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ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 2  

 ส ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ (สมช.) ได้รับจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 จ ำนวน 249,587,900 บำท โดยในไตรมำสที่ 2 มีกำรเบิกจ่ำยงบประมำณแล้ว จ ำนวน 
72,821,913.58 บำท คิดเป็นร้อยละ 31.68 จ ำแนกตำมแผนงำน ดังนี้ 

 

การเบิกจ่ายงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 ของ สมช. 
จ าแนกรายกอง/ส านัก/กลุ่มงาน 

กอง/ส านัก/กลุ่มงาน 
จัดสรรภายหลังเจียดจ่าย

งบประมาณ (บาท) 

เบิกจ่าย ณ สิ้น มี.ค. 64 

 (บาท) 
ร้อยละ 

กองนโยบำยและยทุธศำสตร์ควำมมั่นคง 5,442,400 2,160,861.88 39.70 

กองประเมินภัยคุกคำม 5,905,100 1,017,865.00 15.58 

กองควำมมั่นคงภำยในประเทศ 3,847,300 1,543,284.40 40.11 

กองควำมมั่นคงด้ำนกำรเตรียมพร้อมและ

ป้องกันประเทศ 
7,482,300 1,499,876.00 20.05 

กองควำมมั่นคงเก่ียวกับภัยคุกคำมข้ำมชำติ 5,642,900 1,583,974.81 28.07 

กองควำมมั่นคงกิจกำรชำยแดนและ

ประเทศรอบบ้ำน 
4,083,700 1,151,887.51 28.21 

กองควำมมั่นคงระหว่ำงประเทศ 9,289,400 3,668,860.00 39.50 

กองควำมมั่นคงทำงทะเล 4,239,200 2,200,337.58 51.90 

กองควำมมั่นคงจังหวัดชำยแดนภำคใต้และ

ชนตำ่งวัฒนธรรม 
11,714,900 5,238,177.00 44.71 

ส ำนักเลขำนุกำรคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร

พูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชำยแดนภำคใต ้
5,139,000 1,779,648.00 34.63 

แผนงาน จัดสรร (บาท) เบิกจ่าย ณ สิ้น มี.ค. 64 (บาท) ร้อยละ 
แผนงำนพื้นฐำนฯ 88,231,200 23,790,282.95 27.09 
แผนงำนยุทธศำสตร์ฯ 18,552,700 2,673,5541.58 15.30 
แผนงำนบูรณำกำรฯ 68,726,500 28,728,873.91 41.80 
แผนงำนบุคลำกรฯ 74,077,500 35,837,015.14 48.38 

รวม 249,587,900 72,821,913.58 31.68 
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กอง/ส านัก/กลุ่มงาน 
จัดสรรภายหลังเจียดจ่าย

งบประมาณ (บาท) 

เบิกจ่าย ณ สิ้น มี.ค. 64 

 (บาท) 
ร้อยละ 

ส ำนักเลขำนุกำรคณะกรรมกำรขับเคลื่อน
กำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 

52,496,600 22,025,618.91 41.96 

กลุ่มงำนกฎหมำย 1,323,400 620,901.15 45.05 

กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร 837,000 254,025.00 30.35 

สถำบนัควำมมัน่คงศึกษำ 3,308,500 1,452,659.00 42.15 

ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 388,300 149,500.00 36.98 

ส านักเลขาธิการ 

กลุ่มงำนบริหำรงำนคลัง 388,800 163,820.00 42.13 

กลุ่มงำนบริหำรและพฒันำทรัพยำกรบุคคล 668,500 323,927.02 48.46 

กลุ่มงำนบริหำรงำนสำรบรรณและ
ประชำสัมพนัธ ์

720,000 328,820.00 45.67 

กลุ่มงำนบริหำรกำรประชุม 650,000 276,980.00 42.61 

กลุ่มงำนบริหำรพัสดุ อำคำรสถำนที่ และ
ยำนพำหนะ 

1,961,300 848,005.71 43.24 

ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 851,400 413,747.59 48.60 

 
ผลการด าเนินงานห้วงไตรมาสที่ 2 
   
 
  

 สมช. ได้รับมอบหมำยจำกรัฐบำลให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติกำร ศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของโรคโควิด – 19 (ศปก.ศบค.) เพ่ือแก้ไขปัญหำสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด – 19  
โดยได้มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรเฉพำะกิจพิจำรณำกำรผ่อนคลำยกำรบังคับใช้มำตรกำรในกำรป้องกันและ
ยับยั้งกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด – 19 มีหน้ำที่และอ ำนำจในกำรประเมินสถำนกำรณ์ วิเครำะห์ กลั่นกรอง 
รวบรวมควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะทำงวิชำกำร และข้อเสนอของภำคส่วนต่ำง ๆ และจัดท ำข้อก ำหนด 
หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และแนวทำงกำรผ่อนคลำยกำรบังคับใช้มำตรกำรในกำรป้องกันและยับยั้งกำรแพร่
ระบำดฯ ในทุกห้วงระยะเวลำ 14 วัน ซึ่งคณะท ำงำน ศปก.ศบค. ได้จัดให้มีกำรประชุมประจ ำวันเพ่ือติดตำม
ประเมินสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดฯ และกำรประชุมเพ่ือศึกษำสถำนกำรณ์เฉพำะกรณี  เสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมกำรเฉพำะกิจพิจำรณำกำรผ่อนคลำยกำรบังคับใช้มำตรกำรฯ จ ำนวน 5 ครั้ง มีมติที่ส ำคัญ ดังนี้ 

ภารกิจพิเศษในการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคโควิด – 19  
ในฐานะศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 (ศปก.ศบค.) 
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คร้ังที่ วันที่ มติ 
1/2564 5 ม.ค. 64 พิจำรณำเห็นชอบ 1) กำรอนุญำตให้นักเรียนจ ำนวนน้อยเข้ำสอบ 

ในโรงเรียนในระหว่ำงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด - 19 
2) มำตรกำรคัดกรองเพิ่มเติมส ำหรับผู้ที่เดินทำงมำจำกประเทศที่มี
กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด - 19 รุนแรง 

2/2654 11 ม.ค. 64 พิจำรณำเห็นชอบ 1) กำรผ่อนคลำยมำตรกำรบังคับใช้กฎหมำยใน
บำงกิจกำรในห้วงที่มีกำรแพร่ระบำดของโรคระลอกใหม่ และ  
2) กำรขอผ่อนคลำยมำตรกำรบังคับใช้กฎหมำยในบำงกิจกรรม
เพิ่ ม เติ มจะช่ วยสนับสนุนกำรขับ เคลื่ อนระบบเศรษฐกิจ
ภำยในประเทศ เพื่อเสนอ นรม. พิจำรณำมำตรกำรที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป 

3/2564 27 ม.ค. 64 พิจำรณำเห็นชอบ 1) ข้อเสนอแผนและแนวปฏิบัติเพื่อผ่อนคลำย
มำตรกำรโควิดระลอกใหม่ 2) กำรเตรียมกำรเปิดท ำกำรเรียนกำร
สอนในโรงเรียนหรือสถำนศึกษำสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร และ
กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 3) กำร
ขยำยระยะเวลำนั่งรับประทำนอำหำรในร้ำน/กำรบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในร้ำนและกำรเล่นดนตรีสด 4) มำตรกำรอ่ืนๆ ที่
เก่ียวข้อง โดยจะน ำผลกำรประชมุฯ กรำบเรียน นรม. เพื่อพิจำรณำ
อนุมัติมำตรกำรที่เก่ียวข้องต่อไป 

1/2654 18 ก.พ. 64 พิจำรณำเห็นชอบ กำรพิจำรณำผ่อนคลำยกิจกำร/กิจกรรมเพื่อ
ประโยชน์ในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจ อำทิ กำรผ่อนผันกำรใช้อำคำร
หรือสถำนที่ของโรงเรียนนำยร้อยต ำรวจและโรงเรียนภำยใต้ก ำกับ
ของกองบัญชำกำรศึกษำ ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ และกำรผ่อน
ผันให้แรงงำนสำมำรถเดินทำงมำท ำงำนข้ำมจังหวัด โดยจะน ำผล
กำรประชุมฯ กรำบเรียน นรม. เพื่อพิจำรณำอนุมัติมำตรกำรที่
เก่ียวข้องต่อไป 

2/2564 17 มี.ค. 64 พิจำรณำเห็นชอบ 1) กำรปรับระดับของพื้นที่สถำนกำรณ์ในพื้นที่
ทั่วรำชอำณำจักรเพื่อป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด – 19  
2) กำรก ำหนดมำตรกำร ประเภท และระยะเวลำกักกันตัวใน
สถำนที่กักกัน 3) กำรพิจำรณำปรับข้อก ำหนดเอกสำรด้ำน
สำธำรณสุขส ำหรับกำรเข้ำประเทศไทยของคนไทยและคนต่ำงชำติ 
และ 4) แนวทำงกำรจัดกิจกรรมในช่วงเทศกำลสงกรำนต์ และ
มำตรกำรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจะน ำผลกำรประชุมฯ กรำบเรียน 
นรม. เพื่อพิจำรณำอนุมัติมำตรกำรกำรป้องกันแพร่ระบำดของโรค
ติดเชื้อโควิด – 19 ต่อไป 
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 กลไก    คร้ังท่ี วันที ่ มติท่ีส าคัญ 

สภาความมั่นคงแห่งชาติ 1/2564 22 มี.ค. 64 เห็นชอบ 1. (ร่ำง) นโยบำยกำรบริหำรและกำร
พัฒนำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ พ.ศ. 2564 – 2566 
และ  2. ( ร่ ำ ง )  แผนปฏิบั ติ ก ำรด้ ำนกำร
เสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติ 
ภำยใต้กำรปกครองระบอบประชำธิปไตย อันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข ระยะที่  1 
(พ.ศ. 2564 - 2570) 

คณะกรรมการนโยบายของสภา
ความมั่นคงแห่งชาติ 
 
 
 

1/2564 11 ม.ค. 64 - รับทรำบ จ ำนวน 5 เรื่อง  
1. ควำมคืบหน้ำกำรจัดท ำร่ำงนโยบำยกำร
บริหำรและกำรพัฒนำจังหวัดชำยแดนภำคใต้  
2. ควำมคืบหน้ำกำรทบทวนและปรับปรุงแผน
ส่งเสริมกำรอยู่ร่วมกันภำยใต้สังคมพหุวัฒนธรรม 
3. กำรก ำหนดลักษณะโครงกำรส ำคัญด้ำน
ควำมมั่นคงตำมนโยบำยและแผนระดับชำติ 
ว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ 
4. ผลกำรด ำเนินงำนของกองอ ำนวยกำรปฏบิตัิ
นโยบำยชำยแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้ำน 
5. ผลกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรนโยบำย
วิชำกำรด้ำนควำมมั่นคง  
- พิจำรณำเห็นชอบ 1 เรื่อง (ร่ำง) แผนปฏิบัติ
กำรด้ำนกำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบัน
หลักของชำติภำยใต้กำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2564 - 2565) 

 
 
 
 
 
 

การก าหนดนโยบาย แผน ยุทธศาสตร์ และแผนงานที่เกี่ยวข้องกับความม่ันคงแห่งชาติ 
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การขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความม่ันคง  
และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565) 

 สมช. โดยกองนโยบำยและยุทธศำสตร์ควำมมั่นคง (กนย.) ในฐำนะหน่วยงำนเจ้ำภำพ
ระดับนโยบำยในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็นควำมมั่นคง และรับผิดชอบกำรขับเคลื่อนแผนแม่บท
ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็นควำมมั่นคง และนโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ   
(พ.ศ. 2562 – 2565) ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนภำรกิจที่ส ำคัญ ดังนี้ 

 การจัดท าร่างนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566 – 
2570) โดย กนย. ได้ด ำเนินกำรจัดประชุมหำรือภำยใน สมช. เพ่ือยกร่ำงเค้ำโครงนโยบำยและแผนระดับชำติ
ว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ (พ.ศ. 2566 – 2570) โดยได้มีกำรวำงกรอบแนวทำงกำรยกร่ำงนโยบำยและแผน
ระดับชำติฯ (พ.ศ. 2566 - 2570) ให้มีควำมชัดเจนและสอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติด้ำน 
ควำมมั่นคง ในเรื่องของรูปแบบของร่ำงนโยบำยและแผนระดับชำติฯ (พ.ศ. 2566 - 2570) และได้แต่งตั้ง
คณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร และคณะท ำงำนที่ เกี่ยวข้อง โดยได้มีกำรประชุมรวม 6 ครั้ง อำทิ 
คณะกรรมกำรกำรจัดท ำร่ำงข้อก ำหนดและขอบเขตกำรจ้ำงที่ปรึกษำเพ่ือยกร่ำงนโยบำยและแผนฯ 
คณะอนุกรรมกำรเฉพำะกิจเพ่ือจัดท ำร่ำงนโยบำยและแผนฯ และคณะท ำงำนยกร่ำงนโยบำยและแผนฯ 

 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความม่ันคง และแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความม่ันคง มีกำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญ ประกอบด้วย 1. กำรประชุมพิจำรณำ 
กำรก ำหนดและกำรขับเคลื่อนโครงกำรส ำคัญด้ำนควำมมั่นคง เพ่ือให้ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ ซึ่งเป็น
งบประมำณรำยจ่ำยเชิงภำรกิจกระทรวงและกรม (Function) บนพ้ืนฐำนแผนงำนเชิงยุทธศำสตร์ (Project - 
Based) 2. กำรประชุมเพ่ือหำรือแนวทำงกำรจัดท ำแผนบูรณำกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง 
(พ.ศ. 2564 - 2565) ร่วมกับ กอ.รมน 3. กำรประชุมส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจำรณำกำรเสนอ
คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแผนระดับที่ 3 ด้ำนควำมมั่นคง 4. กำรประชุมส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจำรณำ 
(ร่ำง) แผนบูรณำกำรยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง (พ.ศ. 2564 - 2565) 5. กำรประชุมหำรือแนวทำง 
กำรจัดท ำแผนกำรรักษำควำมมั่นคงด้ำนอำหำรและน้ ำ 6. กำรประชุมคณะกรรมกำรขับเคลื่อนแผนแม่บท
ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติประเด็นควำมมั่นคงและนโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ  
คณะที่ 5 และ 7. ประชุมคณะกรรมกำรบูรณำกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง ครั้งที่ 1/2564 

นอกจำกนี้ กนย. ยังได้รับมอบหมำยให้เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในกำรกำรติดตำมและประเมิน
สถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคง เพ่ือจัดท ำข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยรำยงำนต่อนำยกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี 
ผ่ำนกลไกท่ีส ำคัญ 2 กลไก ซ่ึงในห้วงไตรมำสที่ 2 ไดด้ ำเนินกำรจัดประชุมเป็นรำยสัปดำห์ ประกอบด้วย 

การขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนด้านความม่ันคง 
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กลไก/หน้าที ่ จ านวน 
คณะกรรมกำรที่ปรึกษำด้ำนควำมมั่นคง (รศ. ปณิธำน วัฒนำยำกร เป็นประธำนกรรมกำร) 
ท ำหน้ำที่ติดตำมและประเมินสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคง 

12 คร้ัง 

คณะอนุกรรมกำรศึกษำและจัดท ำข้อเสนอเพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรที่
ปรึกษำด้ำนควำมมั่นคง (ผศ.อนุชำ จินตกำนนท์ เป็นประธำนอนุกรรมกำร) ท ำหน้ำที่
พิจำรณำ กลั่นกรอง และก ำหนดประเด็นส ำคัญในกำรประชุมคณะกรรมกำรที่ปรึกษำด้ำน
ควำมมั่นคง 

11 คร้ัง 

 
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 สมช. โดยกองควำมมั่นคงจังหวัดชำยแดนภำคใต้และชนต่ำงวัฒนธรรม (กชต.) ร่วมกับ
ส ำนักงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้  (สล.คปต.) และ
ส ำนักงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรพูดคุยเพ่ือสันติสุขจังหวัดชำยแดนภำคใต้ (สล.คพส.) ในฐำนะหน่วยงำน
เจ้ำภำพหลักแผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ได้ด ำเนินกำร แบ่งออกเป็น 
3 ภำรกิจ ดังนี้ 

  การส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศไทย  ได้มี 
กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนส่งเสริมกำรอยู่ร่วมกันภำยใต้สังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศไทย (พ.ศ. 2561 – 
2564) ดังนี้ 1. กำรประชุมหำรือร่วมกับที่ปรึกษำสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ (นำยสำยเมือง วิรยศิริ) เพ่ือจัดท ำ
ควำมเห็นต่อแนวทำงกำรปฏิรูปประเทศด้ำนสังคมในกรณีกลุ่มชำติพันธุ์  และ 2. กำรประชุมหำรือระหว่ำง
หน่วยงำนภำยใน สมช. เพื่อพิจำรณำ (ร่ำง) พระรำชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชำติพันธุ์ พ.ศ. ... 
 

  การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีกลไกกำรขับเคลื่อนงำน 
คือ คณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ (คปต.) โดยมีกำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญ ดังนี้ 
1. กำรประชุมหำรือระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่ กชต.และสล.คปต.ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพิจำรณำรำยละเอียดของ (ร่ำง) 
แผนกำรสนับสนุนกำรศึกษำของนักศึกษำไทยมุสลิมในต่ำงประเทศ พ.ศ.  ....  2. กำรประชุมเพ่ือประสำน 
กำรปฏิบัติตำมมติที่ประชุมคณะท ำงำนพิจำรณำแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรศูนย์ข้อมูลควำมมั่นคงของ สมช. 
(คศข.สมช.) ครั้งที่ 4/2563 3. กำรประชุมหำรือเกี่ยวกับแนวทำงกำรจัดท ำหลักฐำนและวิธีกำรเบิกจ่ำย
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติงำน จชต. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 - 2565 4. กำรประชุมหำรือร่วมกับหน่วยงำน
ด้ำนกำรข่ำวเพ่ือติดตำมสถำนกำรณ์ในพ้ืนที่ จชต.  5. กำรประชุมคณะอนุกรรมกำรบริหำรจัดกำรด้ำน
กำรศึกษำของนักศึกษำไทยมุสลิมในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ (อบม.จชต.) ครั้งที่ 1/2564 6. กำรประชุมเพ่ือ
พิจำรณำโครงกำรพัฒนำเสริมสร้ำงกำรใช้หลักสูตรภำษำอังกฤษเพ่ือกำรเรียนรู้และสื่อสำรให้กับโรงเรียนในเขต
พ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ (จังหวัดปัตตำนี ยะลำ และนรำธิวำส) และกำรประชุมผ่ำน
ระบบกำรประชุมทำงไกลผ่ำนจอภำพ (Video Conference System) 7. กำรประชุมหำรือเพ่ือพิจำรณำ 
ควำมเหมำะสมของรำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำ เรื่อง แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนและ
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กำรลอบประทุษร้ำยประชำชน ของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำศึกษำและแก้ไขปัญหำกำรละเมิดสิทธิ
มนุษยชนและกำรลอบประทุษร้ำยประชำชน 8. กำรประชุมพิจำรณำรำยละเอียดของ (ร่ำง) แผน 
กำรสนับสนุนกำรศึกษำของนักศึกษำไทยมุสลิมในต่ำงประเทศ พ.ศ. ...  9. กำรประชุมหำรือเพ่ือสร้ำง 
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับภำรกิจงำนแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้และชนต่ำงวัฒนธรรม 10. กำรประชุมหำรือ
เพ่ือพิจำรณำ (ร่ำง) พระรำชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชำติพันธุ์ พ.ศ. .... 11. กำรประชุมร่วมกับ
ผู้แทนศูนย์ประสำนงำนส ำนักจุฬำรำชมนตรีประจ ำภำคใต้ เพ่ือหำรือแนวทำงกำรส่งเสริมและกำรพัฒนำ
หลักสูตรกำรเรียนกำรสอนที่เหมำะสมกับบริบทพ้ืนที่ จชต. 12. กำรประชุมหำรือร่วมกับคณำอำจำรย์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ ในหัวข้อ อัตลักษณ์ร่วมระหว่ำงไทยพุทธและมุสลิม  13. กำรประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้ำนกำรศึกษำและนักวิชำกำรในพ้ืนที่ จชต.  14. กำรประชุมหำรือร่วมกับส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
เตรียมกำรขับเคลื่อนมิติงำนด้ำนกำรพัฒนำภำยใต้ร่ำงนโยบำยกำรบริหำรและกำรพัฒนำจังหวัดชำยแดน
ภำคใต้ (พ.ศ. 2564 - 2566) 15. กำรประชุมหำรือเพ่ือเตรียมกำรจัดท ำข้อมูลส ำคัญส ำหรับชี้แจงต่อองค์กำร
ระหว่ำงประเทศ (IGOs) และองค์กรพัฒนำเอกชน (NGOs) ในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ 16. กำรประชุม
หำรือส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องเพ่ือหำรือแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรศึกษำที่เหมำะสมกับบริบทพ้ืนที่ จชต.  
17. กำรประชุมร่วมกับนักวิชำกำรเพ่ือรับทรำบแนวควำมคิดกำรน ำอัตลักษณ์ร่วมมำปรับใช้ในกำรสนับสนุน
กำรแก้ไขปัญหำ จชต. 18. กำรประชุมกับหน่วยงำนในพ้ืนที่และส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพิจำรณำ 
ควำมเหมำะสมในกำรขยำยระยะเวลำกำรประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินฯ  19. กำรประชุมหำรือเพ่ือประสำน 
กำรปฏิบัติในกำรบูรณำกำรฐำนข้อมูลควำมมั่นคงในพ้ืนที่ 20. กำรประชุมคณะท ำงำนพิจำรณำกลั่นกรอง 
กำรด ำเนินงำนขององค์กำรระหว่ำงประเทศ ( IGOs) และองค์กรพัฒนำเอกชน (NGOs) ในกำรแก้ไขปัญหำ
จังหวัดชำยแดนภำคใต้ ครั้งที่ 1/2564  และกำรประชุมผ่ำนระบบกำรประชุมทำงไกลผ่ำนจอภำพ (Video 
Conference System และ 21. กำรประชุมส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรับฟังและแลกเปลี่ยนแนวทำง 
ในกำรส่งเสริมและคุ้มครองกลุ่มชำติพันธุ์ ในพ้ืนที่  โครงกำรศูนย์บริกำรและพัฒนำพ้ืนที่สูงปำงตอง 
ตำมพระรำชด ำริ และโครงกำรศูนย์บริกำรและพัฒนำลุ่มน้ ำปำยตำมพระรำชด ำริ (ศูนย์โป่งแดง) 
 

  กระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.) ด ำเนินกำรประสำน 
กำรปฏิบัติกับภำคส่วนที่ เกี่ยวข้องผ่ำนกลไกคณะกรรมกำรพูดคุยเพ่ือสันติสุข โดยได้จัดกำรประชุม
ติดต่อสื่อสำรกับกลุ่มผู้เห็นต่ำงจำกรัฐในกระบวนกำรพูดคุยเพ่ือสันติสุข จชต. เพ่ือถกแถลงแนวทำงกำรด ำเนิน
มำตรกำรยุติกำรใช้ควำมรุนแรงในพ้ืนที่ และกำรคุ้มครองควำมปลอดภัยแก่กลุ่มผู้เห็นต่ำงจำกรัฐ รวมทั้ง  
กำรออกแบบกลไกหำรือร่วมกันในพ้ืนที่ และกำรประชุมขับเคลื่อนกำรพูดคุยเพ่ือสันติสุข จชต. ผ่ำนระบบ 
VTC ซึ่งได้รับกำรประสำนแนวทำงกำรด ำเนินมำตรกำรยุติกำรใช้ควำมรุนแรงในพ้ืนที่ จชต. และกำรคุ้มครอง
ควำมปลอดภัยแก่กลุ่มผู้เห็นต่ำงจำกรัฐ รวมทั้งกำรออกแบบกลไกหำรือร่วมกันในพ้ืนที่ จชต. 
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การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 

 สมช. โดยกองควำมมั่นคงทำงทะเล (กมท.) ในฐำนะหน่วยรับผิดชอบกำรขับเคลื่อนแผน 
ควำมมั่นคงแห่งชำติทำงทะเล (พ.ศ. 2558 – 2564) ได้ด ำเนินภำรกิจที่ส ำคัญ ประกอบด้วย 1. กำรประชุม
ส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องเพ่ือเตรียมกำรประชุมคณะท ำงำนเฉพำะกิจด้ำนควำมมั่นคงทำงทะเลระหว่ำงไทย – 
อินเดีย จ ำนวน 2 ครั้ง (เมื่อวันที่ 12 ม.ค. และ 5 ก.พ. 64) เพ่ือติดตำมควำมคืบหน้ำของกำรด ำเนินงำนฝ่ำย
ไทยที่สืบเนื่องจำกกำรประชุมคณะท ำงำนเฉพำะกิจฯ ด้ำนควำมมั่นคงทำงทะเล ครั้งที่ 3 เมื่อปี 2561 รวมทั้ง
รวบรวมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทำงกำรผลักดันควำมร่วมมือใน 4 สำขำควำมร่วมมือ ได้แก่ 1) กำรตระหนัก
รู้ภำพสถำนกำรณ์ทำงทะเล (Maritime Domain Awareness: MDA) 2) ควำมปลอดภัยทำงทะเล (Maritime 
Safety) 3) ควำมมั่นคงทำงทะเล (Maritime Security) และ 4) ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจทำงทะเล 
(Ocean Based Blue Economy) 2. กำรประชุมส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องเพ่ือหำรือผลกระทบที่เกี่ยวกับ 
กำรขุดคลองไทย 3. ติดตำมผลกำรขับเคลื่อนหนังสือ ทะเลและมหำสมุทร และผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล 
ไปใช้ประกอบกำรเรียนกำรสอบในสถำนศึกษำในพ้ืนที่น ำร่อง 23 จังหวัดชำยทะเลของปีกำรศึกษำ 1/2563  
จ ำนวน 2 ครั้ง ณ กรุงเทพฯ และ จังหวัดชุมพร 4. กำรประชุมส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องเพ่ือหำรือแนวทำง
พิจำรณำค ำขอวิจัยวิทยำศำสตร์ทำงทะเลของต่ำงชำติ 

 นอกจำกนี้ ยังได้มีอ ำนวยกำร ติดตำม ประสำนกำรขับเคลื่อนด ำเนินงำนผ่ำนกลไก 
ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

กลไก คร้ังที่ วันที่ มติ 
คณะอนุกรรมกำรประสำนแผน 
และติดตำมผลกำรปฏิบัติตำม
แผนควำมมั่นคงแห่งชำติทำง
ทะเล 

1/2564 15 มี.ค. 64 เ ห็ น ชอบ ในหลั กก ำ ร ก ำ รก ำหนด ใ ห้แผน 
ควำมมั่นคงแห่งชำติทำงทะเลฉบับใหม่ เป็นแผน
ระดับที่  3 ตำมเดิม  โดยมี  สมช .  ในฐำนะ
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรนโยบำยกำรรักษำ
ผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล (นปท.) เป็น
หน่วยงำนรับผิดชอบในกำรก ำกับดูแล ติดตำม 
และประเมินผลกำรปฏิบัติให้เป็นไปตำมแผน 
ควำมมั่นคงแห่งชำติทำงทะเลฯ  

คณะท ำงำนดำ้นมัง่คั่งและยั่งยืน และ
คณะท ำงำนดำ้นกฎหมำย (ภำยใต้
อนุกรรมกำรที่ปรึกษำและจัดกำรควำมรู้เพื่อ
ผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล (อจชล.) ) 

1 ก.พ. 64 ก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินกำรระยะสั้น และ
ระยะยำว อำทิ กำรออกกฎหมำยภำยในประเทศ
ในหมวดกำรวิจัยวิทยำศำสตร์ทำงทะเล เพื่อ
ก ำหนดเป็นแนวทำงหลักในกำรพิจำรณำค ำขอ
ท ำกำรวิจัยฯ จำกต่ำงชำติ และน ำไปสู่กำรจัดท ำ
กฎหมำยฉบับรองในล ำดับต่อไป 

คณะท ำงำนขบัเคลื่อนกำร
ประเมินดัชนีคุณภำพมหำสมุทร

1/2564 9 ก.พ. 64 ประเด็นส ำคัญเกี่ยวกับควำมเชื่อมโยงของดัชนี
คุณภำพมหำสมุทรของประเทศไทย (OHI) กับ
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กลไก คร้ังที่ วันที่ มติ 
ของประเทศไทย (ภำยใต้
คณะอนุกรรมกำรที่ปรึกษำและ
จัดกำรควำมรู้เพื่อผลประโยชน์
ของชำติทำงทะเล (อจชล.) ) 

ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบน
คุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และแผน
แม่บท (18) ประเด็นกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน แผนย่อย
กำรสร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจ
ภำคทะเล กำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำย OHI ของไทย 
อยู่ที่ระดับ 70 คะแนน (ต่ ำกว่ำ OHI – Global 
ที่มีค่ำอยู่ที่ 71 และ 72 คะแนน) และกำรพิจำรณำ 
(ร่ำง)  แผนกำรด ำเนินงำนของคณะท ำงำน
ขับเคลื่อนดัชนีชี้วัดมหำสมุทรของประเทศไทย 

 
 

การบริหารจัดการความม่ันคงชายแดนและประเทศรอบบ้าน 

 สมช. โดย กองควำมมั่นคงกิจกำรชำยแดนและประเทศรอบบ้ำน (กชป.) ในฐำนะ 
หน่วยรับผิดชอบแผนบริหำรจัดกำรชำยแดนด้ำนควำมมั่นคง (พ.ศ. 2559 – 2564) และแผนขับเคลื่อนแผน
บริหำรจัดกำรชำยแดนด้ำนควำมมั่นคง (พ.ศ. 2561 – 2564) ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนภำรกิจที่ส ำคัญ ดังนี้ 

การด าเนินงาน วันที่ สาระส าคัญ 
การขับเคลื่อนงานบริหารจัดการชายแดนในมิติความมั่นคง 
กำรประชุมสว่นรำชกำรที่เกี่ยวข้องเพื่อ
พิจำรณำแนวทำงกำรพัฒนำโครงกำร
สำมเหลี่ยมมรกต 

4 ก.พ. 64 รับทรำบผลกำรด ำเนินกำรที่เกี่ยวข้องภำยใต้โครงกำร
สำมเหลี่ยมมรกต อำทิ ข้อเท็จจริงในพื้นที่ ประเด็นเขต
แดน กำรเก็บกู้ทุ่นระเบิด กำรบริหำรจัดกำรชำยแดน 
กำรด ำเนินกำร ในเขตอุทยำน และกำรจัดท ำ EIA ซึ่ง 
ที่ประชุมให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรพัฒนำ
พื้นที่บริ เวณสำมเหลี่ยมมรกตที่จ ำเป็นต้องค ำนึงถึง 
ควำมถูกต้องตำมกฎหมำย อำทิ พ.ร.บ. อุทยำนแห่งชำติ 
รวมไปถึงจ ำเป็นต้องตรวจท่ำทีของลำวและกัมพูชำควบคู่
ไปด้วย เนื่องจำกเป็นควำมร่วมมือระหว่ำงสำมฝ่ำย 

กำรประชุมคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำ
กำรเปิด - ระงับหรือปิดจุดผำ่นแดน
ประเภทต่ำง ๆ ครั้งที่ 1/2564 

25 ก.พ. 64 มติเกี่ยวกับกำรก ำหนดจุดเชื่อมต่อด่ำนศุลกำกรสะเดำ - 
บูกิตกำยูฮิตัม 

กำรเข้ำร่วมกำรสัมมนำเชิงปฏิบตัิกำร
เจ้ำหน้ำที่ดำ้นควำมมั่นคงชำยแดนไทย 
- มำเลเซีย 

3 มี.ค. 64 ได้มีกำรเข้ำร่วมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรเจ้ำหน้ำที่ด้ำน 
ควำมมั่นคงชำยแดนไทย - มำเลเซีย โดยปฏิบัติหน้ำที่ 



10 
 

การด าเนินงาน วันที่ สาระส าคัญ 
เป็นวิทยำกรบรรยำยให้ผู้เข้ำร่วมสัมมนำฯ และรับทรำบ 
นโยบำยและแผนควำมมั่นคงชำยแดนไทย - มำเลเซีย 

การขับเคลื่อนการจัดการงานเขตแดน 
กำรประชุมสว่นรำชกำรที่เกี่ยวข้องเพื่อ
เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
ประเด็นเขตแดนไทย - ลำว 

17 ก.พ. 64 พิจำรณำท่ำทีของไทยต่อประเด็นต่ำง ๆ ในแม่น้ ำโขง 
และมอบหมำยให้กระทรวงกำรต่ำงประเทศพิจำรณำ
ควำมเหมำะสมของกำรใช้ถ้อยค ำและกำรก ำหนดท่ำที  

 
การเตรียมพร้อมและการป้องกันประเทศ 

 สมช.  โดย กองควำมมั่นคงด้ำนกำรเตรียมพร้อมและกำรป้องกันประเทศ (กตป.) ในฐำนะ
หน่วยรับผิดชอบกำรขับเคลื่อนแผนเตรียมพร้อมแห่งชำติ (พ.ศ. 2560 – 2564) แผนกำรพัฒนำพ้ืนที่เพ่ือเสริม
ควำมมั่นคงของชำติ (พ.ศ. 2561 – 2564) และแผนผนึกก ำลังและทรัพยำกรเพ่ือกำรป้องกันประเทศ (ร่วมกับ
กระทรวงกลำโหม) ปรำกฏผลกำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญ ดังนี้  

  การขับเคลื่อนแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2564) ด ำเนินกำรประชุม
หำรือเพ่ือศึกษำสถำนกำรณ์และ/หรือภัยคุกคำมควำมมั่นคงที่ประเทศไทยต้องมีกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรรับมือ 
ระยะ 5 ปี ข้ำงหน้ำ (พ.ศ. 2566 - 2570) และเข้ำร่วมกำรพัฒนำสัมพันธ์กับทุกภำคส่วนเพื่อกำรระดมสรรพก ำลัง 
ในพ้ืนที่กองทัพภำคที่ 2 เพ่ือกำรระดมสรรพก ำลัง (สมช. กกส.กห. และส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง) ในกำรสร้ำง
กำรรับรู้ให้กับส่วนรำชกำรระดับจังหวัดถึงภำพรวม กำรเตรียมพร้อมแห่งชำติ กำรเตรียมพร้อมรับมื อกับ 
ภัยจำกกำรสู้รบ และแนวทำงกำรระดมทรัพยำกรจำกหน่วยงำนในระดับพ้ืนที่เพ่ือสนับสนุนภำรกิจทำงทหำร
ในภำวะสงครำม และยังได้มีกำรประชุมคณะอนุกรรมกำรจัดท ำสถำนกำรณ์และแนวทำงกำรควบคุมกำรฝึก
กำรบริหำรวิกฤตกำรณ์ระดับชำติ ประจ ำปี 2564 ครั้งที่ 1/2564 

 

  การขับเคลื่อนแผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความม่ันคงของชาติ (พ.ศ. 2561 – 
2564) มีกำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญดังนี้ 1. กำรประชุมคณะท ำงำนเพ่ือสรรหำและคัดเลือกกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมกำรนโยบำยและอ ำนวยกำรพัฒนำพ้ืนที่เพ่ือเสริมควำมมั่นคงของชำติ (นพช.) จ ำนวน 2 ครั้ง  
2. กำรเสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแนวทำงกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนแผนกำรพัฒนำพ้ืนที่ฯ กำรด ำเนิน
ชีวิตตำมแนวพระรำชด ำริปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และกำรจัดท ำร่ำงโครงกำรอนุรักษ์พลังงำน และ  
3. โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง "กำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรปฏิบัติงำนพัฒนำพ้ืนที่เพ่ือเสริมควำมมั่นคง" 
ประจ ำปี พ.ศ. 2564 (รุ่นที่ 4) ณ จงัหวัดรำชบุรี  
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การติดตามสถานการณ์ที่กระทบต่อความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ กิจการภายในประเทศ  
สังคมจิตวิทยา และสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการขับเคลื่อนนโยบาย แผน และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

 สมช. โดย กองควำมมั่นคงภำยในประเทศ (กภน.) ในฐำนะหน่วยรับผิดชอบกำรขับเคลื่อน 
งำนกำรติดตำมและประเมินสถำนกำรณ์ควำมมั่นคงภำยในประเทศด้ำนสังคมจิตวิทยำ และสิทธิมนุษยชน  
กำรขับเคลื่อนงำนควำมมั่นคงของสถำบันหลัก กำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำผู้หนีภัยจำกกำรสู้รบ และ 
กำรขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรยุทธศำสตร์ผู้หลบหนีเข้ำเมืองและกำรโยกย้ำยถิ่นฐำนประชำกรแบบไม่ปกติ 
ไดม้ีกำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญ จ ำแนกตำมภำรกิจ ดังนี้ 

การด าเนินงาน วันที่ ประเด็นส าคัญ/มติที่ประชุม 
การขับเคลื่อนการติดตามและประเมินสถานการณ์ความมั่นคงภายในประเทศด้านสังคมจิตวิทยา และสิทธิ
มนุษยชน 
ประชุมส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง เรื่อง รัฐบำลเมียนมำ
ข อจั ด ตั้ ง ศู น ย์ อ อ ก เ อ ก ส ำ ร รั บ ร อ งบุ คคล 
(Certificate of Identity : CI) ในประเทศไทย 

21 ม.ค. 64 ที่ประชุมเห็นชอบให้ สมช. จัดประชุมเพื่อ
หำรือแนวทำงกำรจัดตั้งศูนย์ฯ CI ในประเทศ
ไทย อย่ำงเหมำะสมต่อไป 

ประชุมส่วนรำชกำรที่ เกี่ยวข้องเพื่อประสำน 
กำรด ำเนินงำนและก ำหนดแนวทำงกำรขับเคลื่อน
กำรด ำเนินงำน ประจ ำปี พ.ศ.2564 ในประเด็น
กำรแก้ไขปัญหำผู้หลบหนีเข้ำเมืองกลุ่มเปรำะบำง 
และ กลุ่มที่มีปัญหำสถำนะและสิทธิของบุคคล 

22 ม.ค. 64 ที่ ป ระชุ มมี กำรแลกเปลี่ ยนข้ อ เท็ จจริ ง 
ควำมเห็นที่เกี่ยวข้องกับ ผู้หลบหนีเข้ำเมือง
กลุ่มเปรำะบำงต่อควำมมั่นคงและควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงประเทศ อำทิ สถำนกำรณ์ ข้อเท็จจริง 
ข้อคิดเห็น ปัญหำ อุปสรรคกำรด ำเนินงำน
ประเด็น ที่เกี่ยวข้อง ประเด็นที่ต้องกำรผลักดัน 
และกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 64 
กำรรับฟังข้อคิดเห็นและกำรเตรียมกำรของ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในประเด็น หลักเกณฑ์
กำรก ำหนดสถำนะและสิทธิของบุคคลที่
อพยพเข้ำมำและอำศัยอยู่มำนำน 

การขับเคลื่อนงานความมั่นคงของสถาบันหลัก 
ประชุมสว่นรำชกำรที่เกี่ยวข้องเพื่อหำรือแนว
ทำงกำรสนับสนนุข้อมูลเชิงวิชำกำรเก่ียวกับควำม
มั่นคงแห่งชำต ิ

15 ม.ค. 64 (ลับมำก) 

ประชุมสว่นรำชกำรที่เกี่ยวข้องเพื่อแลกเปลี่ยน
ข้อมูลและก ำหนดทำ่ทีเก่ียวกับข้อร้องเรียนของ
กลไกพิเศษภำยใต้คณะมนตรีสทิธิมนุษยชนแห่ง
สหประชำชำติ และประเด็นดำ้นสิทธิมนุษยชนที่
เก่ียวข้อง 

28 ม.ค. 64 ที่ประชุมแลกเปลี่ยนข้อเท็จจริงเพื่อน ำไป
ประกอบกำรตอบค ำถำมกลไกพิเศษภำยใต้
คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชำชำติ 
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การป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ 

 สมช. โดย กองควำมมั่นคงเกี่ยวกับภัยคุกคำมข้ำมชำติ (กภช.) ในฐำนะหน่วยรับผิดชอบ
กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชำติ (พ.ศ. 2560 – 2564) และ
ยุทธศำสตร์ในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำอำชญำกรรมข้ำมชำติ (พ.ศ. 2558 – 2564) ได้เข้ำร่วมด ำเนินกำร 
ในภำรกิจที่ส ำคัญ ดังนี้ 1. กำรประชุมส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องเพ่ือเตรียมกำรประชุมคณะท ำงำนเฉพำะกิจ 
ไทย-อินเดีย ด้ำนกฎหมำยและกิจกำรยุติธรรม ครั้งที่ 4 โดยมีกำรจัดประชุมส่วนรำชกำร จ ำนวน 2 ครั้ง  
2. กำรประชุมหำรือเรื่องกำรจัดตั้งส ำนักงำนประสำนงำนชำยแดน (Border Liaison Office: BLO) โดย 
กำรประชุมทำงไกลผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือหำรือแนวทำงและรับฟังควำมคิดเห็นจำกหน่วยงำนที่ปฏิบัติ
หน้ำที่ในภำคเหนือ และ 3. กำรประชุมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือวำงแนวทำงพัฒนำกำรปกป้องโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนส ำคัญจำกภัยคุกคำมด้ำนกำรก่อกำรร้ำย โดยกำรประชุมดังกล่ำวเป็นโอกำสดีที่จะได้ชี้แจงให้หน่วยงำน
ต่ำง ๆ รับทรำบถึงกำรด ำเนินกำรของ สมช. ในด้ำนกำรปกป้องโครงสร้ำงพ้ืนฐำนส ำคัญจำกภัยคุกคำมด้ำน  
กำรก่อกำรร้ำย นอกจำกนี้ ยังได้รับฟังควำมคิดเห็นของหน่วยที่เกี่ยวข้องในด้ำนดังกล่ำว ทั้งหน่วย งำนที่มี
หน้ำที่จัดท ำมำตรกำรรักษำควำมปลอดภัย และหน่วยงำนที่เป็นเจ้ำของโครงสร้ำงพ้ืนฐำนส ำคัญ 

 
การขับเคลื่อนงานการไม่แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง  

 สมช. โดย กองควำมมั่นคงระหว่ำงประเทศ (กรป.) ในฐำนะหน่วยรับผิดชอบกำรขับเคลื่อน
งำนกำรลดอำวุธและกำรควบคุมอำวุธตำมแบบ ได้เข้ำร่วมอบรมโครงกำร UNODC - WCO Container 
Control Programme (CCP) เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 64 โดยเป็นโครงกำรที่ส่งเสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจแนวทำง 
ในกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรสกัดกั้นกำรแพร่ขยำยอำวุธที่มีอำนุภำพท ำลำยล้ำงสูง และเป็นโอกำสอันดี  
ในกำรศึกษำและแลกเปลี่ยนแนวทำงในกำรด ำเนินงำนระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ  ซึ่งจะเป็นประโยชน์
ในกำรก ำหนดแนวนโยบำยด้ำนควำมมั่นคงต่อไป นอกจำกนี้ ยังได้จัดให้มีกำรประชุมส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือหำรือนโยบำยและควำมเห็นเกี่ยวกับควำมมั่นคงแห่งชำติทำงนิวเคลียร์  เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 64 ซึ่งที่ประชุม
ได้เห็นชอบกำรจัดท ำแนวทำงกำรพิจำรณำด้ำนควำมมั่นคงต่อวัสดุนิวเคลียร์ที่เสนอสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ
พิจำรณำ เพ่ือให้ เลขำธิกำรส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ น ำในไปใช้เป็นกรอบในกำรพิจำรณำค ำขอรับอนุญำต
ครอบครองวัสดุนิวเคลียร์ที่อำจส่งผลกระทบถึงควำมมมั่นคงของประเทศและควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศได ้

 
  

 สมช. โดยกองประเมินภัยคุกคำม (กปภ.) ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินสถำนกำรณ์ 
กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด – 19 สถำนกำรณ์กำรชุมนุมทำงกำรเมือง และสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงอ่ืน ๆ 
ผ่ำนกลไกท่ีส ำคัญ ดังนี้ 

การประเมินสถานการณ์ความม่ันคงและแจ้งเตือนภัยคุกคาม 
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กลไก คร้ังที่ วันที่ 
คณะอนุกรรมกำรประสำนงำนเพื่อประเมินภัยคุกคำมด้ำนกำรก่อกำรร้ำย 
(อปกร.)  
 

2/2564 14 ม.ค. 64 

คณะอนุกรรมกำรประเมินภัยคุกคำมต่อควำมมั่นคงของชำติ (อปภช.) 
 

1/2564 17 ก.พ. 64 

คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำสถำนกำรณ์ที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคงของชำติ 
(อสกช.) 

1/2564 13 ม.ค. 64 
2/2564 28 ม.ค. 64 
3/2564 10 ก.พ. 64 
4/2564 17 ก.พ. 64 
5/2564 3 มี.ค. 64 

 นอกจำกนี้ ยังได้จัดให้มีกำรประชุมประเมินควำมเหมำะสมในกำรขยำยระยะเวลำ 
กำรประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินฯ เพ่ือแก้ไขปัญหำกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด – 19 จ ำนวน 3 ครั้ง กำรหำรือ
แลกเปลี่ยนสถำนกำรณ์ควำมมั่นคงในลุ่มแม่น้ ำโขงกับหน่วยข่ำวกรองสหรัฐอเมริกำ กำรประชุมทำงไกล (Video 
conference) ร่วมกับหน่วยข่ำวกรองสมำพันธรัฐสวิส (FIS) และกำรประชุมส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
พิจำรณำสถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองในเมียนมำ โดยผลที่ได้จำกกำรติดตำมและประเมินสถำนกำรณ์ในครำว 
ต่ำง ๆ กปภ. ได้รวบรวม ประมวล และจัดท ำสรุปรำยงำนสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคง รวมจ ำนวน 3 ฉบับ  
เพ่ือเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นรำยเดือน 

 
  

 สมช. ปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรบริหำรสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน 
(กบฉ.) จ ำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 64 พิจำรณำขยำยระยะเวลำกำรประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินที่มี 
ควำมร้ำยแรงในเขตท้องที่ทุกอ ำเภอในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชำยแดนภำคใต้ ยกเว้น อ ำเภอแม่ลำน, อ ำเภอไม้แก่น 
จังหวัดปัตตำนี, อ ำเภอเบตง จังหวัดยะลำ และอ ำเภอสุไหงโก-ลก, อ ำเภอสุคิริน, อ ำเภอศรีสำคร จังหวัด
นรำธิวำส ออกไปอีก 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 20 มี.ค. 64 และสิ้นสุดในวันที่ 19 มิ.ย. 64 

 
 
 

สมช. โดย สถำบันควำมมั่นคงศึกษำ (สมศ.) รับผิดชอบภำรกิจด้ำนกำรศึกษำ วิจัย และ
พัฒนำองค์ควำมรู้เพ่ือสร้ำงศักยภำพ และบริหำรจัดกำรคลังสมองด้ำนควำมมั่นคง ได้ด ำเนินกำร 1. ประชุม
ส่วนรำชกำรภำยใน สมช. เพ่ือชี้แจงแนวทำงกำรเสนอโครงกำรศึกษำวิจัยเพ่ือสนับสนุนงำนด้ำนควำมมั่นคง
ของ สมช. 2. จัดโครงกำรสัมมนำเชิงวิชำกำรมุมมองควำมมั่นคง ประจ ำปี 2564 ครั้งที่ 1 เรื่อง "กำรโยกย้ำย

กฎหมายด้านความม่ันคง 
 

การพัฒนาองค์ความรู้ด้านความม่ันคง 
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ถิ่นฐำน แรงงำนข้ำมชำติ และโควิด – 19" 3. ประชุมกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนทำงวิชำกำรระหว่ำง สมช. 
กับ บก.ทท.  4. ประชุมหำรือกำรจัดท ำร่ำงหลักสูตรกำรป้องกันและต่อต้ำนกำรก่อกำรร้ำย และกำรประชุม
หำรือกำรถอดบทเรียนกำรบริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัส โควิด – 19 5. จัดกิจกรรมเพ่ือ
ด ำเนินงำนตำมแนวทำงบันทึกควำมเข้ำใจควำมร่วมมือทำงวิชำกำรระหว่ำง คณะรัฐศำสตร์ฯ มช. กับ สมช.  
จ ำนวน 2 ครั้ง 6. ประชุมหำรือกำรจัดท ำร่ำงหลักสูตรกำรป้องกันและต่อต้ำนกำรก่อกำรร้ำย และกำรประชุม
หำรือกำรจัดท ำร่ำงหลักสูตรกำรฝึกอบรมเกี่ยวกับกฎหมำยทะเล  และ 7. ประชุมคณะบุคคลเพ่ือสนับสนุน 
กำรด ำเนินงำนของคณะที่ปรึกษำของสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ โดยคณะบุคคลฯ ดังกล่ำวจะหน้ำที่ประสำนงำน 
สนับสนุน และกลั่นกรองเรื่องก่อนเสนอที่ประชุมคณะที่ปรึกษำฯ เพ่ือให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยและ
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติต่อไป 

นอกจำกนี้ ยังมีกำรด ำเนินงำนภำยใต้กลไกที่ส ำคัญ คือ คณะที่ปรึกษำของสภำควำมม่ันคง
แห่งชำติ ท ำหน้ำที่ติดตำม ประเมิน วิเครำะห์สถำนกำรณ์อันเป็นภัยคุกคำมต่อควำมมั่นคงแห่งชำติในด้ำน 

ที่ได้รับกำรแต่งตั้ง เพ่ือเสนอควำมเห็นต่อสภำหรือพิจำรณำเรื่องเกี่ยวกับควำมมั่นคงแห่งชำติตำมที่สภำ  

ได้มอบหมำย ซ่ึง สมศ. ไดจ้ัดให้มีกำรประชุมคณะที่ปรึกษำฯ โดยปรำกฎมติที่ส ำคัญ ดังนี้ 

กลไก คร้ังที่ วันที่ มติ 
คณะที่ปรึกษำของสภำควำมมั่นคง
แห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1/2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 ม.ค. 64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- รับทรำบสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงภำยใน
และระหว่ำงประเทศ 
- พิจำรณำมอบประเด็นหัวข้อที่ สมช. ประสงค์
ให้คณะที่ปรึกษำฯ ศึกษำและให้ข้อเสนอ ดังนี้ 
1) กำรสื่อสำรเพื่อสร้ำงควำมมั่นคงทำงสังคม 
มอบให้คณะที่ปรึกษำฯ ด้ำนเศรษฐกิจและ
สังคมจิตวิทยำ 2) กำรจัดท ำยุทธศำสตร์ข่ำว
กรองแห่งชำติ (พ.ศ. 2566 - 2570) มอบให้ 
คณะที่ปรึกษำฯ ด้ำนกำรข่ำวกรอง และ  
3) แนวทำงกำรจัดกำรควำมหลำกหลำยทำง
สังคมพหุวัฒนธรรมตำมภูมิสังคม มอบให้ 
คณะที่ปรึกษำฯ ด้ำนเศรษฐกิจและสังคม
จิตวิทยำ ทั้งนี้  ศ .ดร.ชุมพร ปัจจุสำนนท์  
ที่ปรึกษำฯ ด้ำนควำมมั่นคงภำยในและ
ระหว่ำงประเทศ ได้เสนอหัวข้อรำยงำนผล
กำรศึกษำฯ รำยบุคคลด้ำนควำมมั่นคงทำง
ทะเลในทะเลจีนใต้อีกด้วย 
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 2/2564 25 ก.พ. 64 - รับทรำบประเด็นและให้ควำมเห็นต่ำง ๆ 
อำทิ 1) สถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงภำยใน
และระหว่ำงประเทศ 2) สถำนกำรณ์กำรเมือง
และท่ำทีผู้น ำเมียนมำ 3) แนวทำงกำรจัดท ำ
และประเด็นส ำคัญควำมมั่นคงแห่งชำติทำง
ทะเลบรรจุในร่ำงนโยบำยและแผนระดับชำติ
ว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ (พ.ศ. 2566 - 
2570) และร่ำงแผนควำมมั่นคงแห่งชำติ 
ทำงทะเล โดยกองควำมมั่นคงทำงทะเล  
4) กำรจัดท ำร่ำงแผนบริหำรจัดกำรชำยแดน
ควำมมั่นคง (พ.ศ. 2566 - 2570) และร่ำง
แผนควำมมั่นคงไทยต่อประเทศรอบบ้ำน 
(พ.ศ. 2566 - 2570) 
- พิจำรณำให้ควำมเห็นหัวข้อศึกษำเรื่องแนว
ทำงกำรปรับโครงสร้ำงองค์กรด้ำนควำม
มั่นคงและแผนกำรพัฒนำภำยในองค์กรเพื่อ
รองรับสภำวกำรณ์ในอนำคต 
- รับทรำบและให้ควำมเ ห็น เพิ่ ม เติม  4 
ประเด็น ดังนี้ 1) ผลกำรด ำเนินงำนของคณะ
ที่ปรึกษำฯ เสนอที่ประชุมสภำควำมมั่นคง
แห่งชำติ (กำรก ำหนดประเด็น/ข้อเสนอเชิง
นโยบำย/ข้อเสนอเชิงปฏิบัติ) 2) ควำมคืบหน้ำ
กำรจัดท ำร่ำงแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรเสริมสร้ำง
ควำมมั่ นคงของสถำบันหลักของชำติฯ  
3) กำรจัดท ำร่ำงหลักสูตรกำรป้องกันและ
ต่อต้ำนกำรก่อกำรร้ำย และ 4) กำรจัดท ำร่ำง
หลักสูตรกำรฝึกอบรมเกี่ยวกับกฎหมำยทะเล 

 
 
 

3/2564 
 
 

25 มี.ค. 64 - รับทรำบประเด็นและให้ควำมเห็นต่ำง ๆ อำทิ 
1) สถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงภำยในและ
ระหว่ำงประเทศ โดยผู้แทนของส ำนักข่ำว
กรองแห่งชำติ 2) ควำมคืบหน้ำกำรจัดท ำร่ำง
หลักสูตรกำรฝึกอบรมเกี่ยวกับกฎหมำยทะเล
และกำรจัดท ำร่ำงหลักสูตรกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรก่อกำรร้ำย และ 3) กำรจัดท ำ 



16 
 

บันทึกควำมเข้ำใจควำมร่วมมือทำงวิชำกำร
ระหว่ำงสถำบันควำมมั่นคงศึกษำ สมช. กับ 

 DKI APCSS 
- พิจำรณำ ดังนี้ 1) หัวข้อที่ประสงค์ให้คณะ 
ที่ปรึกษำฯ ศึกษำและให้ข้อเสนอแนะ เรื่อง 
กำรเสริมสร้ำงกลไกกำรท ำงำนร่วมกัน
ระหว่ำงรัฐ รัฐวิสำหกิจ และเอกชนที่เก่ียวข้อง 
ในกำรปกป้องโครงสร้ำงพื้นฐำนส ำคัญจำก 
ภัยคุกคำมกำรก่อกำรร้ำย 2) กำรรำยงำน
ควำมคืบหน้ำกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรศึกษำฯ 
เรื่อง กำรประเมินก ำลังอ ำนำจของชำติ  
(National Power) และภัยคุกคำมรูปแบบ
ใหม่ โดยคณะที่ปรึกษำฯ ด้ำนกำรข่ำวกรอง 
3) หัวข้อกำรศึกษำและพิจำรณำสถำนกำรณ์
ภัยคุกคำมหรือแนวโน้มด้ำนควำมมั่นคงที่จะ
เกิดขึ้นอีก 5 ปีข้ำงหน้ำ โดยคณะที่ปรึกษำฯ 
ด้ำนกำรเตรียมพร้อมและป้องกันประเทศ  
- รับทรำบและให้ควำมเ ห็น เพิ่ ม เติม  4 
ประเด็น ดังนี้ 1) กรอบแนวคิดและกำรจัดท ำ
ข้อเสนอแนะของที่ปรึกษำวิจัยในกำรยกร่ำง
นโยบำยและแผนระดับชำติฯ 2) กำรน ำ
รำยงำนผลกำรศึกษำของคณะที่ปรึกษำฯ  
ในส่วนที่ เกี่ยวข้องเพื่อจัดท ำร่ำงนโยบำย 
และแผนระดับชำติฯ และ 3) กำรประชุม
คณะที่ปรึกษำฯ ประจ ำเดือนเมษำยน 2564  
ณ ศูนย์ศึกษำยุทธศำสตร์กองทัพไทย ชลบุรี 
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กำรจัดท ำวำรสำรมุมมองควำมมั่นคงรำย 4 เดือน เป็นอีกหนึ่งภำรกิจ
ภำยใต้กำรด ำเนินงำนของ สมศ. เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลควำมรู้ที่ได้มำจำก
กำรศึกษำค้นคว้ำและองค์ควำมรู้ที่ได้มำจำกกำรสั่งสมประสบกำรณ์ของบุคลำกร
ที่จะถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้ำนควำมมั่นคง ผ่ำนกำรวิเครำะห์เหตุปัจจัยจำกสภำวะ
แวดล้อมด้ำนควำมมั่นคงทั้ง ในและต่ำงประเทศ และสื่อให้เห็นถึงพลวัต 
ควำมมั่นคงในบริบทและห้วงเวลำต่ำง ๆ รวมทั้งภำพกำรท ำงำน กำรก ำหนด
ยุทธศำสตร์ แผน และนโยบำยด้ำนควำมมั่นคง เพื่อมุ่งปกป้องรักษำและแสวงหำ
ผลประโยชน์แห่งชำติ ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ศึกษำและมีควำมสนใจประเด็น
เกี่ยวกับกำรก ำหนดนโยบำยและกำรด ำเนินงำนของ สมช. โดยในห้วงที่ผ่ำนมำ
ได้จัดท ำวำรสำรมุมมองควำมมั่นคง ฉบับท่ี 6 กุมภำพันธ์ - พฤษภำคม 2564 
 

 
 
 
 
 

  กำรเข้ำเยี่ยมคำรวะและหำรือข้อรำชกำรของคณะเอกอัครรำชทูต ผู้น ำหรือผู้แทนระดับสูง 
และหัวหน้ำส่วนรำชกำรต่ำงประเทศ/องค์กรระหว่ำงประเทศ นับเป็นภำรกิจหนึ่งที่มีควำมส ำคัญในกำรเจรจำ 
หำรือ และกระชับควำมสัมพันธ์ในระดับสำกล อีกทั้งยังเป็นกำรแสวงหำ ส่งเสริม และเร่งรัดกำรด ำเนินงำน
ภำยใต้ควำมร่วมมือด้ำนควำมมั่นคงระหว่ำง สมช. กับประเทศและองค์กรต่ำง ๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
แก่ประเทศไทยได้อีกทำงหนึ่งด้วย โดยในห้วงไตรมำสที่ 2 ได้มคีณะบุคคลเข้ำเยี่ยมคำรวะและหำรือข้อรำชกำร 
กับผู้บริหำร สมช. รวมจ ำนวน 3 ครั้ง ดังนี้ 
 

คณะผู้เข้าเยี่ยมคารวะ วันที่ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ข้อหารือ/ประเด็นส าคัญ 

กำรเข้ำเยี่ยมคำรวะและหำรือข้อรำชกำร
ของเอกอัครรำชทูตมองโกเลีย ประจ ำ
ประเทศไทย 

6 ม.ค. 64 กรป. เห็นพ้องที่จะให้มีกำรรื้อฟื้นกำรจัดท ำร่ำง
ควำมตกลงด้ำนควำมมั่นคงระหว่ำง สมช. 
ไทย และ สมช. มองโกเลีย พร้อมทั้งเชิญ
คณะเจ้ำหน้ำที่ สมช. มองโกเลีย เยือนไทย
อย่ำงเป็นทำงกำรเพื่อศึกษำดูงำนเมื่อ
สถำนกำรณ์ไวรัสโควิด - ๑๙ คลี่คลำยลง 
และ สมช. ยังได้แสดงควำมพร้อมในกำร
สนับสนุนมองโกเลียในด้ำนวิชำกำรและ
ควำมร่ วมมื อ อ่ืน  ๆ  ผ่ ำน เวที  ASEAN 
Regional Forum ในอนำคต 

การเข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการของคณะเอกอัครราชทูต ผู้น าหรือผู้แทนระดับสูง 

และหัวหน้าส่วนราชการต่างประเทศ/องค์กรระหว่างประเทศ 
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คณะผู้เข้าเยี่ยมคารวะ วันที่ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ข้อหารือ/ประเด็นส าคัญ 

กำรเข้ำเยี่ยมคำรวะของนำยหยำงชนิ 
อุปทูตรักษำกำรแทนเอกอัครรำชทูตจีน
ประจ ำประเทศไทย 

8 ม.ค. 64 กภน. (มีก ำหนดชัน้ควำมลับ) 

กำรเข้ำเยี่ยมคำรวะของหัวหน้ำหน่วย 
ข่ำวกรองเกำหลีใต้ ประจ ำประเทศไทย 

5 มี.ค. 64 กปภ. (มีก ำหนดชัน้ควำมลับ) 

 

 
 


