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บทสรุปผู้บริหาร 

 

 ส ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ โดย กองนโยบำยและยุทธศำสตร์ควำมมั่นคง (กนย.) 
ร่วมกับ ส ำนักงำนเลขำธิกำร (กลุ่มงำนบริหำรงำนคลัง) จัดท ำแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณและแผนปฏิบัติ
รำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือเป็นเครื่องมือในกำรก ำกับดูแล และติดตำมประเมินผลให้เป็นไป
ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด โดยจัดท ำเป็นรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครอบคลุม
กำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ ซึ่งเป็นกำรด ำเนินงำนที่สอดรับกับพระรำชบัญญัติวิธีกำรงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
ที่ก ำหนดให้หน่วยรับงบประมำณต้องมีระบบกำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติงำนและ
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ปรากฏผลการด าเนินงาน จ าแนกตามภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  

 ๑. การจัดท านโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน และแนวทางด้านความม่ันคง มีแนวทำง 
ที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ จ ำนวน ๒ แนวทำง ได้แก่ ๑) แนวทำงกำรก ำหนดท่ำทีของ
ไทยต่อประเทศต่ำง ๆ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) และ ๒) แนวปฏิบัติเชิงนโยบำยเพ่ือสกัดกั้นกำรลักลอบขนส่ง
อำวุธที่มีอำนุภำพท ำลำยล้ำงสูง (WMD) ระบบเครื่องส่ง และวัสดุอุปกรณ์ (ทำงทะเล ทำงอำกำศ และทำงบก) 
และมีแผน/นโยบำย/แนวทำงที่อยู่ระหว่ำงจัดท ำ จ ำนวน ๓ เรื่อง ได้แก่ ๑) กำรทบทวนและจัดท ำแผน 
กำรบริหำรจัดกำรผู้หลบหนีเข้ำเมืองทั้งระบบ (ระยะท่ี ๑) พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ ๒) กำรทบทวนและปรับปรุง
แนวทำงกำรรักษำควำมมั่นคงสถำบันหลักของชำติ ภำยใต้กำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ ๓) กำรทบทวนนโยบำยกำรบริหำรและกำรพัฒนำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 

 ๒. การก าหนดแนวทางและมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความม่ันคง
แห่งชาติ ผ่ำนมติที่ประชุมสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ จ ำนวน ๓ ครั้ง และคณะกรรมกำรภำยใต้สภำควำมมั่นคง
แห่งชำติ รวม ๒ คณะ ได้แก่ ๑) คณะกรรมกำรนโยบำยของสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ และ ๒) คณะกรรมกำร
เตรียมพร้อมแห่งชำติ 

 ๓. การขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ และภารกิจด้านความม่ันคง อำทิ ๑) กำรจัดให้มี
นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ ๒) กำรจัดให้มีพระรำชบัญญัติ
กำรรักษำผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล พ.ศ. ๒๕๖๒ ๓) กำรลงนำมบันทึกควำมเข้ำใจ (MOU) เรื่อง  
กำรก ำหนดมำตรกำรและแนวทำงแทนกำรกักตัวเด็กไว้ในสถำนกักตัวคนต่ำงด้ำวเพ่ือรอกำรส่งกลับ ๔) กำรแก้ไข
ปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ และ ๕) กำรฝึกกำรบริหำรวิกฤตกำรณ์ระดับชำติ ประจ ำปี ๒๕๖๒  

 ๔. การประเมินสถานการณ์ความม่ันคงและแจ้งเตือนภัยคุกคาม ด ำเนินภำรกิจที่ส ำคัญ 
อำทิ กำรประชุมหำรือด้ำนควำมม่ันคงระหว่ำงไทยกับอิสรำเอล (Thailand – Israel Security Dialogue) และ
กำรรำยงำนสถำนกำรณ์ควำมมั่นคงรำยเดือนเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 

 ๕. ความร่วมมือด้านความม่ันคงกับต่างประเทศ ผ่ำน ๓ กรอบควำมร่วมมือ ได้แก่ ๑) กำรประชุม
ประจ ำปีของหัวหน้ำฝ่ำยควำมมั่นคงประเทศสมำชิก BIMSTEC ครั้งที่ ๓  ๒) กำรประชุมคณะท ำงำนร่วมว่ำด้วย
กำรหำรือด้ำนควำมมั่นคงระหว่ำงประเทศไทยกับสหพันธรัฐรัสเซีย ครั้งที่ ๕ และ ๓) กำรประชุมคณะท ำงำน



 
 

- ๒ - 

ร่วมว่ำด้วยควำมร่วมมือด้ำนกำรเมืองและควำมมั่นคงไทยกับเวียดนำม ครั้งที่ ๑๑ และได้ขยำยกรอบ 
ควำมร่วมมือด้ำนควำมมั่นคงกับต่ำงประเทศ จ ำนวน ๒ ควำมร่วมมือ ได้แก่ ๑) ควำมร่วมมือทวิภำคีด้ำนกำรต่อต้ำน
กำรก่อกำรร้ำยและกำรต่อต้ำนแนวคิดสุดโต่งนิยมควำมรุนแรงร่วมกับออสเตรเลีย ครั้งที่ ๑ และ ๒) ควำมร่วมมือ
ด้ำนควำมมั่นคงกับสหภำพยุโรป 

 ๖. ฐานข้อมูลองค์ความรู้ความม่ันคง โดยจัดตั้งสถำบันควำมมั่นคงศึกษำ ( Institute of 
Security Studies : ISS) เพ่ือเป็นหน่วยคลังสมอง และหน่วยฝึกอบรมวิชำกำรด้ำนควำมมั่นคง 

 ๗. กฎหมายความม่ันคง โดยปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรบริหำร
สถำนกำรณ์ฉุกเฉิน (กบฉ.) จ ำนวน ๓ ครั้ง และยกร่ำงกฎหมำยที่ส ำคัญ ได้แก่ ๑) (ร่ำง) พระรำชบัญญัติป้องกัน และ
ปรำบปรำมกำรก่อกำรร้ำย พ.ศ. ....  ๒) (ร่ำง) พระรำชบัญญัติข้อมูลควำมมั่นคงของรัฐและควำมลับของ 
ทำงรำชกำร พ.ศ. .... และ ๓) ประกำศส ำนักนำยกรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรตรวจสอบประวัติและ
พฤติกำรณ์บุคคลและกำรก ำหนดแบบเอกสำรที่ใช้ในกำรรักษำควำมปลอดภัยตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี
ว่ำด้วยกำรรักษำควำมปลอดภัยแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

 ๘. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ มีกำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญ อำทิ ๑) กำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : 
ITA) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยผลกำรประเมินในภำพรวม สมช. ได้คะแนน ๘๗.๘๗ ซึ่งถือว่ำมี
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนระดับ A หรือระดับดีมำก ๒) กำรตรวจสอบภำยในและกำรตรวจสอบ
ทำงกำรเงิน และ ๓) กำรพัฒนำองค์กรและทรัพยำกรบุคคล 

 กำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ นี้ ถือเป็นกำรด ำเนินกำร
ตำมที่กฎหมำยก ำหนด ซึ่งหน่วยงำนต้องด ำเนินกำรรำยงำนผลต่อส ำนักงบประมำณ ส ำนักงำน ก.พ.ร. และส ำนักงำน 
ป.ป.ช. ทั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำและปรับปรุงแนวทำงกำรปฏิบัติงำนของ สมช. ให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 
และสำมำรถปรับกำรด ำเนินงำนได้ทันต่อสถำนกำรณ์ อีกทั้งยังเป็นฐำนข้อมูลเพ่ือน ำไปใช้ประโยชน์ที่เกี่ยวข้องได ้
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ส่วนท่ี 1 

ข้อมลูภาพรวม 
ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
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1. ก ำหนดทิศทำง ให้ค ำปรึกษำ และเสนอแนะนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ แนวทางและแผนด้านความมั่นคงแห่งชาติให้
สอดคล้องกับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต  
2. อ ำนวยกำร ประสำน และติดตำมประเมินผล เพื่อขับเคลื่อน
นโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทางด้านความมั่นคงไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม 
3. ประเมินสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคง และการเตรียม
ความพร้อมแห่งชาติและบริหารวิกฤติความมั่นคงในการรับมือ
ภัยคุกคามด้านความมั่นคง 

N = National Interest การมุง่รักษาผลประโยชน์ของชาติ 

S = Strategic Thinking การคดิวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร ์

C = Competency การมีสมรรถนะในอาชีพ 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

ค่ำนิยม 

1. เสนอแนะนโยบำย/ ยุทธศำสตร์ และภำรกิจด้ำนควำมมั่นคง 
2. อ ำนวยกำรและประสำนกำรปฏิบัติงำน 
3. กำรประเมินและแจ้งเตือนสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคง 

ภำรกิจตำม

กฎหมำย 

“องค์กรมีควำมสำมำรถพร้อมเป็นผู้น ำด้ำน 
กำรจัดกำรควำมม่ันคงของชำติ ให้มีควำมสมดุล

ระหว่ำงควำมม่ันคงและกำรพัฒนำ” 

4. พัฒนำองค์ควำมรู้ควำมมั่นคง 
และเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
กับทุกภาคส่วน  
5. พัฒนำประสิทธิภำพและเสริม 
สร้ำงสมรรถนะองค์กรและบุคลำกร 
เพื่อเป็นองค์กรหลักด้านความมั่นคง 
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กลุ่มพัฒนำองค์ควำมรู้ 

ควำมม่ันคง 
กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร 

กลุ่มตรวจสอบภำยใน 

ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 

โครงสร้ำง ส ำนกังำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำต ิ

กลุ่มงำนกฎหมำย 

ส ำนักงำนเลขำธิกำร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำร 

ส ำนักนโยบำยและ

แผนควำมมั่นคง 

ส ำนักประเมนิ 

ภัยคุกคำม 

ส ำนักยุทธศำสตร์ 

ควำมมั่นคงภำยในประเทศ 

ส ำนักยุทธศำสตร์ 

ควำมมั่นคงเกี่ยวกับ 

ภัยคุกคำมข้ำมชำติ 

ส ำนักยุทธศำสตร์ 

ควำมมั่นคงระหว่ำงประเทศ 

ส ำนักยุทธศำสตร์ควำมมัน่คง

กิจกำรชำยแดนและประเทศ

รอบบ้ำน 

ส ำนักยุทธศำสตร์ 

ควำมมั่นคงจังหวัดชำยแดน

ภำคใต้และชนต่ำงวัฒนธรรม 

ส ำนักยุทธศำสตร์ 

กำรเตรียมพร้อมและ 

กำรป้องกันประเทศ 

หมำยเหตุ โครงสร้ำงส ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
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ประเภท กรอบอัตรำ ต ำแหน่งที่มีคนครอง อัตรำว่ำง 

ข้าราชการ 192 159 33 
ลูกจ้างประจ า 13 13 - 
พนักงานราชการ 37 33 4 
พนักงานจ้างเหมาบริการ 113 98 15 
รวม 355 303 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรอบอัตรำก ำลัง ส ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแหง่ชำติ 

พนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ ข้ำรำชกำร 

อัตรำส่วน 1:10 

159 คน 

13 คน 33 คน 

98 คน 
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งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ส ำนักงำนสภำควำมมัน่คงแห่งชำติ 

 

ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ  ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2562 ใน 4 แผนงาน จ านวน 295,363,200 บาท ดังนี้  

o แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ วงเงิน 91,838,500 บาท  
o แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายในความมั่นคงชายแดนและทางทะเล 

วงเงิน 23,662,100 บาท 
o แผนงานพื้นฐานความมั่นคง วงเงิน 98,812,300บาท ประกอบด้วย (1) งบด าเนินงาน 34,047,000 บาท 

(2) งบลงทุน 8,904,000 บาท และ (3) งบรายจ่ายอื่น 64,765,300 บาท  
o แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านความมั่นคง) วงเงิน 79,217,200 บาท 

งบรำยจ่ำย รำยกำรงบประมำณ งบประมำณ สัดส่วน 

แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อน
กำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำ
จังหวัดชำยแดนภำคใต้ 

รวม 91,838,500 31.09 
งบรายจ่ายอื่น   
ค่าใช้จ่าย 1 การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 10,505,400 
ค่าใช้จ่าย 2 การด าเนินตามนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

8,907,400 

ค่าใช้จ่าย 3 การสร้างความเข้าใจการด าเนินนโยบายของรัฐฯ 5,757,400 
ค่าใช้จ่าย 4 การศึกษาก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ จชต. 15,797,000 
ค่าใช้จ่าย 5 การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จชต.ในพ้ืนท่ี สง.คปต.สน. 23,435,500 
ค่าใช้จ่าย 6 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานตามโครงสร้าง สล.คปต. ,
สล.คพส. ,สง.คปต.สน. 

20,763,200 

แผนงำนยุทธศำสตร์รักษำ
ควำมมั่นคงและควำมสงบ
เรียบร้อยภำยในควำมมั่นคง
ชำยแดนและทำงทะเล 

รวม 23,662,100 8.01 
โครงการรักษาความมั่นคงและป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติและความ
มั่นคงทางทะเล 

15,083,300  

โครงการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ 8,578,800 
แผนงำนพ้ืนฐำนควำมมั่นคง รวม 98,812,300 33.45 

งบด าเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค) 
รวม 

34,047,000  

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ค่าครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง) รวม 

8,904,000 

งบรายจ่ายอื่น รวม 64,765,300 
ค่าใช้จ่ายที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนนโยบาย
ความมั่นคงแห่งชาติ 

25,495,400 
 

ค่าใช้จ่ายที่ 2 การเสริมสร้างความพร้อมในการรักษาอ านาจอธิปไตย    
สถาบันหลัก ระบบการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 

10,981,300 
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งบรำยจ่ำย รำยกำรงบประมำณ งบประมำณ สัดส่วน 

ค่าใช้จ่ายที่ 3 การเสริมสร้างความพร้อมในการรักษาดุลยภาพทาง
การเมืองระหว่างประเทศ ปฏิสัมพันธ์กับภายนอกประเทศ 

14,513,400 

ค่าใช้จ่ายที่ 4 การบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหารจัดการที่ดี 4,675,000 
ค่าใช้จ่ายที่ 5 การเดินทางไปราชการต่างประเทศช่ัวคราว 310,000 
ค่าใช้จ่ายที่ 6 การเสริมสร้างความพร้อมในการรักษาอาณาเขตดินแดน          
ฐานทรัพยากร และโครงสร้างพื้นฐาน 

7,290,200  

 ค่าใช้จ่ายที่ 7 การจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย 1,500,000 

แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ รวม 81,050,300 27.44 
 1. งบบุคลากร 78,091,200  

    1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจ า 69,223,100 
          1.1.1 เงินเดือน 64,255,000 
          1.1.2 ค่าจ้างประจ า 4,968,100 
    1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 8,868,100 
2. งบด าเนินงาน 2,959,100 

 

แผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ/ แผนปฏิบัติงำน ของ สมช. ตำมแผนกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 

แผนงำน วงเงิน 1 (ต.ค.-ธ.ค.) 2 (ม.ค.-มี.ค.) 3 (เม.ย.-มิ.ย.) 4 (ก.ค.-ก.ย.) 
ภำพรวม ร้อยละ 96.00 30.29 22.00 22.00 21.71 
รวม จ านวน(ล้านบาท) 304,883,000.00 92,349,060.70 67,074,260.00 67,074,260.00 66,190,099.30 
แผนงำนที่ 1  88,145,700.00 26,699,332.53 19,392,054.00 19,392,054.00 19,136,431.47 
งบรายจ่ายอื่น (ล้านบาท) 88,145,700.00 26,699,332.53 19,392,054.00 19,392,054.00 19,136,431.47 
แผนงำนที่ 2 137,520,100.00 41,654,838.29 30,254,422.00 30,254,422.00 29,855,613.71 
งบรายประจ า (ร้อยละ) 98.36 33.00 22.00 22.00 21.36 
งบรายประจ า (ล้านบาท) 112,136,100.00 37,004,913.00 24,669,942.00 24,669,942.00 23,952,270.96 

งบลงทุน   (ร้อยละ) 88.00 21.11 22.00 22.00 22.89 
งบลงทุน   (ล้านบาท) 25,384,000.00 5,358,562.40 5,584,480.00 5,584,480.00 5,810,397.60 
แผนงานบุคลากรภาครัฐ 
(ร้อยละ) 

100.00 25.00 25.00 25.00 25.00 

แผนงานบุคลากรภาครัฐ 
(ล้านบาท) 

79,217,200.00 19,804,300 19,804,300 19,804,300 19,804,300 
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รำยกำรที่มีกำรโอนเงินเบิกแทน และโอนเปลี่ยนแปลงงบประมำณ 

แผนงำน 
งบประมำณ 

ที่ได้รับจัดสรร 
โอนเงินเบิกแทน  

โอน
เปลี่ยนแปลง 

งบประมำณ
ด ำเนินงำน 

รวม  295,363,200 51,297,497 1,930,400 242,135,303 

แผนงำนยุทธศำสตร์กำรขับเคลื่อนกำรแก้ไข
ปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้  

91,838,500 - 44,995,700 +966,997        19,136,797 

โครงการ 1 การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จชต. 10,505,400 - -3,500,000 7,005,400 

โครงการ 4 การศึกษาการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที ่จชต. 15,797,000 -797,000 -5,252,400 9,747,600 

โครงการ 5 การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จชต. 
ในพื้นที่ส านักงานคณะกรรมการขับเคลื่อนการ
แก้ไขปัญหา จชต. ส่วนหน้า 

23,435,500 -23,435,500 +966,997 966,997 

โครงการ  6  ค่ าตอบแทนผู้ ปฏิบัติ ง านตาม
โครงสร้างส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จชต. 

20,763,200 -20,763,200 - 0 

แผนงำนยุทธศำสตร์รักษำควำมมั่นคงและควำม
สงบเรียบร้อยภำยในควำมมั่นคงชำยแดนและ
ทำงทะเล 

23,662,100 -1,997,172 -418,800 21,246,128 

โครงการรักษาความมั่นคงและป้องกันภัยคุกคาม
ข้ามชาติและความมั่นคงทางทะเล 

15,083,300 -50,000 -62,600 14,970,700 

โครงการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาต ิ 8,578,800 -1,947,172 -356,200 6,275,428 

แผนงำนพ้ืนฐำนด้ำนควำมมั่นคง  98,812,300 -4,304,625 -2,023,027 123,982,073 

งบด าเนินงาน  28,102,100 - +418,800 28,520,900 

งบลงทุน 8,904,000 - +9,066,403 17,970,403 

งบรายจ่ายอื่น 64,765,300 -8,031,900 -4,325,417 52,407,983 

ค่าใช้จ่ายที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ
ขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ 

25,495,400 -450,000 +74,620 24,970,780 

ค่าใช้จ่ายที ่6 การเสริมสร้างความพร้อมในการรักษา
อาณาเขตดินแดน ฐานทรัพยากร และโครงสร้าง
พื้นฐาน 

7,290,200 -3,854,625 - 3,435,575 

ค่าใช้จ่ายที่  7 การจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบ
สารสนเทศและเครือข่าย 

1,500,000 - - 1,274,625 225,375 

งบบุคลากร (คืน สงป.) 81,050,300 - -1,930,400 79,119,900 
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กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จ ำแนกตำมส ำนัก/กลุ่มงำน 

ส ำนัก/กลุ่มงำน 
งบประมำณ
ด ำเนินงำน 

เบิกจ่ำย 
ร้อยละ 

กลุ่มงานกฎหมาย กกม. 1,837,900 1,831,034.20 99.63 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กพบ. 1,032,120 965,433.37 93.54 
สถาบันความมั่นคงศึกษา สมศ. 4,595,100 4,489,692.31 97.71 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปช่ัน ศปท. 539,000 515,478.26 95.64 
ส านักนโยบายและแผนความมั่นคง สนผ. 8,831,800 6,713,260.41 76.01 
ส านักประเมินภัยคุกคาม สปภ. 8,708,500 8,173,313.95 82.85 
ส านักยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมและการป้องกันประเทศ สตป. 9,864,600 7,113,524.84 72.11 
ส านักยุทธศาสตร์ความมั่นคงกิจการชายแดนและประเทศรอบบ้าน สชป. 8,894,900 7,888,972.14 88.69 
ส านักยุทธศาสตร์ความมั่นคงเกี่ยวกับภัยคุกคามข้ามชาต ิ สภช. 12,462,400 10,934,045.82 87.74 
ส านักยุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดนภาคใต้และชนต่าง
วัฒนธรรม 

สชต. 
9,907,400 

 

9,585,717.33 96.75 

ส านักยุทธศาสตร์ความมั่นคงภายในประเทศ สภน. 5,721,200 5,174,028.95 90.44 
ส านักยุทธศาสตร์ความมั่นคงระหว่างประเทศ สรป. 15,287,000 13,410,539.33 87.73 
ส านักเลขาธิการ สลก. 5,497,500 5,293,102.11 96.28 
ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปญัหา
จังหวัดชายแดนภาคใต ้

สล.คปต. 22,510,400 
 

17,628,305.00 78.31 

ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการอ านวยการพูดคยุเพื่อ 

สันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต ้
สล.คพส. 6,672,600 

 

6,260,864.53 93.83 

 

กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จ ำแนกตำมแผนงำน 

แผนงำน 
งบประมำณ
ด ำเนินงำน  

เบิกจ่ำย ร้อยละ 

 ภำพรวม      242,135,303 207,569,669.19 85.72 

แผนงำนยุทธศำสตร์กำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดน
ภำคใต้  

       46,842,800  32,649,151.86 69.70 

ค่าใช้จ่ายที่ 1 การขับเคลื่อนแก้ไขปัญหา จชต. 7,005,400 6,848,558.34 97.76 

ค่าใช้จ่ายที่ 2 การด าเนินตามนโยบายการบรหิารและการพัฒนา จชต. 8,907,400 8,759,982.33 98.34 

ค่าใช้จ่ายที่ 3 การสร้างความเข้าใจการด าเนินนโยบายของรัฐฯ  5,757,400 5,331,025.00 92.59 
ค่าใช้จ่ายที่ 4 การศึกษาก่อเหตุรุนแรงในพ้ืนท่ี จชต. 9,747,600 5,448,721.66 55.90 

ค่าใช้จ่ายที่ 5 การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จชต. ในพื้นที่ สง.คปต.สน. - - - 
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แผนงำน 
งบประมำณ
ด ำเนินงำน  

เบิกจ่ำย ร้อยละ 

ค่าใช้จ่ายที่ 6 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิงานตามโครงสร้าง สล.คปต. ,สล.คพส. ,
สง.คปต.สน. 

- 
- - 

แผนงำนยุทธศำสตร์รักษำควำมมั่นคงและควำมสงบเรียบร้อยภำยใน
ควำมมั่นคงชำยแดนและทำงทะเล 

21,246,128 19,526,869.17 91.91 

โครงการรักษาความมั่นคงและป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติและความมั่นคง
ทางทะเล 

14,970,700 13,519,209.30 90.30 

โครงการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาต ิ 6,275,428 6,007,659.87 95.73 

แผนงำนพื้นฐำนด้ำนควำมมั่นคง  94,926,475 77,175,864.14 81.30 

งบด าเนินงาน  25,906,332 20,135,631.99 77.72 

งบลงทุน 9,218,009 2,837,265 30.78 

งบรายจ่ายอื่น 59,802,140 54,202,967.15 90.64 

ค่าใช้จ่ายที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนนโยบายความ
มั่นคงแห่งชาติ 

24,970,780 23,693,339.67 94.88 

ค่าใช้จ่ายที่ 2 การเสรมิสร้างความพร้อมในการรักษาอ านาจอธิปไตย 
สถาบันหลัก ระบบการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 

10,981,300 9,659,357.35 87.96 

ค่าใช้จ่ายที่ 3 การเสรมิสร้างความพร้อมในการรักษาดุลยภาพทางการเมือง
ระหว่างประเทศ ปฏสิัมพันธ์กับภายนอกประเทศ 

14,513,400 12,698,163.02 87.49 

ค่าใช้จ่ายที่ 4 การบรหิารจดัการองค์กรตามหลักบริหารที่ด ี 5,216,470 5,083,102.11 97.44 

ค่าใช้จ่ายที่ 5 การเดินทางไปราชการต่างประเทศช่ัวคราว 310,000 210,000 67.74 

ค่าใช้จ่ายที่ 6 การเสรมิสร้างความพร้อมในการรักษาอาณาเขตดินแดน 
ฐานทรัพยากร และโครงสร้างพื้นฐาน 

3,435,575 2,859,005 83.22 

ค่าใช้จ่ายที่ 7 การจ้างท่ีปรึกษาพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย 225,375 0 0 

แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ  79,119,900 78,217,784.02 98.86 

งบบุคลากร 76,160,800 75,192,604.63 98.73 

งบด าเนินงาน 2,959,100 3,025,179.39 102.23 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนท่ี 2 

ผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติราชการ 

 



 
ส ำนักงำน ก.พ.ร. ได้ก ำหนดรำยละเอียดตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย และเกณฑ์กำรให้คะแนนที่ผ่ำนกำรพิจำรณำของ

คณะท ำงำนเพื่อพิจำรณำตัวช้ีวัดตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
เพื่อให้หน่วยงำนใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนและกำรประเมินผลตำมมำตรกำรฯ โดย ส ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ ได้
จัดท ำรำยงำนกำรประเมินส่วนรำชกำร ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ด ำเนินกำรได้ตำมเป้ำหมำย 4 องค์ประกอบ ปรำกฏผล 
การประเมินอยูใ่นระดับคุณภาพ คือ เป็นส่วนรำชกำรที่มีผลกำรด ำเนินงำนอยู่ในระดับสูงกว่ำเป้ำหมำยแต่ไม่ครบทุกองค์ประกอบ
กำรประเมิน แต่ไม่มีองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งต่ ำกว่ำเป้ำหมำย  
 ทั้งนี้ ส ำนักงำน ก.พ.ร. อยู่ระหว่ำงเสนอรองนำยกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เพื่อพิจำรณำผลกำรประเมิน
ส่วนรำชกำรฯ รอบกำรประเมินประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

ตารางสรุปผลการประเมิน 
องค์ประกอบ รำยละเอียดตัวช้ีวัด เป้ำหมำย/ผลด ำเนินกำร ผลกำรประเมิน 

องค์ประกอบที่ 1 ด้ำน
ประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำน
ตำมหลักภำรกิจพื้นฐำน  
งำนประจ ำตำมหนำ้ที่ปกติ 
หรืองำนตำมหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบหลัก งำนตำม
กฎหมำย กฎ นโยบำยของ
รัฐบำล หรือมติคณะรัฐมนตรี 
(Function Base)  
 

ตัวชี้วัดที่ 1 ควำมส ำเร็จกำร
ขับเคลื่อนแผนควำมมัน่คง
เฉพำะด้ำน (จ ำนวน 5 แผน) 
 
 
 
 
 
 
ตัวชี้วัดที่ 2 ควำมส ำเร็จของ
กำรบูรณำกำรฐำนข้อมูลด้ำน
ควำมมั่นคง  
 
 
 

ด ำเนินกำรได้ จ ำนวน 4 แผน 
ได้แก ่
- แผนเตรยีมพร้อมแห่งชำติ 
- แผนพัฒนำพ้ืนท่ีเพื่อเสริม
ควำมมั่นคงของชำติ  
- แผนบริหำรจัดกำรชำยแดน
ด้ำนควำมมั่นคง  
- แผนควำมมั่นคงของชำติทำง
ทะเล  
 

(ร่ำง) แผนบูรณำกำร
ฐำนข้อมูลด้ำนควำมมัน่คง
ได้รับควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรบูรณำกำร
ฐำนข้อมูลควำมมัน่คง 
 

เป็นไปตำมคำ่เป้ำหมำย 
ผ่ำนกำรประเมิน (ระดับ
มำตรฐำน) 
 
 
 
 
 
 
เป็นไปตำมคำ่เป้ำหมำย 
ผ่ำนกำรประเมิน (ระดับ
ต่ ำ) 
 
 
สรุปผลกำรประเมินเบื้องต้น 
เป็นไปตำมเป้ำหมำย 

องค์ประกอบที่ 2 
ประสิทธิภำพในกำร
ด ำเนินงำนตำมหลัก
ยุทธศำสตร์ แนวทำงปฏิรูป
ภำครัฐ นโยบำยเร่งด่วน 
หรือภำรกิจที่ได้รับ
มอบหมำยเป็นพิเศษ 
(Agenda Base) 
 
 

ตัวชี้วัด 1 จ ำนวนรำยงำน
สถำนกำรณ์ควำมมั่นคงรำย
เดือน (จ ำนวน 8 ฉบับ) 
 
 
ตัวชี้วัด 2 กำรชี้แจงประเด็น
ส ำคัญที่ทันต่อสถำนกำรณ์ (ถ้ำ
มี) 
 
 

จัดท ำรำยงำนสถำนกำรณ์
ควำมมั่นคงรำยเดือน เสนอ
ต่อคณะรัฐมนตรี จ ำนวน 11 
ฉบับ 
 
สมช. ไม่มปีระเด็นที่ต้องชี้แจง 
 
 
 
 

เป็นไปตำมคำ่เป้ำหมำย 
ผ่ำนกำรประเมิน 
(ระดับสงู) 
 
 
ส ำนักงำน ก.พ.ร. 
พิจำรณำผลกำร
ด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ที่
ก ำหนด คะแนนเต็ม 100 
คะแนน 

 การประเมินผลส่วนราชการของส านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
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องค์ประกอบ รำยละเอียดตัวช้ีวัด เป้ำหมำย/ผลด ำเนินกำร ผลกำรประเมิน 

องค์ประกอบที่ 2 (ต่อ)    สรุปผลกำรประเมินเบื้องต้น 
สูงกว่ำเปำ้หมำย 

องค์ประกอบที่ 3 
ประสทิธิภำพในกำรด ำเนนิงำน
ตำมหลักภำรกิจพื้นที่ หรือ
กำรบูรณำกำรกำร
ด ำเนินงำนหลำยหน่วยงำน 
(Area Base) 

สมช. ไม่มีตัวชี้วัดใน
องค์ประกอบนี้ จึงไม่ต้องเข้ำ
รับกำรประเมิน 

  

องค์ประกอบที่ 4 
ประสิทธิภำพในกำรบริหำร
จัดกำรและพัฒนำนวัตกรรม
ในกำรบริหำรจัดกำร
ระบบงำน (Innovation 
Base) 

ตัวชี้วัดที่ 1 ข้อเสนอกำร
พัฒนำนวัตกรรม 
 
 
 

เสนอกำรพัฒนำนวัตกรรม 
เร่ือง ฐำนข้อมูลควำมรู้ทำง
ทะเล (Marine Knowledge 
Hub) 
 
 
 

ส ำนักงำน ก.พ.ร. 
พิจำรณำผลกำร
ด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ที่
ก ำหนด คะแนนเต็ม 100 
คะแนน 
 
สรุปผลกำรประเมินเบื้องต้น 
อยู่ระหว่ำงรอผลกำร
ประเมิน จำกส ำนักงำน 
ก.พ.ร. อีกครั้งหนึ่ง 

องค์ประกอบที่ 5 ศักยภำพ
ในกำรด ำเนินกำรของส่วน
รำชกำรตำมแผนยุทธศำสตร์
ชำติ ๒๐ ปี (Potential 
Base) 

ตัวชี้วัดที่ 1 กำรด ำเนินกำร
ขับเคลื่อนแผนปฏิรูปองค์กร 
ใน 3 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก ่
- กำรจัดท ำฐำนข้อมูล
เก่ียวกับควำมมั่นคง เพื่อกำร
ประเมินและแก้ไข
สถำนกำรณ์ที่อำจเป็นภัยต่อ
ควำมมั่นคงของชำต ิ
- กำรจัดท ำ พ.ร.บ. ข้อมูล
ควำมมั่นคงของรัฐและ
ควำมลับของทำงรำชกำร  
- กำรรับฟังควำมเห็น 
ข้อเสนอแนะจำกส่วนรำชกำร
ในภูมิภำคที่เก่ียวข้องกับกำร
ด ำเนิน งำนตำมนโยบำยและ
แผนระดับชำติฯ 

ด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยที่
ก ำหนดไว้ทั้ง 3 ประเด็น 

ส ำนักงำน ก.พ.ร. 
พิจำรณำให้คะแนนใน 2 
ส่วน คือ กำรด ำเนนิงำน
ตำมผลผลิต และคุณภำพ
ของผลผลิต โดยมีคะแนน
เต็ม 100 และไม่มีคะแนน
ขั้นต่ ำ 
 
สรุปผลกำรประเมินเบื้องต้น 
ผ่ำนกำรประเมิน 
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ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผลด าเนินการ 
เชิงปริมาณ     
ตัวช้ีวัด 1 : จ ำนวนเหตุกำรณ์ควำมรุนแรงในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ลดลง
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 30 เปรียบเทียบกับค่ำเฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง 

จ ำนวน 30 จ ำนวน 179 
เหตุกำรณ์  ลดลง 
289 เหตุกำรณ ์

ตัวช้ีวัด 2 : จ ำนวนนโยบำย ยุทธศำสตร์ มำตรกำร แนวทำง และแผน
ด้ำนควำมมั่นคง เพื่อสนับสนุนภำรกิจด้ำนควำมมั่นคงที่ได้รับควำม
เห็นชอบจำกสภำควำมมั่ นคงแห่ งชำติหรือคณ ะรัฐมนตรีหรือ
คณะกรรมกำรระดับชำติหรือคณะกรรมกำรภำยใต้สภำควำมมั่นคง
แห่งชำติหรือท่ีกฎหมำยกฎระเบียบด้ำนควำมมั่นคงก ำหนด 

จ ำนวน (นโยบำย
ยุทธศำสตร์) 

5 4 

ตัวช้ีวัด 3 : จ ำนวนมำตรกำร แนวทำง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหำ 
ด้ำนควำมมั่นคง 

จ ำนวน (มำตรกำร 
แนวทำง) 

3 3 

ตัวช้ีวัด 4 : จ ำนวนควำมตกลงตำมกรอบควำมร่วมมอืด้ำนควำมมั่นคงกับ
ต่ำงประเทศเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรก่อกำรร้ำยและอำชญำกรรม
ข้ำมชำติ 

จ ำนวน (ควำม
ควำมตกลง/
ประเทศ) 

2 3 

เชิงคุณภาพ    
ตัวช้ีวัด 5 : ร้อยละของกระทรวงกรมและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องที่ร่วม
ด ำเนินงำนด้ำนควำมมั่นคงสอดคล้องกับนโยบำย ยุทธศำสตร์ มำตรกำร 
และแนวทำงหรือแผนด้ำนควำมมั่นคง 

ร้อยละ 80 100 

ตัวช้ีวัด 6 : ร้อยละของหน่วยงำนภำครัฐที่ด ำเนินงำนตำมนโยบำยและ
แผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ 

ร้อยละ 100 100 

 

 ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดแผนงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนท่ี 3 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
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 นโยบาย/ ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ แนวทาง ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาความม่ันคงแห่งชาติ  

นโยบาย/ ยุทธศาสตร์/
แผนงาน/ แนวทาง 

การด าเนินงานในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

กระบวนการพิจารณา 

แนวทางการก าหนดท่าทีของ
ไทยต่อประเทศต่าง ๆ (พ.ศ. 
2562 - 2564) 

การประชุมคณะอนุกรรมการประเมินและ
วิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมืองและ
ความมั่นคงระหว่างประเทศท่ีมีผลกระทบ
ต่อไทย (อปรท.) จ ำนวน 4 ครั้ง พิจำรณำ
ควำมเหมำะสมของ (ร่ำง) ตำรำงประสำน
สอดคล้องฯ โดยมีข้อเสนอแนะให้เพิ่ม
ประเทศ/กลุ่มประเทศ ที่มีควำมส ำคัญใน
เชิงยุทธศำสตร์ต่อไทย รวมทั้งพิจำรณำ
ทบทวนแนวทำงกำรก ำหนดท่ำทีของไทย
ต่อกลุ่มประเทศต่ำง ๆ ให้เป็นปัจจุบันจน
ครบทุกกลุ่มประเทศ 

กำรประชุมสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ 
ครั้งที่ 1/2562 มีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 
22 ส.ค. 62 

แนวปฏิบัติเชิงนโยบายเพื่อ
สกัดกั้นการลักลอบขนส่ง
อาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้าง
สูง (WMD) ระบบเครื่องส่ง 
และวัสดุอุปกรณ์ (ทางทะเล 
ทางอากาศ และทางบก) 

การจัดท าและการปรับปรุงร่างแนวปฏิบัติ
เชิงนโยบาย โดยคณะอนุกรรมกำรประสำนงำน
เพื่อด ำเนินกำรตำมพันธกรณีควำมริเริ่มเพือ่
ควำมมั่นคงจำกกำรแพร่ขยำยอำวุธที่มี
อำนุภำพท ำลำยล้ำงสูง ด ำเนินกำรศึกษำดู
งำนในพื้นที่ด่ำนพรมแดน รวมถึงรวบรวม
ข้อมูลข้อกฎหมำยและแนวทำงปฏิบัติงำน
ของส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรไม่แพร่
ขยำย WMD เพื่อจัดท ำร่ำงแนวปฏิบัติฯ 

การพิจารณาร่างแนวปฏิบัติเชิงนโยบาย
เพ่ือสกัดกั้นการลักลอบขนส่งอาวุธที่มี
อานุภาพท าลายล้างสูงฯ ที่ประชุมคณะ 
กรรมกำรนโยบำยของสภำควำมมั่นคง
แห่งชำติ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 
62 มีมติเห็นชอบในหลักกำรต่อร่ำงแนว
ปฏิบัติฯ โดยให้มีกำรเพิ่มเติมประเด็นเรื่อง
กำรจัดกำรและท ำลำยสินค้ำอันเกี่ยวกับ
กำรกระท ำควำมผิด 

กำรประชุมสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ 
ครั้งที่ 1/2562 มีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 
22 ส.ค. 62 

 

 

การจัดท านโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน และแนวทางด้านความมั่นคง 
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ส ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติได้จัดท ำ (ร่ำง) แนวทำงกำรก ำหนดท่ำทีของไทยต่อกลุ่มประเทศต่ำง ๆ 

พ.ศ. 2562 – 2564 ตำมค ำบัญชำของนำยกรัฐมนตรี เพื่อใช้ในกำรผลักดันผลประโยชน์ด้ำนควำมมั่นคงของไทย

ต่อกลุ่มประเทศต่ำงๆ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 

โดย แนวทำงกำรก ำหนดท่ำทีของไทยต่อกลุ่มประเทศต่ำง ๆ มีประเด็นด้ำนกำรเมือง ควำมมั่นคง และ

ด้ำนเศรษฐกิจท่ีส ำคัญ ดังนี้ 1. กลุ่มประเทศมหำอ ำนำจและประเทศท่ีมีควำมส ำคัญทำงยุทธศำสตร์ (สหรัฐอเมรกิำ 

จีน ญี่ปุ่น เกำหลีใต้ อินเดีย รัสเซีย ออสเตรเลีย สหภำพยุโรป เยอรมนี สหรำชอำณำจักร และฝรั่งเศส) 2. กลุ่ม

ประเทศ CLMV และอำเซียน 3. กลุ่มประเทศตะวันออกกลำง 4. กลุ่มประเทศแอฟริกำ และ 5. กลุ่มประเทศ 

หมู่เกำะแปซิฟิก 

แนวทางการก าหนดท่าทีของไทยต่อประเทศตา่งๆ (พ.ศ. 2562 - 2564) 
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คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ประเทศไทยเข้ำร่วมเป็นภำคี PSI ระหว่ำงกำรประชุมสุดยอดผู้น ำ
เอเชียตะวันออก (East Asian Summit: EAS) โดยเป็นกรอบควำมร่วมมือแบบพหุภำคีตำมควำมริเริ่มของ
สหรัฐอเมริกำที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อแสวงหำควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศในกำรสกัดกั้นกำรล ำเลียงอำวุธที่มี
อำนุภำพท ำลำยล้ำงสูง (Weapons of Mass Destruction: WMD) ระบบเครื่องส่ง และวัสดุอุปกรณ์ ไปยัง
ประเทศหรือตัวแสดงที่เกี่ยวข้องกับกำรแพร่ขยำยอำวุธ และได้สั่งกำรให้ส ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ และ
กระทรวงกลำโหมเป็นผู้ประสำนงำนให้มีกำรด ำเนินกำรตำมควำมริเริ่มดังกล่ำวในภำคปฏิบัติ 

โดย ส ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ ได้ประสำนงำนกับส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องผ่ำนคณะกรรมกำร
ประสำนงำนของสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ เพื่อจัดตั้งคณะอนุกรรมกำรประสำนงำนเพื่อด ำเนินกำรตำมพันธกรณี
ควำมริเริ่มเพื่อควำมมั่นคงจำกกำรแพร่ขยำยอำวุธที่มีอำนุภำพท ำลำยล้ำงสูง รวมทั้งคณะท ำง ำน (ได้แก่ 
คณะท ำงำนด้ำนกำรข่ำว คณะท ำงำนด้ำนเทคนิค คณะท ำงำนด้ำนกฎหมำย และคณะท ำงำนด้ำนกำรบังคับใช้
กฎหมำย) และได้จัดท ำร่ำงแนวปฏิบัติฯ ตลอดก ำหนดขั้นตอนกำรประสำนงำน 

แนวปฏิบัติเชิงนโยบายเพื่อสกัดกั้นการลักลอบขนส่งอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง 

ระบบเครื่องส่ง และวัสดุอุปกรณ์ (ทางทะเล ทางอากาศ และทางบก) 
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นโยบาย/ยุทธศาสตร์/แผนงาน/แนวทาง ที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 

นโยบาย/ ยุทธศาสตร์/
แผนงาน/ แนวทาง 

การด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สถานะปัจจุบัน 

การทบทวนและจัดท า
แผนการบริหารจัดการ 
ผู้หลบหนีเข้าเมือง 
ทั้งระบบ (ระยะที่ 1) 
พ.ศ. 2562 - 2565 

คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพ่ือทบทวนยุทธศาสตร์แก้ปัญหา 
ผู้หลบหนีเข้าเมืองทั้งระบบ (รองเลขำธิกำรสภำควำมมั่นคง
แห่งชำติ เป็นประธำน) ได้มีกำรประชุมคณะอนุกรรมกำรฯ 
จ ำนวน 5 ครั้ง และได้ปรับปรุงยุทธศำสตร์ฯ เป็น (ร่ำง) แผน 
กำรบริหำรจัดกำรผู้หลบหนีเข้ำเมืองเพื่อให้สอดคล้องกับทิศ
ทำงกำรจัดท ำนโยบำยยุทธศำสตร์ และแผนของรัฐบำล 
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง (พลเอก 
วรพงษ์ สง่ำเนตร เป็นประธำน) ได้มอบหมำยให้ส ำนักงำนฯ และ
สว่นรำชกำรที่เกี่ยวข้องจัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนควำมมั่นคง (แผน 
ระดับที่  3) ในประเด็นต่ำงๆ เพื่อรองรับแผนแม่บทด้ำน 
ควำมมั่นคงภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ โดยประเด็นผู้หลบหนีเข้ำเมือง
เป็น 1 ใน 38 ประเด็นที่ต้องท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนควำมมั่นคง 
ซึ่งสอดรับกับกำรจัดท ำ (ร่ำง) แผนกำรบริหำรจัดกำรผู้หลบหนี
เข้ำเมืองที่ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำร 

อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรปรับปรุง (ร่ำง) 
แผนกำรบริหำรจัดกำรผู้หลบหน ี
เข้ำเมืองฯ ให้มีควำมชัดเจนและ
สมบูรณ์  เพื่ อเสนอต่ อคณะอนุ  
กรรมกำรเฉพำะกิจเพื่อทบทวน
แผนกำรบริหำรจัดกำรผู้หลบหนี
เข้ำเมืองทั้งระบบเพื่อพิจำรณำให้
ควำม เห็นชอบ ก่อน เสนอต่อ 
คณะกรรมกำรร้อยกรองงำนของ
สภำควำมมั่นคงแห่ งชำติ  คณะ 
กรรมกำรนโยบำยของสภำควำม
มั่นคงแห่ งชำติ  และสภำควำม
มั่นคงแห่งชำติ ตำมล ำดับ 

การทบทวนและปรับปรุง
แนวทางการรักษาความ
มั่นคงสถาบันหลกัของ
ชาติ ภายใต้การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 

คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพ่ือทบทวนและปรับปรุงแนวทาง 
การรักษาความมั่นคงสถาบันหลักของชาติฯ คร้ังที่ 1/2562  
เมื่อวันท่ี 1 ก.พ. 62 มีมติเห็นชอบกรอบแนวคิดและกระบวนกำร
ทบทวนและปรับปรุงแนวทำงกำรรักษำควำมมั่นคงสถำบันหลัก
ของชำติฯ  
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือระดมความเห็นในการทบทวน
และปรับปรุงแนวทางการรักษาความมั่นคงสถาบันหลักของชาติฯ 
ระหว่ำงวันที่ 10 - 12 มี.ค. 62 ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจำรณำยก
ร่ำงแนวทำงกำรรักษำควำมมั่นคงสถำบันหลักของชำติฯ เพื่อน ำ
ร่ำงแนวทำงดังกล่ำวไปรับฟังควำมเห็นกับภำคส่วนต่ำง ๆ 

อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรรับฟังควำม
คิดเห็นเพิ่มเติมจำกภำคส่วนต่ำงๆ 
และปรับปรุงร่ำงแนวทำงฯ เสนอ
ต่อคณะอนุกรรมกำรเฉพำะกิจเพื่อ
ทบทวน และปรับปรุงแนวทำงฯ 
เพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ ก่อน
เสนอต่อคณะกรรมกำรขับเคลื่อน 
แนวทำงกำรรักษำควำมมั่ นคง
สถำบันหลักฯ คณะกรรมกำรนโยบำย
ของสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ และ
สภำควำมมั่นคงแห่งชำติ ตำมล ำดับ 

การทบทวนนโยบาย 
การบริหารและการพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
พ.ศ. 2560 - 2562 

คณะอนุกรรมการพิจารณาทบทวนนโยบายการบริหารและ 
การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (อทน.ชต.) คร้ังท่ี 1/2562 
เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 62 มีมติเห็นชอบกระบวนกำรด ำเนินกำรที่ส ำคัญ 
4  กระบวนกำร ได้แก่ กระบวนกำรรวบรวมข้อมูลและข้อคิดเห็น
จำกภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง กระบวนกำรทบทวนและปรับปรุงนโยบำย
ฯ กระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็นต่อ (ร่ำง) นโยบำยฯ และ
กระบวนกำรพิจำรณำกลั่นกรอง 

อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรทบทวน
นโยบำยฯ ให้แล้วเสร็จ พิจำรณำ
และรับฟังควำมเห็นเพิ่มเติมจำก 
อทน.ชต. และภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
ก่อนน ำเข้ำสู่กระบวนกำรพิจำรณำ
กลั่นกรอง ต่อไป 
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ภารกิจการเสนอแนะและให้ความเห็นต่อสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการก าหนดแนวทาง 

มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติ มีกลไกการด าเนินงานที่ส าคัญ ได้แก่ สภาความมั่นคง

แห่งชาติ และคณะกรรมการภายใต้ยุทธศาสตร์ความมั่นคงเฉพาะด้าน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวม 4 คณะ มีมติที่

ส าคัญ รวม 5 มติ ปรากฏรายละเอียด ดังนี ้

คณะกรรมการ ครั้งที่ วันที่ มติ 
สภาความมั่นคงแห่งชาติ 3/2561 23 พ.ย. 61 เห็นชอบร่างกฎหมาย 2 ฉบับ ดังนี ้

1. (ร่าง) พระราชบัญญัติข้อมูลความมั่นคงของรัฐและความลับของทาง
ราชการ พ.ศ. .... 
2. (ร่าง) พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการก่อการร้าย พ.ศ .... 

1/2562 22 ส.ค. 62 เห็นชอบแนวทาง 2 เรื่อง ดังนี้ 
1. (ร่าง) แนวทางการก าหนดท่าทีของไทยต่อกลุ่มประเทศต่าง ๆ และ (ร่าง) 
ตารางประสานสอดคล้องฯ 

2. (ร่าง) แนวปฏิบัติเชิงนโยบายเพือ่สกัดกั้นการลักลอบขนส่งอาวุธที่มี
อานุภาพท าลายล้างสูง ระบบเครื่องส่ง และวัสดุอุปกรณ์ (ทางทะเล ทาง
อากาศ และทางบก) 

1/2562 18 มี.ค. 62 เห็นชอบ (ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 
(พ.ศ. 2561 - 2565) 

คณะกรรมการนโยบาย
ของสภาความมัน่คง
แห่งชาติ 

1/2562 5 ก.ค. 62 1. เห็นชอบร่างแนวปฏิบัติเชิงนโยบายเพื่อสกัดกั้น 
การลักลอบขนส่งอาวุธท่ีมีอานุภาพท าลายล้างสูง ระบบเครื่องส่ง และวัสดุ
อุปกรณ์ (ทางทะเล ทางอากาศ และทางบก) 
2. มอบหมายให้ส านักงานฯ ติดตาม (ร่าง) พ.ร.บ. ข้อมูลความมั่นคงของรัฐ
และความลับของทางราชการ พ.ศ. .... และ (ร่าง) พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปราม
การก่อการร้าย พ.ศ. .... 

คณะกรรมการ
เตรียมพร้อมแห่งชาติ 

1/2562 22 ก.พ. 62 เห็นชอบ 2 เรื่อง ดังนี้ 
1. การปรับปรุงแนวทางการขับเคลื่อนแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติฯ และ 
การปรับห้วงเวลาแผนฯ จาก (พ.ศ. 2560 – 2564) เป็น (พ.ศ. 2560 – 2565) 
2. แผนงาน/โครงการ เป็นโครงการส าคัญรองรับแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ 
จ านวน 38 แผนงาน/โครงการ โดยประกอบด้วย แผนงาน/โครงการ ท่ี
เรียบร้อยแล้ว จ านวน 31 แผนงาน/โครงการ และแผนงาน/โครงการที่ให้
ทบทวนปรับรายละเอียดให้สอดคล้องกับ (ร่าง) นโยบายและแผนระดบัชาติ
ฯจ านวน 7 โครงการ 

 

การก าหนดแนวทาง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติ 
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การขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ และภารกจิด้านความม่ันคง 

นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 

การเตรียมพรอ้มและการป้องกันประเทศ 

การพัฒนาเพือ่เสริมความมั่นคงของชาต ิ

การรักษาผลประโยชนข์องชาติทางทะเล 

การบริหารจัดการชายแดนและประเทศเพือ่นบ้าน 

การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต ้

การรักษาความมั่นคงภายในประเทศ 

การขับเคลือ่นท่าทีของไทยต่อนานาประเทศ  

การแก้ปัญหาความมั่นคงเกี่ยวกับภัยคุกคามและอาชญากรรมขา้มชาต ิ
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- นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง - 

การขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ และภารกิจด้านความมั่นคง 

   การจัดให้มีนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย
ความม่ันคงแห่งชาติ พ.ศ. 2562 – 2565 
เพื่อใช้เป็นแผนหลักของชาติด้านความมั่นคง และ

เป็นกรอบทิศทางการด าเนินการแจ้งเตือนป้องกัน แก้ไข 
หรือระงับยับยั้งภัยคุกคาม เพื่อธ ารงไว้ซึ่งความมั่นคง
แห่งชาติ โดยมีประเด็นที่เ ช่ือมโยงสอดคล้องกับแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคงด้วย 
โดยประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 62 

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติฯ เป็นแผนระยะกลาง (แผนระดับที่ 2) ที่มีการ
แปลงประเด็นความมั่นคงจากยุทธศาสตร์ชาติด้านความ
มั่นคง (แผนระดับที่ 1) ซึ่งเป็นแผนระยะยาว โดยมีความ
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น
ความมั่นคง (ระยะที่ 1) ที่ได้น าแนวคิด “ความมั่นคงแบบ
องค์รวม” (Comprehensive Security) มาก าหนดเป็น
กรอบการจัดท านโยบายและแผนฯ และแผนแม่บทฯ 
ประเด็นความมั่นคง ซึ่งมีความสอดคล้อง/เช่ือมโยงกัน  
ในประเด็น ดังนี้ 1) ห้วงเวลาด าเนินการ 2) ประเด็นความ
มั่นคง 3) วิสัยทัศน์ และ 4) ตัวช้ีวัด  

ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบการขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติฯ 

และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง ได้ก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาตฯิ 

ควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ประเด็นความมั่นคง ในคราวเดียวกัน  โดยขับเคลื่อนผ่านกลไกสภาความมั่นคง

แห่งชาติและส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และแนวความคิดการบริหารจัดการยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง  

ของแผนแม่บทฯ ประเด็นความมั่นคง รวมถึงการจัดท า/การขับเคลื่อนแผนระดับที่ 3 และโครงการส าคัญ (Flagship 

Project) ที่สามารถสะท้อนเป้าหมายของแผนทั้ง 3 ระดับได้อย่างเป็นรูปธรรม 
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 การฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจ าปี 
2562 (Crisis Exercise Management : C - MEX 19) เป็นการ 
ด าเนินการภายใต้แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ ซึ่งสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
ที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ 
ที่ให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามาผนึกก าลังร่วมกันในลักษณะประชารัฐ 
เพื่อสร้างระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติที่พร้อมรับมือกับภัย
คุกคามอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปีนี้ เป็นการฝึกครั้งที่ 13 เพื่อ
ทดสอบนโยบาย/แผน/ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ตลอดจนระบบ
บัญชาการเหตุการณ์ การประสานงานระหว่างหน่วย อันจะเป็น
การสร้างระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติที่พร้อมรับมือกับภัย
คุกคามอย่างมีประสิทธิภาพ 

ในการฝึกฯ ประจ าปี 2562 ได้ด าเนินการจัดการฝึก  
โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 

1. การฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ (Tabletop Exercise : TTX) 
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 - 12 ก.ค. 62 โดยมีเลขาธิการสภา

ความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธานพิธีเปิด ประกอบด้วย 6 
ประเด็น ได้แก่ 1) การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  
2) การบริหารจัดการภัยความมั่นคงไซเบอร์ 3) การบริหาร
จัดการสาธารณภัย 4) การก ากับดูแลความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสี 5) การต่อต้านการก่อการร้ายรองรับการ
ประชุมนานาชาติฯ และ 6) การผนึกก าลังและทรัพยากรเพื่อการ
ป้องกันประเทศ 

 

2. การฝึกภาคสนาม (Field Training Exercise : FTX)  
     จัดขึ้นในห้วงเดือน มี.ค. – ส.ค 62 ครอบคลุมพื้นที่การฝึก
ในจังหวัดนครนายก พิษณุโลก ระยอง และจังหวัดตามแนว
ชายฝั่งทะเลอันดามัน 
 ผลการฝึก เป็นไปตามวัตถุประสงค์ มีผู้เข้าร่วมการฝึก
จ านวนทั้งสิ้น 241 คน จาก 78 หน่วยงานภายใต้กลไกการ
บริหารจัดการภัยและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
 

การขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ และภารกิจด้านความมั่นคง 

- การเตรียมพร้อมและการป้องกันประเทศ -  
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 การสังเกตการณ์การฝึกซ้อมทางทหารคอบร้าโกลด์ คร้ังที่ 38 ประจ าปี 2562 เป็นการฝึกซ้อมทางทหารที่มี
ขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เกิดจากความร่วมมือระหว่างกองทัพไทย สหรัฐอเมริกา และประเทศ
ภาคี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของประเทศที่ร่วมการฝึกในด้านการวางแผนและด าเนินงานปฏิบัติการร่วม/ผสม  
สร้างสัมพันธภาพกับประเทศท่ีร่วมการฝึกท่ัวภูมิภาค และเพิ่มพูนความสามารถในการปฏิบัติการร่วมกันผ่านหลากหลาย
กิจกรรม ซึ่งรวมถึงการเสริมสร้างความมั่นคงทางทะเล การป้องกันและบรรเทาสถานการณ์โรคอุบัติใหม่ และ  
การตอบสนองต่อภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

ในการฝึกซ้อมฯ ครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 23 ก.พ. 62 ส านักงานฯ ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ ณ สนามฝึก
กองทัพภาคที่ 3 อ าเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันท่ี 22 – 23 ก.พ. 62 โดยมีกิจกรรมการฝึกท่ีน่าสนใจ 
อาทิ การซุ่มยิง การบินขัดขวางทางอากาศ การยิงเตรียมและการยิงสนับสนุนของปืนใหญ่ การเจาะช่องเปิดเส้นทางของ
ทหารช่าง การเคลื่อนที่ประกอบการยิง การโจมตีทางอากาศ การยุทธ์เคลื่อนที่ทางอากาศ และการเข้ายึดที่หมาย 
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 การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแผนและการ

ขับเคลื่อนแผนฯ ในทุกระดับ และพัฒนาเครือข่ายการท างาน
ร่วมกันภายใต้กลไกส านักเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อ
ความมั่นคงในระดับพ้ืนที่ในเขตกองทัพภาคที่ 1 - 4 / ทัพเรือ
ภาคที่ 1 - 3 และกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและ
ตราด (สล.พมพ.ทภ. 1 - 4 / สล.พมพ.ทรภ. 1 - 3 และ สล.พมพ. 
กปช.จต. โดยเข้าร่วมการประชุมและชี้แจงแผนการพัฒนา
พ้ืนที่เพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ. 2561 - 2564) 
ไปสู่การปฏิบัติในพ้ืนที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ จ านวน 14 ครั้ง ดังนี ้

1) เมื่อวันท่ี 29 พ.ย. 61 ณ จ.พิษณุโลก  
2) เมื่อวันท่ี 6 ธ.ค. 61 ณ จ.สระแก้ว 
3) เมื่อวันท่ี 11 ธ.ค. 61 ณ จ.เพชรบุรี 
4) ระหว่างวันท่ี 12 – 14 ธ.ค. 61 ณ จ.จันทบุรี 
5) ระหว่างวันท่ี 24 – 25 ธ.ค. 61 ณ จ.นครศรีธรรมราช 
6) ระหว่างวันท่ี 15 – 16 ม.ค. 62 ณ จ.นครนายก 
7) ระหว่างวันท่ี 23 – 24 ม.ค. 62 ณ จ.นครราชสีมา 
8) ระหว่างวันท่ี 28 – 29 ม.ค. 62 ณ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
9) ระหว่างวันท่ี 30 – 31 ม.ค. 62 ณ จ.ภูเก็ต 
10) ระหว่างวันท่ี 26 – 27 ก.พ. 62 ณ จ.ระยอง 
11) เมื่อวันท่ี 6 ส.ค. 62 ณ จ.กระบี่ 
12) ระหว่างวันท่ี 27 – 28 ส.ค. 62 ณ จ.พิษณุโลก 
13) ระหว่างวันท่ี 3 – 4 ก.ย. 62 ณ จ.สระบุรี 
14) ระหว่างวันท่ี 5 -6 ก.ย. 62 ณ จ.ตรัง 
 
 

 การพัฒนาปรับปรุง ระบบ กลไก ระเบียบ  โดยปรับปรุงระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาเพื่อเสริม
ความมั่นคงของชาติ พ.ศ. 2558 ผ่านการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อทบทวนและปรับปรุงระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีฯ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 61 โดยที่ประชุมได้พิจารณาความเหมาะสมของ (ร่าง) ระเบียบฯ ทั้งใน
ส่วนโครงสร้าง องค์ประกอบ อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ/อนุกรรมการ และโครงสร้างของคณะกรรมการชุมชนบน 
พื้นที่สูงในระดับนโยบาย และจะพิจารณากลไกระดับจังหวัด แนวทางการปฏิบัติงานและการจัดสรรงบประมาณต่อไป 

 

 การประชุมส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ 
นโยบายและอ านวยการพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติ 
(สล.นพช.) ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 62 โดยผู้แทน
ส านักงานฯ เป็นวิทยากรบรรยายและให้ความรู้ในหัวข้อแผนการ
พัฒนาพื้นท่ีเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ. 2561 – 2564) 
เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้น าไปประยุกต์การด าเนินงานให้
สอดคล้องในทิศทางเดียวกัน 

 การบูรณาการขับเคลื่อนแผนฯ เพื่อรับทราบรายงาน
สถานการณ์และสภาพปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ และหารือ
แนวทางการบูรณาการขับเคลื่อนแผนฯ ร่วมกับผู้แทนจังหวัด 
ผู้แทนหน่วยงานความมั่นคงท่ีเกี่ยวข้อง จ านวน 6 ครั้ง ดังนี ้

1) ระหว่างวันที่ 11 – 13 ก.พ. 62 ณ จ.อุดรธานี และ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

2) เมื่อวันท่ี 9 ก.ค. 62 ณ จ.จันทบุรี 
3) เมื่อวันท่ี 30 ก.ค. 62 ณ จ.นครศรีธรรมราช 
4) ระหว่างวันท่ี 6 – 8 ส.ค. 62 ณ จ.ชลบุรี 
5) ระหว่างวันท่ี 22 – 23 ส.ค. 62 ณ จ.จันทบุรี 
6) ระหว่างวันท่ี 23 – 25 ก.ย. 62 ณ จ.พิษณุโลก 

 การจัดท าร่างตัวชี้วัดร่วม ในแผนการพัฒนาพ้ืนที่
เพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติ โดยจัดการประชุมพิจารณา
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ านวน 6 ครั้ง ประกอบด้วย  
1) การประชุมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ านวน 3 ครั้ง  
2) การประชุมกลุ่มย่อย จ านวน 2 ครั้ง และ 3) การประชุม
ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิใน นพช. จ านวน 1 ครั้ง 

 แผนการพัฒนาเพื่อเสริมความม่ันคงของชาติ (พ.ศ. 2561 - 2564) 

 อ านวยการ ประสานการด าเนินการ โดยการประชุมกับส่วนราชการ เพ่ือพัฒนา แผนงาน/โครงการ รองรับ

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ 

การขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ และภารกิจด้านความมั่นคง 

- การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ - 
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 การอ านวยการและบริหารศูนย์ประสานการปฏิบัติ
ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ด าเนินการ 
ดังนี ้

1. การประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการตาม
ข้อสั่งการ รนม. เรื่อง ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ 

2. การประชุมคณะท างานรองรับพระราชบัญญัติการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. 2562 จ านวน 2 ครั้ง 

3. การประชุมหารือกับเจ้ากรมยุทธการทหารเรือเพื่อหารือ
แนวทางการด าเนินการร่วมกันในส่วนที่เกี่ยวขอ้งตามกฎหมาย 

4. การประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาการ
ก าหนดเบี้ยประชุม และผลประโยชน์ตอบแทนของกรรมการฯ 

5. การประชุมหารือเพื่อพิจารณาแนวทางการด าเนินการ
รองรับ พ.ร.บ. การรักษาฯ 

6. การคัดเลือกผู้สมควรได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์
ของชาติทางทะเล ครั้งท่ี 1/2562 

7. การประชุมหารือเพื่อยกร่างกรอบความร่วมมือการวิจัย
ใต้ทะเลลึกและสมุทรศาสตร์ 

8. การประชุมศูนย์อ านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติ
ทางทะเลภาค 2 

 การประชุมคณะอนุกรรมการประสานแผน ติดตาม 
และประเมินผลการปฏิบัติตามแผนความมั่นคงแห่งชาติ 
ทางทะเล (พ.ศ. 2558 - 2564) จ านวน 2 ครั้ง มีมติที่ส าคัญ 
ดังนี ้

ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 61 มติเห็นชอบ 1) การก าหนด 
Flagship Project ประจ าปีงบประมาณ 2563 จ านวน 4 โครงการ 
และ 2) กิจกรรมการทบทวนแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล 
(พ.ศ.2558 - 2564) ในปีงบประมาณ 2562 

ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 62  เห็นชอบ 1) การทบทวน
องค์ประกอบ และหน้าที่และอ านาจของคณะอนุกรรมการ
ประสานแผนฯ และ 2) การทบทวนแนวทางการก าหนดและ
ขับเคลื่อน Flagship Project 

 การประชุมคณะอนุกรรมการจัดการความรู้เพ่ือ
ผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล (อจชล.) เมื่อวันที่ 21 ธ.ค.61  
เพื่อรับทราบการด าเนินการที่เกี่ยวข้อง อาทิ การจัดท าแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง ในประเด็นการรักษา
ความมั่นคงทางทะเล และการก าหนดทิศทางการด าเนินงานของ  
อจชล. ใหม่ ตามร่าง พ.ร.บ. การรักษาฯ 

 การอ านวยการ ประสาน ขับเคลื่อน 

 การจัดให้มี พระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. ... โดยแล้วเสร็จ และประกาศใช้ในราชกิจ- 
จานุเบกษา เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 62 ทั้งนี้ ได้ด าเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติทาง
ทะเล (นปท.) ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 62 ณ สมช. ท าเนียบรัฐบาล โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) 
เป็นประธาน ซึ่งเป็นการประชุมฯ ครั้งแรกนับตั้งแต่ พ.ร.บ. ฯ บังคับใช้ โดยที่ประชุมเห็นชอบ ดังนี้ 1) ร่างประกาศคณะกรรมการ 
นโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เรื่อง การก าหนดจ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง วิธีการได้มา วาระ 
การด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งของคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง 2) ร่างค าสั่ง นปท. เพื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ จ านวน 
3 คณะ และ 3) แต่งตั้งกรรมการผู้ทรง คุณวุฒิด้านกิจกรรมทางทะเล เป็นประธานอนุกรรมการที่ปรึกษาและจัดการความรู้เพื่อ
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 

การขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ และภารกิจด้านความมั่นคง 

- การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล - 
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ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ โดยคณะอนุกรรมการจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล (อจชล.) 

ได้จัดท าหนังสือเรื่อง “ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล” เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้รู้ถึงความส าคัญของ

ทะเล และมีส่วนร่วมในการปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ซึ่งเอกสารดังกล่าว เป็นการรวบรวมองค์ความรู้

พื้นฐานทางทะเลที่ส าคัญ ประกอบด้วย ลักษณะภูมิศาสตร์ทางทะเล การแบ่งเขตทางทะเลตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ 

กิจกรรมและมูลค่าการใช้ประโยชน์จากทะเลไทย และผลกระทบ รวมถึงกฎหมาย ความร่วมมือและหน่วยงานทางทะเล ซึ่งได้

ผ่านการพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมจาก อจชล. และคณะอนุกรรมการด้านการให้ความรู้เกี่ยวกับ

ผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติทางทะเล รวมไปถึง การรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ท้ังนี้  

ได้ด าเนินการแจกจ่ายไปยัง 22 จังหวัดชายทะเลและกรุงเทพมหานครแล้ว โดยอยู่ระหว่างการแจกจ่ายให้ครบทุกจังหวัด 

รวมถึงได้หารือกับกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เพื่อบรรจุเนื้อหาของหนังสือดังกล่าว ลงในหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝัง 

ความตระหนักถึงหน้าท่ีของคนไทยในการปกป้องดูแลทะเล ต่อไป 

 

 

 การติดตามการด าเนินงาน/ สถานการณ์ในพ้ืนที่ เพื่อได้รับทราบสถานการณ์ความมั่นคงทางทะเล ปัญหาอุปสรรค
ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งได้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ซึ่งจะน ามาเป็นข้อมูลในการพัฒนา
แนวทางการขับเคลื่อนแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล (พ.ศ. 2558 – 2564) โดยได้ด าเนินการใน 4 พื้นที่ ดังนี ้

1. พื้นที่ด้านทะเลอันดามัน ระหวา่งวันท่ี 29 ม.ค. – 2 ก.พ. 62 ณ จ.ภูเก็ต  

2. พื้นที่ด้านอ่าวไทยตอนบน ระหว่างวันท่ี 1 – 3 เม.ย. 62 ณ จ.สมทุรสงคราม  

3. พื้นที่ด้านอ่าวไทยฝั่งตะวันตก ระหว่างวันท่ี 21 – 23 พ.ค. 62 ณ จ.จันทบุรี  

4. พ้ืนท่ีด้านอ่าวไทยตอนล่าง ระหว่างวันท่ี 7 – 9 ส.ค. 62 ณ จ.สงขลา  
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 การอ านวยการ ประสาน ขับเคลื่อนแผนฯ โดย
กลไกคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการชายแดน
ด้านความมั่นคง (อขบช.) ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 
62 มติ เห็นชอบการก าหนดโครงการ Flagship Project 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 และ 2563 จ านวน 7 โครงการ 

 การพิจารณาการเปิด-ระงับหรือปิดจุดผ่านแดน
ประเภทต่างๆ ผ่านกลไกคณะอนุกรรมการพิจารณาการเปิด 
– ระงับหรือปิดจุดผ่านแดนประเภทต่าง ๆ จ านวน 2 ครั้ง 
ดังนี้ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 62 และ. ครั้งที่ 2/2562 
เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 62 (มติลับมาก) 

 การจัดการชายแดนไทย – มาเลเซีย โดยประชุม
วางแผนยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้แผนงาน
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย – มาเลเซีย – 
ไทย (IMT – GT) วันท่ี 13 – 16 มี.ค. 62 

 

 การขับเคลื่อนงานจัดการงานชายแดน 
ประชุมเตรียมการเข้าร่วมสังเกตการณ์การฝึกซ้อมต่อต้านการก่อ
เหตุร้ายภายใต้กลไกความร่วมมือลาดตระเวนฯ ระหว่างวันที่ 5 – 
7 มี.ค. 62 ณ จ.เชียงราย 
ประชุมเตรียมการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค 
(กชภ.) ไทย – มาเลเซีย ครั้งที่ 109 (ฝ่ายไทย) เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 62 
ณ จ.สงขลา 
การประชุมคณะกรรมการประสานการด าเนินการตามความตกลง
ว่าด้วยการเดินเรือพาณิชย์ในแม่น้ าล้านช้าง – แม่น้ าโขง ระหว่าง
วันที่ 25 – 28 มี.ค. 62 จ.ชลบุรี 
การประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (กชภ.) ไทย – 
มาเลเซีย ครั้งที่ 109  ระหว่างวันที่ 23 – 25 เม.ย. 62 ณ จ.ภูเก็ต 
การสัมมนาเรื่อง "หลักกฎหมายและแนวปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" ระหว่าง
วันที่ 15 - 17 พ.ค. 62 ณ จ.อุบลราชธานี 

 การติดตามการด าเนินงานและสถานการณ์ในพ้ืนที่  
- การติดตามการด าเนินงานและศึกษาสถานการณ์

ความมั่นคงในพ้ืนที่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  พื้นที่
เป้าหมายระยะที่ 2 ใน 4 พื้นที่ โดยในปีงบประมาณ 2562 
ส านักงานฯ ได้ติดตามการด าเนินการและศึกษาสถานการณ์
ความมั่นคงในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ครบทั้ง 4 แห่ง 
ประกอบด้วย  

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม 
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี 
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย 
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส 

- การประชุมตรวจสอบสภาพ และการศึกษาพ้ืนที่  
1. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษาสถานการณ์

ความมั่นคงในพื้นที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านห้วยโก๋น จ.น่าน 
ระหว่างวันที่ 6 - 8 ก.พ. 62 

2. การประชุมเชิงปฏิบัติการและการตรวจสอบสภาพ
ภูมิประเทศจุดผ่อนปรนการค้าบ้านหม้อ จ.หนองคาย ระหว่าง
วันที่ 11 - 12 มี.ค. 62 

3. การประชุมเชิงปฏิบัติการและการตรวจสภาพภูมิ
ประเทศจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร จ.ประจวบคีรีขันธ์ ระหว่าง
วันที ่27 – 28 พ.ค. 62 

4. การจัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านชายแดนศึกษา
และการพัฒนาระหว่างประเทศ ครั้งที่ 2 เมื่อวันท่ี 8 ก.ค. 62  
ณ จ.เชียงราย 

5. การประชุมเชิงปฏิบัติการและตรวจสอบสภาพภูมิ
ประเทศในพื้นที่จุดผ่านแดนช่ัวคราวเพื่อก่อสร้างสะพานมิตรภาพ
ไทย - เมียนมา ข้ามแม่น้ าเมย แห่งที่ 2 และเตรียมความพร้อมใน
การยกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวร ระหว่างวันที่ 11 - 12 ก.ค. 62 

6. การประชุมหารือการบริหารจัดการด้านการรักษา
ความปลอดภัยแนวชายแดน ระหว่างวันที่ 26 - 30 ส.ค. 62  
ณ จ.ภูเก็ต 

 แผนบริหารจัดการชายแดนด้านความม่ันคง (พ.ศ. 2559 - 2564)  

การขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ และภารกิจด้านความมั่นคง 

- การบริหารจัดการชายแดนและประเทศรอบบ้าน - 
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 ยุทธศาสตร์ความม่ันคงแห่งชาติของไทยต่อประเทศรอบบ้าน (พ.ศ. 2560 – 2564)  

- การประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติของไทยต่อประเทศรอบบ้าน  
เมื่อวันท่ี 2 พ.ย. 61 

- ประชุมด้านความมั่นคงชายแดน ไทย-มาเลเซีย ระหว่างวันที่ 31 ต.ค. – 2 พ.ย. 62 ณ จ.สงขลา 
- ประชุมรับฟังคิดเห็นของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการศึกษาโครงการปรับปรุงร่องน้ าทางเดินเรือในแม่น้ าล้านช้าง – 

แม่น้ าโขง ระหว่างวันที่ 17 – 18 ธ.ค. 61 ณ จ.เชียงราย 
- ประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวนและบังคับใช้กฎหมายลุ่มแม่น้ าโขง 4 ประเทศ 

ครั้งที่ 77 ระหว่างวันที่ 18 – 19 ธ.ค. 61 
- ประชุมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการศึกษา โครงการปรับปรุงร่องน้ าทางเดินเรือในแม่น้ า

ล้านช้าง-แม่น้ าโขง ระหว่างวันที่ 3 – 5 ม.ค. 62 ณ จ.เชียงราย 
- เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและตรวจสอบพื้นที่ด่านศุลกากรสะเดาและด่านศุลกากรบูกิตกายูฮิตัม ระหว่างวันที่ 9 – 10 

ม.ค. 61 ณ จ.สงขลา 
- ประชุมเตรียมการเข้าร่วมสังเกตการณ์การฝึกซ้อมต่อต้านการก่อเหตุร้ายภายใต้กลไกความร่วมมือลาดตระเวนฯ ระหว่าง

วันที่ 5 – 7 มี.ค. 62 ณ จ.เชียงราย 
- เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพื้นท่ีชายแดนไทย – มาเลเซีย ระหว่างวันท่ี 21 – 22 มี.ค. 62  

ณ จ.สงขลา 
- การเข้าร่วมพิธีขยายเวลาท าการด่านศุลกากรสะเดา - บูกิตกายูฮิตัม ณ จ.สงขลา ระหว่างวันที่ 17 - 18 ม.ิย. 62 
- การประเมินผลการทดลองขยายเวลาด่านศุลกากรสะเดา 24 ช่ัวโมง โดยมีการประชุมคณะท างานที่เกี่ยวข้อง 

ประกอบด้วย 1) คณะท างานประเมินผลการทดลองขยายเวลาด่านศุลกากรสะเดาฯ (ฝ่ายไทย) จ านวน 2 ครั้ง ดังนี้ ครั้งท่ี 
1/2561 ระหว่างวันที่ 12 - 14 มิ.ย. 62 และครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 62 และ 2) คณะท างานประเมินผล 
การทดลองขยายเวลาด่านศุลกากรสะเดาฯ (ฝ่ายมาเลเซีย) ครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวันท่ี 8 ส.ค. 62 

 ความร่วมมือในอนุภูมิภาค  
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานฯ ได้ติดตามการด าเนินงานและศึกษาสถานการณค์วามมั่นคงในพ้ืนท่ี ดังนี ้
 1. การประชุมเพื่อพิจารณาก าหนดท่าทีต่อบันทึกความเข้าว่าด้วยจัดตั้งศูนย์บูรณาการความร่วมมือฯ เมื่อวันที่ 
12 พ.ย. 61 
 2. งานเสวนาความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายและความมั่นคงในแม่น้ าโขง ประจ าปี ค.ศ. 2018 ระหว่าง
วันที่ 11 - 13 ธ.ค. 61 ณ นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
เกี่ยวกับการบูรณาการความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ ข้อมูลข่าวสารและเสริมสร้าง
ศักยภาพด้านการบังคับใช้กฎหมายในแม่น้ าโขง การจัดการกับปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติในพ้ืนท่ีอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 
ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือด้านการลาดตระเวนภายใต้กลไกความร่วมมือว่าด้วยการบังคับใช้กฎหมายในแม่น้ าโขง
ระหว่าง 4 ประเทศ ได้แก่ จีน เมียนมา สปป.ลาว และไทย 
 2. การประชุมสรุปผลการลาดตระเวนประจ าปี 2561 ระหว่างวันที่ 23 – 26 ม.ค. 62 ณ นครคุนหมิง มณฑล 
ยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยได้มีการแลกเปลีย่นความคิดเห็นและทบทวนผลการด าเนินงานของกลไกความร่วมมอื
ว่าด้วยการบังคับใช้กฎหมายในแม่น้ าโขงระหว่าง 4 ประเทศ ประกอบด้วย จีน สปป.ลาว เมียนมา และไทย รวมทั้งมีการ
หารือเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายและความมั่นคงในแม่น้ าโขงในอนาคต  
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 การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ร่วมกับภาคีเครือข่ายนอกภาครัฐ โดยกลไกคณะ 
อนุกรรมการประสานงานระหว่างภาครัฐและภาคีเครือข่าย 
นอกภาครัฐในการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารและการพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (อปส.ชต.) มีการประชุมครั้งที่ 1/2562 
เห็นชอบกรอบแนวทางการด าเนินงานร่วมกันระหว่าง สมช.  
กับภาคีเครือข่ายนอกภาครัฐ และเห็นชอบการจัดตั้งกลไก 
คณะท างานสนับสนุนการท างานของ อปส.ชต. รวม 2 คณะ 

 การขับเคลื่อนแนวทางของภาครัฐต่อองค์การ
ระหว่างประเทศ (IGOs) และองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) 
ที่เกี่ยวข้องกับ จชต. ได้แก่ การขับเคลื่อนงานก ากับติดตาม
และกวดขันการด าเนินงานของ IGOs และ NGOs ใน จชต.
ตามผังงาน (Flow chart) การปฏิสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์ 
และสร้างความเข้าใจในการด าเนินงานของ IGOs และ NGOs  
ในพื้นที่  

 การด าเนินการด้านกฎหมายพิเศษในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ส านักงานฯ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะ
กรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน (กบฉ.) ได้พิจารณาการ
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่ จชต. 
ตามวงรอบทุก 3 เดือน อย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง พิจารณาปรับลด
พื้นที่การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ เพื่อน า พ.ร.บ. การรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 มาบังคับใช้แทน 
โดยมีการประชุม กบฉ. รวม 4 ครั้ง 

 การพิจารณาทบทวนนโยบายการบริหารและการ
พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2560 – 2562 สืบเนื่อง
จาก มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2553 ก าหนดให้มีการจัดท านโยบายการ
บริหารและการพัฒนา จชต. โดยนโยบายฉบับปัจจุบันได้สิ้นสุด
การบั งคับใ ช้ ในปี  พ.ศ .  2562 ส านักงานฯ จึ ง ได้ด า เนิน
กระบวนการพิจารณาทบทวนนโยบายฯ โดยมีคณะอนุกรรมการ
พิจารณาทบทวนนโยบายการบริหารและการพัฒนา จชต. เป็น
กลไกการทบทวนและปรับปรุงนโยบายฯ โดยมีการประชุม รวม  
2 ครั้ง ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 62 มติเห็นชอบกรอบ
แผนงานด าเนินงานทบทวนนโยบายฯ และ ครั้ งที่  2/2562  
เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 62 มติเห็นชอบหลักการ (ร่าง) นโยบายการบริหาร
และการพัฒนา จชต. นอกจากนี้ ส านักงานฯ ยังได้รวบรวม
ข้อมูลและข้อคิดเห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยมีการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบาย การประมวลข้อมูล
ผลงานวิจัยและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของพรรคการเมืองและ
ภาคประชาสังคม รวมทั้ง รวบรวมข้อคิดเห็นและเวทีรับฟัง
ข้อเท็จจริงและความเห็นจากทั้งภาครัฐและภาคส่วนอื่นนอก
ภาครัฐ ในส่วนกลาง ในพื้นที่ และต่างประเทศ รวม 16 เวที 
ประกอบการจัดท าร่างดังกล่าว 

  นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้และการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ตามกลไกของคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ภาพรวมจ านวนเหตุการณ์ความรุนแรง เหตุการณ์ความไม่สงบจ านวน 124 เหตุการณ์  ลดลง 56 เหตุการณ์ 
(เปรียบเทียบกับข้อมูลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีจ านวน 180. เหตุการณ์) 

 

 การขับเคลื่อนนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2560 - 2562 และยุทธศาสตร์จังหวัดชายแดน

ภาคใต้ ที่เกี่ยวข้อง 

- การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ - 

การขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ และภารกิจด้านความมั่นคง 
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 การปรับปรุงพัฒนาด้านการศึกษาในการแก้ไขปัญหา

จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส านักงานฯ ได้มีการทบทวนแนวทาง

ปฏิบัติภายใต้ยุทธศาสตร์ฯ และพิจารณาปรับแผนงานให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) โดยหารือ

ร่วมกับนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนหน่วยงาน/องค์กร 
ที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา รวมทั้งเดินทางหารือร่วมกับหน่วยงาน

ด้านการศึกษา และพบปะพูดคุยกับนักศึกษาไทยมุสลิมที่ก าลัง
ศึกษาอยู่ในประเทศอียิปต์ จอร์แดน และตุรกี และด าเนินการ

การจัดท า “(ร่าง) แผนงานการเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา
ของนักศึกษาไทยมุสลิมที่ศึกษาต่อต่างประเทศ” เพื่อเป็น

แนวทางปฏิบัติในการเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้มีความ
เท่าเทียมและเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่จังหวัดชายแดน

ภาคใต้ ทั้งนี้ (ร่าง) แผนงานฯ อยู่ระหว่างการน าเสนอรอง
นายกรัฐมนตรี/ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไข

ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) 

 การบูรณาการฐานข้อมูลด้านความมั่นคงจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ โดยกลไกคณะอนุกรรมการจัดท าฐานข้อมูล
ด้านความมั่นคงในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
(อขม.จชต.) ด าเนินงาน 2 ส่วน คือ 1) อ านวยการ ประสาน 
และสนับสนุนให้ กอ.รมน.ภาค 4 สน. เป็นหน่วยบูรณาการ
ฐานข้อมูลในพื้นที่  โดยสนับสนุนให้มีการพัฒนาต่อยอด
ฐานข้อมูลกลางสารสนเทศข่าวกรอง (SMIC) ของ กอ.รมน. ภาค 
4 ส่วนหน้า และจัดตั้งศูนย์บูรณาการฐานข้อมูลด้านความ
มั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศฐม.จชต.) ตามมติที่ประชุม  
อขม.จชต. ครั้งที่ 1/2561 และ 2) ปรับปรุงพัฒนาระบบ
สารสนเทศของ สมช. ให้สามารถรองรับการเช่ือมโยงและ
บูรณาการฐานข้อมูลด้านความมั่นคง จชต. โดยด าเนินงาน
ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งมีการปรับปรุง
สถานที่ห้องปฏิบัติการ การติดตั้ งระบบฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์รองรับการเชื่อมโยงข้อมูล และการติดตั้งระบบความ
ปลอดภัยชั้นสูง 

 การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามกลไกของคณะกรรมการขับเคลื่อนการ
แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.) ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา

จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สล.คปต.) ได้ด าเนินงานท่ีส าคัญ ดังนี้ 

 การจัดประชุม สล.คปต. โดยมีผู้แทนหน่วยงานตาม
โครงสร้าง สล.คปต. เพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนงาน/โครงการ 
และกรอบงบประมาณ ที่เช่ือมโยงสอดคล้องกับแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นด้านความมั่นคง รวมทั้ง
กรอบแผนบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบ 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนก าหนดแนวทาง เป้าหมาย 
และตัวช้ีวัดระดับผลสัมฤทธิ์ที่มุ่งต่อจุดศูนย์ดุลของปัญหา 
ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ก่อนน าเสนอ คปต. พิจารณา
เห็นชอบ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้จัดประชุม สล.คปต. 
รวม 4 ครั้ง ได้แก่  

ครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวันท่ี 8 ม.ค. 62 
ครั้งท่ี 2/2562 เมื่อวันท่ี 24 ม.ค. 62 
ครั้งท่ี 3/2562 เมื่อวันท่ี 27 ก.พ. 62 
ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันท่ี 31 ก.ค. 62 

 การจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.) โดยมี รองนายกรัฐมนตรี  
(พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธานกรรมการ เพื่อ
ขับเคลื่อนโยบายและสนับสนุน แผนงาน/โครงการ และกรอบ
งบประมาณ ในการแก้ไขปัญหา จชต. ไปสู่การปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามผลการด าเนินงานที่ส าคัญของ
ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง รวม 4 ครั้ง 

ครั้งท่ี 4/2561 เมื่อวันท่ี 11 ต.ค. 61 
ครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวันท่ี 31 ม.ค. 62 
ครั้งท่ี 2/2562 เมื่อวันท่ี 11 มี.ค. 62 
ครั้งท่ี 3/2562 เมื่อวันท่ี 2 ส.ค. 62 
ทั้งนี้ ได้มีมติเห็นชอบท่ีส าคัญ อาทิ แนวทางการปรับปรุง

พระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้  
พ.ศ. 2555 หลักการกรอบแนวการจัดระเบียบชายแดนในพื้นที่ 
จชต. พ.ศ. 2561 – 2564 หลักการ (ร่าง) แผนแม่บทระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด  ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ฯ
หลักการตามข้อเสนอของ ศอ.บต. เรื่อง การขยายผลเมืองต้นแบบ  
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 การจัดท าแผนบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส านักงานฯ โดย 
สล.คปต. ได้ยกร่างกลยุทธ์การแก้ไขปัญหา แผนงานรองรับ 
รวมทั้ งก าหนดโครงการ กิจกรรมที่ส าคัญ ตลอดจน
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการ
จัดท ารายละเอียดตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย เพื่อรองรับแผน
แม่บทฯ โดยเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ที่ประชุม คปต. ครั้ง
ที่ 3/2562  มีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตรฯ) เป็น
ประธาน มีมติเห็นชอบแผนบูรณาการฯ ด้วยแล้ว 

 ส านักเลขานุการคณะกรรมการอ านวยการพูดคุยเพ่ือสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สล.คพส.) ได้มีการปรับ
แนวทางการพูดคุยเพื่อสันติสุข จชต. เป็นการด าเนินการทางลับที่สามารถสร้างความไว้เนื้อเช่ือใจและโน้มน้าวกลุ่มที่  
เข้าถึงยากและใช้ความรุนแรงให้มีความสมัครใจเข้าร่วมการพบปะหารือกับผู้แทนของรัฐบาล นอกจากนี้ ได้มีการเปิดพื้นท่ี
พูดคุยกับกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐทั้งที่ใช้ความรุนแรง และใช้สันติวิธีได้ทุกกลุ่มอย่างครอบคลุม เพื่อรับฟังความคิดเห็นของ  
กลุ่มต่าง ๆ และน ามาออกแบบกระบวนการพูดคุยให้เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย รวมทั้งการเปิดพื้ นที่ทางการเมืองให้ภาค
ประชาสังคมและประชาชนทั่วไปสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรีและปลอดภัย ผ่านกลไกคณะประสานงานระดับ
พื้นที่เพื่อให้คณะพูดคุยเพื่อสันติสุข จชต. รับเอาความคิดเห็นดังกล่าวมาประกอบการการพูดคุยกับกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐ
และผู้ก่อเหตุรุนแรง รวมถึงการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาคมต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศให้มีส่วนสนับสนนุ
กระบวนการพูดคุยฯ และการสร้างสภาวะแวดล้อมที่สร้างสรรค์ โดยพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือและช้ีความคืบหน้า
ของกระบวนการพูดคุยตามความเป็นจริง 

 การขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 

 การเสริมสร้างความเข้าใจการด าเนินนโยบายของรัฐและเรื่องสิทธิมนุษยชนโดยกลไกของรัฐบาล 

  ส านักงานฯ ด าเนินการเสริมสร้างความเข้าใจในการด าเนินนโยบายของรัฐบาลไทยและเรื่องสิทธิมนุษยชนต่อ
นักศึกษาไทยมุสลิมในต่างแดน และประเทศกลุ่มเป้าหมาย (อาทิ สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน 
สาธารณรัฐตุรกี  สาธารณรัฐเอสโตเนีย มาเลเซีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐสิงคโปร์) ในการรวบรวมปัญหาและ
อุปสรรคการใช้ชีวิตในต่างแดน เพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือ รวมถึงการสร้างความเข้าใจให้ กับ
นักศึกษาไทยมุสลิมเกี่ยวกับสถานการณ์และนโยบายการแก้ไขปัญหา จชต. ของรัฐบาล แก่นักศึกษาเพื่อให้เกิดความเข้าใจ
และเป็นกระบอกเสียงให้กับรัฐบาลในการถ่ายทอดข้อมูลที่เป็นจริงนอกจากนี้ ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับ
การเผยแพร่แนวคิดสุดโต่งท่ีก าลังขยายตัวอยู่ในทุกภูมิภาคทั่วโลก การแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีและข้อมูลด้านความมั่นคง 
โดยเฉพาะการเคลื่อนไหวขององค์กร NGOs ในกลุ่มประเทศเป้าหมาย การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็น
สงครามลูกผสมและการปฏิบัติการในพื้นท่ี เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการทบทวนนโยบายการบริหารและการพัฒนา จชต. 
พ.ศ. 2560 – 2562 
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 การสนับสนุนการด าเนินงานของผู้แทนพิเศษของรัฐบาล และส านักงาน คปต. ส่วนหน้า 

 
ด้านความมั่นคง 

1) งานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน มีโครงการที่ส าคัญ อาทิ การแก้ไขปัญหายา
เสพติดในพ้ืนท่ี จชต. การบูรณาการระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) การขับเคลื่อนแนวทางเพิ่มอ านาจทหาร
คุ้มครองพยานในคดีความมั่นคงใน จชต. โครงการสร้าง
ชุดคุ้มครองต าบล 

2) งานอ านวยความยุติ ธรรมและเยียวยาผู้ ได้ รับ
ผลกระทบ มีโครงการที่ส าคัญ คือ โครงการช่วยเหลือ
เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทั้งทางกายและจิตใจตามหลัก
ศาสนา 

3) งานเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐและการขับเคลื่อน
นโยบาย มีโครงการที่ส าคัญ อาทิ โครงการขยายผลการ
พัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง มั่นคง มั่ งคั่ ง ยั่ งยืน 
โครงการก าปงตักวา (ชุมชนศรัทธา) 

ด้านการพัฒนา 

1) งานการศึกษาและกีฬา มีกิจกรรมที่ส าคัญ อาทิ 
การศึกษาเพื่อความมั่นคง การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วง
วัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษา การพัฒนา
ประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

2) งานศาสนาและศิลปวัฒนธรรม มีโครงการส าคัญ อาทิ 
โครงการวัฒนธรรมเช่ือใจชายแดนใต้สันติสุข โครงการ
ส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันพระพุทธศาสนาใน จชต. 
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริและศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ จชต. การขับเคลื่อนโครงการ
เดินส ารวจออกโฉนดที่ดินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงใน
พื้นที่ 3 จชต. 

ด้านสร้างความเข้าใจ 

1) งานสร้างความเข้าใจทั้งในและต่างประเทศ/เรื่องสิทธิมนุษยชน มีกิจกรรมส าคัญ อาทิ การก าหนดแนวทางร่วมกับ  
กอ.รมน./กอ.รมน. ภาค 4 สน. ศอ.บต. และกรมประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับนโยบายการแก้ไข
ปัญหา จชต. ของรัฐบาลป้องกันการบิดเบือนและน าไปสู่การโจมตีรัฐบาลประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน การประสาน
และหารือกับกระทรวงการต่างประเทศเพื่อสร้างความเข้าใจและขอความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศในการ
สนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ผ่านเวทีการประชุมนานาชาติ และสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้ช่วยทูตทหารในประเทศ
กลุ่มเป้าหมาย อาทิ อินโดนีเซีย มาเลเซีย 

2) งานแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี มีกิจกรรมที่ส าคัญ อาทิ การพบปะและหารือกับผู้แทนภาคประชา
สังคมใน จชต. เกี่ยวกับการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมเพื่อสร้างความเข้าใจกับภาคประชาสังคม และ
สร้างบรรยากาศให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่สนับสนุนการพูดคุย การสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่รัฐ
และประชาชนเพื่อให้เกิดพลังร่วมกันในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ การประชุมเชิงปฏิบัติการ  
ถอดบทเรียนกระบวนการสันติภาพโคลอมเบีย โดยความร่วมมือระหว่างคณะพูดคุยฯ และกระทรวงการต่างประเทศ
นอร์เวย์ 
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 แนวทางการรักษาความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 การประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในปีงบประมาณ 
2562 ด าเนินการจัดประชุมใน 1 ประเด็น คือ การทบทวน
และปรับปรุงแนวทางการรักษาความมั่นคงสถาบันหลักฯ 
ระหว่างวันที่ 10 – 12 มี.ค. 62 ณ จ.เชียงใหม่ ที่ประชุมมี
มติเห็นชอบในหลักการของ (ร่าง) แนวทางทางการรักษา
ความมั่นคงของสถาบันหลักฯ 

 งานเกี่ยวกับผู้หนีภัยการสู้รบตามพื้นที่ชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน 

 การอ านวยการ ประสาน ขับเคลื่อนงานเกี่ยวกับผู้หนีภัยการสู้รบตามพ้ืนที่ชายแดนไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน  

โดยจัดประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวม 7 ครั้ง ซึ่งมปีระเด็นส าคัญ ดังนี้ 

1. การรับฟังและสังเกตการณ์การสัมภาษณ์ผู้หนีภัยการสู้รบชาวเมียนมา ระหว่างวันที่ 11 – 16 พ.ย. 61 ณ จ.ตาก 
และ แม่ฮ่องสอน 

2. การหารือแนวทางการด าเนินงานภายใต้ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ เรื่องก าหนดมาตรการและแนวทางการกักตัวเด็ก 
ไว้ในสถานกักตัวคนต่างด้าวเพื่อรอส่งกลับ เมื่อวันท่ี 25 ธ.ค.61 

3. การพิจารณาก าหนดแนวทางเฉพาะให้ ผภร.ที่เดินทางกลับสู่มาตุภูมิโดยสมัครใจฯ เมื่อวันท่ี 5 ก.พ. 62 
4. การหารือเพื่อการเตรียมการส่งผู้หนีภัยการสู้รบจากเมยีนมากลบัสูม่าตุภมูิ ระหว่างวันท่ี 19 – 22 ก.พ. 62 ณ จ.ตาก 

และ เชียงใหม ่
5. การเข้าร่วมประชุมคณะท างานร่วมไทย – เมียนมา ในการเตรียมการส่งผู้หนีภัยการสู้รบฯ ระหว่างวันท่ี 5 – 6 มี.ค. 

62 ณ จ.เชียงราย 

 ภารกิจการป้องกันการโยกย้ายถิ่นฐานประชากร (ยุทธศาสตร์แก้ปัญหาผู้หลบเข้าเมืองท้ังระบบ) 

การขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ และภารกิจด้านความมั่นคง 

- การรักษาความมั่นคงภายในประเทศ -  

 กลไกการติดตามที่ส าคัญ ได้แก่ 
1. คณะอนุกรรมการติดตามสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบ

ต่อสถาบันหลักของชาติ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันท่ี 17 ม.ค. 62 

2. คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อทบทวนและ
ปรับปรุงแนวทางการรักษาความมั่นคงสถาบันหลักของชาติฯ 
เมื่อวันท่ี 1 ก.พ. 62 

 กลไกการติดตามที่ส าคัญ ได้แก่ คณะอนุกรรมการ
เฉพาะกิจเพื่อพิจารณาทบทวนยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาผู้
หลบหนีเข้าเมืองฯ โดยจัดการประชุมจ านวน 2 ครั้ง ดังนี้ ครั้ง
ที่ 1 เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 61 เห็นชอบใน (ร่าง) แผนบริหาร
จัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง พ.ศ.2561 – 2565 (ส่วนเนื้อหา) 
และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 62 มติให้ปรับปรุง (ร่าง) แผน
บริการจัดการฯ รวมถึงโครงการ Flagship project ที่ต้องการ
ขับเคลื่อนภายใต้แผนการบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมืองฯ 

การประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ใน 2 ภารกิจ ดังนี ้

1. การพิจารณาร่างบันทึกความเข้าใจ เรื่องการจัดท า

ระบบเ ช่ือมโยงข้อมูลที่พักแรมและคนเข้า เมือง  

เมื่อวันท่ี 9 ม.ค. 62 

2. การศึกษา ประเมิน และติดตามสถานการณ์ ณ  

จ.ระนอง 

 การอ านวยการ ประสาน ขับเคลื่อนแนวทางการรักษาความมั่นคงสถาบันหลกัของชาติ 
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การลงนามบันทกึความเข้าใจ (MOU) 
เร่ือง การก าหนดมาตรการและแนวทางแทนการกักตัวเด็กไว้ในสถานกักตัวคนต่างด้าวเพ่ือรอการส่งกลับ 

เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2562 ณ ตึกสันติไมตรี ท าเนียบรัฐบาล 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  การหารือแนวทางปฏิบัติแนวทางและทิศทางสนับสนุน
ขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการ เมื่อวันที่ 11 และ 19 ต.ค. 
61 ณ จ.เชียงราย 
2. การพิจารณา (ร่าง) บันทึกความเข้าใจเรื่องการจัดท า
ระบบเช่ือมโยงข้อมูลที่พักแรมฯ วันที่ 24 ต.ค. 61 
3. การประเมินสถานการณ์ แนวโน้มปัญหาความมั่นคง 
ในพื้นที่ฯ วันท่ี 5 – 7 ธ.ค. 61 ณ จ.เชียงใหม่ 
4. การหารือเกี่ยวกับปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลและ
ปัญหาสัญชาติของกระบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่ 
เป็นธรรม เมื่อวันท่ี 15 ก.พ. 62 

 คณะอนุกรรมการพิจารณาการด าเนินงานของ

องค์การพัฒนาเอกชนและเครือข่ายภาคประชาสังคม 

ครั้งที่ 2/61 เมื่อ 30 พ.ย. 61 ได้พิจารณาข้อหารือของ 

มท. และ รง. กรณีตรวจสอบการด าเนินงานของมูลนิธิ

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการศึกษา และกรณีองค์การ

คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล ขอขยายระยะเวลา

ด าเนินงานในประเทศไทย 

 

ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ในฐานะหน่วยงานหลัก ได้ด าเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

อย่างต่อเนื่อง ในการจัดท า (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ เรื่องการก าหนดมาตรการและแนวทางแทนการกักตัวเด็กไว้ในสถาน

กักตัวคนต่างด้าวเพื่อรอการส่งกลับ เพื่อก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและแนวทางปฏิบัติงานของทุกภาคส่วน ตั้งแต่การ

รับตัว การสงเคราะห์และการส่งกลับให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยนายกรัฐมนตรีได้กรุณาให้ความเห็นชอบ 

และมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตร ี(พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธานสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ

ฯดังกล่าวของ 7 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน และส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจฯ ได้รับความสนใจจากหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศมาเป็นสักขีพยาน อาทิ  

เอกอัครราชทูตและผู้แทน จ านวน 46 ประเทศ ตลอดจนองค์การระหว่างประเทศ จ านวน 6 หน่วยงาน รวมกว่า 400 คน  

 งานสังคมจิตวิทยา 

 การอ านวยการ ประสาน ขับเคลื่อน ภารกิจด้านสังคมจิตวิทยาและสิทธิมนุษยชน 
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 ยุทธศาสตร์ความม่ันคงต่อประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน (พ.ศ. 2558 - 2564)  

กลไกการขับเคลื่อนที่ส าคัญ ได้แก่ คณะอนุกรรมการ

ประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมืองและความ

มั่นคงระหว่างประเทศที่มีผลกระทบต่อไทย (อปรท.) โดยมี

การประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง 

ครั้งท่ี 4/61 เมื่อวันท่ี 24 ธ.ค. 61 

ครั้งท่ี 1/62 เมื่อวันท่ี 17 ก.ย. 62 

 ภารกิจด้านการไม่แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง (WMD) 

การขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ และภารกิจด้านความมั่นคง 

- การขับเคลื่อนท่าทีไทยต่อนานาประเทศ -  

 กลไกการขับเคลื่อน ได้แก่ คณะอนุกรรมการประสานงานการด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาวุธท่ีมีอ านาจ
ท าลายล้างสูง โดยได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี 1/62 เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 62 

 การอ านวยการ ประสานภารกิจ 
วันที่ 24 เม.ย.62 การประชุมพิจารณา(ร่าง)แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ขยายอาวุธ 

ที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง 
วันที่ 27 – 28 มิ.ย. 62 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความเห็นในประเด็นความมั่นคงเกี่ยวกับอาวุธ 

ที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง 
วันที่ 28 ส.ค.62 การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความเห็นในประเด็นความมั่นคงเกี่ยวกับอาวุธที่มี

อานุภาพท าลายล้างสูง ในประเด็นอาวุธเคมี 

การอ านวยการ ขับเคลื่อนภารกจิด้านความมั่นคงต่อ

ประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียน จ านวน 3 

ครั้ง ใน 3 ประเด็น ดังน้ี 

1. การประเมินและวิเคราะห์การด าเนินการของจีนใน

ประเทศไทย เมื่อวันท่ี 28 ม.ค. 62  

2. การหารือระดมสมองเกี่ยวกับความมั่นคงระยะยาวใน

ภูมิภาคอาเซียน เมื่อวันท่ี 26 มี.ค. 62  

3.การพิจารณาประเด็นสถานการณ์การแข่งขันของ

มหาอ านาจในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง จ านวน 2 ครั้ง ในวันที่ 24 

และ 28 ก.ย. 62 

 ภารกิจการขับเคลื่อนงานการลดอาวุธและการควบคุมอาวุธตามแบบ 

 กลไกการขับเคลื่อน ได้แก่ คณะอนุกรรมการตรวจทานค าแปลและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสนธิสัญญาว่าด้วย
การค้าอาวุธ จ านวน 1 ครั้ง ครั้งท่ี 1/62 เมื่อวันท่ี 14 ส.ค. 62  

 การอ านวยการ ประสานภารกิจ โดยจัดโครงการฝึกทักษะการใช้อาวุธปืนเบื้องต้น การสังเกตการณ์พื้นที่และการ
เอาตัวรอดในสถานการณ์คับขัน แบ่งออกเป็น 2 รอบการฝึก คือ วันที่ 15 มี.ค. 62 และวันที่ 2 เม.ย. 62 ซึ่งการฝึกฯ 
ดังกล่าว ท าให้เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้อาวุธปืนอย่างถูกต้องและปลอดภัย และมี
ทักษะเบื้องต้นในการสังเกตการณ์พื้นที่และเอาตัวรอดในสถานการณ์คับขัน 
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ส านักงานฯ ได้ด าเนินการประสานและติดตามการขับเคลื่อนภาคกิจของภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ผ่าน 2 กลไก ได้แก่  
1. คณะท างานร่วมว่าด้วยการหารือด้านความมั่นคงระหว่างไทยกับสหพันธรัฐรัสเซีย เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 

62 เพื่อติดตามผลการด าเนินการและความคืบหน้าความร่วมมือด้านความมั่นคงที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการ 
ตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการหารือด้านความมั่นคงระหว่างไทยกับรัสเซีย 

2. คณะกรรมการพิจารณาความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศไทยกับสหพันธรัฐรัสเซีย จ านวน 
2 ครั้ง ครั้งที่ 2/62 เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 62 และครั้งที่ 3/62 เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 62 โดยมี เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
เป็นประธาน 

นอกจาก 2 กลไกดังกล่าวแล้ว ส านักงานฯ ได้จัดการประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จ านวน 2 ครั้ง ในประเด็น  
ที่ส าคัญ ตามหัวข้อดังนี ้

1. การประเมินและวิเคราะห์การด าเนินการของจีนในประเทศไทย เมื่อวันท่ี 23 เม.ย. 62 โดยได้มีการแลกเปลีย่น
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ของคนจีนในมิติต่าง ๆ และการประกอบการและธุรกิจของชาวจีนในประเทศไทย 

2. การติดตาม รับฟัง และประเมินสถานการณ์ชาวรัสเซียในประเทศไทย และการประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างไทยกับสหพันธรัฐรัสเซีย และการลงพื้นที่ตรวจสอบอิทธิพลชาวรัสเซีย จ านวน 2 ครั้ง 
ใน 2 พื้นที่ ได้แก่ 

ครั้งท่ี 1/62 ระหว่างวันท่ี 15 – 17 พ.ค. 62 ณ จ.ภูเก็ต 
ครั้งท่ี 2/62 ระหว่างวันที่ 4 – 5 ก.ค. 62 ณ จ.ชลบุรี 

 ความม่ันคงไทยต่อมหาอ านาจ 
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 การอ านวยการ ประสาน ขับเคลื่อนภารกิจด้านการ
ต่อต้านการก่อการร้าย ผ่านกลไกคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การต่อต้านการก่อการร้าย เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 61  
โดยพิจารณาระเบียบปฏิบัติประจ าเกี่ยวกับขั้นตอนและกลไก
การตัดสินใจกรณีที่มีการก่อการร้ายเกิดขึ้นต่อประเทศไทย 
ภายใต้ยุทธศาสตร์การต่อต้านการก่อการร้ายฯ นอกจากนี้  
ได้ด าเนินการประสานการขับเคลื่อนร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
จ านวน 4 ครั้ง ดังนี ้

1. การหารือเกี่ยวกับการพัฒนาแนวทางต่อต้านแนวคิด 
สุดโต่งท่ีนิยมความรุนแรง เมื่อวันท่ี 11 ก.พ. 62 

2. การศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภยั 
ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ วันที่ 27 ก.พ. 62  

3. การประชุมเชิงปฏิบัติการการยกระดับมาตรการรับมือ
ภัยก่อการร้ายต่อพื้นที่เสี่ยงในเขตเมือง ระหว่างวันที่ 6 – 7 
มี.ค. 62 ณ โรงแรมเบอร์เคลีย์ ประตูน้ า  ประกอบด้วยการ
อภิปรายของวิทยากรเกี่ยวกับแนวโน้มของสถานการณ์ 
การก่อการร้าย กลไกที่เกี่ยวข้อง และการระดมความคิดเห็น
จากผู้เข้าร่วมประชุม 

4. การประชุมหารือเกี่ยวกับการฝึกทดสอบแผนเผชิญ
เหตุการณ์แก้ไขปัญหาการก่อการร้ายในระดับนโยบายฯ  
เมื่อวันท่ี 11 มี.ค. 62 
 การอบรมสัมมนาเพ่ือให้แลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้

และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับภารกิจงานที่เกี่ยวข้อง จ านวน 2 ครั้ง 
1. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการเสริมสร้างความ

ร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการป้องกันการก่อการร้ายอย่างมี
ประสิทธิภาพ (Inter - Agency Collaboration for Effective 
Prevention of Terrorism Training Program) จ านวน 3 ครั้ง 
ดังนี้ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 13 – 17 พ.ค. 62 ณ จ. เชียงใหม่ ครั้ง
ที่ 2 ระหว่างวันที่ 20 - 24 พ.ค. 62 ณ จ. ขอนแก่น และครั้งที่ 3 
ระหว่างวันที่ 27 - 31 พ.ค. 62 ณ จ. ภูเก็ต   

2. การสัมมนาในหัวข้อ "แนวคิดสุดโต่งที่นิยมความ
รุนแรง"การเสริมสร้างความเข้าใจของหน่วยงานภาครัฐ เมื่อ
วันที่ 4 ก.ค. 62 ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ 

การขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ และภารกิจด้านความมั่นคง 

- การแก้ปัญหาความมั่นคงเกี่ยวกับภัยคุกคามและอาชญากรรมข้ามชาติ -  

 การประสาน อ านวยการ ขับเคลื่อนภารกิจด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ โดยร่วมกับส่วน

ราชการที่เกี่ยวข้อง จ านวน 4 ครั้ง ในประเด็นที่ส าคัญ ดังนี ้

1. การพิจารณาแนวทางในการป้องกันผลกระทบด้านความมั่นคงจากการให้บริการที่พักท่ีไม่ได้จดทะเบียนโรงแรม 
เมื่อวันท่ี 12 ต.ค. 61  

2. การเยี่ยมชมการบริหารจัดการข้อมูลและข่าวกรองด้านอาชญากรรมข้ามชาติ ณ กองการต่างประเทศ ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 62 ณ กองการต่างประเทศ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  ซึ่งเป็นหน่วยประสานที่ได้ท าการ
เช่ือมโยงฐานข้อมูลด้านอาชญากรรมข้ามชาติกับองค์การต ารวจสากล (INTERPOL) ประจ าประเทศไทย 

3. การประเมินสถานการณ์ด้านอาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้าย ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ า 
กรุงเทพฯ จ านวน 2 ครั้ง 1) เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 62 และ 2) เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 62 โดยเป็นการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพ
ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านความมั่นคง และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข่าวสารและข่าวกรอง รวมถึงมุมมองการประเมิน
สถานการณ์และแนวโน้มปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้าย 

4. การพิจารณากลไกการแก้ไขปัญหาหาภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับวิกฤต เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 62 
 

 

 

 

 

 ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. .... 

 ยุทธศาสตร์การต่อต้านการก่อการร้าย (พ.ศ. 2560 - 2564) 
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ส ำนักงำนฯ ด ำเนินกำรพัฒนำศักยภำพกำรประเมินสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคง และกำรแจ้งเตือนสถำนกำรณ์และ  
ภัยคุกคำมด้ำนควำมมั่นคง ตลอดจนเสริมสร้ำง พัฒนำควำมสัมพันธ์เครือข่ำยด้ำนควำมมั่นคง/ประชำคมข่ำวกรองด้ำนควำมมั่นคง
ทั้งในและต่ำงประเทศ โดยปรำกฏผลกำรด ำเนินกำรที่ส ำคัญ ดังนี ้

 การแลกเปลี่ยนและประเมินสถานการณ์ด้านการ
ข่าวและความมั่นคงในพ้ืนที่ จ ำนวน 3 ครั้ง ดังนี ้

1. กำรแลกเปลี่ยนข้อมูลด้ำนกำรข่ำวเพื่อประเมิน
สถำนกำรณ์ภัยคุกคำมควำมมั่นคงระหว่ำงวันท่ี 21 - 21 ธ.ค. 
61 ณ จ.ตำก 

2. กำรประชุมประสำนงำนด้ ำนกำรข่ ำวของศู นย์
ปฏิบัติกำรกองทัพบก เมื่อวันท่ี 25 ม.ค. 62 ณ จ.เชียงใหม่ 

3. กำรประชุมประสำนงำนด้ ำนกำรข่ ำวของศูนย์
ปฏิบัติกำรกองทัพบก เมื่อวันท่ี 29 มี.ค. 62 ณ จ.เลย 

 
 การเสนอแนะให้ข้อคิดเห็นค าปรึกษา เ พ่ือ

ประเมินสถานการณ์ความมั่นคงในเชิงยุทธศาสตร์ กำร
คำดกำรณ์ภัยคุกคำม กำรประเมินก ำลังอ ำนำจของชำติ และ
เสนอแนะนโยบำยและยุทธศำสตร์แผนงำนที่เกี่ยวข้องกับ
ควำมมั่นคงแห่งชำติ รวมถึงกำรแก้ไขปัญหำวิกฤติที่ส ำคัญ 
โดยมีกลไกคณะอนุกรรมกำรศึกษำและประเมินสถำนกำรณ์
ระดับยุทธศำสตร์เพื่อเสนอแนะแนวทำงป้องกันและแก้ไข
ปัญหำส ำคัญที่กระทบต่อควำมมั่นคง (อศปม.) มีองค์ประกอบ 
คือ ประชำคมควำมมั่นคง ภำควิชำกำร ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำน
ควำมมั่นคง 

 การประเมินสถานการณ์ความมั่นคงและการประสาน
ข้อมูลด้านการข่าวกับหน่วยงานในประชาคมข่าวกรอง โดยได้
จัดท ำรำยงำนข่ำวสำรด้ำนควำมมั่นคงที่มีควำมส ำคัญเสนอต่อ 
รองนำยกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เพื่อพิจำรณำ
สถำนกำรณ์ที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคงของชำติ และกำรประเมิน
และวิเครำะห์สถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองและควำมมั่นคงระหว่ำง
ประเทศที่มีผลกระทบต่อไทย ผ่ำนกลไกคณะอนุกรรมกำร
พิจำรณำสถำนกำรณ์ที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคงของชำติ 
(อสกช.) จ ำนวน 12 ครั้ง คณะอนุกรรมกำรประสำนและอ ำนวยกำร
ยุทธศำสตร์ข่ำวกรองแห่งชำติ (อปยข.) จ ำนวน 3 ครั้ง 

 การติดตามสถานการณ์ความมั่นคงร่วมกับหน่วยงาน
ด้านการข่าว โดยจัดท ำเปน็รำยงำนกำรประเมินสถำนกำรณ์ควำม
มั่นคงรำยเดือน เสนอคณะรัฐมนตรี 
  

 การประเมินสถานการณ์และให้ความเห็นด้านความมั่นคง 

 การอ านวยการ ประสาน และติดตามยุทธศาสตร์ข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ. 2558 - 2564 เพื่อเสริมสร้ำงศักยภำพ
ของประชำคมข่ำวกรอง ส่งเสริมบูรณำกำรของประชำคมฯ ให้มีควำมเป็นเอกภำพ และพัฒนำควำมเป็นหุ่นส่วนด้ำนงำนข่ำว
กรองกับทุกภำคส่วน ประกอบด้วย 

1. กำรเข้ำร่วมประชุมประชำคมข่ำวกรองศูนย์ประสำนข่ำวกรองแห่งชำติ ภำค 5 เมื่อวันท่ี 18 ธ.ค. 62 จ.ปัตตำน ี
2. กำรประชุมเพื่อติดตำม ประสำน และอ ำนวยกำรยุทธศำสตร์ข่ำวกรองแห่งชำติฯ ระหว่ำงวันที่ 29 – 30 ม.ค. 62  

ณ จ.ล ำปำง 

 การเสริมสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์เครือข่ายด้านความมั่นคง/ประชาคมข่าวกรองด้านความมัน่คง 

การประเมินสถานการณ์ความม่ันคงและแจ้งเตือนภัยคุกคาม 
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ห้วงเวลา การประชุม เจ้าภาพ 
ส.ค. 55 โครงกำรประสำนควำมร่วมมือดำ้นกำรต่อต้ำนกำรก่อกำรร้ำยและอำชญำกรรมข้ำมชำติ อิสรำเอล 
ม.ค. 57 Counter - Terrorism Dialogue ไทย 
มี.ค. 58 The 1st Thailand – Israel Security Dialogue อิสรำเอล 
มี.ค. 59 The 2nd Thailand – Israel Security Dialogue ไทย 
ก.พ. 60 The 3rd Thailand – Israel Security Dialogue อิสรำเอล 
พ.ค. 61 The 4th Thailand – Israel Security Dialogue ไทย 
ส.ค. 62 The 5th Thailand – Israel Security Dialogue อิสรำเอล 

 การประชุมหารือด้านความมั่นคงระหว่างไทยกับอิสราเอล (Thailand – Israel Security Dialogue) เป็นกำรประชุม
ทวิภำคีระหว่ำงหน่วยงำนควำมมั่นคงของรัฐบำลไทยกับรัฐบำลอิสรำเอลในประเด็นควำมมั่นคงต่ำง ๆ อำทิ กำรต่อต้ำน 
กำรก่อกำรร้ำย กำรป้องกันชำยแดน และควำมมั่นคงไซเบอร์ โดยมี สมช. ของทั้งสองประเทศเป็นหน่วยงำนหลัก และได้มี  
กำรจัดอย่ำงต่อเนื่องเป็นประจ ำทุกปี เพื่อเป็นกำรสำนต่อควำมร่วมมือด้ำนควำมมั่นคงของทั้งสองประเทศ และแลกเปลี่ยน
ประสบกำรณ์ องค์ควำมรู้ และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ตั้งแตใ่นปี 2555 โดยสลับกัน ดังนี ้
  
 เป็นเจ้ำภำพ ดังนี้ 

 ความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ ที่ผ่ำนมำ ส ำนักงำนฯ ได้เสริมสร้ำงและพัฒนำควำมร่วมมือในกำร
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำร กำรหำรือประเด็นควำมมั่นคงที่ส ำคัญ อำทิ กำรต่อต้ำนกำรก่อกำรร้ำย กำรประเมินสถำนกำรณ์และ
ประเด็นสถำนกำรณ์ควำมมั่นคงในภูมิภำค รวมถึงมีกำรแลกเปลี่ยนกำรเยือน โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ได้กำรเดินทำงเยือน
ประเทศที่มีควำมร่วมมือกับประชำคมข่ำวกรองต่ำงประเทศ จ ำนวน 3 ครั้ง ดังนี ้

1. ออสเตรเลีย มีควำมร่วมมือกับประชำคมข่ำวกรองในออสเตรเลีย ผ่ำนทำงส ำนักข่ำวกรองต่ำงประเทศออสเตรเลีย 
(Australian Secret Intelligence Service : ASIS) ในด้ำนกำรประเมินวิเครำะห์ กำรแลกเปลี่ยนรำยงำนสถำนกำรณ์  
กำรฝึกอบรม และแลกเปลี่ยนกำรเยือนของประชำคมข่ำวกรอง โดย สมช. เดินทำงเยือน ASIS ระหว่ำงวันท่ี 5 – 10 พ.ย. 61 

2. เกำหลีใต้ มีควำมร่วมมือกับส ำนักข่ำวกรองแห่งชำติเกำหลีใต้ (National Intelligence Service : NIS) ด้ำนกำร
แลกเปลี่ยนข้อมูลและข่ำวสำรกำรประเมินในประเด็นควำมมั่นคงในคำบสมุทรกำหลี โดย สมช. มีกำรเยือนส ำนักงำนใหญ่ NIS 
เมื่อวันท่ี 15 เม.ย. 62 

3. สวิตเซอร์แลนด์ มีควำมร่วมมือกับส ำนักข่ำวกรองแห่งชำติสมำพันธรัฐสวิส (FIS) ด้ำนกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำร
และกำรประเมินสถำนกำรณ์และเอกสำรทำงวิชำกำร โดยมีกำรเยือนส ำนักงำนใหญ่ FIS เมื่อวันท่ี 5 ต.ค. 61 
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ความร่วมมอืด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ 
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 การประชุมประจ าปีของหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง
ประเทศสมาชิก BIMSTEC คร้ังที่  3 (The 3rd Annual 
Meeting of the BIMSTEC National Security Chiefs) 
เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 62 ณ ตึกไทยคู่ฟ้า ท าเนียบรัฐบาล โดยเป็น
การประชุมระดับนโยบายในการร่วมกันในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ รวมถึงความ
ร่วมมือทางวิชาการด้านความมั่นคง ที่มีการด าเนินมายาวนาน
กว่า 10 ปี ท าให้ภูมิภาคอ่าวเบงกอลมีความสงบสุขและ 
มีเสถียรภาพ และแสดงให้เห็นถึงความพร้อมและความสัมพันธ์
ที่แนบแน่นของประเทศสมาชิก ตลอดจนความมุ่งมั่นในการ
ร่วมกันป้องกันและแก้ไขภัยคุกคามด้านความมั่นคงร่วมกัน 
 นอกจากการประชุมประจ าปีหัวหน้าฝ่ายฯ ครั้งที่ 3 
แล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานฯ ได้เข้าร่วม 
การประชุมคณะท างานย่อย และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ภายใต้
กรอบความร่วมมือฯ จ านวน 9 ครั้ง ดังนี้ 1) คณะท างานย่อย 
ว่าด้วยประเด็นด้านกฎหมายฯ ระหว่างวันที่ 28 – 31 ต.ค. 61  
ณ เนปาล 2) คณะท างานว่าด้วยการต่อต้านการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายฯ วันที่ 18 - 21 พ.ย. 61 ณ เนปาล 
3) การประชุมหารือ Dialogue of BIMSTEC Think Tanks on 
Regional Security กรุงนิวเดลี อินเดีย วันที่ 12 – 16 พ.ย. 61 
4 )  ก า ร เ ข้ า ร่ ว ม ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม  Training Program on 
Computer Forensics ภายใต้กรอบ BIMSTEC ระหว่างวันที่ 
11 – 17 พ.ย. 61 ณ เมืองไฮเดอราบัด อินเดีย 5) การประชุม 
BIMSTEC Conference on Regional Cyber Security 
Cooperation ระหว่างวันที่ 4 - 9 ธ.ค. 61 ณ กรุงนิวเดลี 
อินเดีย 6) การเข้าร่วมอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพ
ส าหรับผู้ปฏิบัติงานด้านความมั่นคงของประเทศสมาชิก 
BIMSTEC ระหว่างวันท่ี 17 ก.พ. – 2 มี.ค. 62 ณ เมืองไฮเดอรา
บัด สาธารณรัฐอินเดีย 7) คณะท างานย่อยว่าด้วยความร่วมมือ
ในการต่อต้านการบ่มเพาะแนวคิดที่นิยมความรุนแรงแบบ
สุดโต่งและการต่อต้านการก่อการร้ายภายใต้กรอบ BIMSTEC 
ครั้งที่1 ณ กรุงนิวเดลี อินเดีย ระหว่างวันที่ 10 – 12 มิ.ย. 62 
8) คณะท างานร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านการต่อต้านการก่อ
การร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ ครั้งท่ี 9 ระหว่างวันท่ี  5 - 9 
ส.ค. 62 ณ ราชอาณาจักรภูฏาน และ 9) การประชุม Track 
1.5 BIMSTEC Security Dialogue Forum ครั้งที่ 2 ระหว่าง
วันท่ี 29 ก.ค. - 1 ส.ค. 62 ณ กรุงธากา บังคลาเทศ  
 

 การประชุมคณะท างานร่วมว่าด้วยการหารือด้าน
ความมั่นคงระหว่างประเทศไทยกับสหพันธรัฐรัสเซีย คร้ังที่ 
5 (The 5th Thailand - Russia Joint Working Group 
on Security Consultation : 5th JWG) ระหว่างวันที่ 4 
– 8 กันยายน 2562 ณ นครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก รัสเซีย โดยมี
การหารือความร่วมมือด้านความมั่นคงตามกรอบคณะท างาน
ร่วมฯ ในประเด็นที่ส าคัญ ดังนี ้
 1) สถานการณ์ความมั่นคงด้านการเมืองและการทหาร
ในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก 
 2) ความร่วมมือระหว่างอาเซียน – รัสเซีย 
 3) ความร่วมมือด้านความมั่นคงภายใต้กรอบความ
ร่วมมือของส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติของไทยและ
สภาความมั่นคงแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย  ประกอบด้วย 5 
ประเด็น ได้แก่ (1) การต่อต้านองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ
และการลักลอบค้ายาเสพติด (2) การต่อต้านการก่อการร้าย
และแนวคิดสุดโต่ง (3) การต่อต้านการฟอกเงินและการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (4) ความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานด้านการสืบสวนสอบสวนและหน่วยงาน
อัยการ และ (5) ความร่วมมือภายใต้กรอบกฎหมาย 

 

            การประชุมคณะท างานร่วมว่าด้วย

ความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงไทยกับเวียดนาม 

คร้ังที่ 11 ระหว่างวันที่ 28 ก.ค. - 2 ส.ค. 62 ณ โรงแรม

รอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ และโรงแรมหัวหิน 

แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา ประจวบคีรีขันธ์ 

เวียดนาม 

รัสเซีย 
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การด าเนินการตามกรอบความร่วมมือด้านความม่ันคง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวม 3 ประเทศ 

การติดตาม/สังเกตการณ์ จ านวน 1 ครั้ง ได้แก่ การประชุม ATT CSP5 เพื่อติดตามความคืบหน้าของการผลักดัน

มาตรการ แนวปฏิบัติที่ดีเพื่อด าเนินการตามพันธกรณีสนธิสัญญาฯ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส 

การด าเนินงานภายใต้กรอบความร่วมมือด้านความม่ันคง และพันธกรณีระหว่างประเทศ  
แบ่งการด าเนินงานออกเป็นลักษณะต่างๆ ดังนี้ 

การเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ และการพัฒนาเพ่ือเสริม
ความมั่นคง จ านวน 1 ครั้ง ประกอบด้วย การหารือกับ
กระทรวงมาตุภูมิและกิจการวัฒนธรรม (Ministry of Home 
and Cultural Affairs: MoHCA) การหารือกับศูนย์ความสุข
มวลรวมประชาชาติ (The GNH Centre Bhutan : GNHCB) 
การหารือกับส านักงานสมเด็จพระราชินีราชอาณาจักรภูฏาน 
(Queen’s Project Office: QPO) และการหารือกับศูนย์
เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณเกษตรกรแห่งภูฏาน (Bhutan 
Soul Farmers Livelihood Center) ระหว่างวันที่ 10 – 13 
มิ.ย. 62 ณ ราชอาณาจักรภูฏาน 

การประเมินสถานการณ์ความมั่นคงร่วม (ความ
ร่วมมือกับประชาคมข่าวกรอง) จ านวน 3 ครั้ง คือ 1) การ
หารือสถานการณ์ด้านการข่าวกรองและประสานความร่วมมือ
ระหว่างประชาคมข่าวกรองไทย - ออสเตรเลีย ตามค าเชิญฯ 
2) โครงการส่งเสริมและประสานความร่วมมือด้านการประเมิน
ภัยคุกคาม ระหว่างส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติกับ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติญี่ปุ่น ระหว่างวันท่ี 24 ก.พ. - 1 มี.ค. 
62 และ 3) การหารือและแลกเปลี่ยนสถานการณ์ความมั่นคงฯ 
ระหว่างวันท่ี 14 – 20 เม.ย. 62 ณ กรุงโซล เกาหลีใต ้

 

การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความม่ันคง จ านวน 13 ครั้ง ในประเด็นดังนี้ 

การต่อต้านการก่อการร้ายและป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ จ านวน 3 ครั้ง ได้แก่ 1) การ
แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการต่อต้านการก่อการร้ายและไซเบอร์ 
ระหว่างวันท่ี 11 – 15 ธ.ค. 61 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญีปุ่น่ 
2) การหารือกับผู้แทนหน่วยงานด้านความมั่นคงทาง 
ไซเบอร์ของออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 16 – 20 ธ.ค. 61  
ณ เครือรัฐออสเตรเลีย และ 3) การหารือทวิภาคีด้านการต่อตา้น 
การก่อการร้ายและแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรง ระหว่าง
ไทย – ออสเตรเลีย ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 12 – 16 ส.ค. 62  
ณ เครือรัฐออสเตรเลีย 

การสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับนานา
ประเทศและการขับเคลื่อนท่าทีไทยต่อประเทศมหาอ านาจ 
จ านวน 1 ครั้ง โดยการเข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูง
ด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 15 
– 23 มิ.ย. 62 ณ สหพันธรัฐรัสเซีย  

ความร่วมมือทางวิชาการ จ านวน 1 ครั้ง ได้แก่  
โครงการแลกเปลี่ยนการจัดท าตัวช้ีวัด แนวทางการติดตามและ
ประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย
ความมั่นคงแห่งชาติ  ระหว่างวันที่  21 – 26 พ.ค. 62  
ณ ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม และราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ 

 

การแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้ จ านวน 4 ครั้ง ดังนี้ 1) การแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีและข้อมูลด้านความมั่นคงเพื่อ

สนับสนุนการแก้ไขปัญหา จชต. การป้องกันการขยายของแนวคิดสุดโต่งฯ ระหว่างวันที่ 24 ก.พ. – 2 มี.ค. 62 ณ ประเทศ
ตุรก ี2) การติดตามการขับเคลื่อนงานโครงการการูด้าขาว และการหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลข้อคิดเห็นของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อประกอบการทบทวนนโยบายการบริหารและการพัฒนา จชต. 3) การสัมมนาว่าด้วยสงครามลูกผสมและการปฏิบัติการใน
พื้นที่สีเทา ระหว่างวันที่ 22 – 28 มิ.ย. 62 ณ สาธารณรัฐเอสโตเนีย และ 4) โครงการเสริมสร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนวทางการจัดการศึกษาใน จชต. ระหว่างวันที่ 26 พ.ย. - 1 ธ.ค. 61 ณ ประเทศอียิปต์และจอร์แดน 

รัสเซีย การประชุมในฐานะผู้แทนประเทศ โดยการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการ (Joint 

Cabinet Retreat : JCR) ไทย – ลาว ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 13 – 14 ธ.ค. 61 ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว 
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การเข้าร่วมประชุม ฝึกอบรม รวม 37 ครั้ง ตามประเด็นความม่ันคงที่ส าคัญ ดังนี้ 

การต่อต้านการก่อการร้าย จ านวน 8 ครั้ง ดังนี้  

1) การประชุมระดับอนุภูมิภาคว่าด้วยการต่อต้านการก่อการ

ร้าย ระหว่างวันที่ 5 – 7 พ.ย. 61 ณ กรุงจาการ์ตา อินโดนีเซีย 

2) การเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop for South 

and South East Asian countries on Countering the 

Financing of Terrorism and the Proliferation of 

Weapons of Mass Destruction ระหว่างวันที่ 4 - 6 ธ.ค. 

61 ณ สิงคโปร์ 3) การประชุม Study Group on Confidence 

Building Measures to Reduce the Risk of Conflict 

Streaming from the Use of Information and 

Communication Technologies ครั้งที่ 3 เมื่อวันท่ี 29 ม.ค. 62 

ณ สิงคโปร์   4) การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค 

Regional Expert Workshop for Member States of South-

East Asia to Raise Awareness of the Need to Protect 

Critical Infrastructure against Terrorist Attacks and to 

Strengthen Implementation of UNSCR 2341 and Other 

Relevant Council Resolutions ระหว่างวันที่ 18 - 20 มี.ค. 

62 ณ สิงคโปร์ 5) การประชุม ARF Open Ended Study 

Group on Confidence Building Measures To Reduce 

the Risk of Conflict Stemming from the Use of ICTs 

(OESG) ครั้ งที่  4  และการประ ชุม  ARF Inter-sessional 

Meeting on Security of and in the Use of Information 

and communication Technologies (ARF ISM on ICTa) ครั้ง

ที่ 2 ระหว่างวันที่ 25 - 30 มี.ค. 62 ณ สิงคโปร์ 6) การเข้าร่วม

ประ ชุม  OSCE –  Wide Seminar on Passenger Data 

Exchange ระหว่างวันที่ 30 ต.ค. – 3 พ.ย. 61 ณ ออสเตรีย 

7) การประชุมระดับภูมิภาคเรื่องการพัฒนาแผนปฏิบัติการ

ระดับชาติด้านการป้องกันและต่อต้าน แนวคิดสุดโต่งที่นิยม

ความรุนแรง ระหว่างวันที่ 9 – 13 ธ.ค. 61 ณ กรุงบูดาบี 

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และ 8) การประชุมความร่วมมือ 

ด้านการต่อต้านการก่อการร้าย อาเซียน-ญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 

20 – 23 ม.ค. 62 ณ กรุงเนการา บรูไนดารุสซาลาม  

 การป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ 

จ านวน 8 ครั้ง ดังนี้ 1) การเข้าร่วมประชุมรัฐภาคีอนุสัญญา

สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ 

ที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร ระหว่างวันที่ 12 – 21 ต.ค. 61  

ณ  ออสเตรีย 2) การประชุม ASEAN Ministerial Meeting 

on Transnational Crime and its related meetings 

ระหว่างวันท่ี 29 ต.ค. - 2 พ.ย. 61 ณ กรุงเนปีดอว์ เมียนมา  

3) การเยี่ยมชม The Cyber Security Agency od Singapore 

ระหว่างวันที่ 21 - 23 พ.ย. 61 4) การเข้าร่วมฝึกซ้อมระดับ

ภูมิภาคว่าด้วยความร่วมมือทางข่าวกรองในการต่อต้านภัย

การก่อการร้ายและอาชญากรรมทางไซเบอร์ ระหว่างวันที่ 

25 ก.พ. - 1 มี.ค. 62 ณ เมืองลังกาวี มาเลเซีย 5) การประชุม 

ASEAN Cross-Sectoral and Cross-Pillar Meetings to 

develop the Work Plan of the ASEAN Plan of Action to 

Prevent and Counter the Rise of Radicalisation and 

Violent Extremism 2018 – 2025 ระหว่างวันที่ 4 - 5 เม.ย. 62 

ณ เมืองบาหลี อินโดนีเซีย 6) การประชุม Securing Our 

Borders against Travelling Traveling Terrorism-Challenges, 

Best Practice, and Recommendations ระหว่ า งวันที่   

13-17 พ.ค.62 ณ เมืองมิวนิก เยอรมนี 7) การประชุม Norms 

of responsible state behavior in cyberspace 1 1 - 1 2 

มิ.ย. ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ และ 8) การประชุมเจ้าหน้าที่

อาวุโสอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ ครั้งที่ 19 ระหว่าง

วันท่ี 22 – 26 ก.ค. 62 ณ กรุงเนปีดอว์ เมียนมา  
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ระหว่างวันที่ 14 – 18 มี.ค. 62 ณ สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม 4) การประชุมสภาบริหารศูนย์  Regional 
Cooperation Agreement on Combating Piracy and 
Armed Robbery against Ships in Asia ( ReCAAP ISC) 
ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 19 - 22 มี.ค. 62 ณ สาธารณรัฐ
สิงคโปร์ 5) การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่า
ด้วยกฎหมายหมายทะเล ครั้งที่ 29 ระหว่างวันท่ี 15 – 22 
มิ.ย. 62 ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐ อเมริกา และ 6) การอบรม 
China - ASEAN Coastal Spatial Planning based on 
Ecological Safety ระหว่างวันท่ี 5 – 11 ส.ค. 62 ณ เมือง
กวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน 

อาเซียน/ประชาคมการเมือง  และความมั่นคง
อาเซี ยน  จ านวน 1 ครั้ ง  ได้ แก่  การประชุม ASEAN 
Perspective in Conflict Management and Conflict 
Resolution in the Region ระหว่างวันที่ 5-7 ธ.ค. 61 ณ 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

การบริหารจัดการความมั่นคงภายในประเทศ จ านวน  
3 ครั้ง ดังนี้  1) การเข้าร่วมหารือระหว่างประเทศเรื่อง 
การโยกย้ายถิ่นฐาน ระหว่างวันที่ 6 - 11 ต.ค. 61 ณ นครเจนีวา 
สมาพันธรัฐสวิส 2) การอบรมเกี่ยวกับภาวะไรร้ัฐ (Statelessness) 
ครั้งที่ 6 วันที่ 14 - 21 ต.ค. 61 ณ เมืองซานเรโม สาธารณรัฐ
อิตาลี และ 3) การประชุมสุดยอดเวทีโลกว่าด้วยการโยกย้าย
ถิ่นฐานกับการพัฒนา ครั้งท่ี 11 ระหว่างวันท่ี 3 – 9 ธ.ค. 61 
ณ เมืองมาร์ราเกช ราชอาณาจักรโมร็อกโก 

หัวข้ออื่น ๆ จ านวน 2 ครั้ง ได้แก่ 1) การอบรม 
Critical Incident Management ระหว่างวันที่  13 - 14 
มิ.ย. 62 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส และ 2) การเข้าร่วม
ประชุม เรื่อง การประเมินความเสี่ยงและการน า Horizon 
Scanning วางแผนด้านความมั่นคง ระหว่างวันที่ 22 - 26 
ก.ค. 62 ณ เมืองโฮโนลูลู มลรัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา 

การแก้ไขปัญหาอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง
การค้าอาวุธ การลดอาวุธ และการควบคุมอาวุธตามแบบ 
จ านวน 6 ครั้ง ดังนี้ 1) การฝึกอบรม INTERPOL Detection 
of Radiological and Nuclear Materials at Border 
Crossing Training Course ณ  Jakarta Centre For Law 
Enforcement Cooperation (JCLEC) ระหว่างวันที่  15 – 
19 ต.ค. 61 ณ เมืองเซมารัง สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 2) การ
ประชุม Pacific Arms Trade Treaty Conference ภายใต้  
กรอบสนธิสัญญาว่าด้วยการค้าอาวุธ (Arms Trade Treaty 
: ATT) ระหว่างวันที่ 27 ก.พ. – 1 มี.ค. 62 ณ นครบริสเบน 
ออสเตรเลีย 3) การอบรม Conflict Prevention through Arms 
Control, Disarmament and Non-proliferation in the 
OSCE Area ระหว่างวันที่ 8 – 10 เม.ย. 62 ณ นครเจนีวา 
สมาพันธรัฐสวิส 4) การเข้าร่วมการฝึกสกัดกั้นทางทะเล 
Eastern Endeavor’19 ภายใต้กรอบความริเริ่มเพื่อความ
มั่นคงจากการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง 
ระหว่างวันที่ 9 – 12 ก.ค. 62 ณ เมืองปูซาน สาธารณรัฐ
เกาหลี 5) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาระเบียบ
ปฏิบัติส าหรับสมาชิกอาเซียนด้านการตอบสนองด้านสาร
และวัสดุอันตราย  ที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุข (Workshop 
to develop SOP for all Multi-hazards public health 
emergency response approach for AMS) ระหว่างวันท่ี 
29 ก.ค. – 3 ส.ค. 62 ณ แคว้นเสียมเรียบ ราชอาณาจักร
กัมพูชา และ 6) การสัมมนา Inter-Regional and MultI-
National Approaches on Regulating Arms and 
Ammunition Flows in Asia ระหว่างวันที่ 24 – 26 ก.ย. 
62 ณ แคว้นเสียมเรียบ ราชอาณาจักรกัมพูชา 

ความมั่นคงทางทะเล จ านวน 6 ครั้ง ดังนี้ 1) การประชุม 
ASEAN Maritime Forum (AMF) ครั้งที่ 8 และการประชุม 
Expanded ASEAN Maritime Forum (EAMF) วันที่  5 - 7 
ธ.ค. 61 ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 2) การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ASEAN Regional Forum (ARF) Workshop on 
Implementing UNCLOS and other International 
Instruments to Address Emerging Maritime Issues 
วันที่ 25 - 28 ก.พ. 62 ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
3) การประชุม ASEAN Regional Forum Inter - Sessional 
Meeting on Maritime Security (ARF ISM on MS)   

 การขยายกรอบความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ 
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Thailand – Australia Bilateral Dialogue on CT and CVE 

 

 

 

 

 

คณะผู้แทน สมช. ได้เดินทางเยือนออสเตรเลียตามค าเชิญ

ของรัฐบาลออสเตรเลีย เพื่อเข้าร่วมการประชุมทวิภาคีด้านการ

ต่อต้านการก่อการร้ายและการต่อต้านแนวคิดสุดโต่งนิยมความรุนแรง 

ครั้งท่ี 1 ระหว่างวันท่ี 12 – 16 ส.ค. 62 ณ เครือรัฐออสเตรเลีย โดยมี

ประเด็นหารือด้านการข่าวในสถานการณ์ด้านการก่อการร้าย นโยบาย 

กฎหมายและกลไกที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการก่อการร้าย แนว

ทางการต่อต้านแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรง และการสนับสนุน

ทางการเงินแก่การก่อการร้าย และหารือเพื่อพัฒนาการด าเนิน 

ความร่วมมือภายใต้กรอบดังกล่าวในระยะต่อไป 

การประสานความร่วมมือด้านความมั่นคงกับสหภาพยุโรป 

เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 62 อธิบดีกรมเอเชียแปซิฟิก กระทรวงการ

ต่างประเทศสหภาพยุโรป ได้เข้าเยี่ยมคารวะและหารือกับ รองเลขาธิการ

สภาความมั่นคงแห่งชาติ โดยเน้นย้ าความพร้อมในการส่งเสริมความร่วมมือ

ด้านความมั่นคงระหว่างกัน และหารือความเป็นไปได้ในการสร้างกลไก

หารือรูปแบบ “เวทีหารือด้ านความมั่ น คง” (Security Dialogue) 

ครอบคลุมประเด็น ดังนี้  1) สถานการณ์ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง  

2) อาชญากรรมทางไซเบอร์ 3) ความมั่นคงทางทะเล และ 4) การบริหาร

จัดการวิกฤตการณ์ระดับชาติและการต่อต้านการก่อการร้าย รวมถึงเชิญ

ผู้แทน สมช. เข้าเยี่ยมชมส านักงานใหญ่สหภาพยุโรป ณ กรุงบรัสเซล 

ประเทศเบลเยียม ทั้งนี้ ส านักงานฯ มีความพร้อมและเห็นเป็นโอกาสในการ

ยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและสร้างความร่วมมือท่ีเป็นรูปธรรม 

โดยฝ่าย EU อยู่ระหว่างการพิจารณารูปแบบที่เป็นไปได้และหลักปฏิบัติที่

เกี่ยวข้อง 

การขยายกรอบความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ 
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 การจัดท ากฎหมายล าดับรองรองรับ พระราชบัญญัติสภาความม่ันคงแห่งชาติ พ.ศ. 2559 

 

 

คณะกรรมการ เวลา มติ 
คณะกรรมการบริหาร
สถานการณ์ฉุกเฉิน คร้ังท่ี 
4/2561 

16 พ.ย. 61 เห็นชอบให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา 2 ประเด็น ดังนี้ 
1. ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่ทุก
อ าเภอ ในพื้นที่ 3 จชต. ยกเว้น อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี อ.เบตง จ.ยะลา และ อ.สุไหง
โก-ลก อ.สุคิริน จ.นราธิวาส ออกไป อีก 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 20 ธ.ค. 61 และสิ้นสุด
วันที่ 19 มี.ค. 62 
2. ปรับลดพื้นท่ี อ.สุคริิน จ.นราธิวาส ออกจากพ้ืนท่ีการประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินท่ีมีความรา้ยแรงตาม พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พ.ศ. 2548 เพื่อน า พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจกัร พ.ศ. 
2551 มาใช้บังคับใช้แทน 

คณะกรรมการบริหาร
สถานการณ์ฉุกเฉิน คร้ังท่ี 
2/2562 

29 พ.ค. 62 เห็นชอบใหน้ าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา 2 ประเด็น ดังนี้ 
1. ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่ 3 
จชต. ยกเว้น อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี อ.เบตง จ. ยะลา และ อ.สุไหงโก-ลก อ.สุคิริน 
จ.นราธิวาส ออกไปอีก 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 20 มิ.ย. 62 และสิ้นสุดในวันที่ 19 
ก.ย. 62 
2. แนวทางการแก้ไขเพิ่มเตมิ พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
พ.ศ. 2551 และมอบหมายให้ กอ.รมน. เป็นผู้ร่างกฎหมายต่อคณะรฐัมนตร ี

คณะกรรมการบริหาร
สถานการณ์ฉุกเฉิน คร้ังท่ี 
3/2562 

23 ส.ค. 62 เห็นชอบใหน้ าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา 2 ประเด็น ดังนี ้
1. การปรับลดพื้นที่ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส ออกจากพื้นที่การประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงตาม พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ 
เพื่อน า พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรฯ มาบังคับแทน และ
ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่ 
ทุกอ าเภอ ในพื้นที่ 3 จชต. ยกเว้น อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี อ.เบตง จ.ยะลาและ  
อ.สุไหงโก-ลก อ.สุคิน อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส ออกไป 3 เดือน ตั้งแต่ วันที่ 20 
ก.ย. 62 และสิ้นสุดในวันท่ี 19 ธ.ค. 62 
2. การแก้ไขเพิ่มเติมประกาศตามมาตรา 11 ของ พ.ร.ก. การบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉินฯ เพื่อมอบให้ กสทช. เป็นผู้ด าเนินการแทน ในส่วนการควบคุม
การลงทะเบียนซิมการ์ดในพื้นที ่

 

 

 

 การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน (กบฉ.) การบังคับใช้พระราชก าหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 ในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการบริหาร
สถานการณ์ฉุกเฉิน โดยการประชุมคณะกรรมการ จ านวน 3 ครั้ง มีมติส าคัญ ดังนี้ 

ภารกิจกฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคง 
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 การพัฒนากฎหมาย  

ร่างกฎหมาย การด าเนินการที่เกี่ยวข้อง สถานะปัจจุบัน 

การยกร่างพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการก่อการร้าย พ.ศ. .... 

1. การพิจารณาร่างกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการก่อการร้าย เมื่อวันท่ี 4 ต.ค.61 
มติเห็นชอบให้เสนอ ร่าง พ.ร.บ. ป้องกันและ
ปราบปรามการก่อการร้ายฯ ต่อคณะรัฐมนตรี 
2. การก าหนดแนวทางการจัดท ากฎหมายล าดับ
รองฯ เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 62 และ 14 พ.ค. 62 มติ
เห็นชอบแนวทางการจัดท าแผนในระดับนโยบาย
และแผนด าเนินการของส่วนราชการในระดับ
ปฏิบัติ 
3. การพิจารณาก าหนดแนวทางการจัดท ากฎหมาย
ล าดับรอง เพื่อด าเนินการร่างกฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการก่อการร้าย เมื่อวันที่ 
29 เม.ย. 62 มติเห็นชอบแนวทางและกลไกในการ
จัดท ากฎหมายล าดับรอง โดยจัดท าร่างกฎหมาย
ล าดับรองที่เกี่ยวข้องควบคู่ไปกับการเสนอร่าง
กฎหมายตามขั้นตอนการเสนอกฎหมาย 
4. การประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อ
พิจารณายกร่ างกฎหมายล าดับรองของร่าง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการก่อการ
ร้าย พ.ศ. .... ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 
2562 มติ เห็นชอบในหลักการในการยกร่าง
กฎหมายล าดับของร่ าง  พ.ร .บ .ป้องกันและ
ปราบปรามการก่อการร้าย พ.ศ. .... 

อยู่ระหว่างเตรียมน าเสนอ
คณะรัฐมนตรี ก่อนเสนอต่อ
ที่ประชุมรัฐสภาต่อไป 

การด าเนินการในระยะต่อไป 
จัดท ากฎหมายล าดับรองที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ  ( ร่ า ง ) 
พระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการก่อการร้าย 
พ.ศ. .... 

การยกร่างพระราชบัญญัติข้อมูลความ
มั่นคงของรัฐและความลับของทาง
ราชการ พ.ศ. .... 

คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ ๑๓ โดยมี นาย
บวรศักดิ์  อุวรรณโณ เป็นประธาน อยู่ระหว่างการ
ตรวจพิจารณารา่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ ฯ 

อยู่ระหว่างการเข้าร่วมช้ีแจง
ต่อคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ค ณ ะ ที่  ๑ ๓  เ พื่ อ ต ร ว จ
พิจารณาร่าง พ.ร.บ. ข้อมูล
ข่าวสารของราชการฯ 

การยกร่างประกาศส านัก
นายกรัฐมนตรี เร่ือง หลักเกณฑแ์ละ
วิธีการตรวจสอบประวัติและ
พฤติการณ์บุคคลและการก าหนดแบบ
เอกสารที่ใช้ในการรักษาความ
ปลอดภัยตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความ
ปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม 

 อยู่ระหว่างน าเสนอ ครม. 
เพื่อพิจารณา 
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 ฐานข้อมูลความม่ันคง 

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 58 นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
จัดท าฐานข้อมูลกลางโดยเช่ือมโยงข้อมูลในการด าเนินงานจากฐานข้อมูลต่าง ๆ ให้เป็นระบบเดียวกัน โดยในกรณีข้อมูลที่อาจ
ส่งผลกระทบต่องานด้านความมั่นคงให้มีการคัดกรองโดยส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ  ทั้งนี้ จากข้อสั่งการดังกล่าว
ส านักงานฯ ได้ด าเนินการพิจารณาบูรณาการฐานข้อมูลด้านความมั่นคง ปรากฏผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

คณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลด้านความมั่นคง โดยมี รองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ) 

เป็นประธาน ท าหน้าที่ก าหนดนโยบายและแนวทางการบูรณาการฐานข้อมูลด้านความมั่นคง รวมทั้ง ก ากั บ ติดตาม และ

ตรวจสอบการด าเนินงานท่ีเกี่ยวข้อง พร้อมท้ังรายงานความก้าวหน้าต่อคณะรัฐมนตรีผ่านกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ

สังคม ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 ต.ค. 61 ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 62 ส านักงานฯ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการ

บูรณาการฐานข้อมูลด้านความมั่นคง ครั้งที่ 1/2562 โดยมี รองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประวิตรฯ) เป็นประธาน โดยมีวาระส าคัญ 

ดังนี ้

 

 รับทราบความก้าวหน้าการพิจารณาโครงการพัฒนา

ระบบความเช่ือมโยงข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลเพื่อจัดตั้ง

ฐานข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลแห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี 

เมื่อวันท่ี 2 ม.ค. 62 ซึ่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ

สังคมในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพ อยู่ระหว่างด าเนินการ

รวบรวมและจัดท าข้อมูล เพื่อน าเสนอคณะรัฐมนตรี 

 พิจารณาเห็นชอบแผนบูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคง (พ.ศ. 

2562-2565) ตามกรอบแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น

ความมั่นคง (พ.ศ. 2561 - 2580) ซึ่งร่างแผนฯ ดังกล่าวเป็นแผน

ระดับ ๓ ตามมติคณะรัฐมนตรี โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างระบบ

ฐานข้อมูลและข้อมูลด้านความมั่นคงที่ทันสมัย ถูกต้อง และสมบูรณ์

เพียงพอสามารถสนับสนุนกลไกการตัดสินใจเพื่อแก้ปัญหาความ

มั่นคงในระดับชาติ ทั้งนี้ ให้ส านักงานฯ น าร่างแผนฯ ตามมติที่

ประชุมเสนอสภาความมั่นคงแห่งชาติต่อไป 

 

 

 

ฐานข้อมูลความม่ันคงและการพฒันาองค์ความรู้ด้านความม่ันคง 
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ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติจัดตั้งสถาบันความมั่นคงศึกษา (Institute of Security Studies : ISS) เป็น
หน่วยงานภายใน เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 โดยมีสถานะเป็นหน่วยคลังสมอง (Think Tank) และหน่วยฝึกอบรม 
(Training) วิชาการความมั่นคง อันจะพัฒนาองค์ความรู้ความมั่นคงท่ีส าคัญจ าเป็นต่อการด าเนินงานของส านักงานสภาความ
มั่นคงแห่งชาติ ตลอดจนหน่วยงาน องค์กร ภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องในประชาคมความมั่นคง รวมทั้งพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร
ด้านความมั่นคงในระยะต่อไป 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งนับว่าเป็นปีแรกภายหลังการจัดตั้งฯ ส านักงานฯ เริ่มต้นจัดการศึกษาฝึกอบรม 
ตลอดจนพัฒนาองค์ความรู้ความมั่นคง และองค์ความรู้ทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้ 

 

 องค์ความรู้ความม่ันคง 

การแต่งต้ังคณะกรรมการนโยบายวิชาการ

ความมั่นคง ภายใต้ค าสั่ง สภา มช. เพื่อเป็นกลไก

ขับเคลื่อนการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบและ

มีประสิทธิภาพ ภายใต้ระบบบริหารจัดการที่ก าหนดขึ้น 

เพือ่ประสานงานหรือร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศใน

ด้านวิชาการที่เกี่ยวกับความมั่นคง รวมทั้งศึกษา วิจัย 

รวบรวม พัฒนา ส่งเสริม และเผยแพร่ข้อมูลหรือองค์ความรู้

เกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติ 

การสนับสนุนวิทยากรอภิปราย/เสวนา/
บรรยายแก่หน่วยงาน ส่วนราชการ และสถาบัน
วิชาการต่างๆ จ านวน 80 ครั้ง ประกอบด้วย 1. การบรรยาย
โดยผู้บริหาร สมช. จ านวน 31 ครั้ง และ 2. การบรรยาย
โดยผู้แทนจากส านัก/กลุ่มงานต่าง ๆ จ านวน 49 ครั้ง 
อาทิ การบรรยายหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.), 
หลักสูตรหลักประจ าวิทยาลัยการทัพบก  (วทบ.), 
หลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ (บมช.),
หลั กสู ตร เสนาธิการทหารอากาศ  และหลักสูตร
นายอ าเภอ เป็นต้น รวมทั้ง การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง
การเตรียมการของกองทัพเรือเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี, การฝึกอบรมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพฝ่าย
ปกครองเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงเชิงพื้นที่, การสัมมนา
ด้านความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการป้องกันและสกัดกั้นแรงงานต่างด้าว
หลบหนีเข้าเมืองทางทะเล 

การพิจารณาส่งบุคลากรเข้าร่วมหลักสูตร
อบรม/สัมมนา/เสวนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการในเชิง
วิชาการ ที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานภายนอก/สถาบันทาง
วิชาการ/ภาคเอกชน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
เช่น GCSP JUSMAGTHAI ทั้งนี้ ได้มีการจัดท าหลักเกณฑ์
แนวทางในการพัฒนาบุคลากรฯ ฐานข้อมูลหน่วยงาน
และประวัติบุคลากร เพื่อพิจารณาความเหมาะสมและ
กระจายโอกาสให้แก่บุคลากรของ สมช. อย่างเป็นระบบ 
ต่อเนื่อง และทั่วถึง 
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การจัดท าวารสารชุดความม่ันคงศึกษา (รอบ ๔ เดือน) 

การสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานความมั่นคงกับหน่วยงานภาควิชาการ/หน่วยงานรัฐ 
ผ่านเวทีวิชาการของสถาบันความมั่นคงศึกษา อาทิ การจัดประชุม/สัมมนา/อภิปราย เพื่อการมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ มุมมอง ประสบการณ์ ระบบคิดวิเคราะห์ การระดมความคิดเห็นในประเด็นความมั่นคงที่มีความเช่ือมโยงกันใน
หลายมิติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานฯ ด าเนินการจัดการประชุม สัมมนา อภิปรายเชิงวิชาการ จ านวน 6 ครั้ง 
ดังนี ้ ครั้งที่ 1 เรื่อง “ทิศทางการรักษาความมั่นคง มั่งคั่งทางทะเลภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง” 

ครั้งที่ 2 เรื่อง “กระบวนทัศน์การรักษาความมั่นคงเพื่อสนับสนุนการค้าการลงทุนและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
เพื่อสนับสนุนงานความมั่นคง” 

ครั้งที่ 3  เรื่อง “นโยบายประเทศโลกมุสลิมต่อความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียและไทย”  
ครั้งที่ 4 เรื่อง “ความสามารถของไทยในการบริหารวิกฤตการณ์ความมั่นคงรูปแบบใหม่” 
ครั้งที่ 5  เรื่อง “Social Media Fake News, Cyber Crimes และการรักษาข้อมูลด้านความมั่นคง” 
ครั้งที่ 6 “สังคมพหุวัฒนธรรมกับความมั่นคงของมนุษย์” 



 

4
9

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในการปรับโครงสร้างส่วนการแบ่งส่วนราชการของ 
สมช. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้มี การปรับปรุง (ร่าง) 
กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการของ สมช. ตามความเห็นที่
ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการ
ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการด้านสังคม (อ.ก.พ.ร. 
ด้านสังคม) โดยมี รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็น
ประธาน และที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
(ก.พ.ร.) ครั้งที่ 3/62 ได้มีมติเมื่อวันที่ 22 พ.ค. 62 เกี่ยวกับการ
ด าเนินงานดังกล่าว ปรากฏรายละเอียดที่ส าคัญ โดยสรุป ดังนี ้

 การปรับปรุงภารกิจ อ านาจหน้าที่ของส านักงานฯ 

 การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน
ส านักงานฯ โดย  

- จัดตั้งกองความมั่นคงทางทะเล โดยแยกออกจาก
กองความมั่นคงกิจการชายแดนและประเทศรอบบ้าน 

- จัดตั้งกองกฎหมายความมั่นคง 
- น าภารกิจของสถาบันความมั่นคงศึกษามาเพิ่มเติม

เป็นอ านาจหน้าที่ของกองนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง 

 การประชุมผู้บริหาร  การปรับโครงสร้าง/การแบ่งส่วนราชการ 

 การประชุมรายเดือน เพื่อก าหนดเป้าหมายและ 
ทิศทางการด าเนินงาน รวมถึงการพิจารณาวาระส าคัญเร่งด่วน
ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี  รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก 
ประวิตร วงษ์สุวรรณ) คณะรัฐมนตรี และติดตามการด าเนินงาน
ของส านัก/กลุ่มงาน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีการ
ประชุมรวม 10 ครั้ ง  กรอบวาระส าคัญของการประชุม 
ประกอบด้วย 1) การด าเนินงานตามนโยบาย/ข้อสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) 
คณะรัฐมนตรี และสภาความมั่นคงแห่งชาติ 2) การติดตาม 
ความคืบหน้าผลการด าเนินงานและสถานะการเบิกจ่าย
งบประมาณ 3) การประสานการด าเนินการและความร่วมมือ
ภายในส านักงานฯ 4) การมอบนโยบาย/แนวทางการด าเนินงาน
ของเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ และ 5) เรื่องอื่น ๆ 

 การประชุมประสานภารกิจรายสัปดาห์ เพื่อประสาน
และติดตามความคืบหน้าการด าเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ 
ภายใน ส านักงาน ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องตามห้วงเวลาที่ก าหนด  

การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
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 การประชุมรายเดือน เพื่อก าหนดเป้าหมายและทิศ
ทางการด าเนินงาน รวมถึงการพิจารณาวาระส าคัญเร่งด่วนตาม 
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร  
วงษ์สุวรรณ) คณะรัฐมนตรี และติดตามการด าเนินงานของส านกั/
กลุ่มงาน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีการประชุมรวม 10 ครั้ง 
(ยกเว้นในเดือน เม.ย. 61 และ ส.ค. 61) กรอบวาระส าคัญของการ
ประชุม ประกอบด้วย 1) การด าเนินงานตามนโยบาย/ข้อสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) 
คณะรัฐมนตรี และสภาความมั่นคงแห่งชาติ 2) การติดตาม 
ความคืบหน้าผลการด าเนินงานและสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณ 
3) การประสานการด าเนินการและความร่วมมือภายในส านักงาน
ฯ 4) การมอบนโยบาย/แนวทางการด าเนินงานของเลขาธิการ
สภาความมั่นคงแห่งชาติ และ 5) เรื่องอื่น ๆ 

 การประชุมประสานภารกิจรายสัปดาห์ เพื่อประสาน
และติดตามความคืบหน้าการด าเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ 
ภายใน ส านักงาน ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องตามห้วงเวลาที่ก าหนด  

 การจัดท าแผนงานงบประมาณ (รายละเอียดตาม
ผนวกสรุปการเสนอของบประมาณ) 

 การเตรียมการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อ 15 พฤศจิกายน 2561 โดยการ
ประชุมคณะท างานพัฒนาแผนปฏิบัติราชการ ประสาน และ 
บูรณาการงบประมาณของ สมช. ได้ช้ีแจงและพิจารณาแนวทาง 
การจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 การจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 กรอบวงเงิน 418,472,200 บาท 

 การจัดท าเอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณต่อ
สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา กรอบวงเงิน 292,876,900 บาท 

 การชี้แจงงบประมาณต่อสภาผู้แทนราษฎรและ
วุฒิสภา ในห้วงเดือนธันวาคม 2562 รวม 5 คณะ ได้แก่  
1) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2) คณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรม 
สัมมนา ประชาสัมพันธ์ฯ 3) คณะอนุกรรมาธิการครภุัณฑ์ ที่ดิน สิ่ง
ก่อสร้างฯ 4) คณะอนุกรรมาธิการแผนงานบูรณาการขับเคลื่อน
การแก้ไขปัญหา จชต. และ 5) คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ 
วุฒิสภา 

 ผลการพิจารณางบประมาณ สมช. ได้รับจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 
290,128,700 บาท โดยลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
จ านวน 5,234,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.77 ดังนี ้

 คณะอนุกรรมการครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้างฯ มีมติ
เห็นชอบงบลงทุน วงเงิน 1,274,800 บาท โดยไม่มีการปรับลด 

 คณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ฯ 
มีมติปรับลดงบประมาณแผนงานพื้นฐาน งบประมาณรายจ่าย
อื่น ค่าใช้จ่ายที่ 1 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อน
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ จ านวน 500,000 บาท 

 คณะอนุกรรมาธิการแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการ
แก้ไขปัญหา จชต.  มีมติปรับลดงบประมาณโครงการขับเคลื่อน
งานโดยความร่วมมือของภาครัฐส่วนที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้  จ านวน 2,248,200 บาท โดยมี
ข้อสังเกตว่า ควรลดบทบาทของผู้แทนพิเศษ (ผทพ.) และ
ส านักงาน คปต. ส่วนหน้า และให้กลับมาสู่การด าเนินการตาม
กลไกปกติ 

ตารางสรุปผลการพิจารณาจัดสรรงบประมาณฯ จ าแนกตามแผนงาน 

แผนงาน วงเงินขอรับการจัดสรร ผลการพิจารณา วงเงินได้รับการจัดสรร 

รวมงบประมาณ ตาม (ร่าง) พ.ร.บ. งบประมาณฯ 292,876,900 ปรับลด 1,774,800 291,102,100 

แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต ้

87,348,400 ปรับลด 1,274,800 86,073,600 

แผนงานพ้ืนฐานด้านความมั่นคง 107,440,300 ปรับลด 500,000 106,940,300 

แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคง 

23,662,100 - 23,662,100 

แผนงานบุคลากรภาครัฐ 74,426,100 - 74,426,100 

 

 ระบบแผนงานงบประมาณ  

 



 

5
1

 

 
 การบริหารแผนงาน ส านักงานฯ ได้รับการจัดสรร

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวม 
295,363,200 บาท โอนเงินเบิกแทนรวม 11,331,827 บาท 
คงเหลืองบสุทธิตามระบบ GFMiS 284,031,373 บาท 
ปรากฏผลด าเนินงาน ดังนี้  

 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ข้อมูล ณ วันที่ 30 
กันยายน 2562 ส านักงานฯ ใช้จ่ายสุทธิ 279,387,300 บาท 
จ าแนกเป็น 1) รายการวางเบิกในระบบ GFMiS จ านวน 
258,867,200 บาท และ 2) รายการก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 
20,520,100 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.37 เกินเป้าหมายของ
รัฐบาลที่ก าหนดไว้ร้อยละ 96  

 ผลด าเนินการตามเป้าหมายและตัวชี้วัด ตามแผน
งบประมาณ ผลด าเนินการบรรลุเป้าหมาย 

 การขับเคลื่อนแผนงาน ดังนี้ 
- การจัดท าแผนปิิบัติราชการ สมช. พ.ศ. 2562 

โดยจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 
2560 และน าข้อมูลเข้าในระบบบริหารโครงการตามแผน
ยุทธศาสตร์ เพื่อใช้ในการติดตามผลด าเนินงานในปีถัดไป 

- การจัดท าแผนบูรณาการภายใน สมช. เพื่อบูรณาการ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมสัมมนาหรือการเดินทาง
ในพืน้ท่ีต่างๆ เพื่อลดภาระของหน่วยงานในพ้ืนท่ีภายใน 

        

 

ประเทศและต่างประเทศ  โดยพิจารณาความสอดคล้องของ
ประเภทกิจกรรม พ้ืนท่ี กลุ่มเป้าหมาย  

- การบริหารและเ ร่ง รัดการด าเนินงานและ
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ  ให้ เป็นไปตาม
เป้าหมายตามแผนงาน และการประสานแผนงาน/ความต้องการ 
เพื่อสนับสนุนงบประมาณ โดยกลไกคณะท างานพัฒนา
แผนปฏิบัติราชการภายในองค์กรฯ                                             

 การติดตามผลด าเนินงาน 1) จัดท าแผนการ
ติดตามประเมินผล 2) การใช้ระบบสารสนเทศ (ระบบ
บริหารโครงการตามแผนยุทธศาสตร์) 3) กลไก คณะท างาน
พัฒนาแผนปฏิบัติราชการภายในองค์กร และการประชุม
ผู้บริหาร 4) การรายงานผลด าเนินงานรายไตรมาส เสนอต่อ
ส านักงบประมาณ และรายงานผลด าเนินการประจ าปี และ 
5) การรายงานสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณรายเดื อน 
เสนอผู้บริหารและหน่วยงานภายใน 
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 การบริหารการคลังและการจัดท าต้นทุนผลผลิต 

 การพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงาน 

        การฝึกอบรมเรื่องระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการค่าใช้จ่ายในการอบรม
สัมมนาและค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 60 โดยให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎเกณฑ์ใน 
การเบิกค่าใช้จ่ายฯ เพื่อให้กระบวนการเบิกจ่ายและคืนเงินงบประมาณเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากข้ึน ในการนี้ 
มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าท่ีของ สมช. จ านวน 80 ราย 

 การจัดท าต้นทุนผลผลิต  

ตาม พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 หมวด 4 มาตรา 21 ก าหนดให้ส่วน
ราชการจัดท าบัญชีต้นทุนในงานบริการสาธารณะแต่ละ
ประเภทขึ้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลาง
ก าหนด เพื่อค านวณรายจ่ายต่อหน่วยงานบริการสาธารณะที่
อยู่ในความรับผิดชอบ 
 

 
 การพัฒนาระบบสารสนเทศ 

กรมบัญชีกลางได้ก าหนดหลักเกณฑ์การค านวณต้นทุน
ผลผลิตส าหรับส่วนราชการ แบ่งเป็น 5 ข้ันตอน ดังนี้ 
ขั้นตอนท่ี 1 จัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 

ขั้นตอนท่ี 2 การเปรียบเทียบผลการค านวณต้นทุนต่อผลผลิต 

ขั้นตอนท่ี 3 การจัดท าแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่าย 

ขั้นตอนท่ี 4 การรายงานผลการลดค่าใช้จ่าย และปรับปรุงกิจกรรม 

ขั้นตอนท่ี 5 การน าข้อมูลต้นทุนมาใช้ประโยชน์ 
 

 
 

 
ด าเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุน

การปฏิบัติงานของ สมช. และจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

   1 .  การจั ดท ามาตรฐานข้อมูลกลาง เพื่ อการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านความมั่นคง (สนับสนุนการด าเนินงาน
ของระบบฐานข้อมูลความมั่นคง โดยจัดท ามาตรฐานข้อมูล
กลาง (NSC standard data) เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูล 
ด้านความมั่นคง) 

   2. การพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล 
ของหน่วยงาน เพื่อสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน (พัฒนา
ระบบจัดการความรู้ของ สมช. การปรับปรุงระบบเว็บไซต์ 
และการบ ารุงรักษาระบบฐานข้อมูลกลาง) 

   3. การจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัล 2561 - 2563 
ของ สมช. แทนแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ตาม
นโยบายของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
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   การส่งเสริมและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 การเข้าร่วมงานราชพิธี และงานรัฐพิธีต่าง ๆ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานฯ ได้เข้าร่วมงานราชพิธี 
และงานรัฐพิธีต่าง ๆ ทั้งสิ้น จ านวน 62 งาน อาทิ 

- กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ 
พระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 
- พิธีมหามงคลบ าเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเดจ็
พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดช
มหาราช 

- พิธีมงคลบ าเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จ 
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร   
- พิธีท าบุญตักบาตร และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 
- การร่วมจัดริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะถวายพระพร
ชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ  
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง   
- พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลัง 
ของแผ่นดิน ประจ าปี 2562 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
- พิธีบ าเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมร าลึกเนื่องในวันคล้ายวัน
สวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
- พิธีบ าเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมร าลึกเนื่องในวันคล้าย 
วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
- พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรชัยมงคล 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
- การบันทึกเทปรายการกล่าวอาเศียรวาทถวายพระพร 
ชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว / สมเด็จ
พระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และ 
สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

 การสัมมนาเชิงปิิบัติการ เรื่อง “การปกป้อง 
เทินทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และเสริมสร้างความรู้เพื่อ
ปลูกฝังจิตส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบัน
พระมหากษัตริย์”  เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 โดยมี 
พันเอก (พิเศษ) วันชนะ สวัสดี ร่วมเป็นวิทยากร 
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 ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล  

 การบรรจุแต่งตั้ง  

 การคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้ง/เลื่อนให้ด ารงต าแหน่ง 

ต าแหน่ง ระดับ จ านวน 
บริหาร ระดับสูง 5 
บริหาร ระดับต้น 1 
อ านวยการ ระดับสูง 8 
วิชาการ ระดับทรงคณุวุฒิ 2 
วิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 4 
วิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ 10 
วิชาการ ระดับช านาญการ 39 
ทั่วไป ระดับช านาญงาน - 

 

 การศึกษา ฝึกอบรม ภายนอก 
ประเภท หลักสตูร หน่วยงาน/ สถาบัน จ านวน 

หลักสตูรผู้บริหาร
ระดับสูง 

นักบริหารระดับสูง ผู้น าที่มีวสิัยทศัน์และคณุธรรม  
(นบส. 1) ประจ าปีงบประมาณ 2562 (รุ่น 89) 

ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน (ส านักงาน ก.พ.) 

1  

หลักสตูรข่าวกรองทางยุทธศาสตร ์ ศูนย์รักษาความปลอดภัย 1 

หลักสตูรการต่อต้านการข่าวกรอง ศูนย์รักษาความปลอดภัย 2 
 

การพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล 

 การบรรจุ/แต่งตั้งข้าราชการ  โดยเปิดสอบคัดเลือกในต าแหน่ง ประกอบด้วย 

ต าแหน่ง ระดับ อัตรา 
นักจัดการงานท่ัวไป ปฏิบัติการ 2 
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ 1 

 
 การสัมมนาและฝึกอบรมภายนอกหน่วยงาน ได้มีการจัดสัมมนา และฝึกอบรมภายนอกหน่วยงาน 

จ านวน 6 หลักสูตร มีผู้เข้ารับการสัมมนาและฝึกอบรม รวมจ านวน 16 คน ในหลักสูตรต่าง ๆ ได้แก่ 
     1. การอบรมป้องกันความปลอดภัยข้อมูลคอมพิวเตอร์ ครั้งท่ี 17 จัดโดย ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
     2. การปฏิบัติงานสารบรรณภาครัฐ และการเขียนหนังสือราชการ เชิงบูรณาการ รุ่น 3 จัดโดย ศูนย์ศึกษาต่อเนื่อง ส านักวิจัย
เลขาธิการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
     3. หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ จัดโดย กรมบัญชีกลาง 
     4. หลักสูตร พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ โดย ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
     5. หลักสูตรธรรมศาสตร์ จัดโดย สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
     6. หลักสูตรกฎหมาย จัดโดย มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง ส านักศาลปกครอง 
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2. การให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ  
        2.1 การด าเนินการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ โดยการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของข้าราชการ 
พลเรือนสามัญที่บรรจุใหม่ให้สูงขึ้นตามปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ จ านวน 6 ราย 
แบ่งเป็น  

ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปริญญาโท จ านวน 1 ราย 
ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปริญญาตรี จ านวน 4 ราย 

         2.2 การด าเนินการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิระดับปริญญาโท จ านวน 1 ราย 

   3. การส่งเสริมจรรยาบรรณในการปิิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส านักงานสภา 
ความมั่นคงแห่งชาติ   
       การด าเนินการตาม “จรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส านักงาน 
สภาความมั่นคงแห่งชาติ” โดยให้ส านัก/กลุ่มงาน เสนอช่ือเจ้าหน้าที่จ านวน 1 รายชื่อ 
ที่มีพฤติกรรมสอดคล้องกับจรรยาบรรณในข้อหนึ่งข้อใดหรือหลายข้อ หรือมีพฤติกรรม
อื่นใดที่ควรยกย่องเชิดชูในรอบ 3 เดือน ประกาศเป็นเกียรติประวัติและเป็นตัวอย่าง 
ที่ดี โดยการปิดประกาศชมเชย เพื่อเป็นการสร้างขวัญก าลังใจ และกระตุ้นให้เกิด
วัฒนธรรมยกย่องคนดีในองค์กร โดยในปีงบประมาณ 2562 ได้มีการประกาศรายช่ือ
เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับการยกย่องเชิดชู จ านวน 2 ครั้ง รวม 21 ราย แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม 
ประกอบด้วย 1. กลุ่มข้าราชการพลเรือน 2. กลุ่มลูกจ้างประจ าและพนักงานราชการ 
และ 3. กลุ่มพนักงานจ้างเหมาบริการ 

ครั้งท่ี 1/2562 มีเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับการยกย่องเชิดชู รวมจ านวน 10 ราย 
ครั้งท่ี 2/2562 มีเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับการยกย่องเชิดชู รวมจ านวน 11 ราย 
 

 การสร้างแรงจูงใจ 

1. การเลื่อนเงินเดือน 
1.1 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ การประเมิน 

ผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ โดยการประเมินจะจัด
กลุ่มผลการประเมินเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมาก ดี 
พอใช้  ควรปรับปรุ ง  ทั้ งนี้  จะมีการประกาศรายช่ือ
ข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีผลการประเมินการปฏิบัติ
ราชการในระดับดีเด่น และดีมากให้ทราบทั่วกัน ส าหรับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปรากฏผลการเลื่อนเงิน ดังนี้ 

การเลื่อนเงินเดือนครั้ งที่  2/2562 (วันที่  1 
เมษายน 2562 – 30 กันยายน 2562) มีข้าราชการที่มีผล
การปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น จ านวน 68 คน และ
ระดับดีมาก จ านวน 83 คน 

 

1.2 การเลื่อนขั้นเงินเดือนลูกจ้างประจ า ส านัก
งานฯ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ า 
โดยจัดกลุ่มผลการประเมินเป็น 3 ระดับ คือ ดีเด่น เป็นที่
ยอมรับได้ ต้องปรับปรุง โดยส านักงานฯ จะประกาศ
รายชื่อลูกจ้างประจ าที่มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
ในระดับดีเด่นให้ทราบทั่วกัน ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ปรากฏผลการเลื่อนเงินเดือน ดังนี้ 

การเลื่อนเงินเดือนครั้งที่  2/2562 (วันที่  1 
เมษายน 2562 – 30 กันยายน 2562) มีลูกจ้างประจ าที่มี
ผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น จ านวน 11 คน 
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    ระบบการบริหารองค์กร 

ส านักงาน ก.พ.ร. ได้ก าหนดให้ส่วนราชการรายงาน
ผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(e – SAR) ในห้ วงระหว่ า งวันที่  1  –  18 ต .ค .  62 ตาม
รายละเอียดตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนที่
ก าหนด โดยการประเมินส่วนราชการ มีเกณฑ์การประเมินใน 3 
ระดับ คือ 

- ระดับตัวช้ีวัด ก าหนดค่าเป้าหมาย 3 ระดับ ได้แก่ 1) 
ค่าเป้าหมายขั้นสูง 100 คะแนน 2) ค่าเป้าหมายมาตรฐาน 75 
คะแนน และ 3) ค่าเป้าหมายขั้นต่ า 50 คะแนน 

- ระดับองค์ประกอบ ก าหนดคะแนนเต็ม 100 คะแนน 
เท่ากันทุกองค์ประกอบ 

- ระดับส่วนราชการ แบ่งย่อยเป็น 1) ระดับคุณภาพ 
ผลคะแนนระหว่าง 90 – 100 คะแนน 2) ระดับมาตรฐานข้ันสงู 
ผลคะแนนระหว่าง 75 – 89.99 คะแนน 3) ระดับมาตรฐาน
ขั้นต้น ผลคะแนนระหว่าง 60 – 74.99 คะแนน และ 4) ระดับ
ต้องปรับปรุง ผลคะแนนต่ ากว่า 60 คะแนน 
 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปรากฏผลการประเมินฯ  
3 จาก 5 องค์ประกอบ ส านักงานฯ อยู่ในระดับคุณภาพ เป็นไป
ตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด (ยกเว้นองค์ประกอบที่ 3 และ 4)  
 

 องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามภารกิจ
พื้นฐานฯ (Function Base) จ านวน 2 ตัวช้ีวัด 

 องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลัก
ยุทธศาสตร์ แนวทางการปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน 
หรือภารกิจที่ ได้ รับมอบหมายพิ เศษ (Agenda Base) 
จ านวน 1 ตัวช้ีวัด 

 องค์ประกอบที่ 3 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลัก
ภารกิจพื้นที่ ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด (Area 
Base) สมช. ไม่มีภารกิจดังกล่าว จึงไม่ต้องรับการประเมิน
ในส่วนน้ี 

 องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและ
พัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน (Potrntial 
Base) จ านวน 1 ตัวช้ีวัด 

 องค์ประกอบที่ 5 ศักยภาพในการด าเนินการของส่วน
ราชการตามเผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Potential Base) 
ประกอบด้วย 1) การจัดท าฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับความมั่นคง 
2) การจัดท า พ.ร.บ. ข้อมูลความมั่นคงของรัฐและความลับ
ของทางราชการ และ 3) การรับฟังความเห็น ข้อเสนอแนะ
จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องการด าเนินงานตามนโยบายและ
แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ  

 การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปิิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) เป็นเครื่องมือการประเมินหน่วยงานภาครัฐเชิงบวก ที่สะท้อนให้หน่วยงานได้รับทราบผลการด าเนินงาน
ในมิติด้านคุณธรรมและความโปร่งใส จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ อย่างรอบด้าน เพื่อให้เกิดความตระหนักในการปรับปรุง พัฒนา
แนวทางการด าเนินงานให้อยู่บนพื้นฐานของความสุจริต เปิดเผย และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน โดยมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันท่ี 23 มกราคม 2561 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมิน ITA และการประเมินฯ ดังกล่าว 
ได้ถูกก าหนดเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 
2564) อีกด้วย 

ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.)  
เป็นผู้รับผิดชอบการประเมินของส่วนราชการระดับกรม ปรากิผลการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ในภาพรวมส านักงานฯ ได้คะแนน 87.87 ถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานระดับ A หรือระดับดีมาก 
ทั้งนี้ มีหน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินทั้งสิ้น 8,299 หน่วยงาน ผลการประเมินในภาพรวมของประเทศ พบคะแนน
เฉลี่ยอยู่ที่ 66.73 ถือว่าอยู่ในระดับ C หรือระดับปานกลาง และมีหน่วยงานภาครัฐท่ีมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ หรือระดับ 
A และ AA จ านวน 970 หน่วยงาน จากจ านวน คิดเป็นร้อยละ 11.69 

 

 

 

  

ระบบคุณธรรมและความโปร่งใส 

การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

ส านักงานความมั่นคงแห่งชาติ โดย ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต (ศปท.) ได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบของส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2561 – 
2564) โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อส่งเสริมการสรา้งจิตส านึกในการป้องกนั
และปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสร้างมาตรการในการสกัดกั้นการกระท า 
ที่อาจเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.  
2562 ส านักงานฯ ได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ภายใต้ยุทธศาสตร์ฯ 
ดังนี ้

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 

Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ การด าเนินการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  
ยกระดับเจตจ านงใน 
การต่อต้านทุจริต 

สร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการ
ทุจริตภายในส านักงานฯ ผ่าน
มาตรการในการประกาศเจตจ านง
ในการต่อต้านการทุจริต 

ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตของส านักงานฯ 
เพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรมในการต่อต้านการทุจริต และยึด
หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภายในของส านักงานฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
พัฒนาระบบการป้องกัน 
การทุจริตเชิงรุก 

การสร้างกลไกการป้องกันเพ่ือยับยั้ง
การทุจริต 

จัดท ารายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตในความ
โปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ โดยวิเคราะห์
ความเสี่ยงในเรื่อง การให้ทุนศึกษาในต่างประเทศ (พัฒนา
บุคลากร) ของส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และ
ก าหนดมาตรการป้องกันการทุจริต 3 กระบวนการ ดังนี้ 1) 
กระบวนการก าหนดคุณสมบัติผู้ขอรับทุน 2) กระบวนการ
จัดท าแผนการเตรียมการพัฒนาบุคลากร และ 3) กระบวนการ
พิจารณาคัดเลือกข้าราชการเพื่อขอรับทุน โดย ศปท.สมช. 
ได้น ามาตรการดังกล่าวแจ้งต่อคณะกรรมการพัฒนา
บุคลากรของ สมช. เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือก
ข้าราชการเพื่อรับทุน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
ปิิรูปกลไกและ
กระบวนการปราบปราม
การทุจริต 

การปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียน
การทุจริตใหม้ีประสิทธิภาพ 

สร้างระบบรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งปัญหาการทุจริตของ
บุคลากร สมช. ให้รองรับทั้งระบบเอกสารและเว็บไซต์ของ
ส านักงานฯ รวมทั้งพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ และสามารถ
เข้าถึงได้ง่าย 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  
ยกระดับคะแนนดัชนีการ
รับรู้การทุจริต Corruption 
Perceptions Index : CPI) 
ของประเทศไทย 

การบูรณาการเป้าหมายยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกนัและปราบปราม
การทุจริต เพื่อยกระดับดัชนีการ
รับรู้การทุจริตของประเทศไทย 

โครงการที่ด าเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ 3 
ของ สมช. ทั้งหมด เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันคะแนนดัชนี
การรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทยให้สูงขึ้น ในแง่ของ
การพัฒนาบุคลากรและการเรียนรู้ และขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ของ สมช. ให้สอดคล้องกับแนวทางของคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
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ระบบตรวจสอบภายในและการตรวจสอบทางการเงิน 
 

 

 ระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  

 ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ โดย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพบ.) ในฐานะคณะกรรมการจัดวางระบบ 
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ได้จัดท าระบบควบคุมภายในเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของส านักงานตรวจเงิน
แผ่นดินอย่างต่อเนื่อง ตามที่หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ได้ก าหนดให้ส่วนราชการรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประกอบด้วย 1. หนังสือ
รับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.3) 2. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4)  
3. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5) และ 4. รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของ
ผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.6) ต่อปลัดกระทรวงการคลังภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณหรือสิ้นปีปฏิทิน
งบประมาณแล้วแต่กรณี 

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานฯ ได้ก าหนดแผนการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องไว้ในแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของส านักงานฯ ดังนี ้

 การติดตามและรวบรวมประมวลผลความเสี่ยงตามรายงาน ปค.4 และ ปค.5 ตามที่ส านัก/กลุ่มงานได้จัดท าลงใน
ตารางแบบประเมินความเสีย่งระดับองค์กร โดยก าหนดเป็น 2 รอบ ทุก 6 เดือน และให้คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคมุ
ภายในและการบริหารความเสี่ยงของ สมช. จ านวน 13 คน เป็นผู้ตอบแบบประเมินฯ 

 การประเมินความเสี่ยงระดับองค์กร โดยการวิเคราะห์หาค่าคะแนนระดับความเสี่ยง ใช้ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง 
และน าประเด็นความเสี่ยงที่มีค่าคะแนนระดับสูงที่สุด 2 อันดับแรกจัดท าเป็นรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ภาพรวมองค์กร (ปค.4 และ ปค.5) 

 การติดตามผลการควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน โดยประสานส านัก/กลุ่มงานให้รายงานผลการด าเนินการตาม
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ห้วงวันที่ 1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย 62 รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อจัดท า
รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน ห้วง 1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย. 62 

 

 
 ระบบตรวจสอบภายใน 

ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ โดยกลุ่มตรวจสอบ
ภายใน (กตส.) ได้ตรวจสอบการด าเนินการภายในส านักงานฯ 
เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ความโปร่งใส โดยจัดท ารายงาน
การตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สรุปดังนี้ 

การตรวจสอบการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2562  ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 3 และการบริหาร
งบประมาณไตรมาสที่  4  เพื่ อ ให้ทราบผลการเบิกจ่าย
งบประมาณตามมาตรการรัฐบาลหรือแผนปฏิบัติงาน ปรากิ
ว่า ส านักงานฯ ด าเนินการส่วนใหญ่เป็นไปตามกิจกรรมที่
ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ โดยมีการเบิกจ่ายงบประมาณ
ภาพรวมร้อยละ 81.62 (ข้อมูล ณ วันท่ี 23 กันยายน 2562) 
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ตรวจสอบด้านการเงินการบัญชี ในช่วงไตรมาสที่ 1 - 2 
(ช่วงเดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนมีนาคม 2562) ประจ าปี
งบประมาณ 2562 เพื่อให้ทราบการปฏิบัติงานด้านการเงิน
การบัญชีตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี
ของส่วนราชการ ปรากิว่า ได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามเกณฑ์
การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ 

ตรวจสอบด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง ได้ตรวจสอบการ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบ
ลงทุนรายการจัดหาพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร 
จ านวนเงิน 2,904,000 บาท เพื่อให้ทราบการด าเนินการจัดซือ้
จัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ปรากิว่า ส่วนใหญ่
เป็นไปตามขั้นตอนวิธีการปฏิบัติตามกระบวนการจัดหาโดย
วิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และวิธี
เฉพาะเจาะจงตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ที่ก าหนด 
ตรวจสอบการเบิกจ่ายใบส าคัญเงินงบประมาณ ในช่วงไตร
มาสที่ 1 - 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในส่วนของ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการในประเทศ  ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางราชการต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม/
อบรมสัมมนาภายในประเทศ และค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม/
อบรมสัมมนาในต่างประเทศ เพื่อให้ เอกสารใบส าคัญ
ประกอบการเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 1 - 2 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นไปตามหลักฐาน กฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับที่ก าหนด ปรากฏว่า ส่วนใหญ่เป็นไปตาม
หลักฐานและระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องในสาระส าคัญ 

 

ตรวจสอบการรับ – จ่าย และการน าเงินส่งคลังผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) และการ
รับช าระเงินผ่านอุปกรณ์รับช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Data Capture : EDC) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 เพื่อให้ส านักงานฯ ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
วิธีปฏิบัติในการรับเงิน จ่ายเงิน และน าเงินส่งคลังของส่วน
ราชการในระบบ GFMIS ผ่านระบบ EDC ตามระเบียบทีก่ระทรวง 
การคลังก าหนด ปรากิว่า ส านักงานฯ ได้แต่งตั้งบุคคลเพื่อ
ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลระบบและผู้ใช้งานระบบ  และได้
ด าเนินการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online แล้ว ใน
ส่วนของการรับและน าเงินส่งคลัง อยู่ระหว่างศึกษารายละเอียด 
เนื่องจากระบบฯ ดังกล่าว มีความยุ่งยาก ซับซ้อน หากมีความ
ผิดพลาดเกิดขึ้นจะมีความเสี่ยงและมีความยุ่งยากในการแก้ไข
ปัญหามากจึงจ าเป็นต้องศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อให้
เข้าใจข้ันตอนและปฏิบัติด้วยความละเอียดรอบคอบ 

ตรวจสอบการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี เพื่อให้ทราบการ
ด าเนินการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันและมีหนี้
ผูกพันของส านักงานฯ เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับท่ีก าหนด 
ปรากิว่า การด าเนินการส่วนหน่ึงเป็นไปตามระเบียบ วิธีการ
ปฏิบัติ และข้อบังคับตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด 

ตรวจสอบการด าเนินมาตรการในการแก้ไขปัญหาหนี้
ค่าสาธารณูปโภคค้างช าระ  (ตามมติ ครม. เมื่อวันที่  6 
มิถุนายน 2560) เพื่อให้ทราบว่าส านักงานฯ ได้ด าเนินตามที่
มาตรการฯ ดังกล่าวก าหนด ปรากิว่า ส่วนใหญ่เป็นไปตาม
มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภค ค้างช าระของส่วน
ราชการที่ก าหนด มีเพียงระยะเวลาที่ใช้ด าเนินการเบิกจ่ายค่า
สาธารณูปโภค โดยมากมักจะเกินกว่า 15 วันนับแต่วันท่ีได้รับ
ใบแจ้งหนี้ตามที่มาตรการฯ ก าหนด อย่างไรก็ตามได้มีเร่งรัด
การด าเนินการเบิกจ่ายแล้ว 

ตรวจสอบยืมเงินราชการ  ในช่วงไตรมาสที่  1 – 3 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้การจ่ายเงินยืมราชการ
เป็นไปตามกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ที่ก าหนด ปรากฏว่า เอกสาร
สัญญายืมเงินราชการส่วนใหญ่เบิกจ่ายผ่านระบบผ่านระบบ 
KTB Corporate Online เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
จากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 
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รายการ รายละเอียดงาน จ านวน งบประมาณ 
(บาท)  

ผลด าเนินการ 

วิธีจัดหา ลงนาม ตรวจรับ วงเงิน (บาท) 

1. ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

การจัดหาระบบคอมพิวเตอรเ์ครือข่ายและการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

  1.1 งานจัดซื้อ
คอมพิวเตอร ์

1 งาน 1,784,000 E - Bidding 27/05/62 28/01/63 1,711,037 

  1.2 งานจ้างบ ารุงรักษา
อุปกรณ์คอมพิวเตอร ์

1 งาน 920,000 E - Bidding 01/01/62 23/04/62 888,1000 

  1.3 งานจัดจ้างระบบ
เชื่อมโยงเครือข่าย
อินเตอร์เนต็ 

1 งาน 200,000 เฉพาะเจาะจง 28/11/61 งวดสุดท้าย 
31/01/63 

177,192 

2. ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

งานปรับปรุงอาคารที่
ท าการและสิ่งก่อสรา้ง
ประกอบ 

1 งาน 6,000,000 E - Bidding 27/05/62 งวดสุดท้าย 
20/11/62 

5,233,677.70 

 

 

 

 

 

 

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562  ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า งบการเงินแสดงฐานะ
การเงินของส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และผลการด าเนินงานทางการเงิน ส าหรับปีสิ้นสุด
วันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐท่ีกระทรวงการคลังประกาศใช้ 

 การด าเนินงานด้านงบลงทุน   

 

 ผลการตรวจสอบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  

 



กองนโยบายและยุทธศาสตร์ความม ัน่คง ส านกังานสภาความม ัน่คงแห่งชาติ
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