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1) ก ำหนดทิศทำง ให้ค ำปรึกษำ และเสนอแนะนโยบาย 

ยุทธศาสตร์ แนวทางและแผนด้านความมั่นคงแห่งชาติให้

สอดคล้องกับสถานกาณ์และการเปลี่ยนแปลงทั้งในปัจจุบันและ

อนาคต  

2) อ ำนวยกำร ประสำน และติดตำมประเมินผล เพ่ือขับเคลื่อน

นโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทางด้านความม่ันคงไปสู่การปฏิบัติ

อย่างเป็นรูปธรรม 

3) ประเมินสถำนกำรณ์ด้ำนควำมม่ันคง และการเตรียมความ

พร้อมแห่งชาติและบริหารวิกฤติความม่ันคงในการรับมือภัย

คุกคามด้านความม่ันคง 

4) พัฒนำองค์ควำมรู้ควำมม่ันคงและเสริมสร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือกับทุกภาคส่วน  

5) พัฒนำประสิทธิภำพและเสริมสร้ำงสมรรถนะองค์กรและ

บุคลำกร เพ่ือเป็นองค์กรหลักด้านความม่ันคง 

N = National Interest 

การมุ่งรักษาผลประโยชน์ของชาติ 

S = Strategic Thinking 

การคิดวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ 

C = Competency 

การมีสมรรถนะในอาชีพ 

• เสนอแนะนโยบาย/ ยุทธศาสตร์ และ
ภารกิจด้านความมั่นคง 

• อ านวยการและประสานการ
ปฏิบัติงาน 

• การประเมินและแจ้งเตือนสถานการณ์
ด้านความมั่นคง 

“องค์กรมีควำมสำมำรถพร้อมเป็นผู้น ำด้ำนกำรจัดกำรควำมมั่นคงของชำติ  

ให้มีควำมสมดลุระหว่ำงควำมมั่นคงและกำรพัฒนำ” 
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พนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ ข้ำรำชกำร 

อัตรำส่วน 1:10 

166 คน 

16 คน 27 คน 

94 คน 



 

รักษาความมั่นคงและป้องกันภัยคุกคาม 

แนวทางการรักษาความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติภายใต้
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริย์ทรง
เป็นประมุข 

นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต ้

ยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ  

ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ  

ยุทธศาสตร์การต่อต้านการก่อการร้าย  

แผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล 

ยุทธศาสตร์แก้ปัญหาผู้หลบเข้าเมอืงทั้งระบบ/ ผู้หลบหนีภัย
จากการสูร้บ 

ความมั่นคงด้านการเมือง สังคมจติวิทยาและชนตา่งวัฒนธรรม 

 

สภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ความมั่นคงของไทยตอ่ประเทศรอบบา้น  

ยุทธศาสตร์ความมั่นคงต่อประชาคมการเมืองและความมั่นคง
อาเซียน  

                      แผนบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคง/ 
ความร่วมมือในอนภุมูิภาค 

ความมั่นคงตามพันธกรณรีะหว่างประเทศ  

ความมั่นคงไทยต่อมหาอ านาจ 

การเตรียมพร้อมและป้องกันประเทศ 

ยุทธศาสตร์การเตรยีมพร้อมแห่งชาติ  

เขตแดน 

การควบคมุและการลดอาวธุ 

กรอบทิศทางหลัก/ เคร่ืองมือ 

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาต ิ

ยุทธศาสตร์ข่าวกรองแห่งชาติ/ ประเมินสถานการณ์
ความมั่นคง 

กฎหมายความมั่นคง 

องค์ความรู้/คลังสมองความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ 

 

 



 



ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี 

แผนพัฒนาฯ 12 

นโยบายรัฐบาล 

แผน 4 ปี 

เป้าหมายแผนฯ 12 

เป้าหมายรัฐบาล 

เป้าหมายแผน 4 ปี 

ตัวชีวัด 

แผนงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน  

1 การปกป้องและเชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย์  

2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ  2.1  และ 2.2 
แก้ไขปัญหา จชต. 

นโยบายที่ 10 การส่งเสริมการบริหาร
ราชการแผ่นดิน 

1) ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์   2) ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภยัมีโอกาสในการศึกษาและรายได้เพิม่ขึ้น   3) ความร่วมมือ
ด้านความมั่นคงในการป้องกันภัยคุกคามรูปแบบตา่งๆ และการรักษาผลประโยชน์ของชาติ   4) ความพร้อมรับมือภัยคุกคามทางทหาร การก่อการร้าย และการ
โจมตดี้านไซเบอร์   5) จัดท าแผนงานความมั่นคงที่สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  

1.ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
2.รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ  

1.เสริมสร้างความเป็นผู้น าด้าน
ความมั่นคงของประเทศ 

2.เสริมสร้างศักยภาพการบริหาร
จัดการภัยด้านความมั่นคง 

3. พัฒนาการขับเคลื่อนงานด้าน
ความมั่นคงไปสู่การปฏิบัต ิ

4. ยกระดับขีดความสามารถการ
บริหารจัดการภายในองค์กร 

ผู้น าการเสนอแนะนโยบายดา้น
ความมั่นคงของประเทศ 

ประเทศมีความพร้อมในการบริหาร
จัดการภัยด้านความมั่นคง 

1. บูรณาการ ขบัเคลื่อนงานด้านความมั่นคง 

2. จชต มีความปลอดภยัและการพัฒนา 

ระบบบริหารจัดการและ
บุคลากรเป็นนักความ
มั่นคง 

จ านวน
นโยบาย 

ร้อยละความ
เชื่อมัน่ 

ล าดับ
ความส าคัญของ
ประเด็นความ

มั่นคง 

1.บุคลากรได้รับการพัฒนา
สมรรถนะ 2. การพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 3.การเบิกจ่าย
งบประมาณ 4.การด าเนินการ
ตามค ารบัรองฯ 5.การเผยแพร่
ข้อมูลขา่วสาร  6.ประเมนิ
คุณธรรมและความโปร่งใส 7.
ปรับปรุงและพัฒนาอาคาร
สถานที ่

บญัชขี้อมูลดา้น
ความมัน่คง 

จ านวนความ
ร่วมมือ 

รายงานการประเมินสถานการณ ์

1. การบูรณาการแผนงาน  กฎหมาย บริหารจัดการ              
2. ร้อยละโครงการส าคัญ แล้วเสร็จ  3. การบูรณา
การแผนงาน กฎหมาย และการบริหารจัดการ จชต 
4. จ านวนเหตุการณ์ลดลง 

กลยุทธ์ 

ความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กับแผน นโยบายระดับชาติ 
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แผนงำน 
งบประมำณ
ด ำเนินงำน  

เบิกจ่ำย ร้อยละ 

 ภำพรวม         220,949,170  189,981,895 85.98 

แผนงำนที่ 1 :แผนงำนยุทธศำสตร์กำรขับเคลื่อนกำรแก้ไข
ปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้  

         19,136,797  17,543,083 91.67 

ค่าใช้จ่ายที่ 1 การขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต ้ 10,017,997 8,629,305 86.14 

ค่าใช้จ่ายที่ 2 การด าเนินตามนโยบายการบรหิารและการพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต ้

9,118,800 8,913,777 97.75 

      
แผนงำนที ่2 : แผนงำนรองรักษำควำมสงบเรียบร้อย
ภำยในประเทศ  

        123,982,073  103,838,424 83.75 

งบด าเนินงาน            25,489,900  20,506,663 80.45 

งบลงทุน           14,221,590  7,375,873 51.86 

งบรายจ่ายอื่น           84,270,583 75,955,887 90.13 

ค่าใช้จ่ายที่ 1 การเสรมิสร้างความพร้อมในการรักษาอาณาเขต 
ดินแดน และฐานทรัพยากร 

16,548,100 14,173,327 85.65 

ค่าใช้จ่ายที่ 2 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อน
นโยบายความมั่นคงแห่งชาต ิ

27,477,900 25,412,382 92.48 

ค่าใช้จ่ายที่ 3 เสริมสร้างความพรอ้มในการรักษาอ านาจอธิปไตย 
สถาบันหลัก ระบบการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 

20,180,000 16,723,519 82.87 

ค่าใช้จ่ายที่ 4 การเสรมิสร้างความพร้อมในการรักษาดุลยภาพ
ทางการเมืองระหว่างประเทศ/ ปฏิสัมพันธ์กับภายนอกประเทศ 

12,870,188 12,756,896 99.12 

ค่าใช้จ่ายที่ 5  การบริหารจดัการองค์กรตามหลักบริหารจัดการ
ที่ด ี

5,500,000 5,211,675 94.76 

ค่าใช้จ่ายที่ 6 รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ
ช่ัวคราวและค่าใช้จ่ายในการเจรจาธุรกิจและประชุมนานาชาต ิ

1,669,795 1,656,157 99.18 

    

แผนงำนที่ 3 แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ           77,830,300 68,600,387 88.14 

งบบุคลากร 75,446,800 66,273,561 87.84 

งบด าเนินงาน 2,383,500 2,326,826 97.62 
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รายการทีม่ีการโอนเงินเบิกแทน และโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ/รบัโอน 

แผนงำน 
งบประมำณ 

ที่ได้รับจัดสรร 
โอนเงิน 
เบิกแทน  

โอนเปลี่ยนแปลง/
รับโอนงบประมำณ 

งบประมำณ
ด ำเนินงำน 

  239,686,100 17,680,900 1,056,030 220,949,170 

แผนงำนที่ 1 :แผนงำนยุทธศำสตร์กำร
ขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวดัชำยแดน
ภำคใต้  

27,818,800 -9,649,000 +966,997          19,136,797 

ค่าใช้จ่ายที่ 1 การขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต ้

    

ค่าใช้จ่ายที่ 2 การด าเนินตามนโยบายการบรหิาร
และการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 18,700,000 -9,649,000 +966,997 10,017,997 

      
แผนงำนที ่2 : แผนงำนรองรักษำควำมสงบ
เรียบร้อยภำยในประเทศ  

134,037,000 -8,031,900 -2,023,027 123,982,073 

งบด าเนินงาน  25,485,100 - +4,8000 25,489,900 

งบลงทุน 11,924,000 - +2,297,590 14,221,590 

งบรายจ่ายอื่น 96,627,900 -8,031,900 -4,325,417 84,270,583 

ค่าใช้จ่ายที่ 1 การเสรมิสร้างความพร้อมในการ
รักษาอาณาเขต ดินแดน และฐานทรัพยากร 

22,500,000 -5,951,900 - 16,548,100 

ค่าใช้จ่ายที่ 2 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการ
ขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงแหง่ชาติ 

28,277,900 -800,000 - 27,477,900 

ค่าใช้จ่ายที่ 3 เสริมสร้างความพรอ้มในการรักษา
อ านาจอธิปไตย สถาบันหลัก ระบบการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคม 

23,500,000 -1,000,000 -2,320,000 20,180,000 

ค่าใช้จ่ายที่ 4 การเสรมิสร้างความพร้อมในการ
รักษาดุลยภาพทางการเมืองระหวา่งประเทศ/ 
ปฏิสัมพันธ์กับภายนอกประเทศ 

16,540,000 -280,000 -3,389,812 12,870,188 

ค่าใช้จ่ายที่ 5  การบริหารจดัการองค์กรตามหลัก
บริหารจดัการทีด่ ี

    

ค่าใช้จ่ายที่ 6 รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ต่างประเทศช่ัวคราวและค่าใช้จ่ายในการเจรจา
ธุรกิจและประชุมนานาชาต ิ

310,000  +1,359,795 1,656,157 

งบด าเนินงาน (รับโอนจาก สปน.) - - +24,600 24,600 
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จ าแนกตามส านัก/กลุ่มงาน 

ส ำนัก/กลุ่มงำน 
 งบประมำณ

ด ำเนินงำน 
เบิกจ่ำย ร้อยละ 

กลุ่มงานกฎหมาย กกม. 2,074,400 2,066,221 99.61 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กพบ. 1,000,000 975,940 97.59 
ส านักเลขาธิการ สลก. 7,419,795 7,122,499 95.99 
ส านักนโยบายและแผนความมั่นคง สนผ. 7,289,875 6,905,203 94.72 
ส านักยุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดนภาคใต้และชนต่างวัฒนธรรม สชต. 10,353,300 9,729,225 93.97 
ส านักยุทธศาสตร์ความมั่นคงกิจการชายแดนและประเทศรอบบ้าน สชป. 6,995,410 6,500,562 92.93 
ส านักประเมินภัยคุกคาม สปภ. 7,775,975 7,146,786 91.91 
ส านักยุทธศาสตร์ความมั่นคงระหว่างประเทศ สรป. 11,086,228 1,014,0194 91.47 
ส านักยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมและการป้องกันประเทศ สตป. 10,020,075 8,882,564 88.65 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปช่ัน ศปท. 450,000 394,804 87.73 
ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปญัหา
จังหวัดชายแดนภาคใต ้

สล.คปต. 10,017,997 8,629,305 86.14 

ส านักยุทธศาสตร์ความมั่นคงภายในประเทศ สภน. 6,735,000 5,773,445 85.72 
ส านักยุทธศาสตร์ความมั่นคงเกี่ยวกับภัยคุกคามข้ามชาต ิ สภช. 13,930,100 11,817,484 84.83 
กลุ่มพัฒนาองค์ความรูค้วามมั่นคง กพอ. 5,054,625 4,261,194 84.30 
งบส่วนกลาง(ก ากับดูแลโดย สนผ.)  3,180,000 3,131,611 98.48 

 

 



  

ผลสัมฤทธิ์ผลสัมฤทธิ์ผลสัมฤทธิ์                                          

การปฏิบตัิราชการการปฏิบตัิราชการการปฏิบตัิราชการ   



 

ชี้แจง ติดตาม อ านวยการประสาน
นโยบาย/ยทุธศาสตร์/ภารกิจความมั่นคง 

รวม 16 ภารกิจ 

เสนอแนะนโยบาย/ยทุธศาสตร์ 4 ฉบับ 

ความร่วมมือด้านความมั่นคงกับ
ต่างประเทศ :JWG 3 ประเทศ 

ประกาศสถานการณ์อันเปน็ภัยคุกคาม
ด้านการก่อการร้าย 

บัญชีข้อมูลด้านความมั่นคง / MoU การแลกเปลี่ยน
และเช่ือมโยงฐานข้อมูลด้านความมั่นคง 

จัดตั้งและก าหนดแนวทางด าเนินงานศูนย์
บริหารข้อมลูอัตลักษณ์บุคคลแห่งชาติ 

 

จชต. เหตุการณ์ความรุนแรง 342 
เหตุการณ์ (เพิ่มข้ึน 126 เหตุการณ์) 

ประเมินส่วนราชการ                        
อยู่ในระดับมาตรฐาน โดยผลด าเนินงาน
สูงกว่าเป้าหมายแต่ไม่ครบทุกองค์ประกอบ 
(สูงกว่าเป้าหมาย 1 องค์ประกอบ/ตาม
เป้าหมาย 3 องค์ประกอบ) 

การใช้จ่ายงบประมาณร้อยละ 85.98 

การตรวจสอบการด าเนินงาน/การเงิน  
งบการเงินและผลการด าเนินงานทางการเงิน 

ถูกต้องตามสาระส าคัญตามมาตรฐานและ
นโยบายการบัญชีภาครัฐ 

ITA  78.04 คะแนน  

PMQA มากกว่าร้อยละ 80 ทุกหมวด 
/คะแนนรวม 276 คะแนน 

ศึกษา/ ฝึกอบรม 19 หลักสูตร 43 คน 

 

ศึกษา/ก าหนด พัฒนาระบบสารสนเทศ 3 
ระบบ/รายการ 1) มาตรฐานข้อมูลกลาง 
2) พัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล 
หน่วยงาน 3) แผนปฏิบัติการดิจิทลั  

จัดท ารายงานการควบคุมภายในและติดตามผล 
ตามระเบียบและรปูแบบที่ สตม. ก าหนด 

 

กฎหมายล าดับรอง                 
รองรับ พ.ร.บ. สภาความมั่นคงแห่งชาติ 
พ.ศ. 2559  2 ฉบับ 
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 การประเมินผลส่วนราชการของส านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
ส ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ ได้จัดท ำค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ผลกำรประเมิน

อยู่ในระดับมำตรฐำน ตำมเกณฑ์กำรให้คะแนนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร คือ เป็นส่วนรำชกำรที่มีผลกำร
ด ำเนินงำนอยู่ในระดับสูงกว่ำเป้ำหมำยแต่ไม่ครบทุกองค์ประกอบกำรประเมิน แต่ไม่มีองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งต่ ำกว่ำ
เป้ำหมำย เนื่องจำกส ำนักงำนฯ ด ำเนินกำรสูงกว่ำเป้ำหมำย 1 องค์ประกอบ และด ำเนินกำรได้ตำมเป้ำหมำย 3 องค์ประกอบ 
 อย่ำงไรก็ตำม ส ำนักงำน ก.พ.ร. ยังไม่ได้แจ้งผลกำรประเมินส่วนรำชกำรฯ รอบกำรประเมินประจ ำปีงบประมำณ     
พ.ศ. 2560 โดย อยู่ระหว่ำงเสนอรองนำยกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เพื่อพิจำรณำ 

ตารางสรุปผลการประเมิน  
องค์ประกอบ รำยละเอียดตัวช้ีวัด เป้ำหมำย/ผลด ำเนินกำร ผลกำรประเมิน 

องค์ประกอบท่ี 1 ด้ำน
ประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำน
ตำมหลักภำรกิจพื้นฐำน งำน
ประจ ำตำมหน้ำท่ีปกติ หรือ
งำนตำมหน้ำท่ีควำม
รับผิดชอบหลัก งำนตำม
กฎหมำย กฎ นโยบำยของ
รัฐบำล หรือมติคณะรัฐมนตรี 
(Function Base) 

1) ควำมส ำเรจ็กำรจดัท ำ/ 
ทบทวน ยุทธศำสตร์ แนวทำง 
หรือแผนควำมมั่นคงเฉพำะด้ำน 
 

2) จ ำนวนเหตุกำรณ์ควำมไม่
สงบในจังหวัดชำยแดนภำคใต ้
 

3) จ ำนวนมำตรกำร แนวทำง 
ในกำรป้องกันหรือแก้ไขปัญหำ
เกี่ยวกับควำมมั่นคงแห่งชำต ิ
 

4) จ ำนวนควำมร่วมมือดำ้น
ควำมมั่นคงกับต่ำงประเทศเพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหำ
อำชญำกรรมข้ำมชำต ิ

สภำควำมมั่นคงแห่งชำติ 
เห็นชอบร่ำงยุทธศำสตร์ 3 
ยุทธศำสตร ์
 

เหตุรุนแรง 129 เหตุกำรณ ์
 
 

5 มำตรกำร/แนวทำง 
 
 
 

2 ประเทศ/ควำมร่วมมือ 

ผ่ำนกำรประเมิน 
 
 
 

ผ่ำนกำรประเมิน 
 
 

ผ่ำนกำรประเมิน 
 
 
 

ผ่ำนกำรประเมิน 
 

สรุป  ผ่ ำนกำรประ เมิ น
ทั้งหมด 4 ตัวช้ีวัด ผลกำร
ประเมินสูงกว่ำเป้ำหมำย 

องค์ประกอบท่ี 2 
ประสิทธิภำพในกำร
ด ำเนินงำนตำมหลักภำรกิจ
ยุทธศำสตร์หรือภำรกิจท่ีได้รับ
มอบหมำยเป็นพิเศษ 
(Agenda Base) 

1) ควำมส ำเรจ็กำรจดัท ำ
ฐำนข้อมูลควำมมั่นคง 
 
 
 
 
2) กำรสร้ำงกำรรับรู้ควำมเข้ำใจ
กับประชำชน 
   2.1) กำรด ำเนินงำนตำม
แผนกำรสร้ำงกำรรับรู้ควำม
เข้ำใจกับประชำชน 
   2.2) กำรช้ีแจงประเด็นส ำคญั
ที่ทันต่อสถำนกำรณ์  

ระบบท่ีสำมำรถเรียกข้อมลู
ขึ้นมำใช้งำนได้/ มีปญัหำและ
ข้อจ ำกัด อำทิ กฎระเบยีบกำร
เข้ำถึงและน ำไปใช้ ฐำนข้อมูล
และ web service ของแต่ละ
หน่วยงำน แตกต่ำงด้ำนเทคนคิ 
 
 
ด ำเนินกำรไดต้ำมแผนร้อยละ 
100 
 
(ส ำนักงำน ก.พ.ร. ร่วมกับ 
กรมประชำสัมพันธ์ เป็นผู้
ประเมินจำกกำรชี้แจงประเด็น

ไม่ผำ่นกำรประเมิน 
 
 
 
 
 
ผ่ำนกำรประเมิน 
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องค์ประกอบ รำยละเอียดตัวช้ีวัด เป้ำหมำย/ผลด ำเนินกำร ผลกำรประเมิน 
ส ำคัญไดต้ำมก ำหนดเวลำ
ภำยใน 24 ช่ัวโมง นับจำกได้
รับทรำบประเด็น 

สรุป ผ่ำนกำรประเมิน 
(ด ำเนินกำรได้ตำมเป้ำหมำยที่
ก ำหนด ร้อยละ 50) 

องค์ประกอบท่ี 3 
ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน
ตำมหลักภำรกิจพื้นท่ี หรือ
กำรบูรณำกำรกำรด ำเนินงำน
หลำยหน่วยงำน (Area Base) 

สมช. ไมม่ีตัวช้ีวัดใน
องค์ประกอบนี ้

  

องค์ประกอบท่ี 4 
ประสิทธิภำพในกำรบริหำร
จัดกำรและพัฒนำนวัตกรรม
ในกำรบริหำรจัดกำร
ระบบงำน (Innovation 
Base) 

1) ประสิทธิภำพกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ 
2) ข้อเสนอประสิทธิภำพในกำร
บริหำรจดักำรและพัฒนำ
นวัตกรรมของส่วนรำชกำร 

ร้อยละ 80 /ด ำเนินกำรได้ 
ร้อยละ 64.26 
ระบบสำรบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์และกำรจัดเก็บ
เอกสำร 

ไม่ผ่ำนกำรประเมิน 
 
ผ่ำนกำรประเมิน 
สรุป  ผ่ ำนกำรประ เมิ น 
(ด ำเนินกำรได้ตำมเป้ำหมำยที่
ก ำหนด ร้อยละ 50) 

องค์ประกอบท่ี 5 ศักยภำพใน
กำรเป็นส่วนรำชกำรที่มี
ควำมส ำคญัเชิงยุทธศำสตร์
เพื่อกำรพัฒนำ (Potential Base) 

กำรน ำร่ำงนโยบำยและแผน
ระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคง
แห่งชำติ เสนอสภำควำมมั่นคง
แห่งชำติพิจำรณำ 

เป็นไปตำมเป้ำหมำย ผ่ำนกำรประเมิน 

 

 ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดแผนงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผลด าเนินการ 
เชิงปริมาณ     
ตัวช้ีวัด: 1 จ ำนวนมำตรกำร แนวทำง ในกำรป้องกันหรือแก้ไขปัญหำ
เกี่ยวกับควำมมั่นคงแห่งชำติ  

เรื่อง 5 5 เรื่อง 

ตัวช้ีวัด: 2 จ ำนวนควำมตกลงตำมกรอบควำมร่วมมือด้ำนควำมมั่นคง
กับต่ำงประเทศเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรก่อกำรร้ำยและ
อำชญำกรรมข้ำมชำติ 

จ ำนวนควำมตก
ลง/ประเทศ 

2 3 ควำมตกลง/
ประเทศ 

เชิงคุณภาพ    
ตัวช้ีวัด: 1 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ แนวทำง 
หรือแผนด้ำนควำมมั่นคงเฉพำะด้ำน 

ร้อยละ 
 

100 ร้อยละ 100 
(4 ยุทธศำสตร์) 

ตัวช้ีวัด: 2 ร้อยละโครงกำรส ำคัญภำยใต้แผนปฏิบัติกำรรองรับรองรับ
นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2561 แล้วเสร็จ 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 

ตัวช้ีวัด: 3 ร้อยละควำมส ำเร็จ กำรจัดท ำฐำนข้อมูลด้ำนควำมมั่นคง ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
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รายละเอียดผลด าเนินการ 

1. จ ำนวนมำตรกำร แนวทำงฯ  ประกอบด้วย (1) แผนแม่บทโครงกำรพัฒนำเพื่อควำมมั่นคงระดับพื้นที่ของ
คณะกรรมกำรพัฒนำเพื่อควำมมั่นคงระดับพื้นที่ในเขตกองทัพภำคที่ 2 (2) หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขในกำรประกำศ
สถำนกำรณ์อัน เป็นภัยคุกคำม และกำรก ำหนดระดับควำมร้ำยแรงของภัยคุกคำม ในด้ำนกำรก่อกำรร้ำย  (3) 
หลักเกณฑ์และวิธีกำรกำรจัดท ำยุทธศำสตรห์รอืแผนด้ำนควำมมั่นคงเฉพำะเรือ่งกำรก ำหนดแผนงำนหรือโครงกำรตำมนโยบำยและ
แผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ (4) หลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรแต่งตั้ง และกำรปฏิบัติงำนของที่ปรึกษำของสภำควำม
มั่นคงแห่งชำติ (5) หลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรแต่งตั้ง และกำรปฏิบัติงำนของผู้เคยเป็นสมำชิกเฉพำะกิจ 

2. จ ำนวนควำมตกลงตำมกรอบร่วมมือด้ำนควำมมั่นคงกับต่ำงประเทศฯ ประกอบด้วย (1) กรอบควำมร่วมมือคณะท ำงำนร่วม
ด้ำนกำรเมืองและควำมมั่นคง (JWG) ไทย – รัสเซีย (2) กำรประชุมหำรือด้ำนกำรต่อต้ำนกำรก่อกำรร้ำยระหว่ำงไทย - อิสรำเอล 
(Counter-Terrorism Dialogue) (3) กรอบควำมร่วมมือคณะท ำงำนร่วมด้ำนกำรเมืองและควำมมั่นคง (JWG) ไทย – อินเดีย (4) 
กรอบควำมร่วมมือคณะท ำงำนร่วมด้ำนกำรเมืองและควำมมั่นคง (JWG) ไทย – เวียดนำม 

3. ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ฯ สภำควำมมั่นคงแห่งชำติ พิจำรณำอนุมัติ (ก ำหนดกำรประชุมวันท่ี 26 
กรกฎำคม 2560) รวม 4 ยุทธศำสตร์ (1) นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ (พ.ศ. 2560 – 2564) (2) 
ยุทธศำสตร์กำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชำติ  (พ.ศ. 2560 – 2564) (3) ยุทธศำสตร์กำรเตรียมพร้อมแห่งชำติ (พ.ศ. 
2560 – 2564) (4) ยุทธศำสตร์กำรต่อต้ำนกำรก่อกำรร้ำย (พ.ศ. 2560 – 2564) 

4 . ร้ อ ย ล ะ โค ร ง ก ำ ร ส ำ คั ญ ฯ  ส ำ นั ก ง ำ น ฯ  ได้ ก ำ ห น ด โค ร งก ำ ร ส ำ คั ญ  ( flagship project) ร อ ง รั บ 
กำรขับเคลื่อนภำรกิจด้ำนควำมมั่นคง ส ำหรับปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 โดยได้มีกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำ และก ำหนดกำร
ประเมินและรำยงำนผลควำมส ำเร็จในห้วงเดือนสิงหำคม พ.ศ. 2560 มีรำยละเอียด ดังน้ี 

4.1 แนวทำงกำรด ำเนินกำร  
  4.1.1 กำรก ำหนดโครงกำรเกี่ยวกับควำมมั่นคงแห่งชำติซึ่งเป็นเรื่องส ำคัญ (Flagship Project) 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ก ำหนดไว้ในห้วงต้นปี งบประมำณ พ.ศ. 2560 มี 2 ประเภท  
 1) โครงกำรที่ สมช. เป็นหน่วยเจ้ำภำพหลัก สมช. ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำร อ ำนวยกำร
ขับเคลื่อน และติดตำมประเมินผล และจัดท ำค ำของบประมำณเพื่อด ำเนินโครงกำร 
 2) โครงกำรที่ หน่วยงำนอื่นเป็นหน่วยเจ้ำภำพหลัก สมช. ด ำเนินกำรอ ำนวยกำรอ ำนวยกำร
ขับเคลื่อน และติดตำมประเมินผล และจัดท ำค ำของบประมำณที่ใช้ส ำหรับกำรอ ำนวยกำรขับเคลื่อน และติดตำมประเมินผล (กำร
ประชุมคณะกรรมกำร/อนุกรรมกำร ต่ำงๆ)  
  4.1.2 กำรอ ำนวยกำรขับเคลื่อน - ติดตำม และประเมินผล โดยกำรประชุมคณะกรรมกำร/อนุกรรมกำร 
ต่ำงๆ ก ำหนดด ำเนินกำร ไตรมำสละ 1 ครั้ง 

4.2 ข้อเท็จจริง โครงกำรส ำคัญ ดังนี้ 

  4 .2 .1  โค ร งก ำรภ ำย ใต้ แ น วท ำงก ำร รั ก ษ ำค ว ำม มั่ น ค งส ถ ำบั น ห ลั ก ข อ งช ำติ  ภ ำย ใต้ 
กำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีกำรประชุมคณะกรรมกำรฯ เพื่อก ำหนด 3 โครงกำร คือ 
1) กำรประชำสัมพันธ์เทิดทูนสถำบันพระมหำกษัตริย์ (กรมประชำสัมพันธ์) 2) กำรขยำยผลโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 
(กปร.) และ 3) กำรด ำเนินกำรตำม พ.ร.บ. ว่ำด้วยกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ ที่มีเนื้อหำหมิ่นสถำบันฯ (ทก.) 

4 .2 .2  โค ร ง ก ำ ร ภ ำ ย ใต้ แ ผ น ค ว ำ ม มั่ น ค งแ ห่ ง ช ำ ติ ท ำ งท ะ เล  พ .ศ . 2 5 5 8  - 2 5 6 4  
มีกำรก ำหนด 3 โครงกำร คือ 1) โครงกำรจัดตั้งและพัฒนำศูนย์อ ำนวยกำรปฏิบัติในกำรรักษำผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล  
(สชป./ศรชล.) 2) จัดท ำกฎหมำยล ำดับรอง (สชป.) และ 3) ก ำหนดเขตปกครองทำงทะเล (มท.) 

เอกสารแนบท้าย ๒ 



14  
 

4.2.3 โครงกำรภำยใต้แผนบริหำรจัดกำรชำยแดนด้ำนควำมมั่นคง พ.ศ. 2559 - 2564 ก ำหนด 2 
โครงกำร คือ 1) โครงกำรพัฒนำระบบ CCTV (สตม.) และ 2) เทคโนโลยีที่เหมำะสมกับกำรควบคุมทำงศุลกำกร (ศก.) 

4 .2 .4  โค ร งก ำ ร ภ ำ ย ใต้ ยุ ท ธ ศ ำส ต ร์ ก ำ ร เต รี ย ม พ ร้ อ ม แ ห่ งช ำติ  พ .ศ . 2 5 5 7  - 2 5 6 1   
ก ำหนด 3 โครงกำร คือ 1) โครงกำรพัฒนำระบบบัญชำกำรเหตุกำรณ์ (สตป.) 2) โครงกำรจัดท ำแผนรองรับและอ ำนวยกำร
ขับเคลื่อนของหน่วยงำนด้ำนสำธำรณภัยและกำรป้องกันประเทศ (สตป.) และ 3.) โครงกำรเสริมสร้ำงควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศ  

4 .2 .5  โค ร งก ำ รภ ำย ใต้ ยุ ท ธ ศ ำส ต ร์ ข่ ำ วก รอ งแ ห่ งช ำติ  พ .ศ . 2 5 5 8  - 2 5 6 4  ก ำห น ด 
2 โครงกำร คือ 1) ระบบกำรแจ้งเตือนระดับภัยคุกคำมแห่งชำติในด้ำนกำรก่อกำรร้ำย : กำรจัดท ำหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมิน
ระดับภัยคุกคำม (สปภ.) และ 2)  โครงกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลด้ำนกำรข่ำว  (สขช.)  

5. ร้อยละควำมส ำ เร็จกำรจั ดท ำฐำนข้อมู ลด้ ำนควำมมั่ น คง ได้ ด ำ เนิ นกำรจั ดท ำฐำนข้อมู ลแล้ ว เส ร็ จ  
(บัญชีข้อมูลด้ำนควำมมั่นคงของประเทศ) เพื่อใช้เป็นมำตรฐำนในกำรจัดเก็บข้อมูลให้กับทุกส่วนรำชกำรและก ำหนดระบบกำร
เชื่อมโยงฐำนข้อมูลด้ำนควำมมั่นคง แต่มีปัญหำและข้อจ ำกัดในกำรเรียกใช้ข้อมูล อำทิ ควำมร่วมมือของหน่วยงำนท่ีมิใช่หน่วยงำน
ที่ภำรกิจด้ำนควำมมั่นคงมีข้อกังวลเกี่ยวกับควำมหมำยของข้อมูลด้ำนควำมมั่นคง ข้อมูลที่มีกฎหมำยหรือระเบียบก ำหนดเง่ือนไข
กำรเข้ำถึงและน ำไปใช้เป็นกำรเฉพำะ  รวมถึงฐำนข้อมูลและ web service ของแต่ละหน่วยงำนมีควำมแตกต่ำงด้ำนเทคนิค 



           ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

งปม. ตาม พรบ. โอนเงนิ โอนเปลีย่นแปลง งบสุทธิตาม การส ารองเงนิ ใบสังซ้ือ 

แผนงาน/ผลผลติ/งบรายจ่าย  /เงนิประจ างวด เบิกแทน งปม./รับโอน งปม. ระบบ GFMIS / สัญญา

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

จ านวนเงนิ จ านวนเงนิ จ านวนเงนิ จ านวนเงนิ จ านวนเงนิ จ านวนเงนิ จ านวนเงนิ คดิเป็น % จ านวนเงนิ คดิเป็น %

รวมทั้งส้ิน 239,686,100.00     17,680,900.00      1,056,030.00-           220,949,170.00     966,997.00    8,121,340.00     189,981,895.79     85.98   % 21,878,937.21     14.02   %

แผนงาน        พืน้ฐานด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ 134,037,000.00     8,031,900.00        2,023,027.00-           123,982,073.00     -                 8,121,340.00     103,838,424.78     83.75   % 12,022,308.22     16.25   %

ผลผลติ         นโยบาย  ยุทธศาสตร์  แผนแม่บท  มาตรการ  แนวทางเพ่ือเสริมสร้างและรักษาความมั่นคงแห่งชาติ

งบด าเนินงาน 25,485,100.00       -                       4,800.00                 25,489,900.00       -                 2,322,600.00     20,506,663.28      80.45   % 2,660,636.72       19.55   %

งบลงทุน 11,924,000.00       -                       2,297,590.00           14,221,590.00       -                 5,678,900.00     7,375,873.77        51.86   % 1,166,816.23       48.14   %

งบรายจ่ายอ่ืน 96,627,900.00       8,031,900.00        4,325,417.00-           84,270,583.00       -                 119,840.00        75,955,887.73      90.13 % 8,194,855.27       9.87     %

1.  ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความพร้อมในการรักษาอาณาเขต- 22,500,000.00       5,951,900.00        -                          16,548,100.00       -                 119,840.00        14,173,327.04      85.65   % 2,254,932.96       14.35 %

ดนิแดนฐานทรัพยากรและโครงสร้างพืน้ฐาน

2.  ค่าใช้จ่ายพฒันาและเพิม่ประสิทธิภาพขับเคล่ือนนโยบาย 28,277,900.00       800,000.00           -                          27,477,900.00       -                 -                    25,412,382.12      92.48 % 2,065,517.88       7.52 %

ความมั่นคงแห่งชาติ

3.  ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความพร้อมในการรักษาอ านาจ 23,500,000.00       1,000,000.00        2,320,000.00-           20,180,000.00       -                 -                    16,723,519.47      82.87   % 3,456,480.53       17.13   %

อธิปไตย สถาบันหลกั ระบบการเมือง เศรษฐกจิ และสังคม

4. ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความพร้อมในการรักษาดุลยภาพทาง 16,540,000.00       280,000.00           3,389,812.00-           12,870,188.00       -                 -                    12,756,896.92      99.12   % 113,291.08          0.88     %

การเมืองระหว่างประเทศ ปฏิสัมพนัธ์กบัภายนอกประเทศ

5.  ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการองค์กรตามหลกับริหารที่ดี 5,500,000.00         -                       -                          5,500,000.00         -                 -                    5,211,675.51        94.76   % 288,324.49          5.24     %

6.  ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศช่ัวคราว 310,000.00            -                       1,359,795.00           1,669,795.00         -                 -                    1,656,157.67        99.18   % 13,637.33            0.82     %

7.  งบด าเนินงาน (รับโอนจาก สปน.) -                        -                       24,600.00                24,600.00              -                 -                    21,929.00             89.14   % 2,671.00              10.86   %

แผนงาน         บูรณาการ ขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหา จชต. 27,818,800.00       9,649,000.00        966,997.00              19,136,797.00       966,997.00    -                    17,543,083.12      91.67   % 626,716.88          8.33     %

โครงการ         โครงการ นโยบาย แนวทาง มาตรการ การประสาน และบูรณาการ เพ่ือแก้ไขปัญหาความไม่สงบใน จังหวดัชายแดนภาคใต้

แผนงาน         บุคลากรภาครัฐ 77,830,300.00       -                       -                          77,830,300.00       -                 -                    68,600,387.89      88.14   % 9,229,912.11       11.86   %

แผนงาน         รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ  รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ

งบบุคลากร 75,446,800.00       -                       -                          75,446,800.00       -                 -                    66,273,561.17      87.84   % 9,173,238.83       12.16   %

งบด าเนินงาน 2,383,500.00         -                       -                          2,383,500.00         -                 -                    2,326,826.72        97.62   % 56,673.28            2.38     %

รายงานสถานะงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2560 ณ  30  กนัยายน  2560

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



  

รายละเอยีดรายละเอยีดรายละเอยีด                                 

ผลการด าเนินงานผลการด าเนินงานผลการด าเนินงาน   
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 นโยบาย/ ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ แนวทาง ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาความม่ันคงแห่งชาติ 

นโยบาย/ ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ 
แนวทาง 

กลไก/กระบวนการจัดท า กระบวนการพิจารณา 

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย
ความม่ันคงแห่งชาติ 

1. การประชุมเชิงปฏิบตัิการการจดัท า
แผนความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อตรวจสอบ
สถานการณ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
2. การประชุมเชิงปฏิบตัิการการจดัท า
แผนความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อระดมความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อรา่งแผนฯ 
3. คณะอนุกรรมการจัดท านโยบายและ
แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติ 

 การประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
ครั้งที่  1/2560 มีมติเห็นชอบ เมื่อ 
26 กรกฎาคม 2560 

 คณะรัฐมนตรี มีมติ เห็นชอบ เมื่อ  
10 ตุลาคม 2560 

ยุทธศาสตร์การรักษาความม่ันคง
ปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ  
(พ.ศ. 2560 – 2564) 

1. คณ ะท างานเพื่ อพิ จารณ ายกร่าง
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์แห่งชาติ 
2. คณะอนุกรรมการยกร่างนโยบายการ
รักษาความมั่ นคงปลอดภั ย ไซเบอร์
แห่งชาติ 

 คณะกรรมการนโยบายของสภาความ
มั่นคงแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อ
วันท่ี 11 มกราคม 2560 

 การประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
ครั้งที่  1/2560 มีมติเห็นชอบ เมื่อ 
26 กรกฎาคม 2560 

ยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อม
แห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2564) 

1. ประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ
เพื่อรับฟังและพัฒนายุทธศาสตร์การ
เตรียมพร้อมแห่งชาติ (5) 
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมิน
สถานการณ์และติดตามการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การเตรยีมพร้อมแห่งชาต ิ(4) 
3. ประชุมกับหน่วยงานต่างประเทศเพื่อ
พัฒนาระบบการเตรยีมพร้อมแห่งชาติ  
(1) 
4. ประชุมเพื่อรับฟังความคดิเห็นจาก
ภาควิชาการและภาคประชาชนในการ
ปรับร่างยุทธศาสตร์การเตรียมพรอ้ม
แห่งชาติ (พ.ศ. 2559 – 2564) (1) 
5. คณะกรรมการเตรียมพร้อมแหง่ชาติ 
ครั้งท่ี 2/2559 เมื่อวันท่ี 5 กันยายน 
2559 (1) 

 คณะกรรมการเตรียมพร้อมแห่งชาติ 
ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 
2559 

 คณะกรรมการนโยบายของสภาความ
มั่นคงแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อ
วันท่ี 11 มกราคม 2560 

 การประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
ครั้งที่  1/2560 มีมติเห็นชอบ เมื่อ 
26 กรกฎาคม 2560 
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นโยบาย/ ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ 
แนวทาง 

กลไก/กระบวนการจัดท า กระบวนการพิจารณา 

6. การปรับปรุงรา่งยุทธศาสตร์ฯ ประชุม
ส่วนราชการที่เกีย่วข้องเพื่อพิจารณาผัง
การด าเนินงานของร่างยุทธศาสตรก์าร
เตรียมพร้อมแห่งชาติ (ปรับปรุงร่าง 
ยุทธศาสตร์ฯ) 

ยุทธศาสตร์การป้องกันและต่อต้าน
การก่อการร้าย (พ.ศ. 2560 – 
2564) 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อหารือกับ
ส่วนราชการที่เกีย่วข้อง (ประเด็น  
"การเพิ่มประสิทธิภาพกลไกการตอ่ต้าน
การก่อการร้าย") 

การประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ  
ครั้งท่ี 1/2560 มีมติเห็นชอบ เมื่อ  
26 กรกฎาคม 2560 

 
 

 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/แผนงาน/แนวทาง ที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 

นโยบาย/ ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ แนวทาง หมายเหตุ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความม่ันคงของชาติ 
(พ.ศ. 2561 – 2564)  

การจัดท าร่างยุทธศาสตร์โดยมีกลไกส าคัญ คือคณะอนุกรรมการ
จัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ  
(พ.ศ. 2561-2564) รวมถึงการใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาค
ส่วนต่าง ๆ  
การประชุมคณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ฯ คร้ังที่ 6/2560 
วันที่ 28 ก.ย. 2560 พิจารณาปรับร่างยุทธศาสตร์ฯ ให้มีความครบถ้วน 
สมบูรณ์  และแบ่งมอบหน่วยงานก ากับประเด็นยุทธศาสตร์ 
ให้มีความชัดเจน  
สถานะปัจจุบัน   
  - เต รี ย ม ก า รจั ด ก า ร ป ระ ชุ ม ส า นั ก งาน เล ข านุ ก า ร
คณะกรรมการนโยบายและอ านวยการพัฒนาเพื่ อเสริม 
ความมั่นคงของชาติ (สล.นพช.)  
- เตรียมจัดการประชุมคณะกรรมการนโยบายและอ านวยการ
พัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (นพช.)   

ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันของกลุ่มชาติพันธุ์
ในประเทศไทย (พ.ศ. 2560 – 2564) 

คณะกรรมการร้อยกรองงานของสภาความมั่นคงแห่งชาติ  
ครั้งท่ี / 2560 เมื่อ มีมติให้น าไปกลับทบทวนปรับปรุงร่างฯ 

ยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองท้ังระบบ อยู่ระหว่างเตรียมการทบทวนร่างยุทธศาสตร์ฯ โดยได้มี 
การประชุมย่อยเพื่อหารือในประเด็นการแก้ปัญหาผู้หลบหนีเข้า
เมืองทั้งระบบ 

 

หมายเหต ุ: นรม. มขี้อสั่งการให้รา่งยุทธศาสตร์เฉพาะเรื่องอื่น  ๆอกีจ านวน 16 เรือ่ง ภายใต้นโยบายและแผนฯ ไม่จ าเป็นตอ้งเสนอ ครม อกีแต่อย่างใด 
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นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ เป็นแผนหลักของชาติที่เป็นกรอบทิศทางการด าเนินการ

ป้องกันแจ้งเตือน แก้ไข หรือ ระงับยับยั้งภัยคุกคามเพื่อธ ารงไว้ซึ่งความมั่นคงแห่งชาติ ประกอบด้วยประเด็นความ

มั่นคง มีวิสัยทัศน์ “ มีเสถียรภาพภายในประเทศ ลดภัยข้ามเขตพรมแดนไทย มีบทบาทสร้างสรรค์ในภูมิภาคและ

ประชาคมโลก” 

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 



 
ยุทธศาสตร์ชาติ 

ด้านความมั่นคง 

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 

(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ และ

ประเด็นอ่ืน  

 

นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ 

แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 

การเสริมสรา้ง 
ความมัน่คงของ 

สถาบนัหลักของชาติฯ 

การพัฒนาระบบ
การเตรียมพร้อม

แห่งชาต ิ

 

การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความไม่สงบใน
จังหวัดชายแดนภาคใต ้

การรักษาความ
มั่นคงพื้นที่
ชายแดน 

การเสริมสร้าง 
ความมั่นคงของชาติ 

จากภัยทุจรติ 

แผนภารกิจกระทรวง แผนเชิงยุทธศาสตร์ 

บูรณาการ 

Agenda 

แผนเชิงพ้ืนที่ 

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค 

Area 

กระทรวง/กรม 

Function 

การพัฒนาศักยภาพ 
การป้องกัน

ประเทศ 

 

การบริหาร

จัดการผู้หลบหนี

เข้าเมือง 

การป้องกันและ

ปราบปราม 

ยาเสพติด 

ความเชื่อมโยงนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ กับยุทธศาสตร์ชาติ  
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ และยุทธศาสตร์/แผน ของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

ยุทธศาสตร์/แผน ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

การข่าวกรองและ 
การประเมินสถานการณ์ 

ด้านความมั่นคง 

การสร้าง
ความสามัคคี
ปรองดอง 

 การรักษา
ความมั่นคง
ทางทะเล 

การป้องกันและ
แก้ไขปัญหา 

ภัยคุกคามข้ามชาติ 

การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความมัน่คง

ทางไซเบอร์ 

การรักษาดุลยภาพ
สภาวะแวดล้อม
ระหว่างประเทศ 

การรักษา 
ความมั่นคง 
ทางพลังงาน 

การรักษา 
ความมั่นคงด้าน
อาหารและน้้า 

การรักษาความมั่นคง

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

การป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย ์

การเสริมสร้าง 
ความมั่นคง 
ของมนุษย์ 
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ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติฯ เป็นกรอบแนวทางด าเนินงานด้านการรกัษาความ

มั่นคงปลอดภยัไซเบอร์ให้กับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องน าไปปฏิบัติใหส้อดคล้องกับสถานการณ์และปัญหาภัย

คุกคามความมั่นคงทางไซเบอร์ทีม่คีวามรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้นในปัจจุบัน มีวิสัยทัศน์ “ไซเบอรส์เปซของไทย

มีความมั่นคงปลอดภยั ทุกภาคส่วนมั่นใจ มีความพร้อมรับมือกับภยัคุกคามทางไซเบอร์และร่วมมือกันใช้ไซเบอร์

อย่างสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจและคณุภาพชีวิตที่ดี” 

ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2564) 



แผนท่ียุทธศาสตร์การรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2564)

ไซเบอร์สเปซของไทยมีความมั่นคงปลอดภยั ทึกภาคส่วนมั่นใจ มีความพร้อมรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์และร่วมมอืกันใช้ไซเบอร์อย่างสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริม
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดี

วิสัยทัศน์

เป้าหมาย
ภาคส่วนต่าง ๆ เชื่อมั่นและไว้วางใจในการด าเนินกิจกรรมทางไซเบอร์ทุกรูปแบบ และโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญที่บริหารจัดการด้วยระบบสารสนเทศและประเทศโดยรวม

มีขีดความสามารถในการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์

วัตถุประสงค์
1. เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นและความ

ไว้วางใจในทุกภาคส่วนต่อการด าเนิน
กิจกรรมทางไซเบอร์ทุกรูปแบบ

2. เพ่ือปกป้องโครงสร้าง
พื้นฐานส าคัญที่บริหารจัดการ

ด้วยระบบสารสนเทศน์

3. เพื่อปกป้องผลประโยชน์
และความมั่นคงของชาติจาก
ภัยคุกคามรูปแบบเดิมและ

4. เพื่อเสริมสร้าง
เศรษฐกิจดิจิทัล

5. เพ่ือบูรณาการและประสานความร่วมมือ 
รวมทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านความมั่นคง

ปลอดภัยไซเบอร์ระหว่างหน่วยงาน

6. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของหน่วยงาน 
และเพื่อขีดความสามารถของบุคลากร

7. เพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรมการใช้ไซเบอร์
สเปซอย่างมีความรับผิดชอบ

8. เพื่อส่งเสริมงานด้านการป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรม

9. เพ่ือส่งเสริมบทบาทของไทยในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างความเชื่อม่ันและ
ความไว้วางใจในทุกภาคส่วนในการด าเนินกิจกรรม

ทางไซเบอร์ทุกรูปแบบ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ปกป้องโครงสร้างพื้นฐาน
ส าคัญทางสารสนเทศและพัฒนาศักยภาพด้านการ

รับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปกป้องผลประโยชน์
และความม่ันคงของชาติให้รอดพ้นจากภัย

คุกคามรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างเศรษฐกิจ
ดิจิทัล

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 สร้างความตระหนักและ
ส่งเสริมความร่วมมือภายในประเทศด้านการรักษา

ความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6.เพื่อส่งเสริม
วัฒนธรรมการใช้ไซเบอร์สเปซในทางท่ี

เหมาะสม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 ส่งเสริมงานด้านการ
ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 ส่งเสริมบทบาทที่สร้างสรรค์ของ
ไทยในความร่วมมือเพื่อการรักษาความม่ันปลอดภัยไซ

เบอร์ในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ
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ยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2564)  เป็นกรอบและทิศทางในการเตรียมความพร้อมเผชิญ

ต่อภัยคุกคามทุกรูปแบบ การผนึกก าลังทุกภาคส่วนและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างบูรณาการส่วนราชการ 

รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนในลักษณะประชารัฐ รวมทั้งเสริมสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ ตลอดจนใช้เป็น

แนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดท าแผนงาน/โครงการ รวมถึงงบประมาณรองรับได้อย่างเหมาะสมต่อไป 

โดยยุทธศาสตร์ฯ มีวิสัยทัศน์ “ระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติที่ทุกภาคส่วน ตระหนัก เช่ือมั่น พร้อมรับมือและ

จัดการความเสี่ยงจากภัยคุกคามทุกรูปแบบอย่างบูรณาการ 

 

ที่ทุกภาคส่วน ตระหนัก เช่ือมั่น พร้อมรับมือ และจัดการความเสี่ยงจากภัยคุกคามทุกรูปแบบอย่างบูรณาการ” 

ยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2564) 



ยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2564)

ระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติที่ทุกภาคส่วน ตระหนัก เชื่อมั่น พร้อมรับมือและจัดการความเสีย่งจากภัยคุกคามทุกรูปแบบอย่างบูรณาการวิสัยทัศน์

เป้าหมาย
ทุกภาคส่วนมีความตระหนัก เชื่อมั่น มีภูมิคุ้มกัน และพร้อมเข้ามาผนึกก าลัง ในการป้องกัน (Prevention) การเตรียมพร้อม (Preparedness) การบริหารจัดการขณะเกิด
เหตุ (Response) การฟื้นฟู (Recovery) การลดผลกระทบ (Mitigation) การปรับตัว (Adaptation) และ การลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ (Threat Risk 

Reduction) ภายใต้การบริหารจัดการเชิงรุกแบบเบ็ดเสร็จ (Proactive Comprehensive Management) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันท่วงที และยั่งยืน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพระบบการ

เตรียมพร้อมแห่งชาติให้เป็นทิศทาง และ
แนวทางหลัก ในการเผชิญกับภาวะไม่ปกติ

และจัดการความเสี่ยงอย่างบูรณาการ 
จากการเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบ

2. เพื่อเสริมสร้างความเชื่อม่ัน ภูมิคุ้มกัน และศักยภาพ
ของทุกภาคส่วน ให้มีความตระหนัก และมีความ
เข้มแข็ง พร้อมสนับสนุนการเตรียมพร้อมของชาติ

ร่วมกัน ในลักษณะประชารัฐ

3. เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ ในการเตรียมพร้อมรับมือ 

ภัยคุกคาม 

4. เพื่อให้การบริหารจัดการยุทธศาสตร์
เกิดการบูรณาการและผนึกก าลัง ทุกภาคส่วน

ในลักษณะหุ้นส่วนยุทธศาสตร์อย่างมีเอกภาพและ
ประสิทธิภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา

ศักยภาพระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ
ให้พร้อมเผชิญกับภาวะไม่ปกติและจัดการ

ความเสี่ยงอย่างบูรณาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเชื่อม่ัน 
ภูมิคุ้มกัน และศักยภาพของทุกภาคส่วนให้มีความ

ตระหนักและความเข้มแข็งร่วมกันในลักษณะประชารัฐ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความ
ร่วมมือการเตรียมพร้อมรับมือภัยคุกคามกับ

ต่างประเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 การบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์มีการบูรณาการและผนึกก าลังในลักษณะ

หุ้นส่วน
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ยุทธศาสตร์การป้องกันและต่อต้านการก่อการร้าย (พ.ศ. 2560 – 2564) เป็นกรอบแนวทางการด าเนินงานด้าน

การต่อต้านการก่อการร้ายให้กับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องน าไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมทางการเมือง

ระหว่างประเทศและภัยคุกคามด้านการก่อการร้ายที่ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก 

ยุทธศาสตร์การป้องกันและตอ่ต้านการก่อการร้าย (พ.ศ. 2560 – 2564) 



ยุทธศาสตร์การป้องกันและต่อต้านการก่อการร้าย (พ.ศ. 2560 – 2564)

เป้าหมาย ประเทศไทยมีภูมิคุ้มกันภัยจากการก่อการร้าย ลดความเสี่ยงจากการตกเป็นเป้าโจมตีหรือเป็นที่ก่อเหตุ ตลอดจนเป็นแหล่งพักพิงและตระเตรยีม
การก่อเหตุศักยภาพด้านการตอบสนองและฟื้นฟูเข้มแข็ง และลดความเสี่ยงที่ไทยจะเป็นพื้นทีใ่นการเผยแพร่แนวคดิสุดโต่งนิยมการใช้ความรุนแรง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างระบบป้องกันภัยและรับมือกับภัย
จากการก่อการร้ายในทุกรูปแบบและทุกมิติ

2. เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันของประเทศ ในด้านความพร้อม
ของภาครัฐในการรับมือกับปัญหาการก่อการร้าย

3. เพื่อสร้างเครือข่ายและสร้างความตระหนัก
ภาคประชาสังคมและภาคเอกชน

4. เพื่อป้องกันการตกเป็นเป้าจู่โจมพื้นที่
สถานที่ส าคัญ ประชาชนนักท่องเท่ียว

5. เพื่อสกัดกั้นการเผยแพร่แนวคิดสุดโต่งที่
นิยมการใช้ความรุนแรง

6. เพื่อสกัดกั้นโอกาสหรือการเข้าถึงแหล่งเงินทุน อาวุธ สารเคมีหรือวัสดุ
อุปกรณ์ที่น ามาใช้เป็นอาวุธหรือผลิตอาวุธ การเข้าถึงเครื่องมือสื่อสาร 

ระบบโทรคมนาคม อินเทอร์เน็ตทั้งของผู้รับารและผู้ส่งสาร

7. เพื่อมุ่งเน้นการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยและระบบสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือ
ในการรับมือกับการต่อต้านการก่อการร้าย ทั้งระบบป้องกัน ติดตามเผ้าระวัง 

ตรวจจับ และสืบสวน

ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การป้องกันและการสร้างภูมิคุ้มกัน โดยเน้น

การบูรณาการข้อมูลข่าวสารและข่าวกรอง การทูตเชิงป้องกัน 
การบริหารจัดการการผ่านเข้า-ออกประเทศ การรับมือกับการเผยแพร่

ลัทธิและแนวคิดที่ยึดหลักความรุนแรงในทุกรูปแบบ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การตอบโต้ โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพ
กลไกขณะเกิดเหตุ บูรณาการหน่วยงานภายในประเทศและประสาน

กับมิตรประเทศเพื่อการสืบสวนที่ฉับไวและมีประสิทธิภาพ และ
ปฏิบัติการข่าวสารเชิงรุก

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การฟื้นตัวกลับสู่สภาพปกติ โดยเน้น
การศึกษาการสืบสวนกรณีต่าง ๆ พัฒนาองค์ความรู้และ
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับการก่อการร้าย ส ารวจความพร้อมและ
วางแผนการฝึกซ้อมและพัฒนาศักยภาพการฟื้นตัวท้ังใน

ระยะเฉพาะหน้าและระยะยาว
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ภารกิจการเสนอแนะ และให้ความเห็นต่อสภาหรือคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับการก าหนดแนวทางหรือมาตรการ 
ในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติ มีกลไกด าเนินการที่ส าคัญ คือ สภาความมั่นคงแห่งชาติ คณะกรรมการ
ภายใต้สภาความมั่นคงแห่งชาติ และคณะกรรมการภายใต้ยุทธศาสตร์ความมั่นคงเฉพาะด้าน  โดยปีงบประมาณ 2560 มีมติ 
การตัดสินใจที่ส าคัญ ดังนี้ 

คณะกรรมการ เวลา มติ 

1. สภาความม่ันคงแห่งชาติ 1/2560   
26 ก.ค. 
2560 

1. เห็นชอบร่างนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 
(พ.ศ. 2560 – 2564)  
2. เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
แห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2564)  
3. เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ  (พ.ศ. 2560 – 
2564)  
4. เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์การต่อต้านการก่อการร้าย (พ.ศ. 2560 – 
2564) 

2. คณะกรรมการนโยบายของ
สภาความม่ันคง 

1/2560    
4 ม.ค. 
2560 

เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมและการป้องกันประเทศ  
(พ.ศ. 2560 - 2564) 

 2/2560  
7 ก.ค  
2560 

1. เห็นชอบร่างนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 
(พ.ศ. 2560 – 2564) 

2. เห็ น ชอบ ร่ า งยุ ท ธศ าสต ร์ ก าร รั กษ าค วาม มั่ น ค งป ลอด ภั ย 
ไซเบอร์แห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2564) 

3 . เห็ น ช อ บ ร่ า ง ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร ต่ อ ต้ า น ก า ร ก่ อ ก า ร ร้ า ย  
(พ.ศ. 2560 – 2564) 

4 . ทบ ทวนร่ างยุ ท ธศาสตร์ ก ารอยู่ ร่ วมกั น ของกลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ 
ในประเทศไทย (พ.ศ. 2560 – 2564) 

4. คณะกรรมการร้อยกรองงาน
ของสภาความม่ันคง 

1/2560   
27 มี.ค. 
2560 

 

1. เห็นชอบร่างประกาศประกาศสภาความมั่นคงแห่งชาติ  เรื่อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการประกาศสถานการณ์อันเป็นภัย
คุกคาม และการก าหนดระดับความร้ายแรงของภัยคุกคาม ในด้าน 
การก่อการร้าย 
2. เห็นชอบร่างประกาศสภาความมั่นคงแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการการจัดท ายุทธศาสตร์หรือแผนด้านความมั่นคงเฉพาะเรื่อง การ
ก าหนดแผนงานหรือโครงการตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย
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คณะกรรมการ เวลา มติ 
ความมั่นคงแห่งชาติ 
3. เห็นชอบ ร่างยุทธศาสตร์การอยู่ร่วมกันของกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศ
ไทย พ.ศ.2560 – 2564 

 2/2560 
29 พ.ค. 
2560 

1. เห็นชอบร่างประกาศสภาความมั่นคงแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการในการแต่งตั้ง และการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาของสภาความ
มั่นคงแห่งชาติ 

2. เห็นชอบร่างประกาศสภาความมั่นคงแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการในการแต่งตั้งและการปฏิบัติงานของผู้เคยเป็นสมาชิกเฉพาะกิจ 

3. เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
แห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2564) 

4. เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์การต่อต้านการก่อการร้าย (พ.ศ.2560 – 2564) 

5. เห็นชอบร่างนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 
(พ.ศ.2560 – 2564) 

5. คณะกรรมการนโยบายรักษา
ความปลอดภัยแห่งชาติ (กรช.) 

1/2560   
13 ก.พ. 
2560 

เห็นชอบร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความ
ปลอดภัยแห่งชาติ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

6. คณะกรรมการขับเคลื่อนการ
แก้ ไขปัญหาจั งห วัดชายแดน
ภาคใต้ 

1/2560    
7 เม.ย. 
2560 

1. เห็นชอบกรอบแผนยุทธศาสตรเ์พื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ และมอบให้ สมช./สล.คปต. และส านักงาน คปต.สว่น
หน้า ร่วมกับ กอ.รมน. ศอ.บต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดท า
รายละเอียดของแผนยุทธศาสตร์เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ใน จชต. 
และน าเสนอให ้คปต./ประธาน คปต.พิจารณา ต่อไป 
2. เห็นชอบให้กรมที่ดินด าเนินการตามแผนปฏิบตัิการโครงการเดิน
ส ารวจออกโฉนดที่ดินเพื่อเสริมสรา้งความมั่นคงในพ้ืนท่ี 3 จชต. (จังหวัด
ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564 เพื่อออก
โฉนดที่ดินในพื้นที่ฯ รวม 60,000 แปลงภายในกรอบวงเงิน จ านวน 
267,204,800บาท ปีงบประมาณพ.ศ.2561 ก าหนดเป้าหมายออกโฉนด
ที่ดนิจ านวน 15,000 แปลง กรอบวงเงิน จ านวน 64,667,500 บาท 
3. โครงการบูรณาการฐานข้อมูลความมั่นคงในพ้ืนท่ี จชต. งาน
ขับเคลื่อนภารกิจของส านักงาน คปต. ส่วนหน้า และ สล.คปต.  
 1) เห็นชอบให้ กอ.รมน.โดยกอ.รมน.ภาค 4 สน.ด าเนินโครงการบูรณาการ
จัดท าฐานข้อมูลกลางด้านความมัน่คง จชต. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 
2561 กรอบวงเงิน 23,245,000 บาท โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ขอรับการสนับสนุนจากงบกลางรายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
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หรือจ าเป็น กรอบวงเงิน 11,236,000 บาท 
 2) เห็นชอบให้ ทอ.โดยกองก าลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9 (กกล.ทอ.ฉก 
9) ด าเนินโครงการถ่ายภาพถ่ายทางอากาศสนับสนุนการบูรณาการ
ฐานข้อมูลด้านความมั่นคง จชต. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยขอรับ
การสนับสนุนจากงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ
จ าเป็น ภายในกรอบวงเงิน 9,625,700 บาท 
   3) เห็นชอบให้ สมช. ด าเนินภารกิจงานขับเคลื่อนการแก้ไขปญัหา 
จชต. โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
จากงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นภายใน
กรอบวงเงินรวม 25,540,363 บาท 

4. เห็นชอบหลักการโครงการตาม Road Map การขับเคลื่อนการแก้ไข
ปัญหาและพัฒนา จชต. ของผู้แทนพิเศษของรัฐบาล รวม 7 โครงการ 
รวมทั้ง อนุมัติงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 6 โครงการ กรอบวงเงิน  599,911,071 บาท  

7. คณะกรรมการบริหาร
สถานการณ์ฉุกเฉิน  
ครั้งที่ 1/2560 

1/2560  
5 มิ.ย. 
2560 

1. ความเหมาะสมชองการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินท่ีมีความร้ายแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

2. ความเหมาะสมของแผนการและขั้นตอนการปรับลดพื้นที่การ
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ตามข้อเสนอ กอ.รมน. 

8. คณะกรรมการ นพช. 1/2559   
18 พ.ย. 
2559 

1. เห็นชอบแผนแม่บทฯ  แผนแม่บทโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคง
ระดับพื้นที่ของคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงระดับพื้นที่ในเขต
กองทัพภาคที่ 2 

2. เห็นชอบแผนการด าเนินการและห้วงเวลาการจัดท ายุทธศาสตร์การ
พัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ. 2561 – 2565) 

9. คณะกรรมการเตรียมพร้อม
แห่งชาติ  

3/2559   
20 พ.ย. 
2559 

1. เห็นชอบโครงการส าคัญ (Flagship Project) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 จ านวน 3 โครงการ ได้แก่  1) โครงการพัฒนาระบบ
บัญชาการเหตุการณ์  2) โครงการจัดท าแผนรองรับและอ านวยการ
ขับเคลื่อนของหน่วยงานด้านสาธารณภัยและการป้องกันประเทศ และ 
3) โครงการเสริมสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ 

2. เห็นชอบโครงการส าคัญ (Flagship Project) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 – 2564 จ านวน 2 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการเลขหมาย
โทรศัพท์ฉุก เฉินแห่ งชาติ  และ 2) โครงการการฝึกการบริหาร
วิกฤตการณ์ระดับทวิภาคีภายใต้กรอบอาเซียน 
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3. เห็นชอบความเหมาะสมของร่างค าสั่งสภาความมั่นคงแห่งชาติที่ 
..../2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมพร้อมแห่งชาติ 

 1/2560   
22 มี.ค. 
2560 

เห็นชอบความเหมาะสมของภาพรวมการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์
ระดับชาติ  ประจ าปี  2560 และความเหมาะของบทบาทกลไก
คณะกรรมการเตรียมพร้อมแห่งชาติ 

 2/2560  
7 ธ.ค. 2560 

เห็นชอบหลักการของแนวทางการขับ เคลื่ อนยุทธศาสตร์การ
เต รี ย ม พ ร้ อ ม แ ห่ งช าติ  (พ .ศ . 2560-2564) แ ล ะ ค าสั่ ง แ ต่ งตั้ ง
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ. 
2560-2564) 
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        การด าเนินการส าคัญ อาทิ การช้ีแจงสร้างความเข้าใจ ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่ภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง การขับเคลื่อน
และการติดตามการด าเนินงานและสถานการณ์ความมั่นคง  และการอ านวยการประสานภารกิจความมั่นคง รายละเอียด 
แยกตามภารกิจและยุทธศาสตร์ความมั่นคง ดังนี ้

 นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ 2558 -2564 

 การจัดท านโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ  

พระราชบัญญัตสิภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2559  ก าหนดให้มีนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 
เป็นกรอบแนวทางด้านความมั่นคงของประเทศ ซึ่งจะใช้แทนนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ ต่อไป 

ศูนย์อ านวยการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติ
ทางทะเล (สชป./ศรชล.) 2) จัดท ากฎหมายล าดับรอง 
(สชป.) และ 3) ก าหนดเขตปกครองทางทะเล (มท.) 
      - โครงการภายใต้แผนบริหารจัดการชายแดนด้าน
ความมั่นคง พ.ศ. 2559–2564 รวม 2 โครงการ คือ  
1) โครงการพัฒนาระบบ CCTV  (สตม.) และ 2) เทคโนโลยี
ที่เหมาะสมกับการควบคุมทางศุลกากร (ศก.) 
      - โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อม
แห่ งช าติ  พ .ศ . 2557 – 2561 รวม  3 โครงการ  คื อ  
1) โครงการพัฒนาระบบบัญชาการเหตุการณ์  2) โครงการ
จัดท าแผนรองรับและอ านวยการขับเคลื่อนของหน่วยงาน
ด้านสาธารณภัย และการป้องกันประเทศ และ 3) โครงการ
เสริมสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ  
      - โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ข่าวกรองแห่งชาติ 
พ.ศ. 2558-2564  รวม 2 โครงการ 1) ระบบการแจ้งเตือน
ระดับภัยคุกคามแห่งชาติในด้านการก่อการร้าย : การจัดท า
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินระดับภัยคุกคาม และ  
2)  โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการข่าว  (สขช.) 
      - ฐานข้อมูลด้านความมั่นคง 
 3. การอ านวยการขับเคลื่อน-ติดตาม และประเมินผล 
โดยการประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการ ไตรมาสละ 1 ครั้ง 
 

 การอ านวยการ ขับเคลื่อน นโยบาย 
 1. การก าหนดโครงการเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติ
ซ่ึ ง เป็ น เ ร่ื อ งส า คั ญ  (Flagship Project) ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ก าหนดไว้ 2 ประเภท คือ 

1.1 โครงการที่ สมช. เป็นหน่วยเจ้าภาพหลัก สมช. 
จัดท าโครงการ อ านวยการขับ เคลื่ อน  และติ ดตาม
ประเมินผล และจัดท าค าของบประมาณเพื่อด าเนินโครงการ 

1.2 โครงการที่ หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยเจ้าภาพหลัก 
สมช. ด าเนินการอ านวยการขับ เคลื่อน และติดตาม
ประเมินผล และจัดท าค าของบประมาณที่ใช้ส าหรับการ
อ านวยการขับเคลื่อน และติดตามประเมินผล  
 2. โครงการส าคัญ ดังนี้ 
   - โครงการภายใต้แนวทางการรักษาความมั่นคง
สถาบันหลักของชาติ  ภายใต้การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
3 โครงการ คือ 1) การประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ (กรมประชาสัมพันธ์) 2) การขยายผล
โครงการอั น เนื่ อ งม าจากพระราชด าริ  (กปร .) และ  
3) การด าเนินการตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระท าความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ ท่ีมีเนื้อหาหมิ่นสถาบันฯ (ทก.) 
     - โครงการภายใต้แผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล 
พ.ศ. 2558-2564 รวม 3 โครงการ 1) การจัดตั้งและพัฒนา 
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 การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
และ การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามกลไกของคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไข
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้) 

ภาพรวมจ านวนเหตุการณ์ความรุนแรง (ข้อมูลเมื่อเดือนกันยายน 2560) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีจ านวน  
468 เหตุการณ์ และปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีจ านวน 342 เหตุการณ์ (เพิ่มขึ้น 126 เหตุการณ์)  
 ทั้งนี้ ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้ด าเนินการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามประกาศ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 98/2557 เรื่อง การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาค ใต้ และตามที่รัฐบาลมอบหมาย  
ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและนโยบายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 

นายสมเกียรติ ศรีประเสริฐ รองเลขาธิการสภาความมั่นคง
แห่งชาติ 
 (2) การพบปะนักศึกษาไทยมุสลิมที่ก าลังศึกษา
อยู่ในประเทศอียิปต์และประเทศจอร์แดน รวมทั้งหารือกับ
หน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 (3) การให้ทุนสนับสนุนค่าเช่าที่พักแก่นักศึกษา
สตรีไทยมุสลิมในประเทศอียิปต์ ท่ีเรียนดี และมีรายได้น้อย 
แทนการก่อสร้างหอพักนักศึกษาสตรีไทยมุสลิม 
       2.2) การรับฟังความคิดเห็นและการปรับปรุงร่าง 
แนวทางการด าเนินการด้านการศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิม 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            (1) การประชุมหารือและรับฟังความเห็นต่อแนวทาง 
การด าเนินการด้านการศึกษาจากนักศึกษาไทยมุสลิม 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ก าลังจะเดินทางไปศึกษา 
ในต่างประเทศ สมาคมศิษย์เก่าต่างประเทศ และสมาคม
ผู้ปกครองของนักศึกษาในต่างประเทศ  
            (2) การประชุมหารือร่วมกับนักวิชาการและ
ผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่  ในการประชุมคณะอนุกรรมการ
พิ จ ารณ าแน วทางก ารด า เนิ น ก ารด้ าน การศึ กษ า 
ของนักศึกษาไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            (3) การให้ทุนสนับสนุนค่าเช่าที่พักแก่นักศึกษา
สตรีไทยมุสลิมในประเทศอียิปต์ ท่ีเรียนดี และมีรายได้น้อย 
แทนการก่อสร้างหอพักนักศึกษาสตรีไทยมุสลิม  

 การชี้แจงนโยบายการบริหารและการพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2560 – 2562 ทั้งส่วนกลาง
และพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ประชุมร่วมกับส่วนราชการ 
ในส่วนกลาง 1 ครั้ง / ส่วนราชการในพื้นที่ 1 ครั้ง / ภาคเอกชน
ในพื้นที่ 1 ครั้ง / ภาคประชาสังคมในพื้นที่ 2 ครั้ง) เพื่อให้
เข้าใจเจตนารมณ์  วัตถุประสงค์  และแนวทางปฏิบัติ 
ที่เกี่ยวข้องภายใต้นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ และสามารถร่วมสนับสนุนเป็นเครือข่าย 
ในการขับเคลื่อนนโยบายให้เห็นผลเป็นรูปธรรม  

 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับ
การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย   
       1) การขับเคลื่อนแนวทางของภาครัฐต่อองค์การ
ระหว่างประเทศ (IGOs) และองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs)  
โดยกลไกคณะท างานและคณะอนุกรรมการการขับเคลื่อน
แนวทางของภาครัฐต่อองค์การระหว่างประเทศ (IGOs) และ
องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs)ท่ีเกี่ยวข้องกับจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ มีการประชุมรวม 2 ครั้ง 
        2) การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสนับสนุนการศึกษา
ของนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ ดังนี ้
           2.1) การติดตามการด าเนินงาน และการพบปะหารือ 
           (1) การหารือระหว่าง นายชัยณรงค์ กีรติยุตวงศ์ 
เอกอัครราชทูตไทยประจ ากรุงไคโร ประเทศอียิปต์ และ 

 การด าเนินการเกี่ยวกับนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และขับเคลื่อนยทุธศาสตร์

จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เกี่ยวข้อง 
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พิ จ ารณ าแน วทางก ารด า เนิ น ก ารด้ าน การศึ กษ า 
ของนักศึกษาไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
             (3 ) ก ารป ระ ชุม ส่ วน ราชการที่ เกี่ ย วข้ อ ง 
เพื่อเตรียมการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทาง 
การด าเนินการด้านการศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิม 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อพิจารณาน าไปประกอบการ
จั ดท าร่ า งแน วท างการด า เนิ น ก ารด้ าน การศึ กษ า 
ของนักศึกษาไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
       3) การบูรณาการฐานข้อมูลด้านความมั่นคงจังหวัด
ชายแดนภาคใต้  
 

             2.2) การรับฟังความคิดเห็นและการปรับปรุงร่าง
แนวทางการด าเนินการด้านการศึกษาของนักศึกษาไทย
มุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
             (1) การประชุมหารือและรับฟังความเห็นต่อแนว
ทางการด าเนินการด้านการศึกษาจากนักศึกษาไทยมุสลิม 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ ก าลั งจะเดินทางไปศึกษา 
ในต่างประเทศ สมาคมศิษย์เก่าต่างประเทศ และสมาคม
ผู้ปกครองของนักศึกษาในต่างประเทศ  
             (2) การประชุมหารือร่วมกับนักวิชาการและ
ผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่ ในการประชุมคณะอนุกรรมการ 

 การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามกลไกของคณะกรรมการขับเคลื่อนการ
แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.) 

อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามผลการด าเนินงาน 
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นระยะ โดยการตรวจราชการ
และติดตามผลการด าเนินงานในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภ าค ใต้ ข อ งป ระ ธ าน  ค ป ต . /ร อ งน าย ก รั ฐ ม น ต รี  
(พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) และกรรมการ คปต. 

ส านั ก งานฯ ในฐานะส านั ก งาน เลขานุ ก าร
คณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (สล.คปต.) ได้ขับเคลื่อนและสนับสนุน นโยบาย 
ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ และกรอบงบประมาณ  
เพื่อการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปสู่การปฏิบัติ  

 

 การจัดท าแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ด้านความมั่นคงและมิติด้ านการพัฒนา มีหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 15 กระทรวง 54 หน่วยงาน รวมงบประมาณ
ทั้งสิ้น 12,510.1103 ล้านบาท        
         สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  โดยคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  คณะอนุกรรมาธิการ
วิสามัญฝึกอบรมฯ พิจารณาจัดสรรงบประมาณแผนบูรณาการ
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ วงเงิน 
13,255.7447.บาท 

 

       ส านักงานฯ ปฏิบัติหน้าที่เจ้าภาพหลักในการจัดท า
แผนบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสอดคล้องกับแนวทางการจัดท างบประมาณ
ของรัฐบาล ทั้ งนี้  แผนงานบูรณาการฯ มีรายละเอียด
ประกอบด้วย เป้าหมายด าเนินงาน และแนวทางด าเนินงาน 
โดยมีตัวช้ีวัดแต่ละระดับรองรับ รวมทั้ง โครงการ/กิจกรรมที่
สนับสนุนการด าเนินงานตามกลุ่มภารกิจงานที่  1 – 7  
ตามแผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ พ.ศ. 2558 - 2560 ซึ่งให้ความส าคัญกับงานทั้งมิติ  
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   การจัดตั้งส านักงานคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใตส้่วนหน้า 
(ส านักงาน คปต. ส่วนหน้า) 

โดยประสานงานกับส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

รวมไปถึงการปฏิบัติหนา้ที่อ่ืนตามที่ประธาน คปต. 

มอบหมาย 

       ตามค าสั่ งหั วหน้าคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ  
ที่ 57/2559 เรื่อง การปรับปรุงการบริหารเพื่อแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย อ าเภอหนองจิก 
จังหวัดปัตตานี มีหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการของผู้แทนพิเศษ 
ของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
 

 การขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

จังหวัดชายแดนภาคใต้ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เน้นการ
เสริมสร้างความไว้วางใจระหว่างรัฐ กลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐ 
และภาคประชาสังคม รวมถึงผลักดันให้เกิดโครงการพื้นที่
ปลอดภัยในการทดสอบความไว้วางใจระหว่างคู่สนทนา 
อันเป็นมติการพูดคุยเพื่อสันติสุขกับผู้ เห็นต่างจากรัฐ 
ในประเทศมาเลเซีย ดังนี้ 

      1) การพูดคุยแบบเต็มคณะฯ จ านวน 2 ครั้ง  ณ 
ประเทศมาเลเซีย 
      2) การพูดคุยด้วยคณะท างานทางเทคนิค จ านวน  
7 ครั้ง ณ ประเทศมาเลเซีย  
      3) การพบปะอย่างไม่เป็นทางการกับผู้อ านวยความสะดวก 
และกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนา
ความไว้วางใจและผลักดัน โครงการพื้ นที่ ปลอดภั ย 
ให้สัมฤทธ์ิผล 
 

    ส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
อ านวยการพูดคุยเพื่ อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(สล .คพส .) มีหน้ าที่ หลั กในการอ านวยการตัดสิน ใจ 
ท า งน โย บ า ย  แ ล ะ ก า กั บ ทิ ศ ท า งก า ร ด า เนิ น งา น 
ของคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ
กล ไก ใน พื้ น ที่ ทุ ก มิ ติ  รวม ไป ถึ งมี ห น้ าที่ ป ฏิ บั ติ งาน 
ร่วมกับคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ในการเดินทางไปพูดคุยกับกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ เพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง 
โดยสันติวิธี  ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้เป็นช่องทาง
หลั ก เพี ย งช่ อ งท างเดี ย วใน การติ ด ต่ อป ระสาน งาน 
กับประชาคมต่างประเทศและผู้อ านวยความสะดวก 
ในภารกิจท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการพูดคุยสันติสุขท้ังหมด  
    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สล.คพส. ได้ขับเคลื่อน 
และผลักดันเชิงนโยบายให้กระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข 
 

 การก าหนดแนวทางหรือมาตรการในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความมั่นคงในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ คณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  มีการประชุมรวม 2 ครั้ง (รายละเอียด 
ดูในหัวข้อ แนวทาง มาตรการ การแก้ไขปัญหาความมั่นคง) 
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   ยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2564) 
 

 การปรับปรุง ระบบกลไกด าเนินงาน โดย นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้ลงนามค าสั่งสภาความมั่นคง
แห่งชาติ ที่ 1/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมพร้อมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 มี เลขาธิการสภาความมั่นคง
แห่งชาติ เป็นประธาน ซึ่งเป็นการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการแบ่งมอบความรับผิดชอบของหน่วยงาน
ในยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2564) รวมทั้งบริบทและภูมิทัศน์ความมั่นคง (Shift of Security 
Paradigm) ที่ต้องพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติรองรับภัยคุกคามรูปแบบใหม่  

 การวางแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ และแผนผนึกก าลังและทรัพยากรเพ่ือการป้องกันประเทศไปสู่การปฏิบั ติใน
พ้ืนที่ในปีงบประมาณ 2560 ส านักงานฯ ร่วมกับ กกส.กห. จัดประชุมช้ีแจงแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ และ 
แผนผนึกก าลังฯ รวมทั้งบูรณาการการวางแผนการท างานร่วมกันในลักษณะเครือข่ายประชารัฐระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และผู้น าชุมชนท้องถิ่น ในการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติให้สามารถจัดการความเสี่ยงจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
ทั้งด้านสาธารณภัย ด้านภัยจากการสูร้บ และด้านวิกฤตการณ์ความมัน่คง ในพื้นที่ 1) ภาคกลางและภาคตะวันออก จ.ขอนแก่น ระหว่าง 
26 - 28 มิ.ย. 60  2) ภาคกลางและภาคตะวันตก จ.กาญจนบุรี ระหว่าง 19 –20 ก.ค. 60  3) ภาคเหนือ จ.น่าน ระหว่าง  
1 –2 ส.ค. 60 4) ภาคใต้ จ.สุราษฎร์ธานี ระหว่าง 16 - 17 ส.ค. 60 5) ภาคตะวันออก จ.ระยอง ระหว่าง 29 - 30 ส.ค. 60 

 การพัฒนาเครือข่ายข้อมูล  โดยการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานเพ่ือการเตรียมพร้อมแห่งชาติ  รายละเอียดด าเนินงาน ดังนี้ 

    วัตถุประสงค์  (1) เพื่อให้มีการเตรียมพร้อมด้านทรัพยากร
ในการป้องกันและการอ านวยการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน
ตามกรอบยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ แผนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และแผนผนึกก าลัง
และทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศ (2) เพื่อแลกเปลี่ยน
ข้อมูลระหว่าง กระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม กระทรวสาธารณสุข 
และส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ  ในกรอบแผน 
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ด้านการจัดการ
ในภาวะฉุกเฉิน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ด้านการแพทย์และสาธารณสุข และด้านการสนับสนุน
ทรัพยากรทางทหาร รวมถึ งการเตรียมพร้อมข้อมู ล 
ด้านการผนึกก าลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศ  
(3) เพื่อสร้างเครือข่ายข้อมูลด้านความมั่นคงระหว่างหน่วยงาน 

 

   สาระส าคัญ  ให้ความส าคัญในการเตรียมความพร้อม 
ด้านทรัพยากรในการป้องกันและอ านวยการบริหารสถานการณ์
ฉุกเฉิน รวมทั้ง สนับสนุนการจัดท าคลังข้อมูลสาธารณภัย
แห่งชาติ  และฐานข้อมูลด้านความมั่นคงของประเทศ 
ที่รัฐบาลให้ความส าคัญ ทั้งนี้ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
มีก าหนดระยะเวลา 1 ปี และให้ขยายระยะเวลาบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือนี้ออกไปทุกๆ 1 ปี เว้นแต่ฝ่ายหนึ่งฝ่าย
ใดประสงค์จะยกเลิก ต้องแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาอย่างน้อย 3 เดือน 

     รองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
(พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เห็นชอบให้หัวหน้าหน่วยงาน
น าร่อง 5 หน่วย ลงนามในบันทึกข้อตกลง เมื่อวันที่ 22 
มกราคม 2560 ต่อมา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการลงนาม
ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เมื่อวันท่ี 4 กันยายน 2560 
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 การฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจ าปี 2560 (Crisis Exercise Management : C-MEX 17) 

ด าเนินการภายใต้กรอบนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (2558–2564) ยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ (2557 – 2561)  
ที่สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 –2579) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12 
(2560 – 2564) โดยให้ความส าคัญกับทุกภาคส่วนเข้ามาผนึกก าลังร่วมกันในลักษณะประชารัฐ เพื่อสร้างระบบการเตรียมพร้อม
แห่งชาติที่พร้อมรับมือกับภัยคุกคามอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยการฝึกประกอบด้วย 1) การฝึกปัญหาที่บังคับการ 
(Command Post Exercise : CPX) และ 2) การฝึกภาคสนาม (Field Training Exercise : FTX) 

3. ประเด็นการฝึก  

ล าดับ ประเด็นการฝึก หน่วยงานหลักรับผิดชอบการฝึก 
1 การต่อต้านการก่อการร้ายสากล ศูนย์ปฏิบัติการต่อตา้นการก่อการร้ายสากล 
2 การบริหารจัดการภยัความมั่นคงทางทะเล ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
3 การระดมสรรพก าลังเพื่อการป้องกันประเทศ กรมการสรรพก าลังกลาโหม 
4 การบริหารจัดการสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
5 การบริหารจัดการภยันิวเคลยีร์และรังสี 5.1 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั  (ด้านบริหารสถานการณ์)  

5.2 ส านักงานปรมาณเูพื่อสันติ (ดา้นเทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสี) 
6 การบริหารจัดการภยัความมั่นคงไซเบอร์ 6.1 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  

6.2 ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์
 

 การจัดเตรียมการฝึก C-MEX 17 
1. การฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจ าปี 

2560 (C-MEX 17) เป็นการฝึกฯ ครั้งที่ 11 มีวัตถุประสงค์
3 ประการ คือ 1) เพื่อทดสอบแผนของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
กับการเตรียมพร้อมของประเทศในทางปฏิบัติภายใต้กรอบ
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อม
แห่งชาติ แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
นโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายสากล 
แผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล และแผนผนึกก าลังและ
ทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศ 2) เพื่อทดสอบระบบ
บัญชาการเหตุการณ์ภายใต้กลไกที่เกี่ยวข้อง และ 3) เพื่อทดสอบ
การประสานแผนและแนวทางปฏิบัติ ระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ตลอดจนทุกภาค
ส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
  2. ปัจจัยส าคัญประกอบการก าหนดแนวทางการฝึก  
1) ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูง โดย
นายกรัฐมนตรี (พล.อ. ประยุทธ์ จนัทร์โอชา) มีข้อสังการให้ 

มุ่งเน้นการทบทวนการก าหนดสถานการณฝ์ึกทีส่อดคล้องกับ
สถานการณ์ และรูปแบบการก่อการร้ายในปั จจุบั น 
โดยเฉพาะการฝึกเรื่องความมั่นคงไซเบอร์ การจัดการสื่อ
สังคมออนไลน์ การฝึกเกี่ยวกับวัตถุกัมมันตรังสี การโยกย้าย
ถิ่นฐานแบบไม่ปกติและการค้ามนุษย์  การให้ความส าคัญ
กับการอบรมปรับมาตรฐานก่อนการฝึก และการแยกห้วง
เวลาการฝึกปัญหาที่บังคับการ (CPX) และการฝึกภาคสนาม 
(FTX) ออกจากกัน 
  2) แนวโน้มสถานการณ์ภัยความมั่นคงในปัจจุบัน อาทิ 
สถานการณ์ความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ การเจาะระบบ
โครงสร้างพื้นฐานส าคัญของประเทศ และการก่อการร้าย 
ในพื้นที่ชุมชน 
  3) ปัญหา/ข้อเสนอแนะจากการฝึกจากปีที่ผ่านมา อาทิ 
การบูรณาการการฝึกให้ครอบคลุมหน่วยงานหลักภายใต้
กรอบยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ  และการฝึก
ทดสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร 
โดยเฉพาะระบบ WebEOC และระบบสื่อสารส ารอง 
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   การฝึกปัญหาที่บังคับการ (Command Post 
Exercise : CPX)  การฝึก  CPX จั ด ขึ้ น ระห ว่ า งวัน ที่  
3 - 5 เม.ย. 60 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 3 โรงแรมเซ็นทรา บาย
เซ็ น ท ารา  ศู น ย์ ร าชการและคอน เวน ชัน เซ็ น เตอ ร์   
โดย รอง นายกรัฐมนตรี (พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ) 
มอบหมายให้  รั ฐมนตรี ช่ วยว่ าการกระทรวงกลาโหม  
(พล.อ. อุดมเดช สีตบุตร) เป็นประธานพิธีเปิดและมอบ
นโยบายการฝึก 
     1 . รั ฐ ม น ต รี ช่ ว ย ว่ า ก า รก ร ะ ท รว งก ล า โห ม  
(พลเอก อุดมเดช สีตบุตร) ได้มอบนโยบาย ให้ผู้บริหาร
ระดับสูงของทุกหน่วยงานต้องให้ความส าคัญและมอบหมาย
ผู้แทนที่ตรงกับบทบาทหน้าที่เข้ามาร่วมฝึกอย่างต่อเนื่อง 
โดยบูรณาการการฝึกร่วมกันระหว่างหน่วยงาน การก าหนด
สถานการณ์ฝึกจากการประเมินความเสี่ยง และแนวโน้ม
สถานการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ในพื้นที่ที่มี
โอกาสเกิดภัย และเน้นย้ าถึงการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน
และภาคประชาชน เพื่อสร้างความตระหนักและเข้าใจ 
ในกรอบทิศทางการเตรียมพร้อมของประเทศ รวมทั้ ง  
เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน อีกด้วย 
    2. ผู้ เข้ารับการฝึก CPX มีจ านวน 282 คนจาก 89 
หน่วยงาน ประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ 83 หน่วย 
รัฐวิสาหกิจ 5 หน่วย บริษัทเอกชน 1 แห่ง และมีคณะผู้เข้า
สังเกตการณ์การฝึก จ านวน 3 คณะ คือ (1) จังหวัดที่มีความ
เสี่ยงภัย 5 จังหวัด 2 เขตการปกครองพิเศษ (จ.ชลบุรี  
จ.พระนครศรีอยุธยา จ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.ศรีสะเกษ  
จ.สุรินทร์ กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา) (2) ผู้แทนจาก 
วปอ. และ (3) คณะที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติสาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์ 
   3. ผลการฝึก  หน่วยงานที่เข้ารับการฝึกได้ให้ความส าคัญ
กับการฝึก เนื่องจากเป็นการสร้างเครือข่ายการเตรียมพร้อม
ระหว่างหน่วยงานด้านการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติท าให้เกิด
ความร่วมมือและประสานการปฏิบัติต่อกันเมื่อเกิดเหตุการณ์จริง  
โดยผู้รับการฝึกมีการประเมินความเสี่ยงจากภัยที่อาจเกิดขึ้น  
มีการน านโยบาย/ยุทธศาสตร์/แผน/แนวทางการปฏิบัติที่
หน่วยงานรับผิดชอบ มาทดสอบใช้ในการแก้ปัญหาตามสถานการณ์
ฝึ ก  
ท าให้ทราบจุดแข็งและสิ่งที่ต้องพัฒนาต่อไป และผู้รับการฝึกได้ 

เรียนรู้และเข้าใจบทบาทของตนเองภายใต้ระบบบัญชาการ
เหตุการณ์ที่ เช่ือมโยงการบริหารจัดการภัยที่ เกี่ยวข้อง 
นอกจากนี้ ผู้รับการฝึกได้มีการวิเคราะห์ถึงหน่วยงานหลัก
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ในการติดตามสถานการณ์/บริหาร
จัดการภั ย  และมี ความ เข้ าใจถึ งความ เช่ือมโยงและ 
การประสานงานระหว่างหน่วยงานและกลไกการบริหาร
จัดการภัยเมื่อเกิดภัยคุกคามในหลายประเด็นขึ้นพร้อมกัน  
  ทั้งนี้ มีข้อเสนอแนะการพัฒนาปรับปรุง คือ การให้ความรู้
ความเข้าใจในเรื่องการบริหารจัดการภัยด้านนิวเคลียร์และ
รังสี หน่วยงานที่รับผิดชอบหลักควรมีการอบรมเกี่ยวกับ 
การใช้งานอุปกรณ์ ท่ีมุ่งเน้นการจัดการภัยนิวเคลียร์และรังสี
ให้มากยิ่งขึ้น และการจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือเพิ่มเติม 
ที่น ามาใช้ในสถานการณ์ ด้านนิวเคลียร์และรังสี  เช่น  
ชุดป้องกันรังสีและอุปกรณ์จัดเก็บน้ าที่ปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี 
เนื่องจากปัจจุบันยังไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานในพื้นทีจ่ริง 

 การฝึกภาคสนาม (Field Training Exercise : 
FTX) 

      1. การฝึกของคณะกรรมการเตรียมพร้อมแห่งชาติ/
ศูนย์บัญชาการรัฐบาล (จ าลอง) รับผิดชอบโดย สมช.  
เมื่อวันท่ี 15 มิ.ย. 60 ณ ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี โดยมี 
ผช.ลมช. ดนัยฯเป็นประธานพิธีเปิดและเข้าร่วมการฝึก  
  ผลการฝึก หน่วยงานมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการเตรียมพร้อมแห่งชาติ (คกก.ตพ) มากขึ้น และ
มีแนวคิดให้มีการตั้งกลไกกลางรองรับการบริหารจัดการภัย
กรณี ที่ มี หลายภั ย เกิ ดขึ้นพร้อมกัน  โดยมี  นรม . หรือ  
รอง นรม. เป็นผู้บัญชาการ ภายใต้อ านาจของพระราช
ก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 
      2. การฝึกการระดมสรรพก าลังเพ่ือการป้องกันประเทศ 
รับผิดชอบโดย กกส.กห. ภายใต้ชื่อ การฝึกการระดมสรรพก าลัง
เพื่อการทหาร ประจ าปี  2560 ระหว่าง 13 – 15 มิ .ย. 60   
ณ มทบ. 12 ค่ายจักรพงษ์ จ.ปราจีนบุรี โดยมี พล.อ. วัลลภ รักเสนาะ 
ผอ.สนผ.กห. เป็นประธานตรวจเยี่ยมการฝึก 
  ผลการฝึก หน่วยงานเข้าใจบทบาทความรับผิดชอบและ
แนวทางการประสานงานในการสนับสนุนทรัพยากรให้กับ
หน่วยงานทหารในยามเกิดภัยสงคราม รวมทั้งกลไกการร้องขอ
และส่งคืนทรัพยากรจากศูนย์ระดมสรรพก าลัง อย่างไรก็ตาม 
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  หน่ วยงานหลักที่ รับผิ ดชอบทรัพยากรในแต่ ละด้ าน  
ควรเร่งรัดจัดท าแผนเตรียมพร้อมด้านทรัพยากรทั้ง 10 ด้าน 
ตามแผนผนึกก าลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศ 
เพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนต่อไป 

    3. การฝึกการบริหารจัดการสาธารณภัย  มี  ปภ .  
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ภายใต้ช่ือ การฝึกป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ประจ าปี 2560 ระหว่างวันที่ 21 – 23 
มิ.ย. 60 ณ ต.บ้านเพ จ.ระยองเป็นการฝึกภายใต้กรอบ การ
ฝึ ก ร่ วม ก องทั พ ไท ย  2560  แล ะการฝึ ก  C-MEX 17  
โดยมี พล.อ. สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ ผบ.สส. เป็นประธาน
ตรวจเยี่ยมการฝึก  
  ผลการฝึก ได้เห็นถึงการบูรณาการการท างานร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานทุกภาคส่วน รวมถึงหน่วยอาสากู้ภัย  
ในการระดมบุคลากรและเครื่องมือในการช่วย เหลือ  
มีการน าแนวทางปฏิบัติสากลด้านการค้นหาและกู้ภัยในเขตเมือง 
(INSARAGGuidelines) มาใช้ เพื่อยกระดับการปฏิบัติงาน 
ทั้งนี้ ในการฝึกครั้งนี้ได้ให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการฝึกฯ และการให้ความรู้แก่ชุมชนในพื้นที่เมื่อมีภัย
เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม หน่วยงานพลเรือนบางหน่วย ยังมี
ความสับสนในเรื่องการบังคับบัญชาเหตุการณ์ เนื่องจากสาธารณภัย
เป็นความรับผิดชอบของ ปภ. และหน่วยงานภายใต้ สปฉ. 
๑๘ ด้าน แต่ในการฝึกจริงจะเป็นหน่วยทหารเข้ามาบัญชาการ  

    4. การฝึกการต่อต้านการก่อการร้ายสากล และ 
การบริหารจัดการภัยนิวเคลียร์และรังสี รับผิดชอบโดย 
ศตก. และ ปส. ภายใต้ช่ือ การฝึกทดสอบแผนเผชิญเหตุ 
2560  ระห ว่ า งวั น ที่  2 7  – 29  มิ .ย . 60  ณ  บ ริ ษั ท  
ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) และสถานี
รถไฟฟ้าศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยมี พล.อ. สุรพงษ์ 
สุวรรณอัตถ ์ ผบ.สส. เป็นประธานตรวจเยี่ยมการฝึก  

  ผลการฝกึ หนว่ยงานมคีวามเข้าใจใน บทบาทหน้าที่ กฎหมาย 
และขั้นตอนของแต่ละหน่วยงานในการตอบโต้สถานการณ์
การก่อการร้ายที่ใช้อาวุธท าลายล้างสูง โดยเฉพาะการประสาน
แผนในการเผชิญเหตุการณ์ก่อการร้ายสากล และการบริหาร
สถานการณ์ฉุกเฉินท่ีมีการปนเปื้อนรังสี อย่างไรกต็าม ยังม ี

ความเข้าใจคลาดเคลื่อนในเรื่องการประสานแผนระหว่าง 
ปส . และหน่ วยงานด้ านการแพทย์ ในการช าระล้ าง 
การปนเปื้อนรังสีของผู้บาดเจ็บ 

    5. การฝึกการบริหารจัดการภัยความมั่นคงทางทะเล
รับผิดชอบโดย ศรชล. ภายใต้ช่ือ การฝึก CPX ประจ าปี 
๒๕๖๐ และการฝึกภาคสนาม/ภาคทะเล FTX ผนวกกับการ
ฝึ ก  FTXC-MEX17  ระ ห ว่ า งวั น ที่  1 7  – 2 1  มิ .ย . 6 0  
ณ โรงแรมไอยรา แกรนด์ พัทยา และ ท่าเรือแหลมฉบัง  
จ. ชลบุรี โดยมี พล.ร.อ. ลือชัย รุดดิษฐ์ผอ.ศรชล./เสนาธิการ
ทหารเรือเป็นประธานตรวจเยี่ยมการฝึก  
  ผลการฝึก  หน่ วยงาน ได้ รับความรู้ด้ านการจั ดการ 
ภัยสารเคมี สารชีวภาพ และ/หรือวัตถุกัมมันตรังสี (CBRN) 
ผ่านการอบรมความรู้  จากส านักงานพิทักษ์พรมแดน
ออสเตรเลีย และ ปส. นอกจากนี้ หน่วยงานเข้าใจในบทบาท
หน้ าที่ และขั้นตอนการปฏิบั ติ ร่ วมกัน  ใน การบริหาร
วิกฤตการณ์ที่ เกิดขึ้นหลายเหตุการณ์พร้อมกัน ภายใต้
แนวทางการสนธิก าลังทางเรือและก าลังพลจากหลาย
หน่วยงาน(Joint Interagency Task Force) ประกอบด้วย 
การตรวจค้นเรือสินค้าต้องสงสัยที่บรรทุกวัตถุ  CBRN  
ซึ่ง ศรชล. ท าการค้นหาและเข้าควบคุมเรือสินค้าสงสัย  
เพื่ อป ระสานกรมวิท ยาศาสตร์ทหารเรือ  และ  ป ส .  
เข้าตรวจสอบหาวัสดุ CBRN และการตรวจค้นเรือประมง 
ในทะเล โดย ศรชล. ค้นหาและเข้าควบคุมเรือ โดยใช้
ฐาน ข้ อมู ล เรื อ  THAI-MECC DILEP ใน การต รวจสอบ  
พร้อมทั้งประสาน รง. และ พม. ตรวจหาการค้ามนุษย์ 
บนเรือประมง ผ่านการซักถามจากแรงงานประมงต่างด้าว 
ซึ่งการฝึกครั้งนี้ อยู่ภายใต้กรอบ พ.ร.บ. ศรชล. ฉบับใหม่  
ที่มีข้อบังคับเรื่องการท าประมงผิดกฎหมายและการโยกย้าย
ถิ่นฐานแบบไม่ปกติ 
    6. การน าวีดิทัศน์การฝึก C-MEX 17 เสนอคณะรัฐมนตรี 
  ส านักงานฯ ได้จัดท าวีดิทัศน์ความยาว 4 นาที เรื่องผล 
การฝึก C-MEX 17 เสนอ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 ก.ย. 
2560 เพื่อรับทราบและเห็นความส าคัญและประโยชน์ 
ที่ได้รับจากการฝึกรวมทั้งได้รับฟังข้อเสนอแนะ และข้อสั่งการ
จากผู้บริหาร เพื่อใช้ในการพัฒนาการฝึกครั้งต่อไป 
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  1. ประชุมส านักงานเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและ
อ านวยการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (สล.นพช.) 
  2. การประชุมร่วมกับกองทัพภาคที่ 3 และส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริม
ความมั่นคงของชาติในระดับพื้นที่ในเขตกองทัพภาคที่ 3 
(พ.ศ. 2561 – 2564) รวม 5 ครั้ง  
  3. การประชุมติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
เฉพาะพื้นที่ที่เป็นแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Best practice) 
เมื่อวันที่ 20 – 21 มี.ค. 2560 ณ จ.สระแก้ว เป็นการศึกษา
การด าเนินงานพัฒนาอย่างบู รณาการเพื่ อเสริมสร้าง 
ความมั่นคงในพื้นที่ และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ ไปสู่การปฏิบัติต่อไป 
  4. การเข้าร่วมประชุมสัมมนาคณะอนุกรรมการอ านวยการ
และประสานการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (สล.อปพ.) 
   

 

  การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ. 2556 – 
2560) ระดับจังหวัด จ านวน 4 ครั้ง ในเขตพื้นที่กองทัพภาคที่  3 (เชียงใหม่) พื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออก และ 
ภาคตะวันตก (กรุงเทพฯ) พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สกลนคร) และพื้นที่ภาคใต้ (กระบี่) 

 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความม่ันคงของชาติ (พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) 

 อ านวยการ ประสานการด าเนินการ โดยการประชุมกับส่วนราชการ เพ่ือพัฒนา แผนงาน/โครงการ รองรับการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ 

5. การประชุมร่วมกับส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
พัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตกองบัญชาการ
ป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (สล.พมพ.กปช.จต.)  
กรมยุทธการทหารเรือ (ยก.ทร.) และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 
เพื่ อแปลงยุทธศาสตร์ฯ  ไปสู่ การปฏิบั ติ  รวม 2 ครั้ ง  
เพื่อติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน สล.พมพ.กปช.จต. 
และโครงการปรับปรุงคูดักรถถังเพื่อกักเก็บน้ าตามแนว
ประชารัฐ และการจัดท ารายละเอียดโครงการพัฒนา 
เพื่ อ เสริมความมั่ นคงของชาติ ในระดับพื้ นที่  ซึ่ งเป็ น 
เรื่องส าคัญ(Flagship Project) ของ สล.พมพ.กปช.จต. 
(โครงการปรับปรุงคูดักรถถังเพื่อกักเก็บน้ าตามแนวประชารัฐ) 
แบบบูรณาการกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ วันที่ 4 – 
5 ก.ย. 2560 

   - การพัฒนาศักยภาพบุคลากรปฏิบั ติงานพัฒนา 
เพ่ือเสริมความมั่นคง โดยการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ระหว่างวันที่  20–23 มิ .ย . 2560 ณ  กรุ งเทพฯ และ         
จ.สระแก้ว เพื่อฝึกอบรมบุคลากรงานพัฒนาเพื่อเสริม 
ความมั่นคงภายใต้ โครงการการพัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากรเพื่อรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติไปสู่การปฏิบัติ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 การเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่าย 

   - การพัฒนาเครือข่ายการขับ เคลื่อนยุทธศาสตร์ 
การเตรียมพร้อมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์การพัฒนาเพ่ือ
เสริมความมั่นคงของชาติ โดย การประชุมเชิงปฏิบัติการ
ระหว่างวันที่ 21 – 22 ก.ย. 2560 ณ จ.เพชรบุรี เพื่อสร้าง
และขยายเครือข่ายความร่วมมือและกลไกการประสานงาน
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ 
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 แผนความม่ันคงแห่งชาติทางทะเล (พ.ศ. 2558 – 2564) 

 การก าหนด ระบบ กลไก แนวทาง มาตรการ  โดยการจัดท าร่างพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติ
ทางทะเล พ.ศ. ... 1) ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเสร็จแล้วในช้ันหนึ่ง 2) การร่างค าช้ีแจงประกอบค าขอจัดตั้ง 
ศูนย์อ านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และผ่านเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการ  
ของ สมช. และส่งให้ส านักงาน ก.พ.ร.ด าเนินการต่อไป และ 3) การด าเนินการตามบทบัญญัติมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ.ฯ และสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น พร้อมทั้งจัดท าหลักเกณฑ์ 
การตรวจสอบความจ าเป็นในการตราร่าง พ.ร.บ.ฯ โดยได้เผยแพร่ผลการด าเนินการ และจัดส่งให้ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

ของประเทศไทย (2) สถานการณ์และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
ขยะทะเลของประเทศไทย (3) ทิศทางในการบริหารจัดการ
เพื่อป้องกันปัญหาและแก้ไขปัญหาการเสื่อมโทรมของปะการัง 
(4) การปฏิรูประบบการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ ง  
(5) ทางเลือกในการรื้อถอนสิ่งติดตั้งในกิจการปิโตรเลียม 
และ (6) การแก้ไขปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมาย  
ขาดการราย งาน  และ ไร้ ก ารควบ คุ ม  ( IUU Fishing)  
ซึ่งด าเนินการภายใต้กรอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
ในการพัฒนาองค์ความรู้จากงานวิจัยและขับเคลื่อนการน า
ผลวิจัย “ผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล” ไปใช้ประโยชน์  
ซึ่งมีการลงนามระหว่าง ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย  
 

 การอ านวยการ ประสาน ขับเคลื่อน 

 การขับ เคลื่ อนแผนงาน คณะอนุกรรมการ
ประสานแผนติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนฯ  
ได้พิจารณาก าหนดโครงการเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติ 
ซึ่งเป็นเรื่องส าคัญ (Flagship Projects) ปีงบประมาณ 2561 
คือ 1) โครงการพัฒนาและจัดตั้ งศู นย์อ านวยการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 2) โครงการก าหนดเขตพื้นที่
ปกครองทางทะเล และ 3) โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้
ทางทะเล 

 การจัดการความรู้เพ่ือผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล  
คณะอนุกรรมการจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์แห่งชาติ
ทางทะเล (อจชล.)  ได้จัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายฉบับย่อใน
ประเด็นเร่งด่วนเกี่ยวกับผลประโยชน์ทางทะเลของประเทศ
ไทย จ านวน 6 ประเด็น (1) การวางแผนเชิงพื้นที่ทางทะเล 

 

 การติดตามการด าเนินงาน/ สถานการณ์ในพื้นที่ รวม 3 ครั้ง ดังนี้ 
1) ติดตามสถานการณ์ทางทะเลในพื้นที่ด้านทะเล อันดามัน จังหวัดกระบี่ เมื่อวันท่ี 14 - 16 ธ.ค. 59  
2) ติดตามสถานการณ์ทางทะเลในพื้นที่อ่าวไทยตอนล่าง สงขลา เมื่อวันท่ี 2 พ.ย. 60 
3) ช้ีแจงประเด็นการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  ความเช่ือมโยงทั้งในมิติด้านความมั่นคงของรัฐ และ 

การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในพื้นที่ภาคตะวันออก (ระยอง) เมื่อวันท่ี 18 - 20 ม.ค. 60 
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   แผนบริหารจัดการชายแดนด้านความม่ันคง (พ.ศ. 2559 – 2564)  

    การช้ีแจงแผนบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคง 
(พ.ศ. 2559 – 2564)  เพื่อให้ส่วนราชการสามารถน าไปปฎิบัติได้
อย่างเป็นรูปธรรม ในพื้นที่ ดังนี้ 1) พื้นที่ภาคใต้ วันที่ 2  พฤศจิกายน 
2559 โรงแรม เจ.บี. หาดใหญ่ จ.สงขลา 2) พื้นที่ภาคตะวันออก 
วันที่ 19 มกราคม 2560 โรงแรมแคนทารี่เบย์ จ.ระยอง   

3) พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 
2560 ณ โรงแรมรอยัล นาคารา จ.หนองคาย 4) พื้นที่ภาคเหนือ
เมื่อวันที่  22 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมรอยัล ออร์คิด  
จ.เชียงใหม่ 5) พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ณ โรงแรมลายทอง จ.อุบลราชธานี 

 การชี้แจงสร้างความเข้าใจ 

 

 การอ านวยการ ประสาน ขับเคลื่อน แผนบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคง  คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน 
แผนบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคง (อบขช.) ครั้งที่  1/2559 เมื่อวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบก าหนดโครงการเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งเป็นเรื่องส าคัญ (Flagship Project) เพื่อด าเนินการในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 ดังนี้ 1) โครงการพัฒนาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และเทคโนโลยีอื่นที่เหมาะสมกับการควบคุม 
ทางศุลกากรรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของกรมศุลกากร และ 2) โครงการต่อยอกระบบฐานข้อมูล 
ลายพิมพ์น้ิวมืออัตโนมัติทั่วประเทศ (E-Fingerprint) ของส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 
 

   1. ประชุมเชิงปฏิบัติการและตรวจสอบสภาพพื้นที่
การด าเนินงานของ ศปปข.และด่านศุลกากรเชียงของ  

    2. ประชุมเชิงปฏิบัติการและการตรวจสอบสภาพพื้นที่
การพัฒนาด่านตามแนวชายแดนไทย - มาเลเซีย เมื่อวันที่  
31 พ.ค. - 2 มิ.ย. 60  ณ จังหวัดสงขลา  

 

 การติดตามการด าเนินงาน/ สถานการณ์ในพื้นที่               

 เห็ นชอบความพร้ อมของด่ านศุ ลกากรสะเดาที่ จะให้ 
เปิดท าการ 24 ช่ัวโมง ทั้งนี้ หน่วยงานในพ้ืนท่ีจ าเป็นต้อง
ได้รับงบประมาณบุคลากร พร้อมปฏิบัติงาน ในช่วงเวลา
ดังกล่าว และเห็นควรให้มีการบูรณาการการท างานร่วมกัน
ของทุกหน่วยงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันปัญหา
ต่างๆ  ส าหรับการเปิดท าการ 24 ช่ัวโมง 

 

      2. เห็นชอบในหลักการยกระดับจุดผ่อนปรนการค้า  
เป็นจุดผ่านแดนถาวร ได้แก่ 1) บ้านยักษ์คุ จังหวัด
อ านาจเจริญ 2) บ้านเขาดิน อ าเภอคลองหาด จังหวัด
สระแก้ว 
      3. เห็นชอบในหลักการยกระดับช่องทางธรรมชาติ
เป็นจุดผ่านแดนถาวรในพื้นที ่บ้านท่าเส้น จังหวัดตราด  
 
 

 การพิจารณาการเปิด-ระงับหรือปิดจุดผ่านแดนประเภทต่างๆ 
 

        ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการเปิด – 
ระงับปิดจุดผ่านแดนประเภทต่าง ๆ 2 ครั้ง (ครั้งที่ 1/2560 
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 และ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่  
5 กันยายน 2560 สรุปผลการประชุมในภาพรวม ดังนี้ 

1. การขอถอนเรื่องการขยายเวลาเปิดจุดผ่อนปรน
การค้าช่องสายตะกู จังหวัดบุรีรัมย์ โดยให้ใช้เวลาเปิด -ปิด
ตามเดิม และไม่อนุญาตให้ใช้บัตรผ่านแดนเป็นเอกสารใน
การสัญจรข้ามแดน 
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   ความร่วมมือในอนุภูมิภาค    

 ความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายในแม่น้ าโขง 4 ประเทศ  อยู่ระหว่างการหารือเกี่ยวกับร่างบันทึก 
ความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์บูรณาการความร่วมมือการบังคับใช้กฎหมายและความมั่นคงล้านช้าง – แม่โขงร่วมกับฝ่ายจีน 
ซึ่งยังคงมีหลายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายภายในประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศ และต้องขอความเห็นชอบ  
จากท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา 

 

 งานเขตแดน  

 ยุทธศาสตร์ความม่ันคงความม่ันคงแห่งชาติของไทยต่อประเทศรอบบ้าน พ.ศ. 2560 – 2564 

            ช้ีแจงสร้างความเข้าใจ พื้นที่ภาคเหนือเมื่อวันท่ี 22 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมรอยัล ออร์คิด จ.เชียงใหม่ 

      เมื่อวันที่ 31 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2560 ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้ร่วมคณะเจ้าหน้าที่อาวุโสภายใต้
คณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย – ลาว ตรวจสภาพภูมิประเทศ บริเวณช่องเม็ก – วังเต่า จังหวัดอุบลราชธานี ผลการตรวจ
สภาพภูมิประเทศฯ สรุปน าเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (นายดอน ปรมัตถ์วินัย) เพื่อกราบเรียน
นายกรัฐมนตรีเพื่อกรุณาทราบ  
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 ยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ (พ.ศ. 2558 – 2564) 

 ช้ีแจงสร้างความเข้าใจ พื้นที่ภาคตะวันออก เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมการ์เด้น คลิฟ รีสอร์ท
แอนสปา เมืองพัทยา จ.ชลบุรี 

 ช้ีแจงสร้างความเข้าใจ พื้นที่ภาคกลาง เมื่อวันท่ี 9 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา 

 ช้ีแจงสร้างความเข้าใจ พื้นที่ภาคเหนือเมื่อวันท่ี 22 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมรอยัล ออร์คิด จ.เชียงใหม่ 
 

 ยุทธศาสตร์การต่อต้านการก่อการร้าย (พ.ศ. 2560 – 2564) 

 การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพกลไกการต่อต้านการก่อการร้าย ระหว่างวันที่ 24 – 25 
พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมการ์เด้น คลิฟ รีสอร์ทแอนสปา เมืองพัทยา จ.ชลบุรี เพื่อทบทวนกลไกการต่อต้านการก่อการร้าย 
ที่มีอยู่เดิมและการแสวงหาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพกลไกการต่อต้านการก่อการร้าย เพื่อให้ภารกิจในการจัดท ายุทธศาสตร์
ป้องกันและแก้ไขการก่อการร้าย ท่ีใช้เป็นแนวทางให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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   แนวทางการรักษาความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 การชี้แจงสร้างความเข้าใจ โดยการจัดการประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจและหารือกับหน่วยงานต่างๆในภูมิภาค / 

เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค รวมทั้งข้อเสนอแนะ รวม 5 ครั้ง  ในพื้นที่ต่างๆ ดังนี้ 1) จังหวัดระยอง 2) จังหวัดขอนแก่น  

3) จังหวัดพิษณุโลก 4) จังหวัดสงขลา และ 5) กรุงเทพมหานคร 

 การอ านวยการ ประสาน ขับเคลื่อนแนวทางการ
รักษาความมั่นคงสถาบันหลกัของชาติ 

 การประเมินสถานการณ์  แนวโน้ม แจ้งเตือน 
ประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในการติดตาม เฝ้าระวัง  
อย่างมี เอกภาพ และประสานสอดคล้องกัน โดยกลไก 
คณะอนุกรรมการบูรณาการติดตามสถานการณ์ที่ส่งผล
กระทบต่อสถาบันหลักของชาติ   และสรุปผลน าเรียน      
รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)  

เพื่อกราบเรยีน นายกรัฐมนตรี เพือ่กรุณาทราบ 

 การจัดตั้ งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจร่วมกับ
ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ (ส านักงาน กปร.) เพื่อประสาน
การด าเนินงานร่วมกันในเรื่องต่างๆ  

     ทั้งนี้ ในส่วนของการประเมินสถานการณ์ การติดตาม
และประเมินสถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 ภารกิจความม่ันคงด้านการเมืองและสังคมจิตวิทยา 

 การประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน

ภาคใต้  โดยร่วมกับ สล.คปต.  

 การเสนอแนะความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา
ให้องค์กรเอกชนต่างประเทศเข้ามาด าเนินงานในประเทศไทย  

 การศึกษาแนวทาง/มาตรการ/ปัญหา ข้อจ ากัด 
การพิจารณาอนุญาต การก ากับดูแลการด าเนินงานของ
องค์การเอกชน โดยก าหนดให้มีกลไก คณะอนุกรรมการ
พิจารณาการท างานขององค์กรเอกชนและภาคประชาสังคม 
(ค าสั่งคณะกรรมการร้อยกรองงานของสภาความมั่นคง
แห่งชาติ ที่ 2/2560) 

 ร่วมขับเคลื่อนแผนอุปถัมภ์และคุ้มครองศาสนา
ตามค าสั่ง คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.)         

1) การเข้าร่วมประชุมตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ 49/2559 เรื่อง มาตรการอุปถัมภ์และ
คุ้มครองศาสนาต่างๆ ในประเทศไทย จ านวน 2 ครั้ง 
     2) การเสนอความเห็นต่อส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
เรื่อง (ร่าง) แผนการอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนาต่างๆ ตามค าสั่ง
หั วหน้ าคณ ะรักษาความสงบแห่ งชาติ  ที่  49/2559  
เพื่อประกอบการหารือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ และองค์การทางศาสนาต่างๆ  
ที่กรมการศาสนารับรอง 
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 ภารกิจการป้องกันการโยกย้ายถิ่นฐานประชากร (ยุทธศาสตร์แก้ไขปญัหาผู้หลบหนีเข้าเมืองทั้งระบบ) 

 แรงงงานต่างด้าว 

        จัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาบุตรและ
ผู้ติดตามแรงงานต่างด้าว ตามที่ คณะกรรมการ กนร. มอบหมาย  

 ผู้หลบหนีเข้าเมืองกลุ่มเฉพาะ  

  1. ผู้อพยพหนีภัยจากการสู้รบจากเมียนมา (ผภร.) 
        - แนวทางการส่งผู้หนีภัยสู้รบจากเมียนมากลับประเทศ 
(พ.ศ. 2558 – 2560) หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
เห็นชอบในหลักการแนวทาง เมื่อวันที่  27 สิงหาคม 2557  
โดยแนวทางข้างต้นได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ขั้นตอน และ
กลไกการท างาน รวมทั้งก าหนดให้ส านักงานฯ จัดท า
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) การขับเคลื่อนแนวทางไปสู่
การปฏิบัติ ทั้งนี้ ฝ่ายไทยได้จัดตั้งกลไก 2 คณะ คือ 1) กลไก
ภายในประเทศ มีปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน  
เพื่อเตรียมความพร้อมของหน่วยงานไทยและ ผภร. 2) กลไกด้าน
การต่างประเทศ มีปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธาน  
เพื่อผลักดันให้เกิดการประชุมร่วม 2 ฝ่าย (ไทย – เมียนมา)  
ในการส่ง ผภร. กับสู่มาตุภูมิ 
      - โครงการน าร่องส่ง ผภร. กลับมาตุภูมิ จ านวน 71 คน 
ระหว่างวันที่ 24 – 25 ตุลาคม 2559 เป็นความร่วมมือ
ระหว่างไทย – เมียนมา และการสนับสนุนจาก United 
Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) 
และ  International Organization for Migration (IOM) 
บรรยากาศการส่งกลับในภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ในขณะที่ ผภร. ได้รับการดูแลและการต้อนรบัเป็นอย่างดี ซึ่ง
เป็นไปตามแนวทางที่เมียนมาได้แจ้งไว้กับฝ่ายไทย 
      - ภายหลังการส่ง ผภร. กลุ่มน าร่องกลับมาตุภูมิ ส านักงานฯ 
ได้สรุปผลการด าเนินการน าเรียนรองนายกรัฐมนตรี  
(พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เพื่อทราบและเห็นชอบมอบ
กระทรวงการต่างประเทศประสานกับฝ่ายเมียนมาเร่งรัด 
จัดประชุมคณะท างานร่วม 2 ฝ่าย อย่างเป็นทางการ 
เพื่อหารือถึงการส่งกลับ ผภร. กลุ่มใหญ่ที่เหลือต่อไป 

 
 

 

     2. กลั่ นกรองและเสนอแนะการของบกลางฯ ให้ 
ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง เพื่อใช้ดูแลผู้หลบหนีเข้าเมือง
กลุ่ ม เฉพาะ ได้แก่  โรฮีนจา อุยกู ร์  และเกาหลี เหนือ 
ในห้องกัก ให้เป็นไปตามหลักศาสนา และหลักสิทธิมนุษยชน  

     3. การตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรณีชาวโรฮีนจาที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย
เป็นเวลานานและไม่ได้รับสิทธิข้ันพ้ืนฐานและสถานะบุคคล 

 การด าเนินการตามข้อสั่งการของรัฐบาล  
         1. การด าเนินการหามาตรการแทนการกักขัง
ส าหรับส าหรับผู้หลบหนีเข้าเมืองที่เป็นเด็กและมารดา 
ในห้องกัก  เนื่องจากกรณีผู้หลบหนีเข้าเมืองที่เป็นเด็กและ 
มีอายุต่ ากว่า 15 ปี ที่อยู่ในห้องกักเป็นประเด็นท่ีประชาคม
ระหว่างประเทศและองค์การด้านสิทธิมนุษยชนให้ความสนใจ
เป็นพิเศษ มติที่ประชุมเห็นชอบให้ ส านักงานตรวจคนเข้า
เมือง ประสานกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ ด าเนินการต่อกลุ่มผู้หลบหนีเข้าเมืองที่เป็นเด็ก 
ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)  
ได้เห็นชอบแล้ว 

         2. คณะท างานพิจารณาความเหมาะสมในการที่
ประเทศไทยจะเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัย 
ค.ศ . 1951  เนื่ องจากประเทศไทยไม่ ได้ เข้าเป็นภาคี
อนุสัญญาฯ ดังกล่าว แต่ประเทศไทยได้ให้การดูแลกลุ่ม
บุคคลต่างๆ ตามหลักสิทธิมนุษยชนควบคู่กับความมัน่คงของ
รั ฐ  โดยส านั กงานฯ  ได้ จั ดตั้ งคณ ะท างานฯ  ซึ่ งได้ มี 
การประชุม เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ที่ประชุมมีข้อคิดเห็น 
1) ทบทวนสถานการณ์ในอดีตและปัจจุบันอย่างครบถ้วน 
และรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้เคยศึกษาข้อมูล
ไว้ 2) ให้ความส าคัญกับการศึกษาผลกระทบต่อความมั่นคง 
ของชาติจากการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา 3) ข้อห่วงกังวล 
ของประชาคมระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับผู้ลี้ภัยในปัจจุบัน 
และ 4) ประเด็นที่ควรให้ความส าคัญในการศึกษาเพิ่มเติม 
ได้แก่ ข้อกฎหมายและเง่ือนไขในอนุสัญญาฯ ท่ีเป็นประเด็น
ละเอียดอ่อน และประเด็นใดสามารถให้ข้อสงวนได้ 
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 ยุทธศาสตร์ความม่ันคงต่อประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน (พ.ศ. 2558 – 2564)  

      การตรวจสอบสถานการณ์ด้านการเมืองและความมั่นคงอาเซียน  1) ระหว่างวันท่ี 10 – 14 ก.ย. 60 ณ จ. สระแก้ว และ

ราชอาณาจักรกัมพูชา  2) การตรวจสอบสถานการณ์ด้านความมั่นคงภายหลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและการเตรียมความ

พร้อมของหน่วยงานไทยในการส่งผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมากลับสู่มาตุภูมิ (บูรณาการกับ สภน.)  ระหว่างวันที่ 12–16 ธ.ค. 59   

ณ พ้ืนท่ีจังหวัดตากและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 

 แนวทางในการก าหนดท่าทีของไทยต่อกลุ่มประเทศต่างๆ 

     นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2558  
ในการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ ครั้งที่  2/2558  
ให้ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ร่วมกับกระทรวง 
การต่างประเทศ จัดท าแนวทางในการก าหนดท่าทีของไทย
ต่อกลุ่มประเทศต่างๆ ต่อมา ส านักงานฯ ได้น ากราบเรียน 
นายกรัฐมนตรีเพื่อเห็นชอบและเสนอที่ประชุมสภาความมั่นคง
แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559  
แนวทางฯ แบ่งเป็น (1) กลุ่มประเทศมหาอ านาจ ประกอบด้วย 
สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐ
อินเดีย สหภาพยุโรป สหพันธรัฐรัสเซีย เครือรัฐออสเตรเลีย 
(2) กลุ่มประเทศ CLMV และกลุ่มประเทศอาเซียน (3) กลุ่ม
ประเทศมุสลิม (4) กลุ่มประเทศแอฟริกา และ (5) กลุ่ม
ประเทศหมู่เกาะแปซิฟิก ในรอบปี 2560 มีการด าเนินการ 
ที่ส าคัญ ดังนี ้   

     

    1. การปรับปรุงแนวทางการก าหนดท่าทีต่อกลุ่มประเทศ
ต่างๆ ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว โดยได้จัดท าเอกสารท่าทีของไทยต่อกลุ่ม
ประเทศต่างๆและการจัดท าตารางประสานสอดคล้อง 
เพื่อก าหนดกิจกรรมหลัก/รอง/เสริม ตามแนวทางในการ
ก าหนดท่าทีของไทยต่อกลุ่มประเทศต่างๆ  

    2. การจัดท าแนวทางหรือต าแหน่ง (Position) ของไทย 
ในการบริหารจัดการความขัดแย้งในทะเลจีนใต้   

    3. การจัดท าบทวิเคราะห์สถานการณ์การเมือง ความสัมพันธ์
และประเด็นความมั่นคงระหว่างประเทศ 

    4 . การติ ดตามประเมิ นสถานการณ์ การเมื องและ 
ความมั่ นคงระหว่างประเทศ เพื่ อก าหนดท่าทีต่อประเด็น 
ความมั่นคงระหว่างประเทศ โดยกลไกคณะอนุกรรมการประเมิน
และวิ เคราะห์ สถานการณ์ ทางการเมื องและความมั่ นคง 
ระหว่างประเทศที่มีผลกระทบต่อไทย มีการประชุม 4 ครั้ง 

 ความม่ันคงไทยต่อมหาอ านาจ 

    โดยการติดตาม ศึกษา และรวบรวม ข้อมูล เพื่อประเมินสถานการณ์ ดังนี้ 

       1. การประชุมเพื่อรับทราบการขยายอิทธิพลของจีนบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและผลกระทบด้านความมั่นคง  
ของไทยฯ วันท่ี 28 พ.ย. - 4 ธ.ค. 59 เชียงใหม ่

       2. การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านความสัมพันธ์และบทบาทความร่วมมือของประเทศมหาอ านาจในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ในหัวข้อเรื่อง "ดุลยภาพระหว่างประเทศมหาอ านาจและยุทธศาสตร์ One belt One road ของจีน"  
วันท่ี 1 - 2 พ.ย. 59 
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 ความม่ันคงตามพันธกรณีระหว่างประเทศ 

 ภารกิจด้านการไม่แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ท าลายล้างสูง (WMD)  

       - การเจรจาตราสารห้ามอาวุธนิวเคลียร์ เมื่อ 12 ก.ย. 60 
ครม . อนุมัติการลงนามและให้ สัตยาบั นสนธิสัญญ า 
ห้ามอาวุธนิวเคลียร์ (Treaty on the Prohibition of 
Nuclear Weapons) โดย รมว .กต . ได้ลงนามเมื่อวันที่  
20 ก.ย . 60 ณ ส านักงานสหประชาชาติ นครนิวยอร์ก 
สหรัฐฯ และมอบหมาย สมช. เป็นหน่วยประสานงานหลัก
ระดับชาติของการด าเนินการตามพันธกรณีของสนธิสัญญาฯ 
ภายหลังจากท่ีไทยให้สัตยาบันแล้ว 

     - การประสานงานเพ่ือด าเนินการตามพันธกรณีความ
ริเร่ิมเพ่ือความมั่นคงจากการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ท าลายล้างสูง (Proliferation Security Initiative: PSI) 
โดยได้จัดท าร่างแนวปฏิบัติเชิงนโยบายเพื่อสกัดกั้น กรณีเกิด
เหตุการณ์ลักลอบขนส่ง WMD รวมทั้งเครื่องส่ง อุปกรณ์และ
วัสดุที่ เกี่ยวข้องเข้ามาในอธิปไตยของไทย ทั้ งทางบก  
ทางอากาศ และทางทะเล อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อถกเถียง 
ในส่วนของหลักการสกัดกั้นทางทะเล เนื่องจากหลักการ PSI 
ยังไม่สอดคล้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมาย
ทางทะเล (UNCLOS 1982) ท าให้รัฐสมาชิก PSI ต้องค านึงถึง
การสกัดกั้นการแพร่ขยาย WMD บนพื้นฐานของอธิปไตย
ทางทะเล 

     - การประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานการ
ด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาวุธที่มีอานุภาพ
ท าลายล้างสูง (อปอส.)  พิจารณากรณีเรือเกาหลีเหนือเข้า
น่านน้ าไทยโดยไม่ขออนุญาต 

 

 ภารกิจด้านการลดอาวุธและการควบคุมอาวุธตามแบบ 
 - การจัดท ารายงานประเทศไทยส าหรับการด าเนินการ

ตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ  
ที่ 1540 (UNSC 1540 (2004)) ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติ
การว่าด้วยการป้องกัน ปราบปราม และขจัดการค้าอาวุธเล็ก
และเบาอย่างผิดกฎหมายทุกรูปแบบ (Programme of 
Action to Prevent, Combat and Eradicate the Illicit 
Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its 
Aspects: PoA) และจัดส่งรายงานไปยังสหประชาชาติ 

       - การพิจารณาให้สัตยาบันสนธิสัญญาว่าด้วยการค้า
อาวุ ธ  (Arms Trade Treaty: ATT) คณ ะอนุ กรรมการ
ตรวจทานค าแปลและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสนธิสัญญา
ว่าด้วยการค้าอาวุธ มีมติเห็นว่าประเทศไทยไม่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนในการให้สัตยาบันสนธิสัญญาฯ อย่างไรก็ตามไทย
ควรเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เช่น กฎหมายที่เกี่ยวกับ
นายหน้าการค้าอาวุธ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพภายใน
และเพื่อเตรียมการล่วงหน้าส าหรับการให้สัตยาบันในต่อไป
อนาคต 

     - คณะอนุกรรมการประสานงานการด าเนินการป้องกัน

และแก้ ไขปัญหาอาวุธเล็กและอาวุธเบา (อปลบ .) 

สถานะปัจจุบัน สมช. กต. และ กห. ได้หารือร่วมกันในช้ันต้น 

เห็นว่า ประเทศไทยน่าจะเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาฯ ได้ โดย

คาดว่าจะยอมรับพิธีสารต่อท้ายอนุสัญญาฯ ได้ อย่างน้อย  

3 ฉบับ ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้ร่วมกันหารือแนว

ทางการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาฯ ต่อไป 

- การประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมอาวุธ
ตามแบบอ่ืนๆ  1) ให้สายการบินไทยในปักกิ่งตรวจสอบและ
ยับยังสินค้าดังกล่าว  2) ให้ กต.และจีน ตรวจสอบการขนส่ง
ของอิหร่าน  3) อาจให้ศุลกากรสามารถด าเนินการตาม กม.ไทยได้ 
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 ภารกิจส าคัญท่ีรัฐบาลมอบหมาย 

           พระราชบัญญั ติยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 
ก าหนดให้ ลมช. เป็นกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และให้  
รอง ลมช. ที่ ลมช. มอบหมาย เป็นผู้ช่วยเลขานุการร่วมกับ 
รอง สศช. 

 

             มติ ครม. เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. 58 แต่งต้ังคณะกรรมการ
จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ โดยมี ลธน. (พล.อ. วิลาศ อรุณศรี) 
เป็นประธาน และ ลมช. เป็นกรรมการ มีอ านาจหน้าที่หลัก
ในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติฯ และได้มีการประชุม
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ  ครั้ งที่  1/2560  
เมื่ อวันที่  23 ส .ค . 60 โดยมี  ลธน . (พล .อ . วิล าศฯ )  
เป็นประธาน 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 

 

ยุทธศาสตร์หลักภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ 1) ยุทธศาสตร์ 
ด้านความมั่นคง 2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถ 
ในการแข่งขัน 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4) ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม 5) ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโต
บ น คุ ณ ภ าพ ชี วิ ต ที่ เป็ น มิ ต ร กั บ สิ่ ง แ วด ล้ อ ม  แ ล ะ  
6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและการพัฒนาภาครัฐ 
ภายใต้ วิสัยทัศน์  ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

           บทบาทของ สมช. โดย สนผ. ได้ด าเนินการจัดท า 
ร่างยุทธศาสตร์ชาติฯ ในประเด็นแนวโน้มสถานการณ์ 
ความมั่นคงระยะยาว และยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
ซึ่งประกอบด้วย 5 ประเด็น คือ 
1 การรักษาความมั่นคงภายในประเทศ 
2 การพัฒนาศักยภาพในการป้องกันประเทศ พร้อมรับมือ
กับภัยคุกคามทางทหารและภัยคุกคามความมั่นคงอื่นๆ 
3 บูรณาการความร่วมมือกับต่างประเทศที่เอื้อให้เกิดความ
มั่นคง ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ 
และคุณภาพชีวิตของคนในชาติ 
4 การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรทาง
ธรรมชาติทางทะเล 
5 การบริหารจัดการความมั่นคงให้สอดคล้องกับแผนงาน
พัฒนาอ่ืนๆ เพื่อช่วยเหลือประชาชนและร่วมพัฒนาประเทศ   
 



48 
 

 การปฏิรูประบบงานความม่ันคง 

       1. การจัดท าฐานข้ อมูล ด้านความมั่ นคง  โดย
ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) (ดูรายละเอียด 
ในหัวข้อการพัฒนาองค์ความรู้ความมั่นคง/ฐานข้อมูล 
ความมั่นคง) 

 

ต่อมา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ได้ด าเนินการปฏิรูป
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
มาตรา 258 และ มาตรา 260 โดยคณะกรรมการปฏิรูป
ป ร ะ เท ศ ด้ า น กระบวนการยุ ติ ธรรม  (ต ารวจ) ซึ่ งมี 
พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ เป็นประธาน ก าหนดการปฏิรูป
กิจการต ารวจในระยะต่อไป 3 ด้าน คือ 1) การบริหารงานบุคคล
และการแต่งตั้ง 2) การบังคับใช้กฎหมายและการสอบสวน และ 
3) อ านาจหน้าที่และภารกิจ 

2. การปฏิรูปของกระทรวงกลาโหม กระทรวงกลาโหม
ได้ด าเนินการ 1) จัดท าแผนแม่บทการปฏิรูปการบริหาร
จัดการและการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงกลาโหม  
พ.ศ. 2560 - 2569 ซึ่งเป็นแผนแม่บทที่ ให้ความส าคัญ 
กับการพัฒนาระบบงาน ทั้ง 18 ระบบ และการปรับปรุง
โครงสร้างกระทรวงกลาโหมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว   
2) จัดท าแผนพัฒนาขีดความสามารถกระทรวงกลาโหม  
พ.ศ. 2560 - 2569 ซึ่ งเป็นแผนในการพัฒนาเสริมสร้าง 
ความพร้อมรบด้านยุทโธปกรณ์ของกองทัพ ที่ให้ความส าคัญ 
ทั้งการด ารงสภาพความพร้อมรบ การขยายขีดความสามารถ 
และการเสริมสร้างความทันสมัย และ 3) ก าหนดแนวทาง
ให้บุคลากรของกระทรวงกลาโหม และเหล่าทัพ โดยเฉพาะ
ผู้เช่ียวชาญด้านต่างๆ ประสานการท างาน  ในการแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้กับหน่วยงานความมั่นคงอื่น ๆ ทั้งกับฝ่ายพลเรือน 
และต ารวจ 

4. การปฏิรูประบบงานข่าวกรอง โดยส านักข่าวกรอง
แห่ งชาติ  ได้ด าเนินการ 1) ด าเนินการตามข้อสั่ งการ
นายกรัฐมนตรีที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปงานข่าวกรอง   
ในการทบทวนแนวทางการท างาน ผลผลิตด้านข่าวสารและ
ข่ าวกรองตามข้อสั่ งการของนายกรั ฐมนตรี ในคราว 
การประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 
2559 เพื่อให้ได้ข่าวกรองเชิงลึก และมีความน่าเช่ือถือ   
2 ) ด า เนิ น ก ารต าม ข้ อ สั่ งก าร รอ งน าย ก รั ฐ ม น ต รี  
(พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ในการจ าแนกและจัดล าดับความ
เร่งด่วนของประเด็นปัญหา 3 ระดับ คือ ภัยคุกคาม ความเสี่ยง 
และความท้าทาย 3) จัดท าร่างพระราชบัญญัตขิ่าวกรองแห่งชาติ 
พ.ศ. .... (ฉบับใหม่)  4) ปรับปรุงระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 จัดท า
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการข่าว ระยะที่ 1 และ  
5) การจัดท าระเบียบปฏิบัติในการประสานงานกับหน่วยข่าว
มิตรประเทศ 

3. การปฏิรูปกิจการต ารวจ โดยส านักงานต ารวจ
แห่งชาติได้ด าเนินการปฏิรูปตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
ในคราวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559  
6 ด้าน คือ 1) การปฏิรูปเชิงโครงสร้าง 2) การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 3) การปฏิรูประบบงานสอบสวนและ 
การบังคับใช้กฎหมาย  4) การน าระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 
มาสนับสนุนด้านการรักษาความปลอดภัย 5) การส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชน  และ 6) การป้องกันและปราบปราบ
การทุจริตภายในองค์กร 
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   ส ำนักงำนฯ ด ำเนินกำรพัฒนำศักยภำพกำรประเมินสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคง และกำรแจ้งเตือนสถำนกำรณ์และ  
ภัยคุกคำมด้ำนควำมมั่นคง และเสริมสร้ำง พัฒนำควำมสัมพันธ์เครือข่ำยด้ำนควำมมั่นคง/ประชำคมข่ำวกรองด้ำนควำมมั่นคง 
ทั้งในและต่ำงประเทศ ดังนี ้

 ป ระชุ ม แล ก เป ลี่ ย น ข้ อ มู ล ด้ าน ก ารข่ า ว 
เพ่ือประเมินสถานการณ์ภัยคุกคามความมั่นคง (น่ำน) 

 การเสนอแนะให้ข้ อคิดเห็นค าป รึกษา เพ่ือ
ประเมินสถานการณ์ความมั่นคงในเชิงยุทธศาสตร์  
กำรคำดกำรณ์ภัยคุกคำม กำรประเมินก ำลังอ ำนำจของชำติ 
และเสนอแนะนโยบำยและยุทธศำสตร์แผนงำนที่เกี่ยวข้อง
กับควำมมั่นคงแห่งชำติ  รวมถึงกำรแก้ไขปัญหำวิกฤติ 
ที่ส ำคัญ โดยมีกลไกคณะอนุกรรมกำรศึกษำและประเมิน
สถำนกำรณ์ระดับยุทธศำสตร์เพื่อเสนอแนะแนวทำงป้องกัน
และแก้ไขปัญหำส ำคัญที่กระทบต่อควำมมั่นคง (อศปม.)  
มีองค์ประกอบ คือ ประชำคมควำมมั่นคง ภำควิชำกำร 
ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนควำมมั่นคง 

   จัดท ำเป็นรำยงำนข่ำวสำรด้ำนควำมมั่นคงที่มีควำมส ำคัญ
เสนอต่อ รองนำยกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ 
เป็นรำยสัปดำห์ และรำยงำนเฉพำะกรณี ดังนี้ 

 การประเมินสถานการณ์ความมั่นคงและการประสาน
ข้อมูลด้านการข่าวกับหน่วยงานในประชาคมข่าวกรอง  
ในกำรพิจำรณำสถำนกำรณ์ที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคงของชำติ 
และกำรประเมินและวิเครำะห์สถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองและ
ควำมมั่นคงระหว่ำงประเทศท่ีมีผลกระทบต่อไทย โดยมีกลไก
ส ำคัญ คือ คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำสถำนกำรณ์ที่มีผลกระทบ
ต่อควำมมั่นคงของชำติ (อสกช.) และคณะอนุกรรมกำรประสำน
และอ ำนวยกำรยุทธศำสตร์ข่ำวกรองแห่งชำติ (อปยข.) และ
กำรประชุมส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องกรณีเร่งด่วนฉุกเฉิน 

 การประเมินสถานการณ์และให้ความเห็นด้านความมั่นคง 

 การแจ้งเตือนภัยคุกคามความมัน่คง 

   กำรประชุมสภำควำมมั่นคง ครั้งที่  1/2560 เมื่อวันที่  
26 กรกฎำคม 2560 มีมติ เห็นชอบร่ำงประกำศสภำ 
ควำมมั่นคงแห่งชำติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร เง่ือนไข และ
กำรยกเลิกประกำศสถำนกำรณ์อันเป็นภัยคุกคำม และ 
กำรก ำหนดระดับควำมร้ำยแรงของภัยคุกคำมในด้ำนกำรก่อกำรร้ำย 

   ประกำศฯ ให้ควำมส ำคัญกับภัยคุกคำมด้ำนกำรก่อกำรร้ำย 
เนื่องจำกกำรก่อกำรร้ำยเป็นภัยคุกคำมที่ส ำคัญของโลกและ
ไทยยังไม่มีระบบดังกล่ำว โดยก ำหนดระดับควำมร้ำยแรงของ  
ภัยคุกคำมเป็น 2 ระดับ ได้แก ่1) ภัยคุกคำมระดบัเฝ้ำระวังกรณี
สถำนกำรณ์ที่กำรก่อกำรร้ำยมีโอกำสเกิดขึ้นสูง และส่งผล
กระทบต่อควำมมั่นคงและผลประโยชน์ของประเทศอย่ำง
มำก และ 2) ภั ยคุ กคำมระดับ เฝ้ ำระวังพิ เศษ  กรณี
สถำนกำรณ์ที่กำรก่อกำรร้ำยมีโอกำสเกิดขึ้นสูงสุดหรืออย่ำง 

แน่นอน และส่งผลกระทบต่อควำมมั่นคงและผลประโยชน์
ของประเทศอย่ำงร้ำยแรง โดยมีหลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำ
และประเมินระดับภัยคุกคำม ประกอบด้วย 3 ปัจจัย คือ 
เจตนำ ขีดควำมสำมำรถ และปัจจัยสภำพแวดล้อม 

   ก ำหนดขั้นตอนกำรประกำศสถำนกำรณ์ ฯ กรณีที่ มี
สถำนกำรณ์อันเป็นภัยคุกคำม ให้สภำควำมมั่นคงแห่งชำติ 
มีอ ำนำจประกำศระดับควำมร้ำยแรงของภัยคุกคำม  
พร้อมเสนอควำมเห็น แนวทำง มำตรกำร หรือกำรด ำเนินกำรอื่น
ที่จ ำเป็นต่อนำยกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจำรณำ
อนุมัติหรือสั่ งกำรให้หน่วยงำนของรัฐหรือเจ้ำหน้ำที่ที่
เกี่ยวข้องด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ในกำรป้องกัน แก้ไข 
ระงับยับยั้ง ภัยคุกคำมดังกล่ำว  
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 การประสานและอ านวยการยุทธศาสตร์ข่าวกรองแห่งชาติ 

 กำรประชุมติดตำม ประสำน และอ ำนวยกำรยุทธศำสตร์ข่ำวกรองแห่งชำติ พ.ศ. 2558–2564 ในส่วนกลำง 
(กรุงเทพฯ) และ ในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ประสำนข่ำวกรองแห่งชำติ (ศป.ข.) 4 ภำค (จ.หนองคำย จ.สระแก้ว จ.ปัตตำนี  
จ.กำญจนบุรี) 

 สัมมนำองค์กำรรักษำควำมปลอดภัยและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี  
ว่ำด้วยกำรรักษำควำมปลอดภัยแห่งชำติ พ.ศ. 2552 

 

 การเสริมสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์เครือข่ายด้านความมั่นคง/ประชาคมข่าวกรองด้านความมัน่คง 

ด้ ำนควำมมั่ นคง (Thailand-Israel Security Dialogue) 
เพื่อให้ครอบคลุมประเด็นควำมมั่นคงในภำพรวม โดยได้มี
กำรหำรือดังกล่ำวมำแล้ว 3 ครั้งเมื่อเดือนมีนำคม 2558 
มีนำคม 2559 และ กุมภำพันธ ์2560 

    ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560  ได้มีกำรประชุมหำรือด้ำน
ควำมมั่นคงระหว่ำงไทยกับอิสรำเอล ครั้งที่ 3 (The 3rd 
Thailand – Israel Security Dialogue)  ระหว่ำงวันที่ 13 
– 18 กุมภำพันธ ์2560 ณ กรุงเยรูซำเล็ม ประเทศอิสรำเอล 

 การประชุมหารือด้านความมั่นคงระหว่างไทยกับ
อิสราเอล (Thailand – Israel Security Dialogue) 

    สมช.ไทย และ สมช.อิสรำเอล มีควำมร่วมมือและ 
กำรแลกเปลี่ยนกำรเยือนระหว่ำงกันมำตั้งแต่ ปี 2555 ต่อมำ
เมื่อปี 2557 ได้เริ่มมีกำรหำรือด้ำนกำรต่อต้ำนกำรก่อกำรร้ำย 
(Thailand-Israel Counter Terrorism Dialogue) ฝ่ำยอิสรำเอล
จึงเสนอให้มีกำรหำรือในหัวข้อดังกล่ำวเป็นประจ ำ ทุกปี  
โดยผลัดกันเป็นเจ้ำภำพ ซึ่งฝ่ำยไทยเห็นควรให้มีกำรประชุม 
ในลักษณะปิดลับและใช้ช่ือกำรประชุมเป็นกำรหำรือ 

 การประชุม เจ้าภาพ 
ส.ค. 2555 โครงกำรประสำนควำมร่วมมือดำ้นกำรต่อต้ำนกำรก่อกำรร้ำยและอำชญำกรรมข้ำมชำติ อิสรำเอล 
ม.ค. 2557 Counter-Terrorism Dialogue ไทย 
มี.ค. 2558 The 1st Thailand – Israel Security Dialogue อิสรำเอล 
มี.ค.2559 The 2nd Thailand – Israel Security Dialogue ไทย 
ก.พ. 2560 The 3rd Thailand – Israel Security Dialogue อิสรำเอล 
 

 ความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ 
ส ำนักงำนฯ ได้เสริมสร้ำงและพัฒนำควำมสัมพันธ์เครือข่ำย
ด้ำนควำมมั่นคง/ประชำคมข่ำวกรองด้ำนควำมมั่นคงกับมิตร
ประเทศ ที่ผ่ำนมำมีควำมร่วมมือในกำรแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่ำวสำร กำรหำรือประเด็นควำมมั่นคงที่ ส ำคัญ  อำทิ  
กำรต่อต้ำนกำรก่อกำรร้ำย กำรประเมินสถำนกำรณ์และ
ประเด็นควำมมั่นคงในภูมิภำค รวมถึงมีกำรแลกเปลี่ยนกำรเยือน 

และควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำน โดยกำรแลกเปลี่ยน 
กำรเยือน เพื่อเสริมสร้ำงและพัฒนำควำมสัมพันธ์เครือข่ำย
ด้ำนควำมมั่นคง/ประชำคมข่ำวกรองด้ำนควำมมั่นคงกับ
ต่ ำงประ เทศ ได้ แก่  1 ) อิ น เดี ย  ระหว่ ำงวันที่  1  – 5 
พฤศจิกำยน 2559 2) ออสเตรเลีย ระหว่ำงวันที่ 28 มีนำคม 
– 1 เมษำยน 2560 3) เกำหลีใต้ ระหว่ำงวันที่ 29 สิงหำคม 
– 1 กันยำยน 2560 



กรอบพันธกรณี
กรอบความร่วมมือ

ประชุมระหว่าง
ประเทศ
เสริมสร้าง
ความร่วมมือ
การแก้ไข
ปัญหาชายแดน
ภาคใต้
เข้าร่วมประชุม 
ฝึกอบรม

Europe
SWITZERLAND
AUSTRIA
ITALY
BULGARIA
FINLAND
RUSSIA

Asean
MYANMAR
VIETNAM
CAMBODIA
MALAYSIA
INDONESIA
BRUNEI
PHILIPPINES
SINGAPORE

East Asia
JAPAN
SOUTH KOREA
CHINA

Oceania
AUSTRALIA

Middle East
ISRAEL
EGYPT

North 
America
UNITED STATE
CANADA
HAWAII, US South 

America
COLOMBIA

การเดินทางไปราชการต่างประเทศของ สมช. ปีงบประมาณ 2560

South Asia
INDIA
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                   ในรอบปี 2560 ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรเสริมสร้ำงและพัฒนำควำมสัมพันธ์เครือข่ำยด้ำนควำมมั่นคง/ประชำคม

ข่ำวกรองด้ำนควำมมั่นคงทั้งในและต่ำงประเทศ รวมถึงกำรประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนและสถำบันวิชำกำรต่ำงประเทศ  

เพื่อรักษำผลประโยชน์ของชำติภำยใต้กำรเปลี่ยนแปลงของสภำวะแวดล้อมระหว่ำงประเทศ และกำรรักษำดุลยภำพทำงกำรเมืองระหว่ำง

ประเทศ ตลอดจนระเบียบระหว่ำงประเทศที่มีดุลยภำพและมีควำมสงบสุข ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศ  โดยเฉพำะควำมร่วมมือ 

เพื่อรับมือกับปัญหำภัยคุกคำมข้ำมพรมแดน  

 

              คณะท ำงำนร่วมว่ำด้วยควำมร่วมมือด้ำนควำม

มั่นคงระหว่ำงไทย – รัสเซีย (Joint Working Group on 

Security Cooperation between Thailand and 

Russia) ครั้ งที่  8 ระหว่ำงวันที่  23 – 25 พฤษภำคม 2560  

มีประเด็นควำมร่วมมือ ดังนี้ (1) ควำมร่วมมือด้ำนกำรป้องกันและ

ปรำบปรำมกำรฟอกเงิน (2) ควำมร่วมมือด้ำนกำรป้องกันและ

ปรำบปรำมยำเสพติด (3) ควำมร่วมมือด้ำนกระบวนกำรยุติธรรม 

(4) ควำมร่วมมือด้ำนทหำรและเทคนิคทำงทหำร และ (5) ควำมร่วมมือ

ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมอำชญำกรรมไซเบอร์ (สภช.) 

รัสเซีย 

           (Thailand – Israel Security Dialogue) ค ว ำ ม

ร่วมมือในประเด็นภัยคุกคำมด้ำนกำรก่อกำรร้ำยในภูมิภำค

ตะวันออกกลำงและภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

ภัยคุกคำมต่อผลประโยชน์ชำวยิวในไทยและมำตรกำรรักษำ

ควำมปลอดภัย ภัยคุกคำมควำมมั่นคงด้ำนไซเบอร์ และควำม

ร่วมมือด้ำนควำมมั่นคงระหว่ำงไทยกับอิสรำเอล  (สปภ.) 

อิสราเอล 

การด าเนินการตามกรอบความร่วมมือด้านความม่ันคง รวม 6 ประเทศ/กรอบความร่วมมือ 
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               - กำรประชุม  Track 1.5 BIMSTEC Security 
Dialogue Forum ณ ประเทศอินเดีย ควำมร่วมมืออย่ำงไม่
เป็นทำงกำรในประเด็นด้ำนควำมมั่นคงของประเทศในกลุ่ม 
BIMSTEC (สภช.) 
               - คณะท ำงำนย่อยว่ำด้วยประเด็นด้ำนกฎหมำย
และกำรบั งคั บ ใช้กฎห มำย  ภ ำย ใต้ ก รอบ  BIMSTEC 
( BIMSTEC Sub-Group on Legal and Law 
Enforcement Issues) ณ ประเทศเมียนมำ ประเด็นหลัก
คือกำรพิจำรณำร่ำงอนุสัญญำ BIMSTEC ว่ำด้วยควำม
ร่วมมือด้ำนกำรป้องกันและต่อต้ำนกำรค้ำมนุษย์ ซึ่งยกร่ำง
โดยประเทศอินเดีย (สภช.) 
              - ค ณ ะ ท ำ ง ำ น ย่ อ ย ว่ ำ ด้ ว ย ก ำ ร ส กั ด กั้ น 

กำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย (BIMSTEC 

Sub-Group on Anti-Money Laundering and 

Combating the Financing of Terrorism) ณ  ประเทศ

เมียนมำ ประเด็นหลักในที่ประชุมครั้งนี้ คือ 1) Emerging 

Cyber Threat in Financial Sector และ 2) Illicit Flow 

of Fund (สภช.) 

BIMSTEC 

               MOU ไท ย  – ม ำ เล เซี ย  ว่ ำด้ วยก ำรจั ด ตั้ ง
คณะท ำงำนร่วมว่ำด้วยควำมร่วมมือด้ำนควำมมั่นคงระหว่ำง
ไทยกับมำเลเซีย (สภช.) 

 

มาเลเซีย 

            คณะท ำงำนร่วมว่ำด้วยควำมร่วมมือด้ำนกำรเมือง

และควำมมั่นคงระหว่ำงไทยและเวียดนำม (JWG) ครั้งที่ 9 

เมื่อวันที่ 16 – 19 กรกฎำคม 2560 มีประเด็นควำมร่วมมือ 

ดังนี ้(1) ควำมร่วมมือด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด (2) 

ควำมร่วมมือด้ำนกำรค้ำมนุษย์ (3) ควำมร่วมมือด้ำนกำร

ป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินและอำชญำกรรมทำง

เศรษฐกิจ (4) ควำมร่วมมือด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำม

อำชญำกรรมไซเบอร์ และ (5) ควำมร่วมมือด้ำนกระบวนกำร

ยุติ ธรรม  รวมถึ งกำรทบทวนผลกำรด ำ เนิ นกำรตำม

แผนปฏิบัติกำรร่วมด้ำนกำรเมืองและควำมมั่นคงระหว่ำงไทย

และเวียดนำม พ.ศ. 2559 – 2561 (Work Program 2016-

2018) (สชป.) 

เวียดนาม 

                - คณะท ำงำนร่วมว่ำด้วยควำมร่วมมือด้ำนควำม

มั่นคงระหว่ำงไทย – อินเดีย เมื่อ 29 มิถุนำยน 2560 มีประเด็น

ควำมร่วมมือ ดังนี้ (1) ควำมร่วมมือด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำม 

ยำเสพติด (2) ควำมร่วมมือด้ำนกำรค้ำมนุษย์ (3) ควำมร่วมมือ

ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินและอำชญำกรรม

ทำงเศรษฐกิจ (4) ควำมร่วมมือด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำม

อำชญำกรรมไซเบอร์ และ (5) ควำมร่วมมือด้ำนกระบวนกำร

ยุติธรรม (สภช.) 

                  - คณะท ำงำนเฉพำะกิจร่วมไทย – อินเดีย (Thailand 

– India Joint Task Forces - JTF) เมื่อวันที่ 11 – 12 มกรำคม 

2560 (สภช.) 

อินเดีย 
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  การประชุมในฐานะผู้แทนประเทศ 1) Shangri-La Dialogue ครั้งท่ี 16 
ณ ประเทศสิงคโปร์ (สรป.) และ 2) องค์คณะผู้แทนไทยเพื่อน ำเสนอ
รำยงำนประเทศ ตำมกติกำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยสิทธิพลเมืองและ
สิทธิทำงกำรเมือง (ICCPR) ณ นครเจนีวำ สวิตเซอร์แลนด์ (สภน.) 

การติดตาม/สังเกตการณ์ 1) กำรประชุมทบทวนอนุสัญญำว่ำด้วยกำร
ห้ำมอำวุธตำมแบบบำงชนิด ครั้งท่ี 5 ณ นครเจนีวำ สวิตเซอร์แลนด์ 
(สรป.) 2) กำรประชุมรัฐภำคีอนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกำรต่อต้ำน
อำชญำกรรมข้ำมชำติท่ีจัดตั้งในลักษณะองค์กร ณ กรุงเวียนนำ 
ออสเตรีย (สภน.) 3) กำรประชุ ม GICNT Implementation and 
Assessment Group (IAG) ณ กรุงนิวเดลี อินเดีย (สตป.) 4) กำรประชุม
เพื่อเจรจำตรำสำรห้ำมอำวุธนิวเคลียร ์ณ ประเทศสหรัฐอเมริกำ (สรป.)  

5) กำรประชุมเตรียมกำรครั้งท่ี 1 ส ำหรับกำรประชุมทบทวน
สนธิสัญญำไม่แพร่ขยำยอำวุธนิวเคลียร์ประจ ำปี ค.ศ. 2020 
(2020  NPT RevCon) ณ  กรุ ง เวียนนำ ออส เตรีย  (สรป .)  
6) กำรประชุมเต็มคณะและกำรประชุม IAG ของกรอบควำมริเริ่ม
ระดับโลกเพื่อต่อต้ำนกำรก่อกำรร้ำยท่ีใช้นิวเคลียร์ (GICNT)  
ณ ประเทศญี่ปุ่น (สตป.) 7) กำรประชุมเรื่องกฎหมำยมนุษยธรรม
ระหว่ำงประเทศในภูมิภำคเอเชียแปซิฟิก ครั้งท่ี 12 ณ เมืองนำงำซำกิ 
ประเทศญี่ปุ่น (สภน.) 8) กำรประชุมรัฐภำคีสนธิสัญญำว่ำด้วย
กำรค้ำอำวุธ ครั้งที่ 3 นครเจนีวำ สวิตเซอร์แลนด์ (สรป.) และ 9) 
กำรประชุมปรึกษำหำรือเรื่อง กำรจัดตั้งศูนย์ประสำนงำนกำร
บังคับใช้กฎหมำยล้ำนช้ำง - แม่โขง ครั้งท่ี 2 ณ เมืองลี่เจียง 
ประเทศจีน (สชป.)  

 

ความร่วมมือด้านความม่ันคงตามกรอบพันธกรณีระหว่างประเทศ รวม 11 ครั้ง 

กำรเตรียมพร้อมภัยพิบัติ 1 ครั้ง คือ กำรประชุมเพื่อหำรือกำร
พัฒนำระบบกำรเตรียมพร้อมแห่งชำติกับส ำนักงำนป้องกันภัยพล
เรือน (Office of Civil Defense: OCD) ณ ประเทศฟิลิปปินส์ (สภน.) 

กำรประเมินสถำนกำรณ์ควำมมั่นคงร่วม (ควำมร่วมมือกับ
ประชำคมข่ำวกรอง) 3 ครั้ง (สปภ.) 1) แลกเปลี่ยนสถำนกำรณ์ควำม
มั่นคงกับส ำนักข่ำวกรองแห่งชำติอินเดีย 2) แลกเปลี่ยนสถำนกำรณ์
ควำมม่ันคงกับประชำคมข่ำวกรองออสเตรเลีย และ 3) แลกเปล่ียน
สถำนกำรณ์ควำมมั่นคงกับส ำนักข่ำวกรองแห่งชำติเกำหลีใต ้

ประชำคมกำรเมืองและควำมมั่นคงอำเซียน  4 ครั้ง คือ  
1) โครงกำรตรวจสอบสถำนกำรณ์ด้ำนกำรเมืองและควำมมั่นคง
อำเซียน ณ ประเทศกัมพูชำ (สรป.) 2) กำรประชุมเพื่อรับทรำบกำร
ขยำยอิทธิพลของจีนบริเวณพื้นท่ีภำคเหนือตอนบนและผลกระทบ
ด้ำนควำมมั่นคงของไทยฯ  ณ พื้นท่ี จ. เชียงใหม่และมณฑลยูนนำน 
ประเทศจีน (สรป.) 3) หำรือในประเด็นควำมมั่นคงกับประเทศเมียน
มำ (สรป.) และ 4) กำรประชุมสัมมำนำเชิงปฏิบัติกำรในหัวข้อ "เรื่อง 
อิทธิพลของจีนท่ีมีผลกระทบต่อภำคเหนือตอนบนของไทย" และ
ศึกษำสถำนกำรณ์ในพื้นท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับส่วนรำชกำรท่ีเกี่ยวข้องใน
พื้นท่ี ณ ประเทศเมียนมำ (สรป.) 

 

การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความม่ันคง รวม 17 ครั้ง 

ควำมร่วมมือทำงวิชำกำร/ กำรศึกษำแลกเปลี่ยนประเด็น

ควำมมั่นคง 6 ครั้ง 1) กำรประชุมหำรือประเด็นควำมมั่นคงกับสถำบัน

คลังสมองแห่งสำธำรณรัฐอินเดีย (กพอ.) 2) โครงกำรศึกษำกำรก ำหนด

ยุทธศำสตร์ควำมมั่นคงระยะยำว ณ ฟินแลนด์ และ สวีเดน (สนผ.) 3) 

กำรประชุมระหว่ำงประเทศว่ำด้วยกำรถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยน

ประสบกำรณ์ในภำรกิจด้ำนสันติภำพ ควำมมั่นคง และกำรพัฒนำ กับ

รัฐบำลโคลอมเบีย (สภน.)  4) กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร National 

Security Coordination in Southeast Asia และสร้ำงเครือข่ำยด้ำน

วิชำกำรควำมมั่นคงกับสถำบันคลังสมอง APCSS  และ ศูนย์ East 

West Center ณ มลรัฐฮำวำย สหรัฐอเมริกำ (กพอ.) 5) กำรศึกษำ

สถำนกำรณ์ควำมมั่นคงและกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมั่นคง ณ 

ประเทศญี่ปุ่น (สนผ.) และ 6) กำรเดินทำงไปหำรือข้อรำชกำรและ

แลกเปล่ียนสถำนกำรณ์ควำมม่ันคงกับกระทรวงควำมมั่นคงสำธำรณะ 

สำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม (สชป.) 

 

1) โครงกำรพบปะนักศึกษำไทยมุสลิมท่ีก ำลังศึกษำอยู่ในประเทศ

อียิปต์ และประเทศจอร์แดน (สชต.) และ 2) ประชุมคณะท ำงำนทำง

เทคนิค (ไทย – มำเลเซีย) 3 ครั้ง ครั้งท่ี 6 - 8 ณ ประเทศมำเลเซีย 

(สชต.) 

การแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้ 4 ครั้ง 

กำรหำรือด้ำนควำมมั่นคงกับประเทศสหรัฐอเมริกำ 3 ครั้ง 

การเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศ รวม 3 ครั้ง 
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อำชญำกรรมข้ำมชำติและกำรก่อกำรร้ำย 1 ครั้ง คือ 

กำรประชุม International Conference on Cyberlaw, 

Cybercrime & Cybersecurity 2016 ณ ประเทศอินเดีย 

(สภช.) 

กำรแก้ไขปัญหำอำวุธที่มีอำนุภำพท ำลำยล้ำงสูงและ

กำรค้ ำอ ำวุ ธ  5  ค รั้ ง  1 ) ก ำรสั ม ม น ำ  International 

Conference on Nuclear Security ณ ประเทศออสเตรีย 

(สรป.) 2) กำรประชุมเพื่อพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำร

ป้องกันและต่อต้ำนลัทธิสุดโต่งนิยมควำมรุนแรง ณ ประเทศ

อินโดนีเซีย (สภช.) 3) กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรต่อต้ำน

กำรก่อกำรร้ำยที่ ใช้อำวุธนิวเคลียร์  - Magic Maggiore 

Workshop 2017 ณ ประเทศอิตำลี (สรป.) 4) กำรอบรม

เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก ำ ร  Sentinel 2 0 1 7  Workshop: Best 

Practices for Nuclear Security Exercise Programs  

ณ กรุงโซเฟีย บัลแกเรีย (สตป.) และ 5) กำรอบรมกำร

ควบคุมสินค้ำที่มีควำมส ำคัญเชิงยุทธวิธีเบื้องต้น ครั้งที่ 9  

ณ ประเทศสำธำรณะรัฐเกำหลี (สรป.) 

ควำมมั่ นคงทำงทะเล 3 ครั้ ง 1) กำรประชุม ASEAN 

Regional Forum Inter-Session Meeting on Maritime Security 

(ARF ISM on MS) ครั้งที่ 9 ณ ประเทศญี่ปุ่น (สชป.) 2) กำรประชุม 

Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and 

Armed Robbery against Ships in Asia Information Sharing 

Center ครั้งที่ 11 ณ ประเทศสิงคโปร์ (สชป.) และ 3) กำรประชุม

รัฐภำคีอนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกฎหมำยทะเล ค.ศ. 1982 

สมัยที่ 27 ณ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกำ (สชป.) 

 

การเข้าร่วมประชุม ฝึกอบรม ตามประเด็นความม่ันคงที่ส าคัญ รวม 16 ครั้ง 

อำเซียน/ประชำคมกำรเมืองและควำมมั่นคงอำเซียน 4 ครั้ง 

1) กำรประชุม ASEAN Regional Forum (ARF) Workshop on 

Medium –to Long-Term Support for Victims of Terrorism ณ 

ประเทศฟิลิปปินส์  (สภช.) 2) กำรประชุม Defense Officials 

Dialogue และกำรป ระชุ ม  ASEAN Regional Forum Inter-

sessional Support Group Meeting on Confidence Building 

Measures and Preventive Diplomacy ณ กรุงออตำวำ ประเทศ

แคนำดำ (สรป.) 3) กำรประชุมรัฐมนตรีอำเซียนด้ำนควำมมั่นคง

ปลอดภัยทำงสำรสนเทศ ครั้งที่  2 และกำรประชุม The 2nd 

Singapore International Cyber Week ณ  ประเทศสิ งคโปร์ 

(สภช.) และ 4) กำรประชุมระดับรัฐมนตรีอำเซียนด้ำนอำชญำกรรม

ข้ำมชำติครั้งที่ 11 และกำรประชุมวำระพิเศษเรื่องกำรขยำยตัวของ

กลุ่มคนหัวรุนแรงและกำรนิยมควำมรุนแรง ณ กรุงมะนิลำ ประเทศ

ฟิลิปปินส์ (สภช.) 

อื่ นๆ 1) กำรประชุมเชิ งปฏิ บั ติ กำร National Security 

Coordination in Southeast Asia ณ  มลรั ฐฮำวำย ประเทศ

สหรัฐอเมริกำ (กพอ.) และ 2) กำรสัมมนำเจ้ำหน้ำที่ระดับสูงประจ ำปี 

ค.ศ. 2017   (Annual Senior Officers Seminar 2017 – ASOS)  

ณ นครเจนีวำ สวิตเซอร์แลนด์ (สนผ.) และ 3) ร่วมสังเกตกำรณ์ 

ในกำรฝึกซ้อมกำรเผชิญเหตุภัยพิบัติฉุกเฉินระดับภูมิภำคอำเซียน 

ประจ ำปี 2559 หรือ ARDEX-2016 ณ ประเทศบรูไน (สตป.) 
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   ฐานข้อมูลความม่ันคง 

คณะรัฐมนตรีมีข้อสั่งการในคราวประชุมเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดท า
ฐานข้อมูลกลางโดยเชื่อมโยงข้อมูลในการด าเนินงานจากฐานข้อมูลต่างๆ ให้เป็นระบบเดียวกัน โดยในกรณีข้อมูลที่อาจส่งผล
กระทบต่องานด้านความมั่นคงให้มีการคัดกรองโดยส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ   โดย นายกรัฐมนตรีมีบัญชา 
ให้ส านักงานฯ ด าเนินการพิจารณาบูรณาการฐานข้อมูล ดังนี้ 1) ฐานข้อมูลด้านความมั่นคง 2) ฐานข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล  

 การจัดตั้งฐานข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลแห่งชาติ (Biometric Identity Management) 

       นายกรัฐมนตรีมีบัญชาให้ส านักงานฯ ด าเนินการ
พิจารณาบูรณาการข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล (Biometric 
Identity Management) ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และ
สามารถใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ  
เพื่อลดปัญหาการสวมสิทธิ์บุคคล โดยมีกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม เป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านระบบ
สารสนเทศ และรักษาความปลอดภัยข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส ์

      คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาแนวทางการจัดตั้ง
ฐานข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลแห่งชาติ โดยได้มอบหมาย 
ให้กระทรวงยุติธรรมเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดตั้งศูนย์
บริห ารข้อมู ลอัตลั กษณ์ บุ คคลแห่ งชาติ และก าหนด 
แนวทางการด าเนินงานของศูนย์ฯ  โดยปัจจุบัน ส านักงานฯ 
ได้รวบรวมและด าเนินการจัดท าร่างค าสั่งการจัดตั้งศูนย์ฯ 
เตรียมเสนอเข้าพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบูรณาการ
ฐานข้อมู ลด้ านความมั่ นคง ซึ่ งมี  รองนายกรัฐมนตรี 
(พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธาน 

รายละเอียดความก้าวหน้า 

วันเวลา การด าเนินการ 
20  ก .ค . 
58 

นายกรัฐมนตรีได้ลงนามในค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ท่ี 190/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูล
ด้านความมั่นคง ลงวันที 20 กรกฎาคม 2558 ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี   (พล.อ.ประวิตร  วงษ์สุวรรณ) เป็นประธาน 

28  ส .ค . 
58 

รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ) ได้ลงนามในค าสั่งคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูล  
ด้านความมั่นคง ท่ี 2/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาแนวทางการจัดตั้งฐานข้อมูลอัตลักษณ์
บุคคลแห่งชาติ ลงวันท่ี 28 สิงหาคม 2558 ซึ่งมีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธาน 

16 พ .ย . 
58 

คณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2559 มีมติมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประเมินความพร้อมของแต่ละกระทรวงในการเป็นเจ้าภาพดูแลการจัดตั้งศูนย์บริหาร
ข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลแห่งชาติ 

15 ก .พ .
59 

คณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2559 มีมติเห็นชอบมอบหมายให้กระทรวงยุติธรรมเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดตั้งศูนย์ฯ
และพิจารณาแนวทางการด าเนินงานของศูนย์ฯ เพื่อพิจารณาการบูรณาการข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกันและสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
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วันเวลา การด าเนินการ 

15  มี .ค . 
60 

คณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2560 มีมติเห็นชอบแนวทางการด าเนินการบูรณาการข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลระยะเวลา 
5 ปี และแนวทางการจัดตั้งศูนย์ฯ ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ โดยให้ปรับปรุงร่างค าสั่งการจัดตั้งศูนย์ฯ  
ตามความเห็นของที่ประชุมก่อนเสนอคณะอนุกรรมการฯ อีกครั้ง เพื่อเสนอคณะกรรมการฯ ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี 
(พล.อ.ประวิตร  วงษ์สุวรรณ) เป็นประธาน พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อ 

 ส านักงานฯ รวบรวมข้อมูลและปรับปรุงแก้ไขร่างค าสั่งการจัดตั้งศูนย์ฯ ตามที่คณะอนุกรรมการฯ เสนอ  และได้แจ้ง
ผลการแก้ไขให้คณะอนุกรรมการฯ พิจารณา ซึ่งทุกหน่วยให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ กระทรวงยุติธรรมประสงค์  
จะปรับปรุงแก้ไขร่างค าสั่งฯ เพิ่มเติม ให้สอดคล้องกับข้อสั่งการล่าสุดในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
28 กุมภาพันธ์ 2560 

30  ส .ค . 
60 

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล ได้หารือกับ
ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ และเห็นควรปรับปรุงร่างค าสั่งการจัดตั้งศูนย์ฯ ให้เกิดความเหมาะสม ถูกต้อง 
และชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่ง ส านักงานฯ ได้ท าหนังสือแจ้งคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาการปรับปรุงร่างค าสั่งดังกล่าวแล้ว  

 ส านักงานฯ ได้รวบรวมการปรับปรุงแก้ไขร่างค าสั่งการจัดตั้งศูนย์ฯ ของคณะอนุกรรมการฯ และน าเรียน ลมช.  
เพื่อพิจารณาอนุมัติร่างค าสั่งการจัดตั้งศูนย์ฯ พร้อมทั้งได้ท าหนังสือน าเรียนผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาองค์ความรู้ 
ด้านความมั่นคง เพื่อน าร่างค าสั่งการจัดตั้งศูนย์ฯ เข้าพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูล 
ด้านความมั่นคง ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธาน และมี ลมช. เป็นกรรมการและ
เลขานุการ 

 

 ฐานข้อมูลด้านความม่ันคง 

 การจัดท าบัญชีข้อมูลด้านความมั่นคง 
      บัญชีข้อมูลด้านความมั่นคงแบ่งเป็น 8 กลุ่มฐานข้อมูล 
(1) ด้านการเตรียมพร้อมแหง่ชาติ (2) ด้านการบริหารจัดการ
ชายแดน (3) ด้านการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล 
(4 ) ด้ านอาชญ ากรรมข้ ามชาติ และการก่อการร้ าย  
(5) ด้านปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง (6) ด้านการเข้าร่วม 
เป็นประชาคมอาเซียน (7) ด้านอัตลักษณ์บุคคล และ  
(8) ดา้นการแก้ไขปัญหาพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้  
     บัญชีข้อมูลด้ านความมั่ นคงแต่ ละด้ านมี รายละเอียด 
การจัดเก็บ ได้แก่  1) ประเภทของข้อมูล 2) การจัดช้ัน
ความลับของข้อมูล 3) หน่วยงานรับผิดชอบ 4) การน าไปใช้
ประโยชน์ และ 5) แนวทางการพัฒนาและการแก้ไขปัญหา
ในการจัดเก็บข้อมูล  และในระหว่างที่มีการจัดท าบัญชี
ข้อมูลด้านความมั่นคงของประเทศ  สมช. ประสานกับ
กระทรวง ICT เพื่อก าหนดระบบการเช่ือมโยงข้อมูลด้าน
ความมั่นคง ซึ่งจะต้องมี 1) การจัดช้ันความลับของข้อมูล
อย่างเหมาะสม 2) โครงสร้างของการจัดเก็บข้อมูลที่มีการ 

 

เช่ือมโยงได้เป็นระบบเดียวกัน และ 3) สามารถเช่ือมโยง

ข้อมูลกับฐานข้อมูลภาครัฐในประเภทอื่นๆ ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลด้านความมั่นคง    
      ส านักงานฯ ได้จัดท าบันทึกความร่วมมือในการแลกเปลี่ยน
ฐานข้อมูลด้านความมั่นคง เรื่องการแลกเปลี่ยนและเช่ือมโยง
ฐานข้อมูลด้านความมั่นคงของประเทศ และได้หารือร่วมกับ
ผู้แทนส านักงานอัยการสูงสุดเพื่อยกร่าง MOU ให้มีความชัดเจน 
โดยเน้นการท าความเข้าใจร่วมกันระหว่าง สมช. กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในประเด็น (1) การบริหารจัดการข้อมูลให้ครบถ้วน
และทันสมัย (2) การมีระบบในการรักษาความลับของข้อมูล
อย่างเหมาะสม และ (3) การมีระบบการเช่ือมโยงและแลกเปลี่ยน
ข้อมูลที่สามารถน าไปใช้งานได้ในแบบ Real Time 

       สาระส าคัญของ MOU จะก าหนดความสัมพันธ์

ระหว่าง สมช. กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูล

ด้านความมั่นคง โดยก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบให้ 

สมช. เป็นหน่วยงานในการใช้ประโยชน์ข้อมูล  
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  การรักษาความลับของข้อมูล และเป็นผู้ผลักดันเชิงนโยบาย
เพื่อให้การจัดท าฐานข้อมูลด้านความมั่นคงของประเทศ
บรรลุตามภารกิจ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบในการจัดท าฐานข้อมูลตามภารกิจของตนให้
ครบถ้วนและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา รวมทั้ งจะต้องมี 
การจัดเจ้าหน้าที่เพื่อรับผิดชอบภารกิจโดยตรงเพื่อให้บรรลุ
ตามภารกิจอีกด้วย นอกจากนี้  MOU ระบุระบบการ
เช่ือมโยงข้อมูลในลักษณะ One to Many และจะมีการ
จัดเก็บข้อมูลอยู่ที่หน่วยงานเจ้าของข้อมูลเท่านั้น โดยไม่มี
การจัดเก็บข้อมูลใน Server กลางแต่อย่างใด ปัจจุบัน สมช. 
ได้ท าหนั งสื อขอให้ ส่ วนราชการที่ เกี่ ย วข้ องรวม 27 
หน่วยงาน พิจารณาความสมบูรณ์ของร่าง MOU ที่ผ่านการ
ตรวจพิจารณาของ สนง.อัยการสูงสุดแล้ว โดยมี หน่วยงานท่ี
เห็นด้วยกับร่าง MOU รวม 19 หน่วยงาน และหน่วยที่เห็น
ด้วยกับร่าง MOU แต่มีข้อสังเกตเพิ่มเติม รวม 7 หน่วยงาน 
และมีหน่วยที่ยังไม่แจ้งความเห็น 1 หน่วยงาน 

 แนวทางการเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านความมั่นคง  
      แนวคิดการเช่ือมโยงฐานข้อมูล สมช. ได้หารือร่วมกับ
กระทรวงดิจิทัล เพื่ อ เศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) และ
หน่วยงานภายใต้ก ากับ เพื่อเตรียมความพร้อมในการก าหนด
ระบบการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านความมั่นคง Phase 
ต่างๆ ได้แก่  
      Phase 1 จะน าเสนอการเช่ือมโยงข้อมูลโดยการจัดท า
เป็นเว็บครอบแบบ I –Frame  
       
       

 

     Phase 2 จะน าเสนอการเช่ือมโยงข้อมูลผ่านระบบ
เครือข่ายสารสนเทศภาครัฐ (GIN) 
     Phase 3 จะน าเสนอการเช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล
ที่มีช้ันความลับจะด าเนินการผ่านระบบ GIN ที่มีการพัฒนา 
Application เฉพาะ เพื่ อรักษาความปลอดภั ยในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล 
       สมช. ร่วมกับ ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.) 
ก าหนดแนวทางการแลกเปลี่ยนเช่ือมโยงฐานข้อมูล โดยข้อมูลที่
จะเช่ือมโยงในระยะแรก (Phase 1) เป็นข้อมูลเปิดเผย 
ในระบบ Internet ที่ส่วนราชการได้จัดท าเผยแพร่โดยทั่วไป
อยู่แล้ว ดังนั้นจึงเห็นควรก าหนดเป้าหมายการเช่ือมโยง 
โดยให้น้ าหนักการด าเนินการในระยะที่สองและสาม ดังนี้  
       ระยะที่สอง (Phase 2) เป็นการเชื่อมโยงผ่านเครือข่าย 
GIN ที่ สรอ.รับผิดชอบ ทั้งนี้ สมช. จะด าเนินการเช่ือมโยง
ฐานข้อมูลผ่านระบบ GIN โดยดึงข้อมูลระยะที่สอง (ข้อมูลส าคัญ 
ที่ใช้ภายใน/ยังไม่ก าหนดช้ันความลับ) จากระบบ Internet 
ของส่วนราชการ/หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง มาแสดงที่ สมช.  
       ระยะที่สาม (Phase 3) เป็นการเช่ือมโยงผ่าน Web service 
ที่ สรอ. จะช่วยท า Web service กลาง เพื่อเรียกข้อมูล
ระยะที่สาม (ข้อมูลที่ก าหนดชั้นความลับ) ผ่าน Web service 
ของส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท า Web 
API (Application Programming Interface) กลาง เพื่อส่ง
ข้อมูลไปแสดงหน้า Web page ที่สมช. ออกแบบไว้ 

 คณะที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติ 

       พระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2559 มาตรา 10 ก าหนดให้มีคณะที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติ  
ซึ่งมีความเช่ียวชาญเกี่ยวกับความมั่นคงในด้านต่าง ๆ ด้านละไม่เกินเจ็ดคน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่มี
อ านาจหน้าที่โดยตรงในด้านที่จะได้รับการแต่งตั้ง หรือผู้ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ด้านความมั่นคงหรือ
นักวิชาการด้านความมั่นคงในด้านนั้น 

     คณะที่ปรึกษามีอ านาจหน้าที่ติดตาม ประเมิน วิเคราะห์สถานการณ์อันเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงแห่งชาติในด้านที่ได้รับ 
การแต่งตั้ง เพื่อเสนอความเห็นต่อสภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติตามที่สภาความมั่นคง
แห่งชาติมอบหมาย  
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  การจัดท าหลักเกณฑ์และวิธีการในการแต่งต้ัง
คณะกรรมการร้อยกรองงานของสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
ครั้ งที่  2/2560 เมื่ อวันที่  29 พ .ค . 60 มีมติ เห็นชอบ 
ในหลั กการร่ างป ระกาศ  สภาความมั่ น ค งแห่ งชาติ  
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการแต่งตั้งและการปฏิบัติงาน
ของที่ปรึกษา สภา มช. รวม 7 ด้าน ภายใต้ มาตรา 10 แห่ง 
พระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2559 และ 
ส่งให้ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตรวจพิจารณา 
ความถูกต้องก่อนเสนอ สภาความมั่นคงแห่งชาติ 

 

 การก าหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น
ของที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติ   ส านักงานฯ 
อยู่ระหว่างเตรียมการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ 
ของคณะที่ปรึกษาฯ โดยเฉพาะค่าตอบแทน และโครงสร้าง
พื้นฐานรองรับการปฏิบัติงาน เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี 
ให้ความเห็นชอบ และจะด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ/ 
ที่ปรึกษา ด้านต่างๆ ต่อไป 
 

 องค์ความรู้ด้านความม่ันคง 

 การจัดต้ังสถาบันความมั่นคงศึกษา เพื่อรองรับ
ภารกิจของคณะที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติ และ
เป็นหน่วยงานในลักษณะคลังสมองด้านความมั่นคง รวมถึง
การพัฒนาวิชาการ องค์ความรู้ความมั่นคงและการศึกษา
ฝึกอบรม โดย ส านักงานฯ ได้ด าเนินการปรับโครงสร้าง
ภายใน โดยยกฐานะจากกลุ่มพัฒนาองค์ความรู้ความมั่นคง
จัดตั้งเป็นสถาบันความมั่นคงศึกษา ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
กระบวนการเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบ
ราชการของ สมช. และ ส านักงาน ก.พ.ร. 

 การสัมมนาวิขาการ 2 ครั้ง 
      1) เรื่อง “ระเบียบทางยุทธศาสตร์ใหม่ของเอเชีย และ
ความสัมพันธ์ของประเทศมหาอ านาจ” เมื่อ 1 - 2 ธันวาคม 
2559  ณ โรงแรมคอนราด  2) เรื่อง “ความมั่นคงของไทย
กับเส้นทางสายไหมของจีน” เมื่อ 25 กรกฎาคม 2560   
ณ โรงแรมเดอะ เบรอคเคลี่ ประตูน้ า 

 การสนับสนุนวิทยากรบรรยายแก่หน่วยงาน 
ส่วนราชการ และสถาบันวิชาการต่างๆ   ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ส านักงานฯ ได้สนับสนุนวิทยากรบรรยายให้
ความรู้แก่หน่วยงานต่างๆ รวม 86 ครั้ง  ในหลักสูตรต่างๆ 

 

อาทิ หลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ รุ่นท่ี 9 
ส านั กข่ าวกรองแห่ งชาติ  หลั กสู ตรประกาศนี ยบั ตรชั้ นสู ง 
การเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 8 สถาบันพระปกเกล้า 
หลักสูตร นักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 69 กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย หลักสูตรหลักประจ าวิทยาลัยการทัพบก 
ชุดที่ 62 วิทยาลัยการทัพบก 

 การสนับสนุนหน่วยงานที่ขอเย่ียมชมและรับฟัง
การบรรยาย  ปีงบประมาณ 2560 มีหน่วยงานต่างๆ  
ขอเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยาย รวม 6 ครั้ง โดยมีหัวข้อ
ในการเข้าเยี่ยมชม/เยี่ยมคารวะ เช่น วิทยาลัยการทัพบก 
เข้ า เยี่ ย มชมและแลก เปลี่ ยนความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ
กระบวนการก าหนดทิศทาง การพัฒนานโยบาย และ
ยุทธศาสตร์ความมั่นคง ตามหลักสูตรหลักประจ าวิทยาลัย
การทัพบก ชุดที่  62 / สถานทูตอินโดนีเซีย เข้ารับการ
สนับสนุนการบรรยายในหัวข้อ Conflict Management 
and Peacebuilding in Thailand : Policy Review ตาม
หลั กสู ต ร  Indonesia Defense University, Faculty of 
Defense Strategy / กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เข้าเยี่ยม
ชมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการก าหนด
ทิศทาง การพัฒนานโยบาย และยุทธศาสตร์ความมั่นคง 
หลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศรุ่นท่ี 61 

     ส านักงานฯ ในฐานะรับผิดชอบในงานธุรการของสภา ได้ด าเนินการ ดังน้ี 
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 ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน (กบฉ.) ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 

 การพัฒนากฎหมาย  

 การจัดท ากฎหมายล าดับรองรองรับ พระราชบัญญัติสภาความม่ันคงแห่งชาติ พ.ศ. 2559 

 ร่างกฎหมาย สถานะปัจจุบัน แผนการด าเนินการ 

1 ประกาศสภาความมั่นคงแห่งชาติ เรื่อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข และการยกเลิกการ
ประกาศสถานการณ์อันเป็นภัยคุกคาม และการ
ก าหนดระดับความร้ายแรงของภัยคุกคาม ใน
ด้านการก่อการร้าย 

คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบเมือ่
วันท่ี 17 ต.ค. 60 

1. เสนอคณะกรรมการตรวจสอบ
ร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่
เสนอคณะรัฐมนตรตีรวจพิจารณา 

2. น ากราบเรียนนายกรัฐมนตร/ี
ประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
เพื่อลงนามร่างประกาศ 

2 ประกาศสภาความมั่นคงแห่งชาติ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดท ายุทธศาสตร์
หรือแผนดา้นความมั่นคงเฉพาะเรื่อง การก าหนด
แผนงานหรือโครงการที่เกี่ยวกับนโยบายและ
แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 

คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ 
เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 60 โดยผนวกเป็น
ส่วนหนึ่งของร่างนโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติ 

น ากราบเรยีนนายกรัฐมนตรี/
ประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
เพื่อลงนามร่างประกาศ 

3 ประกาศสภาความมั่นคงแห่งชาติ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการในการแต่งตัง้ และการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของคณะที่ปรึกษาของสภาความ
มั่นคงแห่งชาติ  

ยกร่างประกาศ เสร็จสิ้นแล้ว 
(คณะกรรมการร้อยกรองงานของ
สภาความมั่นคงแห่งชาติ เห็นชอบ 
เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 60) 

เสนอสภาความมั่นคงแห่งชาติ ใน
การประชุมครั้งต่อไป 

4 ประกาศสภาความมั่นคงแห่งชาติ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการในการแต่งตัง้ และการ
ปฏิบัติงานของผู้เคยเป็นสมาชิกเฉพาะกิจ  

ยกร่างประกาศ เสร็จสิ้นแล้ว 
(คณะกรรมการร้อยกรองงานของ
สภาความมั่นคงแห่งชาติ เห็นชอบ 
เมื่อ วันที่ 29 พ.ค. 60) 

เสนอสภาความมั่นคงแห่งชาติ ใน
การประชุมครั้งต่อไป 

5 มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การก าหนดเบี้ยประชุม
และประโยชน์ตอบแทนของสมาชิกสภาความ
มั่นคงแห่งชาติ ผู้เคยเป็นสมาชิกเฉพาะกิจ 
และคณะกรรมการ  

ยกร่างประกาศ เสร็จสิ้นแล้ว  

 

ประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพือ่
พิจารณาเนื้อหาของร่างมติ
คณะรัฐมนตรี ก่อนเสนอ
คณะกรรมการร้อยกรองงานของ
สภาความมั่นคงแห่งชาต ิ
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 ร่างกฎหมาย สถานะปัจจุบัน แผนการด าเนินการ 

6 มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การก าหนด
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อ่ืนของที่
ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาต ิ

ยกร่างประกาศ เสร็จสิ้นแล้ว ประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อ
พิจารณาเนื้อหาของร่างมติคณะรัฐมนตรี 
ก่อนเสนอคณะกรรมการร้อยกรองงาน
ของสภาความมั่นคงแห่งชาติ 

7 มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑแ์ละวิธีการ
ในการจัดท าแผนงานหรือโครงการเกี่ยวกับ
ความมั่นคงแห่งชาติซึ่งเป็นเรื่องส าคัญ  

ยกร่างประกาศ เสร็จสิ้นแล้ว  ประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อ
พิจารณาเนื้อหาของร่างมตคิณะรัฐมนตรี 
ก่อนเสนอคณะกรรมการร้อยกรองงาน
ของสภาความมั่นคงแห่งชาติ 

8 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านกังานสภา
ความมั่นคงแห่งชาติ ส านักนายกรฐัมนตรี 
พ.ศ. ....  

ยกร่างกฎกระทรวง เสร็จสิ้นแล้ว  

 

1. เสนอคณะท างานแบ่งส่วนราชการ 
สมช. ในเดือน ต.ค. 60  

2. เสนอคณะกรรมการพัฒนาระบบ
โครงสร้างราชการ มี รนม. (พลเอก 
ประวิตรฯ) เป็นประธาน  

 

 การจัดท าร่างพระราชบัญญัติข้อมูลความม่ันคงของรัฐและความลับของทางราชการ พ.ศ. .... 

 สืบเนื่องจาก คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่  13 
กันยายน 2559 รับทราบบัญชีเรื่องที่ต้องด าเนินการให้
เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 และหน่วยงานรับผิดชอบ โดยมอบหมาย
ให้ รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ  เครืองาม) ก ากับดูแลให้
หน่วยงานผู้รับผิดชอบด าเนินการตามบัญชีดังกล่าวให้
เรียบร้อยและทันเวลาตามที่รัฐธรรมนูญก าหนด  โดยร่าง
พระราชบัญญัติข้อมูลความมั่นคงของรัฐและความลับของ
ทางราชการ พ.ศ..  มอบหมายให้ ส านักงานสภาความมั่นคง
แห่งชาติ เป็นผู้รับผิดชอบหลัก โดยมี กระทรวงกลาโหม 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี เป็นผู้ด าเนินการร่วม 

 

 การประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการด าเนินการ
เกี่ยวกับการจัดท าร่างพระราชบัญญัติข้อมูลความมั่นคงของรัฐ
และความลับของทางราชการ เมื่อ 30 มิถุนายน 2560 มีมติ 
1) เห็นชอบให้จัดท าร่าง พ.ร.บ.ข้อมูลความมั่นคงของรัฐและ
ความลับของทางราชการ 2) เห็นควรศึกษาแนวค าวินิจฉัย
ของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร และ
กฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับข้อมูลความมั่นคงของรัฐ 

 ค าสั่งคณะกรรมการร้อยกรองงานของสภาความ
มั่ น ค ง แ ห่ ง ช า ติ  ที่  3  / 2 5 6 0  เ รื่ อ ง ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจยกร่างพระราชบัญญัติข้อมูล
ความมั่นคงของรัฐและความลับของทางราชการ มีหน้าที่
พิจารณาจัดท าร่างพระราชบัญญัติข้อมูลความมั่นคงของรัฐ
และความลับของทางราชการ 

 การปรับปรุงร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. .... 
คณะรัฐมนตรี.มีมตเิห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 16 พ.ค. 60 โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศและงานท่ัวไป เล่ม 134 
ตอนพิเศษ 285 ลงวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2560 
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 การเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมาย  

      การจัดฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ พระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2559 และกฎหมาย 

ด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง  เมื่อวันที่ 9 – 10 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อให้

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) มีความรู้ ความเข้าใจกฎหมายพื้นฐานส าหรับ  

การปฏิบัติงาน จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสร้างและพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายด้านความมั่นคงให้แก่

เจ้าหน้าที่ของ สมช. เพื่อน าไปใช้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวมทั้ง ส าหรับใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการปฏิบัติงานนโยบาย

และยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติให้สามารถน ามาปรับใช้ในการท างานให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกลุ่ม

งานกฎหมายก าหนดการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาศักยภาพการใช้กฎหมายว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 

สู่การเป็นนักยุทธศาสตร์ความมั่นคง 
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      การประชุมผู้บริหาร ก าหนดการประชุมเป็นรายเดือน 
เพื่ อ ก าหนดเป้ าหมาย/ทิ ศทางการด าเนิ นงาน  รวมถึ ง 
การพิจารณาวาระส าคัญเร่งด่วนตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี  
รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) คณะรัฐมนตรี 
และติดตามการด าเนินงานของส านัก/กลุ่มงาน 

        ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 10 ครั้ง 
(ยกเว้นเดือนธันวาคม 2559 และเดือนเมษายน 2560)  

กรอบ /วาระส าคั ญ ของการป ระ ชุ ม  ป ระกอบ ด้ วย  
1) การด าเนินงานตามนโยบาย/ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
รองนายกรั ฐมนตรี  (พล เอก ประวิตร  วงษ์ สุ วรรณ )
คณะรัฐมนตรี และสภาความมั่นคงแห่งชาติ 2) การติดตาม
ผลความคืบหน้าการด าเนินงานและสถานะการใช้จ่าย
งบประมาณ   3) การประสานความร่วมมือภายในส านักงานฯ 
4) การมอบ นโยบาย/แนวทางการด าเนินงานของเลขาธิการ
สภาความมั่นคงแห่งชาติ และ 5) เรื่องอื่นๆ 

 การประชุมผู้บริหาร  

 การปรับโครงสร้าง/การแบ่งส่วนราชการ 

   มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 เห็นชอบให้ทุกส่วนราชการ จัดท าร่างกฎหมายใหม่หรือปรับปรุงกฎหมายเดิม 
โดยเฉพาะกฎหมายที่ล้าสมัยหรือแก้ไขปัญหาส าคัญของประเทศ ส านักงานฯ เสนอขอยกเลิกพระราชบัญญัติสภาความมั่นคง
แห่งชาติ พ.ศ. 2502 และได้ตราพระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2559 ซึ่งได้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559 เพื่อเป็นการรองรับพระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2559 จึงได้มีการแต่งตั้ง
คณะท างานแบ่งส่วนราชการของส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ โดยมีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธาน
คณะท างาน และผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นคณะท างานและเลขานุการ มีรายละเอียดการด าเนินการ ดังนี ้

  วัตถุประสงค์  

      1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและรองรับ
การด าเนินงานภายใต้ พ.ร.บ. สภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2559 
รวมทั้งตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะนโยบาย
ความมั่นคงแห่งชาติ และความต้องการของผู้รับบริการ  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 
      2) เพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของ สมช. ในการด าเนินงาน
และขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคง และนโยบายของรัฐบาล
ให้บรรลุผลตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
     3) เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการบริหารและการปฏิบัติงาน
จากโครงสร้างและอัตราก าลังในอดีต อันเป็นอุปสรรค 
ต่อการขับเคลื่อนภารกิจของ สมช. ในอนาคต 
    4) เพื่อปรับโครงสร้างภารกิจ ให้รองรับภารกิจที่ยังขาด
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

    ขอบเขตอ านาจหน้าท่ี  

        โครงสร้างของส านักงานฯ และอัตราก าลัง ได้มี 
การเสนอจัดตั้งหน่วยงานภายในขึ้นใหม่ จ านวน 4 กอง 
ได้แก่   1) กองความมั่นคงทางทะเล 2) กองกฎหมายความมั่นคง  
3) ศูนย์ เทค โน โลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร และ 
4) สถาบันความมั่นคงศึกษา (ตามหลักเกณฑ์ของส านักงาน ก.พ.ร. 
ก าหนดให้ เมื่ อส่ วนราชการขอปรับ โครงสร้างภายใน  
ให้ส่วนราชการปรับช่ือเรียกจาก “ส านัก” เป็น “กอง” แต่ยังคง
สถานะเดิมไว้ คือ ระดับ 9) นอกจากนี้ ได้เสนอแบ่งกลุ่ม
ภารกิจเป็น 3 กลุ่มภารกิจ (ปัจจุบัน มี 4 กลุ่มภารกิจ) ได้แก่ 
1) กลุ่มภารกิจนโยบายและแผนความมั่นคง 2) กลุ่มภารกิจ
ยุทธศาสตร์และอ านวยการความมั่นคงเฉพาะเรื่อง และ  
3) กลุ่มภารกิจด้านการบริหาร พร้อมนี้ ได้ขออัตราก าลังเพิ่ม
จ านวน 65 อัตรา จากเดิม 193 อัตรา เป็น 258 อัตรา 
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 การประชุมคณะท างานแบ่งส่วนราชการของ สมช.  

       ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาและเตรียมความพร้อม
การปรับโครงสร้างของส่วนราชการของส านักงานฯ จ านวน 4 ครั้ง
(ครั้งที่  1/2560 เมื่อ 5 กันยายน 2560 ครั้งที่  2/2560  
เมื่อวันท่ี 25 กันยายน 2560 ) สรุปผล ดังนี้         

 การจัดต้ังคณะท างานและคณะกรรมการที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ (1) คณะท างานจัดท าร่างกฎกระทรวง 
แบ่งส่วนราชการของ สมช. (2) คณะท างานแบ่งส่วนราชการ
ของ สมช. (3) คณะท างานเฉพาะกิจเพื่อจัดท าค าช้ีแจง
ป ระก อบ ค าข อป รั บ โค ร งส ร้ า งฯ  ข อ ง ส ม ช . แ ล ะ  
(4) คณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของ สมช.  

 

 การปรับภารกิจของส านัก/กลุ่มงาน  เดิมตาม
กฎกระทรวงแบ่ งส่วนราชการของ สมช. พ .ศ. 2554 
ประกอบด้วย 9 ส านัก น้ัน ได้มีการขอตั้งกองใหม่ จ านวน 2 
กอง ได้แก่ กองความมั่นคงทางทะเล และ กองกฎหมาย
ความมั่ นคง และได้ ขอจัดตั้ ง 1 สถาบัน คือ  สถาบัน 
ความมั่นคง รวมทั้งสิ้น 12 กอง  

 การจัดท าค าชี้แจงประกอบค าขอปรับโครงสร้างฯ 
ได้ มี การน า เสนอต่ อคณ ะท างานแบ่ งส่ วนราชการฯ  
ซึ่งคณะท างานฯ มีมติเห็นชอบการขอจัดตั้งกองใหม่ จ านวน 
3 กอง ได้แก่  1) กองความมั่นคงทางทะเล 2) กองกฎหมาย
ความมั่นคง และ 3) สถาบันความมั่นคงศึกษา (ยกฐานะ 
จากกลุ่มพัฒนาองค์ความรู้ความมั่นคง) 

 ระบบแผนงานงบประมาณ  

 การจัดท าแผนงานงบประมาณ 

      งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
สมช. ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 304,883,000 บาท 
เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จ านวน 65,196,900 บาท คิดเป็น 
ร้อยละ 21.38 สรุปการด าเนินงาน ดังนี้ (รายละเอียดตาม
ตารางสรุปการเสนอของบประมาณ) 

 การเต รียมการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยการประชุม
เชิงปฏิบัติการเพื่ อจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อ 11 พฤศจิกายน 2559 โดยมี 
การทบทวนผลการด าเนินงานและแผนงาน การช้ีแจงกรอบ
ด าเนินการของหน่วยงานก าหนดเป้าหมายและตัวช้ีวัด
ด าเนินการ และแนวทางด าเนินการจัดท างบประมาณ 
ตามกรอบแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี สมช. (2561-2564) 

 การจัดท าข้อเสนองบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2651 เบื้องต้น (pre ceiling) 

 การจัดท าค าของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

 

 การจัดท าเอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณ
ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รวม 3 คณะ คณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 คณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ฯ 
คณะอนุกรรมาธิการครุภัณฑ์ ท่ีดินสิ่งก่อสร้างฯ 

 ผลการพิจารณา สมช. ได้เสนอของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561 วงเงิน 305,522,000 บาท 
ประกอบด้วย 3 แผนงาน ดังนี้  1 ) แผนงานบูรณาการ
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ านวน
88,560,800 บาท 2) แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง จ านวน
137,744,000 บาท และ 3) แผนงานบุคลากรภาครัฐ 
จ าน วน  7 9 ,217 ,2 00  บ าท  ผ ล ก ารพิ จ ารณ าขอ ง 
คณะกรรมาธิการฯ และคณะอนุกรรมาธิการฯ ดังนี้ 

       คณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรม สัมมนา ประชา
สัมพันธ์ฯ มีมติปรับลดงบประมาณของ สมช. จ านวน 
95,900 บาท ในส่วนของงบฝึกอบรมให้ เป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ส านักงบประมาณก าหนด และให้ เร่งรัด 
การเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้ามายที่รัฐบาล
ก าหนด 
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         คณะอนุกรรมาธิการครุภัณฑ์ ที่ดิน สิงก่อสร้างฯ  
มีมติปรับลดงบประมาณของ สมช. จ านวน 128,000 บาท
โดยปรับลดค่าใช้จ่ายในส่วนของโปรแกรมระบบปฏิบัติการ 
Microsoft Windows และการก าหนดราคาครุภั ณ ฑ์  
ให้เป็นไปตามมาตรฐานราคาและคุณสมบัติที่เหมาะสม
ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจละสังคมก าหนด 

       คณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ฯ 
พิจารณาแผนบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ มีมติปรับลดงบประมาณเฉพาะในส่วน 
ของ สมช. จ านวน 415,100 บาท จากที่ ขอจ านวน 
88,560,800 บาท 

สรุปผลการพิจารณาจ าแนกตามแผนงาน 

แผนงาน วงเงินขอรับการจัดสรร ผลการพิจารณา วงเงินที่ได้รับการจัดสรร 

รวม 305,522,000 ปรับลด 639,000 304,883,000 

แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการ
แก้ไขปัญหาจังหวดัชายแดนภาคใต้ 

88,560,800 ปรับลด 415,100 88,145,700 

แผนงานพ้ืนฐานด้านความมั่นคง 137,744,000 ปรับลด 223,900 137,520,100 

แผนงานบุคลากรภาครัฐ 79,217,200 - - 

 

 การบริหารแผนงาน ส านักงานฯ ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รวม 239,886,100 บาท 
ปรากฏผลด าเนินงาน ดังนี้  

 ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ  ใช้จ่ายรวม 
189,981,895 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.98  ต่ ากว่าเป้าหมาย
ของรัฐบาล ทั้งนี้  งบลงทุนมีรายการผูกพันงบประมาณ 
จ านวน 5,678,900 บาท 

 ผลด าเนินการตามเป้าหมายและตัวชี้วัดตามแผน
งบประมาณ ผลด าเนินการบรรลุเป้าหมาย  

 การขับเคลื่อนแผนงาน ด าเนินการ ดังนี้ 

  การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ สมช. พ.ศ. 2560 
โดยจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 
2560 และน าข้อมูลเข้าในระบบบริหารโครงการตามแผน
ยุทธศาสตร์ เพื่อใช้ในการติดตามผลด าเนินงานในปีถัดไป 

  การจัดท าแผนบูรณาการภายใน สมช. เพื่อบูรณาการ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมสัมมนาหรือการเดินทาง
ในพื้นที่ต่างๆ เพื่อลดภาระของหน่วยงานในพ้ืนท่ี 

        

 

ภายในประเทศและต่างประเทศ  โดยพิจารณาความสอดคล้อง
ของประเภทกิจกรรม พื้นที่ กลุ่มเป้าหมาย แผนบูรณาการ
ภายใน สมช. ประกอบด้วย 1) แผนบูรณากาณภายในประเทศ 
11 กิจกรรม (แผนด าเนินภายในประเทศเดิมมี 53 กิจกรรม) 
2) แผนบูรณาการต่างประเทศ 6 กิจกรรม (แผนด าเนิน
ต่างประเทศเดิมมี 38 กิจกรรม) 

 การบ ริหารและเร่ง รัดการด าเนิน งานและ
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ  ให้ เป็นไปตาม
เป้าหมายตามแผนงาน และการประสานแผนงาน/ความ
ต้องการ เพื่อสนับสนุนงบประมาณ โดยกลไกคณะท างาน
พัฒนาแผนปฏิบัติราชการภายในองค์กร                                              

 การติดตามผลด าเนินงาน  1) จัดท าแผนการ
ติดตามประเมินผล  2) การใช้ระบบสารสนเทศ (ระบบ
บริหารโครงการตามแผนยุทธศาสตร์) 3) กลไก คณะท างาน
พัฒนาแผนปฏิบัติราชการภายในองค์กรและการประชุม
ผู้บริหาร 4) จัดท าเป็นรายงานผลด าเนินงานรายไตรมาส
และรายงานผลด าเนินการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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 การบริหารการคลังและการจัดท าต้นทุนผลผลิต 

 การพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงาน 

        การฝึกอบรมเรื่องระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการคา่ใช้จ่ายในการอบรม
สัมมนาและคา่ใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ  

 การจัดท าต้นทุนผลผลิต  

ตาม พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ ดี  พ.ศ. 2556 หมวด 4 มาตรา 21 
ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าบัญชีต้นทุนในงานบริการ
สาธารณะแต่ละประเภทขึ้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กรมบัญชีกลางก าหนด เพื่อค านวณรายจ่ายต่อหน่วยงาน
บริการสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
 

 

 มาตรการประหยัดพลังงาน 

      เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 นายกรัฐมนตรี ได้มีข้อ
สั่ งการให้หน่วยงานภายใต้สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี 
ด าเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมพลั งงานแสงอาทิตย์ 
ในประเทศไทย ซึ่ งกระทรวงพลั งงาน ได้ มอบหมาย 
ให้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) 
รับผิดชอบด าเนิน “โครงการส่งเสริมพลังงานทดแทนและ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในพื้นที่ท าเนียบ
รัฐบาล”ประกอบด้วย 4 หน่วยงาน ได้แก่ 1) ส านักงานปลัด
ส านักนายกรัฐมนตรี 2) ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 3) 
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และ 4) ส านักงานสภาความมั่นคง
แห่งชาติ โดยมีสถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่ง 

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สวมธ.) เป็นที่ปรึกษาการด าเนิน
โครงการดังกล่าว ซึ่งส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้
ด าเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว ตั้งแต่ห้วงเดือนมีนาคม 
2559 โดยประสานกับ สวมธ. ในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานและติดตั้งอุปกรณ์ให้กับส านักงานฯ รวม 3 
ส่วน ได้แก่  1) ระบบไฟฟ้า 2) ระบบปรับอากาศ และ  
3) ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ แบ่งการด าเนินงานออกเป็น 2 
ระยะ ซึ่งระยะที่ 1 ได้ด าเนินการแล้วเสร็จเมื่อห้วงเดือน
มิถุนายน 2560 ส าหรับระยะที่  2 อยู่ระหว่างขอความ
เห็นชอบจาก สวมธ. ท้ังนี้ ส านักงานฯ ได้ส ารวจพื้นที่ในการ
ด าเนินการระยะที่  2 เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตาม
ภาคผนวก) 

 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 
 

 
 

 

  การศึกษาและก าหนดการพัฒนาระบบสารสนเทศ 3 รายการ  
   1. การจัดท ามาตรฐานข้อมูลกลางเพื่อการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลด้านความมั่นคง (สนับสนุนการด าเนินงานของระบบ
ฐานข้อมูลความมั่นคง โดยจัดท ามาตรฐานข้อมูลกลาง (NSC 
standard data) เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านความมั่นคง) 

   2. การพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลของ
หน่วยงาน เพื่อสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน (พัฒนาระบบ
จัดการความรู้ของ สมช. การปรับปรุงระบบเว็บไซต์ และ
การบ ารุงรักษาระบบฐานข้อมูลกลาง) 
   3. การจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัล 2561 - 2563 ของ 
สมช. แทนแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ตามนโยบาย
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
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   การส่งเสริมและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 การเข้าร่วมงานราชพิธี หรืองานรัฐพิธีต่างๆ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส านักงานฯ ได้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 
35 งาน (รายละเอียดตามภาคผนวก) อาทิ พิธีเจริญพระ
พุทธมนต์ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนารถบพิตร และถวายพระพรชัย 
กับถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนารถในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 
2560 ณ  ลานพระราชวั งดุ สิ ต  และผู้ บ ริห าร สมช .  
เข้าร่วมงานบันทึกเทปรายการกล่าวอาเศียรวาทถวาย 
พระพรชัยมงคล สม เด็จพระเจ้ าอยู่ หั วมหาวชิราลง
กรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม ณ สถานีวิทยุ
กองทัพบก และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 

 

 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ การเรียนรู้การด าเนินงานตาม
โครงการพระราชด าริ  การสร้างความรู้  ความเข้ าใจ 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และ
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ” ระหว่างวันที่ 15 
– 16 ธันวาคม 2559 ณ ผืนป่าตะวันตกเขาแด่น อ.บ้านลาด 
จ.เพชรบุรี  และโรงแรมเดอะคาแนล การ์เด้น รีสอร์ท 
โครงการดังกล่าวเป็นการสืบสานพระราชปณิธานในการ
อนุรักษ์ป่าไม้และแหล่งน้ า โดยการจัดท าฝายชะลอน้ าตาม
พระราชด าริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ 
ในรัชกาลที่ 9 ตามที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และ
หน่วยงานต่างๆ ได้จัด “โครงการ 84 ฝาย ถวายราชินี” ขึ้น 
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   ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 

 การบรรจุแต่งตั้ง 
 การคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งต้ัง/เลื่อนให้ด ารงต าแหน่ง 

ต าแหน่ง ระดับ จ านวน 
บริหาร ระดับสูง 4 
อ านวยการ ระดับสูง 3 
วิชาการ ระดับทรงคณุวุฒิ 2 
วิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 4 
วิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ 3 
วิชาการ ระดับช านาญการ 2 
ทั่วไป ระดับช านาญงาน 1 

 

 การบรรจุ/แต่งต้ังข้าราชการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติได้เปดิสอบแข่งขันเข้ารับ
ราชการในต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จ านวน 40 อัตรา 

ระดับ/วุฒิ อัตรา บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ รายงานตัว/เรียกบรรจุ บัญชีฯ คงเหลือ 
ปริญญาตร ี 30 44 42 2 
ปริญญาโท 10 3 2 1 

 

 การรับโอนข้าราชการ 
       ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้เปิดรับโอน
ข้าราชการโดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้มีการรับโอน
ข้าราชการจากโครงการพัฒนานักบริหารการเปลีย่นแปลงรุ่น
ให ม่  (น ป ร .) (Public Service Executive Development 
Program: PSED) ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.)* 

     ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส านักงานฯ ได้แจ้งความ

ประสงค์ไปยังส านักงาน ก.พ.ร. ขอรับโอนนักบริหารการ

เปลี่ ยนแปลงรุ่น ใหม่  (รุ่นที่  9) จ านวน 4 อัตรา ซึ่ ง 

ส านักงาน ก.พ.ร. ได้ด าเนินการจัดสรรโดยมีนักบริหารการ

เปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (รุ่นที่ 9) แสดงความประสงค์ขอโอน

มารับราชการในสังกัดของส านักงานฯ จ านวน 1 อัตรา 

*โครงการมีเป้าหมายเพื่อสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะสูงเข้ารับราชการ ซ่ึงคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 
27 กรกฎาคม 2547 และ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2548  ได้มีมติเห็นชอบในหลักการตามที ่ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอใหม้ีการด าเนินโครงการฯ 
ดังกล่าว โดยมีเป้าหมายในการพัฒนานกับริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ให้เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงในหน่วยงานภาครฐัท่ีมีความสามารถในการเป็น
ทั้งนักคิดที่มีวิสัยทัศน์ (Visionary Thinker) นักพัฒนาและวางแผน (Developer & Planner) และนักปฏิบัต ิ(Operator) ได้อย่างสมดุล มี
ความสามารถเป็นผู้น าการบริหารการเปลี่ยนแปลง ทั้งในด้านความคิด ด้านวิชาการ และการบริหารจัดการองค์การ 
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 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 

 การศึกษา ฝึกอบรม ภายนอก 
 ประเภท หลักสูตร หน่วยงาน/ สถาบัน จ านวน 
หลักสตูรผู้บริหาร
ระดับสูง 

นักบริหารระดับสูง ผู้น าที่มีวสิัยทศัน์และคณุธรรม (นบส. 1) 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 (รุ่น 85) 

ส านักงาน ก.พ. 1 

สัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้แทนจากหลักสตูร 
ป.ย.ป. 2/1 

ส านักงาน ก.พ. 1 

หลักสตูรผู้บริหาร
ระดับต้น 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารจดัการความมั่นคง
แห่งชาติ (บมช.) รุ่นที่ 9 

สถาบันข่าวกรอง  
ส านักข่าวกรองแห่งชาต ิ

1 

ทุนศึกษาต่อ
ต่างประเทศ 

ทุนประเภท 1 (ทุนรัฐบาล ก.พ.)/ ปริญญาโท สาขาวิชา 
International Security and Terrorism 

สหราชอาณาจักร 1 

ทุนประเภท 2 จ านวน 2 ทุน คือ 1. ทุนกรมการศึกษาธิการ
มณฑลยูนนาน จ านวน 2 ทุน และ 2. Chevening Scholarship 

 - * 

 *ไม่มีผู้ประสงค์สมัครรับทุน 

 การสัมมนาและฝึกอบรมภายในหน่วยงาน  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส านักงานฯ ได้มีการจัดสัมมนา
และฝึกอบรมภายในหน่วยงาน จ านวน 3 หลักสูตร มีผู้เข้า
รับการสัมมนาและฝึกอบรม จ านวนรวม 345 คน คิดเป็น 
6,234 ช่ัวโมง ประกอบด้วย โครงการปฐมนิ เทศและ
ฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ รัฐที่ดี” “หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรและการฝึกฝนเทคนิคด้านการสื่อสาร” 

 การสัมมนาและฝึกอบรมภายนอกหน่วยงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส านักงานฯ ได้มีการจัดสัมมนา 

และฝึกอบรมภายนอกหน่วยงาน จ านวน 15 หลักสูตร  
มีผู้ เข้ารับการสัมมนาและฝึกอบรม จ านวนรวม 39 คน  
คิดเป็น 1,2384 ช่ัวโมง เช่น โครงการอบรมภาษาอังกฤษ
ส าหรับบุคลากรของรัฐ โดย สถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  การฝึกอบรมหลักสูตรการเขียนบันทึกและ
การเขียนรายงานการประชุม โดย สถาบันภาษาสิรินธร และ 
การฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครอง โดย มูลนิธิวิจัยและ
พัฒนา กระบวนการยุติธรรมทางปกครอง (ว.พ.ปก.) เป็นต้น 

 การสร้างแรงจูงใจ 

    1. การเลื่อนเงินเดือน 
        1.1 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของข้าราชการ ปีละ 2 รอบตามปีงบประมาณ 
โดยแต่ละรอบการประเมินจะจัดกลุ่มผลการประเมิน 
เป็น 5 ระดับ คือ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง โดย 
จะประกาศราย ช่ือข้ าราชการพลเรือนสามัญ ที่ มี ผล 
การประเมินการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่น และดีมากให้
ทราบทั่วกัน ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   

 

ปรากฏผลการเลื่อนเงิน ดังนี้        
     - การเลื่อนเงินเดือนครั้งที่ 1/2560 (1 ตุลาคม 2559 – 
31 มีนาคม 2560) มีข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติราชการอยู่
ในระดับดีเด่น จ านวน 42 คน และระดับดีมาก จ านวน 60 คน 
      - การเลื่อนเงินเดือนครั้งที่ 2/2560 (1 เมษายน – 30 
กันยายน 2560) มีข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติราชการ 
อยู่ในระดับดีเด่น จ านวน 54 คน และระดับดีมาก จ านวน 48 คน    
      1.2 การเลื่อนข้ันเงินเดือนลูกจ้างประจ า การประเมินผล
การปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ า ปีละ 2 รอบ  
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แต่ละรอบการประเมินจะจัดกลุ่มผลการประเมินเป็น 3 
ระดับ คือ ดีเด่น เป็นที่ยอมรับได้ ต้องปรับปรุง โดยจะ
ประกาศรายช่ือลูกจ้างประจ าที่มีผลการประเมินการปฏิบัติ
ราชการในระดับดี เด่น ให้ ทราบทั่ วกัน  ปี งบประมาณ  
พ.ศ. 2560 ปรากฏผลการเลื่อนเงินเดือน ดังนี้     
      - การเลื่อนเงินเดือนครั้งที่ 1/2560 (1 ตุลาคม 2559 – 
31 มีนาคม 2560) ลูกจ้างประจ าที่มีผลการปฏิบัติราชการ
อยู่ในระดับดีเด่น จ านวน 2 คน  
      - การเลื่อนเงินเดือนครั้งที่  2/2560 (1 เมษายน –  
30 กันยายน 2560) ลูกจ้างประจ าที่มีผลการปฏิบัติราชการ
อยู่ในระดับดีเด่น จ านวน 9 คน 
    2. การให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ  
       2.1 การด าเนินการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตาม
คุณวุฒิ โดยการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของข้าราชการ
พลเรือนสามัญที่บรรจุใหม่ให้สูงขึ้นตามปัจจัยที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ จ านวน 20 ราย แบ่งเป็น  
       - ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปริญญาโท จ านวน 2 ราย 
      - ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปริญญาตรี จ านวน 14 ราย 
      - ต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง (ปวส.) จ านวน 4 ราย 
      2.2 การด าเนินการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ
ระดับปริญญาโท จ านวน 4 ราย 

     
 

   3. การส่งเสริมจรรยาบรรณในการปฏิบั ติงานของ
เจ้าหน้าที่ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ   
       การด าเนินการตาม “จรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ” โดยให้
ส านัก/กลุ่มงาน เสนอช่ือเจ้าหน้าที่จ านวน 1 คน ที่มีพฤติกรรม
สอดคล้องกับจรรยาบรรณในข้อหน่ึงข้อใดหรือหลายข้อ หรือ
มีพฤติกรรมอื่น ใดที่ควรยกย่องเชิดชูในรอบ 3 เดือน 
ประกาศเป็นเกียรติประวัติและเป็นตัวอย่างที่ดี โดยการปิด
ประกาศชมเชย เพื่อเป็นการสร้างขวัญก าลังใจ และกระตุ้น
ให้เกิดวัฒนธรรมยกย่องคนดีในองค์กร ปีงบประมาณ 2560 
มีเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับการยกย่องเชิดชู รวม 57 ราย ดังนี้  
- ครั้งท่ี 1/2560 มีเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับการยกย่องเชิดชู 18 ราย 
- ครั้งที่ 2/2560 มีเจ้าหน้าทีผู่้ได้รับการยกย่องเชิดชู 14 ราย 
- ครั้งท่ี 3/2560 มีเจ้าหน้าทีผู่้ได้รับการยกย่องเชิดชู 14 ราย 
- ครั้งท่ี 4/2560 มีเจ้าหน้าทีผู่้ได้รับการยกย่องเชิดชู 11 ราย 

    4. การคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับการยกย่องชมเชยประจ าปี 
       โดยน ารายช่ือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับยกย่องเชิดชูทั้ง 4 ครั้ง
ของปีงบประมาณ ติดประกาศให้เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ 
ลงคะแนนเพื่อเลือกผู้ ได้รับการยกย่องชมเชยประจ าปี 
แบ่งเป็น 3 กลุ่ม 1) กลุ่มข้าราชการพลเรือน 2) กลุ่มลูกจ้างประจ า
และพนักงานราชการ และ 3) กลุ่มพนักงานจ้างเหมาบริการ 
ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการลงคะแนนเสียงให้เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ไดร้ับการ
ยกย่องชมเชยประจ าปี จะได้รับใบประกาศ โล่รางวัล และ
ของที่ระลึก ในวันงานเกษียณอายุราชการของปีงบประมาณ
ถัดไป 

 

 กิจกรรม 5 ส  
การจัดกิจกรรม 5 ส เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนิน

กิจกรรม 5 ส ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ รวมทั้งวางแผนการด าเนินกิจกรรม ก ากับ ดูแล ควบคุมและประเมินผล  
การด าเนินกิจกรรม พร้อมทั้งมีการอนุมัติรางวัล 5 ส ดีเด่น ปีงบประมาณ 2560 มีการตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส จ านวน  
4 ครั้ง ได้แก่  ครั้งที่ 1/2560 ตรวจประเมินเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559  ครั้งที่ 2/2560 ตรวจประเมินเมื่อวันที่ 30 มกราคม 
2560 ครั้งท่ี 3/2560 ตรวจประเมินเมื่อวันท่ี 5 พฤษภาคม 2560 ครั้งท่ี 4/2560 ตรวจประเมินเมื่อวันท่ี 30 สิงหาคม 2560 
 

 ประเภทส านัก/กลุ่มงานขนาดใหญ่ 
- รางวัลชนะเลิศ จ านวน 2,000 บาท 
- รางวัลชมเชย จ านวน 1,500 บาท 

 

 ประเภทกลุ่มงานขนาดเล็ก  
- รางวัลชนะเลิศ จ านวน 1,500 บาท 
- รางวัลชมเชย จ านวน 1,000 บาท 
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   ระบบการบริหารองค์กร 

ส านักงานฯ ได้ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการตามเกณฑ์การตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการ
ภ าค รั ฐ ร ะ ดั บ พื้ น ฐ าน  ฉ บั บ ที่  2  โด ย ส านั ก งาน ฯ  
เป็ น  1 ใน  38 หน่ วยงานที่ ผ่ านการรับรองคุณ ภาพ 
การบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่  2 มีผล 
การประเมินมากกว่าร้อยละ 80 ในทุกหมวด และมีคะแนน
รวมเท่ากับ 276 คะแนน รายละเอียดการด าเนินการ ดังนี้ 

 แต่ งตั้ งคณ ะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
ของส านักงานฯ เพื่อท าหน้าที่เสนอแนะและให้ค าปรึกษา
เกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารราชการของส านักงานฯ 

 แต่งตั้งคณะท างานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครั ฐของส านั กงานฯ เพื่ อท าหน้ าที่ ก าหนดแนวทาง 
การด าเนินการตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ รวบรวมเอกสารหลักฐานการจัดท าผลการด าเนินการตาม
เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการของส านักงานฯ      
 
 
 

 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมความพร้อม
การตรวจรับรองคุณ ภาพการบริห ารจัดการภาครั ฐ
ระดับพื้นฐาน ฉบับที่  2 และแนวทางปฏิบัติที่ดี  (Best 
Practice) ต่อการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐสู่ ค วาม เป็ น เลิ ศ  เมื่ อวันที่  7  16 และ  
17 มีนาคม 2560 เพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจรับรอง
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานฉบับที่ 2 

 คณะผู้ตรวจประเมินผลการด าเนินการตามเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของส านักงาน ก.พ.ร.  
ได้เข้าตรวจประเมินการด าเนินการของส านักงานฯ เมื่อวันที่ 
21 เมษายน 2560 ผู้เข้าร่วมการตรวจประเมินประกอบด้วย 
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการของส านักงานฯ 
คณะท างานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
ของส านักงานฯ และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากส านัก/กลุ่ม
งาน เข้าร่วมช้ีแจงและตอบข้อซักถาม 
 

 

 การจัดท ารายงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public sector Management Quality Award : PMQA) 

 ส านักงาน ก.พ.ร. ได้ประกาศรายช่ือส่วนราชการ 
ที่ ผ่ านการรับรองคุณ ภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2560 
โดยส านักงานฯ เป็น 1 ใน 38 หน่วยงานที่ผ่านการรับรอง
คุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 
โดยมีผลการประเมินมากกว่าร้อยละ 80 ในทุกหมวด และ 
มีคะแนนรวมเท่ากับ 276 คะแนน 

     ทั้งนี้ ได้มีข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงพัฒนาในหัวข้อ ดังนี ้
     1) เรื่องการน าองค์การ 
     2) เรื่องการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 
     3) เรื่องการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
     4) เรื่องการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้  
     5) เรื่องการมุ่งเน้นบุคลากร  
     6) เรื่องการมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ  
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 การประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment – ITA) 

 
       ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ได้เข้ารับการประเมินคุณธรรมและ  
ความโปร่งใสการด าเนินงาน ( Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
ของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) ในฐานะผู้รับผิดชอบการประเมิน
ของส่วนราชการระดับกรม รายละเอียดการด าเนินงานท่ีส าคัญ ดังนี้  

     การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐได้ถูกก าหนดเป็นมาตรการเสริม 
เชิ งบวกด้ านการป้ องกันและปราบปรามการทุ จริต  
ในยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 – 2560) โดยคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ครั้งที่ 500 – 65/2556 
เมื่อวันที่  29 สิงหาคม 2556 มีมติ เห็นชอบในหลักการ 
ให้น าระบบการประเมินคุณ ธรรมและความโปร่ งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ไปปฏิบัติในปี  
พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2558 – 2560 เพื่อเป็นเครื่องมือ 
ในการประเมินผลการป้องกันการทุจรติและยกระดบัคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้สูงขึ้น 

    ต่อมาเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 คณะรัฐมนตรีได้มี
มติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 – 2560) ไปสู่การปฏิบัติ โดย   
ให้ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี โดยมีส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ 

 

ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และ
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(สศช.) เป็นหน่วยงานหลักสนับสนุนการขับเคลื่อน 
รัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของระบบการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ซึ่งเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 คณะรัฐมนตรีได้มีมติ
เห็ น ชอบให้ หน่ วยงานภาครั ฐทุ กหน่ วยงาน เข้ าร่ วม 
รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2560 
ตามที่ส านักงาน ป.ป.ช. เสนอ 
   ผลการประเมิน ITA ในภาพรวม ส านักงานฯ ได้คะแนน 
78 .04 ถื อว่ ามี คุณ ธรรมและความโป ร่งใส ในการ
ด าเนินงานระดับสูง โดยอยู่ในอันดับท่ี 129 ของหน่วยงาน
ในระดับกรมที่เข้ารับการประเมิน จ านวน 147 หน่วยงาน 
(รายละเอียดตามเอกสารผนวก) ทั้งนี้ คะแนนการประเมิน 
สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้  

 คะแนนการประเมินจ าแนกตามแหล่งข้อมูล 
1) คะแนนจากผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(External) เท่ากับร้อยละ 71.07 
2) คะแนนจากกลุ่ มบุคลากรและเจ้ าหน้ าที่ 

ในหน่วยงานภาครัฐ (Internal) เท่ากับร้อยละ 71.07 
3 ) ค ะ แ น น จ าก ข้ อ มู ล เอ ก ส าร /ห ลั ก ฐ าน 

เชิงประจักษ์ (Evidence-Based) เท่ากับร้อยละ 86.36 

 คะแนนประเมินจ าแนกตามดัชนี  
1) ดัชนีความโปร่งใส ได้คะแนนร้อยละ 70.06 
2) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 

ได้คะแนนร้อยละ 88.33 
3) ดัชนีความพร้อมรับผิด ได้คะแนนเร้อยละ 77.24 
4) ดั ชนี คุณ ธรรมการท างาน ใน ห น่ วย งาน  

ได้คะแนนร้อยละ 71.76 
5) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ได้คะแนน

ร้อยละ 59.18  
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   การด าเนินการตามแผนป้องกันการทุจริตแห่งชาติ 
 
      ส านักงานความมั่นคงแห่งชาติ โดย ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยมีเป้าหมายหลัก
เพื่อส่งเสริมการสร้างจิตส านึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสร้างมาตรการในการสกัดกั้นการกระท าที่อาจ
เสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส านักงานฯ ได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ภายใต้
ยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์ได้อย่างครบถ้วน และบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ (รายละเอียดตามเอกสารผนวก) ได้แก่ 

   1. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ด าเนินการ 
ดังนี้ 1) จัดกิจกรรมการบรรยาย/การอบรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีจิตส านึกสาธารณะ 
สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ ส่ วนตนและ
ผลประโยชน์ส่ วนรวม   2) จัดพิ มพ์คู่ มื อการป้ องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนของส านักงานฯ เพื่อเผยแพร่องค์
ความรู้ในเรื่องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 3) จัดกิจกรรมการบรรยาย/การอบรม
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
ในการป้องกันการทุจริต 

   2. ยุทธศาสตร์ยกระดับเจตจ านงในการต่อต้านทุจริต  
โดยการประกาศเจตนารมณ์ ในการต่อต้านการทุจริต 
ของส านักงานฯ เพื่อให้การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทัน 
ด้วยกลไกการป้องกันการทุจริตและการบริหารจัดการ 
ตามหลักธรรมาภิบาล 

   3. ยุทธศาสตร์สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  โดยการ 
จัดบรรยาย/อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ 

 

 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

เกี่ยวกับกฎ ระเบียบที่บังคับใช้ในการป้องกันมิให้ เกิด 
การทุจริต และประพฤติมิชอบ  

   4. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
โดยการสร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต และ
ส่งเสริมให้บุคลากรปฏบิัติหน้าที่ตามหลกัคุณธรรม/จรยิธรรม 

   5. ยุทธศาสตร์ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปราม
การทุจริต ด าเนินการ ดังน้ี 

    1) การสร้างช่องทางและปรับปรุงระบบการร้องเรียนและ
แจ้งปัญหาการทุจริตของบุคลากรทั้งทางระบบเอกสารและ
เว็บไซต์ของส านักงานฯ ให้มีประสิทธิภาพ และสามารถ 
ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง 

    2) การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และสื่อประชาสัมพันธ์ 
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทางเว็บไซต์ โดย
ด าเนินการกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ 

 

   การด าเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 โดยจัดท าข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้
ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) รวม 6 ข้อ 
1) ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ 2) ข้อมูล
ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชน 3) ข้อมูล 

ข่าวสารที่ เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของหน่วยงาน 4) 
ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณของ
หน่วยงาน 5) ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน
บุคคล 6) ข้อมูลข่าวสารที่ เกี่ยวข้องกับการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

 



74 
 

  

  

 

 การฝึกอบรม เรื่อง “การจัดท าและการรายงาน
ก า รป ระ เมิ น ผ ล ก ารค วบ คุ ม ภ าย ใน ต าม ระ เบี ย บ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน” เมื่อ 27 – 28 ตุลาคม 
2559 ณ  ภูสักธารรีสอร์ท จั งหวัดนครนายก สรุปผล 
การฝึกอบรม คือ เจ้าหน้าที่ที่เข้ารับการฝึกอบรมส่วนใหญ่ 
ไม่เคยผ่านการอบรมเกี่ยวกับการควบคุมภายใน จึงเห็นควร
ให้มีการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบการ
ควบคุมภายในแก่เจ้าหน้าที่ ส านักงานฯ เพื่ อน ามาใช้
ประโยชน์ต่อการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายในของส านัก/กลุ่มงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ถูกต้องตามที่ ส านักตรวจเงินแผ่นดิน ก าหนดไว้ 

 การประสานส านัก/กลุ่มงานจัดท ารายงานการ
ควบคุมภายใน ห้วงวันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 
2559 ตามระเบียบและรูปแบบรายงานที่ ส านักตรวจเงิน
แผ่นดิน ก าหนด โดยก าหนดแผนการปรับปรุงที่จะด าเนินการ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยก าหนดส่งภายในวันที่  
22 พฤศจิกายน 2560 

 การติดตามผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
โด ย ให้ ส านั ก /กลุ่ ม งาน ราย งาน ผลการด า เนิ น ก าร 
ตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ห้วงวันท่ี 1 ตุลาคม  

2559 – 30 มีนาคม 2560 รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560 โดยจัดส่งผลภายในวันท่ี 17 พฤษภาคม 2560        

 การรวบ รวมผลการติดตามการป รับป รุง 
การควบคุมภายในและจัดท าผลการค านวณแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ซึ่ งส านัก/กลุ่มงานได้ด าเนินการตามแผน 
การปรับปรุงการควบคุมภายในแล้วเสร็จ เท่ากับร้อยละ 63.16 

 การจั ดส่ งรายงานการควบคุ มภ าย ใน ให้  
ส านักตรวจเงินแผ่นดิน  ตามก าหนดระยะเวลาให้ส่วน
ราชการจัดส่งรายงานเฉพาะหนังสือรับรองการประเมินผล
การควบคุมภายใน แบบ ปอ.1 ปีงบประมาณปีละ 1 ครั้ง 
ภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ หรือปีปฏิทิน
แล้วแต่กรณี ส าหรับรายงานผลการประเมินองค์ประกอบ 
แบบ ปอ.2 และรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
แบบ ปอ.3 ให้จัดเก็บไว้ท่ีหน่วยงาน 

 การติดตามผลการควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน 
ประสานส านัก/กลุ่มงานให้รายงานผลการด าเนินการ 
ตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ห้วงวันท่ี 1 ตุลาคม 
2559 – 30 กันยายน 2560 รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 โดยจัดส่งผลภายในวันท่ี 18 ตุลาคม 2560 

 ระบบควบคุมภายใน/ การบริหารความเสี่ยง  

      ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ประกาศ ณ วันที่  
28 กันยายน 2544 ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 118 ตอนที่ 99ก วันที่ 26 ตุลาคม 2544 ก าหนดให้ส่วนราชการ
รายงานผลด าเนินการควบคุมภายใน ปีละ 1 ครั้ง  ทั้งนี้ การควบคุมภายในถือเป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยให้การด าเนินการ 
ตามภารกิจมีประสิทธิภาพ ประหยัด และมี ประสิทธิผล และช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการผิดพลาด ความเสียหาย  
ไม่ว่าจะในรูปของความ สิ้นเปลือง ความสูญเปล่าของการใช้ทรัพย์สิน หรือการกระท าอันเป็นการทุจริต 
      ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ โดย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพบ.) ได้จัดท าระบบควบคุมภายในเพื่อให้เป็นไปตาม
ระเบียบของ สตง. อย่างต่อเนื่อง และได้ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส านักงานฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ส านักงานฯ ได้ด าเนินการ ดังนี้ 
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   ระบบตรวจสอบภายใน 

   ส านั ก งาน ฯ  โดย กลุ่ ม ต รวจส อบ ภ าย ใน  (กต ส .)  
ได้ด าเนินการตรวจสอบภายในส านักงานฯ เพื่อให้เป็นไป
ตามระบบคุณธรรม โปร่งใส สรุปผลการตรวจสอบ ดังนี ้

 การตรวจสอบการบริหารงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2560 ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 3 
และการบริหารงบประมาณไตรมาสที่  4 เพื่ อติดตาม 
การเบิกจ่ายงบประมาณตามกรอบมติคณะรัฐมนตรีหรือ
แผนปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

 การตรวจสอบการด าเนินกิจกรรมส าคัญตาม
แผนปฏิบัติราชการ โดยตรวจสอบกิจกรรมยุทธศาสตร์ 
การป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 
2558 – 2564 ผลการตรวจสอบ 1) การใช้จ่ายงบประมาณ 
ร้อยละ 82.70 2) ผลลัพธ์ /ผลส าเร็จ  (1) การจัดท า
ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ  
พ.ศ. 2560 – 2564  (2 ) การประชุมคณ ะท างานร่วม 
ด้านการเมืองและความมั่นคง (Joint Working Group - JWG) 
ระหว่างไทย- อินเดีย ไทย – รัสเซีย และ ไทย – เวียดนาม  
(3) การลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of 
Understanding - MOU) ระหว่าง สภาความมั่นคงแห่งชาติ
ของไทย  – สภ าความมั่ น ค งแห่ งชาติ ของมา เล เซี ย  
3) ผลการสอบทานการด าเนินกิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์
การป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 
2558 – 2564 ส่วนใหญ่ เป็ น ไปตามเป้ าหมายและ
วัตถุประสงค์ รวมทั้งกิจกรรมที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีที่ก าหนดไว้ อย่างไรก็ตาม การด าเนินการ
บางกิจกรรมไม่ตรงกับห้วงเวลาที่ก าหนดไว้ เนื่องจากเป็น
กิจกรรมความร่วมมือระหว่างประเทศที่ต้องรอความพร้อม 
ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่ควบคุมได้ยาก                                                       
     

 การตรวจสอบด้านการเงินการบัญชี ตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 22 ลงวันที่ 14 มกราคม 2559  
ได้ก าหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี 
ของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อให้
การปฏิบัติงานด้านบัญชีเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และ
เป็นปัจจุบัน โดยส านักงานฯ ก าหนดขอบเขตการสอบทาน
ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี รายการการ
บันทึกบัญชีตามระบบ GFMIS ในช่วงไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 
2559 - ธันวาคม 2559) ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2560  
ผล ป รากฏ ว่ า  ก ารป ฏิ บั ติ งาน เป็ น ไป ตาม เกณ ฑ์ 
การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ 
รวมทั้งการจัดส่งรายงานงบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่ายให้
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ครบถ้วน 

 การตรวจสอบด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง ส านักงานฯ 
ได้สอบทานงานจัดซื้อตามโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
เครือข่ายและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ านวนเงิน 
4,500,000 บาท การด าเนินการจัดหาส่วนใหญ่เป็นไปตาม
ขั้นตอนวิธีการปฏิบัติตามกระบวนการจัดหาโดยวิธีการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

 การตรวจสอบการเบิกจ่ายใบส าคัญเงินงบประมาณ  
ส านักงานฯ ได้ก าหนดขอบเขตการตรวจสอบโดยสอบทาน
การเบิกจ่ายใบส าคัญค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการทั้งใน
และต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม สัมมนา ฝึกอบรม ทั้ง
ในและต่างประเทศ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการรับรองชาว
ต่างประเทศ ในช่วงไตรมาสที่ 1 และ ไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 
2559 – มีนาคม 2560) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ผลปรากฏว่า เอกสารใบส าคัญในการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ส่วนใหญ่เป็นไปตามหลักฐานและระเบียบที่เกี่ยวข้องซ่ึง
ก าหนดไว้ในสาระส าคัญ 
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  ผลการตรวจสอบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  30 กันยายน 2560  ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า งบการเงินแสดงฐานะการเงิน 
ของส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และผลการด าเนินงานทางการเงิน ส าหรับปีสิ้นสุด 
วันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐท่ีกระทรวงการคลังประกาศใช้ 

 

 การด าเนินงานด้านงบลงทุน   

 
รายการ รายละเอียด จ านวน  

งบประมาณ  
ผลด าเนินการ 

ประกาศ ลงนาม ตรวจ
รับ 

วงเงิน 

1. ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรล์ูกข่าย 
(notebook) พร้อม
ระบบปฏิบตัิการ (Microsoft 
Windows Professional) 

40    830,000          

  2. จัดหาเครื่องพิมพ์ชนิดขาวด า
แบบเน็ตเวิรค์ ชนิดที่ 1 

10    500,000          

  3. จัดหาเครื่องพิมพ์ชนิดสีแบบ
เน็ตเวิรค์ 

5    250,000          

  4. จัดหาระบบการเชื่อมโยง
เครือข่ายอินเทอรเ์น็ต 

1 ระบบ    200,000          

  5. อุปกรณ์ระบบรักษาความ
ปลอดภัยระบบเครือข่าย  

1 ระบบ  1,000,000          

  6. การบ ารุงรักษาอุปกรณ์
คอมพิวเตอรแ์ละเครือข่ายทั้งระบบ 

1 ระบบ  1,720,000          

  รวม    4500000  ต.ค.
2559 

พ.ย.2559   ธ.ค.
2559 

4,450,000  

2. ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

11. ครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศ : 
(ปรับปรุง/ซ่อมแซมอุปกรณ์ส่วน
ควบของระบบปรับอากาศแบบ
รวมศูนย์ อาคาร สมช.)  

1 ระบบ  1,380,000   ต.ค.
2559 

พ.ย.
2559/ลง
นาม16 
พ.ย.    

 ธ.ค.
2559 

 1,369,000 

3. ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

16. ครุภัณฑ์สิ่งกอ่สร้าง : 
(ปรับปรุง/ซ่อมแ 
ซม ห้องประชุม ห้องรับรอง พ้ืนที่
ทางเดินรอบอาคาร สมช. และ
พ้ืนที่ปฏิบัติงานของผู้บริหาร
บริเวณศูนย์ราชการ) 

1 
รายการ 

 6,044,000   ก.พ.
2560 

มี.ค.2560  ต.ค. 
2560  
อยู่
ระหว่าง
ตรวจรับ 

5,678,900  

 



ภาคผนวกภาคผนวกภาคผนวก   

 



ผนวก 

ตาราง 

ข้อมูลภาพรวม 

ตารางที่ 1 ภาพรวมงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ าแนกตามแผนงาน 

ตารางที่ 2 งบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ าแนกตามหน่วยงาน 

ตารางที่ 3 รายการที่มีการโอนเงินเบิกแทน และโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ/รับโอน 

ตารางที่ 4 ตารางสรุปภารกิจในความรับผดิชอบ จ าแนกตามหน่วยงาน 

ผลการด าเนินงาน  

ตารางที่ 5 สรุปกิจกรรมการจัดท านโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน แนวทาง 

ตารางที่ 6 สรุปกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะท างาน/การประชุม
ส่วนราชการ 

ตารางที่ 7 สรุปกิจกรรม ขับเคลื่อน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ และภารกิจด้านความมั่นคง   

ตารางที่ 8 สรุปกิจกรรมการประเมินสถานการณ์ความมั่นคง 

ตารางที่ 9 สรุปกิจกรรมความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ 

ตารางที่ 10 สรุปกิจกรรมฐานข้อมูลความมั่นคงและการพัฒนาองค์ความรู้ด้านความมั่นคง 

ตารางที่ 11 สรุปกิจกรรมภารกิจกฎหมายความมั่นคง 

ตารางที่ 12 สถิติการบรรยาย 

ตารางที่ 13 สรุปรายละเอียด / ข้อมูลการเข้าเยี่ยมชม และเยี่ยมคารวะ   

ตารางที่ 14 สรุปกิจกรรมภารกิจบริหารจัดการ 

ตารางที่ 15 สรุปการฝึกอบรม 

ตารางที่ 16 สถิติการเข้าร่วมงานราชพิธี หรืองานรัฐพิธีต่างๆ 

 

 

 



ข้อมูล/เอกสาร  

รายชื่อคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ 

สรุปผลรายงานการประเมินส่วนราชการ (e-SAR) 

รายละเอียดการด าเนินงานตามโครงการส่งเสริมพลังงานทดแทนและปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 

รายละเอียดผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

รายละเอียดการด าเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริตแห่งชาติ 
การควบคุมภายใน 
การบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

 



 การจัดท านโยบาย/ยุทธศาสตร์/แผน/แนวทาง  

ตารางที่ 5 ตารางสรุปกิจกรรมด าเนินการจัดท านโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน แนวทาง 

หน่วยงาน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ กิจกรรม จ านวน 
สนผ. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย

ความมั่นคงแห่งชาติ 
 

การจัดท ารา่ง 
1. การประชุมเชิงปฏิบตัิการการจดัท าแผนความมั่นคงแห่งชาติ 2 ครั้ง เพ่ือตรวจสอบสถานการณ์และแลกเปลีย่นความคดิเห็น 
2. การประชุมเชิงปฏิบตัิการการจดัท าแผนความมั่นคงแห่งชาต ิเพื่อระดมความคดิเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างแผนฯ  
3. คณะอนุกรรมการจัดท านโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 
การพิจารณา 
4. คณะกรรมการนโยบายของสภาความมั่นคงแห่งชาติ  
5. สภาความมั่นคงแห่งชาติ  

 
2 
4 
4 
 
1 
1 

สภช. ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (พ.ศ. 
2560 – 2564) 

1. คณะท างานเพื่อพิจารณายกร่างนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ 
2. ประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 
3. คณะอนุกรรมการยกร่างนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาต ิ
4. สภาความมั่นคงแห่งชาต ิ

6 
1 
1 
1 

สภช. ยุทธศาสตร์การป้องกันและต่อต้าน
การก่อการร้าย (พ.ศ. 2560 – 
2564)  

1. การประชุมเชิงปฏิบตัิการ เพื่อหารือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง (ประเด็น "การเพิ่มประสิทธิภาพกลไกการต่อต้านการก่อการร้าย") 
2. คณะกรรมการนโยบายของสภาความมั่นคงแห่งชาติ  
3. สภาความมั่นคงแห่งชาติ  

1 
 
1 
1 

สตป. ยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ 
(พ.ศ. 2560 – 2564)*  

1. ประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อรับฟังและพัฒนายุทธศาสตร์การเตรยีมพร้อมแห่งชาติ (5) 
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินสถานการณ์และตดิตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ (4) 
3. ประชุมกับหน่วยงานต่างประเทศเพื่อพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ  (1) 
4. ประชุมเพื่อรับฟังความคดิเห็นจากภาควิชาการและภาคประชาชนในการปรับร่างยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๙ 
– ๒๕๖๔) (1) 
5. คณะกรรมการเตรียมพร้อมแหง่ชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันท่ี ๕ กันยายน ๒๕๕๙ (1) 

 
 
 
 
 
 



หน่วยงาน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ กิจกรรม จ านวน 
6. การปรับปรุงรา่งยุทธศาสตร์ฯ (ระชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาผังการด าเนินงานของร่างยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อม
แห่งชาติ (ปรับปรุงร่างยุทธสาสตรฯ์) 
7. คณะกรรมการนโยบายของสภาความมั่นคงแห่งชาติ  
8. สภาความมั่นคงแห่งชาติ  

1 
 
1 
1 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความ
มั่ นคงของชาติ  (พ .ศ . ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๔) 

1. การประชุมคณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ(พ.ศ. ๒๕๖๑ –๒๕๖๔)  
2. การประชุมสัมมนากับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดท าร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ.๒๕๖๑–
๒๕๖๔)  

6 
2 

*ด าเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2559/ ตัวเอนด าเนินการปีงบประมาณ 2559 

 

 การก าหนดแนวทางหรือมาตรการในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความม่ันคงแห่งชาติ  

ตารางที่ 6 สรุปภาพรวมการประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะท างาน/การประชุมส่วนราชการ 

คณะกรรมการ จ านวน 
สภาความมั่นคงแห่งชาติ  
คณะกรรมการภายใต้สภาความม่ันคงแห่งชาติ  
คณะกรรมการภายใต้ยุทธศาสตร์  
คณะอนุกรรมการ  
คณะท างาน  
การประชุมส่วนราชการ  
 

 



 การอ านวยการ ขับเคลื่อน นโยบาย/ยุทธศาสตร์  และภารกิจด้านความม่ันคง   

ตารางที่ 7 ตารางสรุปการด าเนินการ/กิจกรรม อ านวยการ ขับเคลื่อน นโยบาย/ยุทธศาสตร์  และภารกิจด้านความม่ันคง   

ภารกิจ หน่วยงาน กิจกรรม จ านวน 
การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 
20 ปี 

สนผ. 1. จัดท าการประเมินแนวโนม้สถานการณ์ความมั่นคงและยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
2. ร่วมในกลไก การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ได้แก่ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาตดิ้านความ
มั่นคง 

1 

การปฏิรปูระบบงานความมั่นคง สนผ. ประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูประบบงานความมั่นคง 1) ฐานข้อมูลความมั่นคง 2) การปฏิรูปของกระทรวงกลาโหม 3) กิจการต ารวจ 4) 
ระบบงานด้านการข่าวกรอง 

2 

ยุทธศาสตร์การเตรยีมพร้อม
แห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2564) 

สตป. 1. ก าหนด ระบบ กลไก แนวทาง มาตรการ 
- ปรับปรุงคณะกรรมการเตรยีมพร้อมแห่งชาต ิ
- บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าดว้ยการแลกเปลี่ยนข้อมลูระหว่างหน่วยงานเพื่อการเตรียมพร้อมแห่งชาติ ….หน่วยงาน 
2. อ านวยการ ประสานการด าเนนิการ  
- ประชุมชี้แจงแนวทางขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯและแผนผนึกก าลังฯ 
3. การฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจ าปี 2560 (Crisis Exercise Management : C-MEX 17)  
- ประชุมคณะอนุกรรมการ….คณะ 
- การฝึกปัญหาที่บังคับการ (Command Post Exercise : CPX) 
- การฝึกภาคสนาม (Field Training Exercise : FTX) 
- การน าวีดิทัศน์การฝึก C-MEX 17 เสนอคณะรัฐมนตร ี

 
1 
1 
 
 
4 
 
1 
4 
1 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริม
ความมั่นคงของชาติ (พ.ศ.๒๕๕๖ 
– ๒๕๖๐) 
 

สตป. 1. อ านวยการ ประสานการด าเนินการ  
- ประชุมร่วมกับกองทัพภาคที่ 3 และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติในระดับ
พื้นที่ในเขตกองทัพภาคที่ 3 (พ.ศ. 2561 – 2562)  
- ประชุมติดตามและประเมินผลการด าเนินงานเฉพาะพื้นที่ท่ีเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Best practice)  
- ประชุมสัมมนาคณะอนุกรรมการอ านวยการและประสานการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (สล.อปพ.) 
- ประชุมร่วมกับส านักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นท่ีในเขตกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและ

 
5 
 
1 
1 
 



ภารกิจ หน่วยงาน กิจกรรม จ านวน 
ตราด (สล.พมพ.กปช.จต.) กรมยทุธการทหารเรือ (ยก.ทร.) และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อแปลงยทุธศาสตรฯ์ ไปสู่การปฏิบัติ  
2. ติดตามการด าเนินงาน (พ้ืนท่ีกองทัพภาคที่ 3 (เชียงใหม่) ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก  (กรุงเทพฯ) ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (สกลนคร) และภาคใต้ (กระบี่) 
3. เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ  
- ประชุมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรปฏิบัติงานพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคง  
- ประชุมสัมมนา การพัฒนาเครือข่ายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคง
ของชาติ 

 
4 
 
2 

แผนความมั่นคงแห่ งชาติทาง
ทะเล (พ.ศ. 2558 – 2564) 
 

สชป. 1. การก าหนด ระบบ กลไก แนวทาง มาตรการ   
- จัดท าร่างพระราชบัญญตัิการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. .... 
2. อ านวยการ ประสาน  
- การก าหนดแผนงาน/โครงการส าคัญ (flagship project) (คณะอนุกรรมการประสานแผนตดิตามและประเมินผลการปฏบิัติตามแผนฯ) 
- การจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล  (คณะอนุกรรมการจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล (อจชล.)) 
3. ติดตามการด าเนินงาน (กระบี่ สงขลา ระยอง) 

 
1 
 
1 
 
3 

แผนบริหารจัดการชายแดนด้าน
ความมั่นคง (พ.ศ. 2559 – 2564) 

สชป. 1. การช้ีแจงสร้างความเข้าใจ แผนบริหารจดัการชายแดนด้านความมั่นคง (พ.ศ. 2559 – 2564) (ใต้ เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
และตอนล่าง ตะวันออก) 
2. การอ านวยการ ประสาน ขับเคลื่อน โดยก าหนดโครงการเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งเป็นเรื่องส าคัญ (Flagship Project) เพื่อ
ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคง (อบขช.)) 
3. การพิจารณาการเปดิ-ระงับหรอืปิดจุดผา่นแดนประเภทต่างๆ คณะอนุกรรมการพิจารณาเปดิจุดผา่นแดนช่ัวคราว 

5 
 
1 
 
2 

งานเขตแดน  คณะเจ้าหน้าที่อาวุโสภายใต้คณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย – ลาว ตรวจสภาพภูมิประเทศ บริเวณช่องเม็ก – วังเต่า จังหวัด
อุบลราชธาน ี

1 

ยุทธศาสตร์ความมั่นคงของไทย
ต่อประเทศรอบบ้าน (พ.ศ. 2559 
– 2564) 

สชป. การชี้แจงสร้างความเข้าใจยุทธศาสตร ์(เชียงใหม่) 1 



ภารกิจ หน่วยงาน กิจกรรม จ านวน 
แนวทางการรักษาความมั่นคงของ
สถาบันหลักของชาติภายใต้การ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมี 
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข 

สภน. 
 

1. การชี้แจงสร้างความเข้าใจ 1) จังหวัดระยอง 2) จังหวัดขอนแก่น 3) จังหวัดพิษณุโลก 4) จังหวัดสงขลา และ 5) กรุงเทพมหานคร 
2. การอ านวยการ ประสาน ขับเคลื่อนแนวทางการรักษาความมัน่คงสถาบันหลักของชาติ 
- การประเมินสถานการณ์ แนวโนม้ แจ้งเตือน ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดตาม เฝ้าระวัง โดยกลไกคณะอนุกรรมการบรูณา
การติดตามสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อสถาบันหลักของชาติ   
- จัดตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกจิร่วมกับส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด าริ 
(ส านักงาน กปร.)  

5 
 
1 
 
1 

ความมั่นคงด้านการเมืองและ
สังคมจิตวิทยา 
 

สภน. 1. การประชาสมัพันธ์การแกไ้ขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยร่วมกับ สล.คปต.  
2. การศึกษาแนวทาง/มาตรการ/ปัญหา ข้อจ ากัด การพิจารณาอนุญาต การก ากับดูแลการด าเนินงานขององค์การเอกชน โดยได้
ก าหนดให้มีกลไก คือ คณะอนุกรรมการพิจารณาการท างานขององค์กรเอกชนและภาคประชาสังคม  
3. ร่วมขับเคลื่อนแผนอุปถัมภ์และคุ้มครองศาสนาตามค าสั่ง คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.) 

 

การป้องกันการโยกยา้ยถิ่นฐาน
ประชากร 
 

สภน. 
 

1. แรงงงานต่างด้าว 
- จัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาบตุรและผู้ติดตามแรงงานต่างด้าว ตามที่ คณะกรรมการ กนร. มอบหมาย (ประชุม
คณะอนุกรรมการฯที่เกี่ยวข้อง) 
2. ผู้อพยพหนีภัยจากการสูร้บ 
- ก าหนดท่าที มาตรการปฏิบัติ และส่งผู้อพยพหนีภยัจากการสูร้บ จากเมยีนมา กลุม่น าร่อง 71 คน กลับมาตภุูมิ (ประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง) 

 
1 
 
 
1 

ยุทธศาสตร์ความมั่นคงต่อ
ประชาคมการเมืองและความมั่นคง
อาเซียน (พ.ศ. 2558 – 2564) 

สรป. การตรวจสอบสถานการณ์ด้านการเมืองและความมั่นคงอาเซียน   2 

แนวทางในการก าหนดท่าทีของ
ไทยต่อกลุม่ประเทศต่างๆ 

สรป. คณะอนุกรรมการประเมินและวิเคราะหส์ถานการณ์ทางการเมืองและความมั่นคงระหว่างประเทศท่ีมผีลกระทบต่อไทย 4 

การลดอาวุธและการควบคุมอาวุธ
ตามแบบ 

สรป. การประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมอาวุธตามแบบอื่นๆ 
คณะอนุกรรมการตรวจทานค าแปลกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับสนธสิัญญาว่าด้วยการค้าอาวุธ (ATT) 

1 
2 

การไม่แพร่ขยายอาวุธท่ีมี
อานุภาพท าลายล้างสูง (WMD) 

 คณะอนุกรรมการประสานงานการด าเนินการป้องกันและแกไ้ขปัญหาอาวุธท่ีมีอานุภาพท าลายล้างสูง (อปอส.) 1 

 



ตารางที่ 7-2 สรุปกิจกรรมด าเนินการการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
หน่วยงาน ภารกิจ กิจกรรม จ านวน  
สชต. ก าหนดแนวทาง/มาตรการ ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 1/2560  7 เม.ย. 2560 1 

 การขับเคลื่อนนโยบายการ
บริหารและการพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต ้และ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรจ์ังหวัด
ชายแดนภาคใต้ที่เกีย่วข้อง 

1. การประชุมชี้แจงนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒  
2. การประชุมคณะอนุกรรมการขบัเคลื่อนการแกไ้ขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
3. การประชุมคณะอนุกรรมการจดัท าฐานข้อมูลดา้นความมั่นคงในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
4. การประชุมคณะท างานพิจารณากลั่นกรองการด าเนินงานขององค์การระหว่างประเทศ  (IGOs) และองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ที่
เกี่ยวข้องกับจังหวัดชายแดนภาคใต้  
5. การประชุมคณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนแนวทางของภาครัฐตอ่องค์การระหว่างประเทศ (IGOs) และองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs)ท่ี
เกี่ยวข้องกับจังหวดัชายแดนภาคใต้  
6. การพบปะนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ ณ ประเทศอียิปต์ และจอร์แดนเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคดิเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนวทางการ
ด าเนินการด้านการศึกษา  

5 
1 
1 
1 
 
1 
 
1 

 
 

การขับเคลื่อนการแก้ไขปญัหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ตาม
กลไกของคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการแกไ้ขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.) 

1. การประชุมส านักงานเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สล.คปต.) 
2. การตรวจราชการและตดิตามผลการด าเนินงานในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประธาน คปต. /รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก 
ประวิตร วงษ์สุวรรณ) และกรรมการ คปต. 
3. การประชุมส่วนราชการที่เกีย่วข้อง เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติการ การแก้ไขปญัหาและพัฒนาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ พ.ศ. 2558 - 2560 และขอ้สั่งการของประธาน คปต. 
4. การประชุมหารือเพื่อประสานการด าเนินการร่วมกับภาคส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศต่อการด าเนินนโยบายปี 2560 – 2562 

1 
1 
 
1 
 
1 

 การจัดท าแผนบูรณาการ
ขับเคลื่อนการแกไ้ขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต ้

1. คณะกรรมการพจิารณาการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะที่ 1 
ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง เรื่อง การขับเคลื่อนการแก้ไขปญัหาจังหวัดชายแดนภาคใต ้
2. การประชุมฝ่ายเลขานุการร่วมคณะกรรมการพิจารณาการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 คณะที่ 1 ยุทธศาสตรด์้านความมั่นคง 

 

 การพูดคุยเพื่อสันตสิุข 1. การประชุมคณะกรรมการอ านวยการพูดคุยเพื่อสันตสิุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
2. การประชุมส านักงานเลขานุการคณะกรรมการอ านวยการพูดคยุเพื่อสันติสุข (สล.คพส.) 
3. การประชุมคณะท างานทางเทคนิคร่วม 3 ฝ่าย (ไทยมาเลเซยี และ Party B) 

2 
 
7 



หน่วยงาน ภารกิจ กิจกรรม จ านวน  
4. การประชุมหารือแลกเปลี่ยนระหว่างผู้บริหารระดับสูงของ สมช. ไทย และ สมช. มาเลเซยี เพื่อกระชับความสัมพันธ์และเสริมสรา้ง
ความร่วมมือในระดับนโยบายความมั่นคง 

 ส านักงานคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการแกไ้ขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วน
หน้า/ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล 

1. การประชุมผู้แทนพิเศษของรัฐบาล/กรรมการ คปต. ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อติดตามการแก้ไขจังหวัดชานแดน
ภาคใต้ ตามมติที่ประชุม คปต. และข้อสั่งการของประธาน คปต./รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวติรฯ) 
2. การประชุมตดิตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามค าแนะน าและข้อเสนอแนะของ ผทพ./กรรมการ คปต. 
3. การประชุมร่วมผู้แทนพิเศษของรัฐบาล / กรรมการ คปต. กับฝ่ายประสานงาน ฝ่ายอ านวยการ และที่ปรึกษาประจ าผู้แทนพิเศษ 
4. การประชุมภายใน คปต.ส่วนหน้า 

1 
 
1 
1 
 

 

 การประเมินสถานการณ์ความม่ันคง  

ตารางที่ 8 ตารางสรุปกิจกรรมด าเนินการการประเมินสถานการณ์ความมั่นคง  

ภารกิจ หน่วยงาน กิจกรรม จ านวน 
การประเมินสถานการณ ์ สปภ. 

สปภ. 
สปภ. 
สปภ. 
สนผ. 

1. คณะอนุกรรมการพิจารณาสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ (อสกช.)  
2. คณะอนุกรรมการประสานและอ านวยการยุทธศาสตร์ข่าวกรองแห่งชาติ (อปยข.) 
3. ประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินสถานการณ์ทีส่่งผลกระทบต่อความมั่นคงกรณีเร่งด่วนฉุกเฉิน 
4. ประชุมแลกเปลี่ยนข้อมลูด้านการข่าวเพื่อประเมินสถานการณ์ภัยคุกคามความมั่นคง (น่าน) 
5. คณะอนุกรรมการศึกษาและประเมินสถานการณ์ระดับยุทธศาสตร์เพื่อเสนอแนะแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาส าคญัที่กระทบต่อ
ความมั่นคง (อศปม.) 

20 
5 
10 
1 
43 

ระบบการแจ้งเตือนภยัคุกคาม
ความมั่นคง 

สปภ. 1. ประชุมทดสอบระบบการแจ้งเตือนระดับภัยคุกคามแห่งชาติในดา้นการก่อการรา้ย  
2. ประกาศสภาความมั่นคงแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และการยกเลิกประกาศสถานการณ์อันเป็นภัยคุกคาม และการ
ก าหนดระดับความร้ายแรงของภัยคุกคามในด้านการก่อการร้าย  

1 
 
1 



ภารกิจ หน่วยงาน กิจกรรม จ านวน 
ประสานและอ านวยการ
ยุทธศาสตร์ข่าวกรองแห่งชาต ิ

สปภ. 
 

1. การประสานและอ านวยการยุทธศาสตร์ข่าวกรองแห่งชาต ิและการประเมินสถานการณ์ความมั่นคง 
2. ประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจยกร่างกฎหมายว่าด้วยข้อมูลความมั่นคงของรัฐและความลับของทางราชการ 
3. ประชุมคณะกรรมการนโยบายรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ  
4. ประสานงานด้านการข่าวในพ้ืนท่ีส่วนภูมิภาค หรือตามที่ได้รับเชิญจากประชาคมข่าวกรอง 

4 
1 
1 
4 

เสรมิสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้าน
ความมั่นคง/ประชาคมข่าวกรอง
ด้านความมั่นคง 

สปภ. การแลกเปลี่ยนการเยือน เพื่อเสรมิสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์เครือข่ายด้านความมั่นคง/ประชาคมข่าวกรองด้านความมั่นคงกับ
ต่างประเทศ 1) อิสราเอล 2) อินเดีย 3) ออสเตรเลีย 4) เกาหลีใต ้ 

4 

 

 ความร่วมมือด้านความม่ันคงกับต่างประเทศ   

ตารางที่ 9 สรุปความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ 

ประเด็นความร่วมมือ จ านวน หน่วยงาน หมายเหตุ/ รายละเอียด 
1. กรอบความร่วมมือด้านความมั่นคง 6 สปภ. สรป. สชป. สภช. (3) 1. อิสราเอล 

2. รัสเซีย 
3. เวียดนาม 
4. อินเดีย 
5. BIMSTEC 
6. มาเลเซีย 

2. กรอบพันธกรณีระหว่างประเทศ 11 สรป. สภน. สภช. สชป. สตป. 1. Shangri-La Dialogue  
2. กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR)1. อนุสัญญาว่าด้วย
การห้ามอาวุธตามแบบบางชนิด 
3. รัฐภาคีสนธิสัญญาว่าด้วยการค้าอาวุธ 
4. รัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร 
5. ตราสารห้ามอาวุธนิวเคลียร์ 



ประเด็นความร่วมมือ จ านวน หน่วยงาน หมายเหตุ/ รายละเอียด 
6. สนธิสัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ 
7. กรอบความริเริ่มระดับโลกเพื่อต่อต้านการก่อการร้ายที่ใช้นิวเคลียร์ (GICNT) 
8. อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ 
9. กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก  
10. การจัดตั้งศูนย์ประสานงานการบังคับใช้กฎหมายล้านช้าง - แม่โขง 

3. ประชุมระหว่างประเทศ 3 สปภ. ความร่วมมือกับสหรัฐอเมริกา 
4. เสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคง 17 สตป. (1) สปภ. (3) สรป. สนผ. 

กพอ. 
1) การเตรียมพร้อมภัยพิบัติ 
2) การประเมินสถานการณ์ความมั่นคงร่วม  
3) ความร่วมมือทางวิชาการ/ การศึกษาแลกเปลี่ยนประเด็นความมั่นคง 
4) ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 

5. การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 4 สชต. 1) การติดตามการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิมใน
ต่างประเทศ 
2) การเจรจาเพื่อสันติสุข 

6. ประชุม ฝึกอบรม ตามประเด็นความมั่นคง 16 สภช. สรป. สชป. สตป. สนผ. 1) อาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้าย 
2) การแก้ไขปัญหาอาวุธท่ีมีอานุภาพท าลายล้างสูงและการค้าอาวุธ 
3) อาเซียน/ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 
4) ความมั่นคงทางทะเล 

 
 

 ฐานข้อมูลความม่ันคงและการพัฒนาองค์ความรู้ด้านความม่ันคง 

ตารางที ่10 สรุปกิจกรรมด าเนินการฐานข้อมูลความมั่นคงและการพัฒนาองค์ความรูด้้านความมั่นคง 

หน่วยงาน ภารกิจ กิจกรรม จ านวน 

สปภ. ฐานข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาแนวทางการจัดตั้งฐานข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2560 1 

กพอ. ฐานข้อมูลด้านความมั่นคง ประชุมเพื่อก าหนดระบบการเชื่อมโยงข้อมูลด้านความมั่นคงของประเทศ วันท่ี 1 มิ.ย. 1 



หน่วยงาน ภารกิจ กิจกรรม จ านวน 

กพอ. องค์ความรู้ด้านความมั่นคง สัมมนาวิขาการ 

สนับสนุนวิทยากรบรรยายแก่หน่วยงาน ส่วนราชการ และ สถาบันวิชาการ 

การเข้าเยี่ยมชม 

2 

86 

6 
 

 ภารกิจกฎหมายความม่ันคง  

ตารางที่ 11 สรุปกิจกรรมด าเนินการภารกิจกฎหมายความม่ันคง 

หน่วยงาน ภารกิจ กิจกรรม จ านวน 

กกม. ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร
สถานการณ์ฉุกเฉิน (กบฉ.) 

ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน (กบฉ.) 1 

กกม.  

สปภ. 

สปภ. 

พัฒนากฎหมาย ร่างระเบียบ   จัดท ากฎหมายล าดับรองรองรับ พระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2559  

ปรับปรุงร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. .... (ประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง) 

จัดท าร่างพระราชบัญญัติข้อมูลความมั่นคงของรัฐและความลับของทางราชการ พ.ศ. .... (ประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง) 

4 

2 

1 

กกม. เสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมาย การจัดฝึกอบรมเพื่ อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ  พระราชบัญญั ติสภาความมั่ นคงแห่ งชาติ  พ .ศ. 2559 และกฎหมาย 
ด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการ 

1 

 

 

 

 



 ภารกิจบริหารจัดการ 
ตารางที่ 14 สรุปภารกิจบริหารจัดการ/ สนับสนุน 

ประเด็น – ภารกิจ หน่วยงาน กิจกรรม (จ านวนครั้ง/เล่ม) หมายเหต ุ
คณะกรรมการ/

คณะท างาน 
ประชุมสมัมนา เอกสาร/

รายงานระบบ 
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ประชุมผู้บริหาร สนผ. 10    
ปรับโครงสร้าง/การแบ่งส่วน
ราชการ 

กพบ. 4   1. คณะท างานแบ่งส่วนราชการของส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
 

ระบบควบคมุภายใน กพบ.  1 2 1. การฝึกอบรม เรื่อง “การจัดท าและการรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตาม
ระเบยีบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน” เมื่อ 27 – 28 ตลุาคม 2559 
2. รายงานผลด าเนินการควบคุมภายใน 2 ฉบับ (1 ต.ค. 2559 – 30 เม.ย. 2560 และ 1 
พ.ค. 2560 – 30 ก.ย. 2560 

ระบบแผนงานงบประมาณ สนผ. 7 3 5 1. คณะท างานคณะท างานพัฒนาแผนปฏิบัตริาชการ ประสาน และบูรณาการงบประมาณ 
ของ สมช 
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ 1) จัดท าแผนปฏิบัตริาชการ 2561  
3. เอกสาร/รายงาน  1) ข้อเสนองบประมาณราจ่ายประจ าปีงบประมาณเบื้องต้น  2) ค าเสนอขอ
งบประมาณ 3) เอกสารประกอบการช้ีแจงสภานติิบัญญัติแห่งชาติ (1) คณะกรรมาธกิาร
วิสามญัพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  (2) คณะอนุกรรมาธิการ
วิสามัญฝึกอบรมฯ  (3) คณะอนุกรรมาธิการวิสามัญครุภณัฑ์ฯ 
4. แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
5. รายงานผลการปฏิบตัิราชการ สมช. 

ระบบบรหิารการคลังและการ
จัดท าต้นทุนผลผลิต 

กบค. 1 1 1 1. คณะกรรมการจัดท าการจัดท าต้นทุนผลผลติ 
2. การฝึกอบรมเรื่องระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกคา่ใช้จ่ายในการเดินทางไป



ประเด็น – ภารกิจ หน่วยงาน กิจกรรม (จ านวนครั้ง/เล่ม) หมายเหต ุ
คณะกรรมการ/

คณะท างาน 
ประชุมสมัมนา เอกสาร/

รายงานระบบ 
ราชการค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาและค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานของส่วนราชการ 
3. รายงานการจัดท าต้นทุนผลผลติ 

มาตรการประหยัดพลังงาน พอย.   3 ปรับปรุง 3 ระบบ 1) ระบบไฟฟ้า 2) ระบบปรับอากาศ และ 3) ระบบพลังงานแสงอาทิตย ์
พัฒนาระบบสารสนเทศ ศทส.   3 ศึกษา/ก าหนดการพัฒนาระบบสารสนเทศ 3 รายการ  

1. การจัดท ามาตรฐานข้อมลูกลางเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมลูด้านความมั่นคง 2. การพัฒนา
ระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลของหน่วยงาน (พัฒนาระบบจัดการความรู้ของ สมช. การ
ปรับปรุงระบบเว็บไซต์ และการบ ารุงรักษาระบบฐานข้อมูลกลาง) 3. การจัดท าแผนปฏิบัติ
การดิจิทัล 2561 - 2563 ของ สมช.  

โครงการส่งเสริมและเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย ์

กบส./
พอย. 

 1  1. เข้าร่วมงานราชพิธี หรืองานรัฐพิธี 35 งาน 
2. ประชุมสัมมนา การเทดิทูนสถาบันพระมหากษตัริย์ การเรยีนรู้การด าเนินงานตาม
โครงการพระราชด าริ การสร้างความรู้ ความเข้าใจ พระราชบญัญัตขิ้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ (15 – 16 ธันวาคม 
2559) 

พัฒนาองค์กร/ระบบบริหารและบุคคล  
ระบบบรหิารงานบุคคล กบท.    อ.ก.พ สมช. 
(สรรหาบุคคล)     1. คกก.คัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ  

2. คณะกรรมการประเมินผลงานวชิาการเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
3. การคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้ง/เลื่อนให้ด ารงต าแหน่ง 19 ต าแหน่ง  
4. การสอบแข่งขันฯ ต าแหน่ง นวผ.ปก 40 อัตรา 
5. รับโอนข้าราชการ 5 อัตรา 

(จัดการเงินเดือน/ประเมินผลงาน)      
(สร้างแรงจูงใจ)     1. คกก. คัดเลือกข้าราชการพลเรอืนดีเด่น ปี 59 



ประเด็น – ภารกิจ หน่วยงาน กิจกรรม (จ านวนครั้ง/เล่ม) หมายเหต ุ
คณะกรรมการ/

คณะท างาน 
ประชุมสมัมนา เอกสาร/

รายงานระบบ 
(ฝึกอบรม)     1. คกก. คัดเลือก ขรก. เพื่อไปรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ปี 60 

2. จ านวนผู้ไดร้ับทุน 4 คน 
ระบบบรหิารองค์กร      
(พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ) 

กพบ. 1 3 1 1. คณะท างานพัฒนาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐของส านักงานฯ 
2. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรยีมความพร้อมการตรวจรบัรองคุณภาพการ
บริหารจดัการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับท่ี 2 และแนวทางปฏิบัติที่ดี (Best Practice) 
3. รายงานผลด าเนินการ 

ระบบคุณธรรมและความโปร่งใส 
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ศปท.   1 รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงาน (ITA) 
แผนป้องกันการทุจริตแห่งชาต ิ ศปท.  3 4 1. ประชุมสัมมนา 1) ส่งเสริมบุคลากรให้มีจิตส านึกสาธารณะ สามารถแยกแยะระหว่าง

ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 2) เสริมสร้างคุณธรรมจรยิธรรมในการ
ป้องกันการทุจริต 3) เสรมิสร้างความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบที่บังคับใช้ในการป้องกันมิให้
เกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
2. เอกสาร/ระบบ 1) คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 2) ประกาศเจตนารมณ์ในการ
ต่อต้านการทุจริตของส านักงานฯ 3) สร้างช่องทางและปรับปรุงระบบการร้องเรยีนและแจ้ง
ปัญหาการทุจริตของบุคลากร 4) เผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร และสื่อประชาสัมพันธ์ 

การเปิดเผยข้อมลูข่าวสาร กบส.   1 ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดไูด้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) ตาม
พระราชบัญญัติข้อมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

ระบบการตรวจสอบและการตรวจสอบทางการเงิน 
ระบบตรวจสอบภายใน กตส.   1 รายงานการตรวจสอบภายใน 
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งบประมาณรายจ่าย โอนเงิน โอนเปลีย่นแปลง งบสุทธิ การส ารองเงิน ใบสังซ้ือ / สัญญา

แผนงาน/ผลผลติ/งบรายจ่าย ตาม พรบ. / เงินประจ างวด เบิกแทน งปม./รับโอน งปม. ตามระบบ GFMIS หมายเหตุ

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

จ านวนเงิน จ านวนเงิน จ านวนเงิน จ านวนเงิน จ านวนเงิน จ านวนเงิน จ านวนเงิน คดิเป็น % จ านวนเงิน คดิเป็น %

รวมทั้งส้ิน 239,686,100.00                17,680,900.00           1,056,030.00-             220,949,170.00        966,997.00               8,121,340.00            189,981,895.79       85.98  % 21,878,937.21         14.02  %

แผนงาน        พื้นฐานด้านความมัน่คงและการต่างประเทศ 134,037,000.00                8,031,900.00             2,023,027.00-             123,982,073.00        -                           8,121,340.00            103,838,424.78       83.75  % 12,022,308.22         16.25  %

ผลผลติ         นโยบาย  ยุทธศาสตร์  แผนแม่บท  มาตรการ
                      แนวทางเพ่ือเสริมสร้างและรักษาความมัน่คงแห่งชาติ

งบด าเนินงาน 25,485,100.00                  -                            4,800.00                    25,489,900.00          -                           2,322,600.00            20,506,663.28         80.45  % 2,660,636.72           19.55  %
   -  ค่าตอบแทน 1,075,600.00                       -                               -                               1,075,600.00              -                              -                              636,674.11                 59.19 % 438,925.89                 40.81 %

   -  ค่าใชส้อย 13,829,300.00                     -                               4,800.00                      13,834,100.00             -                              2,322,600.00              10,211,344.46            73.81 % 1,300,155.54              26.19 %

   -  ค่าวสัดุ 1,755,200.00                       -                               -                               1,755,200.00              -                              -                              1,530,458.97              87.20 % 224,741.03                 12.80 %

   -  ค่าสาธารณูปโภค 8,825,000.00                       -                               -                               8,825,000.00              -                              -                              8,128,185.74              92.10 % 696,814.26                 7.90 %

งบลงทุน 11,924,000.00                  -                            2,297,590.00             14,221,590.00          -                           5,678,900.00            7,375,873.77           51.86  % 1,166,816.23           48.14   %

1.  ค่าครุภณัฑ์ 5,880,000.00                       -                            -                            5,880,000.00              -                              5,819,600.00              98.97 % 60,400.00                   1.03 %

      -   ครุภณัฑ์อ่ืน ๆ 1,380,000.00                       -                               -                               1,380,000.00              -                              -                              1,369,600.00              99.25 % 10,400.00                   0.75 % ศทส.

      -   ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 4,500,000.00                       -                               -                               4,500,000.00              -                              -                              4,450,000.00              98.89 % 50,000.00                   1.11 % ศทส.

2.  ค่าทีด่นิและส่ิงก่อสร้าง 6,044,000.00                       -                            -                            6,044,000.00              -                              5,678,900.00              -                             0.00 % 365,100.00                 100.00 %

3.  ครุภณัฑ์ส านักงาน -                                      -                            977,590.00                977,590.00                 -                              -                              582,573.77                 59.59 % 395,016.23                 40.41 % รับโอนจาก ค.4.2

4.  ครุภณัฑ์คอมพิเตอร์ -                                      -                            1,320,000.00             1,320,000.00              -                              -                              973,700.00                 73.77 % 346,300.00                 26.23 % รับโอนจาก ค.3.8

รายงานสถานะงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2560

ณ  30  กันยายน  2560

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



งบประมาณรายจ่าย โอนเงิน โอนเปลีย่นแปลง งบสุทธิ การส ารองเงิน ใบสังซ้ือ / สัญญา

แผนงาน/ผลผลติ/งบรายจ่าย ตาม พรบ. / เงินประจ างวด เบิกแทน งปม./รับโอน งปม. ตามระบบ GFMIS หมายเหตุ

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

จ านวนเงิน จ านวนเงิน จ านวนเงิน จ านวนเงิน จ านวนเงิน จ านวนเงิน จ านวนเงิน คดิเป็น % จ านวนเงิน คดิเป็น %

งบรายจ่ายอ่ืน 96,627,900.00                  8,031,900.00             4,325,417.00-             84,270,583.00          -                           119,840.00               75,955,887.73         90.13 % 8,194,855.27           9.87    %

1.  ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความพร้อมในการรักษาอาณาเขต- 22,500,000.00                  5,951,900.00             -                            16,548,100.00          -                           119,840.00               14,173,327.04         85.65  % 2,254,932.96           14.35 %

ดนิแดนฐานทรัพยากรและโครงสร้างพื้นฐาน
        -  ยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ 9,150,075.00                       801,900.00                  -                               8,348,175.00              -                              119,840.00                 7,345,222.73              87.99 % 883,112.27                 12.01 % สตป.

        -  งานเขตแดน 367,000.00                          -                               -                               367,000.00                 -                              -                              234,430.10                 63.88 % 132,569.90                 36.12 % สชป.

        -  งานเกี่ยวกับผู้หนีภยัการสู้รบตามพื้นทีช่ายแดนไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน 388,475.00                          -                               -                               388,475.00                 -                              -                              386,350.00                 99.45 % 2,125.00                    0.55 % สภน.

        -  งานอ านวยการและบริหารศุนย์ประสานการปฏบัิตใินการรักษาผลประโยชน์ของชาติ 1,398,000.00                       -                               -                               1,398,000.00              -                              -                              1,360,060.00              97.29 % 37,940.00                   2.71 % สชป.

        -  งานการไม่แพร่ขยายอาวุธทีม่อี านาจท าลายสูง 2,063,000.00                       -                               -                               2,063,000.00              -                              -                              1,007,462.78              48.83 % 1,055,537.22              51.17 % สรป.

        -  งานด ารงชีดความสามารถปฏบัิตต่ิอต้านการก่อการร้ายสากล 4,950,000.00                       4,950,000.00                -                               -                              -                              -                              -                             0.00 % -                             100.00 % ศตก.

        -  แผนความมัน่คงแห่งชาตทิางทะเล 2,183,450.00                       200,000.00                  -                               1,983,450.00              -                              -                              1,839,801.43              92.76 % 143,648.57                 7.24 % สชป.

        -  การขบัเคล่ือนโครงการส าคญัฯ 2,000,000.00                       -                               -                               2,000,000.00              -                              -                              2,000,000.00              100.00 % -                             0.00 % สนผ.

2.  ค่าใช้จ่ายพฒันาและเพิ่มประสิทธิภาพขบัเคล่ือนนโยบาย 28,277,900.00                  800,000.00                -                            27,477,900.00          -                           -                           25,412,382.12         92.48 % 2,065,517.88           7.52 %

ความมัน่คงแห่งชาติ
        -  นโยบายความมัน่คงแห่งชาต ิพ.ศ… 6,935,075.00                       -                               -                               6,935,075.00              -                              -                              6,571,451.19              94.76 % 363,623.81                 5.24 % สนผ.

        -  นโยบายความมัน่คงแห่งชาต ิพ.ศ… 800,000.00                          -                               -                               800,000.00                 -                              -                              787,330.49                 98.42 % 12,669.51                   1.58 % พอย.

        -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพ่ือเสริมความมัน่คงของชาติ 1,671,900.00                       -                               -                               1,671,900.00              -                              -                              1,537,341.54              91.95 % 134,558.46                 8.05 % สตป.

        -  การประชาสัมพันธ์งานความมัน่คง 911,125.00                          -                               -                               911,125.00                 -                              -                              870,224.70                 95.51 % 40,900.30                   4.49 % สภน.

        -  ยุทธศาสตร์ข่าวกรอง พ.ศ. 57 - 61 7,775,975.00                       -                               -                               7,775,975.00              -                              -                              7,146,786.08              91.91 % 629,188.92                 8.09 % สปภ.

        -  พัฒนาองค์ความรู้ด้านความมัน่คง 4,879,625.00                       -                               -                               4,879,625.00              -                              -                              4,107,667.00              84.18 % 771,958.00                 15.82 % กพอ.

        -  พัฒนาองค์ความรู้ด้านความมัน่คง 1,000,000.00                       -                               -                               1,000,000.00              -                              -                              1,000,000.00              100.00 % -                             0.00 % สภน.

        -  งานจัดการองค์กรความรู้ด้านความมัน่คงภายในองค์กร 175,000.00                          -                               -                               175,000.00                 -                              -                              153,527.10                 87.73 % 21,472.90                   12.27 % กพอ.

        -  การพัฒนาละเพิ่มประสิทธิภาพการใช้กฎหมายความมัน่คง 1,874,400.00                       -                               -                               1,874,400.00              -                              -                              1,870,583.12              99.80 % 3,816.88                    0.20 % กกม.

        -  พัฒนาศักยภาพของหน่วยงานในการใช้กฎหมายความมัน่คง 200,000.00                          -                               -                               200,000.00                 -                              -                              195,637.95                 97.82 % 4,362.05                    2.18 % กกม.

        -  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร 450,000.00                          -                               -                               450,000.00                 -                              -                              443,276.27                 98.51 % 6,723.73                    1.49 % กพบ.

        -  งานพัฒนาแผนปฏบัิตริาชการภายในองค์กร 354,800.00                          -                               -                               354,800.00                 -                              -                              333,751.81                 0.00 % 21,048.19                   100.00 % กพน.

        -  งานด ารงขดีความสามารถในการปฏบัิตกิารต่อต้านการก่อการร้ายสากล 800,000.00                          800,000.00                  -                               -                              -                              -                              -                             0.00 % -                             0.00 % ศตก.

        -  การปฏบัิตกิารต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 450,000.00                          -                               -                               450,000.00                 -                              -                              394,804.87                 87.73 % 55,195.13                   12.27 % ศปท.

ณ  30  กันยายน  2560

คงเหลือสุทธิ (8)=(4)-(5)-(6)-(7)เบิกจ่ายสุทธิ  (7)
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งบประมาณรายจ่าย โอนเงิน โอนเปลีย่นแปลง งบสุทธิ การส ารองเงิน ใบสังซ้ือ / สัญญา

แผนงาน/ผลผลติ/งบรายจ่าย ตาม พรบ. / เงินประจ างวด เบิกแทน งปม./รับโอน งปม. ตามระบบ GFMIS หมายเหตุ

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

จ านวนเงิน จ านวนเงิน จ านวนเงิน จ านวนเงิน จ านวนเงิน จ านวนเงิน จ านวนเงิน คดิเป็น % จ านวนเงิน คดิเป็น %

3.  ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความพร้อมในการรักษาอ านาจ 23,500,000.00                  1,000,000.00             2,320,000.00-             20,180,000.00          -                           -                           16,723,519.47         82.87   % 3,456,480.53           17.13   %

อธิปไตย สถาบันหลกั ระบบการเมือง เศรษฐกจิ และสังคม
        -  งานความมัน่คงของสถาบันหลัก 1,710,000.00                       -                               -                               1,710,000.00              -                              -                              996,649.42                 58.28 % 713,350.58                 41.72 % สภน.

        -  ยุทธศาสตร์แก้ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองทั้งระบบ 1,381,550.00                       -                               -                               1,381,550.00              -                              -                              1,217,679.14              88.14 % 163,870.86                 11.86 % สภน.

        -  ยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ 14,000,000.00                     1,000,000.00                250,000.00-                  12,750,000.00             -                              -                              10,716,338.64            84.05 % 2,033,661.36              15.95 % สภช.

        -  ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาก่อการร้าย พ.ศ. ... 1,930,100.00                       -                               750,000.00-                  1,180,100.00              -                              -                              1,101,145.57              93.31 % 78,954.43                   6.69 % สภช.

        -  งานสังคมจิตวทิยา 1,004,850.00                       -                               -                               1,004,850.00              -                              -                              974,434.75                 96.97 % 30,415.25                   3.03 % สภน.

        -  งานศึกษา ประเมนิ จัดท ายุทธศาสตร์ความมัน่คงเกี่ยวกับชนต่างวมันธรรม 1,234,500.00                       -                               -                               1,234,500.00              -                              -                              815,447.20                 66.05 % 419,052.80                 33.95 % สชต.

        -  การโยกย้ายถิ่นฐานประชากร 339,000.00                          -                               -                               339,000.00                 -                              -                              328,107.75                 96.79 % 10,892.25                   3.21 % สภน.

        -  การขบัเคล่ือนโครงการส าคญัฯ 1,900,000.00                       -                               1,320,000.00-                580,000.00                 -                              -                              573,717.00                 98.92 % 6,283.00                    1.08 % สนผ.

4. ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความพร้อมในการรักษาดุลยภาพทาง 16,540,000.00                  280,000.00                3,389,812.00-             12,870,188.00          -                           -                           12,756,896.92         99.12   % 113,291.08              0.88     %

การเมืองระหว่างประเทศ ปฏิสัมพนัธ์กบัภายนอกประเทศ
        -  ยุทธศาสตร์ต่อประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียน 5,500,000.00                       -                               1,270,000.00-                4,230,000.00              -                              -                              4,394,695.70              103.89 % 164,695.70-                 3.89-             % สรป.

        -  ยุทธศาสตร์ความมัน่คงของไทยต่อประเทศมหาอ านาจ 4,700,000.00                       -                               1,674,587.00-                3,025,413.00              -                              -                              3,164,952.17              104.61 % 139,539.17-                 4.61-             % สรป.

        -  ยุทธศาสตร์ความมัน่คงของไทยต่อประเทศเพ่ือนบ้าน 505,000.00                          -                               -                               505,000.00                 -                              -                              455,801.80                 90.26 % 49,198.20                   9.74             % สชป.

        -  งานบริหารจัดการชายแดนในมติคิวามมัน่คง 1,315,000.00                       180,000.00                  -                               1,135,000.00              -                              -                              1,122,867.60              98.93 % 12,132.40                   1.07             % สชป.

        -  งานการลดอาวุธและการควบคุมอาวุธตามแบบ 2,213,040.00                       -                               445,225.00-                  1,767,815.00              -                              -                              1,573,083.79              88.98 % 194,731.21                 11.02           % สรป.

        -  งานพัฒนาร่วมในอนุภูมภิาค 1,706,960.00                       100,000.00                  -                               1,606,960.00              -                              -                              1,487,601.23              92.57 % 119,358.77                 7.43             % สชป.

        -  การขบัเคล่ือนโครงการส าคญัฯ 600,000.00                          -                               -                               600,000.00                 -                              -                              557,894.63                 92.98 % 42,105.37                   7.02             % สนผ.

5.  ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการองค์กรตามหลกับริหารทีด่ี 5,500,000.00                    -                            -                            5,500,000.00            -                           -                           5,211,675.51           94.76   % 288,324.49              5.24     %

        -  การบริหารงานการเงินและคลัง 400,000.00                          -                               -                               400,000.00                 -                              -                              392,656.70                 98.16 % 7,343.30                    1.84             % กบค.

        -  การบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 750,000.00                          -                               -                               750,000.00                 -                              -                              722,359.63                 96.31 % 27,640.37                   3.69             % กบท.

        -  งานบริหารการประชุม 700,000.00                          -                               -                               700,000.00                 -                              -                              609,035.15                 87.01 % 90,964.85                   12.99           % กบป.

        -  งานสารบรรณและประชาสัมพันธ์ (ส่งเสริมและเทดิทูนมหากษตัริย์) 533,300.00                          -                               -                               533,300.00                 -                              -                              530,289.72                 99.44 % 3,010.28                    0.56             % กบส.

        -  งานสารบรรณและประชาสัมพันธ์ (การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทางราชการ) 316,700.00                          -                               -                               316,700.00                 -                              -                              256,894.00                 81.12 % 59,806.00                   18.88           % กบส.

        -  งานสนับสนุนการบริหารงานพัสดุ อาคาร และยานพาหนะ 1,248,600.00                       -                               -                               1,248,600.00              -                              -                              1,178,049.86              94.35 % 70,550.14                   5.65             % พอย.

        -  การพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่ายส่ือสาร 1,001,400.00                       -                               -                               1,001,400.00              -                              -                              989,726.51                 98.83 % 11,673.49                   1.17             % ศทส.

        -  งานการจัดท าค ารับรองการปฏบัิตริาชการเพ่ือการพัฒนาองค์กร 550,000.00                          -                               -                               550,000.00                 -                              -                              532,663.94                 96.85 % 17,336.06                   3.15             % กพบ.
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คงเหลือสุทธิ (8)=(4)-(5)-(6)-(7)



งบประมาณรายจ่าย โอนเงิน โอนเปลีย่นแปลง งบสุทธิ การส ารองเงิน ใบสังซ้ือ / สัญญา

แผนงาน/ผลผลติ/งบรายจ่าย ตาม พรบ. / เงินประจ างวด เบิกแทน งปม./รับโอน งปม. ตามระบบ GFMIS หมายเหตุ

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

จ านวนเงิน จ านวนเงิน จ านวนเงิน จ านวนเงิน จ านวนเงิน จ านวนเงิน จ านวนเงิน คดิเป็น % จ านวนเงิน คดิเป็น %

6.  ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศช่ัวคราว 310,000.00                       -                            1,359,795.00             1,669,795.00            -                           -                           1,656,157.67           99.18   % 13,637.33                0.82      % กบท.

        -  อบรมหลักสูตร Peace Mediation Course2017 (สวสิเซอร์แลนด์) -                                      -                               -                               -                              -                              -                              296,362.67                 -                             0.00 %

        -  เดนิทางเยือนสหรัฐฯ วนัที ่27 ก.ย. - 4 ต.ค. 60 1,359,795.00                1,669,795.00              -                              -                              1,359,795.00              -                             0.00 %

7.  งบด าเนินงาน (รับโอนจาก สปน.) -                                   -                            24,600.00                  24,600.00                 -                           -                           21,929.00                89.14    % 2,671.00                  10.86    %

แผนงาน         บูรณาการ ขบัเคล่ือนการแก้ไขปัญหา จชต. 27,818,800.00                  9,649,000.00             966,997.00                19,136,797.00          966,997.00               -                           17,543,083.12         91.67   % 626,716.88              8.33    %

โครงการ         โครงการ นโยบาย แนวทาง มาตรการ การประสาน

                       และบูรณาการ เพ่ือแก้ไขปัญหาความไม่สงบใน

                       จังหวดัชายแดนภาคใต้

ค่าใช้จ่ายการด าเนินงานตามนโยบายการบริหาร จชต. 9,118,800.00                    -                            -                            9,118,800.00            -                           -                           8,913,777.80           97.75 % 205,022.20              2.25 % สชต.
ค่าใช้จ่ายการขบัเคล่ือนแก้ไขปัญหา จชต. 18,700,000.00                  9,649,000.00             966,997.00                10,017,997.00          966,997.00               -                           8,629,305.32           86.14 % 421,694.68              13.86 % สล.คปต.

แผนงาน         บุคลากรภาครัฐ 77,830,300.00                  -                            -                            77,830,300.00          -                           -                           68,600,387.89         88.14  % 9,229,912.11           11.86  %

แผนงาน         รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

                       รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ

งบบุคลากร 75,446,800.00                  -                            -                            75,446,800.00          -                           -                           66,273,561.17         87.84  % 9,173,238.83           12.16  %
   -   เงินเดือน 61,667,600.00                     -                               -                               61,667,600.00             -                              -                              54,086,656.37            87.71 % 7,580,943.63              12.29 %

   -   ค่าจา้งประจ า 4,400,900.00                       -                               -                               4,400,900.00              -                              -                              4,301,134.80              97.73 % 99,765.20                   2.27 %

   -   ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 9,378,300.00                       -                               -                               9,378,300.00              -                              -                              7,885,770.00              84.09 % 1,492,530.00              15.91 %

งบด าเนินงาน 2,383,500.00                    -                            -                            2,383,500.00            -                           -                           2,326,826.72           97.62  % 56,673.28                2.38    %
   -   ค่าตอบแทน 2,050,500.00                       -                               -                               2,050,500.00              -                              -                              2,046,001.72              99.78 % 4,498.28                    0.22 %

   -   ค่าใชส้อย 333,000.00                          -                               -                               333,000.00                 -                              -                              280,825.00                 84.33 % 52,175.00                   15.67 %

 - 4 -

อบรม 
ขรก.สปน.
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เบิกจ่ายสุทธิ  (7) คงเหลือสุทธิ (8)=(4)-(5)-(6)-(7)



หมายเหตุ        - โอนเงินเบิกแทน (17,680,900 บาท)  - โอนเปลีย่นแปลง งปม./รับโอน งปม.  (-1,056,030 บาท)
                            โครงการ 1 (5,951,900 บาท)                              - ค่าใชจ่้ายส่วนต่างการโอน งปม.เดินทางไปราชการค่างประเทศชัว่คราว (ค.6) ซ่ึง สมช. ขอโอนเปล่ียนแปลง 2,445,225 บาท แต่สงป. อนุมติั 1,364,595 บาท 

                             - ส านกังานปลดักระทรวงกลาโหม 601,900 บาท (จาก ค.1.1)                              - รับโอน งปม. จาก สปน. 24,600 บาท  (อบรม ขรก.สปน.)

                             - กองทพัเรือ 400,000 บาท (จาก ค.1.1(200,000), ค.1.7(200,000))  - ใบส่ังซ้ือ/สัญญา (8,121,340 บาท)
                             - ศตก. 4,950,000 บาท                              ค่าใช้สอย

                            โครงการ 2 (800,000 บาท)                                  - ค่าเช่ารถยนต ์2,322,600 บาท

                             - ศตก. 800,000 บาท                              งบลงทุน

                            โครงการ 3 (1,000,000 บาท)                                  - ปรับปรุงอาคารฯ 5,678,900 บาท

                             - ส านกังานปลดักระทรวงการต่างประเทศ 1,000,000 บาท (จาก ค.3.3)                              โครงการ 1 (119,840 บาท)

                            โครงการ 4 (280,000 บาท)                                  - จดัพิมพห์นงัสือแผนผนึกก าลงัและทรัพยากรเพ่ือการป้องกนัประเทศ  119,840 บาท (สตป. 1.1)

                             - กองทพับก 280,000 บาท (จาก ค.4.4(180,000), ค.4.6(100,000))

                            โครงการ 2 สล.คปต. (9,649,000)

                             - สนง.คปต.ส่วนหนา้ (9,649,000)



ล ำดบั

ที่

งบประมำณทีไ่ด้รับ

จดัสรร
โอนเบิกแทน

โอนเปลีย่นแปลง/

รับโอน งปม.
งบคงเหลือสุทธิ

กำรส ำรองเงนิ/

ใบส่ังซ้ือ,สัญญำ

คชจ. ทีว่ำงเบิกใน

ระบบ GFMIS 

ณ 30 ก.ย. 60

ยอดคงเหลือ

(1) (2) (3) (4)=(1)-(2)+(3) (5) (6) (7)=(4)-(5)-(6)

239,686,100.00       17,680,900.00     1,056,030.00-       220,949,170.00     9,088,337.00       189,981,895.79         85.98 21,878,937.21       

1 กกม. กลุ่มงานกฎหมาย 2,074,400.00           -                      -                      2,074,400.00         -                       2,066,221.07             99.61 8,178.93                
2 กพบ. กลุ่มพฒันาระบบบริหาร 1,000,000.00           -                      -                      1,000,000.00         -                       975,940.21                97.59 24,059.79              
3 สลก. ส านกังานเลขาธิการ 6,060,000.00           -                      1,359,795.00       7,419,795.00         -                       7,122,499.73             95.99 297,295.27            
4 สนผ. ส านกันโยบายและแผนความมัน่คง 7,289,875.00           -                      -                      7,289,875.00         -                       6,905,203.00             94.72 384,672.00            
5 สชต. ส านกัยทุธศาสตร์ความมัน่คงชายแดนภาคใตแ้ละชนต่างวฒันธรรม 10,353,300.00         -                      -                      10,353,300.00       -                       9,729,225.00             93.97 624,075.00            
6 สชป. ส านกัยทุธศาสตร์ความมัน่คงกิจการชายแดนและประเทศรอบบา้น 7,475,410.00           480,000.00          -                      6,995,410.00         -                       6,500,562.16             92.93 494,847.84            
7 สปภ. ส านกัประเมินภยัคุกคาม 7,775,975.00           -                      -                      7,775,975.00         -                       7,146,786.08             91.91 629,188.92            
8 สรป. ส านกัยทุธศาสตร์ความมัน่คงระหวา่งประเทศ 14,476,040.00         -                      3,389,812.00-       11,086,228.00       -                       10,140,194.44           91.47 946,033.56            
9 สตป. ส านกัยทุธศาสตร์การเตรียมพร้อมและการป้องกนัประเทศ 10,821,975.00         801,900.00          -                      10,020,075.00       119,840.00          8,882,564.27             88.65 1,017,670.73         
10 ศปท. ศนูยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทจุริตคอร์รัปชัน่ 450,000.00              -                      -                      450,000.00            -                       394,804.87                87.73 55,195.13              
11 สล.

คปต.
ส านกังานเลขานุการคณะกรรมการขบัเคล่ือนการแกไ้ขปัญหาจงัหวดั
ชายแดนภาคใต้

18,700,000.00         9,649,000.00       966,997.00          10,017,997.00       966,997.00          8,629,305.32             86.14 421,694.68            

12 สภน. ส านกัยทุธศาสตร์ความมัน่คงภายในประเทศ 6,735,000.00           -                      -                      6,735,000.00         -                       5,773,445.76             85.72 961,554.24            
13 สภช. ส านกัยทุธศาสตร์ความมัน่คงเก่ียวกบัภยัคุกคามขา้มชาติ 15,930,100.00         1,000,000.00       1,000,000.00-       13,930,100.00       -                       11,817,484.21           84.83 2,112,615.79         
14 กพอ. กลุ่มพฒันาองคค์วามรู้ความมัน่คง 5,054,625.00           -                      -                      5,054,625.00         -                       4,261,194.10             84.30 793,430.90            
15 งบส่วนกลาง(ก ากบัดูแลโดย สนผ.) 4,500,000.00           -                      1,320,000.00-       3,180,000.00         -                       3,131,611.63             98.48 48,388.37              
16 ศตก. ศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการก่อการร้ายสากล(หน่วยงานภายนอก) 5,750,000.00           5,750,000.00       -                      -                        -                       -                            -    -                        

งบบุคลากร 77,830,300.00      -                 -                 77,830,300.00       -                       68,600,387.89           88.14 9,229,912.11         
งบด าเนินงาน 25,485,100.00      -                      4,800.00              25,489,900.00       2,322,600.00       20,506,663.28           80.45 2,660,636.72         
งบลงทุน 11,924,000.00      -                 -                 11,924,000.00       5,678,900.00       5,819,600.00             48.81 425,500.00            
งบลงทุน (รายการโอนเปล่ียนแปลงจากงบรายจ่ายอ่ืน) -                    -                      2,297,590.00       2,297,590.00         -                       1,556,273.77             67.74 741,316.23            
งบด าเนินงาน (รับโอนจาก สปน.) -                    -                      24,600.00            24,600.00              -                       21,929.00                  89.14  2,671.00                

103,382,780.00     93,477,041.85           90.42  

Update : 30 กนัยายน 2560 (กบค.)

รำยงำนสถำนะกำรเบิกจ่ำยงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
ณ วนัที่ 30 กนัยำยน  2560

ส ำนกั/กอง คดิเป็น
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หลักสูตร 

 

 
จ ำนวน 

 

 
ผู้ให้กำรต้อนรับ     
และบรรยำย 

 

 
หน่วยงำนที่ขอรับกำร
สนับสนุนกำรบรรยำย 

 
 

๑. 
 

๒๔ พ.ย. ๕๙ 
 

เยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ
กระบวนการก าหนดทิศทาง การพัฒนา
นโยบาย และยุทธศาสตร์ความม่ันคง 

 

 
หลักสูตรหลักประจ า วิทยาลัย     

การทัพบก ชุดที่ ๖๒ 

 
๙๐ 

 
นางสาวชลิดา โชไชย 

และคณะผู้บริหาร สมช. 
ต้อนรับ 

 

 
วิทยาลัยการทัพบก 

 
๒. 

 
๒๒ ก.พ. ๖๐ 

 
เยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ

กระบวนการก าหนดทิศทาง การพัฒนา
นโยบาย และยุทธศาสตร์ความม่ันคง 

 

 
หลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ    

รุ่นที่ ๖๑ 

 
๕๐ 

 
รอง ลมช.วีระ อุไรรัตน์ 
และคณะผู้บริหาร สมช. 

ต้อนรับ 
 

 
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 

 
๓. 

 
๔ เม.ย. ๖๐ 

คณะนักศึกษาหลักสูตรการป้องกัน
ราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๕๙ เดินทาง        
มาเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายสรุป        
เรื่อง การฝึกปัญหาที่บังคับการ : CPX          

ของการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ 
ระดับชาติ ประจ าปี ๒๕๖๐ 

 

 
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร 

(วปอ.) รุ่นที่ ๕๙ 

 
๕๐ 

 
ปษ.นย. ชลิดา โชไชย 

เป็นประธานการต้อนรับ
คณะฯ และนายธีรภัทร 
จุนทการ นวผ.ชพ.สตป. 

 

 
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 

(วปอ.) 

สรุปรำยละเอียด / ข้อมูลกำรเข้ำเยี่ยมชม และเยี่ยมคำรวะ สมช. 
ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๐ 
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หัวข้อกำรเข้ำเยี่ยมชม 

 

 
หลักสูตร 

 

 
จ ำนวน 

 

 
ผู้ให้กำรต้อนรับ     
และบรรยำย 

 

 
หน่วยงำนที่ขอรับกำร
สนับสนุนกำรบรรยำย 

 
 

๔. 
 

๑๘ พ.ค. ๖๐ 
 

Conflict Management and 
Peacebuilding in Thailand : Policy 

Review 

 
Indonesia Defense University, 
Faculty of Defense Strategy 

 
๖๐ 

 
ปษ.นย. ชลิดา โชไชย 

นายพิชญเดช           
โอสถานนท์ นวผ.

ชก.สภน. 
 

 
สถานทูตอินโดนีเซีย 

 
๕. 

 
๗ ก.ค. ๖๐ 

 
เยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายสรุป ในประเด็น
ข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจหน้าที่และการปฏิบัติงาน
ของสภาความมั่นคงแห่งชาติ โดยเฉพาะประเด็น 
แผนการปฏิบัติของ สมช. เมื่อรัฐบาลประกาศใช้ 

พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ มิติความเชื่อมโยง
กับภารกิจ กอ.รมน. ในการจัดตั้งศูนย์บริหาร
วิกฤตระดับชาติส ารอง และแนวทางการฝึก 

CMEX รวมถึงปัญหาและข้อเสนอแนะ 
 

 
จัดการประชุมเพ่ือต้อนรับคณะศึกษา
ดูงานจากศูนย์ติดตามสถานการณ์      
กองอ านวยการรักษาความมั่นคง

ภายในราชอาณาจักร 

 
๒๕ 

 
ผช.ลมช. ดนัย มู่สา เป็น

ประธานฯ 
และ นายสรพงค์ ศรียา

นงค์ ผอ.สปภ. 

 
ศูนย์ติดตามสถานการณ์ กอง
อ านวยการรักษาความมั่นคง

ภายในราชอาณาจักร 

สรุปรำยละเอียด / ข้อมูลกำรเข้ำเยี่ยมชม และเยี่ยมคำรวะ สมช. 
ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๐ 
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และบรรยำย 

 

 
หน่วยงำนที่ขอรับกำร
สนับสนุนกำรบรรยำย 

 
 

๖. 
 

๔ ส.ค. ๖๐ 
 

เข้าเยี่ยมคารวะ ลมช. และแลกเปลี่ยน     
ความคิดเห็นเกี่ยวกับความมั่นคงและการพัฒนา

ทางการเมืองของไทย 

 
Mr. Yasuaki HASHIMOTO 

ผู้อ านวยการศูนย์ศึกษานโยบาย  
และ Mr. Yoshihide MATSUURA 

หัวหน้าศูนย์ศึกษาภูมิภาคเอเชียและ
แอฟริกา ขอเข้าเยี่ยมคารวะ 

 

 
๓ 

 
รองลมช.วีระ อุไรรัตน์ 
หัวหน้าคณะฝ่ายไทย

และคณะผู้บริหาร สมช. 

 
สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น

ประจ าประเทศไทย 

สรุปรำยละเอียด / ข้อมูลกำรเข้ำเยี่ยมชม และเยี่ยมคำรวะ สมช. 
ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๐ 
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ว/ด/ป ที่บรรยำย 
 

หัวข้อ 
 

หลักสูตร 
 

 

จ ำนวน 
 

ผู้บรรยำย 
หน่วยงำนที่ขอรับกำร
สนับสนุนกำรบรรยำย 

๑. ๑๘ ตุลาคม ๕๙ กรอบนโยบายและกลไกการขับเคลื่อนงาน
แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาล 

การประชุมขับเคลื่อนการท างาน
แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ของกระทรวงยุติธรรม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ไม่ระบุ นายนันทพงศ์         
สุวรรณรัตน์ ผอ.สชต. 

ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์
ส านักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม 

๒. ๒๗ ตุลาคม ๕๙ การพัฒนานโยบายความมั่นคงแห่งชาติของ
ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 

หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร 
(วปอ.) รุ่นที่ ๕๙ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๙-๒๕๖๐ 

๒๘๑ นายดนัย มู่สา ผช.ลมช. วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 

๓. ๒๘ ตุลาคม ๕๙ บทบาทของสภาความมั่นคงแห่งชาติในการ
รักษาความมั่นคงแห่งชาติ 

การศึกษาหลักสูตรนายทหารกิจการ
พลเรือน รุ่นที่ ๔๒ 

๔๘ นายสรพงค์ ศรียานงค์  
ผอ.สปภ. 

โรงเรียนกิจการพลเรือน      
กรมกิจการพลเรือนทหารบก 

๔. ๒๕ พฤศจิกายน 
๕๙ 

นโยบายความมั่นคงแห่งชาติและยุทธศาสตร์
ชาติ 

ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกไทย/
ต่างประเทศ 

ไม่ระบุ นายรัชกรณ์           
นภาพรพิพัฒน์ ผอ.สนผ. 

โรงเรียนข่าวทหารบก 

๕. ๒๖ พฤศจิกายน 
๕๙ 

ภัยคุกคามรูปแบบอ่ืนๆ นายทหารกิจการพลเรือน รุ่นที่ ๔๒ ๔๘ นายสรพงค์ ศรียานงค์  
ผอ.สปภ. 

โรงเรียนกิจการพลเรือน กรม
กิจการพลเรือนทหารบก 

๖. ๒๘ พฤศจิกายน 
๕๙ 

โครงสร้างและหลักการก าหนดยุทธศาสตร์ชาติ  ข่าวกรองทางยุทธศาสตร์ รุ่นที่ ๕๐ ๓๕ นายรัชกรณ์            
นภาพรพิพัฒน์ ผอ.สนผ. 

โรงเรียนรักษาความปลอดภัย 

๗. ๒๙ พฤศจิกายน 
๕๙ 

สถานการณ์ความมั่นคงของประเทศ อัยการจังหวัด รุ่นที่ ๓๖ 
 
 
 

๘๑ นายสรพงค์ ศรียานงค์  
ผอ.สปภ. 

ส านักงานอัยการสูงสุด 
 
 

สรุปสถิติตำรำงกำรบรรยำย ตุลำคม ๒๕๕๙ – กันยำยน  ๒๕๖๐ 

 

 

 

 

ขอ้มูลอพัเดต วนัท่ี ๖ ก.ย. ๖๐ 
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ว/ด/ป ที่บรรยำย 
 

หัวข้อ 
 

หลักสูตร 
 

 

จ ำนวน 
 

ผู้บรรยำย 
หน่วยงำนที่ขอรับกำร
สนับสนุนกำรบรรยำย 

๘. ๓๐ พฤศจิกายน 
๕๙ 

แนวทางสนับสนุนการบูรณาการการแก้ไข
ปัญหา จชต. ของประชาคมข่าวกรองแก่ผู้แทน
พิเศษรัฐบาล 

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ประชาคมข่าวกรอง ครั้งที่ ๑ / 
๒๕๖๐ 

๖๐ นายนันทพงศ์ สุวรรณ
รัตน์ ผู้เชี่ยวชาญ/ปฏิบัติ
ราชการผู้ช่วยเลขาธิการ
ศูนย์อ านวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ศูนย์ประสานข่าวกรอง
แห่งชาติ ภาค ๕ 

๙. ๙ พฤศจิกายน ๕๙ การพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคง การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การ
จัดท ากรอบแนวทางในการปฏิบัติ
และแผนงานรองรับตามร่าง
ยุทธศาสตร์กองทัพบก พ.ศ. ๒๕๖๐ 
– ๒๕๗๙ 

ไม่ระบุ นายธีรภัทร จุนทการ 
นวผ.ชพ.สตป. 

กรมกิจการพลเรือนทหารบก 

๑๐. ๙ พฤศจิกายน ๕๙ ผลประโยชน์ของชาติและภัยคุกคามความ
มั่นคงของชาติ 

ผู้บริหารงานยุติธรรมระดับกลาง รุ่น
ที่ ๑๗ 

ไม่ระบุ นายรัชกรณ์           
นภาพรพิพัฒน์ ผอ.สนผ. 

กระทรวงยุติธรรม 

๑๑. ๑๐ พฤศจิกายน 
๕๙ 

นโยบายความม่ันคงของชาติ เสนาธิการทหาร รุ่นที ๕๘ ๘๘ นายรัชกรณ์            
นภาพรพิพัฒน์ ผอ.สนผ. 

วิทยาลัยเสนาธิการทหาร 

๑๒. ๑๕ พฤศจิกายน 
๕๙ 

สถานการณ์ภายในประเทศท่ีผลกระทบต่อ
ความมั่นคงของชาติ 

การรักษาความปลอดภัย รุ่นที่ ๔๔ ๓๐ นายฉัตรชัย บางชวด 
ผอ.สภน. 

โรงเรียนรักษาความปลอดภัย 

๑๓. ๑๗ พฤศจิกายน 
๕๙ 

นโยบายความม่ันคงของชาติ การรักษาความปลอดภัย รุ่นที่ ๔๔ ๓๐ นายรัชกรณ์           
นภาพรพิพัฒน์ ผอ.สนผ. 

 

โรงเรียนรักษาความปลอดภัย 
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ล ำดับ
ที ่

 

ว/ด/ป ที่บรรยำย 
 

หัวข้อ 
 

หลักสูตร 
 

 

จ ำนวน 
 

ผู้บรรยำย 
หน่วยงำนที่ขอรับกำร
สนับสนุนกำรบรรยำย 

๑๔. ๒๔ พฤศจิกายน 
๕๙ 

สภาความมั่นคงแห่งชาติ หลักสูตรหลักประจ าวิทยาลัยการทัพ
บก ชุดที่ ๖๒ 

๑๓๘ นายรัชกรณ์           
นภาพรพิพัฒน์ ผอ.สนผ. 

วิทยาลัยการทัพบก 

๑๕. ๒๔ พฤศจิกายน 
๕๙ 

การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การ
แก้ไขปัญหาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ผู้บังคับกองร้อยชุดรักษาความ
ปลอดภัยหมู่บ้าน ๒๙๐ ต าบล 

๒๙๐ นายนันทพงศ์ สุวรรณ
รัตน์ ผู้เชี่ยวชาญ/ปฏิบัติ
ราชการผู้ช่วยเลขาธิการ
ศูนย์อ านวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

กรมการปกครอง 

๑๖. ๑ ธันวาคม ๕๙ นโยบายการข่าวกรองแห่งชาติ ข่าวกรองทางยุทธศาสตร์ รุ่นที่ ๕๐ ๓๕ นายสรพงค์ ศรียานงค์  
ผอ.สปภ. 

โรงเรียนรักษาความปลอดภัย 

๑๗. ๒ ธันวาคม ๕๙ สถานการณ์และภัยคุกคามความมั่นคงตามแนว
ชายแดน 

การบริหารจัดการความมั่นคง
แห่งชาติ รุ่นที่ ๙ 

๔๐ นายสิงคิ์ วิเศษพจนกิจ 
ปษ.ปสม. 

ส านักข่าวกรองแงชาติ 

๑๘. ๘ ธันวาคม ๕๙ สถานการณ์การก่อการร้าย การทัพอากาศ ไม่ระบุ นางศฺริวรรณ สุคนธมาน 
ผอ.สภช. 

วิทยาลัยการทัพอากาศ 

๑๙. ๘ ธันวาคม ๕๙ การบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการ
แพร่กระจายของแนวคิดนิยมความรุนแรง 

การประชุมสัมมนาทางวิชาการศูนย์
อาเซียนศึกษา 

ไม่ระบุ นายบุญรัตน์ รัฐบริรักษ์ 
นวผ.ชก.สภช. 

ศูนย์อาเซียนศึกษา 
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ล ำดับ
ที ่

 

ว/ด/ป ที่บรรยำย 
 

หัวข้อ 
 

หลักสูตร 
 

 

จ ำนวน 
 

ผู้บรรยำย 
หน่วยงำนที่ขอรับกำร
สนับสนุนกำรบรรยำย 

๒๐. ๑๔ ธันวาคม ๕๙ แนวทางการรักษาความมั่นคงสถาบันหลักของ
ชาติและพระราชบัญญัติสภาความมั่นคง
แห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๙ 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การขยาย
ผลโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริในพ้ืนที่ความมั่นคงและ
การรักษาความมั่นคงสถาบันหลัก
ของชาติ 

๑๘๐ นายฉัตรชัย บางชวด 
ผอ.สภน. 

กองอ านวยการรักษาความ
มั่นคงภายในราชอาณาจักร 

๒๑. ๑๔ ธันวาคม ๕๙ การป้องกันและการปราบปรามการก่อความไม่
สงบ (จชต.) 

หลักสูตรหลักประจ าวิทยาลัยการทัพ
บก ชุดที่ ๖๒ 

๑๓๗ นายนันทพงศ์ สุวรรณ
รัตน์ ผู้เชี่ยวชาญ/ปฏิบัติ
ราชการผู้ช่วยเลขาธิการ
ศูนย์อ านวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

วิทยาลัยการทัพบก 

๒๒. ๒๗ ธันวาคม ๕๙ การจัดท าแผนความมั่นคงในงานต ารวจฝ่าย
อ านวยการ 

ฝ่ายอ านวยการต ารวจ รุ่นที่ ๓๘ ๖๖ นายพลเทพ ธนโกเศศ 
นวผ.ชก.สปภ. 

วิทยาลัยการต ารวจ 

๒๓. ๑๘ มกราคม ๖๐ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคงชาติ
ในห้วงต่อไปและสถานการณ์ภัยคุกคามใน
ปัจจุบันและอนาคตที่กระทบต่อความมั่นคง 

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการ
บริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนา       
เพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติในการ
จัดท าแผนงานด้านความมั่นคงใน
แผนพัฒนาจังหวัด ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๐ 

- นายธีรภัทร จุนทการ 
นวผ.ชพ.สตป. 

ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์
ความมั่นคง กองอ านวยการ
รักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร 
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ว/ด/ป ที่บรรยำย 
 

หัวข้อ 
 

หลักสูตร 
 

 

จ ำนวน 
 

ผู้บรรยำย 
หน่วยงำนที่ขอรับกำร
สนับสนุนกำรบรรยำย 

๒๔. ๑๙ มกราคม ๖๐ 
ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมแห่งชาติ 

หลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นที่ 
๑๓ 

- นายธีรภัทร จุนทการ 
นวผ.ชพ.สตป. 

กรมป้องกันและบรรเทา     
สาธารณภัย 

๒๕. ๑๙ มกราคม ๖๐ 
สภาความมั่นคงแห่งชาติ 

หลักสูตรเวชศาสตร์ทหารอากาศ 
นายทหารประทวน 

- ผช.ลมช. ดนัยฯ กรมแพทย์ทหารอากาศ 

๒๖. ๑๙ มกราคม ๖๐ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสาธารณภัยใน
ภาวะวิกฤต 

หลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นที่ 
๑๓ 

- นายธีรภัทร จุนทการ 
นวผ.ชพ.สตป. 

กรมป้องกันและบรรเทา     
สาธารณภัย 

๒๗. ๒๖ มกราคม ๖๐ ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์ชาติและความ
มั่นคง 

หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ 
๗๑ 

- นายรัชกรณ์           
นภาพรพิพัฒน์ ผอ.สนผ. 

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 

๒๘. ๒๖ มกราคม ๖๐ 
ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์ชาติและความ
มั่นคง 

หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ 
๗๑ ตามโครงการศึกษาของ
กองทัพอากาศ 

- นายรัชกรณ์              
นภาพรพิพัฒน์ ผอ.สนผ. 

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 

๒๙. ๑ กุมภาพันธ์ ๖๐ 
ยุทธศาสตร์ของไทยต่อประชาคมการเมืองและ
ความมั่นคงอาเซียน 

ประชุมสัมมนาเพ่ือจัดท าแนวทาง
ปฏิบัติของกระทรวงกลาโหมในการ
ขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน 

- นายไผท สิทธิสุนทร 
นวผ.ชพ.สรป. 

ส านักนโยบายและแผนกลาโหม 

๓๐. ๒ กุมภาพันธ์ ๖๐ 
นโยบายยุทธศาสตร์ชาติไทยต่อประเทศเพ่ือนบ้าน 

หลักสูตรการทูตฝ่ายทหาร  แบบรวม
การ รุ่นที่ ๒๕ 

- นายเกษม ทวีปัญญสกุล 
ผอ.สชป. 

กรมข่าวทหาร กองบัญชาการ
กองทัพไทย 
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ว/ด/ป ที่บรรยำย 
 

หัวข้อ 
 

หลักสูตร 
 

 

จ ำนวน 
 

ผู้บรรยำย 
หน่วยงำนที่ขอรับกำร
สนับสนุนกำรบรรยำย 

๓๑ ๖ กุมภาพันธ์ ๖๐ ทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายดา้นความมั่นคง
ชายแดน ไทย – มาเลเซีย 

ก าหนดจัดการสัมมนาเกี่ยวกับการ
แก้ไขปัญหาความมั่นคงชายแดนไทย-
มาเลเซีย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๐ 

- นายเกษม ทวีปัญญสกุล 
ผอ.สชป. 

กรมกิจการชายแดนทหาร 

๓๒ ๘ กุมภาพันธ์ ๖๐ ภัยคุกคามความมั่นคงแห่งชาต ิ หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ 
๑๑๗ 

- นายสรพงค์ ศรียานงค์ 
ผอ.สปภ. 

สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง 
สถาบันวิชาการป้องกัน
ประเทศ 

๓๓ ๑๓ กุมภาพันธ์ 
๖๐ 

ยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

- นันทพงศ ์สุวรรณรัตน์ 
ผอ.สชต. 

ส านักบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ
ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) 
 
 
 

๓๔ ๑๓ กุมภาพันธ์ 
๖๐ 

ยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

- นันทพงศ ์สุวรรณรัตน์ 
ผอ.สชต. 

ส านักบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ
ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) 
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หัวข้อ 
 

หลักสูตร 
 

 

จ ำนวน 
 

ผู้บรรยำย 
หน่วยงำนที่ขอรับกำร
สนับสนุนกำรบรรยำย 

๓๕ ๑๔ กุมภาพันธ์ 
๖๐ 

นโยบายการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติ
ระดับชาติ 

หลักสูตรพัฒนาทีมปฏิบัติการฉุกเฉิน
ทางการแพทย์ระดับตติยภูมิ (ทีม 
MERT) ภาคทฤษฎี 

- นางสาวทักษพร น้อยแก้ว 
นวผ.ชก.สตป. 

กรมการแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข 

๓๖ ๑๕ กุมภาพันธ์ 
๖๐ 

การขจัดความขัดแย้งด้วยสันติวิธี หลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่น
ที่ ๖๑ 

- ผช.ลมช. ดนัยฯ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 

๓๗ ๑๕ กุมภาพันธ์ 
๖๐ 

แนวทางการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติการพัฒนาเพ่ือ
เสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๔) 

สัมมนาโครงการยุทธศาสตร์ความ
มั่นคงตามแนวชายแดน 

- นายธีรภัทร จุนทการ 
นวผ.ชพ.สตป. 

ฝ่ายกิจการพลเรือน        
ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก 

๓๘ ๑๕ กุมภาพันธ์ 
๖๐ 

การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับ
ประเทศมหาอ านาจของกองทัพไทยในทศวรรษ
หน้า 

จัดการประชุมสนทนาปัญหา
ยุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๖๐ 

- นางสาวชลิดา โชไชย   
ที่ปรึกษาด้านนโยบาย
และยุทธศาสตร์ความ

มั่นคง 

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบัน
วิชาการป้องกันประเทศ 

๓๙ ๑๕ กุมภาพันธ์ 
๖๐ 

การสนับสนุนแนวทางการปฏิบัติตามแผน
แม่บทอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ พ.ศ. 
๒๕๕๘ – ๒๕๖๓ 

จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือน าสู่
การพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกัน
ประเทศอย่างเป็นรูปธรรมภายในปี 
๒๕๖๐ ครั้งที่ ๓ เรื่องมาตรการจูงใจ
และการขยายโอกาสการประกอบ
กิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
ของเอกชน 

- นางสาวทักษพร น้อยแก้ว 
นวผ.ชก.สตป. 

ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกัน
ประเทศและพลังงานทหาร 
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ล ำดับ
ที ่

 

ว/ด/ป ที่บรรยำย 
 

หัวข้อ 
 

หลักสูตร 
 

 

จ ำนวน 
 

ผู้บรรยำย 
หน่วยงำนที่ขอรับกำร
สนับสนุนกำรบรรยำย 

๔๐ ๒๑ กุมภาพันธ์ 
๖๐ 

สถานการณ์ภัยคุกคามภายในและภายนอก
ประเทศ 

หลักสูตรการต่อต้านการข่าวกรอง 
รุ่นที่ ๒๓ 

- นายพลเทพ ธนโกเศศ 
นวผ.ชก.สปภ. 

โรงเรียนรักษาความปลอดภัย 
ศูนย์รักษาความปลอดภัย 

๔๑ ๒๗ กุมภาพันธ์ 
๖๐ 

สถานการณ์ภัยคุกคามภายในและภายนอก
ประเทศ 

หลักสูตรการต่อต้านการข่าวกรอง 
รุ่นที่ ๒๓ 

- นายรัชกรณ์            
นภาพรพิพัฒน์ ผอ.สนผ. 

โรงเรียนรักษาความปลอดภัย 
ศูนย์รักษาความปลอดภัย 

๔๒ ๒๗ กุมภาพันธ์ 
๖๐ 

ยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

- นันทพงศ ์สุวรรณรัตน์ 
ผอ.สชต. 

ส านักบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ
ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) 

๔๓ ๘ มีนาคม ๖๐ ภัยคุกคามความมั่นคงของชาติ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นัก
บริหารการคมนาคมระดับกลาง” รุ่น
ที่ ๑๒ 

- นายพลเทพ ธนโกเศศ 
นวผ.ชก.สปภ. 

สถาบันส่งเสริมการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 
 
 

๔๔ ๘ มีนาคม ๖๐ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความม่ันคง 
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ในประเด็นสถานการณ์
และปัญหาความม่ันคง (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
และกรอบแนวคิดยุทธศาสตร์การพัฒนาเพ่ือ
เสริมความม่ันคงของชาติ 
 
 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการส านักงาน
เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อ
ความมั่นคง ศูนย์ปฏิบัติการ
กองทัพเรือ 

- นายธีรภัทร จุนทการ 
นวผ.ชพ.สตป. 

กรมยุทธการทหารเรือ 
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ล ำดับ
ที ่

 

ว/ด/ป ที่บรรยำย 
 

หัวข้อ 
 

หลักสูตร 
 

 

จ ำนวน 
 

ผู้บรรยำย 
หน่วยงำนที่ขอรับกำร
สนับสนุนกำรบรรยำย 

๔๕ ๙ มีนาคม ๖๐ การรักษาความมั่นคงภายในประเทศ หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) 
รุ่นที่ ๖๘ 

- นายฉัตรชัย บางชวด   
ผอ.สภน. 

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ 

๔๖ ๒๐ มีนาคม ๖๐ ยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

- นันทพงศ ์สุวรรณรัตน์ 
ผอ.สชต. 

ส านักบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ
ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) 

๔๗ ๒๓ มีนาคม ๖๐ การบริหารจัดการชายแดนและความร่วมมือกับ
ฝ่ายทหาร 

จัดการฝึกอบรมก าลังพลกองก าลัง
ป้องกันชายแดน 

 นางสาวจีระนันท์ 
ซ่อนกลิ่น นวผ.ชก.สชป. 

ส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 

๔๘ ๒๔ มีนาคม ๖๐ การต่อต้านการก่อการร้ายสากล หลักสูตรนายทหารกิจการพลเรือน
และประชาสัมพันธ์ รุ่นที่ ๕ 
 

- นายบุญรัตน์ รัฐบริรักษ์ 
นวผ.ชก.สภช. 

กรมกิจการพลเรือนทหาร
อากาศ 

๔๙ ๒๔ มีนาคม ๖๐ ความมั่นคงแห่งชาติ หลักสูตรนายทหารกิจการพลเรือน
และประชาสัมพันธ์ รุ่นที่ ๕ 

- นายรัชกรณ์             
นภาพรพิพัฒน์ ผอ.สนผ. 

กรมกิจการพลเรือน 

๕๐ ๒๔ มีนาคม ๖๐ นโยบายความมั่นคงแห่งชาต ิและยุทธศาสตร์
ความมั่นคงแห่งชาติกับประเทศรอบบ้าน 

ประชุมสัมมนาคณะกรรมการร่วมมือ
รักษาความสงบเรียบร้อยตาม
ชายแดนไทย-ลาว จังหวัดอุตรดิตถ์ – 
แขวงไชยะบุรี (ฝ่ายจังหวัดอุตรดิตถ์) 
 

- นายเกษม ทวีปัญญสกุล 
ผอ.สชป. 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

สรุปสถิติตำรำงกำรบรรยำย ตุลำคม ๒๕๕๙ – กันยำยน  ๒๕๖๐ 

 

 

 

 



ล ำดับ
ที ่

 

ว/ด/ป ที่บรรยำย 
 

หัวข้อ 
 

หลักสูตร 
 

 

จ ำนวน 
 

ผู้บรรยำย 
หน่วยงำนที่ขอรับกำร
สนับสนุนกำรบรรยำย 

๕๑ ๒๗ มีนาคม ๖๐ ความคืบหน้าในการพัฒนาด่านตามแนวชายแดน 
ไทย – มาเลเซีย พ้ืนที่ สงขลา-เคดาห์ 

สัมมนาด้านการจัดการชายแดนไทย-
มาเลเซีย ด้านจังหวัดสงขลา-รัฐเคดาห์ 
ประเทศมาเลเซีย 

- นายเกษม ทวีปัญญสกุล 
ผอ.สชป. 

กรมกิจการายแดน 

๕๒ ๓ เมษายน ๖๐ ภัยคุกคามความมั่นคงชายแดนและการบริหาร
จัดการแก้ไขปัญหา 

สัมมนาตามโครงการสัมมนา
ข้าราชการและผู้น าท้องที่ในการดูแล
รักษาเขตแดนและความมั่นคงใน
พ้ืนที่ชายแดนไทย-ลาว (ตอนบน) 
และพ้ืนที่ชายแดนไทย-กัมพูชา 
(ตอนบน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
.๒๕๖๐ 
 

- ว่าที่ ร.ต.ประสิทธิ์พร 
บุณยานันทน์ 

กรมกิจการชายแดน 

๕๓ ๓ เมษายน ๖๐ ภัยคุกคามความมั่นคงชายแดนและการบริหาร
จัดการแก้ไขปัญหา 

สัมมนาตามโครงการสัมมนา
ข้าราชการและผู้น าท้องที่   ในการ
ดูแลรักษาเขตแดนและความมั่นคงใน
พ้ืนที่ชายแดนไทย-ลาว (ตอนบน) 
และพ้ืนที่ชายแดนไทย-กัมพูชา 
(ตอนบน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
.๒๕๖๐ 
 

- ว่าที่ ร.ต.ประสิทธิ์พร 
บุณยานันทน์ นวผ.

ชก.สชป. 

กรมการปกครอง 
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ล ำดับ
ที ่

 

ว/ด/ป ที่บรรยำย 
 

หัวข้อ 
 

หลักสูตร 
 

 

จ ำนวน 
 

ผู้บรรยำย 
หน่วยงำนที่ขอรับกำร
สนับสนุนกำรบรรยำย 

๕๔ ๒๔ เมษายน ๖๐ ยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

- นันทพงศ ์สุวรรณรัตน์ 
ผอ.สชต. 

ส านักบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ
ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) 

๕๕ ๒๘ เมษายน ๖๐ สภาวะแวดล้อมด้านความม่ันคงของไทยที่
เปลี่ยนแปลงไปและกระทบต่อความมั่นคงของ
ไทย 

หลักสูตรข่าวกรองทหารเรือ รุ่นที่ 
๒๖ 

- นายสรพงค์ ศรียานงค์ 
ผอ.สปภ. 

กรมข่าวทหารเรือ 

๕๖. ๑๖ พฤษภาคม 
๖๐ 

บทบาทของสภาความมั่นคงแห่งชาติ และ
ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติในการรักษา
ความมั่นคงแห่งชาติ ตาม พรบ. สภาความ
มั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร 
(วปอ.) รุ่นที่ ๕๙ 

๒๘๑ นายสิงคิ์ วิเศษพจนกิจ 
ปษ.ปสม. 

วิทยาลัยป้องกันราชอาราจักร 

๕๗ ๒๒ พฤษภาคม 
๖๐ 

ยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

- นันทพงศ ์สุวรรณรัตน์ 
ผอ.สชต. 

ส านักบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ
ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) 
 

๕๘. ๒๔ พฤษภาคม 
๖๐ 

ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมแห่งชาติ  หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร 
(วปอ.) รุ่นที่ ๕๙ 
 

๒๘๑ ผช.ลมช. ดนัยฯ วิทยาลัยป้องกันราชอาราจักร 
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ว/ด/ป ที่บรรยำย 
 

หัวข้อ 
 

หลักสูตร 
 

 

จ ำนวน 
 

ผู้บรรยำย 
หน่วยงำนที่ขอรับกำร
สนับสนุนกำรบรรยำย 

๕๙. ๒๖ พฤษภาคม 
๖๐ 

ความมั่นคงยุคใหม่ หลักสูตรผู้น าพอเพียงเพ่ือความ
มั่นคง 

- ผช.ลมช. ดนัยฯ ส านักงานคลังสมอง วิทยาลัย
ป้องกันราชอาณาจักร 

๖๐. ๒๙ พฤษภาคม 
๖๐ 

ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมแห่งชาติ การ
ประเมินสถานการณ์ปัญหาผลกระทบและ
แนวโน้มของภัยคุกคามที่เก่ียวข้องกับระบบการ
เตรียมความพร้อมแห่งชาติ 

การอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้าน
บรรเทาสาธารณภัย รุ่นที่ ๒ 

๖๓ ผช.ลมช. ดนัยฯ กรมกิจการพลเรือนทหาร 

๖๑. ๓๐ พฤษภาคม 
๖๐ 

การวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์การเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคมในสถานการณ์ปัจจุบัน 

การฝึกอบรมข้าราชการตามโครงการ
เพ่ิมสมรรถนะนักการข่าวและ
เจ้าหน้าที่ข่าว 

- นายสรพงค์ ศรียานงค์ 
ผอ.สปภ. 

กรมการปกครอง 

๖๒. ๓๐ พฤษภาคม 
๖๐ 

ภัยคุกคามความมั่นคงชายแดนและการบริการ
จัดการแก้ไขปัญหา 

การสัมมนาข้าราชการและผู้น า
ท้องถิน่ในการดูแลรักษาเขตแดนและ
ความมั่นคงในพ้ืนที่ชายแดนไทย – 
กัมพูชา 

๒๙๑ ว่าที่ ร.ต.ประสิทธิ์พร 
บุณยานันทน์ 
นวผ.ชพ.สชป. 

กรมการปกครอง 

๖๓. ๓๑ พฤษภาคม 
๖๐ 

นโยบายการปฏิบัติต่อผู้โยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่
ปกติในมหาสมุทรอินเดีย (ผลกระทบทิศทาง
และการปฏิบัติ) 

การฝึกอบรมเครือข่ายการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาผู้โยกย้ายถิ่นฐาน
แบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดียและ
ผู้หลบหนีเข้าเมืองทางทะเล 

๙๔ นางสาวอัญชลี ดวงแก้ว 
นวผ.ชพ.สภน. 

ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๒ 
กอ.รมน. 

๖๔. ๙ มิถุนายน ๖๐ มิติใหม่ของความมั่นคงแห่งชาติภายใต้กรอบ
แนวคิดสันติวิธี 

หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการ
เสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ ๘ 

๙๐ ผช.ลมช. ดนัยฯ สถาบันพระปกเกล้า 

สรุปสถิติตำรำงกำรบรรยำย ตุลำคม ๒๕๕๙ – กันยำยน  ๒๕๖๐ 

 

 

 

 

 



ล ำดับ
ที ่

 

ว/ด/ป ที่บรรยำย 
 

หัวข้อ 
 

หลักสูตร 
 

 

จ ำนวน 
 

ผู้บรรยำย 
หน่วยงำนที่ขอรับกำร
สนับสนุนกำรบรรยำย 

๖๕. ๑๒ มิถุนายน ๖๐ การบริหารจัดการชายแดน : มาตรการการน า
นโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องไปสู่การ
ปฏิบัติ 

การฝึกอบรมการบริหารจัดการ
ชายแดน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐ 

๕๐ นายนันทพงศ์        
สุวรรณรัตน์ ผอ.สชต. 

กรมกิจการชายแดนทหาร 

๖๖. ๑๓ มิถุนายน ๖๐ นโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน 

โครงการส่งเสริมความร่วมมือกับ
ประเทศอาเซียน+๖ และ GMS เพ่ือ
รองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

๑๐๐ ว่าที่ ร.ต.ประสิทธิ์พร 
บุณยานันทน์ 
นวผ.ชพ.สชป. 

จังหวัดเชียงราย 

๖๗. ๒๒ มิถุนายน ๖๐ อาชญากรรมการค้ามนุษย์ข้ามชาติ หลักสูตรผู้พิพากษาชั้นต้น รุ่นที่ ๒๘ ๑๐๒ รอง ลมช.วีระ อุไรรัตน์ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่าย
ตุลาการศาลยุติธรรม  สนง.
ศาลยุติธรรม 

๖๘. ๒๒ มิถุนายน ๖๐ ยุทธศาสตร์ข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘-
๒๕๖๔ 

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการ
ข่าว 
 
 

๔๘ นายสรพงค์ ศรียานงค์ 
ผอ.สปภ. 

ส านักนโยบายและแผน
กลาโหม 

๖๙. ๗ กรกฎคม ๖๐ ภารกิจหน้าที่และการปฏิบัติงานขิงสภาความ
มั่นคงแห่งชาติและแนวทางการฝึก C-MEX 

- ๑๒ ผช.ลมช. ดนัยฯ และ
นายสรพงค์ ศรียานงค์ 

ผอ.สปภ. 

ศูนย์ติดตามสถานการณ์     
กอ.รมน. 

๗๐. ๑๑ กรกฎาคม ๖๐ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการเตรียม
ความพร้อมก่อนการไปฝึกปฏิบัติราชการใน
หน่วยงานภาครัฐส่วนภูมิภาค 

โครงการพัฒนานักบริหารการ
เปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ ๑๑ 

- นางสาวสมปรารถนา 
ช่วยเกื้อ นวผ.ปก.สตป. 

สถาบันส่งเสริมการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ส านักงาน 
กพร. 
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ล ำดับ
ที ่

 

ว/ด/ป ที่บรรยำย 
 

หัวข้อ 
 

หลักสูตร 
 

 

จ ำนวน 
 

ผู้บรรยำย 
หน่วยงำนที่ขอรับกำร
สนับสนุนกำรบรรยำย 

๗๑. ๑๔ กรกฎาคม ๖๐ นโยบายการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี หลักสูตร นายทหารชั้นผู้บังคับฝูง   
รุ่นที่ ๑๓๐ 

๑๔๔ ผช.ลมช. ดนัยฯ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 

๗๒. ๑๗ กรกฎาคม ๖๐ ขั้นตอนการปฏิบัติด้านนโยบายของไทยตาม
พันธกรณีความริเริ่มเพ่ือความมั่นคงจากการ
แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง  

หลักสูตรการฝึกปัญหาที่บังคับการ
และการฝึกภาคสนาม/ภาคทะเล   
ศร.ชล. 

- นางสาวอสิดา         
แก้วสะอาด นวผ.ชก.

สรป. 

ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการ
รักษาผลประโยชน์ของชาติ
ทางทะเล 

๗๓. ๑๘ กรกฎาคม ๖๐ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อวินาศกรรม
และความไม่สงบเรียบร้อยในสังคม 

โครงการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน 

๔๐ นางสาวทักษพร      
น้อยแก้ว นวผ.ชก.สตป. 

กรมป้องกันและบรรเทา       
สาธารณภัย 

๗๔. ๑๙ กรกฎาคม ๖๐ ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมแห่งชาติ การประชุมเชิงปฏิบัติการ PRD 
พร้อมรับมือภาวะวิกฤตและอัคคีภัย 

๙๐ ผช.ลมช. ดนัยฯ กรมประชาสัมพันธ์ 

๗๕. ๒๑ กรกฎาคม ๖๐ ความมั่นคงที่เก่ียวข้องกับภัยคุกคามข้ามชาติ หลักสูตร การพัฒนานิติกรระดับต้น 
รุ่นที่ ๖ 
 
 
 

 นางศิริวรรณ สุคนธมาน 
ผอ.สภช. 

สถาบันพัฒนาข้าราชการ      
ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม 

๗๖. ๒๔ กรกฎาคม ๖๐ นโยบายของรัฐบาลต่อผู้หนีภัยการสู้รบจาก
เมียนมาร์ 

การสัมมนาโครงการเสริมสร้างปริ
สิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาความ
มั่นคงรูปแบบใหม่เพ่ือรองรับการเป็น
ประชาคมอาเซียน 
 

- นายฉัตรชัย บางชวด 
ผอ.สภน. 

กระทรวงมหาดไทย 
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ล ำดับ
ที ่

 

ว/ด/ป ที่บรรยำย 
 

หัวข้อ 
 

หลักสูตร 
 

 

จ ำนวน 
 

ผู้บรรยำย 
หน่วยงำนที่ขอรับกำร
สนับสนุนกำรบรรยำย 

๗๗. ๒ สิงหาคม ๖๐ กฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการในสถานการ
ฉุกเฉิน 

หลักสูตร นายทหารสัญบัตรชั้นต้น 
รุ่นที่ ๔๐ 

๙๑ นายวรณัฐ คงเมือง    
ผอ.กกม. 

โรงเรียนเหล่าทหารพระ
ธรรมนูญ 

๗๘. ๓ สิงหาคม ๖๐ การรักษาความมั่นคงภายในประเทศ  หลักสูตร นักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 
๖๙ 

๑๐๐ นายฉัตรชัย บางชวด 
ผอ.สภน. 

กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย 

๗๙. ๔ สิงหาคม ๖๐ ภัยคุกคามความมั่นคงของชาติ หลักสูตร นักบริหารการคมนาคม 
ระดับต้น รุ่นที่ ๙ 

๓๖ นายพลเทพ ธนโกเศศ 
นวผ.ชก.สปภ. 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

๘๐. ๑๗ สิงหาคม ๖๐ แนวทางการรักษาความมั่นคงสถาบันหลักของ
ชาติและพระราชบัญญัติสภาความมั่นคง
แห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๙ 

การประชุมสรุปผลโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริและการ
รักษาความมั่นคงสถาบันหลักของ
ชาติ 

- นายฉัตรชัย บางชวด 
ผอ.สภน. 

ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๑ 
กอ.รมน. 

๘๑. ๑๘ สิงหาคม ๖๐ บทบาทและความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมใน
สถานการณ์ความขัดแย้ง 

หลักสูตร ประกาศนียบัตรแนวคิด
พ้ืนฐานการจัดการความขัดแย้งด้วย
สันติวิธี รุ่นที่ ๒ 

๕๙ ผช.ลมช. ดนัยฯ สถาบันพระปกเกล้า 

๘๒. ๒๑ สิงหาคม ๖๐ พลังศรัทธาร่วมขับเคลื่อนพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง
อย่างยั่งยืน 

โครงการวัฒนธรรมชุมชน : 
กระบวนการสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนชายแดนใต้ 
 
 

- ผช.ลมช. ดนัยฯ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด
นราธิวาสและจังหวัดยะลา 

สรุปสถิติตำรำงกำรบรรยำย ตุลำคม ๒๕๕๙ – กันยำยน  ๒๕๖๐ 

 

 

 

 

 



 

     

ว/ด/ป ที่บรรยำย 
 

หัวข้อ 
 

หลักสูตร 
 

 

จ ำนวน 
 

ผู้บรรยำย 
หน่วยงำนที่ขอรับกำร
สนับสนุนกำรบรรยำย 

๘๓. ๒๒ สิงหาคม ๖๐ การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม โครงการวัฒนธรรมชุมชน : 
กระบวนการสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนชายแดนใต้ 

- ผช.ลมช. ดนัยฯ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด
นราธิวาสและจังหวัดยะลา 

๘๔. ๒๕ สิงหาคม ๖๐ กฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคง หลักสูตร นายทหารสัญบัตรชั้นต้น 
รุ่นที่ ๔๐ 
 
 

๙๑ นายวรณัฐ คงเมือง   
ผอ.กกม. 

โรงเรียนเหล่าทหารพระ
ธรรมนูญ 

๘๕. ๒๘ สิงหาคม ๖๐ นโยบายความม่ันคงแห่งชาติของไทยต่อการเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน แนวโน้มความร่วมมือ
ระหว่างไทย – เมียนมา 

การปฐมนิเทศก าลังพลผู้ปฏิบัติงาน
ในสนาม ประจ าปี ๒๕๖๑ 

- ว่าที่ ร.ต.ประสิทธิ์พร 
บุณยานันทน์ 
นวผ.ชพ.สชป. 

กองก าลังสุรสีห์/กอ.รมน.   
ภาค ๑ ส่วนแยกท่ี ๒ 
 
 

๘๖.  ๑๓ กันยายน ๖๐ ร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาเพ่ือเสริมความม่ันคง
ของชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) และแนวทาง
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 

สัมมนาสรุปผลการปฏิบัติงานใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

- ผช.ลมช. ดนัยฯ กรมกิจการชายแดนทหาร 
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