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พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 6  ไดทรงโปรดเกลาใหจัดตั้งสภาชุดหน่ึงเรียกเปนการท่ัวไปวา   

“สภาเก่ียวกับการปองกันพระราชอาณาจักร” เมื่อวันท่ี 11 ธันวาคม พุทธศักราช 2453  โดยทรงมีพระราชประสงค เพ่ือใหภารกิจ

ทางดานการทหาร การปองกันประเทศ เปนไปอยางละเอียด รอบคอบ มีประสิทธิภาพ และมีการประสานงาน ซึ่งกันและกัน   

กลไกท่ีจัดตั้งข้ึนน้ี  เปนกลไกหลักในการรักษาผลประโยชนดานความมั่นคง  ทําหนาท่ีตัดสินใจทางนโยบายเพ่ือปองกัน

และแกไขปญหาท่ีกระทบกระเทือนตอความมั่นคงของชาติ  ซึ่งไดมีการปรับเปลี่ยน และแกไขปรับปรุง ท้ังในดานองคประกอบและ

อํานาจหนาท่ี อันสะทอนถึงอิทธิพลจากปจจัยจากภายในและภายนอก ภัยคุกคาม  และการเปลี่ยนแปลงของบริบทความมั่นคงใน

แตละหวงเวลา   

- พ.ศ. 2470 มีการแกไขปรับปรุงท้ังในดานองคประกอบและอํานาจหนาท่ี โดยประกาศตั้ง “สภาปองกันประ

ราชอาณาจักร” ประกาศใชเมื่อวันท่ี 31 เดือนกรกฎาคม 

- พ.ศ. 2475 ภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง เมื่อวันท่ี 6 กรกฎาคม 2475 มีการประกาศใชการจัดระเบียบปองกัน

อาณาจักรข้ึนใหม และไดยกเลิกสภาปองกันประราชอาณาจักร โดยมีผลบังคับใช เมื่อวันท่ี 17 กรกฎาคม 2475 

- พ.ศ. 2487 ไดมีการจัดตั้ ง “สภาการสงคราม”  โดยออกเปนพระราชบัญญั ติสภาการสงคราม นับเปน

พระราชบัญญัติฉบับแรกท่ีเกี่ยวกับความมั่นคงแหงชาติ  มีผลบังคับใชเมื่อ วันท่ี  11 มกราคม โดยไดกําหนดใหสภาการ

สงครามมีอํานาจหนาท่ีเก่ียวกับการดําเนินนโยบายท้ังในทางทหาร ทางเศรษฐกิจ และการเมือง ตลอดจนสวัสดิภาพของ

ประชาชน  และเดือนกันยายน พ.ศ. 2487 ไดมีการจัดต้ัง “สภาปองกันราชอาณาจักร” ข้ึนแทน โดยออกเปน

พระราชบัญญัติช่ือวา พระราชบัญญัติสภาปองกันราชอาณาจักร มีผลบังคับใชเมื่อ วันท่ี 10 กันยายน 2487 

- พ.ศ. 2491 มีการแกไขและออกเปนพระราชบัญญัติสภาปองกันราชอาณาจักร ฉบับท่ี 2 ในการปรับปรุงองคประกอบ

และหนาท่ี  โดยมีผลบังคับใชเมื่อ วันท่ี 3 กุมภาพันธ 2491 

-พ.ศ. 2495 มีการแกไขและออกเปนพระราชบัญญัติสภาปองกันราชอาณาจักร ฉบับท่ี 3 ในการปรับปรุงองคประกอบ 

โดยมีผลบังคับใชเมื่อวันท่ี 9 กันยายน 2495 

- พ.ศ. 2499 ไดมีพระราชบัญญัติสภาปองกันราชอาณาจักรออกมาใหม มีผลบังคับใชเมื่อวันท่ี 31 มกราคม 2499 โดย

ยกเลิกพระราชบัญญัติเดิม ซึ่งยังคงเนนท่ีการวางนโยบายดานการทหาร และการรักษาความสงบภายใน 

- พ.ศ. 2500 วันท่ี 12 เดือน ธันวาคม 2500 มีการแกไขและประกาศใชพระราชบัญญัติสภาปองกันราชอาณาจักร พ.ศ. 2499  

โดยเปนการปรับปรุงในดานองคประกอบ 

หนวยงานท่ีทําหนาท่ีรับผิดชอบประสานการดําเนินกิจการดานความมั่นคง  อยูในความรับผิดชอบของกระทรวงกลาโหม 

 

 

 

ความเปนมา 
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สภาความมั่นคงแหงชาติในยุคปจจุบัน 

รัฐบาลสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัตน ไดมีการปรับปรุงระบบการบริหารในหลายดาน โดยดานความมั่นคง ไดประกาศใช

พระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแหงชาติ เมื่อ พ.ศ. 2502  ซึ่งนับเปนการเปลี่ยนแปลงจาก “สภาปองกันราชอาณาจักร” มาเปน 

“สภาความมั่นคงแหงชาติ” เพ่ือทําหนาท่ี กําหนดนโยบาย ตัดสินใจ และประสานภารกิจดานความมั่นคงของประเทศ 

ตอมาพระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแหงชาติพ.ศ. 2502 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2507 ไดถูกยกเลิก

โดย “พระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแหงชาติพ.ศ. 2559” ซึ่งมีผลใชบังคับเมื่อวันท่ี 26 กันยายน 2559 โดยมีการปรับปรุง

องคประกอบ และอํานาจหนาท่ี ใหสอดคลองกับบริบทความมั่นคงในปจจุบัน ปจจุบัน สภาความมั่นคงแหงชาติประกอบดวย

สมาชิกดังตอไปน้ี 

1. นายกรัฐมนตร ี      ประธานสภา  

2.รองนายกรัฐมนตรี      รองประธานสภา  

3.รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม     สมาชิก  

4.รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง     สมาชิก  

5.รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ    สมาชิก  

6.รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม     สมาชิก  

7.รัฐมนตรีวาการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  สมาชิก  

8.รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย     สมาชิก  

9.รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม     สมาชิก  

10. ผูบัญชาการทหารสูงสุด      สมาชิก  

11. เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ     สมาชิกและเลขานุการ  

โดยมีสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ หรือท่ีเรียกกันโดยยอวา สมช. เปนสวนราชการซึ่งมีฐานะเทียบเทากรม จัดตั้ง

ข้ึนตามพระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแหงชาติพ.ศ. 2502 พรอมกับสภาความมั่นคงแหงชาติตอมาได ถูกยกเลิกโดย

พระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแหงชาติพ.ศ. 2559 และไดจัดตั้งข้ึนใหมตามพระราชบัญญัติความมั่นคงแหงชาติ พ.ศ. 2559 โดย

อยูในกลุมงานดานนโยบายในสํานักนายกรัฐมนตร ีมีเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติเปนหัวหนาสวนราชการในฐานะขาราชการ

พลเรือนระดับปลัดกระทรวง (ระดับ 11) 

สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 

(1) รับผิดชอบในงานธุรการของสภา และศึกษาและรวบรวมขอมูลดานความมั่นคงท่ีเก่ียวกับงานของสภา 

(2) จัดทํารางนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติตามเปาหมายและแนวทางท่ีสภากําหนดเพ่ือเสนอ

ตอสภา 

(3) เสนอแนะและใหความเห็นตอสภาหรือคณะรัฐมนตรีเพ่ือประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร แผนงาน 

และการอ่ืนท่ีเก่ียวของกับความมั่นคงแหงชาติ 
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(4) ใหคําปรึกษา เสนอแนะ และใหความเห็น ตลอดจนอํานวยการและประสานการปฏิบัติงานใด ๆ เพ่ือใหเปนไปตาม

นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

(5) ติดตาม ประเมิน วิเคราะห และแจงเตือนสถานการณดานความมั่นคง การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ สภาวะ

แวดลอมดานความมั่นคงในเชิงยุทธศาสตร พิสูจนทราบและคาดการณภัยคุกคาม และการประเมินกําลังอํานาจของชาต ิ

(6) ประสานงานหรือรวมมือกับหนวยงานตางประเทศในกิจการดานความมั่นคงระหวางประเทศ ดานความมั่นคงในเชิง

ยุทธศาสตร ดานการประเมินสภาวะแวดลอม และดานวิชาการท่ีเก่ียวกับความมั่นคง 

(7) ศึกษา วิจัย รวบรวม พัฒนา สงเสริม และเผยแพรขอมูลหรือองคความรูเก่ียวกับความมั่นคงแหงชาติ 

(8) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติน้ีและกฎหมายอ่ืน หรือตามท่ีสภา นายกรัฐมนตรี หรือ

คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
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1. กําหนดทิศทาง ใหคําปรึกษา และเสนอแนะนโยบาย 

ยุทธศาสตร แนวทางและแผนดานความมั่นคงแหงชาติ  

2. อํานวยการ ประสาน และติดตามประเมินผล เพ่ือขับเคลื่อน

นโยบาย ยุทธศาสตร แนวทางดานความมั่นคงไปสูการปฏิบัติ

อยางเปนรูปธรรม 

3. ประเมินสถานการณดานความมั่นคง การเตรียมความ

พรอมแหงชาติและบริหารวิกฤติความมั่นคง 

4. พัฒนาองคความรูความมั่นคง และเสริมสรางเครือขาย 

ความรวมมือกับทุกภาคสวน  

5. พัฒนาประสิทธิภาพและเสริมสรางสมรรถนะองคกรและ

บุคลากร เพ่ือเปนองคกรหลักดานความมั่นคง 

N = National Interest การมุงรักษาผลประโยชนของชาติ 

S = Strategic Thinking การคิดวิเคราะหเชิงยุทธศาสตร 

C = Competency การมีสมรรถนะในอาชีพ 

ÇÔÊÑÂ·ÑÈ¹� 

¾Ñ¹¸¡Ô¨ 

¤‹Ò¹ÔÂÁ 

1. เสนอแนะนโยบาย/ ยุทธศาสตร และภารกิจดานความมั่นคง 

2. อํานวยการและประสานการปฏิบัต ิ

3. ประเมินและแจงเตือนสถานการณดานความมั่นคง 

4. พัฒนา เผยแพรองคความรูความมั่นคง                            

5. เสริมสรางความรวมมือกับตางประเทศ 

 
ÀÒÃ¡Ô  ̈

“องคกรเปนผูนําดานการจัดการความมั่นคงของชาติ 

ใหมคีวามสมดุลระหวางความมั่นคงและการพัฒนา” 

ทิศทาง 
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กลุมพัฒนาองคความรู 

ความม่ันคง 

กลุมพัฒนาระบบบริหาร 

กลุมตรวจสอบภายใน 

ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 

กลุมงานกฎหมาย 

สํานักงานเลขาธิการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักนโยบายและ

แผนความม่ันคง 

สํานักประเมิน 

ภัยคุกคาม 

สํานักยุทธศาสตร 

ความม่ันคง

ภายในประเทศ 

สํานักยุทธศาสตร 

ความม่ันคงเกี่ยวกับ 

ภัยคุกคามขามชาติ 

สํานักยุทธศาสตร

ความม่ันคง 

ระหวางประเทศ 

สํานักยุทธศาสตรความ

ม่ันคงกิจการชายแดน

และประเทศรอบบาน 

สํานักยุทธศาสตร 

ความมั่นคง 

จังหวัดชายแดนภาคใต

และ 

ชนตางวัฒนธรรม 

สํานักยุทธศาสตร 

การเตรียมพรอมและ 

การปองกันประเทศ 

โครงสรางสํานกังานสภาความม่ันคงแหงชาต ิ
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ประเภท กรอบอัตรา ตําแหนงท่ีมีคนครอง อัตราวาง 

ขาราชการ 192 161 31 

ลูกจางประจํา 14 14 - 

พนักงานราชการ 37 26 11 

พนักงานจางเหมาบริการ 108 94 14 

รวม 351 295 56 
 

 

พนักงานจางเหมาบริการ พนักงานราชการ ลูกจางประจํา ขาราชการ 

161 คน 

กรอบอัตรากําลัง สํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาต ิ

 

อัตราสวน 1:10 

14 คน 26 คน 

94 คน 
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แผนปฏิบัติราชการ 4 ป 

ประเด็นยุทธศาสตร 1: เสริมสรางความเปน
ผูนําดานความมั่นคงของประเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตร 2: เสริมสรางศักยภาพ
การบริหารจัดการภัยดานความมั่นคง 

ประเด็นยุทธศาสตร 3: พัฒนาการ
ขับเคลื่อนงานดานความมั่นคงไปสูการ

 

ประเด็นยุทธศาสตร 4: ยกระดับขีด
ความสามารถการบริหารจัดการภายใน

 

เปาประสงค: ประเทศมีความพรอมในการ

บริหารจดัการภัยดานความมั่นคง 

เปาประสงค:                                                          
1. ประเทศมีการบูรณาการแผนงาน 
กฎหมาย และการบริหารจัดการในการ
ขับเคลื่อนงานดานความมั่นคง 
2. จังหวัดชายแดนภาคใตมีความปลอดภัย 
พัฒนาอยางท่ัวถึง และสอดคลองกับความ
ตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี 

เปาประสงค: สมช. มีการพัฒนาระบบ
บริหารจดัการตามหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี และสรางบุคลากรสูการเปนนัก
ความมั่นคงมืออาชีพ 

 

เปาประสงค:  สมช .เปนผูนําในเรือ่งเก่ียวกับ

การเสนอแนะนโยบายดานความมัน่คงของ

ประเทศ 

                                                    

กลยุทธ:                                               

1. กําหนดทิศทาง เสริมสรางศักยภาพในการ

เปนท่ีปรึกษาและเสนอแนะนโยบาย/

ยุทธศาสตรดานความมั่นคง                                      

2. กําหนดทาทีท่ีเหมาะสมในการดําเนิน

ความสัมพันธและความรวมมือดานความ

มั่นคงกับตางประเทศ 

 

กลยุทธ:                                                  
1. เสริมสรางและพัฒนาความสัมพันธ
เครือขายดานความมั่นคง/ประชาคมขาว
กรองดานความมั่นคงท้ังในและตางประเทศ                        
2. เสริมสรางและพัฒนาระบบฐานขอมูล
ความมั่นคง องคความรูดานความมั่นคง และ
ประสานความรวมมือกับหนวยงานและ
สถาบันวิชาการท้ังภายในและภายนอก
ประเทศ                                            
3. พัฒนาศักยภาพการประเมินสถานการณ
ดานความมั่นคง และการแจงเตือน
สถานการณและภัยคุกคามดานความมั่นคง                           
4. เสริมสรางความเขาใจระหวางฝาย
การเมือง หนวยงานท่ีเก่ียวของ และการมี
สวนรวมจากทุกภาคสวน  

 

กลยุทธ:                                               

1. บูรณาการและขับเคลื่อนนโยบาย/

ยุทธศาสตรและแผนดานความมั่นคงไปสูการ

ปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม                           

2. ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายดานความ

มั่นคงใหสอดคลองกับภารกิจและการ

ปฏิบัติงานของ สมช. และหนวยงานท่ี

เก่ียวของ                                                 

3. ขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดน

ภาคใต 

 

 

กลยุทธ:                                                     

1. สรางและพัฒนาบุคลากรใหเปนนักยทุธศาสตร

ความมั่นคงมืออาชีพ                                       

2. สงเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศและ

เทคโนโลยี เพื่อจัดทาํและเชื่อมโยงฐานขอมูลดาน

ความมั่นคงเพื่อสนับสนุนการปฏบิัติงานของสมช.                                                    

3. พัฒนารูปแบบและการบริหารจัดการภายใน

องคกรใหมีความคลองตัวและมีประสิทธิภาพเพื่อ

ตอบสนองตอสถานการณดานความมั่นคงที่

เปล่ียนแปลงไป 

4. เสริมสรางระบบคุณธรรมความโปรงใสและเพิ่ม

ประสิทธิภาพระบบงานและสรางกลไกการปองกัน

การทุจริต                                                        

5. บริหารจัดการสถานที่ปฏบิัติงานพรอมจัดใหมี

ระบบสนับสนุนการทํางานอยางเหมาะสม เพื่อ

รองรับการขยายตัวขององคกรในอนาคต 
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สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ  ไดรับการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 

พ.ศ. 2561 ใน 3 แผนงาน จํานวน 304,883,000 บาท ดังน้ี  

o แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต วงเงิน 88,145,700 บาท  

o แผนงานพ้ืนฐานความมั่นคง วงเงิน 137,520,100 บาท ประกอบดวย (1) งบดําเนินงาน 25,384,000 

บาท (2) งบลงทุน 25,883,000 บาท  (3) งบรายจายอ่ืน 86,253,100 บาท  

o แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ดานความมั่นคง) วงเงิน 79,217,200 บาท 

งบรายจาย รายการงบประมาณ งบประมาณ สัดสวน 

แผนงาน  1  แผนงาน
บูรณาการขับเคลื่อนการ
แกไขปญหาและพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต 

รวม 88,145,700 28.9 

งบรายจายอ่ืน   

คาใชจาย 1 การขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 78,304,300  

คาใชจาย 2 การดําเนินตามนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต 9,841,400  

แผนงาน  2  แผนงาน
พ้ืนฐานความมั่นคง 

รวม 137,520,100 45.1 

งบดําเนินงาน รวม 25,384,000 8.325 

1. คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 16,559,000  

2. คาสาธารณูปโภค 8,825,000  

งบลงทุน คาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง รวม 25,883,000 8.5 

1. คาครุภัณฑคอมพิวเตอร 5,711,500  

2. ครุภัณฑอ่ืน ๆ  19,434,000  

3. คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 737,500  

งบรายจายอ่ืน รวม 86,253,100 28.3 

คาใชจายท่ี 1 การเสริมสรางความพรอมในการรักษาอาณาเขต ดินแดน และ
ฐานทรัพยากร 

20,250,000 

 

 

คาใชจายท่ี 2 การเสริมสรางความพรอมในการรักษาดุลยภาพทางการเมือง
ระหวางประเทศ/ ปฏิสัมพันธกับภายนอกประเทศ 

14,372,700  

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
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งบรายจาย รายการงบประมาณ งบประมาณ สัดสวน 

คาใชจายท่ี 3 การบริหารจัดการองคกรตามหลักบริหารจัดการท่ีดี 
4,675,000  

คาใชจายท่ี 4 รายการคาใชจายในการเดินทางไปตางประเทศช่ัวคราวและ
คาใชจายในการเจรจาธุรกิจและประชุมนานาชาติ 

310,000  

คาใชจายท่ี 5 พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงแหงชาติ 
25,495,400  

คาใชจายท่ี 6 การเสริมสรางความพรอมในการรักษาอํานาจอธิปไตย สถาบันหลัก 
ระบบการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 

21,150,000  

แผนงานบุคลากรภาครัฐ รวม 79,217,200 25.9 

 1. งบบุคลากร 76,828,500  

1.1 เงินเดือนและคาจางประจํา 67,291,300  

    1.1.1 เงินเดือน 62,751,300  

    1.1.2 คาจางประจํา 4,540,000  

1.2 คาตอบแทนพนักงานราชการ 9,537,200  

2. งบดําเนินงาน 2,388,700  

 



12 
 

• แผนการใชจายเงินงบประมาณ/ แผนปฏิบัติงาน ของ สมช. ตามแผนการเบิกจายงบประมาณ  

แผนงาน วงเงิน 1 (ต.ค.-ธ.ค.) 2 (ม.ค.-มี.ค.) 3 (เม.ย.-มิ.ย.) 4 (ก.ค.-ก.ย.) 

ภาพรวม รอยละ 96.00 30.29 22.00 22.00 21.71 

รวม จํานวน(ลานบาท) 304,883,000.00 92,349,060.70 67,074,260.00 67,074,260.00 66,190,099.30 

แผนงานท่ี 1  88,145,700.00 26,699,332.53 19,392,054.00 19,392,054.00 19,136,431.47 

งบรายจายอ่ืน (ลานบาท) 88,145,700.00 26,699,332.53 19,392,054.00 19,392,054.00 19,136,431.47 

แผนงานท่ี 2 137,520,100.00 41,654,838.29 30,254,422.00 30,254,422.00 29,855,613.71 

งบรายประจํา (รอยละ) 98.36 33.00 22.00 22.00 21.36 

งบรายประจํา (ลานบาท) 112,136,100.00 37,004,913.00 24,669,942.00 24,669,942.00 23,952,270.96 

งบลงทุน   (รอยละ) 88.00 21.11 22.00 22.00 22.89 

งบลงทุน   (ลานบาท) 25,384,000.00 5,358,562.40 5,584,480.00 5,584,480.00 5,810,397.60 

แผนงานบุคลากรภาครัฐ 

(รอยละ) 100.00 25.00 25.00 25.00 25.00 

แผนงานบุคลากรภาครัฐ 

(ลานบาท) 79,217,200.00 19,804,300 19,804,300 19,804,300 19,804,300 

 

  



  

2 
¼ÅÊÑÁÄ·¸Ôì¼ÅÊÑÁÄ·¸Ôì¼ÅÊÑÁÄ·¸Ôì                                          
¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔÃÒª¡ÒÃ¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔÃÒª¡ÒÃ¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔÃÒª¡ÒÃ   



 

 

 

 

 

 

 

  
»ÃÐÊÔ· Ô̧ÀÒ¾ 

¤Ø³ÀÒ¾ 

¾Ñ²¹ÒÍ§¤�¡Ã 

ผลดําเนินการ/ผลสมัฤทธิ์ สมดุล 4 มิติ 

เหตุการณความรุนแรงในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตลดลง 289 เหตุการณ  

»ÃÐÊÔ·¸Ô¼Å 

อํานวยการประสานติดตาม นโยบาย/ยุทธศาสตร/ภารกิจความมั่นคง 16 ภารกิจ 

เสนอแนะนโยบาย/ยุทธศาสตร 2 ฉบับ 

ความรวมมือดานความมั่นคงกับตางประเทศ : 4 กรอบความรวมมือ 

รายงานการประเมินสถานการณความมั่นคง เสนอคณะรัฐมนตรี รายเดือน 

จัดทําแผนแมบทยอยภายใตยุทธศาสตรชาติ ดานความมั่นคง 11 ประเด็น 

ประเมินสวนราชการ  อยูในระดับมาตรฐาน ผลดําเนินงานสูงกวาเปาหมายแตไมครบทุก

องคประกอบ สูงกวาเปาหมาย 2 องคประกอบ/ตามเปาหมาย 1 องคประกอบ) 

การใชจายงบประมาณรอยละ 95.58 

PMQA จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน 20 กระบวนงาน/ระบบงาน 

พัฒนาบุคลากร  ศึกษา/ฝกอบรม 15 หลักสูตร 50 คน ทุนศึกษาตอตางประเทศ 4 
หลักสตูร 

ระบบสารสนเทศ พัฒนาระบบจัดการความรูของ สมช. / จัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัล 
2561 - 2563 

การตรวจสอบการดําเนินงาน/การเงิน งบการเงินและผลการดําเนินงานทาง

การเงิน ถูกตองตามมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐ 

ITA  74.97 คะแนน  

รายงานการควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยงระดับองคกร ตามระเบียบและ

รูปแบบท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 
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สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ ไดจัดทํารายงานการประเมินสวนราชการ ประกอบดวย 5 องคประกอบ 

ปรากฏผลการประเมินอยูในระดับมาตรฐาน คือ เปนสวนราชการท่ีมีผลการดําเนินงานอยูในระดับสูงกวาเปาหมายแตไมครบ

ทุกองคประกอบการประเมิน แตไมมีองคประกอบใดองคประกอบหน่ึงต่ํากวาเปาหมาย โดยสํานักงานฯ ดําเนินการไดตาม

เปาหมาย 4 องคประกอบ 

 ท้ังน้ี สํานักงาน ก.พ.ร. อยูระหวางเสนอรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ) เพ่ือพิจารณาผลการ

ประเมินสวนราชการฯ รอบการประเมินประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  

องคประกอบ รายละเอียดตัวช้ีวัด เปาหมาย/ผลดาํเนินการ ผลการประเมิน 

องคประกอบท่ี 1 ดาน

ประสิทธิภาพการ

ดําเนินงานตามหลัก

ภารกิจพ้ืนฐาน งาน

ประจําตามหนาท่ีปกติ 

หรืองานตามหนาท่ีความ

รับผิดชอบหลัก งานตาม

กฎหมาย กฎ นโยบาย

ของรัฐบาล หรือมติ

คณะรัฐมนตรี (Function 

Base)  

ตัวช้ีวัดท่ี 1 ความสําเรจ็การ

จัดทํา/ ทบทวน ยุทธศาสตร 

แนวทาง หรือแผนความมั่นคง

เฉพาะดาน 

 

 

 

 

 

ตัวช้ีวัดท่ี 2 ความสําเรจ็ของการ

จัดทํามาตรหาร แนวทางในการ

ปองกันหรือแกไขปญหาเก่ียวกับ

ความมั่นคงแหงชาติ  

ตัวช้ีวัดท่ี 3 ความสําเรจ็ของการ

จัดทําความรวมมือดานความ

มั่นคงกับตางประเทศเพ่ือปองกัน

และแกไขปญหาการกอการราย

และอาชญากรรมขามชาต ิ

ตัวช้ีวัดท่ี 4 ความสําเรจ็การจดัทํา

ฐานขอมูลความมั่นคง 

สภาความมั่นคงแหงชาติ เห็นชอบ 

1) รางแผนการสงเสรมิการอยู

รวมกันภายใตสังคมพหุวัฒนธรรม

ในประเทศไทย (พ.ศ.2560-2564) 

2) รางแผนพัฒนาพ้ืนท่ีเพ่ือเสริม

ความมั่นคงของชาติ (พ.ศ. 2561-

2564) 

3) การเสนอรางแผนการบรหิาร

จัดการผูหลบหนีเขาเมืองตอ

คณะอนุกรรมการท่ีเก่ียวของ 

สภาความมั่นคงแหงชาติ/ 

คณะกรรมการ พิจารณาเห็นชอบ 

5 มาตรการ/แนวทาง 

 

จํานวน 4 ความรวมมือ   

(BIMSTEC รัสเซยี เวียดนาม และ 

การ ลงนาม MoU กับ มาเลเซีย) 

 

มีการปรับเปลีย่นรูปแบบแนว

ทางการกําหนดแผนตามความเหน็

ของคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ

ทําใหไมสามารถดําเนินการไดตาม

ระยะเวลาท่ีกําหนด 

เป น ไปตามค า เป าหมาย 

ผานการประเมิน 

 

 

 

 

 

 

 

เปนไปตามคาเปาหมาย 

ผานการประเมิน 

 

 

เปนไปตามคาเปาหมาย 

ผานการประเมิน 

 

 

ไมสามารถดําเนินการไดตาม

เปาหมาย 

สรุปผลการประเมินเบ้ืองตน 

เปนไปตามเปาหมาย โดย

ผานการประเมิน ท้ังหมด  

 การประเมินผลสวนราชการของสํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  
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องคประกอบ รายละเอียดตัวช้ีวัด เปาหมาย/ผลดาํเนินการ ผลการประเมิน 

3 ตัวช้ีวัด จาก 4 ตัวช้ีวัด 

องคประกอบท่ี 2 

ประสิทธิภาพในการ

ดําเนินงานตามหลัก

ภารกิจยุทธศาสตรหรือ

ภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย

เปนพิเศษ (Agenda 

Base) 

ตัวช้ีวัด 1 การสรางการรับรูความ

เขาใจกับประชาชน 

   1.1) การดําเนินงานตาม

แผนการสรางการรับรูความเขาใจ

กับประชาชน 

   1.2) การช้ีแจงประเด็นสําคญัท่ี

ทันตอสถานการณ 

ตัวช้ีวัด 2 จํานวนเหตุการณความ

ไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต 

(ตัวช้ีวัดรวม)  

- เปนไปตามคาเปาหมาย 

ดําเนินการไดครบถวนรอยละ 100 

- สํานักงาน ก.พ.ร. ไมไดแจงให 

สมช. ช้ีแจงประเด็นสําคญั  

 

 

 

เปนไปตามคาเปาหมาย จาํนวน

เหตุการณ 179 เหตุการณ 

ผานการประเมิน 

 

 

 

 

 

ผานการประเมิน 

สรุปผลการประเมินเบ้ืองตน 

สูงกวาเปาหมาย เน่ืองจาก 

ผานการประเมิน  2 ตัวช้ีวัด 

องคประกอบท่ี 3 

ประสิทธิภาพในการ

ดําเนินงานตามหลักภารกิจ

พ้ืนท่ี หรือการบูรณาการ

การดําเนินงานหลาย

หนวยงาน (Area Base) 

สมช. ไมมีตัวช้ีวัดในองคประกอบ

น้ี 

  

องคประกอบท่ี 4 

ประสิทธิภาพในการ

บริหารจดัการและพัฒนา

นวัตกรรมในการบริหาร

จัดการระบบงาน 

(Innovation Base) 

ตัวช้ีวัดท่ี 1 การพัฒนานวัตกรรม 

 

 

ตัวช้ีวัดท่ี 2 การพัฒนา

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

 

คุณภาพนวัตกรรมมผีลการ

ประเมินตั้งแต 50 คะแนน ข้ึนไป 

(ระบบการลาผานระบบ

อิเล็กทรอนิกส) 

เปนไปตามเปาหมาย ดาํเนิน

กิจกรรมไดรอยละ 80 

 

ผานการประเมิน 

 

 

ผานการประเมิน 

สรุปผลการประเมินเบ้ืองตน 

สูงกวาเปาหมาย เน่ืองจาก 

ผานการประเมิน  2 ตัวช้ีวัด 

องคประกอบท่ี 5 

ศักยภาพในการเปนสวน

ราชการท่ีมีความสําคญั

ตั ว ช้ี วั ด ท่ี  1  ก า ร จั ด ทํ า แ ล ะ

ดาํเนินการตามแผนการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตรชาติ  

เปนไปตามเปาหมาย ผานการประเมิน 
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องคประกอบ รายละเอียดตัวช้ีวัด เปาหมาย/ผลดาํเนินการ ผลการประเมิน 

เชิงยุทธศาสตรเพ่ือการ

พัฒนา (Potential Base) 

 

ตัวชี้วัด หนวยนับ คาเปาหมาย ผลดําเนินการ 

เชิงปริมาณ     

ตั ว ช้ี วัด  1 : จํ านวน เหตุการณ ลดลง ไม น อยกว ารอยละ  30 

เปรียบเทียบกับคาเฉลี่ย 3 ป ยอนหลัง 

จํานวน 30 จํานวน 179 

เหตุการณ  ลดลง 

289 เหตุการณ 

ตัวช้ีวัด 2: จํานวนนโยบาย ยุทธศาสตร มาตรการ แนวทาง และแผน

ดานความมั่นคง เพ่ือสนับสนุนภารกิจดานความมั่นคงท่ีไดรับความ

เห็นชอบจากสภาความมั่นคงแหงชาติหรือคณะรัฐมนตรีหรือ

คณะกรรมการระดับชาติหรือคณะกรรมการภายใตความมั่นคง

แหงชาติหรือท่ีกฎหมายกฎระเบียบดานความมั่นคงท่ีกําหนด 

จํานวน (นโยบาย

ยุทธศาสตร) 

9 9 

ตัวช้ีวัด 3: จํานวนมาตรการ แนวทาง ในการปองกันหรือแกไขปญหา

เก่ียวกับความมั่นคงแหงชาติ 

จํานวน (มาตรการ 

แนวทาง) 

5 5 

ตัวช้ีวัด 4: จํานวนความตกลงตามกรอบความรวมมือดานความมั่นคง

กับตางประเทศเพ่ือปองกันและแกไขปญหาการกอการรายและ

อาชญากรรมขามชาติ 

จํานวน (ความความ

ตกลง/ประเทศ) 

2 4 

เชิงคุณภาพ    

ตัวช้ีวัด 5: รอยละของกระทรวงกรมและหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีรวม

ดําเนินงานดานความมั่นคงสอดคลองกับนโยบาย ยุทธศาสตร 

มาตรการและแนวทางหรือแผนดานความมั่นคง 

รอยละ 80 100 

ตัวช้ีวัด 6: รอยละความสําเร็จของการจัดทํายุทธศาสตร แนวทางหรือ

แผนดานความมั่นคงเฉพาะดาน 

รอยละ 100 100 

ตัวช้ีวัด 7: รอยละโครงการสําคัญภายใตแผนปฏิบัติการรองรับ

นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 แลวเสร็จ 

รอยละ 80 100 

ตัวช้ีวัด 8: รอยละความสําเร็จในการพัฒนาระบบและกลไกการ

บริหารจัดการความมั่นคงและผลประโยชนของชาติทางทะเล 

รอยละ 100 100 

 

 

 

 ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดแผนงบประมาณ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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รายละเอียดผลดําเนินการท่ีสําคัญ 

1. จํานวนมาตรการ แนวทางฯ ประกอบดวย 1) แนวทางการกําหนดทาทีของไทยตอกลุมประเทศตาง ๆ พ.ศ. 2561 

– 2563 2) มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการจัดทําแผนงานหรือโครงการเก่ียวกับความมั่นคง

แหงชาติซึ่งเปนเรื่องสําคัญ (Flagship Project) 3) แผนสงเสริมการอยูรวมกันภายใตสังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศไทย (พ.ศ. 

2561 – 2564) 5) แผนการพัฒนาพ้ืนท่ีเพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ. 2561 – 2564) (สภาความมั่นคงแหงชาติ) 6) แนว

ทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการเตรียมพรอมแหงชาติ(คณะกรรมการเตรียมพรอมแหงชาติ)  7) การดําเนินการตอการ

บิดเบือนขอมูลทางเว็บไซตวิกิพีเดีย ท่ีสงผลกระทบตอสถาบันหลักของชาติและแนวทางการดําเนินการปรับปรุงแกไข 8) การ

ประเมินทาทีของกลุมตางๆและผลกระทบกรณีการดําเนินคดีมาตรา 112  (คณะกรรมการบูรณาการติดตามสถานการณท่ี

สงผลกระทบตอสถาบันหลักฯ) 9) โครงการสําคัญภายใตแผนเตรียมพรอมแหงชาติ (พ.ศ. 2560 – 2564) จาก “โครงการฝก

การบริหารวิกฤตการณระดับทวิภาคีภายใตกรอบอาเซียน” เปน “โครงการฝกการบริหารวิกฤตการณระหวางประเทศท่ีมี

ความเช่ียวชาญดานการบริหารจัดการภัยจากนิวเคลียรและรังสี” รวมท้ังขอบเขตและรายละเอียดการจัดฝกฯ (คณะกรรมการ

เตรียมพรอมแหงชาติ)  

2. จํานวนความตกลงตามกรอบรวมมือดานความมั่นคงกับตางประเทศฯ ประกอบดวย (1) กรอบความรวมมือคณะทํางาน

รวมดานการเมืองและความมัน่คง (JWG) ไทย – รัสเซีย (2) การประชุมหารือดานการตอตานการกอการรายระหวางไทย - อิสราเอล 

(Counter-Terrorism Dialogue) (3) กรอบความรวมมือคณะทํางานรวมดานการเมืองและความมั่นคง (JWG) ไทย – 

มาเลเซีย (มีการลงนาม MoU แลว ท้ังน้ี หวงท่ีผานมามาเลเซียมีการเลือกตั้งและมีการเปลี่ยนรัฐบาลชุดใหม โดย ลมช. ของ

มาเลเซียเขาเยี่ยมคารวะ ลมช. เมื่อวันท่ี 27 กันยายน 2561 พรอมท้ังแสดงเจตจํานงท่ีจะสานตอความรวมมือตามกรอบ MoU 

ท่ีท้ังสองประเทศไดจัดทํารวมกัน และจะพิจารณาความพรอมในการเปนเจาภาพการประชุมครั้งท่ี 1) (4) กรอบความรวมมือ

คณะทํางานรวมดานการเมืองและความมั่นคง (JWG) ไทย – เวียดนาม (5) BIMSTEC 

 

แผนงาน งบประมาณ เบิกจาย รอยละ 

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

แผนงานท่ี 1 :แผนงานยุทธศาสตรการขับเคลื่อนการแกไขปญหา

จังหวัดชายแดนภาคใต  
         19,136,797  17,543,083 91.67 

คาใชจายท่ี 1 การขับเคลื่อนแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 10,017,997 8,629,305 86.14 

คาใชจายท่ี 2 การดาํเนินตามนโยบายการบรหิารและการพัฒนา

จังหวัดชายแดนภาคใต 

9,118,800 8,913,777 97.75 

แผนงานท่ี 2 : แผนงานรองรักษาความสงบเรียบรอย

ภายในประเทศ  
        123,982,073  103,838,424 83.75 

งบดําเนินงาน            25,489,900  20,506,663 80.45 

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

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

 ประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ  



 

17 
 

แผนงาน งบประมาณ เบิกจาย รอยละ 

คาใชจายท่ี 1 การเสรมิสรางความพรอมในการรักษาอาณาเขต 
ดินแดน และฐานทรัพยากร 

16,548,100 14,173,327 85.65 

คาใชจายท่ี 2 พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการขับเคลื่อนนโยบาย
ความมั่นคงแหงชาต ิ

27,477,900 25,412,382 92.48 

คาใชจายท่ี 3 เสริมสรางความพรอมในการรักษาอํานาจอธิปไตย 
สถาบันหลัก ระบบการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 

20,180,000 16,723,519 82.87 

คาใชจายท่ี 4 การเสรมิสรางความพรอมในการรักษาดุลยภาพทาง
การเมืองระหวางประเทศ/ ปฏิสัมพันธกับภายนอกประเทศ 

12,870,188 12,756,896 99.12 

คาใชจายท่ี 5  การบริหารจดัการองคกรตามหลักบริหารจัดการท่ีด ี 5,500,000 5,211,675 94.76 

คาใชจายท่ี 6 รายการคาใชจายในการเดินทางไปตางประเทศ
ช่ัวคราวและคาใชจายในการเจรจาธุรกิจและประชุมนานาชาต ิ

1,669,795 1,656,157 99.18 

แผนงานท่ี 3 แผนงานบุคลากรภาครัฐ           77,830,300 68,600,387 88.14 

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

งบดําเนินงาน 2,383,500 2,326,826 97.62 

รายการท่ีมีการโอนเงินเบิกแทน และโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ/รับโอน 

แผนงาน 
งบประมาณ 

ท่ีไดรับจัดสรร 

โอนเงิน 

เบิกแทน  

โอนเปล่ียนแปลง/

รับโอนงบประมาณ 

งบประมาณ

ดําเนินงาน 

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

แผนงานท่ี 1 :แผนงานยุทธศาสตรการ

ขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดน

ภาคใต  

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

คาใชจายท่ี 1 การขับเคลื่อนแกไขปญหาจังหวัด

ชายแดนภาคใต 
    

คาใชจายท่ี 2 การดาํเนินตามนโยบายการบรหิาร

และการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต 18,700,000 -9,649,000 +966,997 10,017,997 

แผนงานท่ี 2 : แผนงานรองรักษาความสงบ

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

งบดําเนินงาน  25,485,100 - +4,8000 25,489,900 

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

งบรายจายอ่ืน 96,627,900 -8,031,900 -4,325,417 84,270,583 
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แผนงาน 
งบประมาณ 

ท่ีไดรับจัดสรร 

โอนเงิน 

เบิกแทน  

โอนเปล่ียนแปลง/

รับโอนงบประมาณ 

งบประมาณ

ดําเนินงาน 

คาใชจายท่ี 1 การเสรมิสรางความพรอมในการ

รักษาอาณาเขต ดินแดน และฐานทรัพยากร 
22,500,000 -5,951,900 - 16,548,100 

คาใชจายท่ี 2 พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการ

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

คาใชจายท่ี 3 เสริมสรางความพรอมในการรักษา

อํานาจอธิปไตย สถาบันหลัก ระบบการเมือง 

เศรษฐกิจ และสังคม 

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

คาใชจายท่ี 4 การเสรมิสรางความพรอมในการ

รักษาดุลยภาพทางการเมืองระหวางประเทศ/ 

ปฏิสัมพันธกับภายนอกประเทศ 

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

คาใชจายท่ี 5  การบริหารจดัการองคกรตามหลัก

บริหารจดัการท่ีด ี
    

คาใชจายท่ี 6 รายการคาใชจายในการเดินทางไป

ตางประเทศช่ัวคราวและคาใชจายในการเจรจา

ธุรกิจและประชุมนานาชาต ิ

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

งบดําเนินงาน (รับโอนจาก สปน.) - - +24,600 24,600 

จําแนกตามสํานัก/กลุมงาน 

สํานัก/กลุมงาน  งบประมาณดําเนินงาน เบิกจายรอยละ 

กลุมงานกฎหมาย กกม. 1,914,490 99.71 

สํานักประเมินภัยคุกคาม สปภ. 7,624,400 99.46 

ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน ศปท. 550,000 99.36 

สํานักยุทธศาสตรความมั่นคงเก่ียวกับภัยคุกคามขามชาต ิ สภช. 11,241,490 99.28 

สํานักนโยบายและแผนความมั่นคง สนผ. 7,089,910 99.15 

สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแกไขปญหา

จังหวัดชายแดนภาคใต 
สล.คปต. 16,572,600 98.73 

กลุมพัฒนาองคความรูความมั่นคง กพอ. 4,536,600 98.66 

สํานักยุทธศาสตรความมั่นคงภายในประเทศ สภน. 6,402,250 98.31 

สํานักยุทธศาสตรการเตรียมพรอมและการปองกันประเทศ สตป. 9,035,040 98.27 

สํานักยุทธศาสตรความมั่นคงกิจการชายแดนและประเทศรอบบาน สชป. 8,921,840 98.20 

สํานักเลขาธิการ สลก. 5,747,500 96.76 

กลุมพัฒนาระบบบริหาร กพบ. 967,500 96.70 

สํานักยุทธศาสตรความมั่นคงชายแดนภาคใตและชนตางวัฒนธรรม สชต. 9,841,400 96.65 

สํานักยุทธศาสตรความมั่นคงระหวางประเทศ สรป. 15,101,360 93.93 
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 นโยบาย/ ยุทธศาสตร/แผนงาน/ แนวทาง ท่ีไดรับความเห็นชอบจากสภาความม่ันคงแหงชาติ  

นโยบาย/ ยุทธศาสตร/แผนงาน/ 

แนวทาง 

กลไก/กระบวนการจัดทํา กระบวนการพิจารณา 

แผนการพัฒนาพ้ืนท่ีเพ่ือเสริม

ความมั่นคงของชาติ (พ.ศ. 2560 

- 2564) 

ก ารป ระชุ ม สํ านั ก งาน เล ข านุ ก า ร

คณะกรรมการนโยบายและอํานวยการ

พัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติ 

(สล.นพช.) คร้ังท่ี 1/2561 พิจารณาปรับ

เน้ือหา (ราง) แผนการพัฒนาพ้ืนท่ีเพ่ือ

เสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ. 2560 - 

2564) ใหมีความสมบูรณ 

1. การประชุมคณะกรรมการนโยบายและ

อํานวยการพัฒนาเพ่ือเสริมความมัน่คงของ

ชาติ (นพช.) ครั้งท่ี 1/2561 เมื่อวันท่ี 15 

ม.ค. 61 เห็นชอบรางยุทธศาสตรการพัฒนา

พ้ืนท่ีเพ่ือเสริมความมั่นคงของชาต ิ(พ.ศ. 

2560 - 2564) โดยใหเพ่ิมกลยุทธเก่ียวกับ

การจัดทําชุดขอมลูขนาดใหญ (Big Data) 

และเพ่ิมความเช่ือมโยงกับกลไก

คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนา

ภาค (ก.บ.ภ) 

2. การประชุมสภาความมั่นคงแหงชาติ ครั้ง

ท่ี 1/2561 มีมติเห็นชอบ เมื่อ 2 เม.ย. 61 

แผนสงเสริมการอยูรวมกัน

ภายใตสังคมพหุวัฒนธรรมใน

ประเทศไทย (พ.ศ. 2560 - 

2564) 

มีการประมวลขอมูลสําคัญ ศึกษา และ

วิเคราะหในเชิงวิชาการ รวมท้ัง กรอบการ

คิดวิ เคราะห เติมเต็ มจากผู ทรงคุณ วุฒิ 

ผูเช่ียวชาญ และนักวิชาการ ตลอดจนใช

กระบวนการมีสวนรวมในการรับฟงความ

คิดเห็นจากทุกภาคสวน ในหวงไตรมาสท่ี 

1 - 2 

การประชุมสภาความมั่นคงแหงชาติ ครั้งท่ี 

1/2561 มีมติเห็นชอบ เมือ่ 2 เม.ย. 61 

 

 

 

 

 

 

  

การจัดทํานโยบาย/ยุทธศาสตร/แผนงาน/แนวทาง ดานความม่ันคง 
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แผนการพัฒนาพ้ืนท่ีเพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ. 2560 - 2564) เปนเครื่องมือช้ีนําใน 

การบริหารจัดการ ประสานงาน จัดสรรทรัพยากร ดําเนินงาน และติดตามประเมินผล โดยมุงดําเนินงานเชิงรุก 

ในการลดเง่ือนไขตาง ๆ ท่ีจะนําไปสูปญหาความมั่นคงตั้งแตในภาวะปกติ เปนการสรางภูมิคุมกัน เพ่ือรองรับและ

ปองกันสถานการณตาง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของสถานการณปญหาและภัยคุกคาม 

ดานความมั่นคงในปจจุบัน ท้ังภัยคุกคามความมั่นคงรูปแบบเกา และภัยคุกคามความมั่นคงรูปแบบใหม  

ซึ่งครอบคลุมท้ังพ้ืนท่ีชายแดน พ้ืนท่ีช้ันใน และพ้ืนท่ีชายฝงทะเลและเกาะแกง ท้ังน้ี การจัดทําแผนฯ เพ่ือให 

การดําเนินงานพัฒนาพ้ืนท่ีเพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติควบคูไปกับการดําเนินแผนงานความมั่นคงอยาง 

มีประสิทธิภาพสูงสุด และเอ้ือตอกระบวนการพัฒนาประเทศโดยรวม นําไปสูความสมดุล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  

และกอเกิดประโยชนสุขของประชาชน 

แผนการพัฒนาพ้ืนท่ีเพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ. 2560 – 2564) 
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ประเทศไทยเปนสังคมพหุวัฒนธรรม มีความหลากหลายทางเช้ือชาติ ศาสนา ภาษา วิถีชีวิต วัฒนธรรม 

และอัตลักษณ รวมท้ังมรดกทางสังคม และภูมิปญญาท่ีสําคัญ อยางไรก็ตาม คนในชาติบางพ้ืนท่ี บางกลุมท่ีมี 

ถ่ินท่ีอยูหรืออาศัยในพ้ืนท่ีหางไกล ยังไมไดรับการพัฒนาและเขาถึงบริการดานตาง ๆ จากรัฐอยางท่ัวถึง กอใหเกิด

ความเหลื่อมล้ํา และความไมเปนธรรมในสังคม นอกจากน้ี ประชาชนบางสวนยังขาดความเขาใจในความแตกตาง 

สงผลใหไมยอมรับในความหลากหลายดังกลาว แผนสงเสริมการอยูรวมกันภายใตสังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศ

ไทย (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) จึงเปนกรอบทิศทางสําหรับหนวยงานท่ีเก่ียวของนําไปประกอบการจัดทํา

แผนปฏิบัติการ และการดําเนินงานรองรับความทาทายจากสถานการณในสังคมไทยปจจุบัน เพ่ือใหสังคมไทย

สามารถอยูรวมกันอยางสันติสุขภายใตสังคมพหุวัฒนธรรม 

แผนสงเสรมิการอยูรวมกันภายใตสังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศไทย 

(พ.ศ. 2560 – 2564) 
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 นโยบาย/ยุทธศาสตร/แผนงาน/แนวทาง ท่ีอยูระหวางดําเนินการ 

นโยบาย/ ยุทธศาสตร/

แผนงาน/ แนวทาง 
หมายเหตุ สถานะปจจุบัน 

นโยบายและแผน

ระดับชาติวาดวยความ

มั่นคงแหงชาติ 

คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบ ในหลักการ เมื่อวันท่ี 10 ต.ค. 60  อยูระหวางการ

ทบทวนและ

นําเสนอ

คณะกรรมการ

ยุทธศาสตรชาต ิ

การทบทวน/จัดทํา

ยุทธศาสตรการแกไข

ปญหาผูหลบหนีเขาเมือง

ท้ังระบบ 

ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประเด็นท่ีสําคัญเก่ียวกับหลักการและกรอบคิดการ

จัดทํา ความเหมาะสมของเน้ือหา ตลอดจนรูปแบบกลไกการบริหารจัดการ ดังน้ี 
1) การยกรางยุทธศาสตรการแกไขปญหาผูหลบหนีเขาเมืองท้ังระบบ เมื่อวันท่ี 19 

ก.พ. 61  

2) การพิจารณาทบทวนและระดมความเห็นในการจัดทํารางยุทธศาสตรแกไข

ปญหาผูหลบหนีเขาเมืองท้ังระบบ เมื่อวันท่ี 2 มี.ค. 61  

3) การจัดทํารางแผนแมบทการบริหารจัดการแกไขปญหาผูหลบหนีเขาเมืองท้ัง

ระบบ เมื่อวันท่ี 2 เม.ย. 61 

 

แนวทางการกําหนดทาที

ของไทยตอกลุมประเทศ

ตาง ๆ พ.ศ. 2561 - 2563 

         การประชุมสภาความมั่นคงแหงชาติ  ครั้งท่ี  1/2559 เมื่อวันท่ี 11 

พฤษภาคม 2559 ไดเห็นชอบแนวทางการกําหนดทาทีของไทยตอกลุมประเทศ

ตาง ๆ ตอมา สํานักงานฯ ไดรวมกับสวนราชการท่ีเก่ียวของ ตรวจสอบสถานการณ 

เพ่ือปรับปรุงแนวทางการกําหนดทาทีของไทยตอกลุมประเทศตาง ๆ ใหสอดรับกับ

ผลประโยชนแหงชาติในปจจุบัน โดยคํานึงถึงผลประโยชนตางตอบแทนท่ีไทยและ

ประเทศตาง ๆ จะสามารถสนับสนุนกันและกันได ซึ่งนําไปสูการกําหนดทาทีของ

ไทยตอกลุมประเทศตาง ๆ พ.ศ. 2561 – 2563  

           ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 สํานักงานฯ ไดประมวลขอมูล/ความเห็น 

ท่ีไดรับจากสวนราชการประกอบการยกรางแนวทางการกําหนดทาทีของไทยตอ 

กลุมประเทศตาง ๆ พ.ศ. 2561– 2563 โดยครอบคลุมท้ังประเด็นดานการเมือง  

ความมั่นคง เศรษฐกิจ การคา และการลงทุน และติดตามประเมินสถานการณการเมือง

และความมั่นคงระหวางประเทศ เพ่ือกําหนดทาทีตอประเด็นความมั่นคงระหวาง 

ประเทศ ผานกลไกท่ีสําคัญ ไดแก การประชุมคณะอนุกรรมการประเมินและ

วิเคราะหสถานการณทางการเม ืองและความมั ่นคงระหวางประเทศที ่มี

ผลกระทบตอไทย (อปรท.) จํานวน 4 ครั้ง โดยมีขอเสนอแนะใหเพ่ิมประเทศ/

กลุมประเทศ ท่ีมีความสําคัญในเชิงยุทธศาสตรตอไทย รวมท้ังพิจารณาทบทวน

แนวทางการกําหนดทาทีของไทยตอกลุมประเทศตาง ๆ ใหเปนปจจุบันจนครบ 

ทุกกลุมประเทศ ดังน้ี 1) กลุมประเทศมหาอํานาจและประเทศท่ีมีความสําคัญทาง

ยุทธศาสตร  2) กลุมประเทศ CLMV และกลุมประเทศอาเซียน  3) กลุมประเทศ

ตะวันออกกลาง 4) กลุมประเทศแอฟริกา และ 5) กลุมประเทศหมูเกาะแปซิฟก 

เมื่อ 22 ส.ค. 61  

ท่ีประชุมสภา

ความมั่นคง

แหงชาติ มีมติ

เห็นชอบใน

หลักการ 
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นโยบาย/ ยุทธศาสตร/

แผนงาน/ แนวทาง 
หมายเหตุ สถานะปจจุบัน 

แนวปฏิบัติเชิงนโยบาย

เพ่ื อสกัดกั้น  กรณี เกิ ด

เหตุการณลักลอบขนสง

อาวุธท่ีมีอานุภาพทําลาย

ลางสูงรวมท้ังเคร่ืองสง 

อุ ป ก รณ  แ ล ะ วั ส ดุ ท่ี

เกี่ยวของเขามาในเขต

อธิปไตยของไทย (ทาง

อากาศ ทางทะเล และ

ทางบก) 

   การจัดทํารางแนวปฏิบัติเชิงนโยบาย 

   การประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานเพ่ือดําเนินการตามพันธกรณีความ

ริเริ่ม เพ่ือความมั่นคงจากการแพรขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายลางสูง 

(Proliferation Security Initiative: PSI) จํานวน 3 ครั้ง ในประเด็น ดังน้ี  

  1) ครั้งท่ี 1/2560 เมื่อวันท่ี 14 - 15 ธ.ค. 60 รางแนวปฏิบัติเชิงนโยบายเพ่ือ

สกัดก้ัน กรณีเกิดเหตุการณลักลอบขนสงอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายลางสูงรวมท้ัง

เครื่องสง อุปกรณ และวัสดุท่ีเก่ียวของเขามาในเขตอธิปไตยของไทย (ทางอากาศ 

ทางทะเล และทางบก) โดยมีมติใหปรับปรุงรูปแบบของรางแนวปฏิบัติเชิงนโยบาย

เพ่ือสกัดก้ันการลักลอบลําเลียง WMD แตละดาน  

   2) ครั้งท่ี 1/2561 เมื่อวันท่ี 12 ก.พ. 61   

   3) ครั้งท่ี 2/2561 เมื่อวันท่ี 18 เม.ย. 61 เห็นชอบในหลักการตอรางแนวปฏิบัติเขิง

นโยบาย 

     การปรับปรุงรางแนวปฏิบัติเชิงนโยบายเพ่ือสกัดกั้นการลักลอบลําเลียง 

WMD ใหนําไปปฏิบัติได  เมื่อวันท่ี 6 พ.ย. 60 ไดมีการหารือจัดทํารางแนวปฏิบัติ

เชิงนโยบายเพ่ือสกัดก้ัน กรณีเกิดเหตุการณลักลอบขนสงอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลาย

ลางสูง รวมท้ังเครื่องสงอุปกรณ และวัสดุท่ีเก่ียวของเขามาในเขตอธิปไตยของไทย 

(เฉพาะทางทะเล) โดยกําหนด 3 ประเด็น ไดแก 1) ขอบเขตของเรือเปาหมายท่ีจะ

ทําการสกัดก้ัน 2) ขอบเขตการปฏิบัติหนาท่ีของทางการไทยภายในเขตตอเน่ือง 

24 ไมลทะเล ท่ีรัฐชายฝงยังสามารถบังคับใชกฎหมายทางศุลกากรได และ 3) 

กลไกหารือเชิงนโยบาย สําหรับการหารือเก่ียวกับการสกัดก้ันยานพาหนะตอง

สงสัยในกรณีท่ีมีความละเอียดออนทางการเมืองระหวางประเทศ 

    การพิจารณารางแนวปฏิบัติเชิงนโยบายเพ่ือสกัดกั้นการลักลอบขนสงอาวุธ

ท่ีมีอานุภาพทําลายลางสูงฯ เมื่อวันท่ี 15 ม.ค. 61 โดยพิจารณาความสอดคลอง

ของข้ันตอนการสกัดก้ันการแพรขยาย WMD กับกลไกนโยบายการบริหารจัดการ

ความมั่นคงตางๆ ไดแก แผนบริหารจัดการชายแดนดานความมั่นคง พ.ศ. 2558 - 

2564 (สชป.) การประกาศระดับความรายแรงของภัยคุกคาม ตามประการสภา 

มช. เรื่องหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับการประกาศสถานการณอันเปน

ภัยคุกคามตอความมั่นคงแหงชาติในดานการกอการราย (สปภ.) และกลไกการ

ตัดสินใจกรณีท่ีมีการกอการราย พ.ศ. 2560 - 2564 (สภช.) 
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ภารกิจการเสนอแนะและใหความเห็นตอสภาความมั่นคงแหงชาติหรือคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการกําหนดแนวทาง 

มาตรการในการปองกันและแกไขปญหาเก่ียวกับความมั่นคงแหงชาติ มีกลไกการดําเนินงานท่ีสําคัญ ไดแก สภาความมั่นคง

แหงชาติ และคณะกรรมการภายใตยุทธศาสตรความมั่นคงเฉพาะดาน โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 รวม 7 คณะ มีมติ

สําคัญ รวม 14 มติ รายละเอียด ดังน้ี 

คณะกรรมการ ครั้งท่ี วันท่ี มติ 

สภาความมั่นคงแหงชาติ คร้ังท่ี 

1/2561 

2 เม.ย. 61 เห็นชอบ รวม 4 ฉบับ ดังน้ี 1. (ราง) นโยบายและแผนระดับชาติ

วาดวยความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ. 2560 - 2564) และการจัดทํา

แผนแมบทรองรับ 2. (ราง) มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การกําหนด

หลักเกณฑและวิธีการในการจัดทําแผนงานหรือโครงการเก่ียวกับ

ความมั่นคงแหงชาติซึ่งเปนเรื่องสําคัญ (Flagship Project) 3. 

(ราง) แผนสงเสริมการอยูรวมกันภายใตสังคมพหุวัฒนธรรมใน

ประเทศไทย (พ.ศ. 2560 - 2564) และ 4. (ราง) แผนการพัฒนา

พ้ืนท่ีเพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ. 2560 - 2564) 

 คร้ังท่ี 

2/2561 

22 ส.ค. 61 เห็นชอบในหลักการ (ราง) แนวทางการกําหนดทาทีของไทยตอ

กลุมประเทศตาง ๆ พ.ศ. 2561 - 2563 

คณะกรรมการประสานงานของ 

สภาความมั่นคงแหงชาติ 

คร้ังท่ี 

1/2561 

10 พ.ค. 61 เห็นชอบแนวทางการจัดทําแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติดาน

ความมั่นคง 

คณะกรรมการบริหารสถานการณ

ฉุกเฉิน (กบฉ.) 

คร้ังท่ี 

3/2560 

15 ธ.ค. 60 เห็นชอบใหเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาขยายระยะเวลาการประกาศ

สถานการณฉุกเฉินท่ีมีความรายแรงในพ้ืนท่ี 3 จชต. ยกเวน อ.แม

ลาน จ.ปตตานี ออกไปอีก 9 เดือน ตั้งแตวันท่ี 20 ธ.ค. 60 ถึงวันท่ี 

19 ม.ีค. 61 

 คร้ังท่ี 

1/2561 

16 ก.พ. 61 เห็นชอบใหเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใน 2 ประเด็น ดังน้ี 

1. ขอขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณฉุกเฉินท่ีมีความ

รายแรงในพ้ืนท่ี 3 จชต. ยกเวน อ. แมลาน จ.ปตตานี ออกไปอีก 

3 เดือน ตั้งแตวันท่ี 20 มี.ค. 61 ถึงวันท่ี 19 มิ.ย. 61  

2. ปรับลดพ้ืนท่ี อ.เบตง จ.ยะลา ออกจากพ้ืนท่ีการประกาศ

สถานการณฉุกเฉินท่ีมีความรายแรง เพ่ือนํา พ.ร.บ.การรักษาความ

มั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551  มาบังคับใชแทน 

 คร้ังท่ี 

2/2561 

25 พ.ค. 61 เห็นชอบใหเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใน 2 ประเด็น ดังน้ี 

1. ขอขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณฉุกเฉินท่ีมีความ

รายแรงในพ้ืนท่ี 3 จชต. ยกเวน อ.เบตง จ.ยะลา และ อ.แมลาน 

จ.ปตตานี ออกไปอีก 3 เดือน ตั้งแตวันท่ี 20 มิ.ย. 61 ถึงวันท่ี 19 

ก.ย. 61 

การกําหนดแนวทาง มาตรการในการปองกันและแกไขปญหาเกี่ยวกับความม่ันคงแหงชาติ 
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คณะกรรมการ ครั้งท่ี วันท่ี มติ 

2. ปรับลดพ้ืนท่ี อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ออกจากพ้ืนท่ีการ

ประกาศสถานการณฉุกเฉินท่ีมีความรายแรง เพ่ือนํา พ.ร.บ. การ

รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 มาบังคับใช

แทน 

 คร้ังท่ี 

3/2561 

9 ส.ค. 61 เห็นชอบใหเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใน ๒ ประเด็น ดังน้ี 

1. ขอขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณฉุกเฉินท่ีมีความ

รายแรงในพ้ืนท่ี 3 จชต. ยกเวน อ.แมลาน จ.ปตตานี อ.เบตง จ.ยะลา 

และอ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ออกไปอีก 3 เดือน ตั้งแตวันท่ี 20 

ก.ย. 61 ถึงวันท่ี 19 ธ.ค. 61 

2. ให เพ่ิม พ.ร.บ.คุมครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2556 ใน

ประกาศ เรื่อง การกําหนดอํานาจหนาท่ีของ รมต. ตามกฎหมายเปน

อํานาจหนาท่ีของ นรม. ตาม พ.ร.ก. การบริหารราชการใน

สถานการณฉุกเฉินฯ เพ่ือใหอํานาจแกเจาหนาท่ีในการปฏิบัติ

หนาท่ีคุมครองพยานในคดีความมั่นคงในพ้ืนท่ี จชต. 

คณะกรรมการเตรียมพรอม

แหงชาติ 

คร้ังท่ี 

2/2560 

7 ธ.ค. 60 1) รับทราบความคืบหนาของยุทธศาสตรการเตรียมพรอมแหงชาติ 

(พ.ศ. 2560 - 2564) ผลการดําเนินงานท่ีผานมา และผลการฝกการ

บริหารวิกฤตการณระดับชาติ ประจําป 60 (C – MEX 17) 

2) รายงานการขับเคลื่ อนแผนผนึกกําลั งและทรัพยากรเพ่ื อ 

การปองกันประเทศ และการดําเนินงานโครงการจัดตั้งศูนยบัญชาการ

เห ตุ ฉุ ก เฉิ น แ ห งช าติ  (มี ก า ร เป ลี่ ย น ช่ื อ เป น โค ร งก า ร 

จัดตั้งศูนยรับแจงเหตุฉุกเฉินแหงชาติ) 

 คร้ังท่ี 

1/2561 

22 ก.ย. 61 1) รับทราบการเปลี่ยนช่ือ “ยุทธศาสตรการเตรียมพรอมแหงชาติ 

(พ.ศ. 2560 - 2564) เปน “แผนการเตรียมพรอมแหงชาติ  (พ.ศ. 

2560 - 2564) ความคืบหนาการขับเคลื่อนแผนเตรียมพรอมแหงชาติ

ตามแนวทางการขับเคลื่อนฯ และผลการฝกการบริหารวิกฤตการณ

ระดับชาติ ประจําป 2561 (C – MEX 18) 

2) รายงานการขับเคลื่ อนแผนผนึกกําลั งและทรัพยากรเพ่ื อ 

การปองกันประเทศ และการดําเนินงานโครงการจัดตั้งศูนยรับแจงเหตุ

ฉุกเฉินแหงชาติ 

3) เห็นชอบปรับโครงการสําคัญภายใตแผนเตรียมพรอมแหงชาติ (พ.ศ. 

2560 - 2564) จาก “โครงการฝกการบริหารวิกฤตการณระดับทวิ

ภาคีภายใตกรอบอาเซียน” เปน “โครงการฝกการบริหาร

วิกฤตการณระหวางประเทศท่ีมีความเช่ียวชาญดานการบริหาร

จัดการภั ยจากนิวเคลี ยรและรังสี” รวม ท้ั งขอบ เขตและ

รายละเอียดการจัดฝกฯ 
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คณะกรรมการ ครั้งท่ี วันท่ี มติ 

คณะกรรมการนโยบายและ

อํานวยการพัฒนาเพ่ือเสริมความ

มั่นคงของชาติ (นพช.) 

คร้ังท่ี 

1/2561 

15 ม.ค. 61 เห็นชอบ ดังน้ี 1) กรอบแนวทางการปรับปรุงระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรี วาดวยการพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติ 

พ.ศ. 2558 และรางคําสั่งคณะกรรมการนโยบายและอํานวยการ

เพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติ เรื่อง การแตงตั้งคณะอนุกรรมการ

เฉพาะกิจเพ่ือพิจารณาทบทวน และปรับปรุงระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรี วาดวยการพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติ 

พ.ศ. 2558 และ 2) ราง ยุทธศาสตรการพัฒนาพ้ืนท่ีเพ่ือเสริม

ความมั่นคงของชาติ (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยให เพ่ิมกลยุทธ

เก่ียวกับการจัดทําชุดขอมูลขนาดใหญ (Big Data) และเพ่ิมความ

เช่ือมโยงกับกลไกคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค 

(ก.บ.ภ) 

คณะกรรมการบูรณาการติดตาม

สถานการณท่ีสงผลกระทบตอ

สถาบันหลักฯ 

 1 ธ.ค. 60 พิจารณา 1. การดําเนินการตอการบิดเบือนขอมูลทางเว็บไซตวิกิ

พีเดีย ท่ีสงผลกระทบตอสถาบันหลักของชาติและแนวทางการ

ดําเนินการปรับปรุงแกไข 2. การประเมินทาทีของกลุมตางๆและ

ผลกระทบกรณีการดําเนินคดีมาตรา 112 (ลับมาก) 

คณะกรรมการขับเคลื่อนการแกไข

ปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 

  ******* 
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การขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร และภารกจิดานความม่ันคง 

 
ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง 

การเตรียมพรอมและการปองกันประเทศ 

การพัฒนาเพ่ือเสริมความม่ันคงของชาติ 

ความม่ันคงทางทะเล 

ความม่ันคงกิจการชายแดนและประเทศเพ่ือนบาน 

การแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 

ความม่ันคงภายในประเทศ 

ความม่ันคงระหวางประเทศ 

ภัยคุกคามขามชาติ 
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 การจัดทําแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็นความม่ันคง 

     พระราชบัญญตัิยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2560 กําหนดใหเลขาธิการสภาความมั่นคง - 

แหงชาติ เปนกรรมการยุทธศาสตรชาติ และใหรองเลขาธิการสภาความมั่นคง -

แหงชาติ เปนผูชวยเลขานุการรวมกับรองเลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจ 

และสังคมแหงชาติ 

     ตอมา คณะกรรมการฯ มีมติแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง เพ่ือจัดทําแผนแมบทภายใต

ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคงภายใตยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับ 2) สํานักงานฯ ไดสนับสนุนขอมูลดานความมั่นคง การ

ประเมินสถานการณในระยะยาว การกําหนดเปาหมาย ตัวช้ีวัด และกลยุทธการดําเนินการ รวมถึงนโยบายและแผนระดับชาติ

วาดวยความมั่นคงแหงชาติ ซึ่งใชเปนกรอบในการจัดทําแผนปฏิบัติการ (แผนระดับ 3) ของหนวยงานดานความมั่นคง โดยมี

ประเด็นท่ีเก่ียวของกับภารกิจของ สํานักงานฯ อาทิ การเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ การปองกันและแกไข

ปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต การปองกันและแกไขปญหาอาชญากรรมขามชาติและการกอการราย  

     แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็นความมั่นคง ประกอบดวย 5 แผนแมบท และแผนยอย/ แนวทางการพัฒนา 22 

แผน และมีโครงการสําคัญเรงดวน คือ แผนการเสริมสราง “ตําบลมั่นคง ปลอดภัย”  ในการดําเนินการดังกลาว สํานักงานฯ ไดรับ

มอบหมายใหเปนเจาภาพในการจัดทําแผนยอย 11 แผน โดยไดรวมกําหนดแนวทางการพัฒนา (แผนงาน/โครงการ) เพ่ือ

สนับสนุนการจัดทําแผนแมบทฯ ประเด็นความมั่นคง เพ่ือเปนกรอบทิศทางการขับเคลื่อนงานดานความมั่นคงใหกับสวนราชการ

และหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือดําเนินการใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาของแผนแมบทฯ ในระยะ 5 ปแรก) 

     แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็นความมั่นคง กําหนดให สมช. เปนเจาภาพหลักในการขับเคลื่อนแผนแมบทฯ 

ประเด็นความมั่นคง (กํากับดูแลในระดับนโยบาย) มีอํานาจหนาท่ีในการขับเคลื่อน กํากับ ติดตาม รายงานผล ตลอดจน

ผลักดันใหแผนงาน/โครงการ บรรลุผลอยางมีประสิทธิภาพตามเปาหมาย/ตัวช้ีวัด ของแผนแมบทฯ ตลอดจนกํากับและ

ติดตามการดําเนินงานของเจาภาพหลัก จํานวน 5 แผน  ท้ังน้ี แผนแมบทท่ี 5 สมช. เปนหนวยรับผิดชอบหลัก ในการขับเคลื่อนการ

พัฒนากลไก การบริหารจัดการความมั่นคงแบบองครวม โดยรวมกับ กอ.รมน. และ ศรชล. ทําหนาท่ีกําหนดแนวทางการพัฒนา 

ดังน้ี 1) แผนการบูรณาการกลไกการบริหารจัดการความมั่นคง 2) แผนบูรณาการขอมูลดานความมั่นคง และ 3) แผนการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง 

 

- นโยบายและยุทธศาสตรดานความม่ันคง - 

   การอํานวยการ ขับเคล่ือน นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ 

1. การประชุมคณะอนุกรรมการเตรียมการขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ ครั้งท่ี 

1/60 เมื่อวันท่ี 24 พ.ย. 60 และประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูประบบงานความมั่นคง ครั้งท่ี 1/61 เมื่อวันท่ี 4 ม.ค. 61 

2. การเตรียมการกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ โดยการ

ติดตามผลการดําเนินงานของหนวยปฏิบัติในหวงท่ีผานมา ประกอบดวย การดําเนินการตามขอสั่งการรัฐบาล การประสาน

หนวยงานสวนกลางไปสูจังหวัดและพ้ืนท่ี ขอจํากัดดานการประสานแผนงาน งบประมาณของหนวยรับผิดชอบอ่ืน ๆ การจัดทํา

แผนความมั่นคงรายภาคท้ัง 6 ภาค แนวทางการทํางานระหวางจังหวัด และ กอ.รมน.จังหวัด และกําหนดแนวทางการขับเคลื่อน

นโยบายและแผนระดับชาติฯ รวมจํานวน 3 ครั้ง 1)  พ้ืนท่ีภาคกลาง เมื่อวันท่ี 10 พ.ย. 60 ณ กรุงเทพฯ 2) พ้ืนท่ีภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันท่ี 23 พ.ย. 60 ณ จ.ขอนแกน 3) พ้ืนท่ีภาคเหนือ เมื่อวันท่ี 7 ธ.ค. 60 ณ จ.เชียงใหม 

 

การขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร และภารกิจดานความม่ันคง 
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 การปฏิรูประบบงานความม่ันคง 

   รัฐบาลโดยคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผนดิน คณะท่ี 5 คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปดาน

ความมั่นคง ลดความเหลื่อมล้ํา การเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และเรื่องท่ีเปนวาระเรงดวนและการแกไข

ปญหาการดําเนินการตามพันธกรณีระหวางประเทศ (กขป. 5) ไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการปฏิรูประบบงานความมั่นคง มี    

รองนายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ เปนประธาน และมีสํานักงานสภาความมั่นคง เปนฝายเลขานุการ เพ่ือ

ดําเนินการปฏิรูประบบงานความมั่นคงดานตางๆ โดย สมช. รับผิดชอบ ประเด็นปฏิรูปท่ี 1 การจัดทําฐานขอมูลความมั่นคง มี

ประเด็นความกาวหนา ในปงบประมาณ พ.ศ.2561 ดงัน้ี 

• ประเด็นปฏิรูปท่ี 1 : การจัดทําฐานขอมลูดานความมัน่คง/ สํานักงานสภาความมัน่คงแหงชาติ 

 1. การจัดทําฐานขอมูลดานความมั่นคงจังหวัดชายแดน

ภาคใต  

   1.1 โครงการบูรณาการจัดทําฐานขอมูลกลางดานความ

มั่นคง จชต. โดยกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 

สวนหนา (กอ.รมน. ภาค 4 สวนหนา) 

   1) การพัฒนาระบบสารสนเทศขาวกรอง (SMIC) ปจจุบัน

ไดดําเนินการแลวประมาณรอยละ 95 คาดวาจะแลวเสร็จใน

เดือนกันยายน 2561 

   2) การวิจัยเพ่ิมประสิทธิภาพระบบวิเคราะหผลการซักถาม

เชื่อมโยงขอมูลความมั่นคง (IDA v2) ปจจุบันดําเนินการแลว

เสร็จ และศูนยปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร จชต. จะเปนผูนําเขา

ขอมูลชุดใหมสูระบบตอไป (กอ.รมน. ภาค 4 สวนหนา ไดจัด

อบรมใหกับหนวยงานรับผิดชอบการนําเขาขอมูล และหนวยงาน

ใชประโยชนจากระบบ เมื่อวันท่ี 14 กันยายน 2561) 

    3) เว็บไซตสารสนเทศสําหรับประชาชนในพ้ืนท่ี จชต. 

(www.3southerninfo.in.th) ไดปรับปรุงหนาเว็บไซตตามท่ี

ออกแบบใหมเสร็จแลว คงเหลือการเช่ือมโยงขอมูลกับหนวยงาน

ดานความมั่นคงและอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ีเพ่ือแสดงผลบน

หนาเว็บไซด ปจจุบันไดดําเนินการแลวประมาณรอยละ 95 คาด

วาจะแลวเสร็จในเดือนกันยายน 2561 

    

  1.2 โครงการถายภาพถายทางอากาศพ้ืนท่ี จชต. โดย

กองทัพอากาศ ไดดําเนินการแลวรอยละ 95.37 สวนการ

ประมวลผลแลวเสร็จรอยละ 19.78 ท้ังน้ี กองทัพอากาศได

ใชงบปกติของหนวยดําเนินงานในพ้ืนท่ีท่ีเหลือไปพลาง

กอน ระหวางท่ีรองบกลางประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2561 ตามมติ ท่ีประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการ

แกปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต (คปต.) เมื่อวันท่ี 19 

เมษายน 2561 

     อน่ึง เมื่อวันท่ี 28 มิถุนายน 2561 คณะอนุกรรมการจัดทํา

ฐานขอมูลดานความมั่นคงในการแกไขปญหาจังหวัดชายแดน

ภาคใต ครั้งท่ี 1/2561 มีรองเลขาธิการสภาความมั่นคง

แหงชาติ (นายสิงคิ์ วิเศษพจนกิจ) เปนประธาน เพ่ือติดตามผล

การดําเนินงานและพิจารณาเรื่องสําคัญท่ีเก่ียวของ และเมื่อ

วันท่ี  19  กรกฎาคม 2561 รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก 

ประวิตรฯ)/ประธานกรรมการบูรณาการฐานขอมูลดานความ

มั่นคง ไดรับทราบสรุปผลการประชุม/มติท่ีประชุมขางตน 

รวมท้ังเห็นชอบใหกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงยุติธรรม 

สนับสนุนการเช่ือมโยงฐานขอมูลดานความมั่นคง จชต. ของ

กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 สวนหนา 

รวมท้ังให กอ. รมน./ กอ.รมน. ภาค 4 สวนหนา ปรับเกลี่ย

อัตรากําลังและปรับแผนดําเนินงาน และแผนงบประมาณ 

ประจําป พ.ศ. 2562 เพ่ือรองรับการจัดตั้งศูนยบูรณาการ

ฐานขอมูลดานความมั่นคง จชต. โดยใหดําเนินงานตั้งแต

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เปนตนไป 

 

http://www.3southerninfo.in.th/
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  2. ฐานขอมูลอัตลักษณบุคคลแหงชาติ 

   คณะกรรมการบูรณาการฐานขอมูลดานความมั่นคง ครั้ง

ท่ี  1 / 2 5 6 1  เมื่ อ วั น ท่ี  2  พ ฤ ษ ภ า ค ม  2 5 6 1  ม ี               

รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตรฯ ) เปนประธาน

พิจารณาเห็นชอบในหลักการรางคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี 

เรื่อง การบริหารขอมูลอัตลักษณ บุคคลแหงชาติ ตอมา 

นายกรัฐมนตรีได พิจารณาลงนามรางคําสั่ งฯ ท่ีสํานัก

เลขาธิการนายกรัฐมนตรีปรับปรุง คื อ  คํ าสั่ งสํ า นั ก

นายกรัฐมนตรี ท่ี 166/2561 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ

อํานวยการบูรณาการขอมูลอัตลักษณบุคคลแหงชาติ ซึ่งมี

ผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 29 มิถุนายน 2561 เปนตนไป 

      ในการน้ี สถาบันนิติวิทยาศาสตร กระทรวงยุติธรรม/

ฝายเลขานุการคณะกรรมการอํานวยการบูรณาการขอมูลอัต

ลักษณบุคคลแหงชาติ ไดจัดการประชุมเพ่ือเตรียมการ

ขับเคลื่อนการดําเนินงานบูรณาการขอมูลอัตลักษณ เมื่อ

วันท่ี 9 สิงหาคม 2561 รวมท้ังไดจัดการสัมมนาระดับชาติ 

เรื่อง “อัตลักษณบุคคลกับกระบวนการยุติธรรมไทยและ

ความมั่นคงของชาติ” เพ่ือใหทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของไดมี

สวนรวมในการเสนอความเห็นตอระบบงานอัตลักษณบุคคล

ของประเทศไทย เมื่อวันท่ี 27 สิงหาคม 2561 โดยมีรอง

นายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจินฯ)/รัฐมนตรีวาการ

ก ระท รวงยุ ติ ธ รรม เป น ป ระธาน  ท้ั ง น้ี  ส ถ า บั น นิ ติ

วิ ท ย าศ าสต ร  ได ป ระส าน  ส ม ช ./ฝ า ย เล ข า นุ ก าร

คณะกรรมการบูรณาการฐานขอมูลดานความมั่นคง 

พิจารณาขอเสนอโครงการพัฒนาระบบการเช่ือมโยง

ขอมูลอัตลักษณบุคคลเพ่ือจัดตั้งฐานขอมูลอัตลักษณบุคคล

แห งช าติ  ร วม ท้ั งงบ ดํ า เนิ น งาน  เ พ่ื อ นํ า เรี ย น รอ ง

นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตรฯ) พิจารณาเห็นชอบและ

นําเสนอคณะรัฐมนตรตีอไป (สถาบันฯ ไดเรื่องให สมช. แลว

เมื่อวันท่ี 28 กันยายน 2561) 

3. การจัดทําฐานขอมูลดานความมั่นคง  

    โดยการจัดทําบันทึกความเขาใจ (MOU) วาดวยการเช่ือมโยง

ฐานขอมูลระหวาง สมช. และหนวยงานท่ีเก่ียวของ ตามกรอบ

แนวคิด/หลักการ และแนวทางการดํ าเนินการท่ี เสนอ

คณะกรรมการบูรณาการฐานขอมูลดานความมั่นคงในการ

ประชุมครั้งท่ี 1/2561 เมื่อวันท่ี 2 พฤษภาคม 2561 

    ท้ังน้ี ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ

ดานความมั่นคง เมื่อวันท่ี 10 เมษายน 2561 กําหนดให

สมช. เปนหนวยรับผิดชอบจัดทําแผนการบูรณาการขอมูล

ดานความมั่นคง ซึ่งกําหนดจัดทําใหแลวเสร็จพรอมกับ

แผนปฏิบัติการดานความมั่นคงอ่ืนๆ ดังน้ัน การเช่ือมโยง

ฐานขอมูลดานความมั่นคงรวมถึงหนวยงานท่ีเก่ียวของใน

ระยะตอไปจะตองดําเนินการตามแผนดังกลาว โดยหลักการ

คือ  ใหนําขอมูลดานความมั่นคงและขอมูลดานการขาวท่ีมีอยู

มาใชประกอบการวิเคราะหสถานการณปญหาและภัยคุกคาม

ความมั่นคง นําไปสูการวางแผนแกไขปญหาจนถึงการกําหนด

ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานในภาพรวม  

   สมช. ไดปรับปรุงแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติดาน

ความมั่นคงตามกรอบแนวคิด/หลักการดังกลาว เพ่ือจัดทําเปน

แผนฉบับสมบูรณตามท่ีฝายเลขานุการคณะกรรมการจัดทํา

ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคงกําหนด (ขณะน้ีอยูระหวาง

พิจารณาจัดทํารายละเอียดแผนงาน/โครงการท่ีเก่ียวของ) 
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• ประเด็นปฏิรูปท่ี 2 : การปฏิรูปกระทรวงกลาโหม  

  1. การปฏิรูปการบริหารจัดการและปรับปรุงโครงสราง

กระทรวงกลาโหม ภายใตกรอบแนวทางของแผนแมบทการ

ปฏิ รูปการบริหารจั ดการและการปรับปรุ งโครงสร าง

กระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2560 – 2569 ท่ีมุงเนนใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ

และมีความพรอมดานกําลังพล ยุทโธปกรณ หลักนิยม การฝก

ศึกษา และการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจดาน

การปองกันประเทศ รวมท้ังการสนับสนุนรัฐบาล ในการแกไข

ปญหาของชาติในมิติตางๆ โดยเฉพาะภัยคุกคามใหม อาทิ การ

จัดตั้งศูนยไซเบอรของเหลาทัพ  และสอดรับกับการบริหาร

ราชการยุคใหม ท่ีมุ งเนนความคลองตัวมีความทันสมัย 

สามารถปฏิบัติภารกิจท่ีมคีวามหลากหลาย 

   2. การพัฒนาศักยภาพกระทรวงกลาโหม เพ่ือเพ่ิมขีด

ความสามารถดานอํานาจกําลังรบ การบริหารจัดการทรัพยากร 

กําลังพล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  การวิจัยพัฒนา 

และอุตสาหกรรมปองประเทศ ท่ีสําคัญ อาทิ  

1) การนํากําลังพลสํารองเขาทําหนาท่ีทหารเปนการ

ชั่วคราว โดยศึกษาแนวทางการนํากําลังพลสํารองมาบรรจุเขา

ทําหนาท่ีทหารเปนการช่ัวคราวตั้งแตยามปกต ิ

2) การนําขาราชการกลาโหมพลเรือนมาบรรจุรับราชการ

ทดแทนขาราชการทหารประจําการ ซึ่งจะเปนประโยชนในเรื่องการ

จําแนกประเภทกําลังพลของกระทรวงกลาโหมใหสอดคลองตาม

ลักษณะงาน-เพ่ือใหการบริหารจัดการกําลังพลแตละกลุมมี

ประสิทธิภาพสูงสุด 

      3) การปฏิรูประบบงานดานอุตสาหกรรมปองกันประเทศ

และการวิจัยพัฒนา โดยการเช่ือมโยงอยางครบวงจร จากการ

วิจัยไปสู การผลิตใช ในราชการและสู การผลิต   ในเชิ ง

อุตสาหกรรมโดยการรวมทุน 

      4) การพัฒนาสนามบินอูตะเภาและทาเรือพาณิชยสัต

หีบ ตามโครงการสําคัญภายใตแผนงานพัฒนาเศรษฐกิจภาค

ตะวันออก โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชสนามบิน อูตะเภาเชิง

พาณิชยในรูปแบบ Joint Civil Military Use Airport รองรับ

แผนการพัฒนาพ้ืนท่ีภาคตะวันออกใหเปนศูนยกลางดาน

อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ 

 

• ประเด็นการปฏิรูปท่ี 3 : การปฏิรูประบบงานขาว

กรอง/ สํานักขาวกรองแหงชาติ 

   1. การพัฒนาขีดความสามารถของระบบงานขาวกรอง 

หนวยงานขาวกรอง และประชาคมขาวกรองในประเทศให

ทันสมัย ทันสถานการณ มีการบูรณาการขอมูลและนําผลผลิต

ดานขาวกรองไปใชในการบริหารจัดการปญหาและความ

มั่นคงของชาติในทุกมิติ รวมถึงมีการเสริมสรางความรวมมือ

กับภาคประชาชน และประชาคมขาวกรองตางประเทศ 

   2. การจําแนกและจัดลําดับความเรงดวนของประเด็น

ปญหาความมั่นคง เปนภัยคุกคาม ความเสี่ยง ความทาทาย 

เพ่ือใหภาคสวนท่ีเก่ียวของไดรับทราบ เตรียมตัวในการ

ปองกันภัย หรือเขามามีสวนรวมรับมือกับภัยในระดับท่ี

เหมาะสม 

 • ประเด็นการปฏิรูปท่ี 4 : การปฏิรูปตํารวจ/ สํานักงาน

ตํารวจแหงชาติ 

   1. การนําเทคโนโลยีการติดตามการปฏิบัติงานเพ่ือความ

โปรงใสของเจาหนาท่ีตํารวจ ท้ังน้ี สาํนักงานตํารวจแหงชาติ 

ดําเนินการเชารถยนตพรอมติดตั้งกลองหนารถ (Dash 

Camera) ในรถยนต  สายตรวจท่ัวประเทศ ระยะเวลา 5 ป 

โดยปงบประมาณ พ.ศ.2561 ไดจัดเชารถยนตพรอมกลอง

หนารถ ในรถยนตสายตรวจท่ัวประเทศ จํานวน 2,894 คัน  

   2. การสืบสวนสอบสวนดวยนิติ วิทยาศาสตร โดยจัดทํา

โครงการจัดซื้อกระเปาตรวจสถานท่ีเกิดเหตุสําหรับพนักงาน

สอบสวน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 แจกจายใหทุกสถานี

ตํารวจ และจัดการฝกอบรมเจาหนาท่ีตํารวจของสถานีตํารวจ

ในการใชงานนิติวิทยาศาสตรใหเปนมาตรฐานเดียวกันรองรับ

ตามรัฐธรรมนูญ  

   3. การยกระดับการบริการของสถานีตํารวจในดานตาง ๆ 

ไดแก การปรับปรุงบุคลิกภาพตํารวจ ท้ังในการปฏิบัติงาน

บนสถานีตํารวจและนอกสถานีตํารวจ โดยกําหนดแนว

ทางการตรวจสอบ กํากับดูแล ใหผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ัน

จะตองประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดี รับผิดชอบตอการ

ปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพ ควบคุมกํากับดูแลการปฏิบัติของ

เจาหนาท่ีตํารวจทุกฝายในสถานีตํารวจ จัดทําชองทางการ

ติดตอสื่อสาร โดยใชเทคโนโลยีสมัยใหมเพ่ือรับฟงปญหาและ

เผยแพรขอมูลขาวสารแกประชาชน 

 

 

ประเด็นการปฏิรูปอ่ืน สรุป ดังนี้ 
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 การเตรียมการขับเคลื่อนแผนการเตรียมพรอมแหงชาติ (พ.ศ. 2560 – 2564) ไปสูการปฏิบัติ โดยช้ีแจงแนวทางการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตรฯ และหารือประเด็นปญหาภัยความมั่นคงในพ้ืนท่ี ตลอดจนแนวทางการผลักดันงบประมาณในการนําเรื่องการ

เตรียมพรอมฯ และประเด็นความมั่นคงอ่ืน ๆ ใหเกิดการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม ดําเนินการในพ้ืนท่ี รวม 5 ภูมิภาค ประกอบดวย 

1. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จ.อุดรธานี ระหวางวันท่ี วันท่ี 28 – 31 ม.ค. 61 2. ภาคเหนือ ณ จ.เชียงราย ระหวางวันท่ี 21 

– 24 ก.พ. 61 3. ภาคใต ณ จ.สงขลา ระหวางวันท่ี 4 – 7 มี.ค. 61 4. ภาคกลางและภาคตะวันตก ณ จ.เพชรบุรี ระหวางวันท่ี 28 - 

30 มี.ค. 61 และ 5. ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ จ.จันทบุรี ระหวางวันท่ี 18 - 20 เม.ย. 61 

 การฝกการบริหารวิกฤตการณระดับชาติ ประจําป 

2561  (Crisis Exercise Management : C - MEX 18)  

เปนการดําเนินการภายใตกรอบนโยบายและแผนระดับชาติ 

วาดวยความมั่นคงแหงชาติ  (พ.ศ. 2560 - 2564)  และแผน 

การเตรียมพรอมแหงชาติ (พ.ศ. 2560 - 2564) ท่ีสอดคลองกับ

กรอบยุทธศาสตรชาติ  20 ป  (พ .ศ. 2561 – 2580) และ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ท่ีใหทุกภาคสวนไดเขา

มาผนึกกําลังรวมกันในลักษณะประชารัฐ เพ่ือสรางระบบการ

เตรียมพรอมแห งชาติ ท่ีพรอมรับมือกับภัยคุกคามอยางมี

ประสิทธิภาพ 
วัตถุประสงคการฝก  เพ่ือทดสอบนโยบาย/แผน/

ยุทธศาสตรของหนวยงาน ตลอดจนระบบบัญชาการเหตุการณ 

การประสานงานระหวางหนวย ในการเตรียมพรอมและ

ตอบสนองตอวิกฤตการณของประเทศ โดยไดดําเนินการ

จัดการฝก โดยแบงออกเปน 2 สวน คือ 

 

 การขับเคลื่อนแผนผนึกกําลังและทรัพยากรเพ่ือการปองกันประเทศ โดยสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาต ิ

 ใหการสนับสนุนกรมสรรพกําลังกลาโหม (กกส.กห.) ในการดําเนินการ ดังน้ี 

1. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการเตรียมพรอมดานการระดมสรรพกําลังเพ่ือความมั่นคง เมื่อวันท่ี 24 ก.ค. 61 

2. จัดโครงการสัมมนาเสริมสรางความรูความเขาใจแผนผนึกกําลังและทรัพยากรเพ่ือการปองกันประเทศ ใหกับสวน

ราชการพลเรือน และหนวยงานท่ีเก่ียวของในระดับพ้ืนท่ี/ระดับจังหวัด/ระดับกลุมจังหวัด รวมจํานวน 4 ครั้ง ไดแก 1) 

จ.นครราชสีมา วันท่ี 20 – 24 พ.ย. 60 2) จ.ราชบุรี วันท่ี 29 ม.ค. – 2 ก.พ. 61 3) จ.พิษณุโลก วันท่ี 30 เม.ย. – 4 

พ.ค. 61 และ 4) จ.สุราษฎรธานี เมื่อวันท่ี 9 – 13 ก.ค. 61 

3. จัดโครงการอบรมหลักสูตรการระดมสรรพกําลังเพ่ือความมั่นคง เมื่อวันท่ี 15 – 17 ส.ค. 61 ณ จังหวัดสิงหบุรี 

4. จัดการฝกการระดมสรรพกําลังเพ่ือการทหาร ประกอบดวย การฝกปญหาท่ีบังคับการ (CPX) ระหวางวันท่ี 22 – 

24 พ.ค. 61 และการฝกภาคสนาม (TTX) ระหวางวันท่ี 18 – 20 มิ.ย. 61 ณ จ.นครราชสีมา 

 

1. การฝกซอมแผนบนโตะ (Tabletop Exercise : TTX) 

การดําเนินการฝกซอมแผนบนโตะ (Tabletop 

Exercise : TTX) เมื่อวันท่ี 5 – 8 มิ.ย. 61 ณ โรงแรมเดอะ

เบอรเคลีย ประตูนํ้า กรุงเทพฯ โดยมีรัฐมนตรีชวยวาการ

กระทรวงกลาโหม (พลเอก ชัยชาญ ชางมงคล) เปนประธาน

พิธีเปด ประกอบดวย 4 ประเด็นการฝก ไดแก 1) การตอตาน

การกอการรายสากล 2) การกํากับดูแลความปลอดภัยทาง

นิวเคลียรและรังสี 3) การบริหารจัดการภัยความมั่นคงไซเบอร 

และ 4) การควบคมุการผานจุดผานแดน 

 ผลการฝก มีผูเขารับการฝกจํานวน 209 คน จาก 

75 หนวยงาน ซึ่งเปนหนวยงานภายใตกลไกการบริหาร

จัดการภัยและหนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยผลลัพธท่ีไดเปนไป

ตามวัตถุประสงคการฝก หนวยงานได เห็นปญหาและ

ขอขัดของในการดําเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร และ

แผนของตนเอง ท้ังน้ีสามารถนําไปพัฒนาปรับปรุงให

สอดคลองกับการปฏิบัติจริงเมื่อเกิดภัยข้ึนตอไป  

 

การขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร และภารกิจดานความม่ันคง 

- การเตรียมพรอมและการปองกันประเทศ -  
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นอกจากน้ี ยังมีความเขาใจระบบบัญชาการเหตุการณภายใต

กลไกการบริหารจัดการภัยท่ีเก่ียวของ และหนวยงานไดเขาใจ

บทบาทหนาท่ีในการประสานแผนและแนวทางปฏิบัติมากข้ึน 

 

2. การฝกภาคสนาม (Field Training Exercise : FTX)  

     การดําเนินการฝกภาคสนาม (Field Training Exercise : 

FTX) ในหวงเดือน มิ.ย. – ก.ค. 61 โดยหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

การฝกในแตละประเด็นเปนผู กําหนดวัน เวลา และสถานท่ี 

ในการฝก แบงออกเปน 4 สวน ดังน้ี 

      1) การฝกระดมสรรพกําลังเพ่ือการทหาร ประจําป 2561 

รับผิดชอบโดยกรมการสรรพกําลังกลาโหม เมื่อวันท่ี 18 - 20 

มิ.ย. 61 ณ กองบัญชาการชวยรบท่ี 2 จ.นครราชสีมา 

      2) การฝกทดสอบแผนเผชิญ เหตุดานกานตอตาน 

การกอการราย หรือ กําแพงแสน 61 รับผิดชอบโดย ศูนย

ปฏิบัติการตอตานการกอการรายสากล เมื่อวันท่ี 19 – 21 มิ.ย. 

61 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน  

จ.นครปฐม 

 การสังเกตการณการฝกซอมทางทหารคอบราโกลด คร้ังท่ี 37 เปนการฝกซอมทางทหารรวมระหวางกองทัพ

ไทย สหรัฐอเมริกา และประเทศภาคี จัดข้ึนโดย ยก.ทหาร บก.ทท. ระหวางวันท่ี 13 – 23 ก.พ. 61 ในพ้ืนท่ีภาคตะวันออก 

และ จ. นครราชสีมา เพ่ือพัฒนาความรวมมือดานความมั่นคงในการแกไขสถานการณความขัดแยงสูการเปนกองกําลัง

รักษาสันติภาพนานาชาติ และเตรียมความพรอมในการชวยเหลือดานมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ ตลอดจนขยาย

ความรวมมือและการประสานงานในระดับภูมิภาค 

    3) การฝกดานการกํากับดูแลความปลอดภัยทาง

นิวเคลียรและรังสี และการควบคุมการผานจุดผานแดน 

รับผิดชอบโดย สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ จ.หนองคาย 

กรมศุลกากรและสํานักงานตรวจคนเขาเมือง เมื่อวันท่ี 23 

- 26 ก.ค. 61 ณ ดานศุลกากร จ.หนองคาย 

     4) การฝกดานการรักษาผลประโยชนของชาติทาง

ทะเล รับผิดชอบโดย ศูนยประสานการปฏิบัติในการรักษา

ผลประโยชนของชาติทางทะเล (ศรชล.) เมื่อวันท่ี 6 - 10 

ส.ค. 61 ณ จ.ชลบุรี และพ้ืนท่ีอาวไทยตอนบน 

     ผลการฝก ทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของรวมกันจัดเจาหนาท่ี

และทรัพยากรท่ีมีอยูในความรับผิดชอบเขารวมการฝก โดย

มีความรูความเขาใจในข้ันตอนการปฏิบัติและใหความ

รวมมือตามแนวทางการฝก มีความประสานสอดคลอง และ

บูรณาการการดําเนินงานอยางเปนระบบ 

 ท้ังน้ี สํานักงานฯ ไดรวมกับกรมประชาสัมพันธ

จัดทําวีดิทัศนรายงานการฝก C - MEX 18 ความยาว 4 นาที 

เสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันท่ี  2 ต.ค. 61 ณ ตึก

บัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล โดยมี นายกรัฐมนตรี (พลเอก 

ประยุทธ จันทรโอชา) เปนประธาน 
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• การประชุมสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการ 

นโยบายและอํานวยการพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติ 

(สล.นพช.) ครั้งท่ี 1/2561 เมื่อวันท่ี 1 พ.ย. 60 พิจารณาแตงตั้ง

คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจทบทวนและปรับปรุงระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติ 

พ.ศ. 2558 และปรับเน้ือหาแผนการพัฒนาพ้ืนท่ีเพ่ือเสริมความ

มั่นคงของชาติ (พ.ศ. 2561 - 2564) ใหมีความสมบูรณ 

• การบูรณาการวางแผนแนวทางการขับเคลื่อนแผนฯ 

เพ่ือรับทราบรายงานสถานการณและสภาพปญหาความมั่นคง

ในพ้ืนท่ี และหารือแนวทางการบูรณาการขับเคลื่อนแผนฯ 

รวมกับผูแทนจังหวัด ผูแทนหนวยงานความมั่นคงท่ีเก่ียวของ 

ตลอดจนผูนําทองถ่ิน โดยไดมีการลงพ้ืนท่ี จํานวน 5 ครั้ง ดังน้ี 

1) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันท่ี 30 ม.ค. 61 ณ กองกําลัง 

สุรศักดิ์มนตรี จ.อุดรธานี 

2) ภาคเหนือ วันท่ี 22 ก.พ. 61 ณ มณฑลทหารบกท่ี 31 จ.เชียงราย 

3) ภาคใต วันท่ี 5 มี.ค. 61 ณ ทัพเรือภาคท่ี ๒ จ.สงขลา 

4) ภาคกลางและภาคตะวันตก เมื่อวันท่ี 29 มี.ค. 61ณ มณฑล

ทหารบกท่ี 15 คายรามราชนิเวศน จ.เพชรบุรี   

5) ภาคกลางและตะวันออก เมื่อวันท่ี 20 เม.ย. 61 ณ กองบัญชาการ

ปองกันชายแดนจันทบุรีและตราด จ.จันทบุรี 

• การผลักดันแผนเขาสูสภาความมั่นคงแหงชาติ 

แผนการพัฒนาพ้ืนท่ีเพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ. 

๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ไดรับความเห็นชอบจากสภาความมั่นคง

แหงชาติ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันท่ี ๒ เม.ย. ๖๑ จึงถือวาแผน

ดังกลาวมีสถานะท่ีสามารถขับเคลื่อนไดอยางสมบูรณ 

 แผนการพัฒนาเพ่ือเสริมความม่ันคงของชาติ (พ.ศ. 2561 - 2564) 

 อํานวยการ ประสานการดําเนินการ โดยการประชุมกับสวนราชการ เพ่ือพัฒนา แผนงาน/โครงการ รองรับ

การขับเคลื่อนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ 

• การเสริมสรางความรูความเขาใจแผนและการ

ขับเคลื่อนแผนฯ ในทุกระดับ และพัฒนาเครือขายการทํางาน

รวมกันภายใตกลไกสํานักเลขานุการระดับตางๆ คือ สํานักงาน 

เลขานุการคณะกรรมการนโยบายและอํานวยการพัฒนาเพ่ือ

เสริมความมั่นคงของชาติ (สล.นพช.) สํานักงานเลขานุการ

คณะอนุกรรมการอํานวยการและประสานการพัฒนาเพ่ือเสริม

ความมั่นคงของชาติ  (สล.อปพ.) และสํานักเลขานุการ

คณะกรรมการพัฒนาเพ่ือความมั่นคงในระดับพ้ืนท่ีในเขต

กองทัพภาคท่ี 1 - 4 / ทัพเรือภาคท่ี 1 - 3 และกองบัญชาการปองกัน

ชายแดนจันทบุรีและตราด (สล.พมพ.ทภ. 1 - 4 / สล.พมพ. 

ทรภ. 1 - 3 และ สล.พมพ.กปช.จต. โดยจัดประชุมท้ังใน

ภาพรวมของ สล. ท้ังหมด และหนวยเคลื่อนท่ี (Mobile Unit) 

สรางความเขาใจและติดตามการดําเนินงานพัฒนาพ้ืนท่ีเพ่ือ

เสริมความมั่นคงอยางตอเน่ือง โดยดําเนินการชี้แจงแผน 

การพัฒนาพ้ืนท่ีเพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ. 2561 - 

2564) ไปสูการปฏิบัติในพ้ืนท่ี 5 ภาค กลุมเปาหมายคือ 

ผูแทนจังหวัด หนวยงานความมั่นคงท่ีเก่ียวของ ภาคเอกชน 

ภาควิชาการ และผูนําชุมชนทองถ่ิน โดยมี ผูชวยเลขาธิการ

สภาความมั่นคงแหงชาติ (นายดนัย มูสา) เปนประธาน ดังน้ี 

1) ภาคกลางและภาคตะวันออก วันท่ี 19 - 20 เม.ย. 61      

    ณ จ.จันทบุรี 

     2) ภาคใต วันท่ี 17 - 18 พ.ค. 61 ณ จ.ตรัง 

     3) ภาคเหนือ วันท่ี 28 - 29 มิ.ย. 61 ณ จ.พิษณุโลก 

     4) ภาคกลางและภาคตะวันตก วันท่ี  1 - 3 ส.ค. 61  

         ณ จ.กาญจนบุร ี

     5) ภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ วันท่ี  27 - 28 ส.ค. 61 

          ณ จ.อุบลราชธานี 

การขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร และภารกิจดานความม่ันคง 

- การพัฒนาเพ่ือเสริมความม่ันคงของชาติ - 
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• การขับเคลื่อนการดําเนินงานระดับจังหวัด โดย

ขอความรวมมือกระทรวงมหาดไทยประสานจังหวัดเพ่ือ

จัดทําพ้ืนท่ีจังหวัดประกาศเปนลําดับแรก (ผานการประชุม

คณะอนุกรรมการจัดทําแผนงานดานความมั่นคงจังหวัด) 

และผลักดันใหมีแผนงาน/โครงการ งบประมาณ ดานการ

พัฒนาพ้ืนท่ีเพ่ือเสริมความมั่นคงในพ้ืนท่ีเปาหมายท่ีจังหวัด

ประกาศบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด รวมท้ังขอความรวมมือ 

สล.พมพ. ในการสรางความรูความเขาใจกับจังหวัดในพ้ืนท่ี

รับผิดชอบ ตลอดจนใหคําแนะนําและตรวจสอบ แผนงาน 

/โครงการของจังหวัดใหสอดคลองกับเปาหมายของงาน

พัฒนาพ้ืนท่ีเพ่ือเสริมความมั่นคง 

• การจัดทําตัวชี้วัดรวม โดยประชุมจัดทําตัวช้ีวัด

รวมในแผนการพัฒนาพ้ืนท่ีฯ ระหวาง 23 - 25 พ.ค. 61 ณ 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางในการ

ดาํเนินงานพัฒนาพ้ืนท่ีเพ่ือเสริมความมั่นคง และจะเสนอให

หนวยงานหลักและและหนวยงานท่ีเก่ียวของพิจารณา

ใหความเห็นกอนเสนอ สล.นพช. และ นพช.  

 การพัฒนาปรับปรุง ระบบ กลไก ระเบียบ  โดยปรับปรุงระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัฒนาเพ่ือเสริมความ

มั่นคงของชาติ พ.ศ. 2558 ผานการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพ่ือทบทวนและปรับปรุงระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรีฯ ครั้งท่ี 1/2561 เมื่อวันท่ี 20 ส.ค. 61 

  การสนับสนุนการจัดทําและขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคงในระดับพ้ืนท่ี และแผน

โครงการพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคงระดับพ้ืนท่ี (โครงการ พมพ.) 

โดยไดช้ีแจงและสรางความเขาใจหนวยงานท่ีเก่ียวของ ในภารกิจความรับผิดชอบของ สล.พมพ.ทภ. 1 - 4 / ทรภ. 1 

- 3 และ พมพ.กปช.จต. อาทิ 

1) การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพ่ือความมั่นคงในระดับพ้ืนท่ี ไดแก เขตทัพเรือภาคท่ี 2 (พมพ.ทรภ.2) ครั้งท่ี 

1/2561 เขตทัพเรือภาคท่ี 3 เขตทัพเรือภาคท่ี 1 (ระดับผูบริหาร) ครั้งท่ี 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เขตกองทัพภาคท่ี 

1 ประจําป 2561 เขตทัพเรือภาคท่ี 1 (พมพ.ทรภ.1) ระดับผูบริหาร ครั้งท่ี 2 ประจําปงบประมาณ 2561 เขตกองบัญชาการ

ปองกันชายแดนจันทบุรีและตราด (พมพ.กปช.จต.) และหนวยงานดานความมั่นคง 

2) การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัตกิารของสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพ่ือเสรมิความมั่นคงในระดบัพ้ืนท่ี

ในเขตทัพเรือภาคท่ี 2 (สล.พมพ.ทรภ.2) ครั้งท่ี 2 ประจําปงบประมาณ 2561  

3) การสัมมนาแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาพ้ืนท่ีเพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ. 2561 - 2564) 

โดยกรมกิจการชายแดนทหาร 

4) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพ่ือความมั่นคง ศูนยปฏิบัติการกองทัพเรือ 

ประจําป 2561   และการประชุมเชิงปฏิบัติการสํานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการอํานวยการและประสานการพัฒนาเพ่ือ

เสริมความมั่นคงของชาติ ประจําป 2561 

5) การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขับเคลื่อนแผนพัฒนาพ้ืนท่ีเพ่ือเสริมความมั่นคง ในเขตกองทัพภาคท่ี 4 (พ.ศ. 

2561 - 2564) และภัยคุกคามท่ีกระทบตอความมั่นคงของแตละจังหวัด กลุมจังหวัด  

6) การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติในระดับ

พ้ืนท่ีในเขตกองทัพเรือภาคท่ี 3 (พ.ศ. 2561 - 2564)                                                                                                                  

7) การอบรมใหความรู ราง “แผนยุทธศาสตรการพัฒนาพ้ืนท่ีเพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ. 2561 - 2564)” 

โดยกองทัพภาคท่ี 3 

8) การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขับเคลื่อนแผนพัฒนาพ้ืนท่ีเพ่ือเสริมความมั่นคง ในเขตกองทัพภาคท่ี 4 (พ.ศ. 

2561 - 2564) และภัยคุกคามท่ีกระทบตอความมั่นคงของแตละจังหวัด กลุมจังหวัด  
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 การกําหนด ระบบ กลไก แนวทาง มาตรการ  โดยการจัดทํารางพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชนของชาติทาง

ทะเล พ.ศ. ... 1) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเสร็จแลวในช้ันหน่ึง 2) การรางคําช้ีแจงประกอบคําขอจัดตั้ง 

ศูนยอํานวยการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล และผานเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาโครงสรางระบบราชการ 

ของ สมช. และสงใหสํานักงาน ก.พ.ร.ดําเนินการตอไป และ 3) การดําเนินการตามบทบัญญัติมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ไดเปดรับฟงความคิดเห็นตอราง พ.ร.บ.ฯ และสรุปผลการรับฟงความคิดเห็น พรอมท้ังจัดทําหลักเกณฑ 

การตรวจสอบความจําเปนในการตราราง พ.ร.บ.ฯ โดยไดเผยแพรผลการดําเนินการ และจัดสงให สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี

• การอํานวยการและบริหารศูนยประสานการปฏิบัติ 

ในการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล (ศรชล.) ประกอบดวย 

        1. ก ารประ ชุมผู บ ริห ารระดั บ สู ง (Senior Officer 

Meeting : SOM) ศรชล. จํานวน 2 ครั้ง ดังน้ี ครั้งท่ี 1 เมื่อ

วันท่ี 10 พ.ย. 60 และครั้งท่ี 2 เมื่อวันท่ี 28 ส.ค. 61 โดย

สาระสําคัญของการประชุม มีการติดตามความกาวหนาของ 

รางพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล 

พ.ศ. .... และการเตรียมการจัดตั้งสํานักงานศูนยอํานวยการรักษา

ผลประโยชนของชาติทางทะเล 

        2. การประชุม ศรชล. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

จํานวน 3 ครั้ง โดยมีประเด็นท่ีสําคัญ ไดแก 1) แผนปฏิบัติงาน 

ของ ศรชล. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 2) ผลการดําเนินงาน

ของ ศรชล. อาทิ การแกไขปญหาการกระทําอันเปนโจรสลัด 

และการปลนเรือไทยในภูมิภาค และการแกไขปญหาการท้ิงขยะ

บริเวณเกาะสีชัง และ 3) การพิจารณาแนวทางการปฏิบัติงาน 

ของ ศรชล. อาทิ การจัดการฝกรวมของ ศรชล. 

 การอํานวยการ ประสาน ขับเคลื่อน 

• การประชุมคณะอนุกรรมการประสานแผน ติดตาม 

และประเมินผลการปฏิบัติตามแผนความมั่นคงแหงชาติทางทะเล 

(พ.ศ. 2558 - 2564) เมื่อวันท่ี 18 ก.ย. 61 มีมติ ดังน้ี  

       1. การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนงานหรือโครงการ

เก่ียวกับความมั่นคงแหงชาติซึ่งเปนเรื่องสําคัญ (Flagship Project) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 รองรับแผนความมั่นคง

แหงชาติทางทะเล  

     2 . ก าร พิ จารณ ากํ าห น ด  Flagship Project ป ระจํ าป

งบประมาณ พ.ศ. 2561 

      3. การประชุมเพ่ือตรวจสอบสถานการณและปญหาความ

มั่นคงทางทะเล โดยแบงเปน 3 พ้ืนท่ี ไดแก 1) พ้ืนท่ีดานทะเล

อันดามัน ณ จ.กระบ่ี ระหวางวันท่ี 3 - 5 ม.ค.61 2) พ้ืนท่ีดาน

อาวไทยตอนลาง ณ จ.สุราษฎรธานี ระหวางวันท่ี 8 - 9 มี.ค. 

61 และ 3) พ้ืนท่ีดานอาวไทยตอนบน ณ จ.ชลบุรี ระหวางวันท่ี 

3 - 4 พ.ค. 61 

 

 การติดตามการดําเนินงาน/ สถานการณในพ้ืนท่ี เพ่ือไดรับทราบสถานการณความมั่นคงทางทะเล ปญหา และอุปสรรค

ในการปฏิบัติงาน รวมท้ังไดขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากหนวยงานท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ี ซึ่งจะนํามาเปนขอมูลในการพัฒนา 

แนวทางการขับเคลื่อนแผนความมั่นคงแหงชาติทางทะเล (พ.ศ. 2558 – 2564) แบงเปน 3 พ้ืนท่ี ดังน้ี 

1. พ้ืนท่ีดานทะเลอันดามัน ณ จ.กระบ่ี ระหวางวันท่ี 3 - 5 ม.ค. 61 

2. พ้ืนท่ีดานอาวไทยตอนลาง ณ จ.สุราษฎรธานี ระหวางวันท่ี 8 - 9 มี.ค. 61 

3. พ้ืนท่ีดานอาวไทยตอนบน ณ จ.ชลบุรี ระหวางวันท่ี 3 - 4 พ.ค. 61 

การขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร และภารกิจดานความม่ันคง 

- ความม่ันคงทางทะเล - 
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 แผนบริหารจัดการชายแดนดานความม่ันคง (พ.ศ. 2559 - 2564)  

 การพิจารณาการเปด-ระงับหรือปดจุดผานแดน

ประเภทตางๆ  

- คณะอนุกรรมการพิจารณาการเปด – ระงับหรือ

ปดจุดผานแดนประเภทตาง ๆ มีมติท่ีสําคัญ 2 เรื่อง ดังน้ี 

1. ครั้งท่ี 1/2561 เมื่อวันท่ี 25 ม.ค. 61 มีมติเห็นชอบ

ในการยกระดับจุดผอนปรนการคาบานฮวก อ.ภูซาง จ.พะเยา 

เปนจุดผานแดนถาวร 

2. ครั้งท่ี 2/2561 เมื่อวันท่ี 14 มิ .ย. 61 มีมติ  

1) เห็นชอบการยกระดับจุดผอนปรนการคาชองสายตะภ ู

เปนจุดผานแดนถาวร และ 2) เห็นชอบการเปดจุดผอนปรน

การคาบานคันทาเกวียน อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 

 การประชุมคณะทํางานดานการจัดการชายแดน

ไทย – มาเลเซีย คร้ังท่ี 27 จํานวน 2 ครั้ง ระหวางวันท่ี 30 

พ.ย. – 1 ธ.ค. 60 และระหวางวันท่ี 26 - 27 ก.พ. 61  

ณ   อ.หาดใหญ จ.สงขลา พิจารณารางบันทึกความเขาใจวา

ดวยการขนสงผู โดยสารขามพรมแดนระหวางไทย – 

มาเลเซีย และการประชุมคณะทํางานดานการจัดการ

ชายแดนไทย – มาเลเซีย คร้ังท่ี 28 จํานวน 2 ครั้ง โดยฝาย

ไทย ระหวางวันท่ี 25 - 26 ก.ค. 61 ณ จ.สงขลา และฝาย

มาเลเซีย ระหวางวันท่ี 26 - 28 ก.ย. 61 ณ รัฐปนัง มาเลเซีย 

 การขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการชายแดนดาน

ความมั่นคง (อขบช.) โดยคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผน

บริหารจัดการชายแดนดานความมั่นคง (อขบช.) ครั้งท่ี 

1/2561 เมื่อ วันท่ี 26 ก.ย. 61 มีมติ เห็นชอบรางแผน

ขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการชายแดนดานความมั่นคง (พ.ศ. 

2561 - 2564) 

 

 การติดตามการดําเนินงานและสถานการณใน

พ้ืนท่ี ดังนี ้

      การติดตามการดําเนินงานและศึกษาสถานการณความ

มั่นคงในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ รวมจํานวน 6 ครั้ง  

1. การติดตามการดําเนินการและศึกษาสถานการณ

ความมั่นคงในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแกว 

และการตรวจสอบสภาพพ้ืนท่ีผอนปรนการคาบานเขาดิน  

อ.คลอดหาด จ.สระแกว  

2. การติดตามการดําเนินงานตามแผนบริหาร

จัดการชายแดนดานความมั่นคงพ้ืนท่ีภาคตะวันออกและการ

ตรวจสอบสภาพภูมิประเทศชองทางธรรมชาติบานทาเสน  

อ.เมือง จ.ตราด ระหวางวันท่ี 14 - 16 พ.ย. 60 

3. การติดตามการดําเนินการและศึกษาสถานการณ

ความมั่นคงในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จ.ตาก และ 

การตรวจสอบสภาพพ้ืนท่ีจุดผานแดนถาวรบานริมเมย 

ระหวางวันท่ี 13 - 15 มี.ค. 61 

4. การติดตามการดําเนินการและศึกษาสถานการณ

ความมั่นคงในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จ.มุกดาหาร 

ระหวางวันท่ี 23 - 25 พ.ค. 61  

5. การติดตามการดําเนินการและศึกษาสถานการณ

ความมั่นคงในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จ.หนองคาย 

ระหวางวันท่ี 25 - 27 มิ.ย. 61 

6. การติดตามการดําเนินการและศึกษาสถานการณ

ความมั่นคงในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จ.สงขลา 

ระหวางวันท่ี 12 - 14 ก.ย. 61  

การประชุมตรวจสอบสภาพพ้ืนท่ี จํานวน 2 ครั้ง ดังน้ี 

1. การตรวจสอบสภาพภูมิประเทศจุดผอนปรนการคา

บานฮวก อ.ภูซาง จ.พะเยา ระหวางวันท่ี 12 - 14 ธ.ค. 60 

2. การเตรียมการยกระดับจุดผอนปรนการคาชอง-

สายตะกูเปนจุดผานแดนถาวร ณ อ.บานกรวด จ.บุรีรัมย 

ระหวางวันท่ี 4 - 5 มิ.ย. 61 

 การเสริมสรางและพัฒนาเครือขาย โดยการ

ฝกอบรมเจาหนาท่ีปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีชายแดนเพ่ือจัดทําแนวทาง

ขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการชายแดนดานความมั่นคง (พ.ศ. 

2559 - 2564) และเปนการสรางเครือขายการทํางานของ

เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีชายแดนในลักษณะบูณาการ  

เมื่อวันท่ี 7 มี.ค. 61  
 

การขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร และภารกิจดานความม่ันคง 

- ความม่ันคงประเทศรอบบาน - 
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 งานเขตแดน  

1. การพิจารณากําหนดแนวทางในการดําเนินการกรณกีาร

เปดจุดผานแดนถาวรสิงขร – มอตอง จ.ประจวบคีรีขันธ ตาม

มติ ครม. และจุดผานแดนอ่ืน ๆ 

2. การประชุมเจาหนาท่ีดานความมั่นคงตามแนวชายแดนฯ 

ระหวางวันท่ี 13 - 14 ธ.ค. 61 ณ จ.พระนครศรีอยุธยา โดย

พิจารณาการแนวทางการบูรณาการกลไกตาง ๆ ระหวางประเทศ

ดานความมั่นคง อาทิ คณะกรรมการ JC คณะกรรมการท่ีทํางาน

ดานความมั่นคงตามแนวชายแดนไทย - ลาว และไทย – 

กัมพูชา เพ่ือไมใหซ้ําซอนเหมือนในหวงท่ีผานมา 

3. การเตรียมการประชุมคณะกรรมการชายแดนสวน

ภูมิภาค (RBC) ไทย - เมียนมา (ฝายไทย) เมื่อวันท่ี 15 มิ.ย. 61 

ณ จ.พิษณุโลก 

 ยุทธศาสตรความม่ันคงความม่ันคงแหงชาติ

ของไทยตอประเทศรอบบาน (พ.ศ. 2560 – 2564)  

1. การช้ีแจงยุทธศาสตรความมั่นคงแหงชาติของไทย

ตอประเทศรอบบ าน พ .ศ. 2560 - 2564 และการ

ตรวจสอบสภาพพ้ืนท่ีการพัฒนาดานตามแนวชายแดนไทย 

- มาเลเซีย 30 ต.ค. – 1 พ.ย. 60 

2. การดําเนินการตามขอสั่งการของนายกรัฐมนตรี เรื่อง 

การพิจารณาความเหมาะสมในการขยายเวลาการเปดจุดผาน

แดน 24 ช่ัวโมง (ดานศุลกากรสะเดา) โดยไดมีการประชุมสวน

ราชการเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมเมื่อวันท่ี 12 ต.ค. 60 

3. การพัฒนาดานศุลกากรสะเดา และดานศุลกากร 

บูกิตกายูฮิตัม ไทย – มาเลเซยี ระหวางวันท่ี 30 - 34 พ.ค. 

61 ณ จ.สงขลา 

4. การพิจารณาการกอสรางและบํารุงรักษารั้วเดี่ยว

บนเสนเขตแดนท่ีบานดานนอก/บูติก กายูฮิตัม จ.สงขลา 

เมื่อวันท่ี 18 ธ.ค. 60 

 

 ความรวมมือในอนุภูมิภาค  

- การอํ านวยการประสานภารกิ จ โดยการประชุม 

สวนราชการท่ีเก่ียวของ ซึ่งมีประเด็นสําคัญ ไดแก 1) ทาทีของ 

ไทยตอการจัดตั้ งศูนย บูรณาการฯ วัน ท่ี 7 ธ.ค. 60 และ  

2) ขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่ งแวดลอมและสังคม  

โครงการปรับปรุงรองนํ้าทางเดินเรือในแมนํ้าลานชาง – แมนํ้า

โขง ระหวางวันท่ี 11 – 12 ธ.ค. 60 

- การติดตามการดําเนินงานและศึกษาสถานการณ

ความมั่นคงในพ้ืนท่ี โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการและ

ตรวจสอบสภาพภูมิประเทศในแมนํ้าโขงตอนบน อ.เชียงแสน 

จ.เชียงราย และการประชุมหารือศูนยปฏิบัติการปองกันและ

ปราบปรามการกระทําผิดในแมนํ้าโขง (ศปปข.) ระหวางวันท่ี 

13 - 16 มี.ค. 61 ณ จ.เชียงใหม และเชียงราย 
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  นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตและการขับเคล่ือนการแกไขปญหาจังหวัด

ชายแดนภาคใตตามกลไกของคณะกรรมการขับเคล่ือนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต) 

ภาพรวมจํานวนเหตุการณความรุนแรง เหตุการณความไมสงบจํานวน 179 เหตุการณ  ลดลง 289 เหตุการณ 

(งบประมาณ พ.ศ. 2560 มีจํานวน 468 เหตุการณ) 

 

• การบูรณาการฐานขอมูลดานความมั่นคงจังหวัด

ชายแดนภาคใต สมช. ในฐานะเจาภาพหลัก ไดดําเนินการ

ขับเคลื่อนงานรวมกับกระทรวง กรม และหนวยดําเนินงานใน

พ้ืนท่ี จชต. ผลักดันใหมีการพัฒนาตอยอดฐานขอมูลกลาง

สารสนเทศขาวกรอง (SMIC) ของ กอ.รมน. ภาค 4 สน. โดยได

ประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของรวมพิจารณากลั่นกรองโครงการ 

และสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติมจากงบประมาณตามภารกิจ

งานปกติ รวมท้ัง ผลักดันแนวทางการบูรณาการฐานขอมูลดาน

ความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต  ผานกลไก คปต. และ

คณะอนุกรรมการจัดทําฐานขอมูลดานความมั่นคงในการแกไข

ปญหา จชต. โดยในหวงปงบประมาณป พ.ศ. 2561 โดยผล

ความกาวหนาสําคัญ คือ 1) การสนับสนุนการจัดทําฐานขอมูล

ดานความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต (2) การจัดทําเว็ปไซต

สารสนเทศจังหวัดชายแดนภาคใตเพ่ือประชาชน  
(www.3southerninfo.in.th) 
• การขับเคลื่อนยุทธศาสตรการสนับสนุนการศึกษา

ของนักศึกษาไทยมุสลิมในตางประเทศ สมช. ดําเนินการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตรการสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาไทย

มุสลิมในตางประเทศมาอยางตอเน่ือง โดยในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 สมช. สรุปดําเนินงานท่ีสําคัญ คือ การพิจารณา

กําหนดแนวทางการดําเนินการดานศึกษาของนักศึกษาไทย

มุสลิมใน จชต. และ ติดตามการดําเนินงานของหนวยงาน

ภาครัฐในการดูแลนักศึกษาไทยมุสลิมใน จชต. 

• การจัดต้ังกลไกประสานการขับเคลื่อนนโยบาย ระหวาง

ภาครัฐกับภาคสวนอ่ืนนอกภาครัฐ ภายใตคณะกรรมการ 

รอยกรองงานของสภาความมั่นคงแห งชาติ  2 กลไก ได แก  

1) คณะอนุกรรมการอํานวยการ ติดตามผล และประเมินผล 

การขับเคลื่อนนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดน

ภาคใต (อตป.ชต.)  และ 2) คณะอนุกรรมการประสานงาน

ระหวางภาครัฐกับภาคีเครือขายนอกภาครัฐในการขับเคลื่อน

นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต 

(อปส.ชต.) โดย สมช. ไดจัดการประชุม อปส.ชต. รวม 2 ครั้ง  

โดยท่ีประชุมไดพิจารณาประเด็นปญหาท่ีเก่ียวของ และแนวทาง

การดําเนินงานรวมระหวาง สมช. และ ภาคีเครือขายนอกภาครัฐ 
• การขับเคลื่อนแนวทางของภาครัฐตอองคการ

ระหวางประเทศ (IGOs) และองคกรพัฒนาเอกชน (NGOs) ท่ี

เกี่ยวของกับจังหวัดชายแดนภาคใต โดยไดขับเคลื่อนแนวทาง

ของภาครัฐตอองคการระหวางประเทศ (IGOs) และองคกร

พัฒนาเอกชน (NGOs) ท่ีเก่ียวของกับจังหวัดชายแดนภาคใต 

ผานกลไกคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแนวทางของภาครัฐตอ

องคการระหวางประเทศ (IGOs) และองคกรพัฒนาเอกชน 

(NGOs)  ท่ี เ ก่ี ย วข อ ง กั บ จั งห วัด ชายแด น ภ าค ใต  แ ล ะ

คณะทํางานพิจารณากลั่นกรองการดําเนินงานขององคการ

ระหวางประเทศ (IGOs) และองคกรพัฒนาเอกชน (NGOs) ท่ี

เก่ียวของกับจังหวัดชายแดนภาคใต ผลงานท่ีสําคัญ คือ การ

จัดทําผังงาน (Flow Chart) การดําเนินงานของภาครัฐตอ

องคการระหวางประเทศ (IGOs) และองคกรพัฒนาเอกชน 

    

    

 

 การขับเคลื่อนนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. 2560 - 2562 และยุทธศาสตรจังหวัดชายแดน

ภาคใต ท่ีเกี่ยวของ 

- การแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต - 

การขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร และภารกิจดานความม่ันคง 
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• การหารือในประเด็นเรงดวน และการตรวจเย่ียมพ้ืนท่ี  

 1. การติดตามแนวนโยบายของรัฐบาลมาเลเซียท่ีอาจ

สงผลตอพ้ืนท่ี จชต. ภายหลังการเลือกตั้งท่ัวไปของประเทศ

มาเลเซีย รวมท้ัง ประเมินแนวนโยบายและผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงข้ัวการเมืองของมาเลเซีย  

 2. การติดตามความกาวหนาโครงการสําคัญ ไดแก 

โครงการกอสรางทาอากาศยานเบตงฯ โครงการกอสราง

สกายวอลคอัยเยอรเวง และโครงการหมูบานไก หมูบานปลา 

ภายใตโครงการเมืองตนแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”  

 3. การพิจารณาปรับปรุงโครงสรางการปฏิบัติภารกิจ

งานของศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต 

• การสรางความเขาใจกับสถานทูตตางประเทศ 

เกี่ยวกับสภาพปญหา จชต. และนโยบายของไทยในการแกไข

ปญหา  สมช. ดําเนินการสรางความเขาใจกับผูแทนสถานทูต

และองคการระหวางประเทศประจําประเทศ เก่ียวกับสภาพ

ปญหา จชต. และนโยบายของรัฐบาลในการแกไขปญหา จชต. 

• การดําเนินการดานกฎหมายพิเศษในพ้ืนท่ีจังหวัด

ชายแดนภาคใต  สมช . ใน ฐานะฝ าย เลขานุ การคณ ะ

กรรมการบริหารสถานการณฉุกเฉิน (กบฉ.) ไดพิจารณาการ

ประกาศสถานการณฉุกเฉินท่ีมีความรายแรงในพ้ืนท่ี จชต. ตาม

วงรอบทุก 3 เดือนอยางตอเน่ือง รวมท้ังพิจารณาปรับลดพ้ืนท่ี

การประกาศสถานการณฉุกเฉินฯ เพ่ือนําพระราชบัญญัติการรักษา

ความมั่นคงภายในราชอาณาจกัร พ.ศ. 2551 มาบังคับใชแทน โดยมี

การประชุม กบฉ. รวม 4 ครั้ง  

 
 การขับเคล่ือนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตตามกลไกของคณะกรรมการขับเคล่ือนการ

แกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต (คปต.) 

กลุมภารกิจงาน ผูแทน กอ.รมน. ผูแทน ศอ.บต. กับผูแทนสวน

ราชการท่ีเก่ียวของ เพ่ือพิจารณากลั่นกรองแผนงาน/โครงการ

และกรอบงบประมาณ กอนนําเสนอ คปต. พิจารณาเห็นชอบ 

ตอไป ท้ั งน้ี  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไดจัดประชุม 

สล.คปต. รวม 6 ครั้ง 

• การจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือความมั่นคง มั่งค่ัง 

และย่ังยืนในพ้ืนท่ี จชต. พ.ศ. 2561 - 2564 สมช./สล.คปต. 

ประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของ รวมกําหนดกรอบแผน และยก

รางสาระสําคัญแผนดังกลาว เสนอ ตอ คปต. พิจารณาอนุมัต ิ

เพ่ือใชเปนเครื่องมือสําคัญในการขับเคลื่อนการแกไขปญหาใน

พ้ืนท่ี จชต. จากระดับนโยบายไปสูการปฏิบัติ ท้ังดานความ

มั่นคง การพัฒนา และการสรางความเขาใจ โดยเช่ือมโยงกับ

ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง และแผนหลักท่ีเก่ียวของ 

รวมท้ังใช เปนแผนหลักในการจัดทําแผนงานบูรณาการ

ขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต เพ่ือให

หนวยงานท่ีเก่ียวของ ใชเปนกรอบจัดทําคําของบประมาณใน

เชิงยุทธศาสตรสําหรับการแกไขปญหา จชต. ท้ังน้ี แผนปฏิบัติ

การฯ ดังกลาว ไดรับความเห็นชอบจาก คปต. ครั้งท่ี 2/61 

(19 เม.ย. 61) และ หน.คสช. ลงนามอนุมัติ เมื่อ 24 พ.ค. 61 

สมช. ในฐานะสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการ

ขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต (สล.คปต.) ได

ดําเนินงานท่ีสําคัญ สรุปไดดังน้ี 

• การจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการ

แกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต (คปต.) โดยมี รอง

นายกรัฐมนตร ี(พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ) เปนประธานกรรมการ 

เพ่ือขับเคลื่อนโยบายและสนับสนุน แผนงาน/โครงการ และกรอบ

งบประมาณ ในการแกไขปญหา จชต. ไปสูการปฏิบัติอยางมี

ประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ ของ

ผูแทนพิเศษของรัฐบาลและหนวยงานท่ีเก่ียวของ รวม 3 ครั้ง 

ท้ังน้ี ท่ีประชุมไดมีมติสําคัญในการแกไขปญหา จชต. 

ท้ังดานความมั่นคง ดานการพัฒนา และดานการสรางความ

เขาใจ อาทิ 1) เห็นชอบ (ราง) พระราชบัญญัติการการรักษา

ความมั่นคง ภายในราชอาณาจักร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ของ

กระทรวงยุติธรรม 2) เห็นชอบแผนปฏิบัติการเพ่ือความมั่นคง 

มั่งคั่ง ยั่งยืนในพ้ืนท่ี จังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. 2561 - 2564 

และ 3) เห็นชอบยุทธศาสตรชุมชนศรัทธา (กําปงตักวา) เพ่ือ

สันติสุขท่ียั่งยืนของ จชต. 

• การจัดประชุม สล.คปต. โดยมี ผูแทนหนวยงานตาม

โครงสราง สล.คปต. ท้ังหนวยงานกลาง ผูแทนหนวยงานเจาภาพ 
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ตามแนวชายแดน ตลอดจน ปญหายาเสพติด และอาวุธ

สงครามในพ้ืนท่ีอยางจริงจัง ใหบรรลุผลเปนรูปธรรม  สมช./

สล.คปต. รวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ ไดพิจารณาจัดทํา 

กรอบแนวทาง การจัดระเบียบพ้ืนท่ีชายแดนในพ้ืนท่ี จชต.  

โดยมี กอ.รมน.ภาค 4 สน. เปนหนวยงานหลัก (มติท่ีประชุม 

สล.คปต. ครั้งท่ี 5/2561) นอกจากน้ี ระหวางวันท่ี 8 - 9 มิ.ย. 

61 คณะผูบริหารและเจาหนาท่ี สมช./สล.คปต.  ไดเดินทางไป

ตรวจพ้ืนท่ีชายแดน จ.นราธิวาส และฟงบรรยายสรุปเก่ียวกับ

สถานการณและมาตรการรักษาความปลอดภัยบริเวณแนว

ชายแดนไทย - มาเลเซีย เพ่ือรวบรวมขอเท็จจริง นําไปพิจารณา

ปรับปรุง (ราง) กรอบแนวทางการจัดระเบียบพ้ืนท่ีชายแดน 

ในพ้ืนท่ี จชต. 

• การจัดทําแผนปฏิบัติการ การแกไขปญหาจังหวัด

ชายแดนภาคใต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ

แนวทางขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ ใหมีประสิทธิภาพ โดย 

สมช./สล.คปต. และสํานักงาน คปต. สวนหนา รวมจัด 

การประชุมเชิงปฏิบัติการหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของ (60 

หนวยงาน) ท่ีปรึกษาของผูแทนพิเศษ ของรัฐบาลในการแกไข

ปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต  (ทปษ.ผทพ.) และฝาย

อํานวยการ ผทพ. หวงระหวางวันท่ี 16 18 - 19 และ 25 

ต.ค. 60 เพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการ การแกไขปญหาจังหวัด

ชายแดนภาคใต ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และคัดเลือก

โครงการ/กิจกรรมท่ีสําคัญ เสนอ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก 

ประวิตรฯ)/ประธาน คปต. พิจารณาใหความเห็นชอบ กอน

แจงใหทุกฝายถือปฏิบัติ 

•  การชี้ แจงรายละเอียดงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตอคณะกรรมาธิการ

วิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สภานิติบัญญัติแหงชาติ 

สมช./สล.คปต. ปฏิบัติหนาท่ีเจาภาพหลักตามแผนงานบูรณา

การขับเคลื่อนการแกไขปญหา จชต. รวมกับหนวยงานท่ี

เก่ียวของไดเขาช้ีแจงรายละเอียดงบประมาณตามแผนงาน

บูรณาการฯ ตอคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เมื่อวันท่ี 3 ส.ค. 61 

ณ อาคารรัฐสภา 3 และรับขอสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ ไป

พิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 

• การจัดทําแผนยอยการปองกันและแกไข

ปญหาความไมสงบในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต ภายใต

ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป สมช./สล.คปต. ไดรับมอบหมาย

จาก คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง  

ใหจัดทําแผนยอยการปองกันและแกไขปญหาความไมสงบใน

พ้ืนท่ีฯ เพ่ือบรรจุไวในแผนแมบทดานความมั่นคง (ประเด็น

การปองกันและแกไขปญหาท่ีมีผลกระทบตอความมั่นคง) 

ภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป โดย สมช./สล.คปต.  

ไดจัดประชุมรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ ตั้งแตเดือน

กรกฎาคมเปนตนมา เพ่ือจัดทําแผนการแก ไขปญหา 

ความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต ในแตละระยะ โดยได

กําหนดกรอบของปญหาใหชัดเจนท้ังท่ีเกิดข้ึนแลว และ

คาดการณวาจะเกิดข้ึน รวมท้ังจัดลําดับความสําคัญของ

ปญหา ตลอดจนกําหนดแนวทางการแกไขปญหา ตั้งแต

ปญหาเฉพาะหน า ไปจนถึงรากของปญหาท่ีแท จริ ง 

นอกจากน้ี ไดพิจารณากําหนดโครงการสําคัญและหนวยงาน

ท่ีเก่ียวของ เพ่ือแกปญหาใหเปนรูปธรรม และเปนไปใน

ทิศทางเดียวกันอยางมีเอกภาพ 

• การสนับสนุนภารกิจของนายกรัฐมนตรี และ

รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตรฯ)/ประธาน คปต. ใน

การลงพ้ืนท่ีตรวจราชการในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต  

สมช./สล.คปต. ไดจัดการประชุมขับเคลื่อนงานดานความ

มั่นคงและดานการพัฒนา จชต. เมื่อวันท่ี 27 พ.ย. 60 ณ 

หองประชุมแหลงสมาคมนายทหารฯ พล.ร.15 คายสมเด็จ

พระสุริโยทัย อําเภอหนองจิก จังหวัดปตตานี เพ่ือติดตาม/

ขับเคลื่อน และมีขอเสนอแนะ/ขอสั่งการ  เก่ียวกับการแกไข

ปญหา จชต. ท้ังในมิติงานดานความมั่นคง การพัฒนา และ

สรางความเขาใจ โดย นายกรัฐมนตรี ไดเปนประธานการ

ประชุม และมี รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ)/ประธาน คปต. 

รวมท้ัง หัวหนาสวนราชการท่ีเก่ียวของเขารวมการประชุม 

• การลงพ้ืนท่ีติดตามการดําเนินงานตามมติ 

คปต . และข อสั่ งก ารของนายก รัฐมนตรี และรอง

นายกรัฐมนตรี/ประธาน คปต. ท้ังในมิติดานความมั่นคงและ

มิติดานการพัฒนา อาทิ ขอสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในคราว

ประชุมขับเคลื่อนงานดานความมั่นคงและดานการพัฒนาฯ 

(27 พ.ย. 60) ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของเรงรัดหาแนวทางเพ่ือ

แกไขปญหา เรื่องการลักลอบขนสินคา และสิ่งผิดกฎหมาย 
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 สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการอํานวยการพูดคุยเพ่ือสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต (สล.คพส.)  

ไดประชุมคณะทํางานเทคนิคกับกลุมผูเห็นตางจากรัฐ และคณะทํางานยอยท่ีเก่ียวของ ท้ังในพ้ืนท่ีมาเลเซียและไทย  

รวม 6 ครั้ง เพ่ือหารือรายละเอียดการจัดตั้งพ้ืนท่ีปลอดภัย และซักซอมรายละเอียดการดําเนินงาน  ตลอดจนจัดการประชุม

แลกเปลี่ยนประสบการณรวมกับ นายโจนาธาน โพเวลล อดีตหัวหนาคณะเจรจาสันติภาพของรัฐบาลอังกฤษ และนํา 

คณะผูแทนอังกฤษลงพ้ืนท่ี จชต. ในฐานะแขกของ สมช. ระหวางวันท่ี 28 - 30 พ.ย. 60 นอกจากน้ี ยังไดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

สรางศักยภาพของเจาหนาท่ีรัฐในกระบวนการสันติภาพ โดยเปนความรวมมือระหวาง สมช. และกระทรวงการตางประเทศของ

สมาพันธรัฐสวิส ระหวางวันท่ี 24 – 25  พ.ค. 61 เพ่ือพัฒนาความรวมมือทวิภาคีและสรางองคความรูแกเจาหนาท่ีรัฐ 

ในกระบวนการสันติภาพ 

 

 การขับเคล่ือนกระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต 
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 แนวทางการรักษาความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติภายใตการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

• การติดตามสถานการณท่ีสงผลกระทบตอ/สถาบันหลัก 

โดยหารือรวมกับ สตม. 1 กระทรวงมหาดไทย และสวนราชการท่ี

เก่ียวของเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของขอมูลเก่ียวกับ

สถาบันหลักของชาติท่ีปรากฏบนเว็บไซตวิกิพีเดีย  

• การศึกษาและติดตามการดําเนินงานตามแนวทาง

รักษาความมั่นคงสถาบันหลักฯ รวมกับสวนราชการในพ้ืนท่ี

ตาง ๆ เพ่ือนําไปปฏิบัติใหเกิดความเปนเอกภาพ และเปนไป 

ในทิศทางเดียวกัน รวม 2 ครั้ง ไดแก  

      1 ) ภ าค เห นื อตอนบ น  ณ  จ .เชี ย งให ม  เมื่ อ วัน ท่ี  

5 - 6 มี.ค. 61 

      2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จ.อุบลราชธานี เมื่อวันท่ี 

26 - 27 มี.ค. 61 

 

การขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร และภารกิจดานความม่ันคง 

- ความม่ันคงภายในประเทศ -  

 ภารกิจการปองกันการโยกยายถิ่นฐานประชากร (ยุทธศาสตรแกปญหาผูหลบเขาเมืองท้ังระบบ) 

 การอํานวยการประสานขับเคลื่อนภารกิจ  

• คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพ่ือศึกษาและ

พิจารณาความเหมาะสมขอมูลเกี่ยวกับสถาบันหลักของ

ชาติท่ีปรากฏอยูในสื่อออนไลน เมื่อวันท่ี 20 เม.ย. 61 มีมติ

เห็นชอบใหสวนราชการท่ีเก่ียวของพิจารณาความเหมาะสม

ของขอมูลบน เว็บไซต และรวมกันช้ีประเดน็ท่ีควรปรับแกไข 

และใหสวนราชการท่ีเก่ียวของเพ่ิมเติมขอมูลท่ีเห็นวาเปนเชิง

บวก และสามารถเสริมเน้ือหาในเว็บไซตวิกิพีเดีย เพ่ือใหเกิด

ความรูความเขาใจเก่ียวกับสถาบันมากข้ึน 

• คณะอนุกรรมการแกไขปญหาผูติดตามของ

แรงงานตางดาวและบุตรของแรงงานตางดาวท่ีเกิดใน

ประเทศไทย มีมติเห็นชอบในหลักการตามขอเสนอเชิง

นโยบายเก่ียวกับการแกไขปญหาผูติดตามของแรงงานตาง

ดาวและบุตรของแรงงานตางดาวท่ีเกิดในประเทศไทย ท้ังน้ี 

ให สมช. ในฐานะฝายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ รับ

ขอคิดเห็นของอนุกรรมการฯ ไปปรับปรุงรางขอเสนอเชิง

นโยบายใหมีความชัดเจนและครอบคลุมมากข้ึน เพ่ือเสนอ

คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาเห็นชอบและนําเขาสูการ

พิจารณาของ กนร.  

 

• การประชุมสวนราชการท่ีเกี่ยวของ รวม 2 คร้ัง  

1. การพิจารณาผลกระทบดานความมั่นคงกรณี

บังคับใช พ.ร.ก. การบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว 

พ.ศ. 2560 

2. รางประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีและกระทรวง 

มหาดไทย เรื่องกําหนดจํานวนคนตางดาวท่ีจะมี ถ่ินท่ีอยูใน

ราชอาณาจักร ประจําป พ.ศ. .... 

 

 

 การอํานวยการ ประสาน ขับเคลื่อนแนวทางการรักษาความมั่นคงสถาบันหลกัของชาติ 
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 งานเกี่ยวกับผูหนีภัยการสูรบตามพ้ืนท่ีชายแดนไทยกับประเทศเพ่ือนบาน 

4. การพิจารณากรณี ผูหนีภัยการสู รบสมัครใจ

เดินทางกลับมาตุภูมิเพ่ิมเติม 

5. การประเมินสถานการณและแนวโนมดานความมั่นคง 

และติดตามความกาวหนาการแกปญหาชาวโรฮีนจา 

6. แนวทางปฏิบัติตอผูหลบหนีเขาเมืองทางทะเล 

(SOP) 

7. แนวทางการช้ีแจงการดําเนินการของไทยและราง

แนวคําถาม คําตอบตอสถานการณความขัดแยงรัฐยะไข

และปญหาการอพยพของชาวโรฮีนจา 

 

 การประชุมหารือรวมกับผูแทนกรมปาไม ตอกรณี

ราง พ.ร.บ. ปาชุมชน พ.ศ. .... เมื่อวันท่ี 17 พ.ย. 60 ดังน้ี 

      1) ดานการพัฒนาพ้ืนท่ีปาชุมชน กรมปาไมและหนวยงาน

ท่ีเก่ียวของควรดําเนินการรวมกับชุมชน เพ่ือทําความเขาใจ

ระหวางนิยามความหมายของปาชุมชนและปาอนุรักษ สราง

ศูนยการเรียนรู สรางเครือขายภาคประชาชนเพ่ือแลกเปลี่ยน

องคความรูเรื่องปาชุมชนในแตละพ้ืนท่ีฯ 

     2) ดานคณะทํางานปาชุมชน ควรมีกลไกการตรวจสอบ

การทํางานของคณะทํางานปาชุมชนจากหนวยงานสวนกลาง 

หรือใชกลไกตรวจสอบจากหลายภาคสวน โดยแบงการตรวจสอบ

เปนแบบทางการ และไมเปนทางการ ซึ่งกรมปาไมรับขอเสนอ

ไปพิจารณาปรับปรงุแกไขราง พ.ร.บ. ปาชุมชน ใหมีความสมบูรณ

และครอบคลุมมากยิ่งข้ึน  

 การอํานวยการ ประสาน ขับเคลื่อนงานเกี่ยวกับผู

หนีภัยการสูรบตามพ้ืนท่ีชายแดนไทยกับประเทศเพ่ือนบาน โดย

การประชุมสวนราชการท่ีเก่ียวของ รวม 7 ครั้ง ซึ่งมีประเด็น

สําคัญ ดังน้ี 

1. การเตรียมหามาตรการรองรับกรณีการอพยพของชาว

โรฮีนจาชวงฤดูมรสุม 

2. การประเมินสถานการณและแนวโนมดานความมั่นคง 

โดยเฉพาะสถานการณและปญหาการอพยพของชาวโรฮีนจาใน

หวงหลังมรสุม 

3. การติดตามการดําเนินการหามาตรการแทนการคุมขัง

สําหรับเด็กและมารดาในกองกัก 

 คณะอนุกรรมการพิจารณาการดําเนินงานของ

องคการพัฒนาเอกชนและเครือขายภาคประชาสังคม 

จํานวน 2 ครั้ง ดังน้ี 

1) ครั้งท่ี 1/60 เมื่อ 16 พ.ย. 60 มติเห็นชอบกรอบการ

ปรับปรุงแนวทางและมาตรการในการประสานความ

รวมมือและบริหารจัดการการดําเนินงานองคการพัฒนา

เอกชนและเครือขายภาคประชาสังคมในประเทศไทย 

2) ครั้งท่ี  1/61 เมื่อ 8 พ.ค. 61 พิจารณา 1. การขอ

อนุญาตขยายระยะเวลาการดําเนินงานขององคการ 

National Democratic Institute for International 

Affairs – NDI และ 2. การขยายระยะเวลาการดําเนินงาน

ของ Amnesty International Limited - AI 

 

 การศึกษาและประเมินการจัดทํายุทธศาสตรกลุมชาติพันธุ 

โดยมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทําแผนงานรองรับการแกไขปญหาและพัฒนาพ้ืนท่ี ต.ศรีถอย อ.แมสรวย  

จ.เชียงราย ระหวางวันท่ี 13 – 14 ก.พ. 61 โดยท่ีประชุมมีมติเห็นชอบรางแนวทางทิศทางการพัฒนาชุมชนบนพ้ืนท่ีสูง 

 

 งานสังคมจิดตวิทยา 

 การอํานวยการประสานขับเคลื่อนภารกิจ  



 

53 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ยุทธศาสตรความม่ันคงตอประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน (พ.ศ. 2558 - 2564)  

การตรวจสอบสถานการณความมั่นคงดานอาเซียนกับสวนราชการและนักวิชาการดานประเทศอาเซียนและ 

อนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง ณ พ้ืนท่ี จ.ขอนแกน โดยไดรับทราบขอมูลและขอหวงกังวลในประเด็นสําคัญ ไดแก 1. แรงงานขาม

ชาติ 2. ปญหายาเสพติด 3. ปญหาการบุกรุกปาไม 4. ปญหาสาธารณสุข ท้ังน้ี ไดรับขอเสนอแนะเชิงยุทธศาสตรในประเด็นการ

สรางความไวเน้ือเช่ือใจกับประเทศรอบบานโดยการสรางวัฒนธรรมรวม การลงทุนทางวัฒนธรรม รวมท้ังบทบาทของ 

ภาคการศึกษาในการสนับสนุนดานการศึกษาท้ังในประเทศและในภูมิภาคอาเซียน รวมท้ังไดเสนอแนะขอคิดเห็นดานความ

มั่นคงอ่ืนๆ เชน ปญหาเขตแดนระหวางไทย - กัมพูชา ปญหาอาชญากรรมขามชาติ การเขามาของชาวจีนรุนใหม เปนตน 

 ภารกิจความม่ันคงตามพันธกรณีระหวางประเทศ 

การขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร และภารกิจดานความม่ันคง 

- ความม่ันคงระหวางประเทศ -  

สํานักงานฯ ไดจัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาความรวมมือดานความมั่นคงระหวางไทยกับสหพันธรัฐรัสเซีย 

จํานวน 3 ครั้ง เพ่ือหารือความรวมมือดานความมั่นคงในประเด็นความมั่นคงท่ีอยูในความสนใจของไทยและสหพันธรัฐรัสเซีย 

ไดแก สถานการณดานการเมืองและการทหารในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก การแลกเปลี่ยนขาวกรองดานความมั่นคง และหารือ

ความรวมมือดานความมั่นคงตามกรอบคณะทํางานรวมฯ ดานกระบวนการยุติธรรมการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม

ทางไซเบอร การปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและอาชญากรรมทางการเงิน และการปองกัน ปราบปรามยาเสพติดและ

สกัดก้ันเครือขายยาเสพติด 

• ภารกิจดานการไมแพรขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายลางสูง (WMD) มีการดําเนินการ ดังน้ี 

1. การศึกษาสถานการณความมั่นคงในพ้ืนท่ี โดยการติดตามพันธกรณีความริเริ่มเพ่ือความมั่นคงจากการแพร

ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายลางสูง (Proliferation Security Initiative: PSI) และการศึกษาดูงานการสกัดก้ันสินคาท่ีมี

อานุภาพทําลายลางสูง 1 ครั้ง ณ ทาเรือแหลมฉบัง และ ศรชล. เขต 1 จังหวัดชลบุร ี

2. การหารือแนวทางการดําเนินการตามขอมติคณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติ กรณีสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี เมื่อวันท่ี 26 ม.ค. 61 มีแนวทางท่ีสําคัญ ดังน้ี 1) การตรวจคนสินคาและเรือท่ีตองสงสัยวาละ

เมินขอมติฯ  เพ่ือลงโทษเกาหลี เหนือ  2 ) แนวทางคัดกรองขอมูล เรือตองสงสัยเพ่ือดํ าเนินการตรวจคน  และ  

3) แนวทางการชดเชยคาเสียหายทางแพง และการหารือแนวทางการดําเนินการตอกิจการเกาหลีเหนือในประเทศไทย เมื่อ

วันท่ี 18 มิ.ย. 61 มีมติเห็นชอบในหลักการตอรางแนวปฏิบัติเชิงนโยบายฯ 

• ภารกิจด านการไมแพรขยายอาวุธ ท่ีมีอานุภาพทําลายลางสูง (WMD) ดําเนินการปองกันและแก ไข 

ปญหาอาวุธเล็กและอาวุธเบา โดยการประชุมคณะอนุกรรมการดําเนินการปองกันและแกไขปญหาอาวุธเล็กและอาวุธเบา  

ครั้งท่ี 1/60 ไดมีมติใหรวบรวมรายละเอียดใน 2 กรณี คือ 1) การจัดทํารายงานประเทศตามกรอบ UN PoA และ 2) การเขา

เปนภาคีอนุสัญญา CCW เพ่ือพิจารณาพิธีสารแตละฉบับใหละเอียดและรอบคอบ โดยเฉพาะประเด็นความจําเปนท่ีหนวย

ปฏิบัติจะตองคงการมีอาวุธบางประเภทไวใชเพ่ือเหตุผลดานความมั่นคงและการปองกันประเทศ 

 ความม่ันคงไทยตอมหาอํานาจ 
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 การเตรียมความพรอมการขับเคลื่อนภารกิจ โดย

หารือแนวทางในการรางยุทธศาสตรการตอตานการกอการราย 

พ.ศ. 2560 - 2564 เน่ืองจากจะตองจัดทํายุทธศาสตรฯ ท้ังฉบับ

ท่ีติดช้ันความลับสําหรับใหสวนราชการท่ีเก่ียวของนําไปปฏิบัติ 

และฉบับเผยแพรเพ่ือใหประชาชนรับทราบถึงกระบวนการการ

ตอตานการกอการรายของไทย นอกจากน้ี ไดมีการเตรียมความ

พรอมในการจัดทํากฎหมายตอตานการกอการราย โดยมีการ

แลกเปลี่ยนองคความรูประสบการณและระดมความคิดเห็นของ

สวนราชการท่ีเก่ียวของ ในประเด็น (1) การจัดทํากฎหมาย (2) 

บริบทระหวางประเทศ (3) อุปสรรคของไทย (4) กฎหมายวา

ดวยการปองกันและแกไขการฟอกเงินและการตอตานการ

สนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย และ (5) กระบวนการ

ยุติธรรม ท้ังน้ี เพ่ือนําไปสูการจัดทํากฎหมายตอตานการกอ

การรายในอนาคตตอไป 

     

 

การขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร และภารกิจดานความม่ันคง 

- ความม่ันคงเกี่ยวกับภัยคุกคามขามชาติ -  

•  การเตรียมความพรอมการขับเคลื่อนภารกิจ โดยการ

ประชุมภายใน สมช. เพ่ือเตรียมความพรอมในประเด็นดาน

สารัตถะตาง ๆ ท่ีบรรจุไวในรางยุทธศาสตรความมั่นคงไซเบอร 

และหารือเรื่องอาชญากรรมทางไซเบอร แนวทางการรักษาความ

มั่นคงปลอดภัยไซเบอรของประเทศตาง ๆ ภัยคุกคามดาน

เทคโนโลยีในปจจุบัน และกระบวนทัศนความมั่นคงไซเบอร 

 

• การหารือระหวางรัฐมนตรีวาการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ

เศรษฐกิจและสังคมกับ สมช. เพ่ือเตรียมการดานการรักษา 

ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรของไทย ดังน้ี 1) รูปแบบหนวยงาน

กลางทางไซเบอร เนนความคลองตัว และดําเนินบทบาทประสาน

การปฏิบัติและนโยบายกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 2) ความรวมมือ

กับทุกภาคสวน มีบทบาทสําคัญในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 

ไซเบอรของประเทศ และ 3) การพัฒนาบุคลากรทางไซเบอร 

ท้ั งน้ี  สมช. จะรวมเปนคณะกรรมการในคณะกรรมการ

เตรียมการดานการรักษาความมั่นคงปลอดภยัไซเบอร 

 

 การพิจารณาขั้นตอนและกลไกการตัดสินใจกรณีท่ีมี

การกอการราย ภายใตยุทธศาสตรการตอตานการกอการรายฯ  

โดยประชุมสวนราชการท่ีเก่ียวของ จํานวน 3 ครั้ง ดังน้ี 

       1. ครั้งท่ี 1 วันท่ี 6 ธ.ค. 60 เสนอแนวทางเก่ียวกับข้ันตอน 

และกลไกการกอการราย (รปจ.) เชน การใชสภาความมั่นคง

แหงชาติ เปนกลไกหลักในการแกปญหา และการใช นอก. เปนกลไก

หลักในการแกไขปญหา 

      2. ครั้งท่ี 2 วันท่ี 18 ธ.ค. 60 ตัดสินใจเลือกกลไกการทํางาน

กรณีท่ีมีการกอการรายเกิดข้ึนตอประเทศภายใตยุทธศาสตร 

การตอตานการกอการราย เพ่ือใหมีชองทางการตัดสินใจท่ีรวดเร็ว

และมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด โดยเสนอใหปรับเปลี่ยนกลไก นอก. 

ใหมีขนาดท่ีเล็กลงเพ่ือใหมีความรวดเร็วในการตัดสินใจ 

     3. ครั้งท่ี 3 วันท่ี 8 ม.ค. 61 ตัดสินใจเลือกกลไกการทํางาน

กรณีท่ีมีการกอการรายเกิดข้ึนตอประเทศภายใตยุทธศาสตร 

การตอตานการกอการราย 2 แนวทาง ไดแก 1) การใชกลไก 

สภาความมั่นคงแหงชาติ และ 2) การใชคณะกรรมการแหงชาติ

เก่ียวกับการปองกันและแกปญหาการกอการราย (คกร.) 

 ยุทธศาสตรการตอตานการกอการราย (พ.ศ. 2560 - 2564) 

 

 ยุทธศาสตรความม่ันคงไซเบอร (พ.ศ. 2560 - 2564) 
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• การประสาน อํานวยการ ขับเคลื่อนภารกิจ  

            - การเตรียมการประชุมคณะทํางานเฉพาะกิจรวมไทย 

– อินเดีย ดานกฎหมายและกิจการยุติรรม และการหารือ

ประเด็นเกี่ยวกับการผลิตธนบัตรอินเดียปลอม เมื่อวันท่ี 16 มี.ค. 

61 และการเตรียมการประชุมประจําปของหัวหนาฝายความมั่นคง

ของประเทศสมาชิก BIMSTEC ครั้งท่ี 2 เมื่อวันท่ี 23 มี.ค. 61 

           - การประชุมสวนราชการท่ีเกี่ยวของ   

1. การพิจารณาข้ันตอนและกลไกการตัดสินใจกรณี 

ท่ีมีการกอการรายเกิดข้ึนตอประเทศไทย ภายใตยุทธศาสตร 

การตอตานการกอการราย จํานวน 3 ครั้ง  

2. การกําหนดมาตรการเก่ียวกับนักรบกอการราย

ตางชาติท่ีเดินทางผานประเทศไทย เพ่ือพิจารณาแนวปฏิบัติ 

ในการบู รณาการความร วมมื อและมาตรการในการเพ่ิ ม

ประสิทธิภาพเก่ียวกับนักรบกอการราย และติดตามความคืบหนา

ตามมติคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติ 

3. การเตรียมความพรอมในการจัดทํากฎหมายตอตาน 

การกอการราย เพ่ือแลกเปลี่ยนความรูประสบการณและระดม

ความคิดเห็นของสวนราชการ อันจะนําไปสูการจัดทํากฎหมาย

ดังกลาวในอนาคต 

4. การพิจารณารางเอกสารแนวคิดการใชประโยชน

จากเทคโนโลยีอวกาศเพ่ือจัดการกับความทาทายดานความมั่นคง  

ตามขอเสนอของสํานักเลขาธิการ BIMSTEC 

         - การประเมินผลการดําเนินงานดานความมั่นคง

ระหวางประเทศของ สมช. เมื่อวันท่ี 21 - 23 พ.ย. 60 ณ จ.

นครราชสีมา โดยไดมีการหารือในเรื่องภาพรวมการดําเนินงาน

หวงปท่ีผานมา ตามยุทธศาสตรในกลุมประเทศอาเซียน ภารกิจ

ด านการควบคุมอาวุธ แนวทางและนโยบายกับประเทศ

มหาอํานาจ สถานการณ ด านอาชญากรรมขามชาติ  และ 

การกอการราย ตลอดจนรับฟงแนวโนมของสถานการณดาน

ความมั่นคงในอนาคตจากผูทรงคุณวุฒิ  และมีการวางแผน 

การพัฒนาองคความรู  

 

 
 
 
 

• การอบรมสัมมนาเพ่ือใหแลกเปลี่ยนขอมูล ขอคิดเห็น

เกี่ยวกับภารกิจงานท่ีเกี่ยวของ จํานวน 3 ครั้ง ดังน้ี 

1. การสัมมนาอาชญากรรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ

สําหรับผูปฏิบัติงานดานความมั่นคงในยุคอาเซียน เปนการสัมมนา

ท่ีเชิญผูเช่ียวชาญจากภาครัฐและภาคเอกชนมารวมกันแลกเปลี่ยน

ความรู ประสบการณ และขอคิดเห็น เก่ียวกับประเด็นการตอตาน

การฟอกเงิน การปลอมแปลงเงินตรา และการละเมิดทรัพยสิน 

ทางปญญา 

2. การสัมมนาในหัวขอ อาชญากรรมสิ่ งแวดลอม

สําหรับผูปฏิบัติงานดานความมั่นคงในยุคประชาคมอาเซียน  

วันท่ี ๒๕ ม.ค. ๖๑ ณ โรงแรม เดอะ เบอรเคลีย ประตูนํ้า กรุงเทพฯ 

การสัมมนาวิชาการ " Approaches to the Strategic 

Competition in Asia " วันท่ี 24 - 25 ก.ค. 61 ณ โรงแรมแกรนด 

เซ็นเตอรพอยท กรุงเทพฯ โดยมีผู เช่ียวชาญชาวตางชาติมา

บรรยาย จํานวน ๕ ทาน เก่ียวกับประเด็นท่ีนาสนใจ ดังตอไปน้ี 

- Dr. Thomas A. Marks : ยุทธศาสตรความมั่นคง 

ทางทหารการตอตานการกอการรายและความสัมพันธระหวาง

ประเทศ  

- Dr. Kirklin J. Batemen : การตอตานการกอการราย 

ทหารพลเมือง และยุทธศาสตรทางทหารในระดับปฏิบัติการ 

ระดับยุทธวิธี 

- Dr. Rajeswari Pillai Raiagopalan : อาวุธ ยุทธศาสตร

ทางทหารและการแขงขันระหวางประเทศใหญในเอเชีย  

- Dr. Zoltan Pall : กลุมเคลื่อนไหวอิสลามขามชาต ิ

ในตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต  

- พันเอก สัจจา รักติประกร : กลุมเคลื่อนไหวอิสลาม

และการใหเงินทุนบริจาคจากตะวันออกกลางในปากีสถาน เอเชีย

ใต และนักศึกษามุสลิมในอนุภูมิภาค 

3. การสัมมนา เรื่อง National Security Strategy of 

The United States of America towards South East Asia : 

Action Plan and Ways to Succeed ระหวางวันท่ี 18 - 19 ก.ย. 

61 ณ โรงแรมแกรนด เซ็นเตอรพอยท กรุงเทพฯ โดยมีวิทยากร

จากตางประเทศมาใหความรูเก่ียวกับสถานการณความมั่นคงใน

ภูมิภาค และทาทีของมหาอํานาจในการกําหนดยุทธศาสตรใน

ภูมิภาคตาง ๆ 

 ยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหาอาชญากรรมขามชาติ พ.ศ. .... 
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สํานักงานฯ ดําเนินการพัฒนาศักยภาพการประเมินสถานการณดานความมั่นคง และการแจงเตือนสถานการณและ 

ภัยคุกคามดานความมั่นคง ตลอดจนเสริมสราง พัฒนาความสัมพันธเครือขายดานความมั่นคง/ประชาคมขาวกรองดานความ

มั่นคงท้ังในและตางประเทศ โดยปรากฏผลการดําเนินการท่ีสําคัญ ดังน้ี 

 การแลกเปลี่ยนและประเมินสถานการณดานการ

ขาวและความมั่นคงในพ้ืนท่ี จํานวน 4 ครั้ง ดังน้ี 

1. การแลกเปลี่ยนขอมูลดานการขาวเพ่ือประเมิน

สถานการณภัยคุกคามความมั่นคงระหวางวันท่ี 21 - 22 ธ.ค. 

60 ณ จ.เพชรบูรณ 

2. การรวบรวมขอมูลเชิงประจักษและเชิงลึกเพ่ือใช

ประกอบการยกรางประมาณการณ ความเสี่ยง ความทาทาย 

และโอกาสการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษรัฐกลันตัน มาเลเซีย และ 

จชต. ของไทย ระหวางวันท่ี 7 - 10 พ.ค. 61 

3. การประเมินสรุปสถานการณท่ีมีผลกระทบตอความ

มั่นคงของชาติ  ประจําป  พ.ศ. 2561 ขอคณะอนุกรรมการ

พิจารณาสถานการณ ท่ีมีผลกระทบตอความมั่นคงของชาติ 

(อสกช.) ระหวางวันท่ี 16 - 18 ส.ค. 61 ณ จ.ภูเก็ต 

4. การประสานงานดานการขาวศูนยปฏิ บัติการ

กองทัพบก เมื่อวันท่ี 26 ม.ค. 61 ณ จ.เชียงใหม 

 การเสนอแนะใหขอคิดเห็นคําปรึกษาเพ่ือ

ประเมินสถานการณความมั่นคงในเชิงยุทธศาสตร การ

คาดการณภัยคุกคาม การประเมินกําลังอํานาจของชาติ 

และเสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตรแผนงานท่ีเก่ียวของ

กับความมั่นคงแหงชาติ รวมถึงการแกไขปญหาวิกฤติท่ี

สําคัญ โดยมีกลไกคณะอนุกรรมการศึกษาและประเมิน

สถานการณระดับยุทธศาสตรเพ่ือเสนอแนะแนวทางปองกัน

และแกไขปญหาสําคัญท่ีกระทบตอความมั่นคง (อศปม.) มี

องคประกอบ คือ ประชาคมความมั่นคง ภาควิชาการ 

ผูทรงคุณวุฒิดานความมั่นคง โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 

2561 ไดมีการประชุมท้ังสิ้น 31 ครั้ง 

 การประเมินสถานการณความมั่นคงและการประสาน

ขอมูลดานการขาวกับหนวยงานในประชาคมขาวกรอง โดยได

จัดทํารายงานขาวสารดานความมั่นคงท่ีมีความสําคัญเสนอตอ 

รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ) ผานกลไก

สําคัญ ในการพิจารณาสถานการณท่ีมีผลกระทบตอความมั่นคง 

ของชาติ และการประเมินและวิเคราะหสถานการณทางการเมือง

และความมั่นคงระหวางประเทศท่ีมีผลกระทบตอไทย ประกอบดวย 

1. คณะอนุกรรมการพิจารณาสถานการณท่ีมีผลกระทบตอความ

มั่นคงของชาติ (อสกช.) จํานวน 15 ครั้ง 2. คณะอนุกรรมการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพงานขาวกรอง (อปปข.) จํานวน 2 ครั้ง และ

คณะอนุกรรมการประสานและอํานวยการยุทธศาสตรขาวกรอง

แหงชาติ (อปยข.) จํานวน 4 ครั้ง 

 การแจงเตือนภัยคุกคามความมั่นคง โดยการแตงตั้ง

คณะกรรมการพิจารณาประกาศสถานการณอันเปนภัยคุกคามตอ

ความมั่นคงแหงชาติในดานการกอการราย เมื่อวันท่ี 8 มิ.ย. 61 

เพ่ือเปนกลไกหลักในการดําเนินการตามขอ 4(1) ของประกาศสภา

ความมั่นคงแหงชาติ  เรื่อง หลักเกณฑ  วิธีการ และเง่ือนไข 

เก่ียวกับการประกาศสถานการณอันเปนภัยคุกคามตอความมั่นคง

แหงชาติในดานการกอการราย  

       นอกจากน้ี ยังมีการวางแนวทางและพัฒนาประสิทธิภาพการ

ประกาศสถานการณอันเปนภัยคุกคามตอความมั่นคงแหงชาติใน

ดานการกอการราย ระหวางวันท่ี 27 - 29 ธ.ค. 60 ณ จ.สุราษฎรฯ ท่ี

ประชุมมีมติเห็นชอบความเหมาะสมของกลไกพิจารณาประกาศ

สถานการณอันเปนภัยคุกคามตอความมั่นคงแหงชาติ  

 การประเมินสถานการณและใหความเห็นดานความมั่นคง 

การประเมินสถานการณความม่ันคงและแจงเตือนภัยคุกคาม 
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เวลา การประชุม เจาภาพ 

ส.ค. 2555 โครงการประสานความรวมมือดานการตอตานการกอการรายและอาชญากรรมขามชาต ิ อิสราเอล 

ม.ค. 2557 Counter - Terrorism Dialogue ไทย 

มี.ค. 2558 The 1st Thailand – Israel Security Dialogue อิสราเอล 

มี.ค. 2559 The 2nd Thailand – Israel Security Dialogue ไทย 

ก.พ. 2560 The 3rd Thailand – Israel Security Dialogue อิสราเอล 

พ.ค. 2561 The 4th Thailand – Israel Security Dialogue ไทย 

 การอํานวยการ ประสาน และติดตามยุทธศาสตรขาวกรองแหงชาติ พ.ศ. 2558 - 2564 จํานวน 5 ครั้ง เพ่ือเสริมสราง

ศักยภาพของประชาคมขาวกรอง สงเสริมบูรณาการของประชาคมขาวกรองใหมีความเปนเอกภาพ และพัฒนาความเปนหุนสวน

ดานงานขาวกรองกับทุกภาคสวน ประกอบดวย 

1. การติดตามและประสานการปฏิบัติตามยุทธศาสตรขาวกรองแหงชาติฯ (ภาค 2) ณ จ.เชียงราย 

2. การติดตามการปฏิบัติตามยุทธศาสตรขาวกรองแหงชาติในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของ ศปข.ภาค 1 ณ จ.ระยอง 

3. การติดตามการปฏิบัติตามยุทธศาสตรขาวกรองแหงชาติฯ ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของ ศปข. ภาค 3 จ.อุบลราชธานี  

4. การแลกเปลี่ยนและประเมินสถานการณดานการขาวและความมั่นคงในพ้ืนท่ีภาคใตตอนบน ของศูนยประสานขาวกรอง   

    แหงชาติ ภาค 4 ณ จ.ตรัง 

5. การติดตาม ประสาน และอํานวยการยุทธศาสตรขาวกรองแหงชาติฯ ในพ้ืนท่ีของศูนยประสานขาวกรองแหงชาติภาค 1  

    (ตอนบน) ณ จ.ชัยนาท 

 การเสริมสรางและพัฒนาความสัมพันธเครือขายดานความมั่นคง/ประชาคมขาวกรองดานความมัน่คง 

 การประชุมหารือดานความมั่นคงระหวางไทยกับอิสราเอล (Thailand – Israel Security Dialogue) เปนการประชุม

ทวิภาคีระหวางหนวยงานความมั่นคงของรัฐบาลไทยกับรัฐบาลอิสราเอลในประเด็นความมั่นคงตาง ๆ อาทิ การตอตานการกอการ

ราย การปองกันชายแดน และความมั่นคงไซเบอร โดยมี สมช. ของท้ังสองประเทศเปนหนวยงานหลัก และไดมีการจัดอยาง

ตอเน่ืองเปนประจําทุกป เพ่ือเปนการสานตอความรวมมือดานความมั่นคงของท้ังสองประเทศ และแลกเปลี่ยนประสบการณ 

องคความรู และแนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practices) ตั้งแตในป 2555 โดยสลับกันเปนเจาภาพ ดังน้ี 

 ความรวมมือดานความมั่นคงกับตางประเทศ สํานักงานฯ ไดเสริมสรางและพัฒนาความสัมพันธเครือขายดาน 

ความมั่นคง/ประชาคมขาวกรองดานความมั่นคงกับมิตรประเทศ ท่ีผานมามีความรวมมือในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร  

การหารือประเด็นความมั่นคงท่ีสําคัญ อาทิ การตอตานการกอการราย การประเมินสถานการณและประเด็นความมั่นคง 

ในภูมิภาค รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนการเยือน โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไดมีการดําเนินการ จํานวน 4 ครั้ง ดังน้ี 

1. การหารือระดับเจาหนาท่ีผูเช่ียวชาญตามคําเชิญของหนวยขาวกรองเยอรมนี ระหวางวันท่ี 20 - 25 พ.ย. 60  

ณ กรุงเบอรลิน สหพันธรัฐเยอรมนี 

2. การแลกเปลี่ยนการประเมินวิเคราะหดานสถานการณความมั่นคงประจําป (Annual Analytic Exchange) กับ 

สํานักขาวกรองกลางสหรัฐฯ (Central Intelligence Agency - CIA)  ในระดับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน ระหวางวันท่ี 13 - 21 พ.ค. 61  

ณ กรุงวอรชิงตัน ดีซี สหรัฐอเมริกา 

3. การหารือกับ นาย John Bolton ท่ีปรึกษาความมั่นคงของประธานาธิบดีสหรัฐฯ ระหวางวันท่ี 29 มิ.ย. – 6 ก.ค. 

61 ณ กรุงวอชิงตันดีซี สหรัฐฯ 

4 . การเยือนสหพันธรัฐเยอรมนีตามคําเชิญของหนวยขาวกรองเยอรมนี  ระหวางวัน ท่ี 10 -15 ก.ค. 61  

ณ กรุงเบอรลิน สหพันธรัฐเยอรมนี 
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                   ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2561 สํานักงานฯ ไดดําเนินการเสริมสรางและพัฒนาความสัมพันธเครือขายดานความ

มั่นคง  และ ประชาคมขาวกรองดานความมั่นคงท้ังในและตางประเทศ รวมถึงการประสานความรวมมือกับหนวยงานและสถาบัน

วิชาการตางประเทศ เพ่ือรักษาผลประโยชนของชาติภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมระหวางประเทศ และการรักษา

ดุลยภาพทางการเมืองระหวางประเทศ ตลอดจนระเบียบระหวางประเทศท่ีมีดุลยภาพและมีความสงบสุข ท่ีเปนประโยชนตอ

ประเทศ  โดยเฉพาะความรวมมือเพ่ือรับมือกับปญหาภัยคุกคามขามพรมแดน  

 

ความรวมมือดานความม่ันคงกับตางประเทศ 
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การประชุมคณะทํางานเฉพาะกิจระหวางไทย – 

อินเดีย ระหวางวันท่ี 26 – 30 มี.ค. 61 ณ ประเทศอินเดีย 

ประกอบดวยการประชุม 2 คณะ ไดแก 1) คณะทํางาน 

เฉพ าะ กิ จด าน กฎ ห มายและ กิ จการยุ ติ ธรรม  มี ม ต ิ

ท่ีสําคัญ คือ 

(1) การติดตามความคืบหนาการดําเนินการตามผล

การประชุมคณะทํางานเฉพาะกิจฯ ครั้งท่ี 2 โดยมีการริเริ่ม

การจัดหลักสูตรฝกอบรมดานกระบวนการยุติธรรมของไทย

ใหแกเจาหนาท่ีดานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของ

อินเดีย  

(2) ประเด็นท่ีหยิบยกเพ่ิมเติม ไดแก (1) อินเดีย

เสนอรางความตกลงระหวางไทยกับอินเดียในการใหความ

ชวยเหลือทางอาญาดานกฎหมายแพงและพาณิชยใหฝายไทย

พิ จ ารณ า  แ ล ะ  (2 ) ก ารสื บ พ ย าน ด ว ย ระบ บ  VDO 

Conference 

        2) คณะทํางานเฉพาะกิจดานความมั่นคงทางทะเล  

มีมติท่ีสําคัญ คือ 

(1) การติดตามความคืบหนาการดําเนินการตาม 

ผลการประชุมคณะทํางานเฉพาะกิจฯ ครั้งท่ี 2 

(2) ประเด็นท่ีหยิบยกเพ่ิมเติม ไดแก (1) การจัดตั้ง

คณะทํางานผูเช่ียวชาญทางเทคนิค (2) การสงเสริมความ

รวมมือระหวางหนวยยามฝง และ (3) อินเดียสนใจในการเขา

รวมการลาดตระเวนในชองแคบมะละกา และการฝกซอมทาง

ทหารคอบราโกลด (Cobra Gold Exercise) 

               การป ระ ชุ ม  BIMSTEC Annual Meeting of 
National Security Chiefs ครั้ งท่ี  2 ณ สาธารณรัฐประชาชน 
บังคลาเทศ (สภช.) 

               การประชุมคณะทํางานรวมวาดวยความรวมมือ

ดานการตอตานการกอการรายและอาชญากรรมขามชาติ 

ภายใตกรอบ BIMSTEC ณ สาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ 

(สภช.) 

 

BIMSTEC 

            การประชุมคณะทํางานรวมวาดวยความรวมมือ

ดานการเมืองและความมั่นคงระหวางไทยกับเวียดนาม ครั้งท่ี 

10 (JWG Thailand - Vietnam) มีประเด็นความรวมมือ ดังน้ี 

(1) หุนสวนยุทธศาสตรระหวางไทยกับเวียดนาม (2) ความมั่นคง

ไซเบอร (3) ทบทวนผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการรวม

ดานการเมืองและความมั่นคงระหวางไทยและเวียดนาม พ.ศ. 

2559 – 2561 (Work Program 2016 - 2018) และให

ความเห็นชอบตอแผนปฏิบัติการรวมฯ พ.ศ. 2562 - 2566 

(Work Program 2019 - 2023) ซึ่ งมีการผลักดันความ

รวมมือในระยะตอไปในสาขาความรวมมือตาง ๆ (สชป.) 

เวียดนาม 

การดําเนินการตามกรอบความรวมมือดานความม่ันคง รวม 4 ประเทศและกรอบความรวมมือ 

 คณะทํางานรวมวาดวยการหารือดานความมั่นคง

ระหวางประเทศไทยกับสหพันธรัฐรัสเซีย คร้ังท่ี 4 เมื่อวันท่ี 

วันท่ี 27 ก.พ. 61 มีการหารือความรวมมือดานความมั่นคง

ตามกรอบคณะทํางานรวมฯ ในประเด็นท่ีสําคัญดังน้ี 1) ความ

รวมมือดานกระบวนการยุติธรรม 2) ความรวมมือในการ

ปองกันและปราบปรามอาชญากรรมทางไซเบอร 3) การ

ปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและอาชญากรรมทางการ

เงิน และ 4) การปองกัน ปราบปรามยาเสพติดและสกัดก้ัน

เครือขายยาเสพติด  

 

 

รัสเซีย 

อินเดีย 



 

60 
 

  การประชุมในฐานะผูแทนประเทศ ประกอบดวย 1) การประชุม

เจ าหน าท่ี ระดับสูงด านความม่ันคงระหว างประเทศ ครั้ งท่ี  9  

(The IX International Meeting of High - Ranking Officials 

Responsible for Security Matters) ณ กรุ งมอสโกและเมื อง 

โซชิ ประเทศรัสเซีย (สรป.)  2) การประชุม ASEAN - Australia 

Counter Terrorism Conference ณ ประเทศออสเตรเลีย (สภช.) 

และ 3) การประชุมระดับสูงของหัวหนาหนวยงานดานการตอตาน 

การก อการร ายของชาติ สมาชิ กแห งองค การสหประชาชาติ  

ณ นครนิวยอรก สหรัฐอเมริกา (สภช.) 

การติดตามและสังเกตการณ  ดังน้ี  1) การเขารวมประชุม

อํานวยการกระบวนการบาหลี ครั้งท่ี 32 และการประชุมระดับ

เจาหนาท่ีอาวุโสของกลุมเฉพาะกิจของกระบวนการบาหลี ครั้งท่ี 

12 ณ ประเทศมาเลเซีย (สภน.) 2) การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญา 

วาดวยการหามใชอาวุธตามแบบบางชนิดท่ีกอใหเกิดการบาดเจ็บ

รายแรงเกินความจําเปนหรือกอใหเกิดผลโดยไมจํากัดเปาหมาย ณ 

นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส (สรป.) 3) การเขารวมเปนผูแทน

เจรจาความตกลงระหวางรั ฐบาลไทยและรัฐบาลฝรั่ งเศส  

ณ ประเทศฝรั่งเศส (สตป.) 4) การประชุมเจาหนาท่ีอาวุโสอาเซียน

ดานอาชญากรรมขามชาติ ครั้งท่ี 18 ณ ประเทศมาเลเซีย (สภช.) 

5) ประชุมคณะกรรมการเตรียมการ (Preparatory Committee 

: PrepCom) ณ นครนิวยอรก สหรัฐอเมริกา (สรป.) 6) การ

ประชุม Aqaba Process Meeting on Southeast Asia ครั้งท่ี 

3 ณ นครอคาบา จอรแดน (สภช.) 7) การประชุมระดับรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 24 และการประชุมอื่นๆท่ีเกี่ยวของแผนงาน IMT – GT  

ณ รัฐมะละกา มาเลเซีย (สชป.) 8) การประชุมคณะกรรมการ

รวมทางการคา (JTC) ไทย - กัมพูชา ครั้งท่ี 6 ณ กรุงพนมเปญ  

ประเทศกัมพูชา (สชป.) 9) การประชุมวางแผนยุทธศาสตรเพ่ือ

ขับเคล่ือนแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝาย อนิโดนีเซีย -

มาเลเซีย - ไทย (IMT-GT) ครั้งท่ี 11 ณ ประเทศอินโดนีเซีย 

(สชป.) 10) การเขารวมประชุมคณะทํางานดานการจัดการ

ชายแดนไทย - มาเลเซีย ครั้งท่ี 28 ณ รัฐปนัง มาเลเซีย (สชป.) 

11) การประชุมระดับภูมิภาควาดวยความเช่ือมโยงระหวาง

องคกรอาชญากรรมขามชาติกับการกอการราย ครั้งท่ี 3 ณ 

ประเทศสิงคโปร (สภช.) และ 12) การประชุมรัฐภาคีสนธิสัญญา

วาดวยการคาอาวุธ ครั้งท่ี 4 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุน (สรป.) 

 

ความรวมมือดานความม่ันคงตามกรอบพันธกรณีระหวางประเทศ 15 ครั้ง แบงเปน 

การเตรียมพรอมภัยพิบัติ 1 ครั้ง ในการประชุมหารือแลกเปล่ียน

องคความรูด านระบบเตรียมพรอมและการฝกฯ (EMA) ณ กรุง

แคนเบอรรา และนครซิดนีย ออสเตรเลีย (สตป.) 

การประเมินสถานการณความมั่นคงรวม (ความรวมมือ 

กับประชาคมขาวกรอง) 1 ครั้ง (สปภ.) คือ การแลกเปล่ียน

สถานการณความม่ันคงกับสํานักขาวกรองแหงชาติสหรัฐอเมริกา  

ประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน 2 ครั้ง คือ  

1) การเดินทางไปราชการเพ่ือแลกเปล่ียนองคความรูและประสาน

ความรวมมือดานการพัฒนาพ้ืนท่ีเพ่ือเสริมความม่ันคงในพ้ืนท่ี

ชายแดนรวมกับกระทรวงกิจการชายแดน (Ministry of Border 

Affairs) และหนวยงานท่ีเกี่ยวของของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียน

มา ณ นครยางกุง กรุงเนปยีดอ และเมืองมัณฑะเลย ประเทศ 

เมียนมา (สตป.) และ 2) การเดินทางไปราชการเพ่ื อ ศึกษา

สถานการณ และประสานแนวทางการดําเนินยุทธศาสตรตอ

ประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน ณ ประเทศอินโดนีเซีย 

(สรป.) 

 

การเสริมสรางความรวมมือดานความม่ันคง 8 ครั้ง ในประเดน็ดังนี้ 

ความรวมมือทางวิชาการและการศึกษาแลกเปล่ียน

ประเด็นความมั่นคง 4 ครั้ง 1) โครงการประชุมหารือทางวิชาการ 

ดานความม่ันคงระหวางสํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ กับสถาบัน 

คลังสมองของสหรัฐอเมริกา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา (กพอ.)  

2) โครงการเดินทางไปราชการตางประเทศ เพ่ือประสานความรวมมือ

กับกรมการศึกษาแหงมณฑลยูนนาน และศึกษา วิเคราะห พรอมท้ัง

หารือสถานการณความม่ันคงท่ีอาจกระทบตอไทยกับหนวยงาน

วิชาการดานความม่ันคง ณ นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน ประเทศจีน 

(สรป.) 3) โครงการศึกษาการกําหนดยุทธศาสตรความม่ันคงและ 

แนวทางการขับเคล่ือนไปสูการปฏิบัติ ณ ประเทศสิงคโปร (สนผ.) และ  

4) การประชุมหารือกับหนวยงานสิงคโปรเพ่ือศึกษาขอมูลเชิงลึก

เกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาประเทศสิงคโปรตอไทยและภูมิภาค  

ณ ประเทศสิงคโปร (สภช.) 
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การเขารวมประชุม ฝกอบรม ตามประเด็นความม่ันคงท่ีสําคัญ รวม 22 ครั้ง 

1) การศึกษาผลกระทบดานความมั่นคงจากการรับเงินบริจาค

จากตางประเทศ ในภูมิภาคเอเชียใตและเอเชียตะวันออก 

เฉียงใต : กรณีศึกษา ณ สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ (สชต.) 

2) การศึกษาผลกระทบดานความมั่นคงจากการรับเงินบริจาค

ตางประเทศในภูมิภาคเอเซียใตและเอเซียตะวันออกเฉียงใตฯ 

: กรณีศึกษา ประเทศมาเลเซีย (สชต.) 3) การประชุมวาดวย

ความมั่นคงและการสรางสันติภาพดวยกระบวนการพูดคุยฯ  

ณ สาธารณรัฐสิงคโปร (สชต.) 4) การประชุมคณะทํางาน 

ทางเทคนิค จํานวน 3 ครั้ง ณ ประเทศมาเลเซีย (สชต.) และ  

5) การติดตามสถานการณปญหาดานการศึกษาและศึกษา

มาตรการตอตานแนวคิดหัวรุนแรง สดุโตงในสถานศึกษาของ

ปากีสถาน ณ สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน 

การแกไขปญหาชายแดนภาคใต  5 ครั้ง 

1) การหารือดานความม่ันคงกับประเทศสหรัฐอเมริกา จํานวน 1 

ครั้ง และ 2) การหารือดานความม่ันคงกับประเทศเยอรมณี 

จํานวน 2 ครั้ง 

การเขารวมประชุมระหวางประเทศ 3 ครั้ง ดังนี้ 

อาชญากรรมขามชาติและการกอการราย จํานวน 12 ครั้ง 

1)  การประชุม Inter - Regional Conference on Preventing 

and Countering Violent Extremism and Radicalization 

that lead to Terrorism ณ กรุงโซลสาธารณรัฐเกาหลี (สภช.) 

2) การประชุม 2nd ARF Open Ended Study Group on 

Confidence Building Measures to Reduce the Risk of 

Conflict Stemming from the Use of Information and 

Communication Technologies (OESG on ICTs) และการประชุม 

1st ARF Inter - Sessional Meeting on Security of and in 

the Use of information and Communication Technologies 

(ARF ISM on ICTs Security) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร มาเลเซีย 

(สภช.) 3) การประชุมเชิงปฏิบัติการวาดวยการปองกันเปาหมาย

ท่ีปองกันไดยาก (soft targets) ในบริบทของการตอตาน 

การกอการราย ภายใตกรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย - 

แปซิฟก (เอเปค) ณ กรุงโตเกียว ญี่ปุน (สภช.) 4) การประชุม

เชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคเพ่ือเตรียมการจัดการประชุมสุดยอด 

ดานการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย 

ระดับภูมิภาค ครั้ง 4 ณ กรุงจาการตา อินโดนีเซีย (สภช.) 

5) การประชุมคณะทํางานยอยวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการลักลอบการคายาเสพติด วัตถุออกฤทธ์ิตอจิต

ประสาท และสารตั้ งตน ครั้ งท่ี  5 ณ กรุงกาฐมาณฑุ  เนปาล  

(สภช.) 6) การประชุม Financial Intelligence Consultative 

Group Regional to Face Meetings ณ กรุงบันดารเสร ี

เบกาวัน บรูไนฯ (สภช.) 7) การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับ

ภูมิภาคในประเด็นการปองกันและการตอตานแนวคิดสุดโตง

ท่ีนิยมการใชความรุนแรง ณ กรุงกัวลาลัมเปอร มาเลเซีย 

(สภช.) 8) การประชุม International CVE Research Conference 

ณ ราชรัฐเวลส สหราชอาณาจักร (สภช.) 9) การประชุม 

เชิ งปฏิ บั ติ การ Cyber Capacity Building ณ กรุ งป กก่ิ ง 

สาธารณรัฐประชาชนจีน (สภช.) 10) การสัมมนาเก่ียวกับ 

Combatting Transnational Organized Crime, Alumni 

Community of Interest Workshop ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี 

สหรัฐอเมริกา (สภช.) 11) โครงการนําคณะผูแทนหนวยงานรัฐ

ศึกษาแนวทางการตอตานแนวคิดสุดโตงท่ีนิยมความรุนแรง

และการสรางเลาตอบโต (Counter - Narratives) ณ กรุงอาบูดาบี 

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส (สภช.) 
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Agreemant on Combating Piracy an Armed 

Robbery againt hips in Asia Information Sharing 

Centre (ReCAAP ISC) ครั้ ง ท่ี  12 ณ  ประ เทศสิ งค โปร 

(สชป .) และ 5) การประชุม  ASEAN Regional Forum 

Inter – Sessional Meeting on Maritime Security ครั้ง

ท่ี 10 ณ เมืองบริสเบน ออสเตรเลีย (สชป.) 

อาเซียน/ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 

จํานวน 1 ครั้ง ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ASEAN - UN 

Workshop: Regional Dialogue on IV Political – Security 

Cooperation (AURED IV) ณ ประเทศมาเลเซีย (สภช.)  

2) การประชุม ASEAN Regional Forum (ARF) Workshop 

on Preventive Diplomacy: Skills and Tools Towards 

Effective Peachbuilding ณ กรุงเนปดอว เมียนมา (สรป.) 

อ่ืนๆ ไดแก 1) การเดินทางเขารวมอบรมหลักสูตร 

" Legal Dimensions of Contemporary and Future 

Use of Force ณ ประเทศสมาพันธรัฐสวิส (สภน.) และ  

2) การเขารวมการฝกอบรมระหวางประเทศเรื่องการควบคุม

สินคาท่ีมีความสําคัญเชิงยุทธวิธี ครั้งท่ี 18 ณ เมืองแดจอน 

สาธารณรัฐเกาหลี (สรป.) 

 

และ 12) การประชุมเชิงปฏิบัติการวาดวยเรื่อง Countering 

Violent Extremism in Southeast Asia (CVE SEA): Recent 

Lessons and Urgent Priorities กรุงมะนิลา ฟลิปปนส (สภช.) 

การแกไขปญหาอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายลางสูงและ

การคาอาวุธ จํานวน 2 ครั้ง ดังน้ี 1) การประชุมเจาหนาท่ี

ระดับสูงดานการเมืองภายใตกรอบความริเริ่มเพ่ือความมั่นคง

จากการแพรขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายลางสูง ณ กรุงปารีส 

ฝรังเศส (สรป.) และ 2) การประชุมทบทวน ครั้งท่ี 3 ในกรอบ

แผนปฏิบัติการวาดวยการปองกัน ปราบปราม และขจัดการคา

อาวุธเล็กและเบาอยางผิดกฎหมายทุกรูปแบบ ณ นครนิวยอรก 

สหรัฐอเมริกา (สรป.)  

ความมั่นคงทางทะเล จํานวน 5 ครั้ง 1) การประชุมสัมมนา 

ASEAN-EU High Level Dialogue (HLD) on Maritme Security 

Cooperation  ณ กรุงมะนิลา ฟลิปปนส (สชป.) 2) การประชุม

คณะทํางานรวมเพ่ือแกไขปญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย

ระหวางประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ครั้งท่ี 2  

ณ ประเทศเวียดนาม (สชป.) 3) การประชุมเชิงปฏิบัติการ ASEAN 

Regional Forum (ARF) Workshop on Enchancing Regional 

Maritime Law Enforcement Cooperation ณ เมืองญาจาง 

เวียดนาม (สชป.) 4) การประชุม Regional Cooperation 



กรอบพันธกรณี

กรอบความรวมมือ

ประชุมระหวาง

ประเทศ
เสริมสราง

ความรวมมือ

การแกไข

ปญหาชายแดน

ภาคใต

เขารวมประชุม 

ฝกอบรม

Europe
RUSSIA
GERMANY
UNITED KINGDOM
FRANCE
SWITZERLAND

Asean
INDONESIA
MALAYSIA
SINGAPORE
PHILIPPINES
VIETNAM
MYANMAR
CAMBODIA
BRUNEI

East Asia
CHINA
JAPAN
SOUTH KOREA

Oceania
AUSTRALIA

Middle East
UNITED ARAB EMIRATES
JORDAN

North 
America
UNITED STATE

การเดินทางไปราชการตางประเทศของ สมช. ปงบประมาณ 2561

South Asia
INDIA
PAKISTAN
BANGLADESH
NEPAL
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คร้ังท่ี วันท่ี การดําเนินการ 

ครั้งท่ี 1 22 ก.พ. 61 รายงานสรุปผลการดาํเนินการของคณะกรรมการบูรณาการฐานขอมูลดานความมั่นคงภายใต

คณะอนุกรรมการท่ีแตงตั้ง รวม 3 คณะ ดังน้ี 

1. คณะอนุกรรมการจัดทําฐานขอมูลดานความมั่นคงในการแกไขปญหาจังหวัดชายแดน

ภาคใต (จชต.) กํากับดูแลงานใน 2 โครงการหลัก คือ 1) โครงการบูรณาการจัดทําฐานขอมูล

กลางดานความมั่นคง จชต. และ 2) โครงการถายภาพถายทางอากาศพ้ืนท่ี จชต.  

2. คณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการจัดทําฐานขอมูลดานความมั่นคง พิจารณาการ

จัดทําบันทึกความเขาใจ (MOU) วาดวยการเช่ือมโยงฐานขอมูลระหวาง สมช. กับหนวยงานท่ี

เก่ี ยวข อ ง รวม  8 ชุ ดข อมู ล  ยก เว น ข อมู ลด านการเตรี ยมพ ร อมแห งชาติ ท่ี ได 

ลงนาม MOU ไปแลวเมื่อวันท่ี 4 ก.ย. 60 

3. คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาแนวทางการจัดต้ังฐานขอมูลอัตลักษณบุคคล

แหงชาติ ไดขอสรุปการจัดตั้งฐานขอมูลน้ีแลวภายใตรางคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ

จัดตั้งศูนยบริหารขอมูลอัตลักษณบุคคลแหงชาติ ซึ่งมีสถาบันนิติวิทยาศาสตร กระทรวง

ยุติธรรม เปนหนวยรับผิดชอบหลัก 

ครั้งท่ี 2 30 มี.ค. 61 ความคืบหนาการดําเนินการของคณะกรรมการบูรณาการฐานขอมูลดานความมั่นคงภายใต

คณะอนุกรรมการท่ีแตงตั้ง เพ่ิมเติมจากการรายงานครั้งท่ี 1 เมื่อเดือน ก.พ. 61 ดังน้ี 

1. คณะอนุกรรมการจัดทําฐานขอมูลดานความมั่นคงในการแกไขปญหาจังหวัดชายแดน

ภาคใต (จชต.) ซึ่งกํากับดูแลงานใน 2 โครงการหลัก คือ 1) โครงการบูรณาการจัดทําฐานขอมูล

กลางดานความมั่นคง จชต. โดยกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 สวนหนา 

 ฐานขอมูลความม่ันคง 

คณะรัฐมนตรีมีขอสั่งการในคราวประชุม เมื่อวันท่ี 3 ก.พ. 58 ใหกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม รวมกับ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงมหาดไทย สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและหนวยงานท่ีเก่ียวของ จัดทําฐานขอมูล

กลางโดยเช่ือมโยงขอมูลในการดําเนินงานจากฐานขอมูลตางๆ ใหเปนระบบเดียวกัน โดยในกรณีขอมูลท่ีอาจสงผลกระทบตอ

งานดานความมั่นคงใหมีการคัดกรองโดยสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ  โดย นายกรัฐมนตรีมีบัญชาใหสํานักงานฯ 

ดําเนินการพิจารณาบูรณาการฐานขอมูล ดังน้ี 1) ฐานขอมูลดานความมั่นคง และ 2) ฐานขอมูลอัตลักษณบุคคล  

คณะกรรมการบูรณาการฐานขอมูลดานความมั่นคง ตามขอสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุม

คณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 23 มกราคม 2561 นายกรัฐมนตรีมอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) 

กํากับการขับเคลื่อนการดําเนินนโยบายการจัดการขอมูลขนาดใหญ (Big Data) ติดตามและเรงรัดการดําเนินการของ

คณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานขอมูลกลางภาครัฐ ซึ่งมีงานคณะกรรมการบูรณาการฐานขอมูลดานความมั่นคงท่ี 

สมช. รับผิดชอบเปนสวนหน่ึงของการดําเนินการดังกลาว โดยใหรายงานผลการดําเนินการใหคณะรัฐมนตรีทราบทุกเดือน 

โดยปรากฏความคืบหนาการดําเนินงาน ดังน้ี 

ฐานขอมูลความม่ันคงและการพฒันาองคความรูดานความม่ันคง 
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คร้ังท่ี วันท่ี การดําเนินการ 

ดําเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศขาวกรอง (SMIC) และพัฒนาระบบเช่ือมโยงขอมูลขาวกรอง

เพ่ือการวิเคราะห (IDA) 2) โครงการถายภาพถายทางอากาศพ้ืนท่ี จชต. โดยกองทัพอากาศ ได

ดําเนินการปรับคาความคลาดเคลื่อน (Error) ในการประมวลผลภาพถายตามท่ีรายงานเมื่อเดือน 

ก.พ. 61 ใหม เปนประมวลผลเสรจ็รอยละ 19.78 (เดิมรอยละ 20.62)  

2. คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาแนวทางการจัดต้ังฐานขอมูลอัตลักษณบุคคล

แหงชาติ ซึ่งไดขอสรุปการจัดตั้งฐานขอมูลน้ีแลวภายใตรางคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การ

บริ ห ารข อมู ล อั ตลั กษณ บุ คคลแห งชาติ  ต าม ท่ี กระทรวงยุ ติ ธรรม โดยสถาบั น 

นิติวิทยาศาสตรเสนอ 

3. คณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการจัดทําฐานขอมูลดานความมั่นคง ซึ่งพิจารณาการ

จัดทําบันทึกความเขาใจ (MOU) วาดวยการเช่ือมโยงฐานขอมูลระหวาง สมช. กับหนวยงานท่ี

เก่ียวของกับชุดขอมูลท่ีกําหนด 

ครั้งท่ี 3 30 เม.ย. 61 ความคืบหนาการดําเนินการของคณะกรรมการบูรณาการฐานขอมูลดานความมั่นคงภายใต

คณะอนุกรรมการท่ีแตงตั้ง เพ่ิมเติมจากการรายงานครั้งท่ี 3 เมื่อเดือน มี.ค. 61 ดังน้ี 

1. คณะอนุกรรมการจัดทําฐานขอมูลดานความมั่นคงในการแกไขปญหาจังหวัดชายแดน

ภาคใต (จชต.) ซึ่งกํากับดูแลใน 2 โครงการหลัก คือ 1) โครงการบูรณาการจัดทําฐานขอมูล

กลางดานความมั่นคง จชต. โดยกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 สวนหนา 

ดําเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศขาวกรอง (SMIC) โดยปรับปรุงฐานขอมูลกลางดําเนินการ

แลวเสร็จรอยละ 60 และวิจัยเพ่ิมประสิทธิภาพระบบวิเคราะหผลการซักถามเช่ือมโยงขอมูล

ความมั่นคง (IDA v2) แทนการพัฒนาระบบเช่ือมโยงขอมูลขาวกรองเพ่ือการวิเคราะห (IDA) 

เดิม และ 2) โครงการภาพถายทางอากาศพ้ืนท่ี จชต. โดยกองทัพอากาศ ไดดําเนินการแลวรอย

ละ 70.41 และประมวลผลเสร็จรอยละ 19.78 (ปรับคาความคลาดเคลื่อนในการประมวลผลใหม

แลว) 

2. คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาแนวทางการจัดต้ังฐานขอมูลอัตลักษณบุคคลแหงชาติ 

ซึ่ งได ข อสรุ ปการจั ดตั้ งฐานข อมู ล น้ี แล วภายใต ร างคํ าสั่ งสํ านั กนายกรั ฐมนตรี  

เรื่อง การบริหารขอมูลอัตลักษณ บุคคลแหงชาติ  ตามท่ีกระทรวงยุติธรรมโดยสถาบัน 

นิตวิิทยาศาสตรเสนอ 

3. คณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการจัดทําฐานขอมูลดานความมั่นคง พิจารณาการ

จัดทําบันทึกความเขาใจ (MOU) วาดวยการเช่ือมโยงฐานขอมูลระหวาง สมช. และหนวยงาน

ท่ีเก่ียวของกับชุดขอมูลท่ีกําหนด 

ครั้งท่ี 4 31 พ.ค. 61 ความคืบหนาการดําเนินการของคณะกรรมการบูรณาการฐานขอมูลดานความมั่นคงภายใต

คณะอนุกรรมการท่ีแตงตั้ง เพ่ิมเติมจากการรายงานครั้งท่ี 3 เมื่อเดือน เม.ย. 61 ดังน้ี 

1. คณะอนุกรรมการจัดทําฐานขอมูลดานความมั่นคงในการแกไขปญหาจังหวัดชายแดน

ภาคใต (จชต.) ซึ่งกํากับดูแลใน 2 โครงการหลัก คือ 1) โครงการบูรณาการจัดทําฐานขอมูลกลาง

ดานความมั่นคง จชต. โดยกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4สวนหนา ดําเนินการ

พัฒนาระบบสารสนเทศขาวกรอง (SMIC) รอยละ ๗๑ และวิจัยเพ่ิมประสิทธิภาพระบบวิเคราะห
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คร้ังท่ี วันท่ี การดําเนินการ 

ผลการซักถามเช่ือมโยงขอมูลความมั่นคง (IDA v2) รอยละ 45 และ 2) โครงการภาพถายทาง

อากาศพ้ืนท่ี จชต. โดยกองทัพอากาศ ดําเนินการแลวรอยละ 80.39 สวนการประมวลผลแลว

เสร็จรอยละ 19.78 

2. คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาแนวทางการจัดต้ังฐานขอมูลอัตลักษณบุคคลแหงชาติ 

ไดขอสรุปการจัดตั้งฐานขอมูลน้ีแลวภายใตรางคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การบริหาร

ขอมูลอัตลักษณบุคคลแหงชาติ ตามท่ีกระทรวงยุติธรรมโดยสถาบันนิติวิทยาศาสตรเสนอ 

3. คณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการจัดทําฐานขอมูลดานความมั่นคง พิจารณาการ

จัดทําบันทึกความเขาใจ (MOU) วาดวยการเช่ือมโยงฐานขอมูลระหวาง สมช. และหนวยงานท่ี

เก่ียวของกับชุดขอมูลท่ีกําหนดรวม 8 ดานตามบัญชีขอมูลความมั่นคงเมื่อป 2559 ภายหลังท่ี 

สมช. ไดศึกษาความเห็นท่ีไดรับและมีขอสรุปท่ีเหมาะสมแลว 

ครั้งท่ี 5 29 มิ.ย. 61 ความคืบหนาการดําเนินการของคณะกรรมการบูรณาการฐานขอมูลดานความมั่นคงภายใต

คณะอนุกรรมการท่ีแตงตั้ง เพ่ิมเติมจากการรายงานครั้งท่ี 4 เมื่อเดือน พ.ค. 61 ดังน้ี 

1. คณะอนุกรรมการจัดทําฐานขอมูลดานความมั่นคงในการแกไขปญหาจังหวัดชายแดน

ภาคใต (จชต.) ซึ่งกํากับดูแลใน 2 โครงการหลัก คือ 1) โครงการบูรณาการจัดทําฐานขอมูลกลาง

ดานความมั่นคง จชต. โดยกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4สวนหนา ดําเนินการ

พัฒนาระบบสารสนเทศขาวกรอง (SMIC) รอยละ 80 และวิจัยเพ่ิมประสิทธิภาพระบบวิเคราะห

ผลการซักถามเช่ือมโยงขอมูลความมั่นคง (IDA v2) รอยละ 61 และ 2) โครงการถายภาพถายทาง

อากาศพ้ืนท่ี จชต. โดยกองทัพอากาศ ไดดําเนินการแลวรอยละ 86.59 สวนการประมวลผลแลว

เสร็จรอยละ 19.78 

2. คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาแนวทางการจัดต้ังฐานขอมูลอัตลักษณบุคคลแหงชาติ 

เมื่อวันท่ี 25 พ.ค. 61 สมช. ไดเสนอรางคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การบริหารขอมูลอัตลักษณ

บุคคลแหงชาติ ตามความเห็นและมติท่ีประชุมคณะกรรมการบูรณาการฐานขอมูลดานความ

มั่นคง ครั้งท่ี 1/2561 เมื่อวันท่ี 2 พ.ค. 61 กราบเรียนนายกรัฐมนตรีผานรองนายกรัฐมนตรี (พล

เอก ประวิตร  วงษสุวรรณ)/ประธานกรรมการบูรณาการฐานขอมูลดานความมั่นคง ท้ังน้ี รอง

นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตรฯ) ไดเห็นชอบรางคําสั่งฯ ตามท่ี สมช. เสนอ 

3. คณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการจัดทําฐานขอมูลดานความมั่นคง สมช. พิจารณา

จัดทําบันทึกความเขาใจ (MOU) วาดวยการเช่ือมโยงฐานขอมูลระหวาง สมช. และหนวยงานท่ี

เก่ียวของ ตามกรอบแนวคิด/หลักการ และแนวทางการดําเนินการท่ีเสนอคณะกรรมการบูรณา

การฐานขอมูลดานความมั่นคงในการประชุมครั้งท่ี 1/2561 เมื่อวันท่ี 2 พ.ค. 61 ท้ังน้ี การจัดทํา 

MOU ไดดําเนินการควบคูไปกับการจัดทําแผนการบูรณาการขอมูลดานความมั่นคง ซึ่งเปน

แผนปฏิบัติการภายใตกรอบแผนแมบทรองรับยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง ตามมติท่ีประชุม

คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติดานความมัน่คง เมื่อวันท่ี 10 เม.ย. 61 
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 การจัดทําหลักเกณฑและวิธีการในการแตงต้ัง

คณะกรรมการรอยกรองงานของสภาความมั่นคงแหงชาติ 

ครั้ งท่ี  2/2560 เมื่ อ วัน ท่ี  29 พ.ค . 60 มีมติ เห็นชอบ 

ในหลั กการร างป ระกาศ  สภ าความมั่ น ค งแห งชาติ  

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการในการแตงตั้งและการปฏิบัติงาน

ของท่ีปรึกษา สภา มช. รวม 7 ดาน ภายใต มาตรา 10 แหง 

พระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแหงชาติ พ.ศ. 2559 และ 

สงให สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตรวจพิจารณา 

ความถูกตองกอนเสนอ สภาความมั่นคงแหงชาติ 

 

 การกําหนดคาตอบแทนและสิทธิประโยชนอ่ืน

ของท่ีปรึกษาของสภาความมั่นคงแหงชาติ   สํานักงานฯ 

อยูระหวางเตรียมการศึกษารายละเอียดเก่ียวกับหนาท่ี 

ของคณะท่ีปรึกษาฯ โดยเฉพาะคาตอบแทน และโครงสราง

พ้ืนฐานรองรับการปฏิบัติงาน เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตร ี

ใหความเห็นชอบ และจะดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการ/ 

ท่ีปรึกษา ดานตางๆ ตอไป 

 

 องคความรูดานความม่ันคง 

 การจัดต้ังสถาบันความมั่นคงศึกษา เพ่ือรองรับ

ภารกิจของคณะท่ีปรึกษาของสภาความมั่นคงแหงชาติ และ

เปนหนวยงานในลักษณะคลังสมองดานความมั่นคง รวมถึงการ

พัฒนาวิชาการ องคความรูความมั่นคงและการศึกษาฝกอบรม 

โดย สํานักงานฯ ไดดําเนินการปรับโครงสรางภายใน โดยยก

ฐานะจากกลุมพัฒนาองคความรูความมั่นคงจัดตั้งเปนสถาบัน

ความมั่นคงศึกษา ปจจุบันอยูระหวางกระบวนการเสนอตอ

คณะกรรมการพัฒนาโครงสรางระบบราชการของ สมช. และ 

สํานักงาน ก.พ.ร. 
 

  การสนับสนุนวิทยากรบรรยายแกหนวยงาน สวนราชการ และสถาบันวิชาการตางๆ  สํานักงานฯ ไดสนับสนุน

วิทยากรบรรยายใหความรูแกหนวยงานตาง ๆ รวมจํานวน 131 ครั้ง โดยผูบรรยาย ประกอบดวย 

การบรรยายโดยผูบริหาร สมช. จํานวน 17 ครั้ง 

การบรรยายโดยผูแทนจากสํานัก/กลุมงานตาง ๆ จํานวน 114 ครั้ง 

 คณะท่ีปรึกษาของสภาความม่ันคงแหงชาติ 

 การสัมมนาวิขาการ จํานวน 3 ครั้ง ดังน้ี 1) "ระเบียบ

ทางยุทธศาสตรใหมของเอเชียและความสัมพันธของประเทศ

มหาอํานาจตอเอเชีย 2) “มุมมองสถานการณและแนวโนมภัย

คุกคาม” เมื่อวันท่ี 8 ก.พ. 61  3) “อิทธิพลของตะวันออก

กลางตอเอเชียตะวันออกเฉียงใต” เมื่อวันท่ี 23 ก.พ. 61 

ได รับทราบเก่ียวกับการเมื องและศาสนาในประเทศ

ซาอุดิอาระเบีย และประเทศในตะวันออกกลางอ่ืน ๆ 
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คณะกรรมการ เวลา มติ 

คณะกรรมการบริหาร

สถานการณฉุกเฉิน คร้ังท่ี 

3/2560 

15 ธ.ค. 60 เห็นชอบใหเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ

ฉุกเฉินท่ีมีความรายแรงในพ้ืนท่ี 3 จชต. ยกเวน อ.แมลาน จ.ปตตานี ออกไปอีก  

3 เดือน ตั้งแตวันท่ี 20 ธ.ค. 60 ถึงวันท่ี 19 ม.ีค. 61 

คณะกรรมการบริหาร

สถานการณฉุกเฉิน คร้ังท่ี 

1/2561 

16 ก.พ. 61 เห็นชอบใหเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใน 2 ประเด็น ดังน้ี 

1. ขอขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณฉุกเฉินท่ีมีความรายแรงในพ้ืนท่ี 

3 จชต. ยกเวน อ. แมลาน จ.ปตตานี ออกไปอีก 2 เดือน ตั้งแตวันท่ี 20 มี.ค. 

61 ถึงวันท่ี ๑๙ มิ.ย. ๖๑  

2. เสนอขอปรับลดพ้ืนท่ี อ.เบตง จ.ยะลา ออกจากพ้ืนท่ีการประกาศสถานการณ

ฉุกเฉินท่ีมีความรายแรง เพ่ือนํา พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

พ.ศ. 2551 มาบังคับใชแทน 

คณะกรรมการบริหาร

สถานการณฉุกเฉิน คร้ังท่ี 

2/2561 

25 พ.ค. 61 เห็นชอบใหเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใน 2 ประเด็น ดังน้ี 

1. ขอขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณฉุกเฉินท่ีมีความรายแรงในพ้ืนท่ี 

3 จชต. ยกเวน อ.เบตง จ.ยะลา และ อ.แมลาน จ.ปตตานี ออกไปอีก 3 เดือน 

ตั้งแตวันท่ี 20 มิ.ย. 61 ถึงวันท่ี 19 ก.ย. 61 

2. เสนอขอปรับลดพ้ืนท่ี อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ออกจากพ้ืนท่ีการประกาศ

สถานการณฉุกเฉินท่ีมีความรายแรง เพ่ือนํา พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงภายใน

ราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 มาบังคับใชแทน 

คณะกรรมการบริหาร

สถานการณฉุกเฉิน คร้ังท่ี 

3/2561 

9 ส.ค. 61 เห็นชอบใหเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใน 2 ประเด็น ดังน้ี 

1. ขอขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณฉุกเฉินท่ีมีความรายแรงในพ้ืนท่ี 

3 จชต. ยกเวน อ.แมลาน จ.ปตตานี อ.เบตง จ.ยะลา และอ.สุไหงโก-ลก  

จ.นราธิวาส ออกไปอีก 3 เดือน ตั้งแตวันท่ี 20 ก.ย. 61 ถึงวันท่ี 19 ธ.ค. 61  

2. เห็นชอบใหเพ่ิม พ.ร.บ.คุมครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2556 ในประกาศ 

เรื่อง การกําหนดอํานาจหนาท่ีของ รมต. ตามกฎหมายเปนอํานาจหนาท่ีของ 

นรม. ตาม พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉินฯ เพ่ือใหอํานาจแก

เจาหนาท่ีในการปฏิบัติหนาท่ีคุมครองพยานในคดีความมั่นคงในพ้ืนท่ี จชต.  

 

 

 การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณฉุกเฉิน (กบฉ.) การบังคับใชพระราชกําหนดการบริหารราชการใน

สถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 ในการปฏิบัติหนาท่ีในฐานะฝายเลขานุการของคณะกรรมการบริหารสถานการณฉุกเฉิน โดยการ

ประชุมคณะกรรมการ จํานวน 4 ครั้ง มีมติสําคัญ ดังน้ี 

ภารกิจกฎหมายเกี่ยวกับความม่ันคง 
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 การพัฒนากฎหมาย  

 รางกฎหมาย การดําเนินการ สถานะปจจุบัน 

1 การยกรางพระราชบัญญัติ
ปองกันและปราบปรามการ
กอการราย พ.ศ. .... 

1. การประชุมสวนราชการท่ีเก่ียวของเพ่ือรับฟง
ความเห็นเก่ียวกับการดําเนินการในดานการกอการ
ราย จํานวน 3 ครั้ง 
2. การประชุมคณ ะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพ่ือ
พิจารณายกรางกฎหมายวาดวยการตอตานการกอการ
ราย ครั้งท่ี 1/2561 เมื่อวันท่ี 6 ก.ค. 61 ท่ีประชุม
มอบหมายใหฝายเลขานุการฯ ศึกษาประเด็นในทาง
ปฏิบัติของกฎหมายอ่ืน ๆ และศึกษาเปรียบเทียบ
กฎหมายตางประเทศเพ่ิมเติม 
3. การประชุมสวนราชการ เพ่ือรับฟงความคิดเห็นตอ
รางกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการกอ
การราย จํานวน 2 ครั้ง เมื่อวันท่ี 29 ส.ค. 61 และ
วันท่ี 12 ก.ย. 61 
4) การประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพ่ือ
พิจารณายกรางกฎหมายวาดวยการตอตานการกอการ
ราย ครั้งท่ี 2/2561 เมื่อวันท่ี 26 ก.ย. 61 ท่ีประชุม
เห็นชอบรางกฎหมายท่ีฝายเลขานุการฯ นําเสนอ 

ประชุมสวนราชการท่ีเก่ียวของเพ่ือ
พิ จ า ร ณ า เ น้ื อ ห า ข อ ง ร า งม ติ
ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี  ก อ น เส น อ
คณะกรรมการรอยกรองงานของ 
สภาความมั่นคงแหงชาติ 

 รางพระราชบัญญัติขอมูล
ความมั่ นคงของรัฐและ
ความลับของทางราชการ 
พ.ศ. .... 

การยกรางกฎหมายวาดวยขอมูลความมั่นคงของรัฐ

และความลับทางราชการ จํานวน 5 ครั้ ง ไดแก  

ครั้งท่ี 2/2560 เมื่อวันท่ี 28 พ.ย. 60 ครั้งท่ี 1/2561 

เมื่อวันท่ี 9 ม.ค. 61 ครั้งท่ี 2/2561 เมื่อวันท่ี 2 มี.ค. 61

ครั้ งท่ี  3/2561 เมื่ อวันท่ี  10 เม.ย. 61 และครั้ งท่ี 

4/2561 เมื่อวันท่ี 29 มิ.ย. 61 ตามลําดับ โดย สมช. ใน

ฐานะฝายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ ไดดําเนินการ

แกไข ปรับปรุง บันทึกหลักการและเหตุผล และราง

พระราชบัญญัติฯ ตามความเห็นของท่ีประชุม โดยใหใช 

พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เปนกรอบ

แนวทางในการจัดทําราง พ.ร.บ.ฯ ฉบับน้ี 
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• การประชุมรายเดือน เพ่ือกําหนดเปาหมายและทิศ

ทางการดําเนินงาน รวมถึงการพิจารณาวาระสําคัญเรงดวนตาม 

ขอสั่งการนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร  

วงษสุวรรณ) คณะรัฐมนตรี และติดตามการดําเนินงานของ

สํานัก/กลุมงาน โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีการประชุม

รวม 10 ครั้ง (ยกเวนในเดือน เม.ย. 61 และ ส.ค. 61) กรอบวาระ

สําคัญของการประชุม ประกอบดวย 1) การดําเนินงานตาม

นโยบาย/ขอสั่งการของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก 

ประวิตร วงษสุวรรณ) คณะรัฐมนตรี และสภาความมั่นคง

แหงชาติ 2) การติดตามความคืบหนาผลการดําเนินงานและ

สถานะการเบิกจายงบประมาณ 3) การประสานการดําเนินการ

และความรวมมือภายในสํานักงานฯ 4) การมอบนโยบาย/แนว

ทางการดําเนินงานของเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ 

และ 5) เรื่องอ่ืน ๆ 

• การประชุมประสานภารกิจรายสัปดาห  เพ่ื อ

ประสานและติดตามความคืบหน าการดําเนินงานของ

หนวยงานตาง ๆ ภายใน สํานักงาน ใหเปนไปอยางตอเน่ือง

ตามหวงเวลาท่ีกําหนด  

 

 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2559 

เห็นชอบใหทุกสวนราชการ จัดทํารางกฎหมายใหมหรือปรับปรุง

กฎหมายเดิม โดยเฉพาะกฎหมายท่ีลาสมัยหรือแกไขปญหา

สํ า คั ญ ข อ งป ร ะ เท ศ  สํ า นั ก ง าน ฯ  เส น อ ข อ ย ก เลิ ก

พระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแหงชาติ พ.ศ. 2502 และได

ตราพระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแหงชาติ พ.ศ. 2559 ซึ่งได

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันท่ี 26 กันยายน 2559 เพ่ือ

เปนการรองรับพระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแหงชาติ พ.ศ. 

2559 จึงไดมีการแตงตั้งคณะทํางานแบงสวนราชการของ

สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ โดยมีเลขาธิการสภาความ

มั่นคงแหงชาติ เปนประธานคณะทํางาน และผูอํานวยการกลุม

พัฒนาระบบบริหาร เปนคณะทํางานและเลขานุการ 

ในการปรับโครงสรางสวนราชการ สํานักงานฯ ไดใช 

กลไกคณะทํางานแบงสวนราชการของ สมช. โดยจัดประชุม  

6 ครั้ง และจัดตั้ งคณะทํางานเพ่ิมเติมอีก 2 คณะ ไดแก  

1. คณะทํางานจัดทํารางกฎกระทรวงแบงสวนราชการ โดยมี

การจัดประชุม 11 ครั้ง และ 2. คณะทํางานเฉพาะกิจเพ่ือ

จัดทําคําช้ีแจงประกอบคําขอปรับโครงสรางสวนราชการของ 

สมช. มีการจัดประชุม 4 ครั้ง รวมการประชุมท้ังสิ้น 21 ครั้ง 

นอกจากน้ี ไดมีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงสราง

ระบบราชการของสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ ครั้งท่ี 

1/2561 เมื่อวันท่ี 12 มี.ค. 61 ซึ่งท่ีประชุมเห็นควรใหเสนอคํา

ช้ีแจงเพ่ือขอปรับโครงสรางดังกลาวตอคณะกรรมการพัฒนา

ระบบราชการ (อ.ก.พ.ร.) เก่ียวกับการทบทวนและปรับปรุง

โครงสรางสวนราชการดานสังคม โดยมีรองนายกรัฐมนตรี 

(นายวิษณุ เครืองาม) เปนประธาน 

 

 การประชุมผูบริหาร  การปรับโครงสราง/การแบงสวนราชการ 

การพัฒนาประสทิธิภาพการบริหารจัดการ 
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   การจัดทําแผนงานงบประมาณ (รายละเอียดตาม

ผนวกสรุปการเสนอของบประมาณ) 

• การเตรียมการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อ 11 พฤศจิกายน 2559 มีการประชุม

คณะทํางานเพ่ือทบทวนผลการดําเนินงานและแผนงาน การช้ีแจง

กรอบดําเนินการเปาหมายและตัวช้ีวัด ของหนวยงาน และแนวทาง

การจัดทํางบประมาณ  

• การจัดทําขอเสนองบประมาณประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 เบ้ืองตน (Pre - Ceiling) กรอบวงเงิน 366,211,800 บาท 

• การจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2562 กรอบวงเงิน 372,091,800 บาท (เพ่ิมคาตอบแทน

และสิทธิประโยชนอ่ืนของท่ีปรึกษาสภาความมั่นคงแหงชาติฯ) 

• การจัดทําเอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณตอ

สภานิติบัญญัติแหงชาติ กรอบวงเงิน 290,756,800 บาท 

• การชี้แจงงบประมาณตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ 

รวม 3 คณะ ประกอบดวย 1) คณะกรรมาธิการวิสามัญ

พิจารณางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 2) 

คณะอนุกรรมาธิการฝกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธฯ และ 3) คณะ

อนุกรรมาธิการครุภัณฑ ท่ีดินสิ่งกอสรางฯ 

 

 ผลการพิจารณางบประมาณ สมช. ไดรับจัดสรร

งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2562 จํานวน 295,363,200 

บาท ลดลงจากปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 9,519,800 

บาท คิดเปนรอยละ 3.1 โดยมีผลการพิจารณา ดังน้ี 

• คณะอนุกรรมการครุภัณฑ ท่ีดิน สิ่งกอสรางฯ มีมติ

เห็นชอบ งบลงทุน วงเงิน 8,904,000 บาท โดยไมมีการปรับลด 

• คณะอนุกรรมาธิการฝกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธฯ         

 - มีมติเห็นชอบ แผนงานพ้ืนฐานและแผนงานยุทธศาสตร 

จํานวน 107,469,600 บาท โดยไมมีการปรับลด 

       - มีมติเห็นชอบแผนบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหา

จังหวัดชายแดนภาคใต วงเงิน 91,838,500 บาท โดยปรับลด

งบประมาณ จํานวน 1,494,380 บาท ใหเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐาน และขอสังเกตของคณะอนุกรรมาธิการฯ 

• การปรับเพ่ิมงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 (แปรญัตติ) ของ สมช. คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ  

มีมติ เมื่อวันท่ี 8 สิงหาคม 2561 เห็นชอบการเพ่ิมงบประมาณ

แผนงานยุทธศาสตร ในโครงการรักษาความมั่นคงและปองกันภัย

คุกคามขามชาติและความมั่นคงทางทะเล (ความรวมมือดาน 

ความมั่นคงระหวางประเทศ JWG) จํานวน 6,100,800 บาท 

สรุปผลการพิจารณาจัดสรรงบประมาณฯ จําแนกตามแผนงาน/รายการ 

แผนงาน 
วงเงินขอรับการ

จัดสรร 
ผลการพิจารณา 

วงเงินไดรับการ
จัดสรร 

รวม 317,236,800 ปรับลด 21,874,380 295,363,200 
คําของบประมาณ ตามราง พ.ร.บ.  
งบประมาณฯ 

290,756,800 ปรับลด 1,494,380 289,262,420 

แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต 

93,332,880 ปรับลด 1,494,380 91,838,500 

แผนงานพืนฐานดานความมั่นคง 98,812,300 - 98,812,300 

แผนงานยุทธศาสตร 17,561,300 - 17,561,300 

แผนงานบุคลากรภาครัฐ 81050300 - 81,050,300 

การปรับเพ่ิมงบประมาณฯ พ.ศ. 2562 (แปรญัตติ)  26,480,000 ปรับลด 20,380,000 6,100,800 

แผนงานยุทธศาสตร  8,840,000 ปรับลด 2,739,200 6,100,800 

คาตอบแทนท่ีปรึกษาของสภาความมั่นคงแหงชาติ 17,640,000 ปรับลด 17,640,000 - 

 

 ระบบแผนงานงบประมาณ  
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 สรุปกรอบวงเงินงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562   

 

 การบริหารแผนงาน สํานักงานฯ ไดรับการจัดสรร

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 รวม 

304,883,000 บาท โอนเงินเบิกแทนรวม 68,852,420 บาท 

คงเหลืองบสุท ธิตามระบบ GFMiS 236,030,580 บาท  

ปรากฏผลดําเนินงาน ดังน้ี  

• ประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ ใชจายสุทธิ 

225597732.99 บาท คิดเปนรอยละ 95.58 (รายการวาง

เบิกในระบบ GFMiS สิ้นสุด 30 กันยายน 2561 รวม 

207,750,332.21 บาท ใบสั่งซื้อ/ สัญญา มีรายการผูกพัน

งบประมาณ จํานวน 17847400.78 บาท) ต่ํากวาเปาหมาย

ของรัฐบาลเล็กนอย (เปาหมายรัฐบาล รอยละ 96 )  

• ผลดําเนินการตามเปาหมายและตัวชี้วัด ตาม

แผนงบประมาณ ผลดําเนินการบรรลุเปาหมาย  

• การขับเคลื่อนแผนงาน ดังนี้ 

- การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ สมช. พ.ศ. 2561 

โดยจัดใหมีการประชุมเชิงปฏิบัติการ เมื่อวันท่ี 7 ตุลาคม 

2560 และนําขอมูลเขาในระบบบริหารโครงการตามแผน

ยุทธศาสตร เพ่ือใชในการติดตามผลดําเนินงานในปถัดไป 

- การจัดทําแผนบูรณาการภายใน สมช. เพ่ือบูรณาการ

กิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการจัดประชุมสัมมนาหรือการเดินทาง

ในพ้ืนท่ีตางๆ เพ่ือลดภาระของหนวยงานในพ้ืนท่ี 

        

 

ภายในประเทศและตางประเทศ  โดยพิจารณาความสอดคลอง

ของประเภทกิจกรรม พ้ืนท่ี กลุมเปาหมาย แผนบูรณาการ

ภายใน สมช. ประกอบดวย 1) แผนบูรณาการภายใน 

ประเทศ 11 กิจกรรม (แผนดําเนินภายในประเทศเดิมมี 53 

กิจกรรม) 2) แผนบูรณาการตางประเทศ 6 กิจกรรม (แผน

ดําเนินตางประเทศเดิมมี 38 กิจกรรม) 

- การบ ริหารและเรง รัดการดําเนิน งานและ

ประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ  ให เปนไปตาม

เปาหมายตามแผนงาน และการประสานแผนงาน/ความ

ตองการ เพ่ือสนับสนุนงบประมาณ โดยกลไกคณะทํางาน

พัฒนาแผนปฏิบัติราชการภายในองคกร                                              

• การติดตามผลดําเนินงาน 1) จัดทําแผนการ

ติดตามประเมินผล 2) การใชระบบสารสนเทศ (ระบบ

บริหารโครงการตามแผนยุทธศาสตร) 3) กลไก คณะทํางาน

พัฒนาแผนปฏิบัติราชการภายในองคกรและการประชุม

ผูบริหาร 4) จัดทําเปนรายงานผลดําเนินงานรายไตรมาส 

รายงานสํานักงบประมาณ และรายงานผลดําเนินการ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 5) การรายงานสถานะ 

การเบิกจายงบประมาณรายเดือน เสนอผูบริหารและ

หนวยงานภายใน 
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 การบริหารการคลังและการจัดทําตนทุนผลผลิต 

 การพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงาน 

        การฝกอบรมเรื่องระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการคาใชจายในการอบรม

สัมมนาและคาใชจายในการบริหารงานของสวนราชการ เมื่อวันท่ี 27 พ.ย. 60 โดยใหความรูเก่ียวกับระเบียบ กฎเกณฑใน 

การเบิกคาใชจายฯ เพ่ือใหกระบวนการเบิกจายและคืนเงินงบประมาณเปนไปอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพมากข้ึน ในการน้ี 

มีผูเขารวมประกอบดวย ขาราชการ พนักงานราชการ และเจาหนาท่ีของ สมช. จํานวน 80 ราย 

 การจัดทําตนทุนผลผลิต  

ตาม พ.ร.ฎ. วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารจัดการ

บานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2556 หมวด 4 มาตรา 21 กําหนดใหสวน

ราชการจัดทําบัญชีตนทุนในงานบริการสาธารณะแตละ

ประเภทข้ึน ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกรมบัญชีกลาง

กําหนด เพ่ือคํานวณรายจายตอหนวยงานบริการสาธารณะท่ี

อยูในความรับผิดชอบ 

 

 

 การพัฒนาระบบสารสนเทศ 

กรมบัญชีกลางไดกําหนดหลักเกณฑการคํานวณตนทุน

ผลผลิตสําหรับสวนราชการ แบงเปน 5 ข้ันตอน ดังน้ี 

ข้ันตอนท่ี 1 จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิต 

ข้ันตอนท่ี 2 การเปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนตอผลผลิต 

ข้ันตอนท่ี 3 การจัดทําแผนเพ่ิมประสิทธิภาพ ลดคาใชจาย 

ข้ันตอนท่ี 4 การรายงานผลการลดคาใชจาย และปรับปรุงกิจกรรม 

ข้ันตอนท่ี 5 การนําขอมูลตนทุนมาใชประโยชน 
 

 
 

 

ดําเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุน

การปฏิบัติงานของ สมช. และจัดหาระบบคอมพิวเตอรและ

เครือขาย 

   1 . การจั ด ทํ ามาตรฐานขอมู ลกลางเพ่ื อการ

แลกเปลี่ยนขอมูลดานความมั่นคง (สนับสนุนการดําเนินงาน

ของระบบฐานขอมูลความมั่นคง โดยจัดทํามาตรฐานขอมูล

กลาง (NSC standard data) เพ่ือการแลกเปลี่ยนขอมูล 

ดานความมั่นคง) 

   2. การพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานขอมูล 

ของหนวยงาน เพ่ือสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน (พัฒนา

ระบบจัดการความรูของ สมช. การปรับปรุงระบบเว็บไซต 

และการบํารุงรักษาระบบฐานขอมูลกลาง) 

   3. การจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัล 2561 - 2563 

ของ สมช. แทนแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ตาม

นโยบายของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
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 การสงเสริมและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย 

 การเข ารวมงานราชพิธี  ห รืองานรัฐพิธีตางๆ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 สํานักงานฯ ไดเขารวมงานท้ังสิ้น 

จํานวน 38 งาน อาทิ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ

บพิ ตร, พิ ธี มหามงคล บํ าเพ็ ญ พระราชกุ ศล อุ ทิ ศถวาย 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ

บพิตร และเจริญพระพุทธมนตถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จ

พระนางเจาสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9 และ

สมเด็จพระเจาอยูหั ว, กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 

พระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9 เน่ืองใน

โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 ส.ค. 61 กิจกรรมเน่ืองใน 

 

  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรตามแนวทางโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

เพ่ือเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย และเรียนรูพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ" ระหวางวันท่ี 17 - 18 พ.ค. 61 ณ 

จังหวัดสมุทรสงคราม เพ่ือเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย และเรียนรูขอมูลขาวสารของราชการ 

วันเฉลิ มพระชนมพรรษาสมเด็ จพระเจ าอยู หั วมหาวชิ รา- 

ลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 28 ก.ค. 61 การบันทึกเทป

รายการกลาวอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จ 

พระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เน่ืองใน

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 ก.ค. 61 การบันทึก

เทปรายการกลาวอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จ 

พระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9 เน่ืองใน

โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 ส.ค. 61 และ

พิธีวางพวงมาลาหรือพานพุมดอกไมเพ่ือถวายราชสักการะใน

วันสําคัญท่ีเก่ียวเน่ืองในสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจา 
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 ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล  

 การบรรจุแตงตั้ง  

• การคัดเลือกบุคคลเพ่ือแตงต้ัง/เลื่อนใหดํารงตําแหนง 

ตําแหนง ระดับ จํานวน 

บริหาร ระดับสูง 3 

บริหาร ระดับตน 1 

อํานวยการ ระดับสูง - 

วิชาการ ระดับทรงคณุวุฒิ 2 

วิชาการ ระดับเช่ียวชาญ 1 

วิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ 2 

วิชาการ ระดับชํานาญการ 5 

ท่ัวไป ระดับชํานาญงาน - 

 

การพัฒนาองคกรและทรัพยากรบุคคล 

• การบรรจุ/แตงต้ังขาราชการ  โดยเปดสอบคัดเลือกในตําแหนง ประกอบดวย 
ตําแหนง ระดับ อัตรา 

นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ 1 

นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ 1 

นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ 1 

 

• การสัมมนาและฝกอบรมภายในหนวยงาน ไดมีการจัดสัมมนาและฝกอบรมภายในหนวยงาน เพ่ือ

เพ่ิมศักยภาพใหแกเจาหนาท่ี สมช. จํานวน 1 หลักสูตร ในโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรและเทคนิคการเขียนหนังสือราชการ เมื่อวันท่ี 18 มี.ค. 61 ณ จ.ชลบุรี โดยมีผูเขารับการ

สัมมนาและฝกอบรม รวม 60 คน 

• การสัมมนาและฝกอบรมภายนอกหนวยงาน ไดมีการจัดสัมมนา และฝกอบรมภายนอกหนวยงาน 

จํานวน 12 หลักสูตร มีผูเขารับการสัมมนาและฝกอบรม รวมจํานวน 45 คน ในหลักสูตรตาง ๆ อาทิ การอบรม

ภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรของรัฐ โดย สถาบันภาษาจุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย และสถาบันภาษา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร การอบรมหลักสูตรการบริหารเชิงยุทธศาสตร รุนท่ี 2 และ 3 ประจําป พ.ศ. 2561 

จัดโดย ศูนยบริหารวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และการอบรมการเปลี่ยนแปลงความขัดแยง ประจําป 

พ.ศ. 2561 จัดโดย สถาบันสิทธิมนษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 

 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
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• การศึกษา ฝกอบรม ภายนอก 
ประเภท หลักสตูร หนวยงาน/ สถาบัน จํานวน 

หลักสตูรผูบริหาร

ระดับสูง 

นักบริหารระดับสูง ผูนําท่ีมีวิสัยทัศนและคณุธรรม  

(นบส. ๑) ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ (รุน ๘๘) 

สํานักงานคณะกรรมการ

ขาราชการพลเรือน 

(สํานักงาน ก.พ.) 

2 

 หลักสตูรขาวกรองทางยุทธศาสตร ศูนยรักษาความปลอดภัย 1 

 หลักสตูรการตอตานการขาวกรอง ศูนยรักษาความปลอดภัย 2 

ทุนศึกษาตอ

ตางประเทศ 

ทุนรัฐบาล ก.พ. ระดับปรญิญาโท 

สาขาวิชา International Criminology 

สหราชอาณาจักร 1 

ทุนรัฐบาล ก.พ. ระดับปรญิญาเอก 

สาขาวิชา Social Sciences 

เครือรัฐออสเตรเลยี 1 

 ทุนกรมการศึกษาธิการมณฑลยูนนาน ระดับปริญญาโท 

สาขาวิชา International Relations 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 1 

 ทุนกรมการศึกษาธิการมณฑลยูนนาน ระดับปริญญาเอก 

สาขาวิชา International Relations 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 1 

 
 

    2. การใหขาราชการไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิ  

        2.1 การดําเนินการใหขาราชการไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิ โดยการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของขาราชการ 

พลเรือนสามัญท่ีบรรจุใหมใหสูงข้ึนตามปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพของการปฏิบัติหนาท่ีราชการ จํานวน 43 ราย แบงเปน  

ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปริญญาโท จํานวน 2 ราย 

ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปริญญาตรี จํานวน 41 ราย 

         2.2 การดําเนินการใหขาราชการไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิระดับปริญญาโท จํานวน 11 ราย 

 การสรางแรงจูงใจ 

    1. การเลื่อนเงินเดือน 

1.1 การเลื่อนเงินเดือนขาราชการ การประเมินผล

การปฏิบัติราชการของขาราชการ โดยการประเมินจะจัดกลุม

ผลการประเมินเปน 5 ระดับ คือ ดีเดน ดีมาก ดี พอใช ควร

ปรับปรุง ท้ังน้ี จะมีการประกาศรายช่ือขาราชการพลเรือน

สามัญท่ีมีผลการประเมินการปฏิบัติราชการในระดับดีเดน 

และดีมากใหทราบท่ัวกัน สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ปรากฏผลการเลื่อนเงิน ดังน้ี 

การเลื่อนเงินเดือนครั้งท่ี 1/2561 (วันท่ี 1 ต.ค. 60 

– 31 มี.ค. 61) มีขาราชการท่ีมีผลการปฏิบัติราชการอยูใน

ระดับดีเดน จํานวน 65 คน และระดับดีมาก จํานวน 81 คน 

 

1.2 การเลื่อนข้ันเงินเดือนลูกจางประจํา สํานัก

งานฯ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจางประจํา 

โดยจัดกลุมผลการประเมินเปน 3 ระดับ คือ ดีเดน เปนท่ี

ยอมรับได ตองปรับปรุง โดยสํานักงานฯ จะประกาศรายช่ือ

ลูกจางประจําท่ีมีผลการประเมินการปฏิบัติราชการในระดับ

ดีเดนใหทราบท่ัวกัน สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ท่ีผานมา ปรากฏผลการเลื่อนเงินเดือน ดังน้ี 

การเลื่อนเงินเดือนครั้งท่ี 1/2561 (วันท่ี 1 ต.ค. 

60 – 31 มี.ค. 61) มีลูกจางประจําท่ีมีผลการปฏิบัติราชการ

อยูในระดับดีเดน จํานวน 2 คน 
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   3 . การสงเสริมจรรยาบรรณในการปฏิ บั ติงานของ

เจาหนาท่ีสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ   

       การดําเนินการตาม “จรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของ

เจาหนาท่ีสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ” โดยใหสํานัก/

กลุมงาน เสนอช่ือเจาหนาท่ีจํานวน 1 คน ท่ีมีพฤติกรรมสอดคลอง

กับจรรยาบรรณในขอหน่ึงขอใดหรือหลายขอ หรือมีพฤติกรรม

อ่ืนใดท่ีควรยกยองเชิดชูในรอบ 3 เดือน ประกาศเปนเกียรติ

ประวัติและเปนตัวอยางท่ีดี โดยการปดประกาศชมเชย เพ่ือ

เปนการสรางขวัญกําลังใจ และกระตุนใหเกิดวัฒนธรรมยก

ยองคนดีในองคกร โดยในปงบประมาณ 2561 ไดมีการ

ประกาศรายช่ือเจาหนาท่ีผูไดรับการยกยองเชิดชู จํานวน  

3 ครั้ง รวม 38 ราย 

ครั้งท่ี 1/2561 มีเจาหนาท่ีผูไดรับการยกยองเชิดชู 

จํานวน 11 ราย 

ครั้งท่ี 2/2561 มีเจาหนาท่ีผูไดรับการยกยองเชิดชู 

จํานวน 14 ราย 

ครั้งท่ี 3/2561 มีเจาหนาท่ีผูไดรับการยกยองเชิดชู 

จํานวน 13 ราย 

 

    4. การคัดเลือกเจาหนาท่ีผูไดรับการยกยองชมเชย

ประจําป 

        สํานักงานฯ ไดนํารายช่ือเจาหนาท่ีผูไดรับยกยอง

เชิดชูท้ัง 3 ครั้งของปงบประมาณ ใหเจาหนาท่ีสํานักงาน

ฯ ทําการลงคะแนนเสียงเลือกเจาหนาท่ีผูไดรับการยก

ยองชมเชยประจําป โดยมอบใบประกาศ โลรางวัล และ

ของท่ีระลึก ใหแกผูไดรับคัดเลือก ซึ่งแบงออกเปน 3 กลุม 

ประกอบดวย 1. กลุมขาราชการพลเรือน 2. กลุม

ลูกจางประจําและพนักงานราชการ และ 3. กลุ ม

พนักงานจางเหมาบริการ 
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   ระบบการบริหารองคกร 

เมื่อปงบประมาณ พ.ศ. 2560 สํานักงานฯ ไดผานการ

รับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพ้ืนฐาน ฉบับท่ี 2 ใน

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของ สมช.  จึงไดใชมาตรฐาน

ตามกรอบการประเมิน  PMQA เปนแนวทางดําเนินการใหมีความ

ตอเน่ือง ดังน้ี  

1. การจัดทําคู มื อปฏิ บัติ งาน โดยจัดประชุมเชิง

ปฏิบัติการ 3 ครั้ง ในหัวขอเทคนิคการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน

เพ่ือพัฒนาระบบงานภายในองคกร และ หัวขอการจัดทําคูมือ

การปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาระบบงานภายในองคกร ครั้งท่ี 1 และ 2 

2 .  ก ารศึ กษ าดู งาน ระบ บ การป ฏิ บั ติ งาน เพ่ื อ 

เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานท่ีเปนเลิศภายในองคกร (Best 

Practice) ณ บริษัทการปโตรเลียมแหงประเทศไทย (บริษัท 

ปตท. จํากัด มหาชน) สํานักงานใหญ หัวขอการบริหารจัดการ

องคกร และธนาคารออมสิน สํานักงานใหญ หัวขอการบริหาร

จัดการองคความรู (KM) และศูนยวิจัยธนาคารออมสิน 

 

 

 

 

ผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพฯ  

 การดําเนินการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน ไดคูมือการ

ปฏิบัติงานของแตละ สํานัก/กลุมงาน จํานวน 20 เรื่อง อาทิ 

การประชุมคณะทํางานรวมวาดวยความรวมมือดานความ

มั่นคงระหวางไทยกับตางประเทศ (Joint Working Group 

on Security Cooperation) กระบวนการกําหนดสถานการณ

ฝกหลัก ในการฝกการบริหารวิกฤตการณระดับชาติ (C - MEX) 

กระบวนการจัดทํารายงานสภาวะประเทศดานความมั่นคง

ประจําป การยืมเงินราชการ ท้ังน้ี สํานักงานฯ จะเผยแพรคูมือ

ดังกลาวสูภายนอกองคกรผานทางเว็บไซตของ สมช. ตอไป 

  

 

 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public sector Management Quality Award : PMQA) 

ตามท่ีคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 5 เม.ย. 59 เห็นชอบการ

ประเมินสวนราชการตามคําสั่งหัวหนา คสช. ท่ี 5/2559 เรื่อง

มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และให

ใชการประเมินสวนราชการในการปฏิบัติงาน โดยกําหนดใหมี

การประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงานและศักยภาพของ

สวนราชการปละ 2 รอบ คือ รอบท่ี 1 (ตั้งแตวันท่ี 1 ต.ค. – 

31 มี.ค.) และ รอบท่ี 2 (ตั้งแตวันท่ี 1 เม.ย. – 30 ก.ย. 61) 

ข อ ง ทุ ก ป  ป ร ะ ก อ บ ด ว ย  5  อ ง ค ป ร ะ ก อ บ  ได แ ก  

 

 

 

 

1 . Function Base จํ าน วน  4  ตั ว ช้ี วั ด  2 . Agenda Base 

จํานวน 2 ตัวช้ี วัด 3. Area Base สํานักงานฯ ไมมีตัวช้ี วัด 

ในองคประกอบน้ี 4. Innovation Base จํานวน 2 ตัวช้ีวัด และ 

5. ศักยภาพในการดําเนินการของสวนราชการตามแผน 

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป จํานวน 2 ตัวช้ีวัด 

     ท้ั ง น้ี  เกณ ฑ การประเมิ นฯ  แบ งเป น  3 ระดั บ  ได แก  

1. ระดับคุณภาพ 2. ระดับมาตรฐาน และ 3. ระดับตองปรับปรุง 

โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปรากฏผลการประเมินฯ ท้ัง 5 

องคประกอบ สํานักงานฯ อยูในระดับมาตรฐาน 

 การประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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ระบบคุณธรรมและความโปรงใส 

 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงาน 

(Integrity and Transparency Assessment – ITA)  

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน

ของหนวยงานภาครัฐไดถูกกําหนดเปนมาตรการเสริมเชิงบวก 

ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต ในยุทธศาสตรชาติ 

วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 

2564) คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันท่ี 23 ม.ค. 61 เห็นชอบใหหนวยงาน

ภาครัฐทุกหนวยงานใหความรวมมือและเขารวมการประเมิน

คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment – ITA)  ในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 – 2564 

สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ ไดเขารับการประเมิน

คุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 โดยสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) เปนผูรับผิดชอบการประเมิน

ของสวนราชการระดับกรม โดยผลการประเมิน ITA ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ในภาพรวมสํานักงานฯ ไดคะแนน 

74.97 ถือวามีคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานระดับสูง 

 

การดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน

และปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี  3 (พ.ศ. 2560 – 

2564) 

สํานักงานความมั่นคงแหงชาติ โดย ศูนยปฏิบัติการ

ตอตานการทุจริต (ศปท.) ไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสํานักงานสภา

ความมั่นคงแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือให

สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม

การทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2561 – 2564) โดยมีเปาหมายหลัก

เพ่ือสงเสริมการสรางจิตสํานึกในการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริต รวมท้ังสรางมาตรการในการสกัดก้ันการกระทําท่ีอาจ

เสี่ยงตอการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 สํานักงานฯ ไดดําเนินโครงการ/กิจกรรมตางๆ 

ภายใตยุทธศาสตรฯ ดังน้ี 
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ยุทธศาสตร กลยุทธ การดําเนินการ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 สราง

สังคมท่ีไมทนตอ 

การทุจริต 

การประยุกตหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงเปนเครื่องมือตาน

ทุจริต 

จัดทําโครงการศาสตรพระราชากับการปฏิบัติราชการ เพ่ือ

เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและปลูกจิตสํานึกใหเจาหนาท่ี 

สมช. มีความซื่อสัตยสุจริตตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับ

เจตจํานงในการตอตาน

ทุจริต 

การสนับสนุนใหทุกภาคสวนกําหนด

กลยุทธและมาตรการสําหรับ

เจตจํานงในการตอตานการทุจริต 

ประกาศเจตนารมณในการตอตานการทุจริตของสํานักงานฯ เพ่ือ

เปนการสรางวัฒนธรรมในการตอตายการทุจริต และยึดหลัก 

ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภายในของสํานักงานฯ 
ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนา

ระบบการปองกันการ

ทุจริตเชิงรุก 

การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบงาน

ปองกันการทุจริต 

จัดทําโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพ่ือเสริมสรางความรู

ความเขาใจในการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด

จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพ่ือใหเจาหนาท่ี 

สมช. ไดรับความรูความเขาใจเก่ียวกับกฎหมายท่ีใชในการจัดซื้อ

จัดจาง และนํามาเปนกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานเพ่ือลด

โอกาสการทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึน 
 การสรางกลไกการปองกันเพ่ือยับยั้ง

การทุจริต 
จัดทํารายงานการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานอัน

อาจเกิดผลประโยชนทับซอน โดยวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับ

การปฏิบัติงานจากโครงการปรับปรุงระบบโสต -ทัศนูปกรณ และ

วัสดุหองประชุมสํานักงานฯ ประจําป 2561 และกําหนดแนวทาง

จัดการความเสี่ยงดานผลประโยชน ทับซอน จากการใชคูมือ

วิเคราะหความเสี่ ยงเก่ียวกับผลประโยชน ทับซอนในการ

ดําเนินงาน พ.ศ. 2560 ของสํานักงาน ป.ป.ท. 
ยุทธศาสตรท่ี 5 ปฏิรูป

กลไกและกระบวนการ

ปราบปรามการทุจริต 

การปรับปรุงระบบรับเรื่องรองเรียน

การทุจริตใหมีประสิทธิภาพ 
สรางระบบรับเรื่องรองเรียนและแจงปญหาการทุจริตของบุคลากร 

สมช. ใหรองรับท้ังระบบเอกสารและเว็บไซตของสํานักงานฯ 

รวมท้ังพัฒนาใหมีประสิทธิภาพ และสามารถเขาถึงไดงาย 
ยุทธศาสตรท่ี 6 ยกระดับ

คะแนนดัชนีการรับรูการ

ทุจริต (Corruption 

Perceptions Index: 

CPI) ของประเทศไทย 

การบูรณาการเปาหมายยุทธศาสตร

ชาติวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต เพ่ือยกระดบั

ดัชนีการรับรูการทุจรติของประเทศ

ไทย 

โครงการท่ีดําเนินการภายใตยุทธศาสตรชาติฯ ระยะท่ี 3 ของ 

สมช. ท้ังหมด เปนสวนหน่ึงในการผลักดันคะแนนดัชนีการรับรู

การทุจริต (CPI) ของประเทศไทยใหสูงข้ึน ในแงของการพัฒนา

บุคลากรและการเรียนรู และขับเคลื่อนการดําเนินงานของ สมช. ให

สอดคลองกับแนวทางของคณะอนุกรรมการขับเคลือ่นการดําเนินงาน

ของศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 

 การเปดเผยขอมูลขาวสาร 
   การดําเนินการตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ

ราชการ พ.ศ. 2540 โดยจัดทําขอมูลขาวสารท่ีตองจัดไวให

ประชาชนตรวจดูไดตามมาตรา 9 วรรคหน่ึง (8) รวม 6 ขอ 1) 

ขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของกับการจัดหาพัสดุ 2) ขอมูลขาวสาร

ท่ีเก่ียวของกับการใหบริการประชาชน 3) ขอมูลขาวสารท่ี 

เก่ียวของกับการบริหารงานของหนวยงาน 4) ขอมูลขาวสาร

ท่ีเก่ียวของกับการบริหารงบประมาณของหนวยงาน 5) 

ขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานบุคคล 6) ขอมูล

ขาวสารท่ีเก่ียวของกับการติดตามและประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของหนวยงาน 
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ระบบตรวจสอบภายในและการตรวจสอบทางการเงิน 
 

• การจัดโครงการฝกอบรมเร่ืองการจดัวางระบบการควบคุมภายใน และการประเมินผลการควบคุมภายในตาม

หลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 

2561 เมื่อวันท่ี 6 พ.ย. 61 เพ่ือใหเจาหนาท่ี สมช. สามารถจัดทํารายงานไดอยางถูกตองตามหลักเกณฑฯ  

• การติดตามและรวบรวมประมวลผลความเสี่ยงตามรายงาน ปค.4 และ ปค.5 ตามท่ีสํานัก/กลุมงานไดจัดทําลง

ในตารางแบบประเมินความเสี่ยงระดับองคกร โดยกําหนดเปน 2 รอบ ทุก 6 เดือน และใหคณะกรรมการจัดวางระบบการ

ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของ สมช. จํานวน 13 คน เปนผูตอบแบบประเมินฯ 

• การประเมินความเสี่ยงระดับองคกร โดยการวิเคราะหหาคาคะแนนระดับความเสี่ยง ใชตารางวิเคราะหความเสี่ยง 

และนําประเด็นความเสี่ยงท่ีมีคาคะแนนระดับสูงท่ีสุด 2 อันดับแรกจัดทําเปนรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

ภาพรวมองคกร (ปค.3 ปค.4 และ ปค.5) 

• การติดตามผลการควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน โดยประสานสํานัก/กลุมงานใหรายงานผลการดําเนินการตาม

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน หวงวันท่ี 1 ต.ค. 60 – 30 ก.ย 61 รอบ 12 เดือน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือจัดทํา

รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน หวง 1 ต.ค. 60 – 30 ก.ย. 61 
 

 ระบบควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง  

 กระทรวงการคลังไดมีการปรับแนวทางการควบคุมภายในใหเหมาะสมกับบริบทของระบบการบริหารราชการแผนดิน  

เปนหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 

ท่ีใหสวนราชการรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประกอบดวย 1. หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

(แบบ ปค.3) 2. รายงานการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4) 3. รายงานการประเมินผลการควบคุม

ภายใน (แบบ ปค.5) และ 4. รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.6) ตอ

ปลัดกระทรวงการคลังภายใน 90 วัน นับแตวันสิ้นปงบประมาณหรือสิ้นปปฏิทินงบประมาณแลวแตกรณี 

สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ โดย กลุมพัฒนาระบบบริหาร (กพบ.) ในฐานะคณะกรรมการจัดวางระบบการ

ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ไดจัดทําระบบควบคุมภายในเพ่ือใหเปนไปตามระเบียบของสํานักงานตรวจเงินแผนดิน

อยางตอเน่ือง และไดกําหนดไวในแผนปฏิบัติราชการประจําปของสํานักงานฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 สํานักงานฯ ได

ดําเนินการ ดังน้ี 
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ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561  สํานักงานตรวจเงินแผนดินเห็นวา งบการเงินแสดงฐานะ

การเงินของสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 และผลการดําเนินงานทางการเงิน สําหรับปสิ้นสุด

วันเดียวกันโดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐท่ีกระทรวงการคลังประกาศใช 

 

 ระบบตรวจสอบภายใน 

สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ โดยกลุมตรวจสอบ

ภายใน (กตส.) ไดตรวจสอบการดําเนินการภายในสํานักงานฯ 

เพ่ือใหเปนไปตามกฎระเบียบ ความโปรงใส โดยจัดทํารายงาน

การตรวจสอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 สรุปดังน้ี 

ตรวจสอบการเบิกจายงบประมาณรายจายในชวงไตร

มาสท่ี 1 ถึงไตรมาสท่ี 3 และการบริหารงบประมาณไตรมาส

ท่ี 4 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือติดตามการ

เบิกจายงบประมาณให เปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีและ

แผนปฏิบัติราชการของหนวยงาน ปรากฏวา สํานักงานฯ 

สวนใหญดําเนินกิจกรรมเปนไปตามแผนปฏิบัติราชการท่ี

กําหนด และมีการเบิกจายงบประมาณภาพรวม รอยละ 

77.37 (ขอมูลเมื่อวันท่ี 1 กันยายน 2561) 

ตรวจสอบดานการเงินการบัญชี โดยสอบทานการ

ปฏิบัติงานดานการเงินการบัญชี รายการบันทึกบัญชีตาม

ระบบ GFMIS ในชวงไตรมาสท่ี 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2561 ปรากฏวา การบันทึกบัญชีของสํานักงานฯ เปนไป

ตามเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานดานบัญชีของสวน

ราชการ รวมท้ังการจัดสงรายงานงบทดลองใหสํานักงาน

การตรวจเงินแผนดินไดครบถวน 

ตรวจสอบดานการจัดซ้ือจัดจาง ไดดําเนินการสอบทาน

งานจางบํารุงรักษาอุปกรณคอมพิวเตอร  และเครือขายท้ังระบบ 

ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิ ธีการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (e – bidding) และการจางท่ีปรึกษาเพ่ือการ

พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ

สํานักงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปรากฏวา การดําเนินการ

จัดหาสวนใหญ เปนไปตามขั้นตอนวิธีการปฏิ บั ติตาม

พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. 2560 

ตรวจสอบการเบิกจายใบสําคัญ เงินงบประมาณ 

ดําเนินการสอบทานเอกสารใบสําคัญคาใชจายในการเดินทาง

ราชการท้ังในและตางประเทศ คารับรองชาวตางประเทศ 

คาใชจายในการจัดประชุมสัมมนาฝกอบรม เพ่ือประกอบ 

การเบิกจายงบประมาณในชวงไตรมาสท่ี 1 - 2 ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ปรากฏวา การเบิกจายใบสําคัญ

ค าใช จ ายฯ ดังกล าว  ส วน ใหญ เป น ไปตามระเบี ยบ

กระทรวงการคลังกําหนด 

ตรวจสอบการรับ – จายเงิน การนําเงินสงคลังผาน

ระบบ KTB Corporate Online และการรับเงินดวยบัตร

อิเล็กทรอนิกส (บัตรเดบิต) ผานอุปกรณรับชําระเงินทาง

อิเล็กทรอนิกส โดยสอบทานการดําเนินการรับ – จายเงิน 

แล ะก าร นํ า เ งิน ส งค ลั ง  ร วม ท้ั งก ารรั บ เ งิน ด วย บั ต ร

อิเล็กทรอนิกส (บัตรเดบิต) ผานอุปกรณรับชําระเงินทาง

อิเล็กทรอนิกส ท้ังในสวนของ 1) การยืมเงินทดรองราชการ  

2) การเบิกจายคารักษาพยาบาล คาเลาเรียนบุตร 3) คาตอบแทน

การปฏิบัติงานนอกเวลา 4) คาใชจายในการเดินทางราชการ 

5) คาตอบแทนคณะกรรมการ 6) การจัดซื้อจัดจางท่ีมีวงเงิน

ต่ํากวา 5,000 บาท และ 7) อ่ืน ๆ ปรากฏวา ปจจุบันได

ดําเนินการแตงต้ังบุคคลเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีเปนผูดูแลระบบ

และผูใชงานในระบบแลว และไดขอเปดใชบริการ GFMIS 

Package ผานระบบ KTB Corporate Online รวมท้ังได

วางอุปกรณ รับชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส (เคร่ือง EDC)  

แลวเมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ และอยูระหวางการดําเนินการ 

รับ – จายเงิน และการนํ าเงินส งคลั งผ านระบบ KTB 

Corporate Online 

 ผลการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน  
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รายการ รายละเอียด จํานวน งบประมาณ  ผลดําเนินการ 

ประกาศ ลงนาม ตรวจรับ วงเงิน 

1. ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร 

การจัดหาระบบ

คอมพิวเตอรเครือขายและ

การพัฒนาระบบสารสนเทศ 

        

  1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร 

(PC) 

30 ชุด 480,000 04/12/60 09/02/61 16/03/61 360,000 

  2. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร

ลูกขายพกพา (Notebook) 

10 ชุด 160,000 04/12/60 09/02/61 16/03/61 130,900 

  3. จัดหาระบบ ปฏิบัติการ 

(Ms Windows 

Professional) 

40 ชุด 152,000 04/12/60 09/02/61 16/03/61 152,000 

  4. การบํารุงรักษาอุปกรณ

คอมพิวเตอรและเครือขาย

ท้ังระบบ 

1 ระบบ 1,519,500 04/12/60 29/12/60 02/05/61 1,495,000 

  5. จัดหาระบบการเช่ือมโยง

เครือขายอินเตอรเน็ต 

1 ระบบ 200,000 06/12/60 12/12/60 31/01/62 

(ยังไมสิ้นสุด

สัญญา) 

151,512 

 

 6. การจางท่ีปรึกษาเพ่ือการ

จัดทํามาตรฐานขอมลูกลาง 

เพ่ือการแลกเปลี่ยนขอมลู

ดานความมั่นคง 

1 งาน 1,000,000 22/12/60 23/03/61 25/03/62 

(ยังไมสิ้นสุด

สัญญา) 

1,000,000 

 7. พัฒนาระบบสารสนเทศ 

เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ของ สมช. 

1 งาน 2,000,000 22/12/60 23/03/61 25/03/62 

(ยังไมสิ้นสุด

สัญญา) 

2,000,000 

 8. การจางท่ีปรึกษาเพ่ือการ

จัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัล 

ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2561 – 

2563) ของ สมช. 

1 งาน 200,000 22/12/60 26/02/61 28/08/61 200,000 

  รวม  5,711,500        

 การดําเนินงานดานงบลงทุน   
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รายการ รายละเอียด จํานวน งบประมาณ  ผลดําเนินการ 

ประกาศ ลงนาม ตรวจรับ วงเงิน 

2. ครุภัณฑ

สํานักงาน 

1. ปรับปรุงระบบ

โสตทัศนูปกรณและวัสดุ

หองประชุม สมช. 

1 งาน 19,295,000 24/01/61 23/03/61 03/07/61 

(อยูระหวาง

การจาย

เงินงวด

สุดทาย) 

19,100,000 

 2. เครื่องทําลายเอกสาร 1 เครื่อง 32,000 04/12/60 06/12/60 14/12/60 29,003 

 3. เครื่องพิมพบัตรพลาสติก 1 เครื่อง 48,000 04/12/60 06/12/60 14/12/60 37,733 

 รวม  19,375,000     

3. ครุภัณฑ 

ท่ีดินและ

สิ่งกอสราง 

งานทาสีอาคาร สมช. 1 งาน 737,500 18/04/61 30/04/61 10/09/61 374,554 
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