔) การประเมินสถานการณ์และแนวโน้มด้านความมั่นคงและติดตามความก้าวหน้าการ

แก้ปัญหาชาวโรฮีนจา 
๑๓. ภารกิจการป้องกันการโยกย้ายถิ่นฐานประชากร (ยุทธศาสตร์แก้ปัญหาผู้หลบเข้าเมืองท้ังระบบ)  

๑๓.๑ การอ านวยการประสานภารกิจ โดยการประชุม ดังนี้ 
๑) ประชุมคณะอนุกรรมการ รวม ครั้ง ได้แก่ ๑. การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไข

ปัญหาผู้ติดตามของแรงงานต่างด้าวและบุตรของแรงงานต่างด้าวที่เกิดในประเทศไทย วันที่ ๒๒ ธ.ค. ๖๐ 
๒. คณะอนุกรรมการพิจารณาการด าเนินงานขององค์การพัฒนาเอกชนและเครือข่ายภาคประชาสังคม ครั้งที่ 
๑/๖๐  มีมติเห็นชอบกรอบการปรับปรุงแนวทางและมาตรการในการประสานความร่วมมือและบริหารจัดการ  
การด าเนินงานองค์การพัฒนาเอกชนและเครือข่ายภาคประชาสังคมในประเทศไทย 

 ๒) ประชุมส่วนราชการที่เก่ียวข้องเพ่ือพิจารณาผลกระทบด้านความมั่นคงกรณีบังคับใช้ 
พ.ร.ก. การบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 ๓) ประชุมพิจารณาทบทวนและระดมความเห็นในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหา
ผู้หลบหนีเข้าเมืองทั้งระบบ เมื่อวันที่ ๒ มี.ค. ๖๑ โดยได้หารือเกี่ยวกับหลักการและกรอบคิดการจัดท า ความเหมาะสม
ของเนื้อหา ตลอดจนรูปแบบกลไกการบริหารจัดการ 

 
 



๑๔. งานสังคมจิตวิทยา 
การประชุมหารือร่วมกับผู้แทนกรมป่าไม้ ต่อกรณีร่าง พ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ. .... เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ย. 

๖๐ โดยผลการหารือของที่ประชุม ประกอบด้วย ๑. ด้านการพัฒนาพ้ืนที่ป่าชุมชน กรมป่าไม้และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องควรด าเนินการร่วมกับชุมชน เพ่ือท าความเข้าใจระหว่างนิยามความหมายของป่าชุมชนและป่าอนุรักษ์ 
สร้างศูนย์การเรียนรู้ สร้างเครือข่ายภาคประชาชนเพ่ือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เรื่องป่าชุมชนในแต่ละพ้ืนที่ ฯ  ๒. 
ด้านคณะท างานป่าชุมชน ควรมีกลไกในการตรวจสอบการท างานของคณะท างานป่าชุมชนจากหน่วยงาน
ส่วนกลาง หรือใช้กลไกตรวจสอบจากหลายภาคส่วน โดยการแบ่งการตรวจสอบเป็น 2 แบบ คือ เป็นทางการ และ
ไม่เป็นทางการ ซึ่งกรมป่าไม้รับข้อเสนอไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขร่าง พ.ร.บ.ป่าชุมชน ให้มีความสมบูรณ์และ
ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 

๑๕. ยุทธศาสตร์ความม่ันคงต่อประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔) 
๑๕.๑ การประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมืองและความมั่นคงระหว่างประเทศที่มี

ผลกระทบต่อไทย (คณะอนุกรรมการ)  
๑๕.๒ การตรวจสอบสถานการณ์ความมั่นคงด้านอาเซียนกับส่วนราชการและนักวิชาการด้าน

ประเทศอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ณ พื้นที่ จังหวัดขอนแก่น 
๑๖. ยุทธศาสตร์ความม่ันคงของไทยต่อประเทศมหาอ านาจ (พ.ศ. ....) 
 - การประชุมคณะกรรมการพิจารณาความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างไทยกับสหพันธรัฐรัสเซีย 

จ านวน ๒ ครั้ง 
 
๑๗. แนวทางในการก าหนดท่าทีของไทยต่อกลุ่มประเทศต่างๆ 

- ประชุมส่วนราชการที่เก่ียวข้องเพ่ือเตรียมท่าทีของไทยต่อปัญหาในคาบสมุทรเกาหลี 
๑๘. ภารกิจความม่ันคงตามพันธกรณีระหว่างประเทศ  

 ภารกิจด้านการไม่แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง (WMD)  

๑) การจัดท าร่างแนวปฏิบัติเชิงนโยบาย โดยการประชุมส่วนราชการเพ่ือหารือเรื่องการจัดท า
ร่างแนวปฏิบัติเชิงนโยบายเพ่ือสกัดกั้นกรณีเกิดเหตุการณ์ลักลอบขนส่งอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง รวมทั้ง
เครื่องส่งอุปกรณ์ และวัสดุที่เกี่ยวข้องเข้ามาในเขตอธิปไตยของไทย (เฉพาะทางทะเล) 

๒) การศึกษาสถานการณ์ความม่ันคงในพื้นที่ โดยการติดตามพันธกรณีความริเริ่มเพ่ือ 
ความมั่นคงจากการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง (Proliferation Security Initiative: PSI) และ
การศึกษาดูงานการสกัดกั้นสินค้าที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง ๑ ครั้ง ณ ท่าเรือแหลมฉบัง และ ศรชล. เขต ๑ 
จังหวัดชลบุรี 

 

 

 



 ภารกิจด้านการลดอาวุธและการควบคุมอาวุธตามแบบ 

- อ านวยการประสานภารกิจ การสอบถามข้อคิดเห็นของส่วนราชการอย่างเป็นทางการเพ่ือรวบรวม
รายละเอียดใน ๒ กรณี คือ ๑) การจัดท ารายงานประเทศตามกรอบ UN PoA และ ๒) การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา 
CCW 

 ภารกิจด้านการไม่แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง (WMD)  
- การประชุมพิจารณาร่างแนวปฏิบัติเชิงนโยบายเพ่ือสกัดกั้นการลักลอบขนส่งอาวุธที่มีอานุภาพ

ท าลายล้างสูงฯ เมื่อวันที่ ๑๕ ม.ค. ๖๑ 
- การประชุมส่วนราชการที่เก่ียวข้องเพ่ือหารือแนวทางการด าเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความ

มั่นคงแห่งสหประชาชาติกรณีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี เมื่อวันที่ ๒๖ ม.ค. ๖๑ 

๑๘. อ่ืนๆ  

  - การประชุมเพ่ือประเมินผลการด าเนินงานด้านความมั่นคงระหว่างประเทศของ สมช . จ.
นครราชสีมา วันที่ ๒๑-๒๓ พ.ย. ๖๐ (สภช. บูรณาการร่วมกับ สรป.) 

- การประชุม Open Ended Study Group on conference Building Measures to 
Reduce the Risk of Conflict Stemming from the Use of Information and Communication 
Technologies ครั้งที่ ๑ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เพ่ือการใช้มาตรการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจในการใช้  
Cyber Space 
  - การขับเคลื่อนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพ่ือปราบปรามกลุ่ม ISIS ณ กรุงวอร์ชิงตัน ดีซี 
ประเทศสหรัฐอเมริกา พิจารณาใช้มาตรการทางพลเรือนในการประเมินสถานการณ์การก่อการร้ายโดยกลุ่ม ISIS 
และหารือแนวทางหลักในการด าเนินการความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการบังคับใช้กฎหมาย โดยเน้นย้ าให้
ประเทศต่างๆ ด าเนินมาตรการตามมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ 
 
 การอ านวยการยุทธศาสตร์ข่าวกรองและประเมินสถานการณ์ความม่ันคง  

๑. การประเมินสถานการณ์และให้ความเห็นด้านความม่ันคง   

๑.๑ การประชุมและจัดท ารายงานข่าวสารด้านความมั่นคงที่มีความส าคัญเสนอต่อ รอง
นายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ดังนี้ 

หน่วยงาน กิจกรรม จ านวน 
สปภ. 
สปภ. 
สปภ. 
สนผ. 
 

๑. คณะอนุกรรมการพิจารณาสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อความม่ันคงของชาติ (อสกช.)  
๒. คณะอนุกรรมการปรับปรุงประสิทธิภาพงานข่าวกรอง (อปปข.) 
๓. คณะอนุกรรมการประสานและอ านวยการยุทธศาสตร์ข่าวกรองแห่งชาติ (อปยข.) 
๔. คณะอนุกรรมการศึกษาและประเมินสถานการณ์ระดับยุทธศาสตร์เพ่ือเสนอแนะแนวทาง
ป้องกันและแก้ไขปัญหาส าคัญที่กระทบต่อความมั่นคง (อศปม.) 

๗ 
๒ 
๓ 

๑๑ 



 

๑.๒ การประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการข่าวเพ่ือประเมินสถานการณ์ภัยคุกคามความมั่นคง
ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ ธ.ค. ๖๐ ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

๒. การประสานและอ านวยการยุทธศาสตร์ข่าวกรองแห่งชาติ  
    ๒.๑ การประชุมเฉพาะกิจยกร่างกฎหมายว่าด้วยข้อมูลความมั่นคงของรัฐและความลับของ

ทางราชการ รวม ๒ ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๙ ม.ค. ๖๑ และ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒ มี.ค. ๖๑ 
    ๒.๒ การประชุมติดตามความคืบหน้าการบูรณาการข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลแห่งชาติ เมื่อวันที่ 

๑๒ ม.ค. ๖๑ 
    ๒.๓ การประชุมประสานงานด้านการข่าวศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก เมื่อวันที่ ๒๖ ม.ค. ๖๑ 

ณ จังหวัดเชียงใหม่ 

    ๒.๔ การประชุมเพ่ือติดตามและประสานการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ข่าวกรองแห่งชาติ  พ.ศ.
๒๕๕๘ – ๒๕๖๔  (ภาค ๒) ระหว่างวันที่ ๘-๙ ต.ค. ๖๐ ณ จังหวัดเชียงราย 

๓. การแจ้งเตือนภัยคุกคามความม่ันคง โดยการประชุมวางแนวทางและพัฒนาประสิทธิภาพ
การประกาศสถานการณ์อันเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงแห่งชาติ ในด้านการก่อการร้าย ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๙ 
ธ.ค. ๖๐ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 ความร่วมมือด้านความม่ันคงกับต่างประเทศ   

๑. กรอบความร่วมมือด้านความมั่นคงความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศเพ่ือป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมการประชุมเตรียมการคณะท างาน
เฉพาะกิจด้านความร่วมมือทางทะเลไทย - อินเดีย (ฝ่ายไทย) เพ่ือติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินการจากการ
ประชุมคณะท างานเฉพาะกิจด้านความร่วมมือทางทะเลครั้งที่ ๑ และพิจารณารายละเอียดความร่วมมือเพ่ิมเติมเพ่ือ
เตรียมการประชุมครั้งที่ ๒ โดยความร่วมมือใน ๔ สาขาหลัก คือ ๑) การตระหนักรู้ภาพสถานการณ์ทางทะเล 
๒) ความปลอดภัยทางทะเล ๓) ความมั่นคงทางทะเล ๔) ประเด็นที่เก่ียวข้องกับเศรษฐกิจทางทะเล 

๒. ไทย – รัสเซีย ได้ประชุมคณะกรรมการพิจารณาความร่วมมือด้ านความมั่นคงระหว่างไทย 
กับสหพันธรัฐรัสเซีย เพ่ือพิจารณาบันทึกความเข้าใจระหว่าง สมช. ไทย และ สมช. รัสเซีย (ฝ่ายรัสเซียได้ แจ้งว่า 
จะจัดการประชุมในห้วงเดือน มี.ค. – เม.ย.)  และประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพ่ือเตรียมการประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างไทยกับรัสเซีย/ประชุมคณะกรรมการพิจารณาความร่วมมือระหว่างไทย
กับรัสเซีย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

 ฐานข้อมูลความม่ันคงและการพัฒนาองค์ความรู้ด้านความม่ันคง 

๑. ฐานข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลแห่งชาติ (สปภ.) ก าหนดแนวทางการด าเนินงานและกรอบระยะเวลาในการ
จัดตั้งศูนย์การบริหารอัตลักษณ์บุคคลของกระทรวงยุติธรรม  



๒. ฐานข้อมูลความมั่นคง (กพอ.) ได้มีการประชุมเพ่ือเร่งรัดการจัดท าฐานข้อมูลด้านความมั่นคง และ
แนวทางทางการเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านความมั่นคง ดังนี้ 

ล าดับ ชื่อการประชุม 

๑ ประชุมคณะท างานเฉพาะกิจ เร่งรัดการจัดท าฐานข้อมูลด้านความมั่นคง ครั้งที่ ๑/๖๐ 

๒ ประชุมหารือแนวทางการเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านความมั่นคง 

๓ ประชุมแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลด้านความมั่นคง 

๔ 

ประชุมส่วนราชการเพ่ือติดตามความคืบหน้าการบูรณาการฐานข้อมูลด้านความมั่นคงฯ วนัที่ ๕-๖ พ.ย. 
จ.ปัตตานี 

๓. การพัฒนา/เสริมสร้างองค์ความรู้ความม่ันคง โดยการจัดประชุม/สัมมนาเชิงวิชาการเพ่ือให้ความรู้
แก่เจ้าหน้าที่ สมช. และได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นระหว่างเจ้าหน้าที ่รวม ๓ ครั้ง ดังนี้  

๑) การประชุมเสริมสร้างความเข้าใจยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายและแผนฯ เมื่อวันที่ ๒๐ – ๒๑ 
พ.ย. ๖๐ 

๒) การประชุมเรื่อง "ระเบียบทางยุทธศาสตร์ใหม่ของเอเชียและความสัมพันธ์ของประเทศ
มหาอ านาจต่อเอเชีย เมื่อวันที่ 

๓) โครงการสัมมนาวิชาการ ๒ ครั้ง ในหัวข้อเรื่อง “มุมมองสถานการณ์และแนวโน้มภัยคุกคาม” เมื่อ
วันที่ ๘ ก.พ. ๖๑ และในหัวข้อเรื่อง “อิทธิพลของตะวันออกกลางต่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” เมื่อวันที่ ๒๓ ก.พ. 
๖๑ 

๔) การประชุมหารือทางวิชาการด้านความมั่นคงกับหน่วยงานคลังสมองของสหรัฐอเมริกา วันที่ ๒๘ 
มี.ค. ๖๑ 
 
 ภารกิจกฎหมายเกี่ยวกับความม่ันคง  

๑. การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๖ ก.พ. ๖๑  
๒. การพัฒนา/จัดท ากฎหมาย โดยการจัดประชุมที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
     ๒.๑ การประชุมส่วนราชการเพ่ือศึกษาประเด็นทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการป้องกัน 

และแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย ตามข้อสั่งการรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณ ุเครืองาม) (กกม.) 
     ๒.๒ การประชุมยกร่างกฎหมายว่าด้วยข้อมูลความมั่นคงของรัฐและความลับทางราชการ ครั้งที่  ๒/

๖๐ วันที่ ๒๘ พ.ย. ๖๐ (สปภ.) 
     ๒.๓ การประชุมเพ่ือพิจารณารายละเอียดร่างมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องรองรับพระราชบัญญัติสภา

ความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒ ก.พ. ๖๑ 
     ๒.๔ การประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจยกร่างกฎหมายว่าด้วยข้อมูลความมั่นคงของรัฐและ

ความลับของทางราชการ (สปภ.) รวม ๒ ครั้ง เมื่อวันที่ ๙ ม.ค. ๖๑ และวันที่ ๒ มี.ค. ๖๑ 
 



 ภารกิจบริหารจัดการ 
 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ   

๑. การประชุมผู้บริหาร จ านวน ๓ ครั้ง และการประชุมประสานภารกิจรายสัปดาห์ จ านวน ๑๐ ครั้ง 
เพ่ือประสานติดตามการด าเนินงานของส านัก/กลุ่มงาน และข้อสั่งการของ ลมช. 

๒. การปรับโครงสร้าง/การแบ่งส่วนราชการของส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ โดยได้มีการประชุม
รวม ๒ ครั้ง ได้แก่ การประชุมคณะท างานแบ่งส่วนราชการ สมช. และการประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้าง
ระบบราชการของ สมช.  

๓. ระบบแผนงานงบประมาณ 

 ๓.๑ จัดท าข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เบื้องต้น 

๓.๒ จัดท ารายงานการวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) 

๔. การบริหารการคลังและการจัดท าต้นทุนผลผลิต โดยการประชุมคณะกรรมการจัดท าต้นทุนต่อหน่วย
ผลิตของ สมช. เมื่อวันที่ ๒๘ มี.ค. ๖๑ โดยได้รับทราบผลการจัดท ารายงานบัญชีต้นทุนผลิตต่อหน่วย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และร่วมกันวางแผนเพ่ิมประสิทธิภาพเพ่ือให้การด าเนินงานของ สมช. เกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างเป็นรูปธรรม 

 การพัฒนาองค์กร/ระบบบริหารและบุคคล  
๑. การพัฒนาองค์กร 
    ๑.๑ การสัมมนาเพ่ือให้ความรู้ในการจัดท าแผนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน ในหัวข้อเรื่อง 

“การจัดแผนปฏิรูปองค์กรตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ” เมื่อวันที่ ๒๐ ก.พ. ๖๑ 
ณ โรงแรมเซนทรา ศูนย์ราชการฯ  

    ๑.๒ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  โดยจัดการประชุมการประชุมเพ่ือ
เตรียมการและการฝึกอบรมเรื่อง "เทคนิคการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาระบบงานภายในองค์กร” เมื่อ
วันที่ ๑๖ ม.ค. ๖๑ เพ่ือเตรียมการ และการสัมมนาในหัวข้อ "การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาระบบงาน
ภายในองค์กร” ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ ก.พ. ๖๑ ณ โรงแรมชลพฤกษ์ จ.นครนายก เพ่ือพัฒนาการจัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงานของ สมช. 

๒. ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล  
    ๒.๑ คณะกรรมการพิจารณาผลงานวิชาการเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในสายงานนักวิเคราะห์

นโยบายและแผน 
    ๒.๒ การจัดโครงการเพื่อเพ่ิมศักยภาพให้แก่เจ้าหน้าที่ สมช. ๑ ครั้ง ได้แก่ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเทคนิคการเขียนหนังสือราชการ เมื่อวันที่ ๑๘ มี.ค. ๖๑ ณ จ.ชลบุรี  
 
 
 



 ระบบคุณธรรมและความโปร่งใส   
๑. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment – ITA) 

๒. การด าเนินการตามแผนป้องกันการทุจริตแห่งชาติ  โดยการจัดท าโครงการศาสตร์พระราชากับ 
การปฏิบัติราชการ เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและปลูกจิตส านึกให้เจ้าหน้าที่ สมช. มีความซื่อสัตย์สุจริต 
ตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

๓. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร   โดยการด าเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ      
พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยได้ประชุมเพ่ือประสานส านัก/กลุ่มงาน ภายใน จัดท าข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชน
ตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) รวม ๖ ข้อ 

๓. งบลงทุน 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  

๑) ผูกพันสัญญา ๒ รายการ (การจัดหาระบบการเชื่อมโยงเครือข่าย และการบ ารุงรักษาอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์และเครือข่ายทั้งระบบ) 

๒) อยู่ระหว่างด าเนินการผูกพันสัญญา ๑ รายการ (จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย พร้อม
ระบบปฏิบัติการ) 

๓) อยู่ระหว่างรอการตอบรับข้อเสนอการจ้างที่ปรึกษา ๓ รายการ/ระบบ (๑. การจัดท า
มาตรฐานข้อมูลกลางเพ่ือการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านความมั่นคง ๒. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของ สมช. ๓. การจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ ๓ ปี) 

ครุภัณฑ์ส านักงาน 

๑) ผูกพันสัญญา ๒ รายการ (๑.เครื่องท าลายเอกสาร ๒. เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก) 

๒) อยู่ระหว่างการน าร่าง TOR เสนอความเห็น ๑ รายการ (ปรับปรุงระบบโสตทัศนูปกรณ์และวัสดุ
ห้องประชุม) 

ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

๑) อยู่ระหว่างด าเนินการตามวิธี e-bidding 1 รายการ (งานซ่อมแซมสีภายนอกอาคาร) 

 

......................................................... 
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