
 

รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
รอบ 6 เดือน 
(ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) 



วัน เดือน ป

2
การประชุมกรรมการ/ นุกรรมการ/

คณะทํางาน

ประชุมพิจารณารางกฎหมายวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการกอการราย วันที่ 4 ต.ค.61

กทม. 4 10 2561 การประชุมมี รอง ลมช. เปนประธาน ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหเสนอ ราง

กฎหมายวาดวยการกอการราย ตอ ครม .

6

การประชุมกรรมการ/ นุกรรมการ/

คณะทํางาน

ประชุม คกก.บริหารสถานการณฉุกเฉิน ครั้งที่ 4/61 

วันที่ 16 พ.ย.61

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติใน 2 

ประเด็นสําคัญ ดังนี้ 1 เห็นชอบใหขยายระยะเวลาการประกาศ

สถานการณฉุกเฉินที่มีความรายแรงในเขตทองที่ทุก อ. ในพื้นที่ 3 จชต. 

ยกเวน อ. แมลาน จ.ปตตานี อ.เบตง จ.ยะลา และ อ. สุไหงโก-ลก อ.สุคิริน

 จ.นราธิวาส ออกไป อีก 3 เดิอน ตั้งแตวันที่ 20 ธ.ค. 61 และสิ้นสุดวันที่ 

19 มี.ค. 62  ประเด็นที2่ คือ ใหปรับลดพื้นที่ อ.สุคิริน จ. นราธิวาส ออก

จากพิ้นที่การประกาศสถานการณฉุกเฉินที่มีความรายแรงตาม พ .ร.ก. การ

บริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เพื่อนํา พ.ร.บ. การ

รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 มาใชบังคับใชแทน

10

อํานวยการขับเคลื่อนนโยบายและ

ยุทธศาสตร

ประชุมหนวยงานภายในของ สมช. เพื่อพิจารณา

ทบทวนองคประกอบและหนาที่อํานาจของ คกก . ของ

 สภา มช. วันที่ 20 ก.พ.62

กทม. 6 2 2562 ที่ประชุมเห็นควรใหสํานักและกลุมงานทบทวนองคประกอบและหนาที่

อํานาจของคณะกรรมการของสภาความมั่นคงแหงชาติอีกครั้งกอนนํามา

เสนอในที่ประชุมในคราวตอไป

11

อํานวยการขับเคลื่อนนโยบายและ

ยุทธศาสตร

ประชุมภายในเพื่อพิจารณาการจัดทํากฎหมายลําดับ

รอง รวมทั้งการกําหนดเบี้ยประชุมและประโยชนตอบ

แทนอื่นรองรับรางพระราชบัญญัติการรักษา

ผลประโยชนของชาติทางทะเล พ.ศ. .... วันที่ 6 มี.ค. 62

กทม. 1 3 2562 ที่ประชุมเห็นควรใหปรับแกรายละเอียดกฎหมายลําดับรองและการกําหนด

เบี้ยประชุมและประโยชนตอบแทนอื่น รองรับรางพระราชบัญญัติการ

รักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล กอนเสนอตอที่ประชุม 2 คณะ ใน

วันที่ 13 มี.ค 62 และ วันที่ 18 มี.ค. 62 ตอไป

18
ประชุม คกก.บริหารสถานการณฉุกเฉิน ครั้งที่ 1/62 

วันที่ 27 ก.พ. 62

29 4 2562 ดําเนินการเรียบรอยแลว

19 จัดซื้อวัสดุ ดําเนินการเรียบรอยแลว

ผลการดําเนินงาน

กลุมงานกฎหมาย 1.5 การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใชกฎหมายควา  

ที่ กิจกรรมหลัก กิจกรรมยอย พื้นที่
วันที่ดําเนินการ



20
สัมมนาวิชาการดานความมั่นคงศึกษา (เบิก 2 งบ 1.4, 

1.5) วันที่ 28 ก.พ. 62

ดําเนินการเรียบรอยแลว

21 คาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เดือน มี.ค. 62 28 2 2562 ดําเนินการเรียบรอยแลว

22
เขารวมชี้แจงรายละเอียดราง พ.ร.บ.ปองกันและ

ปราบปรามการกอการรายฯ วันที่ 28 ก.พ. 62

28 2 2562 ดําเนินการเรียบรอยแลว

กพอ

3
ประชุมเพื่อพัฒนาบุคลากร สมช. วันที่ 25-26 ต.ค.61 มีความรูความเขาใจความรูพื้นฐานดานความมั่นคง การตัดสินใจเชิง

นโยบาย การบริการจัดการความมั่นคง การทํางานเปนทีม

5
ประชุมพิจารณาความเหมาะสมของโครงการพัฒนา

ระบบฯ วันที่ 19 ต.ค.61

ดําเนินการเรียบรอยแลว

6
ประชุมหารือคาตอบแทนและสิทธิประโยชนของคณะ

ที่ปรึกษาของสภา มช. วันที่ 2 พ.ย.61

ดําเนินการเรียบรอยแลว

7

โครงการสัมมนาการจัดทํารายงานสภาวะประเทศดาน

ความมั่นคง วันที่ 8,30 พ.ย.61

มีการจัดสัมมนาวิชาการความมั่นคงศึกษา จํานวน 2 ครั้ง ไดแก ครั้งที่ 1 

เรื่อง แนวโนมความมั่นคง : พลวัตรใหมในการดําเนินยุทธศาสตรดาน

ความมั่นคงเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 61 และ ครั้งที่ 2 เรื่อง การบริหาร

จัดการความมั่นคงชายแดนและประเทศเพื่อนบาน : ปญหา โอกาสและ

ความทาทาย เมื่อวันที่ 30 พ.ย.61 โดยนําขอมูลไปประมวลใชประโยชนใน

การจัดทํารายงานสภาวะประเทศดานความมั่นคง พ.ศ.2561

9
ประชุมคณะที่ปรึกษา สภา มช. ครั้งที่ 2/61 วันที่ 9 

พ.ย.61

ดําเนินการเรียบรอยแลว

10
การบริหารจัดการชายแดนในมุมมองของ สมช. วันที่ 8

 พ.ย. จ.ชลบุรี

ดําเนินการเรียบรอยแลว

11
บรรยาย "กรอบแนวทางการแกไขปญหาที่เชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตรชาติฯ" วันที่ 26 พ.ย. จ.ประจวบ

ดําเนินการเรียบรอยแลว

12
จัดพิมพหนังสือความมั่นคงศึกษา : ยุทธศาสตรชาติ

ดานความมั่นคง

ดําเนินการเรียบรอยแลว



13
ประชุมคณะที่ปรึกษาของสภา มช. ครั้งที่ 3/61 วันที่ 7

 ธ.ค.61

ดําเนินการเรียบรอยแลว

14
โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร สมช. งปม.62 วันที่ 

17-19 ธ.ค. จ.กาญจนบุรี

มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการบริการจัดการความมั่นคง การทํางานเปน

ทีม คุณธรรมในการปฏิบัติงาน

15
ประชุมตอนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรนักยุทธศาสตร 

รุนที่ 12 วันที่ 21 ธ.ค.61

แลกเปลี่ยนความรูประเด็นดานคววามมั่นคงที่กระทบตอประเทศ เกิด

ความรวมมือทางดานความมั่นคง

17
ประชุม คอก.ศึกษาปญหาและภัยคุกคามความมั่นคง

ของชาติ ครั้งที่ 3/61 วันที่ 21 ธ.ค.61

คณะอนุกรรมการพิจารณาใหความเห็นการปรับปรุงขอมูลรางรายงาน

สภาวะประเทศพ.ศ.2561

18
บรรยาย "อิโด-แปซิฟก: ผลกระทบตอความมั่นคงใน

ภูมิภาคเอเซียและไทย" วันที่ 17 ธ.ค. จ.นครนายก

ดําเนินการเรียบรอยแลว

19
ประชุมหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อพิจารณาแนวทางการ

จัดทําระบบฐานขอมูลฯ วันที่ 7 ธ.ค.61

แตงตั้งคณะทํางานดานเทคนิคเพื่อจัดทํา Platform ดานความมั่นคง

21

ประชุมเพื่อพิจารณากําหนดประเภทของขอมูลและ

แนวทางการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลระหวาง

หนวยงาน วันที่ 24 ธ.ค.

ใหหนวยงานที่เกี่ยวของกําหนดประเภทขอมูลที่อยูในความรับผิดชอบ 

เพื่อนํามาเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลดานความมั่นคง

22
สัมมนา "การเสริมสรางสมรรถนะบุคลากรของ สมช." 

วันที่ 26 ธ.ค.(เบิก 2งบ 1.4, 4.2)

ดําเนินการเรียบรอยแลว

23
ประชุม คอก.พิจารณาแนวทางการจัดทําฐานขอมูล

ดานความมั่นคง ครั้งที่ 1/61 วันที่ 27 ธ.ค.

ใหมีการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลดานความมั่นคงระหวางหนวยงาน

24
ประชุมคณะที่ปรึกษาของสภา มช. ดานความมั่นคง

ภายในและระหวางประเทศ วันที่ 14 ธ.ค.61

ดําเนินการเรียบรอยแลว

25
ประชุมคณะที่ปรึกษาของ สภา ครั้งที่ 1/62 วันที่ 14 

ธ.ค.61

ดําเนินการเรียบรอยแลว

26

เดินทางไปราชการเพื่อประสานความรวมมือกับ

หนวยงานความมั่นคงและวิชาการสหรัฐอเมริกา ณ 

เมืองโฮโนลูลู มลรัฐฮาวาย (เบิก 6 งบ 

3.1,3.2,3.3,6.3,1.1(สนผ.),1.4)

ดําเนินการเรียบรอยแลว



27 ประชุมยอยคณะที่ปรึกษาของสภา มช. วันที่ 8 ม.ค.62 ดําเนินการเรียบรอยแลว

28

โครงการสัมมนาวิชาการดานความมั่นคงศึกษา มีการจัดสัมมนาวิชาการความมั่นคงศึกษา จํานวน 4 ครั้ง ไดแก ครั้งที่ 1 

เรื่อง ทิศทางการรักษาความมั่นคง มั่งคั่งทางทะเลภายใตยุทธศาสตรชาติ

ดานความมั่นคง เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 62  ครั้งที่ 2 เรื่อง กระบวนทัศนการ

รักษาความมั่นคงเพื่อสนับสนุนการคาการลงทุน เมื่อวันที่ 31 ม.ค.62 ครั้ง

ที่ 3 เรื่อง นโยบายประเทศโลกมุสลิมตอความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียและ

ไทย เมื่อวันที่ 15 ก.พ.62 ครั้งที่ 4 เรื่อง ความสามารถของไทยในการ

บริหารวิกฤตการณความมั่นคงรูปแบบใหม เมื่อวันที่ 21 ก.พ.62

30
ประชุมคณะที่ปรึกษาของ สภา ครั้งที่ 2/62 วันที่ 8 

ก.พ.62

ดําเนินการเรียบรอยแลว

31
ประชุมเพื่อจัดทํารางแผนฐานขอมูลดานความมั่นคง 

วันที่ 30 ม.ค.62

ติดตามความกาววหนาการจัดทํารางแผนฐานขอูลดานความมั่นคงหารือ

กับหนววยงานที่เกี่ยววของเพื่อกําหนดแนวทางการจัดทํารางแผนฯ

32
ประชุมคาตอบแทนของคณะที่ปรึกษาของสภา มช.

และคาเบี้ยประชุมฯ วันที่ 17 ม.ค.62

ดําเนินการเรียบรอยแลว

33
การเตรียมการของกองทัพเรือเพื่อสนับสนุน

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป วันที่ 23 ม.ค. จ.กาญจนบุรี

ดําเนินการเรียบรอยแลว

34
ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ดานอนาคตศึกษา วันที่ 

14-15 มี.ค.62(เบิก 2งบ 1.1สนผ., 1.4)

ดําเนินการเรียบรอยแลว

36
ประชุมคณะบุคคลเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของ

คณะที่ปรึกษาของ สภา มช. วันที่ 8 ก.พ.

ดําเนินการเรียบรอยแลว

38
ประชุมการจัดทําแผนยุทธศาสตรพัฒนาขาราชการพล

เรือน สมช. วันที่ 15 ม.ค.62

ดําเนินการเรียบรอยแลว

39
ประชุมหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อจัดทําราง Platform 

ฐานขอมูลดานความมั่นคง วันที่ 30 ม.ค.

แตงตั้งคณะทํางานดานเทคนิคจัดทํา Platform ดานความมั่นคง โดยมี 

กอ.รมน. เปนหนวยงานหลัก

40
ประชุม คอก.จัดการองคความรูดานความมั่นคง วันที่ 

26 ก.พ.62

คณะอนุกรรมการพิจารณาใหความเห็นการปรับปรุงขอมูลรางรายงาน

สภาวะประเทศพ.ศ.2561



41
ประชุมเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของคณะที่ปรึกษา

ของสภา มช. ไตรมาส2

ดําเนินการเรียบรอยแลว

42
ประชุมและ คชจ.ในการประชุมคณะที่ปรึกษาของ สภา

 มช. (เดือน มี.ค.-พ.ค.62)

ดําเนินการเรียบรอยแลว

43

สัมมนาวิชาการดานความมั่นคงศึกษา  (เบิก 2งบ 1.4, 

1.5)

มีการจัดอบรมเรื่อง Social Media Fake News, Cyber Crimes และการ

รักษาขอมูลดานความมั่นคง เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 62  ใหบุคลกรของ สมช. 

ระดับ นวผ.ชก – นวผ.ชพ. ไดรับขอมูลที่รอบดานเกี่ยวกับกฎหมาย 

ระเบียบในการรักษาความปลอดภัยขอมูลสื่อสังคมออนไลนและภัยคุกคาม

ทางไซเบอร (Cyber Crimes)

44

ประชุมและ คชจ.ในการประชุมคณะที่ปรึกษาของ สภา

 มช. ดานหารตอตานการกอการรายและอาชญากรรม

ขามชาติ วันที่ 20 ก.พ.

ดําเนินการเรียบรอยแลว

48
ประชุมเพื่อติดตามความกาวหนาในการจัดทํารางแผน

ฐานขอมูลดานความมั่นคง วันที่ 25 มี.ค.

แตงตั้งคณะทํางานจัดทํารางแผนการบูรณาการขอมูลดานความมั่นคง

49
ประชุมและ คชจ.ในการประชุมยอยคณะที่ปรึกษาของ

 สภา มช. 28 มี.ค

ดําเนินการเรียบรอยแลว

สชต.
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ประชุมพิจารณาแนวทางการดําเนินการศึกษาของ นศ.

ไทยมุสลิมใน จชต.ฯ วันที่ 12 ต.ค.61

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการดําเนินการดาน

การศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต เพื่อสนับสนุน

การแกไขปญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต ครั้งที่ 3/2561 เมื่อ 12

 ตุลาคม 2561 โดยมีนายถวิล เปลี่ยนศรี ประธานอนุกรรมการ เปน

ประธาน ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการของกรอบแนวทางการ

ปรับปรุงยุทธศาสตรการสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิมใน

ตางประเทศ และมอบให สมช. ในฐานะฝายเลขานุการฯ รับฟงความเห็น

และขอเสนอแนะจากนักวิชาการ รวมทั้งผูทรงคุณวุฒิในพื้นที่จังหวัด

ชายแดนภาคใต เพิ่มเติม

4

เขาพบหารือกับอธิการบดีมหาลัยฟาฎอนีฯ วันที่ 

12-16 ต.ค. (จชต.)

การเดินทางไปราชการ ณ จังหวัดปตตานี เมื่อ 14 ตุลาคม 2561 โดย 

สชต. ไดจัดประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติภายใตยุทธศาสตรการ

สนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิมในตางประเทศ รวมกับ

นักวิชาการ และผูทรงคุณวุฒิดานการศึกษา ในพื้นที่ จชต. รวมทั้งสมาคม

ผูปกครอง และศิษยเกาที่จบการศึกษาจากตางประเทศ การประชุม

ดังกลาวจัดขึ้นที่ รร. ซ.ีเอส.ปตตานี ที่ประชุมไดมีขอคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะที่สําคัญ เชน ควรเนนการดูแลนักศึกษาขณะศึกษาใน

ตางประเทศ เพื่อเสริมสรางปฏิสัมพันธระหวางนักศึกษากับหนวยงาน

ภาครัฐ และควรใหความสําคัญกับการแนะแนวกอนเดินทางไปศึกษาที่

ตางประเทศ เปนตน ทั้งนี้ การประชุมดังกลาว สืบเนื่องมาจากมติที่

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการดําเนินการดานการศึกษา

ของนักศึกษาไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต ครั้งที่ 3/2561
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ประชุมหารือรวมกับนาย Cristoph Sutter 

ผูอํานวยการ ICRC วันที่ 26 ต.ค.61

ผลประชุมหารือรวมกับผอ. ICRC สํานักงานภูมิภาคกรุงเทพฯ และคณะ

ตามที่ นายคริสตอฟซุสแตร (Mr. Christoph Sutter) ผูอํานวยการ

สํานักงานภูมิภาค คณะกรรมการกาชาดระหวางประเทศ (International 

Committee of the Red Cross - ICRC) และคณะ  เขาเยี่ยมคารวะลมช.

 เมื่อวันศุกรที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หองรับรอง  สิทธิ 

เศวตศิลา ชั้น ๒ สมช. ทําเนียบรัฐบาล นั้น สรุปผลประชุมไดวา ลมช. ได

เนนย้ําถึงการดําเนินงานของภาครัฐไทยที่ยึดหลักสิทธิมนุษยชน และพื้นที่ 

จชต. ไมใชพื้นที่ขัดกันทางอาวุธ โดยเนนย้ําถึงการปฏิบัติงานของ ICRC 

ในพื้นที่ จชต. ที่ตองการให ICRC ประสานงานกับภาครัฐอยางตอเนื่อง 

รวมถึงรับฟงขอมูลและความเห็นจากทุกฝาย รวมทั้ง ชวยเหลือเยียวยาแก

ประชาชนผูไดรับผลกระทบในทุกกลุม มิใชกลุมใดกลุมหนึ่ง เพื่อไมให

เขาใจผิดตอบทบาทการดําเนินงานของ ICRC                ในพื้นที่ จชต. 

โดย สมช. ยินดีจะใหความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน

          ในสวนนายคริสตอฟ ไดกลาววา ICRC ยินดีทํางานกับทุกภาคสวน

 โดยเฉพาะเจาหนาที่รัฐทั้งในพื้นที่และมีแผนที่จะเขาพบ ผอ .รมน. ภาค 4

 คนใหม (พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์) เพื่อสานสัมพันธ และพูดคุยใน

ประเด็นปญหา จชต. โดยคาดหวังความรวมมือในการทํางานรวมกับไทย 

ในฐานะที่ไทยดํารงตําแหนงประธานอาเซียน รวมถึงโดยนายคริสตอฟฯ 

ตอบรับขอแนะนําของ ลมช  โดยยินดีปฏิบัติตามมาตรการ กฎหมาย 

6
เดินทางไปราชการ จ.ลพบุรี (พลเอกทิวาฯ) วันที่ 12 

ต.ค.61

ยกเลิกการเดินทาง

7

ประชุมเพื่อเตรียมประเด็นหารือนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย

 วันที่ 17 ต.ค.61

ขอหารือเนนในเรื่องการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต ดวยทางสันติ

วิธี และกระบวนการพูดคุยสันติสุขเปนสําคัญ รวมถึงประโนเรื่องปญหา

ชายแดนตางๆ อาทิ การเปดดาน การสรางสะพานสุไหงโกลก ปญหายา

เสพติด และการทํางานรวมกันตามขอตกลงในดานตางๆ
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ประชุมเพื่อทราบทิศทางการแกไขปญหาที่ดินทํากิน

ของผูยากไรฯ วันที่ 24 ต.ค.61

สมช.ไดหารือรวมกับฝายเลขานุการของ คทช. ๓ คณะ ไดแก 

คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน (กรมปาไม) คณะอนุกรรมการจัดที่ดิน (กรม

ที่ดิน) และคณะอนุกรรมการสงเสริมและพัฒนาอาชีพ (กรมสงเสริมเกษตร

และสหกรณ) โดยไดรับทราบแนวทาง

การดําเนินการของ คทช.และอนุกรรมการภายใต คทช.รวมทั้ง ขอคิดเห็น 

และขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทาง

การสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการฯ โดยสรุปสาระสําคัญดังนี้

นรม. มีขอสั่งการให กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ทส.) 

ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการแกไขปญหาเรื่องที่ดินทํากิน โดยมีผูแทน

จากภาคเอกชนและภาคประชาชนในพื้นที่เขามามีสวนรวม ตอมา มติ 

ครม. เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ ไดอนุมัติหลักการ (ราง) ระเบียบ นร. 

วาดวยคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ พ .ศ.๒๕๕๗ และมีการ

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ ๑๖ ตุลาคม 

๒๕๕๗ โดยมีเหตุผลความจําเปนเพื่อใหการบริหารจัดการที่ดินและ

ทรัพยากรดินของประเทศเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ แกไขปญหาความ

เดือดรอนของประชาชนและพัฒนาศักยภาพการใชประโยชนที่ดินใหเกิด

ประโยชนสูงสุด
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ประชุมหารือรวมกับผูแทนธนาคารโลกและคณะ วันที่ 

1 พ.ย.61

๑. การหารือรวมกับผูแทนธนาคารโลกในครั้งนี้ ถือเปนโอกาสอันดีที่ สมช . 

ไดสราง

ความเขาใจเกี่ยวกับสถานการณและแนวนโยบายการแกไขปญหา จชต . 

ของรัฐบาล ขณะเดียวกัน สมช. 

ยังไดรับทราบบทบาทและประสบการณของธนาคารโลกในการแกไขปญหา

ในพื้นที่ขัดแยงตาง ๆ ทั่วโลก รวมถึง ในพื้นที่ จชต. ดวย ซึ่งการหารือครั้ง

นี้ถือเปนจุดเริ่มตนสําคัญที่จะนําไปสูการขยายความรวมมือระหวาง สมช . 

และธนาคารโลกในระยะตอไป โดยเฉพาะในเรื่องการแลกเปลี่ยนองค

ความรู และการสนับสนุนภารกิจงานแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต

ของรัฐบาล เนื่องจากธนาคารโลกถือเปนองคการระหวางประเทศที่มี

บทบาทสําคัญและมีประสบการณในการใหความชวยเหลือการบูรณะ

ซอมแซมและสงเสริมดานการพัฒนา

แกประเทศกําลังพัฒนาอยางตอเนื่อง 

 ๒. นอกจากนี้ ธนาคารโลกยังเปนองคการระหวางประเทศองคกรหนึ่งที่

ใหทุนสนับสนุนการขับเคลื่อนงานขององคกรภาคประชาสังคมในพื้นที่ 

จชต. เปนจํานวนมาก ดังนั้น หาก สมช. และหนวยงานความมั่นคงในพื้นทึ่

 สามารถมีความรวมมือและปฏิสัมพันธกับธนาคารโลกอยางใกลชิดไดก็จะ

ทําใหรับทราบถึง

การดําเนินงานขององคกรภาคประชาสังคมในสวนที่ไดรับการสนับสนนทน
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หารือรวมกับนักวิชาการผูทรงคุณวุฒิและภาคประชา

สังคมชาวไทยพุทธ วันที่ 4-8 พ.ย.61

การหารือกับผูทรงคุณวุฒิในครั้งนี้ เปนการแลกเปลี่ยนขอเท็จจริงเกี่ยวกับ

สภาพปญหาและแนวโนมสถานการณในพื้นที่ โดยเฉพาะในเรื่องของการ

แขงขันระหวางกลุมแนวคิดอิสลามในพื้นที่ จชต. สถานการณปญหายา

เสพติด และแนวโนมสถานการณการเลือกตั้ง ซึ่งจะเปนสวนสําคัญที่จะ

ชวยสนับสนุนการทบทวนนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัด

ชายแดนภาคใต พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ นอกจากนี้ ยังไดแลกเปลี่ยน

เกี่ยวกับแนวคิดของ รศ.ดร. อิสมาอีลลุตฟฯซึ่งเปนตัวแสดงที่สําคัญและมี

อิทธิพลตอผูศรัทธาแนวคิดซาลาฟวะฮาบีย (คณะใหม) ในเชิงลึกมากขึ้น 

ซึ่งไดยืนยันถึงทิศทางการเคลื่อนไหวที่มีลักษณะเชิงสันติ และเนนการ

ขยายแนวคิดทางศาสนา โดยอาศัยสถาบันการศึกษา ศาสนา และสื่อ 

รวมทั้ง เชื่อมโยงกับองคกรทางการเมือง อยางไรก็ตาม ตามแนวทาง

ดังกลาวถือเปนการสั่งสมมวลชนและสรางอํานาจละมุน (Soft Power) ใน

หมูปญญาชนและชนชั้นนําในพื้นที่ ซึ่งอาจนําไปสูความขัดแยงระหวาง 

“คณะเกา” และ “คณะใหม” ที่รุนแรงมากขึ้น อันจะทําใหปญหา จชต. มี

ความสลับซับซอนมากยิ่งขึ้น ดวยเหตุนี้ จึงควรติดตามประเด็นดังกลาว

อยางใกลชิด เพื่อรักษาดุลยภาพทางอิทธิพลระหวางทั้งสอง

11 คาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เดือน พ.ย.61 ดําเนินการเรียบรอยแลวคะ

12

ประชุมขับเคลื่อนงานความมั่นคงในพื้นที่นํารอง จ.

เชียงราย วันที่ 26-28 พ.ย. จ.เชียงราย

สชต.ปรับปรุง (ราง) แผนงานบูรณาการฯ และ (ราง) คําสั่งจังหวัด

เชียงรายฯ ใหสอดคลองกับความเห็นของที่ประชุม พรอมทั้ง ประสานงาน

กับสวนราชการที่เกี่ยวของกอนประสาน สตป. เพื่อเตรียมดําเนินการเสนอ

คณะกรรมกรรมการที่เกี่ยวของ ภายใต นพช. พิจารณาอนุมัติแผน ตอไป 

ทั้งนี้ สชต. จะแจงเวียนมติที่ประชุมครั้งนี้ และเอกสาร (ราง) แผนงาน

บูรณาการฯ และ (ราง) คําสั่งจังหวัดเชียงรายฯ ภายหลังจากการปรับปรุง

แลว เพื่อใหหัวหนาสวนราชการ และผวจ .เชียงรายรับทราบและพิจารณา

ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ ตอไป



14
เขารวมสัมมนา "ภาษาเปนสื่อเชื่อมสูสันติภาพในสังคม

พหุวัฒนธรรม" วันที่ 23-26 พ.ย. จ.ปตตานี

ดําเนินการเรียบรอยแลว

15
เขารวมสัมมนา "แนวทางการแกไขปญหา จชต.ของ

กองทัพไทย วันที่ 26-29 พ.ย. จ.ประจวบ

ยกเลิกการเดินทาง

17
พิจารณาแนวทางในการพัฒนาบูรณาการฐานขอมูล

ดานความมั่นคง จชต. วันที่ 4 ธ.ค.

ดําเนินการเรียบรอยแลว

18

ประชุมเพื่อติดตามความกาวหนา และกําหนดแนว

ทางการเชื่อมโยงขอมูลฯ วันที่ 12-14 ธ.ค. จ.ปตตานี

การบูรณาการฐานขอมูลดานความมั่นคง จชต.

๑.๑ ภาพรวม กอ.รมน.ภาค ๔ สน. จัดระบบการดูแลฐานขอมูลดานความ

มั่นคง จชต. รวม ๕ ระบบ ไดแก (๑) ระบบสารสนเทศขาวกรอง (SMIC) 

V1.4 (๒) ระบบบูรณาการฐานขอมูล

ภูมิสารสนเทศ จชต. (๓) ระบบวิเคราะหเชื่อมโยงขอมูลขาวกรอง 

(Intelligence Data-link Analysis: IDA V.2)

(๔) ระบบตรวจสอบบุคคลและยานพาหนะ และ (๕) ระบบแผนที่ติดตาม

สถานการณรถหายนอกจากนี้ 

ไดจัดทําเว็ปไซต “สารสนเทศเพื่อประชาชนในพื้นที่ จชต.” เพื่อเปนชอง

ทางการประชาสัมพันธขาวสาร

ทางราชการที่ไมมีชั้นความลับ รวมทั้ง ไดมีความรวมมือกับสถาบัน

วิชาการปองกันประเทศ ในการทดลองระบบตรวจจับทะเบียนรถ โดย

เบื้องตนติดตั้งบริเวณดานควนมีด อ.จะนะ จ.สงขลา                          

                        ๑ .๒ ระบบสารสนเทศขาวกรอง (SMIC)ไดรับ

งบประมาณดําเนินการพัฒนาระบบในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – 

๒๕๖๑ ซึ่งไดพัฒนาระบบแฟมรายงานขาวสาร/ขาวกรอง/

ความเคลื่อนไหว รวมทั้งฐานขอมูลสําคัญรวม ๑๔ ฐาน และอยูระหวาง

พัฒนาฐานขอมูลภาพถายทางอากาศเปนฐานขอมูลที่ ๑๕ ปจจุบันระบบ 

SMIC ไดเปดใหหนวยงานที่เกี่ยวของไดใชประโยชนในเบื้องตนแลว         

20
ประชุมพิจารณาแนวทางการพัฒนาการเชื่อมโยง

ฐานขอมูลดานความมั่นคงฯ วันที่ 24 ธ.ค.

ดําเนินการเรียบรอยแลว
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ประชุมพิจารณาแนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศของ สมช.ฯ วันที่ 4 ม.ค.

  สชต. กําหนดจัดประชุมสวนราชการที่เกี่ยวของเพื่อพิจารณาแนว

ทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักงานสภาความมั่นคง

แหงชาติ เพื่อสนับสนุนภารกิจงานความมั่นคง ในวันศุกรที่ 

๔ มกราคม ๒๕๖๒ โดยมี พลเอก ธิวา เพ็ญเขตกรณ ที่ปรึกษา สภา มช . 

(ดานการขาวกรอง) เปนประธาน

   ที่ประชุมไดรับทราบความกาวหนาการเชื่อมโยงขอมูลและการจัดระบบ

การดูแลฐานขอมูลดานความมั่นคงจากหนวยงานในพื้นที่ จชต. โดยที่

ประชุมมีมติ ใหพัฒนางานบูรณาการฐานขอมูลดานความมั่นคงและขยาย

การเชื่อมโยงขอมูลเพิ่มเติมจากหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ เชน สถาบันนิติ

วิทยาศาสตร กระทรวงยุติธรรม กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

และสํานักงานตํารวจตรวจคนเขาเมือง เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการเชื่อมโยงขอมูลระหวาง สมช. และฐานขอมูลดานความมั่นคงของ

หนวยงานที่เกี่ยวของในทุกระดับ

ในพื้นที่ จชต.

24

ประชุมเพื่อรับทราบขอเท็จจริงประกอบการพิจารณา

แนวทางพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สมช. 

วันที่ 21 ม.ค.

ดําเนินการเรียบรอยแลว
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ประชุมเพื่อประเมินสถานการณประกอบการจัดทํา

ขอเสนอการแกไขปญหา จชต. วันที่ 15-17 ม.ค.

๑ การติดตามสถานการณความรุนแรงในพื้นที่ จชต. กลุม ผกร. ให

ความสําคัญกับกลุมเด็กและเยาวชน เพื่อปลูกฝง บมเพาะใหพัฒนาเปน 

ผกร. รุนใหม จึงเห็นควรใหมีการสนับสนุน

ดานขาวกรองเชิงลึกเพื่อกําหนดพื้นที่เปาหมายไดอยางชัดเจนและจํากัด

ความคลองตัวของกลุม ผกร. ในการกอเหตุและควรทบทวนการปรับลด

พื้นที่ พรก.ฉุกเฉิน เพื่อเปนประโยชนในทางการขาวรวมทั้ง ประเด็นการ

พิสูจนทราบหมูบานจัดตั้ง จํานวน 412 หมูบานโดย กอ.รมน.ภาค ๔ สน. 

เสนอใหกรมการปกครองมท.เปนหนวยงานหลักในการดําเนินการเพื่อลด

เงื่อนไขการสรางแนวรวมในหมูบานจัดตั้ง

  ๒. การทบทวนตัวชี้วัดการประกาศพื้นที่ พรก.ฉุกเฉินเพื่อปองกัน

ผลกระทบตอความมั่นคงในพื้นที่ จะตองมีการจัดทําตัวชี้วัดที่ชัดเจนทั้งนี้ 

ใหมีการถามความคิดเห็นประชาชนในพื้นที่ดวย

  ๓. การปฏิบัติหนาที่ของกองกําลังรักษาความสงบในพื้นที่ จชต. 

เนื่องจาก 

กองกําลังรักษาความสงบในพื้นที่มีทั้ง ทหาร ตํารวจ และกองกําลังฝายพล

เรือน จึงเกิดการปฏิบัติงานที่ซ้ําซอน ซึ่งสงผลตอเอกภาพและประสิทธิภาพ

ในการรักษาความปลอดภัยจึงเสนอใหมีเพียงกองกําลังเดียวในสวนของ

กองกําลังรักษาความสงบฝายประชาชน (อส. และ ชรบ.)ใหมีประสิทธิภาพ

ในระยะสั้นเพราะการปฏิบัติงาน
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เดินทางไปราชการ ณ สหพันธรัฐมาเลเซีย วันที่ 12-14

 ม.ค.62

สชต. จัดประชุมหารือผูแทนพิเศษของรัฐบาลและผูแทนสวนราชการที่

เกี่ยวของกับแผนการดําเนินงานของคณะกรรมการกาชาดระหวางประเทศ 

(ICRC) ครึ่งแรกป พ.ศ.๒๕๖๒ (ม.ค. - มิ.ย. 62) 

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ ๒๕62 ณ คายสิรินธร อ.ยะรัง จ.ปตตานี โดยมี 

ผอ.สชต. เปนประธาน และ              มีผูแทนพิเศษของรัฐบาล (พลเอก 

มณี จันทรทิพย) รวมทั้งผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของ (กต. สขช. ศูนยสันติ

วิธี                กอ .รมน.ภาค 4 สน.) เขารวม 

  ความเห็นที่ประชุม 

  1. ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานป พ.ศ.2561

     1) การเผยแพรความรูเรื่องกฎหมายมนุษยธรรมระหวางประเทศ (IHL)

 ICRC ยังคงดําเนินกิจกรรมเผยแพรองคความรูดาน IHL ในลักษณะซอน

รูปผานกิจกรรมตาง ๆ

     ๒) การเยียวยาผูที่ไดรับผลกระทบจากเหตุการณความรุนแรง ICRC 

เนนไปพบญาติผูตองขังหรือญาติผูกอความรุนแรง (ผกร.) เปนหลักและ

พยายามชี้ชวนใหเห็นวาสถานการณ จชต . มีลักษณะเปนการขัดกันดวย

อาวุธ (Armed Conflict)

     ๓) ความพยายามเจาะเขากลุม ผกร. ผูแทนหนวยขาวใหขอสังเกตวา 

ICRC อาจพยายามสรางเงื่อนไขในพื้นที่ใหเขากรอบขอกําหนด IHL และ 

Child Soldier ซึ่งสอดคลองกับยทธศาสตรของกลมผเห็นตางจากรัฐ โดย

27
โครงการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีและขอมูลดาน

ความมั่นคงเพื่อสนับสนุนการแกไขปญหา จชต.

ดําเนินการเรียบรอยแลวคะ

28
ประชุมหารือรวมกับสวนราชการ และนักวิชาการใน

พื้นที่ จชต.ฯ วันที่ 6-10 ก.พ.

ดําเนินการเรียบรอยแลวคะ

33 คาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เดือน มี.ค.62 ดําเนินการเรียบรอยแลว

34
ประชุมพิจารณาทบทวนนโยบายการบริหารและการ

พัฒนา จชต. วันที่ 8 มี.ค.62

ดําเนินการเรียบรอยแลว

35
ประชุมเพื่อรับทราบรับขอเท็จจริงเกี่ยวกับเทคโนโลยี

ขอมูลขนาดใหญฯ วันที่ 18 มี.ค.

ดําเนินการเรียบรอยแลวคะ
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เขารวมประชุมกับภาควิชาการเพื่อสนับสนุนการแกไข 

จชต. วันที่ 11-15 มี.ค. จ.ปตตานี

ลมช. อนุมัติให ผช.ลมช. เปนประธานการประชุมเพื่อหารือรวมกับนาย 

Alex Virtanen หัวหนาภารกิจ Geneva Call (GC) ประจําประเทศ

ฟลิปปนสและไทย เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา 09.3๐ - 

๑0.3๐ น. ณ หองประชุมศรีวิสารวาจา ทําเนียบรัฐบาล โดยมี จนท .สชต. 

ผูแทน สภน. และ สล.คพส. เขารวมดวยสรุปผล ดังนี้

วัตถุประสงคของการหารือ นาย Alex ไดชี้แจงการเดินทางเขาพื้นที่ จชต. 

โดยมีจุดมุงหมายเพื่อเสริมสรางความสัมพันธกับหนวยงานภาครัฐทั้งใน

สวนกลางและในพื้นที่ เพื่อใหการดําเนินภารกิจของ GC ระยะตอไป

สอดคลองกับนโยบายการแกไขปญหาของรัฐบาลไทย รวมทั้งขอรับทราบ

ความคืบหนากระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจากฝายไทย ทางผูแทน สมช . 

เห็นวา การที่นาย Alex ลงพื้นที่เปนโอกาสดีที่จะไดรับทราบขอเท็จจริง

ของปญหา และขอบคุณที่ GC มีแนวคิดจะปรับเปลี่ยนการทํางานให

สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล ซึ่งจะชวยใหหนวยงานความมั่นคงใน

พื้นที่คลายกังวลและ สมช. จะชวยสรางความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทของ 

GC ดวย

38
ประชุมหารือรวมกับผูแทน Geneva Call วันที่ 26 

มี.ค.62

ดําเนินการเรียบรอยแลว

39

โครงการเสริมสรางความเขาใจและแลกเปลี่ยน

ขอคิดเห็นเกี่ยวกับขอเสนอแนวทางการจัดการศึกษาใน

 จชต. วันที่ 26 พ.ย. - 1 ธ.ค. (อิยิปต,จอแดน) (เบิก 3 

งบ 2 สชต., 3 สล.คปต.,1.3)

ดําเนินการเรียบรอยแลว

สชต. (ชนตาง)
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ประชุมหารือแนวทางปฏิบัติแนวทางและทิศทาง

สนับสนุนขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการ วันที่ 19 ต.ค. 

61

สมช.ไดหารือรวมกับฝายเลขานุการของ คทช. ๓ คณะ ไดแก 

คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน (กรมปาไม) คณะอนุกรรมการจัดที่ดิน (กรม

ที่ดิน) และคณะอนุกรรมการสงเสริมและพัฒนาอาชีพ (กรมสงเสริมเกษตร

และสหกรณ) โดยไดรับทราบแนวทาง

การดําเนินการของ คทช.และอนุกรรมการภายใต คทช.รวมทั้ง ขอคิดเห็น 

และขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทาง

การสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการฯ โดยสรุปสาระสําคัญดังนี้

นรม. มีขอสั่งการให กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ทส.) 

ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการแกไขปญหาเรื่องที่ดินทํากิน โดยมีผูแทน

จากภาคเอกชนและภาคประชาชนในพื้นที่เขามามีสวนรวม ตอมา มติ 

ครม. เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ ไดอนุมัติหลักการ (ราง) ระเบียบ นร. 

วาดวยคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ พ .ศ.๒๕๕๗ และมีการ

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ ๑๖ ตุลาคม 

๒๕๕๗ โดยมีเหตุผลความจําเปนเพื่อใหการบริหารจัดการที่ดินและ

ทรัพยากรดินของประเทศเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ แกไขปญหาความ

เดือดรอนของประชาชนและพัฒนาศักยภาพการใชประโยชนที่ดินใหเกิด

ประโยชนสูงสุด
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ประชุมพิจารณารางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ 

วันที่ 15 มี.ค.62

การประชุมสวนราชการที่เกี่ยวของเพื่อพิจารณารางระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรีวาดวยการสงเสริมการอยูรวมกันภายใตสังคมพหุวัฒนธรรม

ในประเทศไทย พ.ศ.๒๕๖ – ๒๕๖๔ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒

 ซึ่งที่ประชุมไดพิจารณาใหความเห็นตอรางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ 

และแนวทางการขับเคลื่อนแผนสงเสริมการอยูรวมกันภายใตสังคมพหุ

วัฒนธรรมในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ โดยเห็นวาควรมีการ

กําหนดกลุมเปาหมายและพื้นที่เปาหมาย รวมทั้งแผนงาน/โครงการที่

ชัดเจนรองรับ เพื่อนําไปสูการจัดทําแผนงาน/โครงการ (แผนปฏิบัติการ) 

รองรับการขับเคลื่อนแผนไปสูการปฏิบัติอยางมีเอกภาพและประสาน

สอดคลอง

4
ประชุมเพื่อศึกษาฯ ประเมิน และติดตามฯ (เบิก 2งบ 

2.2, 2.7)

กําลังดําเนินการ



5

ประชุมเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการรองรับแผนสงเสริม

การอยูรวมกันภายใตสังคมพหุวัฒนธรรมฯ วันที่ 31 

มี.ค.-6 เม.ย. จ.เชียงใหม

๑.การประชุมสวนราชการที่เกี่ยวของเพื่อพิจารณา “กลุมเปาหมายและ

พื้นที่เปาหมายใน

การดําเนินงาน” ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเมอรเคียว จ.

เชียงใหม โดย ผอ.สชต. เปนประธาน 

  มติที่ประชุม ในการดําเนินการตามแผนฯ ที่ประชุมเห็นควรใหกําหนด

พื้นที่เปาหมายใน

การดําเนินงานสําหรับพื้นที่ ตามแผนสงเสริมการอยูรวมกันภายใตสังคม

พหุวัฒนธรรม ทั้งหมด ๔ กลุม ไดแก กลุมพื้นที่ราบ กลุมพื้นที่สูง กลุม

ชาวเล และกลุมที่อาศัยอยูในปา

๒.การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการตามแผนสงเสริมการ

อยูรวมกันภายใตสังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 

๒๕๖๔)   ณ โรงแรมเมอรเคียว จังหวัดเชียงใหม โดยมี รอง ลมช. สิงคิ์ฯ 

เปนประธาน โดยที่ประชุมไดแบงกลุมยอย ออกเปน ๒ กลุม ไดแก กลุม

พื้นที่ราบ และกลุมพื้นที่สูง เพื่อแลกเปลี่ยนแผนงาน/โครงการของ

หนวยงานที่เกี่ยวของกับแผนปฏิบัติการตามแผนสงเสริมการอยูรวมกัน

ภายใตสังคมพหุวัฒนธรรม

  มติที่ประชุมที่ประชุมเห็นชอบในหลักการตามที่หนวยงานที่เกี่ยวของได

เสนอแผนงาน/โครงการ

ในที่ประชม และมอบหมายให สมช  ดําเนินการปรับปรงรายละเอียดให

สชป. เวียดนาม

2
ผูบริหารระดับสูงกระทรวงความมั่นคงสาธารณ

เวียดนามขอเขาเยี่ยมคารวะ ลมช. วันที่ 3-5 เม.ย.

3 เม.ย. 2562 ดําเนินการเรียบรอย

3

การประชุมเตรียมการคณะทํางาน

รวมวาดวยความรวมมือดานการเมือง

และความมั่นคงไทย - เวียดนาม (AG)

การประชุมเตรียมการในระดับเจาหนาที่ไทย - 

เวียดนาม (The Assistance Group Meeting) 

ระหวางวันที่ 2 - 5 กรกฎาคม 2562

จังหวัดประจวบคีรีขันธ 5 ก.ค. 2562

สชป. ทะเล



2

อํานวยการขับเคลื่อนนโยบายและ

ยุทธศาสตร

ประชุมหารือเบื้องตนเกี่ยวกับการจัดตั้งกองความ

มั่นคงทางทะเล วันที่ 14 พ.ย. 61

หองประชุม ชั้น 4 สมช.

14 พ.ย. 61

การประชุมหารือรวมกับผูแทนสํานักงาน ก.พ.ร. เกี่ยวกับการจัดตั้งกอง

ความมั่นคงทางทะเล โดยผูแทนสํานักงาน ก.พ.ร. มีความเขาใจเกี่ยวกับ

บทบาทและภารกิจของกองความมั่นคงทางทะเลเพิ่มขึ้น อยางไรก็ตาม

ิ่  ั  ํ ั   ไ  ํ ิ

3

อํานวยการขับเคลื่อนนโยบายและ

ยุทธศาสตร

ประชุมคณะอนุกรรมการประสานแผน ติดตามและ

ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนความมั่นคงฯ วันที่  27

 พ.ย.61

โรงแรมตวันนา ถ.สุ

รวงศ กรุงเทพฯ 27 พ.ย. 61

การประชุมคณะอนุกรรมการประสานแผน ติดตามและประเมินผลการ

ปฏิบัติตามแผนความมั่นคงแหงชาติทางทะเล (พ.ศ. 2558 - 2564) ครั้งที่ 

2/2561 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมตวันนา กรุงเทพฯ 

โ ี   ั    ป ป  ป ํ ั ไ  ั ี้

4

การประชุมกรรมการ/อนุกรรมการ/

คณะทํางาน

ประชุมคณะอนุกรรมการจัดการความรูเพื่อ

ผลประโยชนแหงชาติทางทะเล (อจชล.) วันที่ 21 ธ.ค.

61

โรงแรมตวันนา ถ.สุ

รวงศ กรุงเทพฯ
21 ธ.ค. 61

ที่ประชุมรับทราบความคืบหนาการดําเนินการ ดังนี้ 1. การจัดทําแผน

แมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นความมั่นคง ในประเด็นการรักษา

ความมั่นคงทางทะเล อยูระหวางการดําเนินการปรับรางแผนแมบทภายใต

      ั ั  ั

6

ประชุมกรรมการ/อนุกรรมการ/

คณะทํางาน/และการประชุมสวน

ราชการที่เกี่ยวของ

การประชุมสวนราชการที่เกี่ยวของเพื่อดําเนินการตาม

ขอสั่งการ รนม. เรื่อง ขอสังเกตของคณะกรรมารธิการ

วิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติฯ
หองประชุมวิจิตรวาท

การ สมช.

15 ม.ค. 62 ที่ประชุมพิจารณาขอสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาราง

พระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล พ.ศ. .... ใน 5 

ประเด็น ไดแก 1) การพิจารณาศึกษาความเหมาะสม ความจําเปน และ

รูปแบบการจัดตั้งองคกรจัดการความรูทางทะเล 2) การแกไข ปรับปรุง 

ื ิ่ ิ ใ ี่ ี่  ั ั ป โ 

7

อํานวยการขับเคลื่อนนโยบายและ

ยุทธศาสตร

เขารวมการสัมมนาทางวิชาการดานความมั่นคงทาง

ทะเล

โรงแรมรอยัลฮิลล 

กอลฟ รัสอรท แอนด 

สปา จ.นครนายก

9 - 11 ม.ค. 62 ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้

1. การบรรยาย เรื่อง “การเตรียมการรองรับรางพระราชบัญญัติการรักษา

ผลประโยชน  ของชาติทางทะเล พ.ศ….” ซึ่งประกอบดวย สาระสําคัญ

รางพระราชบัญญัติฯ ที่ประชุม   สภานิติบัญญัติแหงชาติไดมีมติเห็นชอบ

ใหประกาศใชเปนกฎหมาย รวมทั้งการเตรียมการในการจัดตั้งศนย

8

อํานวยการขับเคลื่อนนโยบายและ

ยุทธศาสตร

การประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม

ยุทธศาสตรในแผนความมั่นคงแหงชาติทางทะเล (พ.ศ.

 2558 -2564) ในหวงครึ่งแผน พื้นที่ดานอันดามัน จ.

ภูเก็ต

โรงแรมดวงจิตต รี

สอรท แอนด สปา 

(ภูเก็ต) ปาตอง อ.

กระทุ จ.ภูเก็ต

29 ม.ค.

 - 1 

ก.พ. 62

ประชุมรับทราบ ดังนี้

1. การดําเนินงานในระดับนโยบาย 3 ประเด็น ดังนี้ 1) ความคืบหนาของ

รางพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล พ.ศ. ....   2) 

ความเชื่อมโยงของประเด็นทางทะเลกับแผนระดับชาติ และ 3) การ

ั ื่ ั่  ิ      

15

อํานวยการขับเคลื่อนนโยบายและ

ยุทธศาสตร

การประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดตั้งกองความมั่นคง

ทางทะเล

หองประชุมชั้น 4 สมช.

8 มี.ค. 62

1. ที่ประชุมฯ ไดรับฟงการชี้แจงในประเด็น ดังนี้ 

   1) สถานการณความมั่นคงทางทะเลกับภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งใน

เรื่องของสถานการณ นโยบายของประเทศมหาอํานาจ และประเทศใน

ภูมิภาค รวมทั้งการใชประโยชนและมูลคาผลประโยชนของชาติทางทะเลที่

เพิ่มสงขึ้น สงผลใหกลมงานความมั่นคงทางท เล มีความจําเปนตองจัดตั้ง

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2
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อํานวยการขับเคลื่อนนโยบายและ

ยุทธศาสตร

การประชุมคณะทํางานรองรับพระราชบัญญัติการ

รักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล พ.ศ. 2562

หองประชุมศรีวิสาร

วาจา สมช.
18 มี.ค. 62

1. ที่ประชุมฯ ไดพิจารณา 1) รางหลักเกณฑประกอบการใชดุลยพินิจใน

การคัดเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน นปท. ซึ่งประกอบดวย การ

พิจารณาดานความเชี่ยวชาญของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ และการกําหนด

คุณสมบัติของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งกําหนดคุณสมบัติเฉพาะตัวเพิ่มขึ้น

 ั้  ไ  ึ่ ื่  ิ ื่ ใ 

17

อํานวยการขับเคลื่อนนโยบายและ

ยุทธศาสตร

การประชุมหารือกับเจากรมยุทธการทหารเรือเพื่อ

หารือแนวทางการดําเนินการรวมกันในสวนที่เกี่ยวของ

ตามกฎหมาย

หองประชุมศรีวิสาร

วาจา สมช. 11 มี.ค. 62

19

อํานวยการขับเคลื่อนนโยบายและ

ยุทธศาสตร

การประชุมสวนราชการที่เกี่ยวของเพื่อพิจารณาการ

กําหนดเบี้ยประชุม และผลประโยชนตอบแทนของ

กรรมการในรางพระราชบัญญัติฯ

หองประชุมศรีวิสาร

วาจา สมช.
13 มี.ค. 62

1. ที่ประชุมฯ ไดพิจารณารางกําหนดอัตราเบี้ยประชุมและประโยชนตอบ

แทนอื่นของกรรมการนโยบาย การรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล 

และกรรมการบริหารศูนยอํานวยการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล 

 2. ที่ประชุมพิจารณารางฯ โดยมีความเห็นดังนี้    

   ) ใ  ั ี ํ ี้ ป โ

สชป. ประเทศรอบบาน

1

ประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางในการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตรความมั่นคงแหงชาติของไทยตอประเทศ

รอบบาน วันที่ 2 พ.ย.61

ใหดําเนินการขับเคลื่อนฯ ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป

2
ประชุมดานความมั่นคงชายแดน ไทย-มาเลเซีย วันที่ 

31 ต.ค.-2 พ.ย. จ.สงขลา

ไดขอสรุปการดําเนินการที่เกี่ยวของกับรั้วชายแดน

4

ประชุมรับฟงคิดเห็นของประชาชนและผูที่เกี่ยวของตอ

การศึกษาโครงการปรับปรุงรองน้ําทางเดินเรือในแมน้ํา

ลานชาง-แมน้ําโขง วันที่ 17-18 ธ.ค. จ.เชียงราย

รับฟงการดําเนินการที่เกี่ยวของกับเขตแดน

5

ประชุมแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารในระหวางการปฏิบัติ

หนาที่ลาดตระเวนและบังคับใชกฎหมายลุมแมน้ําโขง 4

 ประเทศ ครั้งที่ 77 วันที่ 18-19 ธ.ค.

ที่ประชุมตกลงใหมีการแลกเปลี่ยนประสบการณการบังคับใชกฎหมาย

ระหวางประเทศสมาชิก

ไตรมาสที่ 3



6

ประชุมและรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูที่

เกี่ยวของตอการศึกษา โครงการปรับปรุรองน้ําทาง

เดินเรือในแมน้ําลานชาง-แมน้ําโขง วันที่ 3-5 จังหวัด

เชียงราย

รับฟงการดําเนินการที่เกี่ยวของกับเขตแดน

7

เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการและตรวจสอบพื้นที่ดาน

ศุลกากรสะเดาและดานศุลกากรบูกิตกายูฮิตัม วันที่ 

9-10 ม.ค. จ.สงขลา

ติดตามความคืบหนาการขยายดานศุลกากรสะเดา

9

ประชุมเตรียมการเขารวมสังเกตการณการฝกซอม

ตอตานการกอเหตุรายภายใตกลไกความรวมมือ

ลาดตระเวนฯ วันที่ 5-7 มี.ค. จ.เชียงราย(เบิก 2งบ3.4,

 6.1)

หารือแนวทางการเขารวมการฝกซอมลาดตระเวน

10
ประชุมเตรียมการคณะทํางานดานการจัดการชายแดน

ไทย-มาเลเซีย ครั้งที2่9 วันที่ 3-4 มี.ค. จ.สงขลา

เตรียมการประชุมคณะทํางานดานการจัดการชายแดน

11 เขารวมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

พื้นที่ชายแดนไทย-มาเลเซีย วันที่ 21-22 มี.ค. จ.สงขลา

แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการชายแดน

สชป. ชายแดน
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การประชุม/สัมมนากับหนวยงาน

ตางๆ ในประเด็นเกี่ยวกับการบริหาร

จัดการชายแดนในมิติความมั่นคง

ขออนุมัติบุคลากรเปนผูทรงคุณวุฒิเพื่อใหความเห็นใน

การนําเสนอขอเสนอโครงการวิจัย วันที่ 10 ต.ค. จ.

เชียงราย

จังหวัดเชียงราย 10 10 2561 1. หัวขอวิจัย : ความสัมพันธขามพรมแดนไทย-เมียนมา : การยกระดับ

ดานชายแดนหวยตนนุนและการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของ จ. 

แมฮองสอน โดยดร.บุศรินทร เลิศชวลิตสกุล 'านวิจัยมุงศึกษาสถานการณ

การพัฒนาความสัมพันธขามพรมแดนของ จ.แมฮองสอน จากการยกระดับ

จุดผอนปรนการคาบานหวยตนนุนเปนจุดผานแดนถาวรที่อาจสรางความ

เปลี่ยนแปลงในดานการพัฒนาความสัมพันธขามพรมแดนในระดับชุมชน

ในพื้นที่เปาหมายและการพัฒนาพื้นที่ รวมทั้งวิเคราะหโครงสรางพื้นฐาน

ทั้งทางกายภาพและระบบการจัดการตางๆ ผานระบบราชการไทยที่อาจ

สงผลหรือเปนอุปสรรคตอการพัฒนาพื้นที่ ทั้งนี้ ที่ประชุมขอใหผูวิจัยศึกษา

เพิ่มเติมเกี่ยวกับคํานิยาม ประเภท จํานวน และวัตถุประสงคของจุดผาน

แดนจากขอมูลของสวนราชการที่เกี่ยวของโดยเฉพาะจาก สมช . และ

ตรวจสอบความถูกตองการอางอิงขอมูลที่เชื่อถือไดของจุดผานแดนในพื้นที่

 จ.แมฮองสอน ตลอดจนขอมูลมติคณะอนุกรรมการพิจารณาการเปด 

ระงับหรือปดจุดผานแดนประเภทตางๆ ที่เกี่ยวของ                            

     2. หัวขอวิจัย บทบาทของรัฐและนโยบายความมั่นคงในการพัฒนา

พื้นที่และสงเสริมการคาขามพรมแดนไทย-เมียนมา : กรณีศึกษา จุดผอน

ปรนการคาบานแมสามแลบและบานเสาหิน จ.แมฮองสอน โดย อาจารย

กฤษณะ โชติสุทธิ์ งานวิจัยมุงศึกษา 2.1 รูปแบบและลักษณะการคา

ชายแดนบนพื้นที่จดผอนปรนการคาชายแดนไทย – เมียนมา บานแมสาม
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การประชุม/สัมมนากับหนวยงาน

ตางๆ ในประเด็นเกี่ยวกับการบริหาร

จัดการชายแดนในมิติความมั่นคง

ประชุมเพื่อติดตามการดําเนินการและศึกษา

สถานการณความมั่นคงในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษ จ.นครพนม วันที่ 19-21 พ.ย.61

จังหวัดนครพนม 21 11 2561 1. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามการดําเนินการ และศึกษา

สถานการณความมั่นคงในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนม

 1.1 ขอมูลพื้นฐาน คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

(กนพ.) ไดออกประกาศใหจังหวัดนครพนมเปนพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษ ระยะที่ 2 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 

โดยครอบคลุมพื้นที่ 13 ตําบล 2 อําเภอ ไดแก 1) อําเภอเมืองนครพนม 

และ 2) อําเภอทาอุเทน มีพื้นที่รวม 794.79 ตารางกิโลเมตร มีระยะทาง

หางจากกรุงเทพฯ 740 กิโลเมตร และมีสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แหงที่

 3 (นครพนม – คํามวน) เปนจุดเชื่อมตอระหวางไทยและ สปป.ลาว ทําให

เกิดการเชื่อมโยงการคาในอนุภูมิภาค

ลุมน้ําโขง โดยมีเสนทางขนสงสินคาที่สําคัญคือ เสนทาง R12 เชื่อมระหวาง

ไทย - สปป.ลาว - เวียดนาม - จีนตอนใต

1.2 สถานการณความมั่นคงในพื้นที่

    1) ดานเขตแดน พบปญหาการรุกล้ําเกาะดอน ปจจุบันจังหวัด

นครพนมมีเกาะดอนตามลําน้ําโขง จํานวน 18 เกาะดอน โดยดอนโดน

และดอนปลาแดกเปนพื้นที่ที่มีปญหามากที่สุด เนื่องจากฝาย สปป .ลาวได

รุกล้ําเขาครอบครองพื้นที่เกาะดอนมากขึ้น และนําราษฎรลาวเขาไปอาศัย

ในลักษณะเปนชุมชนและมีกองรอยทหารชายแดนของ สปป.ลาว เขา

ประจําการบนเกาะดอน    
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การประชุม/สัมมนากับหนวยงาน

ตางๆ ในประเด็นเกี่ยวกับการบริหาร

จัดการชายแดนในมิติความมั่นคง

เชิญประชุมที่ปรึกษาคณะกรรมการดําเนินงานการจัด

ประชุมวิชาการระดับชาติดานชายแดนศึกษาและการ

พัฒนาระหวางประเทศ ครั้งที่ 2 ในวันจันทรที่ 26 

พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง จังหวัด

เชียงราย

จังหวัดเชียงราย 26 11 2561 1. การกําหนดหัวขอหลัก (Theme) ของการประชุมฯ ที่ประชุมไดกําหนด

หัวขอหลักของการประชุมฯ คือ “ASEAN Exists? : Risk, 

Transformation and Inclusiveness” เนื่องจากเห็นวา หัวขอหลัก การ

ประชุมฯ ไมควรจํากัดเพียงเรื่องชายแดนระหวางไทยกับประเทศเพื่อนบาน

 และตองสอดคลองกับพลวัตของการเคลื่อนยายขามพรมแดนภายใต

แนวคิดการบูรณาการทางเศรษฐกิจ (Economic Integration) และโลกไร

พรมแดน (Borderless World) ซึ่งเปนการจัดการความสัมพันธระหวาง

การเคลื่อนยาย (Mobility) และพรมแดน (Border) เพื่อทําความเขาใจ

และกําหนดนโยบายที่มีความสมดุลระหวางการเปดรับและคัดกรองการ

เคลื่อนยายขามแดน ประกอบกับควรมีความเชื่อมโยงกับการเปนประธาน

อาเซียนของไทยในป 2562 ทั้งนี้ หัวขอหลักภาษาไทยอยูระหวางการปรับ

ถอยคําใหมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 

2. การกําหนดหัวขอยอย (Sub - Theme) ของการประชุมฯ ที่ประชุม

เห็นวา ควรครอบคลุมทั้งในมิติความมั่นคง เศรษฐกิจการคาการลงทุน 

วัฒนธรรม คน สิ่งแวดลอม และพื้นที่ ดังนั้นจึงกําหนดหัวขอยอยเพื่อให

นักวิชาการ นักวิจัยทั้งภายในและภายนอกสถาบันการศึกษานําเสนอ

ผลงานวิชาการ รวมถึงแลกเปลี่ยนขอมูล ทัศนะ และความรูระหวาง

นักวิชาการและหนวยงานที่เกี่ยวของ อาทิ 1) ทุนที่มาพรอมรัฐ, ทุนลอดรัฐ

 และทนเรนรัฐ 2) การเคลื่อนยายคน (แรงงาน ผอพยพ สินคา และ
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การประชุม/สัมมนากับหนวยงาน

ตางๆ ในประเด็นเกี่ยวกับการบริหาร

จัดการชายแดนในมิติความมั่นคง

บรรยายพิเศษเรื่อง “การบริหารจัดการชายแดนใน

ทศวรรษหนา : มิติดานความมั่นคง” ในวันอังคารที่ 8 

มกราคม 2562 ณ โรงแรม เดอะ เวโล อรัญประเทศ 

จังหวัดสระแกว

จังหวัดสระแกว 8 1 2562 ผอ.สชป.บรรยายเรื่อง "การบริหารจัดการชายแดนในทศวรรษหนา : มิติ

ดานความมั่นคง" โดยบรรยายเกี่ยวกับภัยคุกคามความมั่นคง แผนบริหาร

จัดการชายแดนดานความมั่นคง (พ.ศ.2559 - 2564) และแผนขับเคลื่อน

แผนบริหารจัดการชายแดนดานความมั่นคง (พ.ศ.2561 - 2564)
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การประชุมขับเคลื่อนติดตามการ

ดําเนินการตามแผนบริหารจัดการ

ชายแดนดานความมั่นคง (พ.ศ. 

๒๕๕๙ - ๒๕๖๔)

การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนบริหาร

จัดการชายแดนดานความมั่นคง (อขบช.) ครั้งที่ 

1/2562  ในวันอังคารที่ 29 มกราคม 2562

สมช. 29 1 2562 1.ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการกําหนดโครงการ Flagship Project ประจําป

งบประมาณ 2562 และ 2563 จํานวน 7 โครงการ ดังนี้

     1.1 โครงการเกี่ยวกับความมั่นคงแหงชาติซึ่งเปนเรื่องสําคัญ (Flagship

 Project) ประจําปงบประมาณ 2562 จํานวน 3 โครงการ ดังนี้ 

      1.1.1 โครงการเชื่อมโยงการนําระบบตรวจสอบตูคอนเทนเนอรสินคา

ดวยเครื่อง X - ray/CCTV มาใชในการตรวจปลอย (โครงการตอเนื่อง) 

ดําเนินการโดยกรมศุลกากร มีวัตถุประสงคเพื่อจัดหาเครื่อง X – ray มาใช

ในการตรวจสอบตูคอนเทนเนอรสินคาที่นําเขาและสงออกใหครบทุกพื้นที่

ดานชายแดน และตรวจสอบภายใตระบบ CCTV 

      1.1.2 โครงการอํานวยการเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการประชาชน

ในการออกหนังสือผานแดนดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (E - Border Pass) 

(โครงการตอเนื่อง) ดําเนินการโดยกรมการปกครอง มีวัตถุประสงคเพื่อ

พัฒนาระบบการออกหนังสือผานแดนใหมีประสิทธิภาพโดยเชื่อมโยงกับ

ฐานขอมูลทะเบียนราษฎร บัตรประจําตัวประชาชน และฐานขอมูล

ประชาชนและการบริการภาครัฐ (Linkage Center)   

      1.1.3 โครงการเพิ่มศักยภาพดานสินคาเกษตรชายแดนเพื่อรองรับ

การเขาสูประชาคมอาเซียน ดําเนินการโดยกรมปศุสัตว มีวัตถุประสงคเพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลสินคานําเขาและสงออกทางปศุสัตว อาทิ สัตว 

วัตถดิบ อาหารสัตว พืชอาหารสัตว และดแลอํานวยความสะดวก
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การประชุม/สัมมนากับหนวยงาน

ตางๆ ในประเด็นเกี่ยวกับการบริหาร

จัดการชายแดนในมิติความมั่นคง

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษาสถานการณความ

มั่นคงในพื้นที่จุดผานแดนถาวรบานหวยโกน อําเภอ

เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนาน 6 -8 กุมภาพันธ 2562

8 2 2562 1. ขอมูลพื้นฐาน จุดผานแดนถาวรบานหวยโกน เปนจุดผานแดนถาวร 

ไทย-ลาว ตั้งอยูบริเวณบานหวยโกน ตําบลหวยโกน อําเภอเฉลิมพระ

เกียรติจังหวัดนาน มีเวลาเปด – ปด เวลา 08.00-20.00 น. ของทุกวัน 

โดยหางจากตัวจังหวัดนาน ประมาณ 140 กิโลเมตร (2 ชั่วโมง 30 นาที) 

อยูในพื้นที่ความรับผิดชอบของดานศุลกากรทุงชาง และไดทําพิธีเปดเมื่อ

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2537 อยูตรงขามเมืองเงิน เขตเชียงฮอน-หงสา 

แขวงไซยบุรี สปป.ลาว เฉพาะวันเสารจะมีตลาดนัดการคาชายแดนไทย – 

ลาว ณ บริเวณจุดผานแดนถาวรหวยโกน ตั้งแตตอนเชาจนถึงเวลา 10.00

 น. มีประชาชนชาวไทยและลาวนําสินคาพื้นเมือง ประเภทผาทอ ของปา 

ลูกตาว มาจําหนาย

2. ปริมาณการคาชายแดนและผานแดน ตามขอมูลจากดานศุลกากรทุงชาง

    ในปงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 – มกราคม 2562) มูลคานําเขา

 8,108,107,573.11 ลานบาท มูลคาสงออก 1,709,239,721.77 ลานบาท

 โดยมีสินคานําเขา อาทิ พลังงานไฟฟา แทงฉนวนสําหรับติดตั้งสายเครื่อง

ตรวจวัดกระแสไฟฟา และสินคาสงออก อาทิ น้ํามันปโตรเลียมปูนซีเมนต 

ชุดพัดลมพรอมอะไหล สําหรับสินคาผานแดนจาก สปป.ลาว ผานไทยไป

ประเทศที่สาม มูลคาการนําเขา 369,958.98 บาท สินคานําเขา อาทิ ลูก

เดือยทั้งเปลือก สินคาผานแดนจากประเทศที่สามผานไทยไป สปป.ลาว 

มลคาการสงออก 73 410 056 13 บาท สินคาสงออก อาทิ กังหันและ
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การประชุม/สัมมนากับหนวยงาน

ตางๆ ในประเด็นเกี่ยวกับการบริหาร

จัดการชายแดนในมิติความมั่นคง

การประชุมเชิงปฏิบัติการและตรวจสอบสภาพภูมิ

ประเทศจุดผอนปรนการคาบานหมอ อําเภอศรี

เชียงใหม จังวัดหนองคาย ระหวางวันที่ -11  -12 

มีนาคม 2562 ณ ที่วาการอําเภอศรีเชียงใหม และจุด

ผอนปรนการคาบานหมอ อําเภอศรีเชียงใหม จังหวัด

หนองคาย

จังหวัดหนองคาย 12 3 2562 1. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับทราบสถานการณ ปญหาและอุปสรรค

 ตลอดจนขอคิดเห็น และขอเสนอแนะ ในการขออนุญาตขยายพื้นที่ทํา

การ/การพัฒนาศักยภาพจุดผอนปรนการคาบานหมอ อําเภอศรีเชียงใหม 

จังหวัดหนองคาย โดยหนวยงานที่เกี่ยวของไดรายงานขอมูล ดังนี้

1.1ขอมูลพื้นฐาน      

 1) ดานความมั่นคง ปจจุบันมีการบูรณาการระหวางหนวยงานดานความ

มั่นคงในการตรวจพื้นที่จุดผอนปรนการคาบานหมอ อาทิ กองบังคับการ

หนวยเรือรักษาความสงบเรียบรอยตามลําแมน้ําโขงเขตหนองคาย สถานี

ตํารวจภูธรศรีเชียงใหม ศุลกากรหนองคาย ฝายปกครองอําเภอศรีเชียงใหม 

 2) ดานเศรษฐกิจ ปริมาณการคาและการเดินทางเขา - ออก ของ

ประชาชน จุดผอนปรนการคาบานหมอไมมีการนําเขาสินคา มีแตการ

สงออกสินคา โดยมีมูลคาการสงออกในปงบประมาณ 2560 จํานวน 

542,547,010.35 ลานบาท และในปงบประมาณ 2561 จํานวน 

245,014,358.02 ลานบาท สินคาสงออกสวนใหญ คือ สินคาเกษตร และ

สินคาอุปโภคและบริโภค (ขอมูล ณ วันที่ 6 เมษายน 2561) สําหรับการ

เดินทางเขา - ออก ของประชาชน ประมาณ 100 คน/วัน

 3) ดานอาคารสถานที่ จุดผอนปรนการคาบานหมอ ตั้งอยูบริเวณริมแมน้ํา

โขง หมูที่ 8 บานหมอ อําเภอศรีเชียงใหม จังหวัดหนองคาย มีเนื้อที่ 2 ไร 

6 ตารางวา ประกอบดวย 1) อาคารสํานักงาน มีพื้นที่ 2 งาน เปนอาคาร

10

การประชุมคณะอนุกรรมการ

พิจารณาการเปด - ระงับหรือปดจุด

ผานแดนประเภทตางๆ

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการเปด - ระงับ

หรือปดจุดผานแดนประเภทตางๆ ครั้งที่ 1/2562 วัน

พุธที่ 27 มีนาคม 2562

สมช. 27 3 2562 ผลประชุม (ลับมาก)

11

การประชุม/สัมมนากับหนวยงาน

ตางๆ ในประเด็นเกี่ยวกับการบริหาร

จัดการชายแดนในมิติความมั่นคง

บรรยายพิเศษเรื่อง “การบริหารจัดการชายแดนใน

ทศวรรษหนา : มิติดานความมั่นคง” ในวันอังคารที่ 19

 มีนาคม 2562 ณ โรงแรม คําแสด ริเวอรแคว รีสอรท 

จังหวัดกาญจนบุรี

จังหวัดกาญจนบุรี 19 3 2562 ผอ.สชป.บรรยายเรื่อง "การบริหารจัดการชายแดนในทศวรรษหนา : มิติ

ดานความมั่นคง" โดยบรรยายเกี่ยวกับภัยคุกคามความมั่นคง แผนบริหาร

จัดการชายแดนดานความมั่นคง (พ.ศ.2559 - 2564) และแผนขับเคลื่อน

แผนบริหารจัดการชายแดนดานความมั่นคง (พ.ศ.2561 - 2564)
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การประชุม/สัมมนากับหนวยงาน

ตางๆ ในประเด็นเกี่ยวกับการบริหาร

จัดการชายแดนในมิติความมั่นคง

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและการตรวจสอบ

สภาพภูมิประเทศจุดผอนปรนพิเศษดานสิงขร อําเภอ

เมืองประจวบคีรีขันธ จังหวัดประจวบคีรีขันธ ระหวาง

วันที่ 27 - 28 พฤษภาคม 2562

จังหวัดประจวบคีรีขันธ 28 5 2562

14

การประชุม/สัมมนากับหนวยงาน

ตางๆ ในประเด็นเกี่ยวกับการบริหาร

จัดการชายแดนในมิติความมั่นคง

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามการ

ดําเนินการและศึกษาสถานการณความมั่นคงในพื้นที่

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกาญจนบุรี ระหวาง

วันที่ 24-25 มิถุนายน 2562

จังหวัดกาญจนบุรี 25 6 2562

สชป. อนุภูมิภาค

2

ประชุมเพื่อพิจารณากําหนดทาทีตอบันทึกความเขาวา

ดวยจัดตั้งศูนยบูรณาการความรวมมือฯ วันที่ 12 พ.ย.

61

ดําเนินการเรียบรอยแลว

1

งานเสวนาความรวมมือดานการบังคับใชกฎหมายและ

ความมั่นคงในแมน้ําโขง วันที่ 11-13 ธ.ค. สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน

สาธารณรัฐ ประชาชนจีน

2
ประชุมสรุปผลการลาดตระเวนประจําป ค.ศ.2018 

วันที่ 23-26 ม.ค. สาธารณรัฐประชาชนจีน

สาธารณรัฐ ประชาชนจีน

สชป. 6.1 (เขตแดน)

1

ประชุมเจาหนาที่อาวุโส(SOM)ภายใต คกก.เขตแดน

รวม (JBC) ไทย-เมียนมา และการประชุม คกก. สํารวจ

รวมทางเทคนิคไทย-เมียนมา เพื่อพิจารณายกรางขอ

บทวาดวยการพรรณนาแนวเสนเขตแดน(JTSC on 

GDBA) วันที่ 26-29 พ.ย. จ.เชียงใหม

เชียงใหม เตรียมการ
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เขารวมการตรวจเยี่ยมและติดตามความกาวหนาการ

พัฒนาดานตามแนวชายแดนฯ วันที่ 19-21 ก.พ. จ.

นราธิวาส

นราธิวาส ดําเนินการเรียบรอยแลว

4

ประชุมเตรียมการเขารวมสังเกตการณการฝกซอม

ตอตานการกอเหตุรายภายใตกลไกความรวมมือ

ลาดตระเวนฯ วันที่ 5-7 มี.ค. จ.เชียงราย(เบิก 2งบ3.4,

 6.1)

เชียงใหม เตรียมการประชุมเขตแดนไทยกับเมียนมา

5

ประชุมเตรียมการประชุม คกก.ชายแดนสวนภูมิภาค 

(กชภ.) ไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ 109(ฝายไทย) วันที่ 7 

มี.ค. จ.สงขลา

สงขลา รายงานผลการปฏิบัติภายใตคณะทํางานรวมของคณะกรรมการชายแดน

สวนภูมิภาค

6

ประชุม คกก.ประสานการดําเนินการตามความตกลง

วาดวยการเดินเรือพาณิชยในแมน้ําลานชาง-แมน้ําโขง 

วันที่ 25-28 มี.ค. จ.ชลบุรี

ชลบุรี รับทราบความคืบหนาการปรับปรุงรองน้ําทางเดินเรือในแมน้ําโขง

สตป. เตรียมพรอม

2
อํานวยการขับเคลื่อนนโยบายและ

ยุทธศาสตร

ประชุมเสริมสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับแผนผนึก

กําลังและทรัพยากรเพื่อการปองกันประเทศไปสูการ

ปฏิบัติฯ วันที่ 31 ต.ค. - 1 พ.ย. จ.เชียงใหม

เชียงใหม 31 ต.ค. 2561 ผูแทนจาก สมช. ชี้แจงเกี่ยวกับการขับเคลื่อนแผนเตรียมพรอมแหงชาติ 

(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ที่เชื่อมโยงกับแผนผนึกกําลังและทรัพยากรเพื่อ

การปองกันประเทศ

3
การฝกซอมการบริหารวิกฤตการณ

ระดับชาติ

การประชุมประเมินแนวโนมภัยความมั่นคงเพื่อกําหนด

สถานการณการฝกการบริหารวิกฤตการณระดับชาติ 

ประจําป 2562 (C-MEX19) ณ หองประชุมจิร วิชิต

สงคราม สมช. ศูนยราชการฯ

สมช. ศูนยราชการฯ 24 ต.ค. 2561 ที่ประชุมพิจารณาสถานการณฝกฯ ประจําป 2562 จากปจจัยดังตอไปนี้ 

1) ประเด็นการพัฒนาระบบเตรียมพรอมแหงชาติที่รัฐบาลใหความสําคัญ 

2) บทเรียนจากการบริหารจัดการภัย ในกรณีเรือฟนิกซลม จ .ภูเก็ต และ

กรณีการคนหาและกูภัยถ้ําหลวง จ.เชียงราย 

3) การประเมินความเสี่ยงและแนวโนมภัยคุกคามที่เกี่ยวของกับประเด็น

การฝก และ 

4) ผลการฝกที่ผานมา
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อํานวยการขับเคลื่อนนโยบายและ

ยุทธศาสตร

ประชุมระดมความคิดเห็นระหวาหนวยงานเรื่องการใช

งานอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก (โดรน)ที่

อาจสงผลกระทบตอความมั่นคงของประเทศ วันที่ 14 

พ.ย.61

กทม. 14 พ.ย. 2561 ที่ประชุมหารือการจัดทํารางแนวทางการเตรียมพรอมรับมือกับภัยคุกคาม

ความมั่นคงจากการใชโดรนและการจัดตั้งคณะทํางาน ดังนี้

1. การกําหนดขอบเขตคํานิยามของ “โดรน” เพื่อใหครอบคลุมประเภท

การใชงานโดรนที่อาจกระทบกับความมั่นคง

2. การกําหนดมาตรการควบคุมโดรนที่กระทบตอความมั่นคงของประเทศ 

โดย สมช.รางแนวทางการเตรียมพรอมรับมือกับภัยคุกคามจากการใชงาน

โดรนตั้งแตกอนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และการฟนฟูภายหลังเกิดเหตุ

3. การจัดตั้งคณะทํางานเพื่อกําหนดแนวทางการเตรียมพรอมรับมือกับภัย

คุกคามจากการใชงานโดรน มีองคประกอบครอบคลุมหนวยงานดานความ

มั่นคง ความปลอดภัยดานการบิน และระบบโลจิสติกสของประเทศ

5
อํานวยการขับเคลื่อนนโยบายและ

ยุทธศาสตร

วิทยากรบรรยายในโครงการอบรมหลักสูตรระดมสรรพ

กําลังเพื่อความมั่นคง ณ จ.ปราจีนบุรี วันที่ 7 พ.ย.61

ปราจีนบุรี 7 พ.ย. 2561 ผูแทนจาก สมช. เขารวมพิธีเปดและเปนวิทยากรบรรยาย เรื่อง “แผน

เตรียมพรอมแหงชาติ” ในการอบรมหลักสูตรระดมสรรพกําลังเพื่อความ

มั่นคงจัดโดย กกส.กห.

6
การฝกซอมการบริหารวิกฤตการณ

ระดับชาติ

ประชุมพิจารณาแนวทางการฝกการบริหารวิกฤตการณ

ระดับชาติ ประจําป 2562 วันที่ 29 พ.ย.61

กทม. 29 พ.ย. 2561 ที่ประชุมเห็นชอบแนวทางการฝกการบริหารวิกฤตการณระดับชาติ 

ประจําป2562 และเห็นชอบในหลักการ (ราง) คําสั่งที่เกี่ยวของกับการฝก

การบริหารวิกฤตการณระดับชาติ ประจําป 2562 โดยใหหนวยงาน

พิจารณาความเหมาะสมเพิ่มเติมภายใน 2 สัปดาหเพื่อเสนอเลขาธิการ

สภาความมั่นคงแหงชาติ/ประธานกรรมการเตรียมพรอมแหงชาติลงนาม

ตอไป

7
อํานวยการขับเคลื่อนนโยบายและ

ยุทธศาสตร

เขารวมประชุมการเสริมสรางความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับแผนผนึกกําลังและทรัพยากรเพื่อการปองกัน

ประเทศไปสูการปฏิบัติ ครั้งที่ ๒ ในพื้นที่กองทัพภาคที่

 ๑

จ.นครนายก 12 ถึง 

13

ธ.ค. 61 การชี้แจงเกี่ยวกับการขับเคลื่อนแผนเตรียมพรอมแหงชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ –

 ๒๕๖๔) ที่เชื่อมโยงกับแผนผนึกกําลังและทรัพยากรเพื่อการปองกัน

ประเทศ



8
การฝกซอมการบริหารวิกฤตการณ

ระดับชาติ

การประชุมหนวยงานและการสํารวจพื้นที่รองรับการ

ฝกการบริหารวิกฤตการณระดับชาติ ประจําป ๒๕๖๒ 

(C-MEX 19) จ.ระยอง

จ.ระยอง 24 ธ.ค. 61 ที่ประชุมเห็นชอบการเขารวมและการเตรียมการฝกฯ ของหนวยงานใน

จังหวัดระยอง โดยใชพื้นที่การฝกฯ ในพื้นที่เกาะเสม็ด และให ศรชล./

หนวยงานหลักในประเด็นการฝกการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล 

ประสานหนวยงานในจังหวัดระยองใหมีการบูรณาการการฝกฯ ในเรื่อง

การขจัดคราบน้ํามันรั่วไหลลงสูทะเลรวมกัน

9

อํานวยการฝกการบริหารวิกฤตการณ

ระดับชาติ

โครงการจัดจางที่ปรึกษาเพื่อประเมินผลการฝกบริหาร

วิกฤตการณระดับชาติ ประจําป 2562 (C-MEX 19)

กทม. ไดมีการดําเนินการวางแผน  เพื่อจัดทําการประเมินผลการฝก ฯ โดยจะมี

การวิเคราะหผลลัพธที่ไดและประมวลเปนขอเสนอแนะในการพัฒนา

ระบบการเตรียมพรอมแหงชาติ ในเชิงนโยบายและการพัฒนาการฝก 

C-MEX

10

ประชุมกรรมการ/คณะอนุกรรมการ ประชุมคณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการ

เตรียมพรอมแหงชาติ

กทม. 16 ม.ค 62 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรวม 2 เรื่อง ดังนี้

1) ปรับปรุงแนวทางการขับเคลื่อนแผนเตรียมพรอมแหงชาติ (พ.ศ. 2560 -

 2564) และ (ราง) หลักเกณฑในการพิจารณา แผนงาน/โครงการ เปน

โครงการสําคัญรองรับแผนเตรียมพรอมแหงชาติฯ และการขยายหวงเวลา

แผนเตรียมพรอมแหงชาติจาก (พ.ศ. 2560 - 2564) เปน (พ.ศ. 2560 - 

2565) 

2) มีมติเห็นชอบ แผนงาน/โครงการ เปนโครงการสําคัญรองรับแผน

เตรียมพรอมแหงชาติฯ จํานวน 38 แผนงาน/โครงการ สําหรับวาระการ

ประชุมเรื่องอื่นๆ ที่ประชุมเห็นชอบใหมีการเปลี่ยนชื่อคณะอนุกรรมการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตรการเตรียมพรอมแหงชาติ (พ.ศ. 2560 - 2564) เปน 

“คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนเตรียมพรอมแหงชาติ” เพื่อให

สอดคลองกับชื่อแผนเตรียมพรอมแหงชาติฯ

11

การฝกซอมการบริหารวิกฤตการณ

ระดับชาติ

การสนับสนุนงบประมาณในโครงการประชาสัมพันธ

เพื่อเผยแพรองคความรูและความเขาใจกิจกรรมงาน

ดานความมั่นคงของชาติ(งานวันเด็กแหงชาติป พ.ศ 

2562)

กทม. 12 ม.ค 62 เด็กๆ ไดเรียนรู เขาใจ เกิดจิตสํานึกในการเขามามีจิตอาสาเพื่อพัฒนาชาติ

ใหเกิดความมั่นคง



12

ประชุมกรรมการ/คณะอนุกรรมการ ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทําสถานการณและ     

แนวทางการควบคุมการฝกการบริหารวิกฤตการณ

ระดับชาติ ประจําป ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

กทม. 31 ม.ค. 62 1. ที่ประชุมพิจารณาเรื่อง แนวทางการจัดทําสถานการณและการควบคุม

การฝกการบริหารวิกฤตการณระดับชาติ ประจําป 2562โดยที่ประชุมมี

ขอคิดเห็นที่สําคัญในเรื่องการจัดทํารายละเอียดสถานการณการฝกฯ ใหมี

ความเหมาะสมการจัดวางพื้นที่การฝกฯการนําแนวทางการบูรณาการ

ฐานขอมูลและเครือขายขอมูลความมั่นคงเพื่อการตรียมพรอมแหงชาติมา

ทดสอบในการฝกฯและการเชื่อมโยงกฎหมายและกลไกการบริหารจัดการ

ภัยรวมถึงการเตรียมการฝกภาคสนามในประเด็นการบริหารจัดการภัย

ความมั่นคงไซเบอร

2. ที่ประชุมมีมติ3 เรื่อง ดังนี้

2.1 เห็นชอบในหลักการของแนวทางการจัดทําสถานการณและแนว

ทางการควบคุมการฝกการบริหารวิกฤตการณระดับชาติ ประจําป 2562 

โดยใหหนวยงานหลักไปพิจารณาเพิ่มเติมวัตถุประสงคในแตละประเด็น

การฝกฯ รายละเอียดสถานการณฝกยอย และรูปแบบการจัดวางพื้นที่และ

การควบคุมการฝกฯ ใหมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น

2.2 แนวทางการฝกในประเด็นการบริหารจัดการภัยความมั่นคงไซเบอรใน

สวนการฝก “Cyber Drill” เพิ่มเติมนอกเหนือจากการฝก TTX ดศ. และ 

สพธอ.จะนําไปหารือภายในหนวยงานถึงความเปนไปไดในการนําการฝก 

Cyber War Game ของหนวยมาผนวกเปนสวนหนึ่งของกรอบการฝก 

C-MEX 19

13

การประชุมเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร

การเตรียมพรอมแหงชาติ

การประชุมเตรียมการฝกการบริหารวิกฤตการณ

ระหวางประเทศที่มีความเชี่ยวชาญดานการบริหาร

จัดการภัยจากนิวเคลียรและรังสี

กทม. 25 ม.ค 62 ๑) ความคืบหนาการดําเนินการปส. ไดดําเนินการประสานกับหนวยงาน   

          ดานการปองกันทางรังสีและความปลอดภัยทางนิวเคลียรแหง

เครือรัฐออสเตรเลีย (ARPANSA) เรื่องการเดินทางไปประชุมหารือเพื่อจัด

เตรียมการฝกฯ ณ เครือรัฐออสเตรเลีย ซึ่งอยูระหวางรอการยืนยันจาก

หนวยงานดังกลาว ๒)การเตรียมการฝกฯ ที่ประชุมไดรวมกําหนดราง

สถานการณและวัตถุประสงคการฝก กอนที่จะนําไปหารือกับหนวยงาน 

ARPANSAและ ๓)หวงเวลาในการเดินทางราชการ ณ เครือรัฐออสเตรเลีย

ที่ประชุมมีมติเห็นควรเดินทางราชการในหวงเดือน  มี.ค. - เม.ย. ๖๒
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ประชุมกรรมการ/คณะอนุกรรมการ ประชุมคณะกรรมการเตรียมพรอมแหงชาติ ครั้งที่ ๑/

๒๕๖๒

สมช.ทําเนียบรัฐบาล 22 ก.พ 62 1. ที่ประชุมรับทราบ 4 เรื่อง ดังนี้

1.1 สรุปผลการดําเนินงานพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2562

1.2 ผลการประชุมสวนราชการที่เกี่ยวของ เรื่อง การใชอากาศยานที่

ควบคุมการบินจากภายนอก (โดรน)

1.3การจัดการฝกการบริหารวิกฤตการณระดับชาติ ประจําป 2562 

(C-MEX 19 )

1.4 การขับเคลื่อนโครงการฝกการบริหารวิกฤตการณระหวางประเทศที่มี

ความเชี่ยวชาญดานการบริหารจัดการภัยจากนิวเคลียรและรังสี

2. ที่ประชุมรับทราบความคืบหนา 2 เรื่อง ดังนี้

2.1 การขับเคลื่อนแผนผนึกกําลังและทรัพยากรเพื่อการปองกันประเทศ 

โดย ผูแทน กกส.กห. โดยไดชี้แจงโดยมีรายละเอียดดังนี้ มีการจัดกิจกรรม

เสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับแผนผนึกกําลังฯใหกับหนวยงานและ

พลเรือนแลว รวมถึงการจัดประชุมวางแผนขั้นตนเพื่อใหทุกภาคสวนที่

เกี่ยวของรับทราบและเตรียมความพรอมเขารวมการฝกฯ

2.2 โครงการจัดตั้งศูนยรับแจงเหตุฉุกเฉินแหงชาติโดยผูแทน ตร.จะจัดจาง

ที่ปรึกษาโครงการฯ เพื่อดําเนินการศึกษาและออกแบบระบบของศูนยรับ

แจงเหตฉกเฉินฯ รวมทั้งระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติ 

15

อํานวยการฝกการบริหารวิกฤตการณ

ระดับชาติ

การสนับสนุนงบประมาณให กปส.เพื่อรองรับการ

ประชาสัมพันธและจัดทําวิดีทัศนการฝกการบริหาร

วิกฤตการณระดับชาติ ประจําป 2562 (C-MEX 19)

กทม. 4 ก.พ 62 คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวของกับการฝก c-mex 19 ไดมอบหมายให กปส.

 ดําเนินการบันทึกภาพและเสียงกิจกรรมชวงการเตรียมการฝก การ

บันทึกภาพและเสียงกิจกรรมชวงการฝก และการจัดทําวีดิทัศนการฝกการ

บริหารวิกฤตการณระดับชาติ ประจําป ๒๕๖๒
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อํานวยการขับเคลื่อนนโยบายและ

ยุทธศาสตร

การจัดประชุมหารือการจัดทําแผนการเตรียมพรอม

ดานเทคโนโลยีสารสนเทสและการสื่อสารระหวาง สมช.

 และ ด.ศ

สมช.ศูนยราชการ 6 ก.พ. 62 1.ที่ประชุมรับทราบเรื่องแผนเตรียมพรอมแหงชาติฯ โดย ผูแทน สตป. 

ชี้แจง 3 เรื่อง ดังนี1้) กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวของกับแผน

เตรียมพรอมแหงชาติฯ 2) สาระสําคัญของแผนเตรียมพรอมแหงชาติฯ 

และ 3) การฝกการบริหารวิกฤตการณระดับชาติ (C-MEX)

2.ที่ประชุมไดใหขอเสนอแนะในการพัฒนาระบบการเตรียมพรอมดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศฯดังนี้

               2.1 การจัดทําแผนเตรียมพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

ประกอบดวยการเตรียมพรอมรับมือภัย ๓ ดาน คือ สาธารณภัย ภัยจาก

การสูรบ และภัยใหม ๆ ที่อาจนําไปสูวิกฤตการณความมั่นคง

2.2การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกลางของประเทศ

เพื่อใหประเทศมีการติดตอสื่อสารที่อยูบนรูปแบบหรือแพลตฟอรมที่

สอดคลองกัน สามารถเชื่อมโยงการสื่อสารระหวางหนวยงานไดทั้งในยาม

ปกติ และในภาวะวิกฤต

2.3การฝกซอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ควรดําเนินการอยางตอเนื่อง 

และกําหนดสถานการณฝกที่มีความรุนแรงในระดับประเทศ เพื่อทดสอบ

การบริหารจัดการ การประสานแผน และการฟนฟูระบบติดตอสื่อสารให

กลับมาใชงานไดอยางตอเนื่อง
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อํานวยการขับเคลื่อนนโยบายและ

ยุทธศาสตร

การเดินทางเขารวมเยี่ยมชมการฝกดําเนินกลยุทธดวย

กระสุนจริง การฝกคอบราโกลด 19

สุโขทัย 21 ถึง 

22

ก.พ. 62 1. ที่ประชุมพิจารณาเรื่อง แนวทางการจัดทําสถานการณและการควบคุม

การฝกการบริหารวิกฤตการณระดับชาติ ประจําป 2562โดยที่ประชุมมี

ขอคิดเห็นที่สําคัญในเรื่องการจัดทํารายละเอียดสถานการณการฝกฯ ใหมี

ความเหมาะสมการจัดวางพื้นที่การฝกฯการนําแนวทางการบูรณาการ

ฐานขอมูลและเครือขายขอมูลความมั่นคงเพื่อการตรียมพรอมแหงชาติมา

ทดสอบในการฝกฯและการเชื่อมโยงกฎหมายและกลไกการบริหารจัดการ

ภัยรวมถึงการเตรียมการฝกภาคสนามในประเด็นการบริหารจัดการภัย

ความมั่นคงไซเบอร

2. ที่ประชุมมีมติ3 เรื่อง ดังนี้

2.1 เห็นชอบในหลักการของแนวทางการจัดทําสถานการณและแนว

ทางการควบคุมการฝกการบริหารวิกฤตการณระดับชาติ ประจําป 2562 

โดยใหหนวยงานหลักไปพิจารณาเพิ่มเติมวัตถุประสงคในแตละประเด็น

การฝกฯ รายละเอียดสถานการณฝกยอย และรูปแบบการจัดวางพื้นที่และ

การควบคุมการฝกฯ ใหมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น

2.2 แนวทางการฝกในประเด็นการบริหารจัดการภัยความมั่นคงไซเบอรใน

สวนการฝก “Cyber Drill” เพิ่มเติมนอกเหนือจากการฝก TTX ดศ. และ 

สพธอ.จะนําไปหารือภายในหนวยงานถึงความเปนไปไดในการนําการฝก 

Cyber War Game ของหนวยมาผนวกเปนสวนหนึ่งของกรอบการฝก 

C-MEX 19

18

อํานวยการขับเคลื่อนนโยบายและ

ยุทธศาสตร

การเดินทางเขารวมสังเกตการณการฝกการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ ประจําป 

๒๕๖๒ (IDMEx 2019)

14 ก.พ. 62 ผูเขารับการฝก ไดเรียนรู และเขาใจระบบบัญชาการเหตุการณและการ

ประสานการปฏิบัติ ผานการระดมทรัพยากร เครื่องมือ และบุคลากรเขา

มาปฏิบัติการฝกรวมกัน ในการบริหารจัดการสาธารณภัยรูปแบบตาง ๆ 

ซึ่งการบูรณาการเหลานี้ ถือเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาระบบการ

เตรียมพรอมของประเทศ
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ประชุมกรรมการ/คณะอนุกรรมการ การจัดประชุมคณะอนุกรรมการอํานวยการฝกการ

บริหารวิกฤตการณระดับชาติ ประจําป ๒๕๖๒

20 ก.พ. 62 ที่ไดประชุมไดรับทราบการปรับแผนการฝกการบริหารวิกฤตการณ

ระดับชาติ ประจําป ๒๕๖๒ ในสวนการฝก FTX ในประเด็นการตอตาน

การกอการราย มาเปนระหวางวันที่ ๑๓ – ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ รวมทั้ง

การจัดเตรียมพิธีเปดและตรวจเยี่ยมการฝกของผูบริหารระดับสูงของรัฐบาล

20

อํานวยการขับเคลื่อนนโยบายและ

ยุทธศาสตร

เดินทางเขารวมการประชุมเสริมสรางความรูความ

เขาใจเกี่ยวกับแผนผนึกกําลังและทรัพยากรเพื่อการ

ปองกันประเทศไปสูการปฏิบัติในระดับพื้นที่กองทัพ

ภาคที่ 4

ปตตานี 26 - 28 มี.ค 62 ๑) การชี้แจงแผนเตรียมพรอมแหงชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) โดยผูแทน

 สมช.เพื่อสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับประเด็นการพัฒนาระบบ

เตรียมพรอมแหงชาติภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

พระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ราง) นโยบายและ

แผนระดับชาติ พ.ศ. .... และแผนเตรียมพรอมแหงชาติฯ ที่เชื่อมโยงกับ

แผนผนึกกําลังและทรัพยากรเพื่อการปองกันประเทศของ กกส.กห.๒) 

การชี้แจงแผนผนึกกําลังและทรัพยากรเพื่อการปองกันประเทศ โดยผูแทน

 กกส.กห. และ ๓)การแบงกลุมใหคําแนะนําหนวยงานในจังหวัดจัดทําแผน

เตรียมพรอมทรัพยากร ทั้ง ๑๐ ดานเพื่อรองรับแผนผนึกกําลังและ

ทรัพยากรฯ โดยมีผูแทน มท. และ กษ. ชี้แจงแผนเตรียมพรอมดานอาหาร

 และแผนเตรียมพรอมดานสิ่งอํานวยความสะดวกและอื่นๆ พรอมทั้งให

คําแนะนํารวมกับ กกส.กห. ในแตละกลุม

25
ประชุมกรรมการ/อนุกรรมการ การประชุมคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวของกับการฝกการ

บริหารวิกฤตการณระดับชาติ ประจําป 2562

กทม. 4 เม.ย 62 ดําเนินการเรียบรอยแลว

26

ประชุมสวนราชการ การประชุมสวนราชการที่เกี่ยวของเพื่อประเมิน

สถานการณและติดตามผลการแกไขปญหาหมอกควัน

ของสวนราชการที่เกี่ยวของ ในพื้นที่ จ.เชียงใหม และ

ภาคเหนือตามที่นรม. สั่งการ และ การประชุมหารือ

รวมกับกรมควบคุมมลพิษ เพื่อประเมินสถานการณ

หมอกควันในพื้นที่ จ.เชียงใหม และภาคเหนือ 

ยอด 287,190

เชียงใหม 28-30 เม.ย 62 ดําเนินการเรียบรอยแลว
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การเขารวมประชุม สัมมนารวมกับ

หนวยงาน/องคกรที่เกี่ยวของ

ภายในประเทศ

เขารวมสัมมนา "Security Crisis Management 

Challenge & Solution Seminar2018 วันที่ 21-23 

พ.ย. จ.เพชรบุรี

เพชรบุรี 21 พ.ย. 2561 การสัมมนาทําใหทราบถึงความทาทายในการแกไขปญหาการบริหาร

จัดการวิกฤติการณระดับประเทศ การสรางความตระหนักในการเก็บรักษา

วัตถุอันตรายที่อาจถูกนําไปใชพัฒนาเปนอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง 

(Weapon of Mass Destruction: WMD) และการพัฒนาภารกิจงาน

ดานการขาวเพื่อความมั่นคงปลอดภัย

29

ประชุมกรรมการ/คณะอนุกรรมการ ประชุมเตรียมคณะอนุ กก.เตรียมพรอมดานการระดม

สรรพกําลังเพื่อความมั่นคง วันที่ 29 พ.ย. 61

กทม 29 พ.ย. 2561 มติที่ประชุมขอใหกรมการสรรพกําลังกลาโหมและหนวยงานเจาของ

ทรัพยากรดําเนินการเตรียมความพรอมของขอมูลทรัพยากรที่รับผิดชอบ 

โดยใหความสําคัญในการจัดเก็บขอมูลใหมีความถูกตองทันสมัย และ

ประสานสอดคลองสามารถนําไปใชประโยชนเพื่อรองรับภัยคุกคามตางๆ 

จากการสูรบและสาธารณภัยไดอยางมีประสิทธิภาพ

30
อํานวยการขับเคลื่อนนโยบายและ

ยุทธศาสตร

เขารวมประชุมการเสริมสรางความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับแผนผนึกกําลังฯ วันที่ 1

ดําเนินการเรียบรอยแลว

32
อํานวยการขับเคลื่อนนโยบายและ

ยุทธศาสตร

ประชุม คกก. พัฒนาเพื่อความั่นคงในระดับพื้นที่ฯ 

วันที่ 30-31 ม.ค.

30 ม.ค. 2562 ดําเนินการเรียบรอยแลว

34
การฝกซอมการบริหารวิกฤตการณ

ระดับชาติ

จัดจางที่ปรึกษาเพื่อประเมินผลการฝกฯ ดําเนินการเรียบรอยแลว

36
การฝกซอมการบริหารวิกฤตการณ

ระดับชาติ

เขารวมสังเกตุการณการฝกการปองกันและบรรเทา

สาธาระภัยแบบบูรณาการประจําปฯ

ดําเนินการเรียบรอยแลว

38

การฝกซอมการบริหารวิกฤตการณ

ระดับชาติ

ประชุมเพื่อหารือการจัดการฝกฯ วันที่ 5 มี.ค 62 ไดมีการหารือการเตรียมความพรอมจัดการฝกการบริหารวิกฤตการณ

ระดับชาติ ประจําป ๒๕๖๒ (C-MEX 19) ในประเด็นฝกฯ การตอตานการ

กอการราย ระหวาง สมช. และ ศตก.



39

การฝกซอมการบริหารวิกฤตการณ

ระดับชาติ

ประชุม คกก.ดําเนินงานจางที่ปรึกษาเพื่อประเมินผล

การฝกฯ วันที่ 8 มี.ค. 62

ที่ประชุมไดรวมกันพิจารณาความสอดคลองระหวางขอเสนอดานเทคนิค

และขอเสนอดานการเงิน กับขอกําหนดและขอบเขตของงาน (Term of 

Reference : TOR)

40

การฝกซอมการบริหารวิกฤตการณ

ระดับชาติ

เขารวมการฝกการบริหารวิกฤตการณระดับชาติ วันที่ 

12-16 มี.ค. จ.นครนายก

หนวยงานที่เขารับการฝกไดรับทราบและเขาใจแนวทางการปฏิบัติงาน

ดานการตอตานการกอการรายตั้งแตภาวะปกติ ภายใตกลไกที่เกี่ยวของ 

โดยเฉพาะ (ราง) พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการกอการราย พ .ศ. .... 

ทําใหผูเขารับการฝกมีความพรอม  ในการปฏิบัติงานโดยทันทีที่ พ .ร.บ. 

ดังกลาวมีผลบังคับใช ทั้งนี้ สตป. ไดนําเรียนผลการฝกฯ ให รอง

นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ) ทราบแลว เมื่อวันที่ ๒๙ 

มีนาคม ๒๕๖๒

41

การฝกซอมการบริหารวิกฤตการณ

ระดับชาติ

สนับสนุน งปม.ให ศตก.เพื่อรองรับการประชาสัมพันธ

และจัดทําวีดีทัศนการฝกฯ

การสนับสนุนงบประมาณมีวัตถุประสงคเพื่อทดสอบความพรอมในการ

ตอบโตสถานการณการกอการรายสากลของทุกภาคสวน ทั้งภาคราชการ 

ภาคเอกชน และภาคประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนทดสอบระบบบัญชาการ

เหตุการณในการตอบโตสถานการณการกอการรายสากลของหนวยงานที่

เกี่ยวของ

1
ความรวมมือดานความมั่นคงกับ

ตางประเทศ

โครงการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีและขอมมูลดาน

ความมั่นคงเพื่อสนับสนุนการแกไขปญหาจชต. การ

ปองกันการขยายของแนวคิดสุดโตงและการ

เตรียมพรอมรองรับวิกฤตการณวันที่ 24 มี.ค.-2มี.ค.

ตุรกี 24 มี.ค. 2562

สตป. ยุทธเสริม
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การเขารวมประชุมคณะกรรมการ 

พมพ.ทภ.๑-๔ ทรภ.๑-๓ และ 

กปช.จต. และเขารวมประชุมสวน

ราชการที่เกี่ยวของ

การประชุมเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการและโครงการ

พัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ ทภ.4 ณ หอง

ประชุม 1 บก.ทภ.4 คายวชิราวุธ อ.เมือง

นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช โดยมี เสนาธิการ 

ทภ.4 (พล.ต.อดิศักดิ์ ประชากิตติกุล) เปนประธาน

จ.นครศรีธรรมราช 

(ทภ.๔)

30-31 ต.ค. 2561 –  ที่ประชุมรับทราบประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคง

 ดังนี้ 1) สาระสําคัญของแผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ

 (พ.ศ. 2561 – 2564) 2) (ราง) แผนพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงใน

ระดับพื้นที่ ในเขต ทภ.4 3) คําสั่ง จ.นครศรีธรรมราช ที่ ๖๑๐/๒๕๕๘ 

เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการจัดทําแผนงานดานความมั่นคง จ.

นครศรีธรรมราช 4) สรุปสถานการณเตรียมความพรอมรับสถานการณสา

ธารณภัยพื้นที่ในจังหวัด และ 5) แนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการและ

โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ (โครงการ พมพ.) 

– การหารือประเด็นที่เกี่ยวของ ในการขับเคลื่อนแผนการพัฒนาพื้นที่ฯ ใน

เขต ทภ.4 และ จ.นครศรีธรรมราช ดังนี้ 1) การจัดทําพื้นที่เปาหมายที่

จังหวัดประกาศ 2) การปรับรางแผนการพัฒนาพื้นที่ฯ ทภ.4 ใหสมบูรณ

ยิ่งขึ้น โดยเห็นควรเพิ่มเติมรายละเอียดสถานการณความมั่นคง โดยเฉพาะ

ในมิติที่เกี่ยวของกับรากฐานปญหาทางสังคม และเห็นควรใหระบุพื้นที่

เปาหมายลงใหชัดเจนในระดับหมูบาน และ 3) การจัดทําโครงการ พมพ. 

ของ ทภ.4 โดยที่ประชุมเห็นชอบใหมีการบูรณาการขับเคลื่อนแผนตาม

แนวพื้นที่โครงการดานชลประทานรวมกัน ตั้งแตพื้นที่ตนน้ําจนถึงพื้นที่

ปลายน้ํา
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การประชุมอํานวยการ ประสาน และ

ติดตามการดําเนินงานเพื่อขับเคลื่อน

ยุทธศาสตรการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริม

ความมั่นคงของชาติ

ประชุมพิจารณารางตัวชี้วัดรวมในแผนการพัฒนาพื้นที่

เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ วันที่ 22 พ.ย.61

กทม. 22 พ.ย. 2561 ที่ประชุมพิจารณาประเด็นสําคัญ ๓ ประการ ดังนี้ ๑) ตัวชี้วัดรวม ๓ 

ตัวชี้วัด ๒) รายละเอียดตัวชี้วัดในแตละประเด็นยุทธศาสตร และ ๓) การ

กําหนดผูรับผิดชอบตัวชี้วัด โดยใหความเห็นเพื่อปรับรางตัวชี้วัดรวมใน

แผนการพัฒนาพื้นที่ฯ ดังนี้ ๑) การปรับคํานิยามและคําอธิบาย ให

สอดคลองกับแนวทางการดําเนินงานของหนวยงาน ๒) การปรับ

รายละเอียดตัวชี้วัด อาทิ การเพิ่มเกณฑ/คาเปาหมาย และ ระบุ

ผูรับผิดชอบใหชัดเจนในแตละตัวชี้วัด และ ๓) ขอเสนอแนะในการ

ขับเคลื่อนงาน โดย สตป. จะประสานกับบุคคลและหนวยงานที่เกี่ยวของ 

เพื่อปรับรางตัวชี้วัดใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น เพื่อเสนอใหหนวยงานที่

เกี่ยวของพิจารณาใหความเห็นอีกครั้งในวันที่ ๒๑ ธ.ค. ๖๑ ทั้งนี้ สตป. จะ

เวียนหนังสือใหหนวยงานที่เกี่ยวของเตรียมขอมูลคาเปาหมายและ

หนวยงานรับผิดชอบมาหารือกันในที่ประชุม

4

การจัดพิมพเอกสารยุทธศาสตรการ

พัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ 

และเอกสารประกอบการประชุมที่

เกี่ยวของ

จัดสงหนังสือแผนการพัฒนาพื้นที่เสริมความมั่นคงของ

ชาติ

กทม. และทุกจังหวัด

ทั่วประเทศ

20 พ.ย. 2561 ดําเนินการจัดสงหนังสือแผนการพัฒนาพื้นที่เสริมความมั่นคงของชาติ 

(พ.ศ. 2561 - 2564) ใหหนวยงานที่เกี่ยวของแลว

5

การประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อ

พิจารณาระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี

 วาดวยการพัฒนาเพื่อเสริมความ

มั่นคงของชาติ

ประชุมอนุ กก.เฉพาะกิจทบทวนและปรับปรุงระเบียบ

สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัฒนาเพื่อเสริมความ

มั่นคงของชาติ

กทม. 26 พ.ย. 2561 ที่ประชุมมีมติพิจารณาความเหมาะสมของ (ราง) ระเบียบ นร. วาดวยการ

พัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ พ.ศ. ... โดยที่ประชุมไดพิจารณา

โครงสราง องคประกอบ และอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ/

อนุกรรมการ ที่เปนกลไกการขับเคลื่อนแผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริม

ความมั่นคงของชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) และโครงสรางของ

คณะกรรมการชุมชนบนพื้นที่สูงในระดับนโยบาย ซึ่งเปนหมวดใหมที่เสนอ

เพิ่มจากเดิม และมีมติจะพิจารณากลไกระดับจังหวัด แนวทางการ

ปฏิบัติงาน/การสนับสนุนการดําเนินการและการจัดสรรงบประมาณใน

การประชุมครั้งตอไป
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การเขารวมประชุมคณะกรรมการ 

พมพ.ทภ.๑-๔ ทรภ.๑-๓ และ 

กปช.จต. และเขารวมประชุมสวน

ราชการที่เกี่ยวของ

ชี้แจง “แผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของ

ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)” และการจัดทําตัวชี้วัด

รวมฯ

จ.พิษณุโลก (ทภ.๓) 29 พ.ย. 2561 ดําเนินการบรรยายและใหความรูในที่ประชุมเรียบรอยแลว

7

การเขารวมประชุมคณะกรรมการ 

พมพ.ทภ.๑-๔ ทรภ.๑-๓ และ 

กปช.จต. และเขารวมประชุมสวน

ราชการที่เกี่ยวของ

เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “แนวทางการ

ขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒” ระหวางวันที่ ๑๒ – ๑๔ 

ธ.ค. ๖๑ ณ โรงแรมสเตชันวัน   อ.อรัญประเทศ จ.

สระแกว

จ.สระแกว (ชด.ทหาร) 12 ถึง 

14

ธ.ค. 2561 ดําเนินการบรรยายและใหความรูในที่ประชุมเรียบรอยโดยผูแทน สมช . 

เปนวิทยากรบรรยายในหัวขอแผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคง

ของชาติ (พ.ศ. 2561 – 2564)

เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของไดนําไปประยุกตการดําเนินงานใหสอดคลอง

ในทิศทางเดียวกัน

8

การเขารวมประชุมคณะกรรมการ 

พมพ.ทภ.๑-๔ ทรภ.๑-๓ และ 

กปช.จต. และเขารวมประชุมสวน

ราชการที่เกี่ยวของ

เขารวมการบรรยายเรื่อง แผนการพัฒนาพื้นที่

เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

ในการประชุมสานสัมพันธหนวยงานความมั่นคงใน

พื้นที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด ในวันที่ ๖ ธ.ค. 

๖๑ ณ โรงแรมนิวแทรเวิลลอดจ อ.เมือง จ.จันทบุรี

จ.จันทบุรี (กปช.จต.) 6 ธ.ค. 2561 ดําเนินการบรรยายและใหความรูในที่ประชุมเรียบรอยแลว

9

การเขารวมประชุมคณะกรรมการ 

พมพ.ทภ.๑-๔ ทรภ.๑-๓ และ 

กปช.จต. และเขารวมประชุมสวน

ราชการที่เกี่ยวของ

เขารวมการบรรยายเรื่อง “แผนการพัฒนาพื้นที่

เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)”

 ในการสัมมนาทางวิชาการสายงานกิจการพลเรือน 

ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๑ ธ.ค. ๖๑ ณ 

โรงแรมเมธาวลัย อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี

จ.เพชรบุรี (ทบ.) 11 ธ.ค. 2561 ดําเนินการบรรยายและใหความรูในที่ประชุมเรียบรอยแลว

10

การประชุมอํานวยการ ประสาน และ

ติดตามการดําเนินงานเพื่อขับเคลื่อน

ยุทธศาสตรการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริม

ความมั่นคงของชาติ

ประชุมพิจารณารางตัวชี้วัดรวมในแผนการพัฒนาพื้นที่

เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

ครั้งที่ ๒

กทม. 21 ธ.ค. 2561 ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบการปรับรางตัวชี้วัดรวมฯ การปรับรายละเอียด

ตัวชี้วัด และการปรับการใชคําและการใหคําอธิบาย ทั้งนี้ ใหหนวยงาน

ผูเขารวมประชุม และหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการตรวจสอบความ

เหมาะสมของผูรับผิดชอบในแตละตัวชี้วัดรวมทั้งกําหนดเกณฑ/คา

เปาหมายของตัวชี้วัด
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การเขารวมประชุมคณะกรรมการ 

พมพ.ทภ.๑-๔ ทรภ.๑-๓ และ 

กปช.จต. และเขารวมประชุมสวน

ราชการที่เกี่ยวของ

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงใน

ระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจําป

งบประมาณ ๒๕๖๒ ณ โรงแรมชอลดา โฮเต็ล  มีหวง

เวลาดําเนินการระหวางวันที่ ๒๔ – ๒๕ ธ.ค. ๖๑

อ.เมือง 

จ.นครศรีธรรมราช

24 ถึง 

25

ธ.ค. 2561 เขาประชุมเพื่อชี้แจงสาระสําคัญและแนวทางการขับเคลื่อนแผนการ

พัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ. 2561 – 2564) ไปสูการ

ปฏิบัติ เพื่อใหการดําเนินการของ พมพ.ทรภ.2 และหนวยงานในพื้นที่ใน

เขต ทรภ.2 เปนไปในทิศทางเดียวกันและสอดคลองกับแผนการพัฒนา

พื้นที่ฯ รวมถึงการแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นในสวนที่เกี่ยวของ

12

การเขารวมประชุมคณะกรรมการ 

พมพ.ทภ.๑-๔ ทรภ.๑-๓ และ 

กปช.จต. และเขารวมประชุมสวน

ราชการที่เกี่ยวของ

ประชุมการดําเนินงานตามแผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อ

เสริมความมั่นคงของชาติ ในเขตพื้นที่กองทัพภาคที่ ๔

 ณ โรงแรมราวดี

จ.นครศรีธรรมราช 27 ธ.ค. 2561 ดําเนินการบรรยายและใหความรูในที่ประชุมเรียบรอยแลว

13

การประชุมอํานวยการ ประสาน และ

ติดตามการดําเนินงานเพื่อขับเคลื่อน

ยุทธศาสตรการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริม

ความมั่นคงของชาติ

การประชุมพิจารณารางตัวชี้วัดรวมในแผนการพัฒนา

พื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 

๒๕๖๔) ครั้งที่ ๓

กทม. 14 ม.ค. 2562 ผลประชุมประชุมพิจารณาเห็นชอบใหหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณาปรับ

รางตัวชี้วัดตามความเห็นที่ประชุมครั้งที่ 2 ใหมีความเหมาะสม ชัดเจน 

และสมบูรณมากยิ่งขึ้น

14

การประชุมอํานวยการ ประสาน และ

ติดตามการดําเนินงานเพื่อขับเคลื่อน

ยุทธศาสตรการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริม

ความมั่นคงของชาติ

การประชุมสวนราชการที่เกี่ยวของเพื่อพิจารณาแนว

ทางการจัดทําพื้นที่เปาหมายที่จังหวัดประกาศ

กทม. 6 ก.พ. 2562 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 2 เรื่อง คือ 

1) องคประกอบของคณะอนุกรรมการจัดทําแผนงานดานความมั่นคง

จังหวัด ภายใตคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.)

2) แนวทางการจัดทําพื้นที่เปาหมายที่จังหวัดประกาศ

15

การเขารวมประชุมคณะกรรมการ 

พมพ.ทภ.๑-๔ ทรภ.๑-๓ และ 

กปช.จต. และเขารวมประชุมสวน

ราชการที่เกี่ยวของ

เขารวมการสัมมนาเจาหนาที่ดานการพัฒนาเพื่อความ

มั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตกองทัพภาคที่ ๑ ประจําป 

๒๕๖๒ เพื่อบรรยาย เรื่อง “แผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อ

เสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)” 

นที่ ๑๕ – ๑๖ ม.ค. ๖๒ ณ โรงแรมจันทรา รีสอรท ต.

ทาชาง อ.เมือง จ.นครนายก

จ.นครนายก 15 ถึง 

16

ม.ค. 2562 ผลการดําเนินงาน

ผูแทน สมช.เขารวมการสัมมนาและบรรยาย เรื่อง “แผนการพัฒนาพื้นที่

เสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ. 2561 – 2564)” เพื่อใหความรูบุคลากร

ในการกําหนดแผนงาน/โครงการ ในการขับเคลื่อนแผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อ

เสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ. 2561 – 2564) ใหมีความสมบูรณเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพ และเกิดการบูรณาการรวมกันจากทุกภาคสวน ซึ่ง 

สมช. โดย สตป. เปนหนวยงานหลักรับผิดชอบการขับเคลื่อนแผนดังกลาว
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การเขารวมประชุมคณะกรรมการ 

พมพ.ทภ.๑-๔ ทรภ.๑-๓ และ 

กปช.จต. และเขารวมประชุมสวน

ราชการที่เกี่ยวของ

เขารวมการประชุมและบรรยายเรื่อง “ความเชื่อมโยง

กับยุทธศาสตร/แผนระดับชาติและการกําหนดตัวชี้วัด

รวม” ในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สํานัก

เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคง 

ศูนยปฏิบัติการกองทัพเรือ ประจําป ๒๕๖๒ ระหวาง

วันที่ ๒๓ – ๒๔ ม.ค. ๖๒ ณ โรงแรมเดอะ กรีนเนอรี่ รี

สอรท เขาใหญ อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา

จ.นครราชสีมา 23 ถึง 

24

ม.ค. 2562 ผลการดําเนินการ

ดําเนินการบรรยายและใหความรูในที่ประชุมเรียบรอยโดยผูแทน สมช . 

เปนวิทยากรบรรยายในหัวขอแผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคง

ของชาติ (พ.ศ. 2561 – 2564)เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของไดนําไป

ประยุกตการดําเนินงานใหสอดคลองในทิศทางเดียวกัน

17

การประชุมอํานวยการ ประสาน และ

ติดตามการดําเนินงานเพื่อขับเคลื่อน

ยุทธศาสตรการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริม

ความมั่นคงของชาติ

การเดินทางไปราชการเพื่อตรวจติดตามผลและ

แลกเปลี่ยนองคความรู ตามแผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อ

เสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ณ 

จ.อุดรธานี และ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

จ.อุดรธานี และ สปป.

ลาว

11 ถึง 

13

ก.พ. 2562 ผลการดําเนินการ

1. ที่ประชุมรับทราบเรื่องผลการดําเนินงานขับเคลื่อนแผนแมบทโครงการ

 พมพ.ภูผายลฯ ในหวงที่ผานมา พบวา ปญหาอุปสรรค และรวม

แลกเปลี่ยนขอคิดเห็น ซึ่งพบปญหาอุปสรรคที่สําคัญ คือ บุคลากร

ปฏิบัติงานเดิมมีการโยกยาย และบุคลากรใหมไมไดหารือรวมกันเพื่อ

ผลักดันโครงการอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะการบรรจุ แผนงาน/โครงการ 

เขาในแผนปฏิบัติราชการของแตละหนวยงานตามที่กําหนดไว รวมทั้งมิได

จัดทําขอมูลลงในแบบฟอรมใหมเพื่อเสนอ แผนงาน/โครงการ บรรจุใน

แผนพัฒนาจังหวัด

   2. การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนองคความรูตามแผนการพัฒนาพื้นที่ฯ กับ

 สอท. ณ กรุงเวียงจันทน สปป.ลาว โดยมี เอกอัครราชทูตไทยประจํากรุง

เวียงจันทน ไดชี้แจงใหที่ประชุมรับทราบ ถึงหัวใจสําคัญของแผนการ

พัฒนาพื้นที่ฯ ที่มุงเนนการบูรณาการกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 

และการพัฒนาอยางยั่งยืน มาใชแกไขปญหาความมั่นคงในพื้นที่เปาหมาย
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การเขารวมประชุมคณะกรรมการ 

พมพ.ทภ.๑-๔ ทรภ.๑-๓ และ 

กปช.จต. และเขารวมประชุมสวน

ราชการที่เกี่ยวของ

เดินทางเพื่อเขารวมการบรรยายเรื่อง “แผนการพัฒนา

พื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 

๒๕๖๔) และแนวทางการรายงานผลการดําเนินงาน

ประจําป” ในวันพุธที่ ๒๓ ม.ค. ๖๒ ในการสัมมนาการ

บริหารจัดการยุทธศาสตรการพัฒนาเพื่อเสริมความ

มั่นคงของชาติในการจัดทําแผนงานดานความมั่นคงใน

แผนพัฒนาจังหวัด ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒

จ. พระนครศรีอยุธยา 23 ม.ค. 2562 ดําเนินการบรรยายและใหความรูในที่ประชุมเรียบรอยแลว

19

การเขารวมประชุมคณะกรรมการ 

พมพ.ทภ.๑-๔ ทรภ.๑-๓ และ 

กปช.จต. และเขารวมประชุมสวน

ราชการที่เกี่ยวของ

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงใน

ระดับพื้นที่   ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ (ระดับผูปฏิบัติ) 

ครั้งที่ ๑ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒

จ.ประจวบคีรีขันธ 28 ถึง 

29

ม.ค. 2562 ดําเนินการบรรยายและใหความรูในที่ประชุมเรียบรอยแลว

20

การเขารวมประชุมคณะกรรมการ 

พมพ.ทภ.๑-๔ ทรภ.๑-๓ และ 

กปช.จต. และเขารวมประชุมสวน

ราชการที่เกี่ยวของ

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงใน

ระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๓

จ.ภูเก็ต 30 ถึง 

31

ม.ค. 2562 1. หนวยงานสวนกลาง ไดแก สมช. สศช. มท. ชด.ทหาร และ กอ.รมน.

ชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนแผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของ

ชาติ (พ.ศ. 2561– 2564) ไปสูการปฏิบัติในพื้นที่

2. สล.พมพ.ทรภ.3 ชี้แจงแผนการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ของ

 ทรภ.3 ที่ไดดําเนินการแลวเสร็จและสงใหหนวยงานระดับนโยบายทราบ

แลว รวมถึงการทบทวนแผนงาน/โครงการ ในป งปม.62

3. ที่ประชุมหารือเพื่อบูรณาการการขับเคลื่อนแผนการพัฒนาพื้นที่ฯ ใน

เขต ทรภ.3 โดยมีประเด็นหารือสําคัญในเรื่องการไมไดรับจัดสรร งปม. 

ปญหาการจัดการเขตแดน รวมถึงการจัดทําแนวทางพื้นที่เปาหมายที่

จังหวัดประกาศ ขอมูลเรื่องเกณฑ/คาเปาหมายประกอบการจัดทําราง

ตัวชี้วัดรวมของแผนการพัฒนาพื้นที่ฯ ฉบับปจจุบัน
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การเขารวมประชุมคณะกรรมการ 

พมพ.ทภ.๑-๔ ทรภ.๑-๓ และ 

กปช.จต. และเขารวมประชุมสวน

ราชการที่เกี่ยวของ

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงใน

ระดับพื้นที่   ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ (ระดับผูบริหาร) 

ครั้งที่ ๑ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒

จ.ระยอง 26 ถึง 

27

ก.พ. 2562  ดําเนินการบรรยายและใหความรูในที่ประชุมเรียบรอยโดยผูแทน สมช . 

เปนวิทยากรบรรยายในหัวขอแผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคง

ของชาติ (พ.ศ. 2561 – 2564)เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของไดนําไป

ประยุกตการดําเนินงานใหสอดคลองในทิศทางเดียวกัน

22

การประชุมอํานวยการ ประสาน และ

ติดตามการดําเนินงานเพื่อขับเคลื่อน

ยุทธศาสตรการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริม

ความมั่นคงของชาติ

การจัดการประชุมเพื่อทบทวนโครงการพัฒนาเพื่อ

ความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ภูผายล (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

จ.อุดรธานี 4 ถึง 6 มี.ค. 2562 1. ที่ประชุมรับทราบ การชี้แจงเรื่องที่เกี่ยวของ ๓ เรื่อง ดังนี้ ๑) 

สาระสําคัญและแนวทางการขับเคลื่อนแผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความ

มั่นคงของชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ๒) การดําเนินการขับเคลื่อนแผน

แมบทโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ภูผายล (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 

๒๕๖๔) (โครงการ พมพ. ภูผายลฯ) ๓) แนวทางการขับเคลื่อนและ

แผนพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงในระดับพื้นที่ และกระบวนการจัดทํา

แผนปฏิบัติการ/แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน/โครงการ) โครงการ พมพ. ภู

ผายลฯ

2.การประชุมหารือรายจังหวัด (แบงกลุม) หนวยงานระดับจังหวัดทั้ง ๓ 

กลุม ไดดําเนินการทบทวนพื้นที่เปาหมาย ๑๓๗ หมูบาน เพื่อจัดประเภท

เปนพื้นที่เปาหมายลําดับแรก ลําดับรอง และทั่วไป โดย จ .มุกดาหาร ได

ปรับและทบทวนพื้นที่ดังกลาวเรียบรอยแลวสวน จ .สกลนคร และ จ.

นครพนม จะขอใหสวนราชการที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะอุทยานแหงชาติภูผา

ยลและอําเภอที่เกี่ยวของ ทบทวนพื้นที่เปาหมายอีกครั้ง เพื่อใหสอดคลอง

กับสถานการณปญหาภัยคุกคามในปจจุบัน ซึ่งในพื้นที่เปาหมายเดิมอาจ

ไดรับการแกไขแลว หรือมีการเปลี่ยนแปลงของปญหาภัยคุกคาม (การ

จัดลําดับความสําคัญของพื้นที่เปาหมายลาสุด ดําเนินการในป ๒๕๕๗) ซึ่ง

ทําใหหนวยดําเนินการสามารถนําแผนงาน/โครงการไปปฏิบัติไดตรงกับ

สภาพปญหาในพื้นที่และเปนปจจบัน โดยจะแจงยืนยันพื้นที่เปาหมายให 

สนผ. 1.1

2
การประชุมประสานภารกิชของ สมช. ทุกวันพุธ เวลา 

8.30 น.

สมช. ดําเนินงานตามขอสั่งการตางๆเพื่อใหภารกิจของสมช.บรรลุผลสําเร็จ



3

กาประชุม อศปม. วันที่ 11 ต.ค. 61 (32/61) - 27 ธ.ค.

 61 (43/61) (12 ครั้ง / ครั้งละ 20,775 บาท)

สมช. คณะอนุกรรมการประเมินสถานการณระดับยุทธศาสตรเพื่อเสนอแนะ

แนวทางปองกันและแกปญหาสําคัญที่กระทบตความมั่นคงของชาติ รวมทั้ง

 การรายงานสถานการณและประเด็นความมั่นคงในหวงสัปดาห 

สถานการณในภาพรวม การแตงตั้งคณะทํางานยุทธศาสตรชาติดานตาง ๆ 

รวมทั้ง การนํารางยุทธศาสตรชาติเสนอคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ

4

การประชุมผูบริหาร ครั้งที่ 8/2561 วันที่ 18 ต.ค. 61 

เวลา 8.30 น.

สมช. ลมช.เปประธานการประชุมผูบริหาร และไดติดตามความคืบหนาผลการ

ดําเนินงานและขอสั่งการของ ลมช. รวมทั้งสนผ. ขออนุมัติจัดการประชุม

ประสานภารกิจ ในทุกวันพุธของทุกสัปดาห หวงไตรมาส 1-4 ตุลาคม 

2561 - กันยายน 2562

5

การเขารวมการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ภาคเหนือตอนบน ๒ และ การประชุมคณะรัฐมนตรี

อยางเปนทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 8/61 วันที่ 27 - 

30 ต.ค. 61 ณ จ. เชียงราย

จ.เชียงราย การประชุม ครม.สัญจร ที่จังหวัดเชียงราย เริ่มขึ้นแลว ประเด็นหลัก คือ 

การพิจารณา แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เพื่อเชื่อมโยง

ระหวางประเทศ ผานพื้นที่ 4 เหลี่ยมเศรษฐกิจ  ขอเสนอสําคัญ คือ การ

ผลักดันให 4 จังหวัดเปนพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคเหนือ รองรับการ

พัฒนา โดยเฉพาะรถไฟทางคู ที่จะเชื่อมตอมาจาก จังหวัดนครสวรรค ถึง

กลุมจังหวัด ซึ่งจะเกิดขึ้นในป 2563 และเปดพื้นที่เชื่อมระหวางประเทศ

ผาน 4 เหลี่ยมเศรษฐกิจ คือ เมียนมาร-จีน-ลาว และ เวียดนาม

6

การประชุมคณะกรรมการนโยบายของสภาความมั่นคง

แหงชาติ ครั้งที่ 1/61 วันจันทรที่ 5 พ.ย. 61 เวลา 

10.00 น.

สมช. มีมติเห็นชอบ 1. (ราง)พระราชบัญญัติขอมูลความมั่นคงของรัฐและ

ความลับของทางราชการ พ.ศ. .... และ 2. (ราง)พระราชบัญญัติปองกัน

และปราบปรามการกอการราย พ.ศ. ....  และมอบใหสํานักงานฯ รับ

ความเห็นที่ประชุมไปดําเนินการกอนเสนอสภาความมั่นคงแหงชาติ

พิจารณาตอไป ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตรฯ) มอบนโยบาย

ใหรวมกันประสานหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อผลักดันกฎหมายทั้ง ๒ ฉบับ 

ใหมีผลบังคับใชโดยเร็วในรัฐบาลนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ของหนวยงานดานความมั่นคง รวมถึงเปนการปฏิรูปและพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการดานความมั่นคงของประเทศตอไป
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ประชุมหารือภายในเพื่อแนวทางการขับเคลื่อน

นโยบายและแผนฯ วันที่ 9 พ.ย.61

สนผ. รวมกับ กพบ. จะดําเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการใหกับ

เจาหนาที่ของ สมช. ในหวงเดือน มิ.ย. จํานวน ๒ ครั้ง เพื่อเตรียมการการ

ขับเคลื่อน รางนโยบายและแผนระดับชาติฯ ในเรื่องของการจัดทํา

แผนงาน/โครงการ     ใหมีความสอดคลองกับตัวชี้วัดที่กําหนดไว และได

กําหนดงานแถลงรางนโยบายและแผนระดับชาติฯ ในหวงเดือน ก .ค. เพื่อ

สรางความรูความเขาใจใหแกสวนราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของ

9

ประชุมสภาความมั่นคงแหงชาติ ครั้งที่ 3/61 วันที่ 23 

พ.ย.61

มีมติเห็นชอบดังนี้ 1. (ราง) พระราชบัญญัติขอมูลความมั่นคงของรัฐและ

ความลับของทางราชการ พ.ศ. .... และ 2. (ราง) พระราชบัญญัติปองกัน

และปราบปรามการกอการราย พ.ศ. ....

10

ประชุมตรียมการเพื่อการจัดประชุม สภ มช. ครั้งที่ 

3/61 วันที่ 22 พ.ย. 61

คณะกรรมการประสานงานสภาความมั่นคงแหงชาติไดประชุมเกี่ยวกับการ

จัดประชุมสภา มช รวมทั้งพิจารณาแนวทางในการจัดประชุมใหเปนไป

ตามยุทธศาสตรชาติ ดานความมั่นคง

12

ประชุมผูบริหาร ครั้งที่ 9/61 วันที่ 21 พ.ย. 61 รายงานความคืบหนายุทธศาสตรชาติ และการจัดทําแผนแมบทภายใต

ยุทธศาสตรชาติเพื่อนําเสนอสูการพิจารณาของ ครม. รวมทั้งติดตามความ

คืบหนาผลการดําเนินงานและขอสั่งการของ ลมช. การรายงาน

สถานการณและประเด็นความมั่นคงในหวงสัปดาห เพื่อเตรียมพรอมรับมือ

กับสถานการณตางๆ

14

เขารวมประชุมคณะรัฐมนตรีอยางเปนทางการนอก

สถานที่ จ.หนองคาย วันที่ 11-17 ธ.ค. 61

พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธานการประชุม

คณะรัฐมนตรีอยางเปนทางการนอกสถานที่ ผลการประชุมที่เกี่ยวของกับ

ความมั่นคงไดแก รางบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานกิจการ

ยุติธรรมและกฎหมายระหวางกระทรวงยุติธรรมแหงราชอาณาจักรไทย

และกระทรวงยุติธรรมแหง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
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ประชุม อศปม. ไตรมาสที่ 2 วันที่ 3 ม.ค. - 28 มี.ค. คณะอนุกรรมการไดประชุมหารือเกี่ยวกับการประเมินสถานการณและการ

เตรียมความพรอมรองรับสถานการณความมั่นคงในระยะตอไป กรณี 

สถานการณภายหลังการเลือกตั้ง รวมทั้ง ติดตามการเคลื่อนไหวของกลุม

พรรคการเมืองและกลุมสังเกตุการณการเลือกตั้ง และเหตุการณอื่นๆ ใน

หวงไตรมาสที่ 2

19

เขารวมการประชุมคณะรัฐมนตรีอยางไมเปนทางการ

นอสถานที่ ณ จ.ลําปาง

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามขอเสนอ การพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมของภาคเอกชนกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน1 (เชียงใหม 

ลําปาง ลําพูน และแมอองสอน) งบประมาณลงทุน 1.7 หมื่นลานบาท 

ระยะ 5 ป  ระหวางป 2563 - 2567

20

ประชุมคณะกรรมการประสานงานของสภาความมั่นคง

แหงชาติ ครั้งที่ 1/62 วันที่ 6 ก.พ.

พลเอก วัลลภ รักเสนาะ เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ เปนประธาน 

เพื่อชี้แจงรางยุทธศาสตรดานความมั่นคงภายใตยุทธศาสตรชาติ ราง

นโยบายและแผน ระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติและการจัดท 

าแผนรองรับ รวมทั้งการจัดท าแผนแมบท ภายใตยุทธศาสตรชาติและ

แนวทางการเสนอแผนดังกลาวเขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ไดรวมกันพิจารณาแนวทางการจัดท 

าแผนแมบทภายใต ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง เพื่อใหการจัดท 

าแผนแมบทของสวนราชการที่เกี่ยวของ เปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยมี

ผูแทนจากกรรมการจัดท ายุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง และ 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ รวมชี้แจง

ในประเด็นที่ เกี่ยวของตอที่ประชุมคณะกรรมการฯ

21

ประชุมผูบริหาร ครั้งที่ 1/62 วันที่ 30 ม.ค. 62 ลมช. ไดประชุมติดตามความคืบหนาผลการดําเนินงานและอสั่งการของ 

ลมช. เชน การประเมินสถานการณการแจงเตือนสถานการณดานความ

มั่นคง สถานการณชายแดนใต ตัวชี้วัด สมช. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2562 ขอเสนอของ สนผ. เห็นควรใหผูบริหาร/สํานัก/กลุมงาน ทราบและ

ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป
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ประชุมแนวทางการดําเนินงานของ สมช. ตอรางแผน

แมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ วันที่ 15 ม.ค.

ฝายเลขานุการฯ ไดจัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นจากภาคสวนตางๆ 

ไดแก ภาควิชาการ หนวยงานรักษาความมั่นคงภายในของจังหวัดทุก

จังหวัด หนวยงานที่เกี่ยวของกับระบบเตรียมความพรอมแหงชาติและ

ศักยภาพการปองกันประเทศ รวมถึง ไดรับฟงความคิดเห็นจากที่ประชุม

คณะอนุกรรมการฯ ซึ่งที่ประชุมไดเสนอขอคิดเห็นที่สําคัญตอการ

ดําเนินงานของ สมช.

23

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ดานอนาคตศึกษา วันที่ 

14-15 มี.ค.

การบรรยาย/อภิปรายเกี่ยวกับภาพรวมหลักวิชาอนาคตศึกษา โดย 

วิทยากรผูทรงคุณวุฒิจาก GCSP รวมทั้งการฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการ

ประยุกตใชเครื่องมือการตีความและวิธีการตีความที่เหมาะสม การถก

แถลงภายใตประเด็นความมั่นคง (กรณีศึกษา) และนําเสนอแนวทางการ

แกไขเบื้องตนที่ไดจากการประยุกตใชเครื่องมือทางอนาคตศึกษา

24

ประชุมแนวทางการดําเนินงานของ สมช. ตอรางแผน

แมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ วันที่ 5 ก.พ.

ฝายเลขานุการฯ ไดจัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นจากภาคสวนตางๆ 

ไดแก ภาควิชาการ หนวยงานรักษาความมั่นคงภายในของจังหวัดทุก

จังหวัด หนวยงานที่เกี่ยวของกับระบบเตรียมความพรอมแหงชาติและ

ศักยภาพการปองกันประเทศ รวมถึง ไดรับฟงความคิดเห็นจากที่ประชุม

คณะอนุกรรมการฯ ซึ่งที่ประชุมไดเสนอขอคิดเห็นที่สําคัญตอการ

ดําเนินงานของ สมช.

25 จัดซื้อหมึกเครื่องพิมพเอกสาร ดําเนินการเรียบรอยแลว

26

ประชุมแนวทางการดําเนินงานของ สมช. ตอรางแผน

แมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็นความมั่งคง ครั้งที่

 3/62 25 ก.พ.

ฝายเลขานุการฯ ไดจัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นจากภาคสวนตางๆ 

ไดแก ภาควิชาการ หนวยงานรักษาความมั่นคงภายในของจังหวัดทุก

จังหวัด หนวยงานที่เกี่ยวของกับระบบเตรียมความพรอมแหงชาติและ

ศักยภาพการปองกันประเทศ รวมถึง ไดรับฟงความคิดเห็นจากที่ประชุม

คณะอนุกรรมการฯ ซึ่งที่ประชุมไดเสนอขอคิดเห็นที่สําคัญตอการ

ดําเนินงานของ สมช.
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ประชุมผูบริหารครั้งที่ 2/62 วันที่ 28 ก.พ. 62 การติดตามความคืบหนาผลการดําเนินงานและขอสั่งการ ลมช. เชนเรื่อง 

สถานการชายแดนภาคใต การฝก Cobra Gold 2019 การรักษา

ความสัมพันธกับจีนและสหรัฐอเมริกา เปนตน

31

ประชุม อศปม. ไตรมาสที่ 3 วันที่ 4 เม.ย. - 27 มิ.ย. 

(11/62 - 22/62)

คณะอนุกรรมการศึกษาและประเมินสถานการณระดับยุทธศาสตรเพื่อ

เสนอแนะแนวทางการปองกันและแกไขปญหาสําคัญไดประชุม หารือ

เกี่ยวกับเหตุการณภายหลังการเลือกตั้ง การเคลื่อนไหวของพรรคการเมือง

ตางๆ การดําเนินคดีตามมาตรา 116 กับนายธนาธร จึงรุงเรืองกิจ และ

ปญหาของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และเหตุการณที่

สงผลกระทบตอความมั่นคงในหวงการประชุมไตรมาสที่ 3

32
ครั้งที่ 12/62 ยืมเงินทดลอง 20,775 / ใชจริง 13,125

 / เหลือ 6,775

11 เม.ย 62 ดําเนินการเรียบรอยแลว

33
ครั้งที่ 13/62 ยืมเงินทดลอง 20,775 / ใชจริง 14,250

 / เหลือ 6,525

18 เม.ย 62 ดําเนินการเรียบรอยแลว

34
ครั้งที่ 16/62 ยืมเงินทดลอง 20,775 / ใชจริง 13,000 

  / เหลือ 7,775

24 มิย 62 ดําเนินการเรียบรอยแลว

สนผ. 1.7

2

ประชุมคณะทํางานพัฒนาแผนปฏิบัติราชการ ประสาน

 และบูรณาการ งปม.ของ สมช. ครั้งที่ 4/61 วันที่ 9 

พ.ย. ดําเนินการเรียบรอยแลว

3 จัดกระดาษถายเอกสาร ดําเนินการเรียบรอยแลว

4

ประชาสัมพันธเพื่อเผยแพรองคความรูและสรางความ

เขาใจกิจกรรมงานดานความมั่นคงของชาติ วันที่ 12 

ม.ค.(เบิก 4งบ 1สตป., 1.7, 2.6, 3.1) ดําเนินการเรียบรอยแลว

5
คาเบี้ยประชุมและผลประโยชนตอบแทนอื่นฯ(โอน

เปลี่ยนแปลง) ดําเนินการเรียบรอยแลว



8
ประชุมคณะกรรมการจัดทํารางขอบเขตของงานหรือ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 15 พค 2562 ดําเนินการเรียบรอยแลว

สนผ. 2.6

1 การสื่อสารสาธารณดานความมั่นคง ดําเนินการเรียบรอยแลว

2

ประชุมฝายเลขานุการคณะอนุกรรมการปฏิรูป

ระบบงานความมั่นคง วันที่ 3 ต.ค. 61 เวลา 13.00 น. 

(700 บาท)

สมช. ดําเนินการเรียบรอยแลว

3
จัดทํานิทรรศการเผยแพรผลการดําเนินงานของคณะ

อนุปฏิรูประบบงานความมั่นคง

ดําเนินการเรียบรอยแลว

4
ประชาสัมพันธเพื่อเผยแพรองคความรูและสรางความ

เขาใจกิจกรรมงานดานความมั่นคงของชาติ วันที่ 1

ดําเนินการเรียบรอยแลว

5 คาเบี้ยประชุมและผลประโยชนตอบแทนอื่นฯ ดําเนินการเรียบรอยแลว

6

การจัดทําเลมนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความ

มั่นคงแหงชาติ (พ.ศ.2561 - 2565) เพื่อเสนอทูลเกลา 

ฯ ลงพระปรมาภิไธย 4 เลม

13 พ.ค. 62 ดําเนินการเรียบรอยแลว

7

ขออนุมัติหลักการในการจัดพิมพนโยบายและแผน

ระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ. 2561- -

2565) ฉบับแจกจาย 2000 เลม

17 พ.ค. 62 ดําเนินการเรียบรอยแลว

8

เลมนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคง

แหงชาติ (พ.ศ.2561 - 2565) เพื่อประกาศพระบรม

ราชโองการ ปกออน 10เลม ปกแข็ง 5 เลม

18 มิ.ย 62 ดําเนินการเรียบรอยแลว

 สนผ. 7

การจัดจางที่ปรึกษา



สปภ.

3
ประชุม คกก.รอยกรองงานของสภาความมั่นคง

แหงชาติ ครั้งที่ 1/61 วันที่ 17 ต.ค.61

ดําเนินการเรียบรอยแลว

4 คาเบี้ยประชุม อศปม. ครั้งที่ 1/62 วันที่ 10 ต.ค. 61 ดําเนินการเรียบรอยแลว

5 คาเบี้ยประชุม อศปม. ครั้งที่ 2/62 วันที่ 24 ต.ค. 61 ดําเนินการเรียบรอยแลว

6
หารือกับ ผอ.ศูนยตอตานการกอการรายเกาหลีใต 

และคณะ วันที่ 29 ต.ค.61

ดําเนินการเรียบรอยแลว

7
เขาเยี่ยมคารวะ หน.สํานักขาวกรองแหงชาติอินเดีย

ประจําประเทศไทย วันที่ 24 ต.ค.61

ดําเนินการเรียบรอยแลว

8
ประชุม คกก.ประสานและอํานวยการยุทธศาสตรขาว

กรองแหงชาติฯ วันที่ 31 ต.ค.61

ดําเนินการเรียบรอยแลว

9

ประชุมหารือกับผูแทนยุทธศาสตรภูมิภาคเอซีย

ตะวันออกเฉียงเหนือสํานักขาวกรองแหงชาติเกาหลีใต 

วันที่ 7 พ.ย.61

ดําเนินการเรียบรอยแลว

10
ประชุมหารือแลกเปลี่ยนขอมูลสถานการณการใชอาวุธ

เคมีในการสังหารบุคคลที่เกี่ยวของฯ วันที่ 2 พ.ย.61

ดําเนินการเรียบรอยแลว

12

ประชุมแลกเปลี่ยนขอมูลดานการขาวเพื่อประเมิน

สถานการณภัยคุกคามความมั่นคง วันที่ 20-21 ธ.ค. จ.

ตาก

ดําเนินการเรียบรอยแลว

13 คาเบี้ยประชุม อสกช. ครั้งที่ 3/62 วันที่ 14 พ.ย. 61 ดําเนินการเรียบรอยแลว

14 คาเบี้ยประชุม อสกช. ครั้งที่ 4/62 วันที่ 28 พ.ย. 61 ดําเนินการเรียบรอยแลว

15 คาเบี้ยประชุม อสกช. ครั้งที่ 5/62 วันที่ 12 ธ.ค. 61 ดําเนินการเรียบรอยแลว

16 คาเบี้ยประชุม อสกช. ครั้งที่ 6/62 วันที่ 9 ม.ค. 62 ดําเนินการเรียบรอยแลว

17 คาเบี้ยประชุม อสกช. ครั้งที่ 7/62 วันที่ 23 ม.ค. 62 ดําเนินการเรียบรอยแลว

18 คาเบี้ยประชุม อสกช. ครั้งที่ 8/62 วันที่ 6 ก.พ. 62 ดําเนินการเรียบรอยแลว

19 คาเบี้ยประชุม อสกช. ครั้งที่ 9/62 วันที่ 6 มี.ค. 62 ดําเนินการเรียบรอยแลว

20 คาเบี้ยประชุม อสกช. ครั้งที่ 10/62 วันที่ 20 มี.ค. 62 ดําเนินการเรียบรอยแลว



21 คาเบี้ยประชุม อสกช. ครั้งที่ 11/62 วันที่ 27 มี.ค. 62 ดําเนินการเรียบรอยแลว

22 คาเบี้ยประชุม อสกช. ครั้งที่ 12/62 วันที่ 10 เม.ย. 62 ดําเนินการเรียบรอยแลว

25
เขารวมประชุมประสานงานดานการขาวของศูนย

ปฏิบัติการกองทัพบกประจําเดือน พ.ย.61

ดําเนินการเรียบรอยแลว

26 คาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เดือน ธ.ค.61 ดําเนินการเรียบรอยแลว

27
ประชุมหารือกับผูแทนศูนยวิเคราะหสถานการณกอ

การราย สถาบันเจนีวาฯ วันที่ 14 ธ.ค.61

ดําเนินการเรียบรอยแลว

28
เขารวมประชุมประชาคมขาวกรองศูนยประสานขาว

กรองแหงชาติ ภาค5 วันที่ 18 ธ.ค. จ.ปตตานี

ดําเนินการเรียบรอยแลว

29
ประชุมคณะอนุ กก.ประสานและอํานวยการ

ยุทธศาสตรขาวกรองแหงชาติ ครั้งที่2 วันที่ 25 ธ.ค.

ดําเนินการเรียบรอยแลว

34
เขาเยี่ยมคารวะ หน.สํานักขาวกรองแหงชาติ

สาธารณรัฐอินเดียฯ วันที่ 8 ม.ค.61

ดําเนินการเรียบรอยแลว

36

ประชุมหารือเกี่ยวกับการเขียนรายงานสถานการณ

รวมกับ จนท.สํานักขาวกรองกลางสหรัฐฯ วันที่ 11 

ม.ค.62

ดําเนินการเรียบรอยแลว

37

ประชุมเพื่อติดตาม ประสาน และอํานวยการ

ยุทธศาสตรขาวกรองแหงชาติฯ วันที่ 29-30 ม.ค.62 จ.

ลําปาง

ดําเนินการเรียบรอยแลว

39
ประชุมประสานงานดานการขาวของศุนยปฏิบัติการ

กองทัพบก วันที่ 25 ม.ค. จ.เชียงใหม

ดําเนินการเรียบรอยแลว

40
ประชุมคณะอนุ กก.ประสานและอํานวยการ

ยุทธศาสตรขาวกรองแหงชาติ ครั้งที่3 วันที่ 13 ก.พ.

ดําเนินการเรียบรอยแลว

42
คาเบี้ยประชุมและผลประโยชนตอบแทนอื่นฯ(โอน

เปลี่ยนแปลง) (18,700+300,400)

ดําเนินการเรียบรอยแลว

44
เขาเยี่ยมคารวะและหารือของหัวหนา สน .R&AW 

ประจําประเทศไทย วันที่ 12 ก.พ.62

ดําเนินการเรียบรอยแลว



45 จัดซื้อหมึกเครื่องพิมพเอกสาร ดําเนินการเรียบรอยแลว

46
ผูชวยทูตอิสราเอลประจําประเทศไทยขอเขาหารือกับ

ที่ปรึกษาสภาความมั่นคงแหงชาติ วันที่ 22 ก.พ.

ดําเนินการเรียบรอยแลว

47
ประชุม คกก.นโยบายรักษาความปลอดภัยแหงชาติ 

ครั้งที่ 1/62 วันที่  8 มี.ค.62

ดําเนินการเรียบรอยแลว

49

ผอ.สํานักนโยบายและแผนกลาโหมอิสราเอล มีความ

ประสงคขอเขาเยี่ยมคารวะและหารือประเด็นความ

มั่นคงกับ ลมช. วันที่ 28 ก.พ.

ดําเนินการเรียบรอยแลว

50
ประชุมแลกเปลี่ยนขอมูลดานสถานการณความมั่นคง

และภัยคุกคามทางไซเบอรฯ วันที่ 7 มี.ค.

ดําเนินการเรียบรอยแลว

51
เขาพบ ลมช. ของ ทปษ.พิเศษ สอท.สหรัฐฯ วันที่ 12 

มี.ค.62

ดําเนินการเรียบรอยแลว

52
ประชุมแลกเปลี่ยนสถานการณดานการกอการราย 

สนง.R&AW ประจําประเทศไทย วันที่ 12 มี.ค.

ดําเนินการเรียบรอยแลว

53
ประชุมแลกเปลี่ยนสถานการณดานการกอการราย 

สนง.R&AW ประจําประเทศไทย

ดําเนินการเรียบรอยแลว

54
ประชุม คกก.รอยกรองงานของสภาความมั่นคง

แหงชาติ ครั้งที่ 1/62 วันที่ 18 มี.ค.

ดําเนินการเรียบรอยแลว

55
ประชุมประสานงานดานการขาวของศูนยปฏิบัติการ

กองทัพบก วันที่ 29 มี.ค. จ.เลย

เลย ดําเนินการเรียบรอยแลว

1

โครงการเสริมสรางความเขาใจและแลกเปลี่ยน

ขอคิดเห็นเกี่ยวกับขอเสนอแนวทางการจัดการศึกษาใน

 จชต. วันที่ 26 พ.ย. - 1 ธ.ค. (อียิปต,จอรแดน) (เบิก 

3งบ 2สชต.,3สล.คปต.,1.3)



2

เขารวมหารือสถานการณดานการขาวกรองและ

ประสานความรวมมือระหวางประชาคมขาวกรองไทย-

ออสเตรเลีย ตามคําเชิญฯ วันที่ 5-10 พ.ย. กรุง

แคนเบอรราและนครซิดนีย

กรุงแคนเบอรราและนคร

ซิดนีย

3

โครงการสงเสริมและประสานความรวมมือดานการ

ประเมินภัยคุกคาม ระหวางสํานักงานสภาความมั่นคง

แหงชาติกับสํานักงานตํารวจแหงชาติญี่ปุน วันที่ 24 

ก.พ. - 1 มี.ค.62 (ญี่ปุน)

ญี่ปุน

สภช. ไทย อินเดีย

2
คาเบี้ยประชุมและผลประโยชนตอบแทนอื่นฯ(โอน

เปลี่ยนแปลง)

กรุงเทพฯ 6 3 2562 ดําเนินการเรียบรอยแลว

3

เขาเยี่ยมคาราวะและหารือขอราชการของนางสุจิตรา ดู

ไร (H.E. Ms. Suchitra Durai) เอกอัครราชทูตอินเดีย

ประจําประเทศไทย ในวันพุธที่ ๖ มี.ค. ๖๒ เวลา 

๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ หองสิทธิเศวตศิลา ทําเนียบ

รัฐบาล กรุงเทพฯ

การเขาเยี่ยมคาราวะมีประเด็นหลักในการพูดคุยทั้งสิ้น ๓ ประเด็น ไดแก

๑. ประเด็นดานความสัมพันธในระดับทวิภาคีระหวางไทย – อินเดีย ทั้ง

สองประเทศมีความสัมพันธอันดีในทุก ๆ มิติมาอยางตอเนื่อง มีการ

แลกเปลี่ยนการเยือนอยางสม่ําเสมอ ซึ่งรัฐบาลอินเดียเองไดใหความสําคัญ

กับความรวมมือในทุก ๆ มิติ โดยเฉพาะดานความมั่นคงและความ

พยายามกระชับความสัมพันธใหแนนแฟนยิ่งขึ้นทั้งในระดับทวิภาคีและ

1

เขารวมประชุมคณะทํางานรวมวาดวยความรวมมือ

ดานการตอตานการกอการรายและอาชญากรรมขาม

ชาติ ภายใตกรอบ BIMSTEC (BIMSTEC Joint 

Working Group on Counter Terrorism and 

Transnational Crime) ครั้งที่ 9 ระหวางวันที่ 5 - 9 

ส.ค. 62 (รวมวันเดินทาง) ณ กรุงทิมพู ราชอาณาจักร

ภูฏาน

ราชอาณาจักรภูฏาน 5 8 2562

สภช. ไทย มาเลเซีย



1

เขารวมประชุมแลกเปลี่ยนขอมูลดานการตอตานการ

กอการรายและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร ระหวาง

วันที่ 11-15 ธ.ค. 61 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุน

ญี่ปุน 11 12 61 การหารือกับ นาย Shigeru Kitamura ผูอํานวยการสํานักงานดานการ

ขาวกรองและการวิจัยประจําคณะรัฐมนตรี สรุปผลไดดังนี้ 

1) ทั้งสองฝายไดหารือถึงภารกิจ CIRO ในการวิเคราะหและรายงานขาว

กรองที่สงผลตอความมั่นคงของชาติแก นรม  และ ครม  เพื่อการกําหนด

สภช. BIMSTEC

1

ประชุมเตรียมการภายใน สมช. สําหรับการประชุม

ประจําปของหัวหนาฝายความมั่นคงประเทศสมากชิก 

วันที่ 25 ธ.ค. 61 เวลา 13.30-16.00 น. ณ หอง

ประชุมศรีวิสารวาจา ชั้น 3 สมช. ทําเนียบรัฐบาล

กรุงเทพฯ 25 12 61

2

ประชุมคณะกรรมการความรวมมือดานความมั่นคง

ของกลไกคณะทํางานรวมวาดวยความรวมมือดานการ

ตอตานการกอการรายและอาชญากรรมขามชาติ 

ภายใตกรอบ BIMSTEC ครั้งที่ 1/2562 (สภช.) 

ระหวางวันที่ 28 ม.ค. 62 ณ ทําเนียบรัฐบาล

กรุงเทพฯ 28 1 62 เปนการประชุมคณะกรรมการความรวมมือดานความมั่นคง เพื่อหารือ

ทางดานขอพึงระวังและแนวโนมถานการณตาง ๆ ที่อาจจะถูกตั้งคําถามใน

การจัดประชุมผูนําดานความมั่นคงในกลุมประเทศ BIMSTCE ครั้งที่ ๓ ใน

หวงเดือนมีนาคม โดยประเด็นสําคัญของการประชุมในมุงไปที่ทาทีของ

อินเดีย ที่ใหความสําคัญมากและมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยมีการผลักดันดาน

ภูเขา ระบบนิเวศวิทยา ความมั่นคงทางทะเล ฯลฯ ซึ่งในที่ประชุมไดแสดง

3

การประชุมคณะกรรมทํางานประจําปของหัวหนาฝาย

ความมั่นคงประเทศสมาชิก BIMSTEC วันที่ 4 ก.พ. 

เวลา 13.30-16.00 น. ณ หองประชุมวิจิตรวาทการ 

ชั้น 3 สมช. ทําเนียบรัฐบาล

กรุงเทพฯ 4 2 62 การประชุมไดมีการแจงใหทราบถึงการแตงตั้งคณะทํางานจัดการประชุม

ประจําปของหัวหนาฝายความมั่นคงประเทศสมาชิก BIMSTEC ครั้งที่ 3 

ระหวางวันที่ ๒๐-๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ ณ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยมี

การกําหนดผูประสานงานของฝายงานตาง ๆ ภายในคณะทํางานฯ และได

แจงตอที่ประชุมวาเจาหนาที่ทานใดประจําอยูฝายใด

4

ประชุมคณะทํางานจัดการประชุมประจําปของหัวหนา

ฝายความมั่นคงประเทศสมาชิก BIMSTEC ฝายรับรอง

คณะผูติดตามหัวหนาคณะประเทศสมาชิก (Liaison) 

วันที่ 14 ก.พ. 62 เวลา 13.00-16.00 น. ณ หอง

ประชุมชั้น 4 สมช. ทําเนียบ

กรุงเทพฯ 14 2 62 การประชุมเฉพาะฝายรับรองคณะผูติดตามหัวหนาคณะประเทศสมาชิก 

BIMSTEC ไดมีการแจงรายละเอียดเกี่ยวกับกําหนดการตาง ๆ วันรับคณะ

หัวหนาฯ วันประชุม และวันเดินทางกลับของคณะฯ ใหกับฝายรับรอง

คณะฯ (Liaison) ทราบ มีดังนี้ ระเบียบการปฏิบัติตนการเขารับคณะที่

สนามบิน ลําดับการเดินทาง ลําดับขบวนรถเพื่อเขาเยี่ยมคาราวะ

นายกรัฐมนตรี การเขาเช็คที่พักแรม ขอควรระวังในการติดตาม และ



5

ประชุมคณะทํางานจัดการประชุมประจําปของหัวหนา

ฝายความมั่นคงประเทศสมาชิก BIMSTEC ฝายรับรอง

คณะผูติดตามหัวหนาคณะประเทศสมาชิก (Liaison) 

วันที่ 22 ก.พ. 62 เวลา 13.00-16.00 น. ณ หอง

ประชุมวิจิตรวาทการชั้น 3 สมช. ทําเนียบ

กรุงเทพฯ 22 2 62 ประชุมเพื่อแจงความคืบหนาถึงการดําเนินงานของฝายตาง ๆ ชี้แจงถึง

อุปสรรคปญหาที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นเพื่อวางแนวทางการแกไข

ปญหากอนวันประชุม โดยไดมีการแจงกําหนดการตั้งแตวันรับคณะ

หัวหนาฝายความมั่นคงทั้ง 7 ประเทศ วันประชุม และวันกลับของคณะ

โดยละเอียด เชน การนัดรวมพลเจาหนาที่ สมช. เวลากี่นาฬิกาที่ไหน การ

เคลื่อนขบวนรถทาผูนํากี่นาฬิกา เริ่มประชุมเวลากี่โมง ในแตละลําดับขั้นใช

6

ประชุมสวนราชการที่เกี่ยวของประจําปหัวหนาฝาย

ความมั่นคงประเทศสมาชิก ครั้งที่ 3 วันที่ 5 มี.ค. 2562

 เวลา 09.30-12.00 ณ หองปะชุมศรีวิสารวาจา ชั้น 3 

กรุงเทพฯ 5 2 62 เปนการประชุมกับหนวยงานที่เกี่ยวของไดแก สมช. กต. และ สขก. เพื่อ

ปรึกษาหารือถึงประเด็นละเอียดออนของประเทศสมาชิกที่มีกําลังมีขอ

ขัดแยงตอกัน โดยทาง กต. และสขก. ไดใหคําแนะนําถึงประเด็นสําคัญ

 ึ ั  ป ิ  ึ ื ใ 

7

ประชุมคณะทํางานจัดการประชุมประจําปของหัวหนา

ฝายความมั่นคงประเทศสมาชิก BIMSTEC ครั้งที่ 3 

วันที่ 8 มี.ค. 62 เวลา 13.00-16.00 น. ณ หองประชุม

วิจิตรวาทการชั้น 3 สมช. ทําเนียบ

กรุงเทพฯ 8 3 62 การรายงานความคืบหนาของฝายตางๆแกทานประธานและที่ประชุมทราบ

 โดยมีฝายเลขาเปนผูรายงานกําหนดตาง ๆ ภายในงานทั้ง 3 วัน ฝาย

สารัตถะ รายงานถึงการเตรียมการนําฝายหัวหนาคณะเขาเยี่ยมคารวะ

นายกรัฐมนตรี ความพรอมดานเอกสาร และทาทีของไทยตอที่ประชุม 

ฝายพิธีการและอํานวยการ รายงานถึงกําหนดการเดินทางถึงเมืองไทยของ

8

ประชุม คกก.ความรวมมือดานความมั่นคงของกลไก

คณะทํางานรวมวาดวยความรวมมือดานการตอตาน 

การกอการรายและอาชญากรรมขามชาติ ภายใตกรอบ

 BIMSTEC วันที่ 14 มี.ค.62

กรุงเทพฯ 14 3 62

9

การประชุมประจําปของหัวหนาฝายความมั่นคง

ประเทศสมาชิก BIMSTEC ครั้งที่ 3 ระหวางวันที่ 

20-22 มี.ค. 2562 ณ โรงแรมเดอะสุโขทัย กรุงเทพฯ 

และอาคารรับรองเกษะโกมล

กรุงเทพฯ 20 3 62

1

การประชุมคณะทํางานยอยวาดวย

ความรวมมือดานกฎหมายและการ

บังคับใชกฎหมายภายใตกรอบ 

BIMSTEC

เขารวมประชุมคณะทํางานยอยวาดวยประเด็นดาน

กฎหมายฯ วันที่ 28-31 ต.ค.61 (เนปาล)

เนปาล 28 10 61 1.สาระสําคัญจากการประชุม (1) ในการประชุมคณะทํางานยอยฯ ได

กําหนดใหมีการเจรจาในเนื้อหาของรางอนุสัญญา BIMSTEC วาดวยการ

ตอตานการคามนุษย ซึ่งเปนการเจรจาในสาระสําคัญที่ตอเนื่องจากการ

ประชุมคณะทํางานยอยฯ ครั้งที่ 7 และอาจพิจารณารางอนุสัญญา 

BIMTEC วาดวยการโอนตัวนักโทษเปนลําดับถัดไปหากไมสามารถบรรลุ

  



2

การประชุมคณะทํางานยอยวาดวย

การสกัดกั้นการสนับสนุนทางการเงิน

แกการกอการราย ภายใตกรอบ 

BIMSTEC

เขารวมประชุมคณะทํางานวาดวยการตอตานการ

สนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายฯ วันที่ 18-21 

พ.ย.61 (เนปาล)

เนปาล 18 11 61 (1) การเปลี่ยนแปลงคณะทํางานยอยจาก Combating the Financing of

 Terrorism เปน Anti-Money Laundering and Combating the of 

Terrorism ที่ผานการรับรองจากประชุมเจาหนาที่อาวุโส BIMSTEC เมื่อ

เดือน ส.ค. 60 

(2) การปรับปรุงขอมูลรายชื่อบุคคลและองคกรที่ถูกกําหนดในหนาเว็บไซต

ของ BIMSTEC 

(3) การทบทวนสถานการณจัดทําบันทึกความเขาใจในระดับทวิภาคีดาน

การแลกเปลี่ยน

3

การประชุม Track 1.5 Security 

Dialogue Forum

เขารวมประชุมหารือ Dialogue of BIMSTEC Think 

Tanks on Regional Security กรุงนิวเดลี ประเทศ

อินเดีย วันที่ 12-16 พ.ย.61

อินเดีย 12 11 61 ไดมีการหารือใน 5 ประเด็น ดังตอไปนี้

1) ภัยคุกคามจากการกอการราย การกอการรายยังเปนปญหาที่สําคัญที่สุด

ในภูมิภาค การสรางวาทกรรมตอบโต เปนประเด็นสําคัญที่ตองไดรับการ

พัฒนารวมกัน และนําไปสูการปรับใชใหเขากับบริบทของแตละประเทศ

ตอไป

 ั่  ื้ ี่  ื ไ   ป ื้ ี่ ี่ ี

4

การประชุม Track 1.5 Security 

Dialogue Forum

เขารวมการฝกอบรม Training Programme on 

Computer Forensics ภายใตกรอบ BIMSTEC  

เมืองไฮเดอราบัด สาธารณรัฐอินเดีย วันที่ 11-17 พ.ย.

61

อินเดีย

5

เขารวมประชุม BIMSTEC Conference on Regional

 Cyber Security Cooperation ณ กรุงนิวเดลี 

สาธารณรัฐอินเดีย วันที่ 4-9 ธ.ค.61

อินเดีย  การนําเสนอทัศนะเกี่ยวกับความมั่นคงทางไซเบอรของผูแทนประเทศ

สมาชิกในกรอบ BIMSTEC โดยแตละประเทศไดนําเสนอแนวทางการ

ดําเนินงานภายในประเทศ ลักษณะความรวมมือและความทาทายจากภัย

คุกคามทางไซเบอรของแตละประเทศ

 ภัยคกคามทางไซเบอรและความรวมมือระหวางประเทศในภมิภาคบิมส

6

เขารวมการฝกอบรมโครงการเสริมสรางศักยภาพ

สําหรับผูปฏิบัติงานดานความมั่นคงของประเทศสมาชิก

 BIMSTEC เมืองไฮเดอราบัด สาธารณรัฐอินเดีย วันที่ 

17 ก.พ.-2 มี.ค.62

อินเดีย 17 2 62 เปนการอบรมเกี่ยวกับการตอตานการกอการราย ความมั่นคงปลอดภัยไซ

เบอร และอาชญากรรมขามชาติ โดยเฉพาะในบริบทของอินเดีย โดนมีการ

สาธิตขั้นตอนการฝกซอมและบทบาทของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการ

ตอตานการกอการราย อาทิ การสืบสวน การเผชิญเหตุ ฯลฯ โดยมี

ผูเขารวมอบรมมาจากหนวยงานดานความมั่นคงและหนวยบังคับใช

       



7

การเดินทางเขารวมประชุมคณะทํางานยอยวาดวย

ประเด็นดานกฎหมายและการบังคับใชกฎหมาย ครั้งที่

 8 ณ กรุงกาฐมาณฑุ สหพันธสาธารณรัฐประชาธิปไตย

เนปาล วันที่ 28-31 พฤศจิกายน 2561

เนปาล 28 11 61

8

เขาพบหารือกับผูแทนหนวยงานดานความมั่นคงทางไซ

เบอรของออสเตรเลีย ระหวางวันที่ระหวางวันที่ 16-20

 ธ.ค. 61 ณ เครือรัฐออสเตรเลีย

เครือรัฐออสเตรเลีย 16 12 61    การเขาพบหารือกับนาย Tobias Feakin อัครราชทูตดานความมั่นคง

ทางไซเบอร มีประเด็นการหารือเกี่ยวกับการสรางความรวมมือระหวาง

ประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวทางการปองกันและแกไขปญหาความ

มั่นคงทางไซเบอร โดยอาจมีการจัดทําขอตกลงระหวางกันอยางเปน

9

การประชุม Regional Maritime Safety 

Conference ระหวางวันที่ 18-21 ก.พ. 62 ณ นครมุม

ไบ สาธารณรัฐอินเดีย

สาธารณรัฐอินเดีย 19 2 62 การประชุมฯดังกลาวเปนผลสืบเนื่องจากการประชุมสุดยอดอาเซียน – 

อินเดีย ที่ไดใหความสําคัญกับความรวมมือทางภาพสถานการณทางทะเล 

(Maritime Domain) ซึ่งเปนหนึ่งในประเด็น ความรวมมือภายใตหุนสวน

ทางยทธศาสตรระหวางอาเซียน – อินเดีย การประชมมีประเด็นสําคัญ

สภช. อาชญากรรมขามชาติ

2

การประชุม/สัมมนา เพื่อชี้แจง 

อํานวยการ/ประสานงาน/ติดตามการ

ปฏิบัติใหเปนไปตามยุทธศาสตรการ

ปองกันและแกไขปญหาอาชญากรรม

ขามชาติ และความมั่นคงปลอดภัยไซ

เบอร

ประชุมพิจารณาแนวทางในการปองกันผลกระทบดาน

ความมั่นคงจากการใหบริการที่พักที่ไมไดจดทะเบียน

โรงแรม วันที่ 12 ต.ค.61

สมช.ทําเนียบรัฐบาล 12 10 61 ดําเนินการเรียบรอยแลว

3

การประชุม/สัมมนา เพื่อชี้แจง 

อํานวยการ/ประสานงาน/ติดตามการ

ปฏิบัติใหเปนไปตามยุทธศาสตรการ

ปองกันและแกไขปญหาอาชญากรรม

ขามชาติ และความมั่นคงปลอดภัยไซ

เบอร

เขารวมสัมมนาเพื่อรับฟงความคิดเห็นราง

พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร 

วันที่ 9 ต.ค.61

9 10 61 ดําเนินการเรียบรอยแลว



4
เขารวมประชุมคณะทํางานวาดวยความรวมมือและ

การบังคับใชกฎหมายฯ วันที่ 24 ต.ค.61

24 10 61 ดําเนินการเรียบรอยแลว

6
.เขารวมประชุมคณะทํางานวาดวยความรวมมือและ

การบังคับใชกฎหมายฯ วันที่ 24 ต.ค.61

24 10 61 ดําเนินการเรียบรอยแลว

7

เขาเยี่ยมคารวะและหารือขอราชการของ Dr"Senthil 

Velan อัครราชทูตที่ปรึกษาดานกฎหมายและความ

มั่นคงสถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจําประเทศไทย 

วันที่ 6 พ.ย.61

สมช.ทําเนียบรัฐบาล 6 11 61 การประชุม  JWG – SC ระหวาง ไทย –อินเดีย ถือเปนกลไกความรวมมือ

ดานความมั่นคงที่มีการดําเนินการอยางตอเนื่อง 

ดร. Senthil Velan ทําหนาที่รั่บผิดชอบในการติดตอประสานงานดาน

การตอตานการกอการรายและอาชญากรรมขามชาติ ดานกิจการยุติธรรม

และการบังคับใชกฎหมาย ทั้งนี้ มีภารกิจที่เกี่ยวของกับ สมช  ไดแก การ

9

การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร

การตอตานการกอการราย วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 

เวลา 9.30 – 12.00 น. ณ หองประชุมวิจิตรวาทการ 

ชั้น 3 สมช. ทําเนียบรัฐบาล

สมช.ทําเนียบรัฐบาล 9 11 61 ที่ประชุมรับทราบบทบาทหนาที่ของอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร

การตอตานการกอการราย การจัดทํายุทธศาสตรการตอตานการกอการ

ราย และการจัดทําคูมือระเบียบปฏิบัติประจําเรื่องขั้นตอนและกลไกการ

ตัดสินใจกรณีที่มีการกอการรายที่เกิดขึ้นตอประเทศไทย 

- การพิจารณาเรื่องระเบียบปฏิบัติประจําเกี่ยวกับขั้นตอนและกลไกการ

10

การเยี่ยมชมการบริหารจัดการขอมูลและขาวกรองดาน

อาชญากรรมขามชาติ ณ กองการตางประเทศ 

สํานักงานตํารวจแหงชาติ วันที่ 12 กุมภาพันธ 2562 ณ

 กองการตางประเทศ สํานักงานตํารวจแหงชาติ

กรุงเทพฯ 12 2 62 กองการตางประเทศ สํานักตําตรวจ เปนหนวยประสานที่ไดทําการ

เชื่อมโยงฐานขอมูลดานอาชญากรรมขามชาติกับองคการตํารวจสากล 

(INTERPOL) ประจําประเทศไทย ผานระบบการแจงเตือนที่เรียกวา 

“I-24/7” ประกอบดวยขอมูลหลายประเภท ไดแก ๑.ฐานขอมูลพิสูจน

หลักฐานและการตรวจอัตลักษณ เชน การพิมพนิ้วมือ ขอมูลทางพันธุกรรม

11

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินสถานการณดาน

อาชญากรรมขามชาติและการกอการราย วันที่ ๒๖ 

เม.ย. ๖๒ ณ โรงแรมเดอะ เบอรเคลีย ประตูน้ํา 

กรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ 26 4 62 ดําเนินการเรียบรอยแลว

13
เขาพบหารือขอราชการของพลเอกบรรเจิด เทียนทองดี

 และคณะ วันที่ 29 พ.ย.61

ดําเนินการเรียบรอยแลว

1

การประชุมระหวางประเทศอื่น ๆ ใน

ดานความรวมมือเกี่ยวกับการปองกัน

และแกไขปญหาอาชญากรรมขามชาติ

เขารวมประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวย

การตอตานอาชญากรรมขามชาติที่จัดตั้งในลักษณะ

องคกร วันที่ 12-21 ต.ค. ออสเตรีย

ออสเตรีย ๑) สํานักงานวาดวยยาเสพติดและอาชญากรรมแหงสหประชาชาติ 

(UNODC) จัดการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการ

ตอตานอาชญากรรมขามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองคกร (UNTOC) สมัยที่ ๙ 

๒) การประชมฯ ดังกลาวเปนการพิจารณาหารือประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของ



2

การประชุมระหวางประเทศอื่น ๆ ใน

ดานความรวมมือเกี่ยวกับการปองกัน

และแกไขปญหาอาชญากรรมขามชาติ

เขารวมประชุม ASEAN Ministerial Meeting on 

Transnational Crime and its related meetings 

ณ กรุงเนปดอว (เมียนมา) วันที่ 29 ต.ค. - 2 พ.ย.61

เมียนมา การรายงานพัฒนาการลาสุดในกรอบความรวมมืออาเซียน โดยกลาวถึง

การทํางานรวมกับประเทศคูเจรจาอยางเขมแข็ง.เพื่อรับมือกับความทา

ทายที่เกิดขึ้นในภูมิภาคและใหการรับรองวิสัยทัศนของผุนําอาเซียนในการ

ยกระดับความศักยภาพทางเศรษฐกิจและภมิรัฐศาสตร

3

การประชุมระหวางประเทศอื่น ๆ ใน

ดานความรวมมือเกี่ยวกับการปองกัน

และแกไขปญหาอาชญากรรมขามชาติ

เขารวมประชุม OSCE-wide Seminar on Passenger

 Data Exchange วันที่ 30 ต.ค.-3 พ.ย.(ออสเตรีย)

ออสเตรีย ประเทศสมาชิกไดแลกเปลี่ยนและอภิปรายรวมกันถึงการใชระบบไบโอเม

ททริกซในการตอตานการกอการราย ทั้งในเรื่องแนวปฏิบัติที่เปนเลิศ 

อุปสรรค ความทาทาย และแนวโนมของการใชพัฒนาการใชระบบดังกลาว

ในอนาคต รวมถึงระบบการแลกเปลี่ยนขอมลผโดยสารลวงหนา 

4
เขารวมการเยี่ยมชม The Cyber Security Agency 

od Singapore วันที่ 21-23 พ.ย.61

สิงคโปร 1. บทบาทหนาที่ของสํานักงานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร ประกอบดวย 

(1) ดานการวางแผนและการพัฒนา (2) ดานการปฏิบัติ (3) ดานความ

รวมมือสาธารณะและระหวางประเทศ 

5

เขารวมประชุมระดับอนุภูมิภาควาดวยการตอตานการ

กอการราย ณ กรุงจาการตา(อินโดนีเซีย) วันที่ 5-7 

พ.ย.61

อินโดนิเซีย สาระสําคัญการประชุมฯ 

1.การประชุมฯดังกลาว มีจุดประสงคสําคัญเพื่อสรางความรวมมือใน

ภูมิภาคในการตระหนักถึงภัยคุกคามจากนักรบกอการรายที่เดินทางกลับสู

ประเทศตนทางการเล็งเห็นความสําคัญของบทบาทที่สรางสรรคของภาค

6

เขารวมมการประชุมลกเปลี่ยนขอมูลดานการตอตาน

การกอการรายและไซเบอร ณ กรุงโตเกียว ประเทศ

ญี่ปุน วันที่ 11-15 ธ.ค. 61

ญี่ปุน ในการตอตานการกอการรายนั้น ญี่ปุนยังไมมีกฎหมายเปนการเฉพาะ แต

จะมีกฎหมายที่เกี่ยวของกับแตละสถานการณที่ถูกนํามาใชเฉพาะเปนราย

กรณี ในขณะเดียวกัน หนวยงานที่เกี่ยวของกับภารกิจงานดานการปองกัน

และตอตานการกอการรายประกอบไปดวยหลายหนวยงาน อาทิ 

สํานักงานตํารวจแหงชาติ กระทรวงยติธรรม กระทรวงกลาโหม กระทรวง

7

การเขาหารือกับผูแทนหนวยงานดานความมั่นคงทางไซ

เบอรของออสเตเลีย ระหวางวันที่ 16-20 ธ.ค. 61 ณ 

เครือรัฐออสเตรเลีย

ออสเตรีย 16 12 61 การเขาพบหารือกับนาย Tobias Feakin อัครราชทูตดานความมั่นคงทาง

ไซเบอร มีประเด็นการหารือเกี่ยวกับการสรางความรวมมือระหวางประเทศ

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวทางการปองกันและแกไขปญหาความมั่นคงทาง

ไซเบอร โดยอาจมีการจัดทําขอตกลงระหวางกันอยางเปนทางการใน

8

เขารวมการประชุมความรวมมือดานการตอตานการ

กอการราย อาเซียน - ญี่ปุน ครั้งที่ 11 วันที่ 20 - 23 

ม.ค. 62 ณ เนการาบรูไน ดารุสซาลาม (น.ส.ลือจิต ถิ่น

พังงา นวผ.ชพ.)

บรูไน 20 1 62



9

เขารวมการประชุมฝกซอมระดับภูมิภาควาดวยความ

รวมมือทางขาวกรองในการตอตานภัยการกอการราย

และอาชญากรรมทางไซเบอร ระหวางวันที่ 25 ก.พ. - 

1 มี.ค. 62 ณเมืองลังกาวี ประเทศมาเลเซีย

มาเลเซีย 25 2 62 วัตถุประสงคของการประชุมเพื่อสรางความรวมมือระดับภูมิภาคในการ

ตอบโตการกระทําผิดที่เกี่ยวกับการกอการรายโดยใชประโยชนจาก

เทคโนโลยี การแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณของแตละประเทศ 

ซึ่งวิธีการสวนใหญเปนการใชจริงในสภาความมั่นคงแหงชาติสหรัฐฯและ

กระทรวงกลาโหมของสหรัฐ ในการฝกไดแบงออกเปน ๒ สวน ดังนี้

สภช. กอการราย

2

เขาเยี่ยมคารวะและหารือขอราชการของนาย 

Shigenobu Fkumoto ผูอํานวยการศูนยตอตานการ

กอการรายญี่ปุน วันที่ 1 พ.ย.61

1 11 61 ที่ประชุมมีประเด็นหวงกังวลเกี่ยวกับสถานการณกอการรายของไทยและ

ญี่ปุน ในหวงป พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ ทั้งหมด ๔ ประเด็น ไดแก ๑. 

สถานการณกอการรายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ๒. กรณีภัย

ไ  ั        ใ

3

ประชุมคณะอนุ กก.ขับเคลื่อนยุทธศาสตรการตอตาน

การกอการราย วันที่ 9 พ.ย.61

9 11 61 ที่ประชุมรับทราบบทบาทหนาที่ของอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร

การตอตานการกอการราย การจัดทํายุทธศาสตรการตอตานการกอการ

ราย และการจัดทําคูมือระเบียบปฏิบัติประจําเรื่องขั้นตอนและกลไกการ

่ ่ ้  

4

เขาเยี่ยมคารวะและหารือขอราชการของนาย Paul 

Foley ทูตดานการตอตานการกอการรายแหงเครือรัฐ

ออสเตรเลีย วันที่ 8 พ.ย.61

เครือรัฐออสเตรเลีย 8 11 61 สาระสําคัญของการหารือขอราชการ

1) ความรวมมือระหวางไทย-ออสเตรเลีย ลมช.ไดกลาวถึงความรวมมือ

ดานความมั่นคงระหวางไทยและออสเตรเลียวาปจจุบันทั้งสองประเทศมี

 ื  ี 

5

ประชุมสวนราชการที่เกี่ยวของเพื่อหารือเกี่ยวกับการ

พัฒนาแนวทางตอตานแนวคิดสุดโตงที่นิยมความ

รุนแรง วันที่ 11 ก.พ. 62 เวลา 14.00 -16.00 น. ณ 

หองประชุมศรีวิสารวาจา ชั้น 3 สมช. ทําเนียบรัฐบาล 

(สภช.)

กรุงเทพฯ 11 2 62 โดยผูเขารวมการประชุมประกอบดวย ผูแทนจาก สภช . กรมองคการ

ระหวางประเทศ กต. และ โครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (UNDP) 

การประชุมฯ มีจุดประสงคเพื่อหารือเบื้องตนในการจัดทําแผนปฏิบัติการ

ระดับชาติวาดวยการปองกันและตอตานแนวคิดสุดโตงที่นิยมการใชความ

รุนแรง (Preventing and Countering Violent Extremism) เพื่อให

สอดคลองกับขอมติและแผนปฏิบัติการวาดวยการปองกันแนวคิดสดโตงที่

6

เขาเยี่ยมคาราวะและหารือขอราชการของนาย 

Tomoyuki Fujiyama เลขานุการเอกและเจาหนาที่

ตํารวจประสานงานอาวุธโส ประจําสถาน

เอกอัครราชทูตญี่ปุนประจําประเทศไทย วันที่ 21 ก.พ.

 60 เวลา 10.00-11.00 น. ณ หองสิทธิเศวตศิลา 

ทําเนียบรัฐบาล

กรุงเทพฯ 21 2 2562 ดําเนินการเรียบรอยแลว



7

ประชุมเชิงปฏิบัติการการยกระดับมาตรการรับมือภัย

กอการรายตอพื้นที่เสี่ยงในเขตเมือง ระหวางวันที่ 6-7 

มี.ค. 62 ณ โรงแรมเบอรเคลีย ประตูน้ํา

กรุงเทพฯ 6 2 2562 การประชุมแบงออกเปน 2 ชวง ๑) การอภิปรายของวิทยากรเกี่ยวกับ

แนวโนมของสถานการณการกอการราย เกี่ยวกับกลไกภาครัฐและ

มาตรการรักษาความปลอดภัยตอพื้นที่เสี่ยงในเขตเมือง ซึ่งเมืองเปนพื้นที่

สําคัญในทางเศรษฐกิจและเปนที่ตั้งของโครงสรางพื้นฐานที่สําคัญของ

9
คาพาหนะประชุมคณะทํางานยอยวาดวยความรวมมือ

ฯ วันที่ 29-30 ต.ค.61

ดําเนินการเรียบรอยแลว

12

ประชุมสวนราชการที่เกี่ยวของและศึกษาดูงานระบบ

การบริหารจัดการดานความปลอดภัย ของทาอากาศ

ยานสุวรรณภูมิ วันที่ 27 ก.พ.62

 สนามบินสุวรรณภูมิ เปนสนามบินนานาชาติหลักของประเทศที่มี

ความสําคัญในเชิงยุทธศาสตรของเสนทางการบิน ดังนั้นการเขาศึกษาดู

งานการรักษาความปลอดภัยของโครงสรางพื้นฐานครั้งนี้ จึงเปนประโยชน

่   ่

14

ประชุมประจําปของหัวหนาฝายความมั่นคงประเทศ

สมาชิก BIMSTEC ครั้งที3่ วันที่ 20-22 มี.ค.(เบิก 1.5(

สภช.),2.4,2.5)

ดําเนินการเรียบรอยแลว

15 ประชุมคณะทํางานจัดการาประจําปของหัวหนาฝาย

ความมั่นคงประเทศสมิก BIMSTECฯ วันที่ 14 ก.พ.

การประชุมเฉพาะฝายรับรองคณะผูติดตามหัวหนาคณะประเทศสมาชิก 

BIMSTEC ไดมีการแจงรายละเอียดเกี่ยวกับกําหนดการตาง ๆ วันรับคณะ

หัวหนาฯ วันประชุม และวันเดินทางกลับของคณะฯ ใหกับฝายรับรอง

คณะฯ (Liaison) ทราบ มีดังนี้ ระเบียบการปฏิบัติตนการเขารับคณะที่

สนามบิน ลําดับการเดินทาง ลําดับขบวนรถเพื่อเขาเยี่ยมคาราวะ

16

ประชุมหารือเกี่ยวกับการฝกทดสอบแผนเชิญ

เหตุการณแกไขปญหาการกอการรายในระดับนโยบาย

ฯ วันที่ 11 มี.ค.

ดําเนินการเรียบรอยแลว

1

การประชุมระหวางประเทศในภารกิจ

ดานการปองกันและตอตานการ

ตอตานการกอการราย

เขารวมประชุม 2018 Southeast Asia 

Counter-Terrorism Symposium: A Collective 

Approach วันที่ 3-5 ต.ค. สิงคโปร

สิงคโปร 5 10 61 การประชุมฯ มีวัตถุประสงคเพื่อแลกเปลี่ยนความรูและหารือเกี่ยวกับการ

เสริมสรางความรวมมือ และการพัฒนาแนวทางการรับมือภัยการกอการ

รายแกประเทศสมาชิกอาเซียน ตลอดจนภาคสวนที่เกี่ยวของ โดยมี

ผเขารวมการประชม ประกอบดวย ผแทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน ๑๐

2

การประชุมระหวางประเทศในภารกิจ

ดานการปองกันและตอตานการ

ตอตานการกอการราย

เขารวมประชุมวาดวยการตอตานการกอการราย

ระหวางจีนกับประเทศเพื่อนบาน วันที่ 22-29 ต.ค. (จีน)

จีน 29 10 61



3

การประชุมระหวางประเทศในภารกิจ

ดานการปองกันและตอตานการ

ตอตานการกอการราย

เขารวมประชุม Asia Information... วันที่ 6-9 พ.ย. 

(มาเลเซีย)

มาเลเซีย 6 11 61 1.สาระสําคัญ (1) การประชุมฯ ดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อหารือเกี่ยวกับ

การแนวทางปฏิบัติ แนวทางพัฒนาการตอตานดานการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศโดยกลุมกอการราย และการปฏิบัติตามขอมติคณะมนตรีความ

มั่นคงแหงสหประชาชาติระหวางภาคสวนที่เกี่ยวของกับการตอตานการ

4

เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ  Workshop for South

 and South East Asian countries on Countering

 the Financing of Terrorism anthe Proliferation

 of Weapons of Mass Destruction ณ สาธารณรัฐ

สิงคโปร วันที่ 4-6 ธ.ค.61

สิงคโปร 4 12 61 สถานการณการกอการรายทั่วไป

ภายหลังจากการพายแพและสูญเสียการยึดครองพื้นที่ในอิรักสงผลให

นักรบกอการรายตางชาติเดินทางกลับประเทศบานเกิดของตน และมีการ

รวบรวมสมาชิกเพื่อจัดตั้งกลุมกอการรายใหม 

- กรอบทางกฎหมายและกลไกขององคการสหประชาชาติในการตอตาน

การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธ

5

เขารวมประชุมระดับอนุภูมิภาควาดวยการตอตานการ

กอการราย ณ กรุงจาการตา อินโดนิเซีย วันที่ 5-7 

พ.ย. 61

อินโดนิเซีย 5 11 2562 การประชุมฯดังกลาว มีจุดประสงคสําคัญเพื่อสรางความรวมมือในภูมิภาค

ในการตระหนักถึงภัยคุกคามจากนักรบกอการรายที่เดินทางกลับสู

ประเทศตนทาง การเล็งเห็นความสําคัญของบทบาทที่สรางสรรคของภาค

ประชาสังคม โดยเฉพาะในกลมเด็กและสตรี การตอตานการเผยแพร

6

การประชุม Study Group on Confidence Building

 Measures to Reduce the Risk of Conflict 

Stremming from the Use of Information and 

Communication Technologies ครั้งที่ 3 ณ 

สาธารณรัฐสิงคโปร 29 ม.ค. 2562

สิงคโปร 29 1 2562 ในการประชุมครั้งที่ 3 มีวัตถุประสงคเพื่อรวมหารือเกี่ยวกับโครงการที่

สงเสริมความเชื่อใจระหวางกัน เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดความขัดแยง

จากการใชเทคโนโลยีและการสื่อสาร (CBMsICTs) ในโครงการที่ยังไมได

รับความเห็นชอบ และไดมีการหารือเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดําเนินการภายใต

โครงการที่ไดเห็นชอบ ซึ่งโครงการที่ยังไมไดรับความความเห็นชอบมี

จํานวนทั้งสิ้น 2 โครงการ ไดแก 1. การจัดตั้งรายนามผูประสานงานกรอบ

7

การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค "Ragional 

Expert Workshop for Menber States of 

south-East Asia to Raise Awareness of the 

Need to Protect Critical Infrastructure against 

Terrorist Attacks and to Strengthen 

Implementation of UNSCR 2341 and Other 

Relevant Council Resolutions ระหวางวันที่ ๑๘-

๒๐ มีนาคม ๖๒ ณ สาธารณสิงคโปร

สิงคโปร 18 3 2562 ในการประชุมครั้งนี้ มีการลงมือปฏิบัติการเพื่อเสริมสรางขีดความสามารถ

และศักยภาพใหแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร

 ซึ่งในการประชุมฯ จะมีการจําลองสถานการณและใชขอมูลขาวกรองจาก

แหลงเปด (Open Source Intelligence: OSINT) ทําการฝกซอมเสมือน

จริงในกรณีเกิดเหตุการณโจมตีเพื่อการกอการรายทางไซเบอร เชน การใช

อีเมลลวง การซอนวินโดวเพื่อปองกันการตรวจจับ การติดตามผูรายผาน

ชองทาง Dark Web การสืบสวนสอบสวนและติดตามขอมูลทางไซเบอร 

รวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณและความคิดเห็นระหวางหนวยงาน

ดานนโยบายและหนวยงานดานขาวกรองจากมาเลเซีย ฟลิปปนส และ

 ้
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การประชุม ARF Open Ended Study Group on 

Confidence Building Measures To Reduce the 

Risk of Conflict Stemming from the Use of ICTs

 (OESG) ครั้งที่ ๔ และการประชุม ARF 

Inter-sessional Meeting on Security of and in 

the Use of Information and communication 

Technologies (ARF ISM on ICTa) ครั้งที่ ๒ ระหวาง

วันที่ ๒๕-๓๐ มี.ค. ๖๒ ณสาธารณรัฐสิงคโปร

สิงคโปร 25 3 62

9

เข้าร่วมประชุม OSCE-wide Seminar on Passenger 

Data Exchange วันที� 30 ต.ค.-3 พ.ย.

ออสเตรีย 30 10 61 .สาระสําคัญของการประชุมฯ 

-การประชุมฯประกอบดวยผูแทนจากประเทศสมาชิกองคกรวาดวยความ

มั่นคงและความรวมมือในสหภาพยุโรป (Organization for Security and

     

10

เขารวมประชุมระดับภูมิภาคเรื่องการพัฒนา

แผนปฏิบัติการระดับชาติดานการปองกันและตอตาน 

แนวคิดสุดโตงที่นิยมความรุนแรง วันที่ 9-13 ธ.ค. 

กรุงบูดาบี สหรัฐเอมิเรตส

สหรัฐเอมิเรตส 9 12 61

11

เขารวมประชุมความรวมมือดานการตอตานการกอการ

ราย อาเซียน-ญี่ปุน ณ เนการาบรูไร ดารุสซาลาม วันที่

 20-23 ม.ค.

เนการาบรูไร ดารุสซา

ลาม

20 1 62

สภน. 2.1 สถาบันหลัก
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.ประชุมสวนราชการที่เกี่ยวของเพื่อ

ทบทวนปรับปรุงแนวทางการรักษา

ความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ

(รวมกับภาคสวนตางๆ)

ประชุมเพื่อทบทวนแนวทางการรักษาความมั่นคง

สถาบันหลักของชาติฯ วันที่ 28 พ.ย.61

กรุงเทพฯ 28 พ.ย 61 ประชุมเพื่อทบทวนแนวทางการรักษาความมั่นคงสถาบันหลักของชาติฯ 

ใน1.ที่ประชุมรับทราบสถานการณปญหา -การปกปองเทิดทูนควรอยูใน

จุดสมดุล -เนื้อหา/วิธีการสื่อสารใหเขาถึงกลุมเปาหมายเด็ก -การเปลี่ยน

ผาน ร9 ไปสู ร10 ยังมีอุปสรรค -กลไกจังหวัด -การติดตามคนใน ตปท. มี

ขอจํากัด - เยาวชน จชต. - การเคลื่อนใหวทางปดของกลุมตอตานมากขึ้น

 - ขาดคนมา counterคียแมน 2.ขอเสนอ - counter ผานสื่อออนไลน - 

เนนการสรางเครือขาย - ควรมีเวทีสาธารณะตอบโตชี้แจง - ขยายผล ปว

ศ.ทองถิ่นที่เกี่ยวของกับสถาบันฯ - เสนอใหมี ศูนยขอมูลกลาง -ปฏิบัติการ

ขาวสารในทางลับ

10
การประชุมกรรมการ/อนุกรรมการ/

คณะทํางาน

ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามสถานการณที่สงผล

กระทบตอสถาบันหลักของชาติ ครั้งที่1/2562 ในวันที่ 

17 ม.ค.62

17 ม.ค. 62 ผลประชุมคณะอนุกรรมการคณะอนุกรรมการ บูรณาการการติดตาม

สถานการณที่สงผลกระทบตอสถาบันหลักของชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อ

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ มีขอเสนอแนะวาการดําเนินการในระยะยาว 

ควรเรงสรางภูมิคุมกันใหคนในสังคม ทั้งประชาชนในประเทศและชุมชน

ไทยในตางประเทศ ใหเขาใจถึงบทบาทความสําคัญและมีความภูมิใจใน

สถาบันพระมหากษัตริย โดยการกําหนดแนวทางและแบงความรับผิดชอบ

ระหวางสวนราชการที่เกี่ยวของในการสรางความเขาใจและใหความรู

เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริยอยางเปนระบบ
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พิธีลงนามบันทึกความเขาใจ(MOU) เรื่อง กําหนด

มาตรการและแนวทางแทนการกักตัวเด็กในสถาน กัก

ตัวคนตางดาวเพื่อรอการสงตัวกลับ วันที่ 21 ม.ค.(เบิก

 3งบ 6.2,2.1,2.3)

21 ม.ค 62 พิธีลงนามบันทึกความเขาใจ เรื่อง การกําหนดมาตรการและแนวทางแทน

การกักตัวเด็กไวในสถานกักตัวคนตางดาวเพื่อรอการสงกลับ               

ผลการดําเนินการ

๑. สมช. ไดจัดใหมีพิธีลงนามบันทึกความเขาใจฯ ตามขอ ๑ โดยมีผูแทน

จากหนวยงานภาครัฐ ผูแทนสถานเอกอัครราชทูตตางประเทศ จํานวน ๔๖

 ประเทศ ตลอดจนองคการระหวางประเทศ จํานวน ๖ หนวยงาน รวมกวา

 ๔๐๐ คน เขารวมเปนสักขีพยาน

๒.รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร  วงษสุวรรณ) ไดกลาวเปดพิธีลง

นามฯ โดยขอบคุณทุกหนวยงาน ที่ไดรวมกันจัดทําบันทึกความเขาใจฯ 

และสนับสนุนการทํางานใหเกิดความสําเร็จ ทั้งนี้ ไดมีขอสั่งการใหทุก

หนวยงานที่เกี่ยวของไดยึดถือปฏิบัติตามบันทึกความเขาใจ และหากมี

อุปสรรคหรือขอจํากัดในการปฏิบัติงาน ขอใหสํานักงานสภาความมั่นคง

แหงชาติ เปนหนวยงานกลางในการอํานวยการ และประสานการปฏิบัติ

เพื่อใหการดําเนินงานลุลวงไปอยางมีประสิทธิภาพ                            

            ๓ . ขอพิจารณา   

การลงนามบันทึกความเขาใจฯ ดังกลาว สะทอนใหเห็นวา ประเทศไทย

ไดดําเนินการตามคํามั่นที่ประกาศไว ซึ่งนอกจากจะแสดงใหเห็นถึงความ

มุงมั่นในการดําเนินการของไทยตอเด็กตางดาวที่ตองไดรับการดูแลเปน

พิเศษแลว ยังแสดงใหเห็นถึงการบรณาการ



12

ประชุมอนุ กก.เฉพาะกิจเพื่อทบทวนและปรับปรุงแนว

ทางการรักษาความมั่นคงสถาบันหลักของชาติฯ วันที่ 1

 ก.พ.62

 ผลการประชุม

 ๑. รับทราบ ๒ เรื่อง ดังนี้

 ๑.๑ ที่ประชุมรับทราบคําสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนแนวทางการรักษา

ความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ ภายใตการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ที่ ๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๐ ธ.ค. ๖๑ 

เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อทบทวนและปรับปรุงแนว

ทางการรักษาความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ ภายใตการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ประกอบดวย รอง 

ลมช. ที่ ลมช. มอบหมายเปนประธานอนุกรรมการ มีผูแทนหนวยงานที่

เกี่ยวของ และผูแทนจากภาคสวนอื่นๆ เปนอนุกรรมการ โดยมี ผอ .สภน. 

เปนอนุกรรมการและเลขานุการ มีอํานาจหนาที่ทบทวน ปรับปรุง และยก

รางแนวทางการรักษาความมั่นคงสถาบันหลักของชาติฯ

 ๑.๒ ที่ประชุมรับทราบผลการประชุมสวนราชการที่เกี่ยวของเพื่อ

แลกเปลี่ยน

ความเห็นในการทบทวนและพัฒนาแนวทางการรักษาความมั่นคงสถาบัน

หลักของชาติฯ เมื่อวันที่ ๒๘ พ.ย. ๖๑ สรุปสาระสําคัญ ดังนี้

  ๑) เห็นชอบกระบวนการดําเนินงานของ สมช. ในการทบทวนและ

ปรับปรุงแนวทางการรักษาความมั่นคงสถาบันหลักของชาติฯ ตามที่ สมช. 

เสนอ ๒ ประเด็น ไดแก ๑) จัดตั้งกลไกระดับคณะอนกรรมการ เพื่อทํา

13
คาเบี้ยประชุมและผลประโยชนตอบแทนอื่นฯ(โอน

เปลี่ยนแปลง)

ดําเนินการเรียบรอยแลว

15

ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นและประเมิน

สถานการณที่อาจสงผลกระทบตอสถาบันหลักของชาติ

ฯ วันที่ 26 ก.พ.

เลื่อนการประชุม
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เขารวมประชุมคณะทํางานรวมไทย-เมียนมา ในการ

เตรียมการสงผูหนีภัยการสูรบฯ วันที่ 5-6 มี.ค. จ.

เชียงราย

เชียงราย 6 มี.ค 62 ผลการประชุมคณะทํางานรวมไทย – เมียนมาฯ ครั้งที่ ๓  สรุปประเด็น

สําคัญดังนี้  

๑  การรับรองเอกสารผลลัพธจากการประชุมคณะทํางานรวมไทย – เมียน

มาฯ ครั้งที่ ๒  ประกอบดวย ๒ ฉบับ ไดแก ๑) เอกสารสรุปผลการหารือ 

(Summary of Discussion) และ ๒) เอกสารแนวทาง

ในการสงกลับ ผภร. (สืบเนื่องจากขอ ๓.๒)  

๒  การกําหนดกรอบเวลาการสงกลับ ผภร.  ที่ชัดเจนอยางนอยปละ ๒ 

ครั้ง ไดแก

๑) รอบกอนฤดูฝน โดยขอใหฝายเมียนมาแจงกําหนดวันสัมภาษณภายใน

เดือน ก.พ. เพื่อสัมภาษณภายในเดือน มี.ค.  และแจงกําหนดวันสงกลับ

ภายในเดือน เม.ย. เพื่อสงกลับภายในเดือน พ.ค. และ ๒) รอบหลังฤดูฝน 

โดยขอใหฝายเมียนมาแจงกําหนดวันสัมภาษณภายในเดือน ก .ย. เพื่อ

สัมภาษณภายในเดือน ต.ค.  และแจงกําหนดวันสงกลับภายในเดือน พ.ย. 

เพื่อสงกลับภายในเดือน ธ.ค.                                                  ๓ 

 การพัฒนาพื้นที่รองรับ ผภร.  ผานโครงการจัดตั้งศูนยเรียนรูหรือพัฒนา

ชุมชนในเมียนมา ประกอบดวย ๑) รัฐคะหยิ่น ปจจุบันไดกําหนดพื้นที่

จัดตั้งศูนยฯ ๒ แหง ไดแก Lay Kay Kawในเมืองเมียวดี และ Mat kyee 

Kyun ใกลเมือง Hpa – an ๒) รัฐมอญ ปจจุบันอยูระหวางการพิจารณา

เมือง
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ประชุมเพื่อระดมความเห็นในการทบทวนและปรับปรุง

แนวทางการรักษาความมั่นคงสถาบันหลัก วันที่ 10-12

 มี.ค.62 จ.เชียงใหม

12 มี.ค 62 มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการของ (ราง) แนวทางฯ โดยใหฝาย

เลขานุการรับขอคิดเห็นของสวนราชการไปปรับปรุง (ราง) แนวทางฯ ใหมี

ความเหมาะสมยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ใหระมัดระวังการใชถอยคําใหมีความยืดหยุน 

เพื่อไมใหเกิดผลกระทบเชิงลบตอสถาบันฯ อยางไรก็ตาม ประเด็นที่ยัง

ไมไดขอสรุป 

อาทิ การกําหนดชั้นความลับของแนวทางฯ การกําหนดตัวชี้วัด และ

รายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ใหฝายเลขานุการศึกษาความเหมาะสมและ

พิจารณายก (ราง) แนวทางฯ กอนนําเขาพิจารณาในคณะอนุกรรมการ

เฉพาะกิจเพื่อทบทวนและปรับปรุงแนวทางการรักษาความมั่นคงสถาบัน

หลักของชาติตอไป

19 คาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เดือน มี.ค.62 ดําเนินการเรียบรอยแลว

1

การติดตามและประสานความรวมมือ

กับหนวยงานราชการและองคกา

ระหวางประเทศในการเสริมสราง

ความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับ

สถาบันหลักของชาติและการ

แลกเปลี่ยนองคความรูดานสังคม

จิตวิทยา (ประเด็นการแกปญหายา

เสพติด การสงเสริมสิทธิมนุษยชน 

การสางความสมานฉันทในสังคมพหุ

วัฒนธรรม)

เขารวมประชุมสุดยอดเวทีโลกวาดวยการโยกยายถิ่น

ฐานกับการพัฒนา ครั้งที่ 11 วันที่ 3-9 ธ.ค. เมืองมาร

ราเกช ราชอาณาจักรโมร็อกโก

3 ธ.ค 61 ผลระชุมสุดยอดเวทีโลกวาดวยการโยกยายถิ่นฐานกับการพัฒนา ครั้งที่11

 และการประชุมรับรองขอตกลงระหวางประเทศวาดวยการโยกยายถิ่น

ฐานที่ปลอดภัย เปนระเบียบและปกติ  ซึ่งสาระสําคัญของการประชุม 

ผูแทนแตละประเทศไดกลาวถึงความมุงหมายในการแกปญหาการโยกยาย

ถิ่นฐานโดยไดเนนย้ําการดําเนินงานภายใต GCM ดังนี้ 1 การเขาใจสภาพ

ปญหาการโยกยายถิ่นฐานตามความเปนจริง 2.การกําหนดนโยบายโดยใช

ฐานขอมูลเชิงสถิติที่นาเชื่อถือ 3. การเสริมสรางความรวมมือระหวางทุก

ภาคสวนทั้งระหวางภาครัฐและภาคสังคมในทุกระดับ 4.การคุมครองสิทธิ

และการใหความชวยเหลือแกผูโยกยายถิ่นฐาน 5. ความเชื่อมโยงระหวาง

การโยกยายถิ่นฐานและการพัฒนา และ 6.การนําแนวทางจากขอตกลง 

GCM ไปสูการปฏิบัติ

สภน. 2.2 หลบหนีเขาเมือง
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ประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ

เพื่อทบทวนยุทธศาสตรแกปญหาผู

หลบหนีเขาเมืองทั้งระบบ

ประชุมคณะอนุ กก.เฉพาะกิจเพื่อพิจารณาทบทวน

ยุทธศาสตรแกไขปญหาผูหลบหนีเขาเมืองฯ วันที่ 13 

พ.ย.61

กรุงเทพฯ 13 พ.ย. 61 การประชุมคณะอนุกก.เฉพาะกิจเพื่อพิจารณาทบทวนยุทธศาสตร

แกปญหาผูหลบหนีเขาเมืองทั้งระบบ มติที่ประชุม1. เห็นชอบใน(ราง)แผน

บริหารจัดการผูหลบหนีเขาเมือง พ.ศ.2561-2565 (สวนเนื้อหา)2.ไม

ขัดของใน (ราง)แผนบริหารจัดการผูหลบหนีเขาเมือง พ.ศ.561-2565 

(สวนแผนงานโครงการ)

3

ประชุมตรวจรับพัสดุในงานจางที่

ปรึกษาดานวิชาการเพื่อศึกษาฯ 21 

พ.ย.61

ประชุมตรวจรับพัสดุในงานจางที่ปรึกษาดานวิชาการ

เพื่อศึกษาฯ 21 พ.ย.61

สมช. 21 พ.ย. 61 การประชุมตรวจรับพัสดุในงานจางที่ปรึกษาดานวิชาการเพื่อศึกษาฯ เพื่อ

ตรวจสอบตามรอบงาน รอบที่ 2

5

ประชุมคณะอนุ กก.เฉพาะกิจเพื่อพิจารณาทบทวน

ยุทธศาสตรปกปญหาผูหลบหนีเขาเมืองทั้งระบบ ครั้งที่

 1/62 วันที่ 13 มี.ค.

 ผลการประชุม

  ๑. ที่ประชุมรับทราบ ๒ เรื่อง ดังนี้

     ๑.๑ คําสั่งคณะกรรมการรอยกรองงานของสภาความมั่นคงแหงชาติที่

 ๓/๒๕๖๒ เรื่อง แกไขเพิ่มเติมองคประกอบในคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ

ฯ (เอกสารแนบ ๑)

    ๑.๒ ความเชื่อมโยงของ (ราง) แผนการบริหารจัดการผูหลบหนีเขาเมือง

 (ระยะที่ ๑)  พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ กับ (ราง) แผนแมบทภายใต

ยุทธศาสตรชาติ ประเด็นความมั่นคง ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

 และ (ราง) นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ.

๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

  ๒. ที่ประชุมพิจารณา (ราง) แผนการบริหารจัดการผูหลบหนีเขาเมือง 

ระยะที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ (เอกสารแนบ ๓) สรุปผลการประชุม ดังนี้

   ๒.๑ ขอคิดเห็นของที่ประชุม

   ๑) ควรอางอิงขอมูลและสถิติที่เปนปจจุบัน โดยควรอางอิงจาก

แหลงขอมูลชั้นปฐมภูมิเปนหลัก อาทิ ขอมูลของสวนราชการที่เกี่ยวของซึ่ง

ไดดําเนินการเกี่ยวกับผูหลบหนีเขาเมืองตาม

กลุมเปาหมาย ไดแก มท. รง. ตร. กต. และอื่นๆ รวมทั้งใหระบุสถานะ

วันที่ของขอมูล เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตองมากที่สุด

   ๒) เพิ่มเติมความชัดเจนของกลมเปาหมาย ที่ประชมคณะอนกรรมการฯ
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ประชุม คกก.ตรวจรับพัสดุในการจัดจางที่ปรึกษาฯ 

วันที่ 22 มี.ค.62

การประชุมตรวจรับพัสดุในงานจางที่ปรึกษาดานวิชาการเพื่อศึกษาฯ เพื่อ

ตรวจสอบตามรอบงาน รอบที่ 3

7
ประชุมเพื่อศึกษาฯ ประเมิน และติดตามฯ (เบิก 2งบ 

2.2, 2.7)

ระนอง ดําเนินการเรียบรอยแลว

1

การเดินทางไปรวมประชุมกับ

หนวยงานที่เกี่ยวของในประเด็นการ

โยกยายถิ่นฐานประชากร และการ

เขารวมประชุมในกระบวนการบาหลี 

ตามคเชิญ

เขารวมหารือระหวางประเทศเรื่องการโยกยายถิ่นฐาน 

วันที่ 6-11 ต.ค. นครเจนีวา

เจนีวา 6 ต.ค. 61 ชื่อการประชุม การหารือระหวางประเทศเรื่องการโยกยายถิ่นฐาน 

ประจําป ค.ศ. ๒๐๑๘ ครั้งที่ ๒ (International Dialogue on Migration: 

IDM) ระหวางวันที่ ๖ – ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐ

สวิส ผูแทน สมช. ไดแก ๑) รอง ลมช. ดนัย มูสา ๒) น.ส.นิติพรรณ แสง

ศิลา นวผ.ชก.สภน. และ ๓) น.ส. ฐิติรัตน เชื้อพุทธ นวผ.ปก.สภน. โดยมี

ผูแทน กต. สตม. มท. ตร. เขารวมการประชุมดังกลาวดวย

ผลการประชุม  ไดรับทราบ 

๑.  ความกาวหนาของการจัดการการโยกยายถิ่นฐานที่มีประสิทธิภาพ โดย

เนนย้ําการมีสวนรวมทั้งในองคกร            ในระดับพื้นที่ ภูมิภาค และ

สากลในทุกกรอบการทํางานที่ครอบคลุมบทบาทของรัฐและบทบาทของ

ภาคประชาสังคม             เพื่อประสานความรวมมือและความ

รับผิดชอบรวมกันในประเด็นดานการโยกยายถิ่นฐาน ซึ่งวิธีที่จะเสริมสราง

แนวทางปฏิบัติใหเกิดประสิทธิภาพ คือ การจัดตั้งเครือขายสหประชาชาติ

ดานการโยกยายถิ่นฐาน (UN Migration Network) เพื่อเปนเครือขายใน

การประสานความรวมมือและสนับสนุนการดําเนินงาน

๒. กรอบความรวมมือระดับภูมิภาคในการพัฒนาขีดความสามารถของการ

โยกยายถิ่นฐาน

๓. การมีสวนรวมของเยาวชน แรงงานและผูพลัดถิ่นซึ่งเปนผูที่ไดรับ

ผลกระทบทางตรงจากการโยกยาย
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.สถาบันวิชาการตางประเทศ และ

องคการระหวางประเทศ เชิญเขารับ

การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ

เขารวมอบรมเกี่ยวกับภาวะไรรัฐ(Statelessness)ครั้งที่

 6 ณ เมืองซานเรโม สาธารณรัฐอิตาลี วันที่ 14-21 

ต.ค.61

อิตาลี 14 ต.ค. 61 การอบรม การอบรมเกี่ยวกับภาวะไรรัฐ ครั้งที่ ๖ (6th Course on 

Statelessness) ระหวางวันที่ ๑๖ – ๑๙ ต.ค. ๖๑ 

ณ เมืองซานเรโม สาธารณรัฐอิตาลีของ น.ส.มิรันตี ปุงบางกะดี่ นวผ.

ปก.สภน.

ผลการอบรม  การอบรมเปนการเสริมสรางองคความรูเกี่ยวกับภาวะไรรัฐ 

ไดแก นิยามของความไรรัฐ สาเหตุ

ของความไรรัฐอาทิ การเลือกปฏิบัติ ชองวางทางกฎหมาย การ

เปลี่ยนแปลงเขตแดนของรัฐ การขาดสูติบัตร นอกจากนี้ ยังไดรับทราบ

ผลกระทบอันเกิดจากความไรรัฐ สถานการณปญหาของคนไรรัฐไรสัญชาติ

ในประเทศตางๆ และขอเสนอแนะตอแนวทางการแกไขปญหาไรรัฐเชิง

นโยบาย ตลอดจนรับทราบความคืบหนาของโครงการยุติภาวะไรรัฐไร

สัญชาติทั่วโลก (#iBelong)

3

การเดินทางไปรวมประชุมกับ

หนวยงานที่เกี่ยวของในประเด็นการ

โยกยายถิ่นฐานประชากร และการ

เขารวมประชุมในกระบวนการบาหลี 

ตามคเชิญ

เขารวมประชุมสุดยอดเวทีโลกวาดวยการโยกยายถิ่น

ฐานกับการพัฒนา ครั้งที่ 11 วันที่ 3-13 ธ.ค. เมืองมาร

ราเกช ราชอาณาจักรโมร็อกโก

โมร็อกโก 3 ธ.ค 61 ผลระชุมสุดยอดเวทีโลกวาดวยการโยกยายถิ่นฐานกับการพัฒนา ครั้งที่11

 และการประชุมรับรองขอตกลงระหวางประเทศวาดวยการโยกยายถิ่น

ฐานที่ปลอดภัย เปนระเบียบและปกติ  ซึ่งสาระสําคัญของการประชุม 

ผูแทนแตละประเทศไดกลาวถึงความมุงหมายในการแกปญหาการโยกยาย

ถิ่นฐานโดยไดเนนย้ําการดําเนินงานภายใต GCM ดังนี้ 1 การเขาใจสภาพ

ปญหาการโยกยายถิ่นฐานตามความเปนจริง 2.การกําหนดนโยบายโดยใช

ฐานขอมูลเชิงสถิติที่นาเชื่อถือ 3. การเสริมสรางความรวมมือระหวางทุก

ภาคสวนทั้งระหวางภาครัฐและภาคสังคมในทุกระดับ 4.การคุมครองสิทธิ

และการใหความชวยเหลือแกผูโยกยายถิ่นฐาน 5. ความเชื่อมโยงระหวาง

การโยกยายถิ่นฐานและการพัฒนา และ 6.การนําแนวทางจากขอตกลง 

GCM ไปสูการปฏิบัติ

สภน. 2.3 สังคมจิตวิทยา
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การเดินทางไปรวมประชุมกับสวน

ราชการที่เกี่ยวของในประเด็น

เกี่ยวกับงานดานสังคมจิตวิทยา

ประชุมหารือแนวทางปฏิบัติแนวทางและทิศทาง

สนับสนุนขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการณ วันที่ 11,19 

ต.ค. จ.เชียงราย

เชียงราย การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการติดตามขอเสนอเชิงนโยบายและการ

เขาถึงสิทธิดานสาธารณสุขสําหรับกลุมเด็กนักเรียนรหัส G โดยได

แลกเปลี่ยนนโยบาย กฎหมาย และสถานการณเกี่ยวกับการเขาถึงสิทธิขั้น

พื้นฐานสําหรับกลุมเด็กนักเรียนเลข G นอกจากนี้ขอมูลดังกลาวยัง

สามารถนํามาพัฒฯแนวทางการดําเนินการแกไขปญหาสถานะและสิทธิ

ตอไป

4

ประชุมสวนราชการที่เกี่ยวของเพื่อ

ติดตามสถานการณภายในประเทศ

ประชุมพิจารณาหาขอสรุปของ(ราง)บันทึกควมเขาใจ

เรื่องการจัดทําระบบเชื่อมโยงขอมูลที่พักแรงฯ วันที่ 24

 ต.ค. 61

สมช. 24 ต.ค 61 ประชุมพิจารณาหาขอสรุปของ(ราง)บันทึกควมเขาใจเรื่องการจัดทําระบบ

เชื่อมโยงขอมูลที่พักแรงฯ มติที่ประชุม เห็นควรใหจัดหมวดหมูแบง

ประเภทของขอมูลและหนวยงานที่กํากับดูแลรับผิดชอบใหชัดเจน เพื่อให

หนวยงานที่รับผิดชอบใหจัดเตรียมขอมูลและพัฒนาระบบเพื่อเชื่อมโยง

ขอมูลระหวางกันในระยะตอไป และ ให สมช.หารือรวมกับสวนราชการที่

เกี่ยวของ เชน สพร. ตร. ตม. ดศ. สํานักงบประมาณในประเด็นที่เกี่ยวของ

กับการดําเนินการตาม (ราง) บันทึกความเขาใจฯเพิ่มเติม อาทิ การ

กําหนดหนวยงานหลักดานการวางระบบการเชื่อมโยงขอมูล การคิด

งบประมาณในการดําเนินการหวงระยะเวลาที่เหมาะสมในการายงานผล 

เพื่อใชประกอบการปรับปรุงรางการจัดทําระบบเชื่อมโยงขอมู,ที่พักแรมฯ

กอนประสานสงมอบ ให กอ.รมน.พิจารณาดําเนินการจัดการในสวนที่

เกี่ยวของตอไป

6

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา

การดําเนินงานขององคการพัฒนา

เอกชนและเครือขายภาคประชาสังคม

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการดําเนินงานของ

องคการพัฒนาเอกชนและเครือขายภาคประชาสังคม

สมช. 30 พ.ย. 61 การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการดําเนินงานขององคการพัฒนา

เอกชนและเครือขายภาคประชาสังคม ครั้งที่2/61 เพื่อพิจารณาขอหารือ

ของ มท.และ รง.กรณีตรวจสอบการดําเนินงานของมูลนิธิเพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิตดานการศึกษา และกรณีองคการคณะกรรมการนักนิติศาสตร

สากล ขอขยายระยะเวลาดําเนินงานในประเทศไทย โดยที่ประชมมี
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ประชุมเพื่อประเมินสถานการณ แนวโนมปญหาความ

มั่นคงในพื้นที่ฯ วันที่ 5-7 ธ.ค. จ.เชียงใหม

ผลการประเมินสถานการณความมั่นคงในประเด็นการปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติด

ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน  ณ จังหวัดเชียงใหม ระหวางวันที่ ๖-๗ ธันวาคม

 ๒๕๖๑

๑. เมื่อวันที่ ๖-๗ ธันวาคม ๒๕๖๑,  พลเอก วัลลภ  รักเสนาะ  เลขาธิการ

สภาความมั่นคงแหงชาติ เปนหัวหนาคณะเดินทางพรอมผูบริหารระดับสูง 

และเจาหนาที่ของสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ         ไดเดินทางลง

พื้นที่ ณ จังหวัดเชียงใหม เพื่อรวมประชุมกับหนวยงานความมั่นคงในพื้นที่

 อาทิ กองบัญชาการตํารวจภูธรภาค ๕ กองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด

เชียงใหม กองบังคับการตรวจคนเขาเมือง ๕ กกล. ผาเมือง กอ.รมน.ชม. 

ผูแทน จ.เชียงใหม จ.เชียงราย สขช. สํานักงาน ปปส. กองบัญชาการ

ตํารวจตระเวนชายแดน และ ศปปข.  เพื่อประเมินสถานการณความมั่นคง

ในประเด็นการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

 ในหวงระยะเวลาที่ผานมา๒. สถานการณทั่วไป 

 ๒.๑ สถานการณการลักลอบนําเขายาเสพติดจากประเทศเพื่อนบานใน

พื้นที่ชายแดนภาคเหนือ (พื้นที่ติดตอกับประเทศเมียนมา และ สปป.ลาว) 

ยังคงมีความรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากสภาพ       ภูมิประเทศชายแดนของ

ไทยที่มีชองทางทางธรรมชาติที่ผูลักลอบนําเขาเสพติดสามารถใชเปน

เสนทางลําเลียง     ยาเสพติด และหลบหนีเขาประเทศเปนจํานวนมาก 
8 คาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เดือน ธ.ค.61 ดําเนินการเรียบรอยแลว



9

การประชุมสวนราชการที่เกี่ยวของ

เพื่อติดตามสถานการณภายในประเทศ

ประชุมเพื่อพิจารณารางบันทึกความเขาใจ เรื่องการ

จัดทําระบบเชื่อมโยงขอมูลที่พักแรมและคนเขาเมือง 

วันที่ 9 ม.ค.

สมช. 9 ม.ค 62 การประชุมสวนราชการที่เกี่ยวของเพื่อพิจารณา (ราง) บันทึกความเขาใจ 

เรื่อง การจัดทําระบบเชื่อมโยงขอมูลที่พักแรมและคนเขาเมือง พ.ศ. .... 

เมื่อวันพุธที่ ๙ ม.ค. ๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หองประชุมวิจิตร

วาทการ ทําเนียบรัฐบาล โดยมี นางศิริวรรณ สุคนธมาน ปษ .ปสม. เปน

ประธาน และมีผูแทนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ อาทิ สํานักงานตํารวจ

แหงชาติ (ตร.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม (ดศ.) สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) (สพร.) 

เขารวมประชุม 

ซึ่งที่ประชุมพิจารณา (ราง) บันทึกความเขาใจ เรื่อง การจัดทําระบบ

เชื่อมโยงขอมูลที่พักแรมและคนเขาเมือง พ.ศ. .... และไดใหขอสังเกตและ

ปรับแกในประเด็นตาง ๆ ดังนี้ ระยะเวลาของการดําเนินงานเชื่อมโยง

ขอมูล หนวยงานหลักในดานการวางระบบ หนวยงานเจาของระบบ

เชื่อมโยงขอมูล  หนวยงานเจาของขอมูล ความจําเปนของราง MOU ซึ่งที่

ประชุมมีมติใหฝายเลขานุการดําเนินการปรับแกรางบันทึกความเขาใจฯ 

ตามความเห็นของที่ประชุม กอนดําเนินการสงรางบันทึกความเขาใจฯ 

เพื่อขอความเห็นชอบจากสวนราชการที่เกี่ยวของตอไป
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พิธีลงนามบันทึกความเขาใจ(MOU) เรื่อง กําหนด

มาตรการและแนวทางแทนการกักตัวเด็กในสถาน

พิธีลงนามบันทึกความเขาใจ เรื่อง การกําหนดมาตรการและแนวทางแทน

การกักตัวเด็กไวในสถานกักตัวคนตางดาวเพื่อรอการสงกลับ               

ผลการดําเนินการ๑. สมช. ไดจัดใหมีพิธีลงนามบันทึกความเขาใจฯ ตามขอ

 ๑ โดยมีผูแทนจากหนวยงานภาครัฐ ผูแทนสถานเอกอัครราชทูต

ตางประเทศ จํานวน ๔๖ ประเทศ ตลอดจนองคการระหวางประเทศ 

จํานวน ๖ หนวยงาน รวมกวา ๔๐๐ คน เขารวมเปนสักขีพยาน             

           ๒.รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร  วงษสุวรรณ) ไดกลาว

เปดพิธีลงนามฯ โดยขอบคุณทุกหนวยงาน ที่ไดรวมกันจัดทําบันทึกความ

เขาใจฯ และสนับสนุนการทํางานใหเกิดความสําเร็จ ทั้งนี้ ไดมีขอสั่งการให

ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของไดยึดถือปฏิบัติตามบันทึกความเขาใจ และหากมี

อุปสรรคหรือขอจํากัดในการปฏิบัติงาน ขอใหสํานักงานสภาความมั่นคง

แหงชาติ เปนหนวยงานกลางในการอํานวยการ และประสานการปฏิบัติ

เพื่อใหการดําเนินงานลุลวงไปอยางมีประสิทธิภาพ                            

            ๓ . ขอพิจารณา   การลงนามบันทึกความเขาใจฯ ดังกลาว 

สะทอนใหเห็นวา ประเทศไทยไดดําเนินการตามคํามั่นที่ประกาศไว ซึ่ง

นอกจากจะแสดงใหเห็นถึงความมุงมั่นในการดําเนินการของไทยตอเด็ก

ตางดาวที่ตองไดรับการดูแลเปนพิเศษแลว ยังแสดงใหเห็นถึงการบูรณา

 ้
13

คาเบี้ยประชุมและผลประโยชนตอบแทนอื่นฯ(โอน

เปลี่ยนแปลง)

ดําเนินการเรียบรอยแลว

14 คาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เดือน ก.พ.62 ดําเนินการเรียบรอยแลว
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ประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับปญหาสถานะและสิทธิของ

บุคคลฯ วันที่ 15 ก.พ.62

การประชุมสวนราชการที่เกี่ยวของเพื่อหารือเกี่ยวกับขอเรียกรองดาน

ปญหาสถานะและสิทธิของบุคคลปละปญหาสัญชาติของกระบวนการ

ประชาชนเพื่อสังคมที่เปนธรรม  ขอคิดเห็นที่ประชุม ดังนี้                    

                 ๑ .ควรจําแนกและจัดลําดับความสําคัญของกลุมเปาหมาย

เพื่อแกปญหา โดยแบงออกเปน ๓ กลุม คือ ๑)กลุมที่ไดรับการสํารวจ

จัดทําทะเบียนประวัติไวแลว โดยไดรับการผอนผันใหอาศัยอยูในประเทศ

ไทยเปนการชั่วคราว ตามมาตรา ๑๗ พ.ร.บ.คนเขาเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ แตยัง

ไมไดเขาสูกระบวนการกําหนดสถานะบุคล ๒)กลุมที่ไดรับการจัดทํา

ทะเบียนตามมาตรา ๓๘ วรรคสอง แหง พ.ร.บการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่

 ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ๓)กลุมที่ตกหลนจากการสํารวจ  โดยใหดําเนินการกับ

กลุมที่ไดรับการสํารวจและจัดทําทะเบียนประวัติแลวเปนลําดับแรก         

                             ๒ .การกําหนดเงื่อนเวลาเพื่อใชในการพิจารณา

คุณสมบัติการกําหนดเงื่อนเวลาการอาศัยอยูในไทยเปนเวลา ๑๐-๒๐ ป 

ควรคํานึงถึงหลักการผสมกลมกลืนกับสังคมไทยของกลุมผูที่อยูมานาน     

                               ๓ .กระบวนการคัดกรองตรวจสอบหลักฐาน 

และพิจารณาคุณสมบัติตามหลักเกณฑจะตองเปนไปดวยความรัดกุม 

โปรงใสและมีขั้นตอนที่ชัดเจน

16

ประชุมหารือเพื่อการเตรียมการสงผูหนีภัยการสูรบจาก

เมียนมากลับสูมาตุภูมิ วันที่ 19-22 ก.พ. จ.ตาก

,เชียงใหม(เบิก 2งบ 6.2, 2.3)
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ประชุมเพื่อระดมความเห็นในการทบทวนและปรับปรุง

แนวทางการรักษาความมั่นคงสถาบันหลัก วันที่ 10-12

 มี.ค. จ.เชียงใหม (เบิก 4งบ 2.1, 2.3, 6.2, 4สล.คปต.)

เชียงใหม การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความเห็นในการทบทวนและปรับปรุง

แนวทางการรักษาความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ ภายใตการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ระหวางวันที่ 

๑๐ – ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมฮอลิเดยอินน เชียงใหม จังหวัด

เชียงใหม โดยมี ผช.ลมช. เปนประธาน นั้น สรุปผลการประชุม   ๓. 

สรุปผลการพิจารณา (ราง) แนวทางฯ 

   ขอคิดเห็นที่ประชุม

  ๑. ภาพรวม 

   ๑) ควรนอมนําแนวพระราชดําริและพระบรมราโชบายของสมเด็จพระ

เจาอยูหัว รัชกาลที่ ๑๐ มาเปนกรอบในการกําหนดแนวทางการดําเนินการ

 ไดแก“มุงมั่นสืบสาน รักษา ตอยอด 

เพื่อสรางสุขปวงประชา” และพระปฐมบรมราชโองการมาบรรจุเปนสวน

หนึ่งของแนวทางฯ เมื่อพระราชพิธี

บรมราชาภิเษกแลวเสร็จ

   ๒) ควรพิจารณาความเหมาะสมของการกําหนดชั้นความลับของ (ราง) 

แนวทางฯ เนื่องจากแนวทางฯ มีวัตถุประสงคเพื่อเปนกรอบการดําเนินการ

ใหหนวยงานราชการนําไปปฏิบัติใช จึงใหพิจารณาความเหมาะสมของการ

กําหนดชั้นความลับ

  ๒  หลักการและเหตผล และกรอบแนวคิด ที่ประชมไมปรับแกใน
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การติดตามและประสานความรวมือ

กับหนวยงานราชการและองคการ

ระหวางประเทศในการเสริมสราง

ความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับ

สถาบันหลักของชาติและการ

แลกเปลี่ยนองคความรูดานสังคม

จิตวิทยา(ประเด็นการแกไขปญหายา

เสพติด การเสริมสรางสิทธิมนุษยชน 

การสรางความสมานฉันทในสังคมพหุ

วัฒนธรรม)

เขารวมประชุมสุดยอดเวทีโลกวาดวยการโยกยายถิ่น

ฐานกับการพัฒนา ครั้งที่ 11 เมืองมารราเกซ 

ราชอาณาจักรโมร็อกโก

โมร็อกโก 3 ธ.ค. 61 ผลระชุมสุดยอดเวทีโลกวาดวยการโยกยายถิ่นฐานกับการพัฒนา ครั้งที่11

 และการประชุมรับรองขอตกลงระหวางประเทศวาดวยการโยกยายถิ่น

ฐานที่ปลอดภัย เปนระเบียบและปกติ  ซึ่งสาระสําคัญของการประชุม 

ผูแทนแตละประเทศไดกลาวถึงความมุงหมายในการแกปญหาการโยกยาย

ถิ่นฐานโดยไดเนนย้ําการดําเนินงานภายใต GCM ดังนี้ 1 การเขาใจสภาพ

ปญหาการโยกยายถิ่นฐานตามความเปนจริง 2.การกําหนดนโยบายโดยใช

ฐานขอมูลเชิงสถิติที่นาเชื่อถือ 3. การเสริมสรางความรวมมือระหวางทุก

ภาคสวนทั้งระหวางภาครัฐและภาคสังคมในทุกระดับ 4.การคุมครองสิทธิ

และการใหความชวยเหลือแกผูโยกยายถิ่นฐาน 5. ความเชื่อมโยงระหวาง

การโยกยายถิ่นฐานและการพัฒนา และ 6.การนําแนวทางจากขอตกลง 

GCM ไปสูการปฏิบัติ

สภน. 6.2 ผูหนีภัยจากการสูรบ

1

การเดินทางไปราชการรวมกับ

หนวยงานที่เกี่ยวของ

เขารับฟงและสังเกตการณการสัมภาษณผูหนีภัยการสู

รบชาวเมียนมา 11-16 พ.ย.61

จังหวัดตาก และ 

แมฮองสอน

11 พ.ย. 61 การเขารวมรับฟงและสังเกตุการณการสัมภาษณผูหนีภัยการสูรบจาก

เมียนมา  ซึ่งผลการัมภาษณ ผภร. ในพื้นที่ จ.ตาก และ จ.แมฮองสอน 

รวมทั้งสิน 335 คน หรือ 87 ครอบครัว สําหรับการดําเนินการในระยะ

ตอไป สตม.เมียนมาจะทําการตรวจสอบประวัติ รวทั้งขอมูลของผูเขารับ

การสัมภาษณ กอนจะแจงผลใหผูเขารับการสัมภาษณทราบกอน

ดําเนินการตามขั้นตอนของกระบวนการสงกลับตอไป

2

การประชุมสวนราชการที่เกี่ยวของ การประชุมหารือแนวทางการดําเนินงานภายใต (ราง)

บันทึกความเขาใจ เรื่องกําหนดมาตรการและแนว

ทางการกักตัวเด็กไวในสถานกักตัวคนตางดาวเพื่อรอ

สงกลับ 25 ธ.ค.61

25 ธ.ค 61 ดําเนินการเรียบรอยแลว
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พิธีลงนามบันทึกความเขาใจ(MOU) เรื่อง กําหนด

มาตรการและแนวทางแทนการกักตัวเด็กในสถานกัก

ตัวคนตางดาวเพื่อรอการสงตัวกลับ วันที่ 21 ม.ค.(เบิก

 3งบ 6.2,2.1,2.3)

พิธีลงนามบันทึกความเขาใจ เรื่อง การกําหนดมาตรการและแนวทางแทน

การกักตัวเด็กไวในสถานกักตัวคนตางดาวเพื่อรอการสงกลับ               

ผลการดําเนินการ

๑. สมช. ไดจัดใหมีพิธีลงนามบันทึกความเขาใจฯ ตามขอ ๑ โดยมีผูแทน

จากหนวยงานภาครัฐ ผูแทนสถานเอกอัครราชทูตตางประเทศ จํานวน ๔๖

 ประเทศ ตลอดจนองคการระหวางประเทศ จํานวน ๖ หนวยงาน รวมกวา

 ๔๐๐ คน เขารวมเปนสักขีพยาน

๒.รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร  วงษสุวรรณ) ไดกลาวเปดพิธีลง

นามฯ โดยขอบคุณทุกหนวยงาน ที่ไดรวมกันจัดทําบันทึกความเขาใจฯ 

และสนับสนุนการทํางานใหเกิดความสําเร็จ ทั้งนี้ ไดมีขอสั่งการใหทุก

หนวยงานที่เกี่ยวของไดยึดถือปฏิบัติตามบันทึกความเขาใจ และหากมี

อุปสรรคหรือขอจํากัดในการปฏิบัติงาน ขอใหสํานักงานสภาความมั่นคง

แหงชาติ เปนหนวยงานกลางในการอํานวยการ และประสานการปฏิบัติ

เพื่อใหการดําเนินงานลุลวงไปอยางมีประสิทธิภาพ                            

            ๓ . ขอพิจารณา   

การลงนามบันทึกความเขาใจฯ ดังกลาว สะทอนใหเห็นวา ประเทศไทย

ไดดําเนินการตามคํามั่นที่ประกาศไว ซึ่งนอกจากจะแสดงใหเห็นถึงความ

มุงมั่นในการดําเนินการของไทยตอเด็กตางดาวที่ตองไดรับการดูแลเปน

พิเศษแลว ยังแสดงใหเห็นถึงการบรณาการ

4
คาเบี้ยประชุมและผลประโยชนตอบแทนอื่นฯ(โอน

เปลี่ยนแปลง)

ดําเนินการเรียบรอยแลว
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ประชุมพิจารณากําหนดแนวทางเฉพาะให ผภร.ที่

เดินทางกลับสูมาตุภูมิโดยสมัครใจฯ วันที่ 5 ก.พ.

การประชุมสวนราชการที่เกี่ยวของ กรณีการพิจารณากําหนดแนวทางใหผู

หนีภัยการสูรบจากเมียนมา ( ผภร.) ที่เดินทางกลับมาตุภูมิ  สามารถกลับ

เขามาทํางานในไทยภายใตระบบที่ถูกตอง และการสง ผภร. กลุมที่ ๓ 

กลับประเทศ                                                                     

ขอคิดเห็นของที่ประชุม  

  ๑  ควรมีการประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง เพื่อให ผภร. ที่เดินทางกลับ

มาตุภูมิ ที่มีความสนใจ อาจสามารถกลับเขามาเปนแรงงานตางดาวถูก

กฎหมายในไทย  เพื่อเปนการ สรางแรงจูงใจให ผภร. เดินทางกลับมาตุภูมิ

เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ปจจุบัน มท. อยูระหวางประสาน รง.             เพื่อ

ดําเนินการใหเปนไปตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ตามขอ ๒.๑  

  ๒. ควรอํานวยความสะดวกใหแก ผภร. ที่ประสงคจะเดินทางกลับเขามา

ทํางานในไทยภายใตระบบที่ถูกตอง  ซึ่งสามารถแบงออกไดเปน ๒ กรณี 

ไดแก ๑) แรงงานตางดาวที่เขามาทํางานในพื้นที่ชั้นในภายใตบันทึกความ

เขาใจ (MoU) วาดวยความรวมมือดานแรงงาน             ระหวางรัฐบาล

ไทยและเมียนมา และ ๒) แรงงานตางดาวที่เขามาทํางานลักษณะไป - 

กลับ และตามฤดูกาลในพื้นที่ชายแดนฝงไทย ซึ่งอาจพิจารณาจับคูความ

เปนนายจางและลูกจางในจังหวัดพื้นที่ชายแดนนั้นๆ  

   ๓. ควรหารือและเจรจากับฝายเมียนมาในฐานะประเทศตนทางใหชวย

เรงรัดกระบวนการสงแรงงานเขามาทํางานในไทย โดยอาจพิจารณาลด

6

ประชุมหารือเพื่อการเตรียมการสงผูหนีภัยการสูรบจาก

เมียนมากลับสูมาตุภูมิ วันที่ 19-22 ก.พ. จ.ตาก

,เชียงใหม(เบิก 2งบ 6.2, 2.3)

ดําเนินการเรียบรอยแลว
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ประชุมเพื่อระดมความเห็นในการทบทวนและปรับปรุง

แนวทางการรักษาความมั่นคงสถาบันหลัก วันที่ 10-12

 มี.ค. จ.เชียงใหม (เบิก 4งบ 2.1, 2.3, 6.2, 4สล.คปต.)

มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการของ (ราง) แนวทางฯ โดยใหฝาย

เลขานุการรับขอคิดเห็นของสวนราชการไปปรับปรุง (ราง) แนวทางฯ ใหมี

ความเหมาะสมยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ใหระมัดระวังการใชถอยคําใหมีความยืดหยุน 

เพื่อไมใหเกิดผลกระทบเชิงลบตอสถาบันฯ อยางไรก็ตาม ประเด็นที่ยัง

ไมไดขอสรุป 

อาทิ การกําหนดชั้นความลับของแนวทางฯ การกําหนดตัวชี้วัด และ

รายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ใหฝายเลขานุการศึกษาความเหมาะสมและ

พิจารณายก (ราง) แนวทางฯ กอนนําเขาพิจารณาในคณะอนุกรรมการ

เฉพาะกิจเพื่อทบทวนและปรับปรุงแนวทางการรักษาความมั่นคงสถาบัน

หลักของชาติตอไป

สรป. ไทย - รัสเซีย

1
1.2 ความรวมมือดานความมั่นคงระหวางประเทศ 

(JWG ไทย - รัสเซีย)

สรป. อาเซียน

3
การประชุมกรรมการ/อนุกรรมการ/

คณะทํางาน

3) วันที่ 13 พ.ย.61/ประชุม อปรท. ครั้งที่ 3/61 /

อนุมัติ งปม. 42,000บาท / (ต. 2)

หองประชุมวิจิตรวาทการ ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายสําเร็จตามกําหนดเวลา
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การประชุมกรรมการ/อนุกรรมการ/

คณะทํางาน

6) วันที่ 12 พ.ย.61/ประชุมฯ จัดจางที่ปรึกษาฯ /หอง

ประชุม ชั้น4 สมช. อนุมัติ งปม. 420.บาท (ต. 1)

หองประชุมชั้น 4
เพื่อกําหนดกรอบขอบเขต (Term of Reference) ภายใตกรอบการวิจัย

เกี่ยวกับภาพรวมสถานการณความมั่นคงในภูมิภาคและประเด็นความทา

ทายของไทยในมิติอาเซียน รวมถึงภัยคุกคามรูปแบบใหมที่สงผลกระทบ

ตอความมั่นคงในอนาคต โดยใชหลักวิชาการกําหนดยุทธศาสตรระยะยาว

หรือการกําหนดยุทธศาสตรรองรับอนาคต (Strategic Foresight) ในการ

คาดการณสภาวะแวดลอมดานความมั่นคงในชวง 10–20 ปขางหนา อาจมี

วิธีการดําเนินการ โดยจัด Workshops เพื่อกําหนดทิศทางของรายงาน

วิจัยรวมกัน  และการดําเนินการตอไป นักวิชาการจัดสงแผนการ

ดําเนินงานและแผนงบประมาณ  รวมถึงขอมูลและประวัติของคณะวิจัยให

 สรป. จากนั้น สรป. จะดําเนินการขออนุมัติจัดจางตอไป

16
อํานวยการขับเคลื่อนนโยบายและ

ยุทธศาสตร

7) วันที่ 28-29 พ.ย.61 การประชุมสัมมนา "การทูต

ฝายทหารเพื่อสงเสริมความมั่นคงในอาเซียน"

จว.อยุธยา ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายสําเร็จตามกําหนดเวลา

8

การประชุมกรรมการ/อนุกรรมการ/

คณะทํางาน

8) วันที่ 24 ธ.ค.61/ประชุม คณะอนุกรรมการประเมิน

และวิเคราะหสถานการณทางการเมือง

และความมั่นคงระหวางประเทศที่มีผลกระทบตอไทย 

(อปรท.) ครั้งที่ 4/61 /อนุมัติ งปม. 95,250บาท /ยืม

เงิน31,250บาท/จัดจางหองประชุม 20,000บาท/ราย

งานคชจ. 66,550 บาท (GF 34,300บ.+รายงานเบี้ย 

32,250บ.) (ต. 2)

รร.โรงแรมเดอะ 

เบอรเคลีย ประตูน้ํา 

กรุงเทพฯ

ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายสําเร็จตามกําหนดเวลา



10

อํานวยการขับเคลื่อนนโยบายและ

ยุทธศาสตร

10)  วันที่ 19 ธ.ค.61/การเขารวมประชุมสัมมนาเรื่อง 

การพิจารณาหนทางปฏิบัติในการพัฒนาความสัมพันธ

ดานการทหารและความมั่นคงระหวางกองทัพบกกับ

กองทัพบกกลุมประเทศอาเซียน /ขออนุมัติ 3,480 

บาท (ในสวนที่ผูจัดมิไดรับผิดชอบ)/รรท.ผอ.สรป.ไผท

ฯ/ยืมเงินทั้งจํานวน / รายงานการเดินทาง จํานวน 

1,120 บาท (ต. 6)

ณ เกาะกอหญา รี

สอรท อ.เมือง จ.

กาญจนบุรี

ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายสําเร็จตามกําหนดเวลา

11

อํานวยการขับเคลื่อนนโยบายและ

ยุทธศาสตร

11) วันที่ 12 ม.ค.62 บูรณาการกับ สลก. โครงการ

ประชาสัมพันธเพื่อเผยแพรองคความรูและความเขาใจ

กิจกรรมงานดานความมั่นคงแหงชาติ (งานวันเด็ก

แหงชาติ พ.ศ. 2562 จํานวน 100,000 บาท (ต. 4)

สมช. ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายลุลวง สําเร็จตามกําหนดเวลา

12

การประชุมกรรมการ/อนุกรรมการ/

คณะทํางาน

12) วันที่ 28 ม.ค.62 การประชุมหนวยงานภายในของ

 สมช. เพื่อประเมินและวิเคราะหการดําเนินการของจีน

ในประเทศไทย  /รอง ลมช.ชลิดาฯ/ขออนุมัติ งปม.

6,650บาท (ต 1)

หองประชุมศรีวิสาร

วาจา สมช.

ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายลุลวง สําเร็จตามกําหนดเวลา

13

การประชุมกรรมการ/อนุกรรมการ/

คณะทํางาน

13) วันที่ 20 ก.พ.62 ประชุมฯ ที่ปรึกษาจัดจาง

อาจารย ในหองประชุม สมช. / รรท.ผอ.สรป. เปน

ประธาน/ อนุมัติ 350บาท

หองประชุมชั้น 4 ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายลุลวง สําเร็จตามกําหนดเวลา

14

การประชุมกรรมการ/อนุกรรมการ/

คณะทํางาน
14) วันที่ 26 มี.ค.62/การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 

การหารือระดมสมองเกี่ยวกับความมั่นคงระยะยาวใน

ภูมิภาคอาเซียน

โรงแรมรอยัล ปริ๋นซ

เซส หลานหลวง

ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายลุลวง สําเร็จตามกําหนดเวลา

15
การจัดทํานโยบาย/ยุทธศาสตร/แผน

ดานความมั่นคง

15) จัดจางที่ปรึกษาดานวิชาการเพื่อศึกษาวิเคราะห

สถานการณดานความมั่นคงสถานการณดานความ

มั่นคงระยะยาวในภูมิภาคอาเซียน

ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายลุลวง สําเร็จตามกําหนดเวลา

20
ความรวมมือดานความมั่นคงกับ

ตางประเทศ

19) เขาหารือขอราชการในระดับ จนท.ของที่ปรึกษา

ดานเศรษฐกิจและการเมืองฯ วันที่ 22 ก.พ.62

หองรับรองสิทธิ เศวต

ศิลา

ดําเนินงานของสํานักงานเรียบรอยแลว



22
อํานวยการขับเคลื่อนนโยบายและ

ยุทธศาสตร

21) วันที่ 17-19 เม.ย.62 /ประชุมวิเคราะหและ

ประเมินสถานการณดานกิจการความมั่นคง

ภายในประเทศฯ  (เบิก 3งบ3.1, 7สล.คพส.)

จว.ปตตานี ดําเนินงานของสํานักงานเรียบรอยแลว

24

การประชุมกรรมการ/อนุกรรมการ/

คณะทํางาน
15) วันที่ 4-5 ก.ค.62 การประชุมสวนราชการที่

เกี่ยวของเพื่อติดตาม รับฟงและประเมินสถานการณ

ชาวรัสเซียในไทยฯ ณ เมืองพัทยา จว.ชลบุรี โดยมี รอง

 ลมช. เปนหัวหนาคณะ อนุมัติ งปม. 100,000 บาท 

และ มหาอํานาจ 200,000 บาท (อนุมัติงปม. รวม 

300,000 บาท (ต.................)

เมืองพัทยา จว.ชลบุรี

25

ประชุมหารือกับภาคสวนราชการในบริบทความมั่นคง

ระยะยาวในภูมิภาคอาเซียน ณ หองประชุม สมช . / 

รอง ลมช.ชลิดาฯ เปนปรธาน (คณะที่ปรึกษา)

26

ประชุมหารือกับภาคนักวิชาการดานผลกระทบความ

มั่นคงระยะยาวในภูมิภาคอาเซียน ณ หองประชุม สมช.

 / รอง ลมช.ชลิดาฯ เปนปรธาน (คณะที่ปรึกษา)

27

ประชุมคณะอนุกรรมการประเมินและวิเคราะห

สถานการณทางการเมืองและความมั่นคงระหวาง

ประเทศที่มีผลกระทบตอไทย (อปรท.) /กทม.

28

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินความ

เสี่ยงและการนํา Horizon Scanning วางแผนดาน

ความมั่นคง ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส / บูรณาการ

กับ สมศ.

29

ประชุมประชุมสวนราชการที่เกี่ยวของเพื่อพิจารณา

ทาทีประเทศ ณ หองประชุม สมช. /รอง ลมช.ชลิดาฯ 

เปนประธาน



1

การเดินทางไปราชการตามภารกิจ

ความรวมมือดานการเมืองและความ

มั่นคงอาเซียน เพื่อเขารวมประชุม

และตรวจสอบสถานการณดาน

การเมือง ความมั่นคงและกระชับ

ความสัมพันธภายใตภารกิจ

ยุทธศาสตรตอประชาคมการเมือง

และความมั่นคงอาเซียนกับหนวยงาน

ดานความมั่นคงกับประเทศสมาชิก

อาเซียน

9) วันที่ 14-20 ม.ค.62 / รอง นรม. (พล.อ.ประวิตรฯ) 

อนุมัติให ลมช. เปนหัวหนาคณะ เดินทางไปราชการ

เพื่อประสานความรวมมือกับหนวยงานความมั่นคงและ

วิชาการสหรัฐอเมริกา พรอมคณะผูแทน สมช. /

เบิกจายจากงบ 3.1 จํานวน 238,600 บาท (อนุมัติ งป

ม.ทั้งสิ้น 3,280,000บาท จาก สรป.3.2 =300,000บ.+

3.3=668,400บ+6.3=553,000บาท+สนผ 1.1=

1,000,000บ+กพอ.1.4=500,000บ)/เงินยืม 203,440

บาท+จัดซื้อของขวัญ 30,000บาท +จัดซื้อวัสดุ 5,160

บาท (ต.............)

มลรัฐฮาวาย 

สหรัฐอเมริกา

2

เขารวมประชุม "ASEAN Perpective in Conflict 

Management and Conflict Resolution in the 

Region" วันที่ 5-7 ธ.ค. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

อินโดนีเซีย

สรป. มหาอํานาจ

2

ความรวมมือดานความมั่นคงกับ

ตางประเทศภายใตกรอบความ

รวมมือ/พันธกรณี

1) วันที่ 9 ต.ค.61/ ออท.รัสเซียประจําประเทศไทย เขา

เยี่ยมคารวะหารือ ลมช. และอําลาในวาระพนจาก

ตําแหนง วันที่ 9 ต.ค. 61 /อนุมัติ งปม.3,750 บาท 

(ต.11)

หองรับรองสิทธิ เศวต

ศิลา

นายคีริลลื บารสกี ออท.รัสเซีย/ไทย ไดหารือกับ ลมช. ในโอกาสพนจาก

ตําแหนง ดดยไดฝากประเด็นความมั่นคงที่อยากให สมช. ไทย ชวยสานตอ

และดําเนินการตอให ทั้งนี้ประเด็นที่ฝากใหฝายไทยชวยดําเนินการเปน

ประเด็นที่อยูภายใตกรอบบันทึกความเขาใจวาดวการหารือดานความ

มั่นคงระหวางไทยกับรัสเซีย

3

ความรวมมือดานความมั่นคงกับ

ตางประเทศภายใตกรอบความ

รวมมือ/พันธกรณี

2) วันที่ 13 พ.ย.61/ นางโดนิกา พอตตี(Ms. Donica 

Pottie) เอกอัครราชทูตแคนาดาประจําประเทศไทย 

เขาเยี่ยมคารวะและหารือ ลมช. /อนุมัติ งปม. 3,750

บาท (ต.11) /ขอเบิก 3,750 บาท

หองรับรองสิทธิ เศวต

ศิลา

นายโดนิกา พ็อตตี เขาเยี่ยมคารวะ ลมช . และหารือในประเด็นเกี่ยวกับสิ

ทิมนุษยนชน และความมั่นคงของมนุษย ดดยพาะความปลอดภัยและ

ความสะอาดของสถานที่พักรอสงตัวกลับของผูลี้ภัยที่เขามาอยูในเมืองไทย



4
การจัดทํานโยบาย/ยุทธศาสตร/แผน

ดานความมั่นคง

3)การเขารวมงานเปดตัวเฮลิคอปเตอรรุนใหมของ

รัสเซีย ณ สนามบินนานาชาติอูตะเภา จ.ระยอง วันที่ 

26 พ.ย.61 /(ต. 4)

สนามบินนานาชาติอู

ตะเภา จ.ระยอง

การเชารวมงานดังกลาวทําใหผูแทน สมช. เห็นศักยภาพของรัฐวิสาหกิจที่

มีบทบาทสําคัญดานการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดานการทหาร

สมัยใมห ที่ชวยและสงเสริมใหธุรกิจอุตสาหกรรมทางการทหาและ

ศักยภาพทางการทหารของรัสเซียเจริญกาวหนาระดับตน ๆ ของโลก

5

ความรวมมือดานความมั่นคงกับ

ตางประเทศภายใตกรอบความ

รวมมือ/พันธกรณี

4) วันที่ 6 ธ.ค.61/ คณะผูแทนญี่ปุน เขาเยี่ยมคารวะ

และหารือ ลมช. /อนุมัติ งปม. XXXX บาท (ต.11) /

ตัดเบิก 350 บาท

หองรับรองสิทธิ เศวต

ศิลา

ฝายญี่ปุนเขาเยี่ยมคารวะเพื่อแนะนําตัวในดอกาสเขารับตําแหนงใหม 

พรอมทั้งอยากใหญี่ปุนกับไทยชวยเหลือและรวมมือกันสงเสริมความ

รวมมือดานความมั่นคงระหวางกันในอนาคต

7
การจัดทํานโยบาย/ยุทธศาสตร/แผน

ดานความมั่นคง

6)วันที่ 28 ม.ค. 62 การประชุมสวนงานภายในของ 

สมช. เพื่อประเมินและวิเคราะหการดําเนินการของจีน

ในประเทศไทย

หองประชุมสิทธิ เศวต

ศิลา สมช. ทําเนียบ

รัฐบาล

ที่ประชุมไดรวมกันวิเคราะหเกี่ยวกับการดําเนินการของจีนในประเทศไทย 

โดยไดหารือถึงแนวทางการทําความเขาใจตอปญหา และอุปสรรคของการ

เขาถึงขอมูล

9

ความรวมมือดานความมั่นคงกับ

ตางประเทศภายใตกรอบความ

รวมมือ/พันธกรณี

8) วันที่ 4 ก.พ.62 การเขาเยี่ยมคารวะเพื่อแนะนําตัว

โอกาสเขารับตําแหนงใหม ออท.รัสเซียประจําประเทศ

ไทย

สมช. นายเยฟเกนี โตมีฮิน ออท. รัสเซีย/ไทย เขาเยี่ยมคารวะ ลมช. ในดอกาส

เขารับตําแหนงใหมและหารือเกี่ยวกับหวงเวลาที่สะดวกในการจักประชุม

คณะทํางานรวมฯ ครั้งที่ ๕ (5th JWG) ณ รัสเซีย

10

ความรวมมือดานความมั่นคงกับ

ตางประเทศภายใตกรอบความ

รวมมือ/พันธกรณี

9)วันที่ 8 มี.ค.62การเขาเยียมคารวะของเลขาธิการ

สมาคมประชาชนจีนเพื่อสันติภาพและการปลดอาวุธ 

ณ หองประชุมศรีวิสารวาจา โดย ปษ.นย.รัชกรณฯ 

เปนประธาน/อนุมัติงปม. จํานวน 700 บาท (ต.11)

หองรับรองสิทธิ เศวต

ศิลา

เลขาธิการสมาคมประชาชนจีนเพื่อสันติภาพฯ แนะนําบทบาทของสมาคม

 พรอมแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณความมั่นคงในภูมิภาค

11

ความรวมมือดานความมั่นคงกับ

ตางประเทศภายใตกรอบความ

รวมมือ/พันธกรณี

10)วันที่ 8 มี.ค. 62 การเขาเยี่ยมคารวะของเลขาธิการ

สมาคมประชาชนจีนเพื่อสันติภาพและการปลดอาวุธ

โรงแรม เดอะ เบอรเค

ลีย ประตูน้ํา

เลขาธิการสมาคมประชาชนจีนเพื่อสันติภาพฯ แนะนําบทบาทของสมาคม

 พรอมแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณความมั่นคงในภูมิภาค

12

ความรวมมือดานความมั่นคงกับ

ตางประเทศภายใตกรอบความ

รวมมือ/พันธกรณี

11) วันที่ 11 มี.ค.62 การเขาเยี่ยมคารวะของ

ผูอํานวยการสถาบัน East-West Center's  พบ รอง 

ลมช.ชลิดาฯ อนุมัติ 3,750 บาท (ต.  )

หองรับรองสิทธิ เศวต

ศิลา

นายริชารด วูดสเต็ค ผอ. EWC หารือพูดคุยกับ รอง ลมช. ชลิดาฯ 

เกี่ยวกับแนวทางการพัมนาความรวมมือดานความมั่นคงและดาน

การศึกษาระหวาง สมช. กับ EWC ใอนนาคต อีกทั้งพรอมใหความ

ชวยเหลือ จนท.สมช. ไปศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาที่ EWC



1
ความรวมมือดานความมั่นคงกับ

ตางประเทศ

9) วันที่ 14-20 ม.ค.62 / รอง นรม. (พล.อ.ประวิตรฯ) 

อนุมัติให ลมช. เปนหัวหนาคณะ เดินทางไปราชการ

เพื่อประสานความรวมมือกับหนวยงานความมั่นคงและ

วิชาการสหรัฐอเมริกา  พรอมคณะผูแทน สมช. /เบิก

จากงบ 3.2 จํานวน 300,000บาท (อนุมัติ งปม.ทั้งสิ้น 

3,280,000บาท จาก สรป.3.1 =238,600บ.+3.3=

668,400บ+6.3=553,000บาท+สนผ 1.1=1,000,000

บ+กพอ.1.4=500,000บ)/เงินยืม 203,440บาท+

จัดซื้อของขวัญ 30,000บาท +จัดซื้อวัสดุ 5,160บาท 

(ต 8)

ณ เมืองโฮโนลูลู มลรัฐ

ฮาวาย สหรัฐฯ

ลมช. ไดเดินเขาเยี่ยมคารวะหนวยงานดานความมั่นคงของสหรัฐฯ ที่

ประจําการอยูที่เมืองโฮโนลูลู มลรัฐฮาวาย ไดแก EWC, USINDOPACOM

 และ APCSS ทั้งนี้รูปแบบการหารือมีทั้งการหารือแบบเขาเยี่ยมคารวะ

และการหารือโตะกลุมเพื่อระดมสมองในประเด็นที่สําคัญ โดยทั้งสองฝาย

ใหความสําคัญกับประเด็นดานความมั่นคงในปจจุบัน เชน การตอตาการ

กอการราย การขยายอิทธิพลของจีนในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง รวมถึง EWC 

เสนอใหการสนับสนุน จนท. สมช. ไทย มาศึกษาตอยังฮาวาย การเดินทาง

คัรงนี้เปนโอกาสที่ดีและเปนประโยชนตอการกระชับความสัมพันธและ

ความรวมมือของไทยกับสหรัฐฯ

2
ความรวมมือดานความมั่นคงกับ

ตางประเทศ

โครงการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีและขอมูลดาน

ความมั่นคงเพื่อสนับสนุนการแกไขปญหา จชต. การ

ปองกันการขยายของแนวคิดสุดโตงและการ

เตรียมพรอมรองรับวิกฤตการณ วันที่ 24 ก.พ.-2มี.ค. 

(ตุรกี)(เบิก 4งบ 2สชต.,

ตุรกี สรุปผลจากสํานักเจาของเรื่อง

สรป. จางที่ปรึกษา

1
การพัฒนาองคความรู/ฐานขอมูลดาน

ความมั่นคง/การพัฒนากฎหมาย

1)วันที่ 2 ม.ค.62 ขออนุมัติโครงการจัดจางที่ปรึกษา

ดานวิชาการเพื่อศึกษากลยุทธดานความมั่นคงระหวาง

ประเทศในรูปแบบของการทูตสาธารณะ (Public 

Diplormacy) สําหรับการขับเคลื่อนทาทีไทยตอ

ประเทศมหาอํานาจและสรางความรวมมือดานความ

มั่นคงกับนานาประเทศ/ไดรับอนุมัติใหดําเนินการ 4 

ม.ค.62

กทม

ดําเนินการเรียบรอยแลว

สรป. ลดอาวุธ



4
อํานวยการขับเคลื่อนนโยบายและ

ยุทธศาสตร

3) วันที่ 15 มี.ค. และ 2 เม.ย. 62/โครงการฝกทักษะ

การใชอาวุธปนเบื้องตน การสังเกตการณพื้นที่และการ

เอาตัวรอดในสถานการณคับขัน /ลมช.เปนประธาน 

(ขออนุมัติ 387,650บาท) (ต. 5 =327,600+ต.2 = 

45,600+ต.3=14,450บ )**ปรับแผน

สนามยิงปนศูนยรักษา

ความปลอดภัย

เจาหนาที่สํานักงานฯ มีความรูความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับการใชอาวุธปน

อยางถูกตองและปลอดภัย และมีทักษะเบื้องตนในการสังเกตการณพื้นที่

และเอาตัวรอดในสถานการณคับขัน ตามวัตถุประสงคที่ตั้งใจเรียบรอยแลว

8
การประชุมกรรมการ/อนุกรรมการ/

คณะทํางาน

การประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานการ

ดําเนินการปองกันและแกไขปญหาอาวุธเล็กและอาวุธ

เบา (อปลบ.)และตรวจเยี่ยม รับฟงบรรยายสรุปเกี่ยง

กับโรงงานผลิตวัตถุระเบิด ปน และการะสนุของเอกชน

 ภายใตการควบคุมของกระทรวงกลาโหม ณ จว .ลพบุรี

 / รอง ลมช.ชลิดาฯ เปนหัวหนาคณะ /งปม.280,000

บาท

จว.ลพบุรี

9
การประชุมกรรมการ/อนุกรรมการ/

คณะทํางาน

ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจทานคําแปลและขอ

กฎหมาย ( ATT) ครั้ง 1/2562 ณ หองประชุม สมช. / 

รอง ลมช.ชลิดาฯ เปนประธาน/งปม.30,000บาท

สมช.

1
ความรวมมือดานความมั่นคงกับ

ตางประเทศ

1) วันที่ 14-20 ม.ค.62 / รอง นรม. (พล.อ.ประวิตรฯ) 

อนุมัติให ลมช. เปนหัวหนาคณะ เดินทางไปราชการ

เพื่อประสานความรวมมือกับหนวยงานความมั่นคงและ

วิชาการสหรัฐอเมริก พรอมคณะผูแทน สมช. /เบิกจาย

จากงบ 3.3 จํานวน 668,400บาท (อนุมัติ งปม.ทั้งสิ้น 

3,280,000บาท จาก 3.1=238,600บาท +3.2 =

300,000บ.+3.3=668,400บ+6.3=553,000บาท+สนผ

 1.1=1,000,000บ+กพอ.1.4=500,000บ)/เงินยืม ทั้ง

จํานวน (ต.............)

ณ เมืองโฮโนลูลู มลรัฐ

ฮาวาย สหรัฐฯ

อยุระหวางดําเนินการ



2
ความรวมมือดานความมั่นคงกับ

ตางประเทศ

2) วันที่ 27 ก.พ.-1 มี.ค.62 การประชุม Pacific Arms

 Trade Treaty Conference ภายใตกรอบ

สนธิสัญญาวาดวยการคาอาวุธ (Arms Trade Treaty:

 ATT)/น.ส.วริษาฯ /ผูจัดดูแล คชจ.ในการเดินทางใน

ตางประเทศ ขอเบิกเฉพาะคาพาหนะในประเทศ 1200

 บาท (ต.................)

นครบริสเบน 

ออสเตรเลีย

ผูเขารวมประชุมจากกลุมประเทศในหมูเกาะแปซิฟก และประเทศสมาชิก

อาเซียนที่อยูระหวางการเตรียมการเขาเปนภาคี ATT (ไดแก มาเลเซีย 

ฟลิปปนส และไทย) ไดแลกเปยนขอมูลความคืบหนาของการดําเนินการ

ปรับปรุงกฎหมายและมาตรการภายในประเทศเพื่อรองรับพันธกรณี

สนธิสัญญาฯ รวมถึงระดมสมองเกี่ยวกับแนวทางการแกไขความทาทายใน

กระบวนการเตรียมการใหสัตยาบันดังกลาว อันสามารถทําใหมีการ

แลกเปลี่ยนความชวยเหลือระหวางประเทศเพื่อถายทอดองคความรู แนว

ปฏิบัติ และทรัพยากรสําหรับการสรางเสริมขีดความสามารถที่มีความจํา

ไดตอไปทั้งนี้ ในสวนของประเทศสมาชิก ASEAN ที่เขารวม พบวามี

ขอจํากัดในทางปฏิบัติสองประเด็นที่เปนลักษณะรวม ไดแก 1 แมวาทั้ง

สามประเทศอยูระหวางการพัฒนาและ/หรือขับเคลื่อนระบบควบคุมสินคา

ที่มีความสําคัญเชิงยุทธวิธี (Strategic Trade Control) อันเปนโครงสราง

พื้นฐานของการนําพันธกรณีสนธิสัญญาฯ มาปฏิบัติอยูแลว แตยังขาด

ประสบการณในการประเมินความเสี่ยงในเรื่องของการถายโอนยุทธภัณฑ

ที่สามารถนําไปสนับสนุนการละเมิดสิทธิมนุษยชน เนื่องจากที่ผานมามี

ประสบการณจํากัดในเรื่องการควบคุมการสงออกสินคาดังกลาว ดังนั้น จึง

มีความจําเปนตองศึกษาแนวปฏิบัติที่มีอยูและปรับปรุงกฎระเบียบภายใน

ใหสอดคลองกอน 2 ASEAN ขาดกลไกในระดับภูมิภาคในดานการลดและ

ควบคมอาวธตามแบบ โดยเปนผลมาจากการที่ยังไมมีกรอบการดําเนินงาน

3
ความรวมมือดานความมั่นคงกับ

ตางประเทศ

3) วันที่ 8-10 เม.ย.62/ การอบรมของ Conflict 

Prevention through Arms Control, 

Disarmament and Non-proliferation in the 

OSCE Area ซึ่งจัดโดย OSCE และ UNODA /ผูจัด

ดูแลคชจ. เฉพาะประเทศที่ผานการคัดเลือก ประสาน 

กต.แลวในสวนของประเทศใหเบิกจากตนสังกัด จํานวน

 135,500บ/น.ส.นฤมลฯ

ณ นครเจนีวา 

สมาพันธรัฐสวิส



4
ความรวมมือดานความมั่นคงกับ

ตางประเทศ

การสัมมนา “Inter-Regional and Multi-National 

Approaches on Regulating Arms and 

Ammunition Flows in Asia” จัดโดยองคกร 

Nonviolence International Southeast Asia 

(NISEA) ณ เเควนเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา 

ระยะเวลา 5 วัน /เจาหนาที่ที่ดูแลรับผิดชอบงานดานนี้

 / อนุมัติ งปม.180,000บาท

ณ เเควนเสียมเรียบ 

ประเทศกัมพูชา

สรป. ทําลายลางสูง

3 ติดตามประเมินสถานการณ

2) วันที่ 12-14 ธ.ค.61/การประชุมสัมมนาความรูความ

เขาใจใหผูที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติตามกฎหมายวา

ดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและ

กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการ

สนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพร

ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง /จัดโดย 

สํานักงาน ปปง. /รัชชานนทฯ/ขอเบิกคชจ.ในสวนที่ผู

จัดมิไดรับผิดชอบ 600 บาท (ต.............)

จ.ชลบุรี

4 ติดตามประเมินสถานการณ

3) วันที่ 14-18 ม.ค.62 ฝกอบรม Strategic Trade 

and Export Control(STEC) Training (Week2)จัด

โดย........... /คุณนฤมลฯ

ชลบุรี การฝกอบรมฯ เนนใหความรูแกเจาหนาที่เพื่อเสริมสรางขีดความสามารถ

ในการตรวจสอบตูคอนเทนเนอรสินคา โดยเฉพาะอยางยิ่งเจาหนาที่

ศุลกากร (Port Control Unit) เพื่อใหสามารถรับมือกับสถานการณ

เฉพาะหนาในการปองกันและปราบปรามการลักลอบขนถายสินคาภายใต

การควบคุมไดอยางเหมาะสม แมนยํา และมีความปลอดภัย โดยมุงเนนให

มีกระบวนการทํางานอยางบูรณาการระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมถึง

มีการขอความชวยเหลือจากผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานไดอยางถูกตองและ

ทันเวลา ซึ่งเปนประโยชนตอการวางแนวทางนโยบายของ สมช . ไดอยาง

เหมาะสมกับบริบทแวดลอมดานความมั่นคงของไทยอไป



7
การประชุมกรรมการ/อนุกรรมการ/

คณะทํางาน

6)วันที่ 24 เม.ย.62 การประชุมพิจารณา(ราง)

แผนปฏิบัติการดานการปองกันและแกไขปญหาการ

แพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง/รองลมช.ชลิ

ดาฯ เปนประธาน / อนุมัติ งปม. .............บาท (ต. 3.)

หองประชุมวิจิตรวาท

การ

8
การประชุมกรรมการ/อนุกรรมการ/

คณะทํางาน

7)วันที่ 29 พ.ค.62/การประชุมคณะอนุกรรมการ

ประสานงานการดําเนินการปองกันและแกไขปญหา

อาวุธที่มีอํานาจทําลายลางสูง ครั้งที่ 1/62  รอง 

ลมช.ชลิดาฯ เปนประธาน/อนุมัติงปม. 24,825.-บาท 

(ยืมเงิน 23,250 รายงาน xxx [km บาท (ต. 3)

หองประชุมวิจิตรวาท

การ

1
ความรวมมือดานความมั่นคงกับ

ตางประเทศ

1)วันที่ 15-19 ต.ค.61 การฝกอบรม INTERPOL 

Detection of Radiological and Nuclear 

Materials at Border Crossing Training Course ณ 

Jakarta Centre For Law Enforcement 

Cooperation (JCLEC) /  โดยมีสํานักเลขาธิการ

องคการตํารวจสากลเปนผูใหการสนับสนุน/นายรัชชา

นนทฯ /อนุมัติในสวนที่ผูจัดมิไดรับผิดชอบ จํานวน 

5,400 บาท (ต 10..)

ณ เมืองเซมารัง 

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

การฝกอบรมมีวัตถุประสงคเพื่อเตรียมความพรอม สรางความตระหนัก 

สนับสนุน และพัฒนาความรวมมือระหวางหนวยงานบังคับใชกฎหมาย 

โดยมุงเนนที่หนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบในการคนหาและตรวจสอบการ

ลักลอบนําเขาสิ่งผิดกฎหมายโดยพัฒนาขีดความสามารถในการคนหาและ

ตรวจสอบสารรังสีและวัสดุนิวเคลียร การฝกอบรมแบงเปนการบรรยายใน

หองเรียนและฝกใชอุปกรณจริงในสถานการณตางๆ ซึ่งครอบคลุมประเด็น

สําคัญ ไดแก ๑) ความเสี่ยงและภัยคุกคามจากการกอการรายดวยวัสดุ

นิวเคลียรและรังสี ๒) การสรางความตระหนักถึงประโยชนและผลกระทบ

ของรังสี ๓) หนวยงานที่เกี่ยวของ บทบาท ความรับผิดชอบ ๔) การใช

อุปกรณปองกันสารกัมมันตรังสี ๕) การปฏิบัติงานในสถานการณจริง ๖) 

ความทาทายในการสืบสวนสอบสวนผูตองสงสัย และ ๗) การประสานงาน

ระหวางหนวยงานและการตอบสนองในระดับประเทศและระหวางประเทศ

                   การฝกอบรมดังกลาวกอใหเกิดเครือขายการทํางาน

ระหวางหนวยงานตาง ๆที่เกี่ยวของในการปองกันการแพรขยายอาวุธที่ที

อานุภาพทําลายลางสูง โดยเฉพาะการลักลอบนําเขาวัสดุนิวเคลียรและ

สารกัมมันตรังสี และทราบถึงขีดความสามารถ แนวทางปฏิบัติ และ

ขอจํากัดในการปฏิบัติของหนวยตางๆที่เกี่ยวของ ซึ่งสามารถนําขอมูลสวน

นี้มาปรับใชกับการทํางานในระดับนโยบายไดผานกลไกคณะอนุกรรมการ

ประสานงานการดําเนินการเพื่อการปองกันและแกไขปญหาอาวธที่มีอาน



2
ความรวมมือดานความมั่นคงกับ

ตางประเทศ

2) วันที่ 14-20 ม.ค.62 / รอง นรม. (พล.อ.ประวิตรฯ) 

อนุมัติให ลมช. เปนหัวหนาคณะ เดินทางไปราชการ

เพื่อประสานความรวมมือกับหนวยงานความมั่นคงและ

วิชาการสหรัฐอเมริกา พรอมคณะผูแทน สมช. /

เบิกจายจากงบ 6.3 จํานวน 553,000 บาท  จํานวน 

238,600 บาท (อนุมัติ งปม.ทั้งสิ้น 3,280,000บาท 

จาก สรป.3.1 = 238,600บ. +3.2 =300,000บ.+3.3=

668,400บ+สนผ 1.1=1,000,000บ+กพอ.1.4=

500,000บ)/เงินยืม 203,440บาท+จัดซื้อของขวัญ 

30,000บาท +จัดซื้อวัสดุ 5,160บาท (ต.............)

ณ เมืองโฮโนลูลู มลรัฐ

ฮาวาย สหรัฐฯ

ลมช. ไดเดินเขาเยี่ยมคารวะหนวยงานดานความมั่นคงของสหรัฐฯ ที่

ประจําการอยูที่เมืองโฮโนลูลู มลรัฐฮาวาย ไดแก EWC, USINDOPACOM

 และ APCSS ทั้งนี้รูปแบบการหารือมีทั้งการหารือแบบเขาเยี่ยมคารวะ

และการหารือโตะกลุมเพื่อระดมสมองในประเด็นที่สําคัญ โดยทั้งสองฝาย

ใหความสําคัญกับประเด็นดานความมั่นคงในปจจุบัน เชน การตอตาการ

กอการราย การขยายอิทธิพลของจีนในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง รวมถึง EWC 

เสนอใหการสนับสนุน จนท. สมช. ไทย มาศึกษาตอยังฮาวาย การเดินทาง

คัรงนี้เปนโอกาสที่ดีและเปนประโยชนตอการกระชับความสัมพันธและ

ความรวมมือของไทยกับสหรัฐฯ

3
ความรวมมือดานความมั่นคงกับ

ตางประเทศ

3) วันที่ 16-22 มิ.ย.62/การฝกอบรมระหวางประเทศ

เรื่อง การควบคุมสินคาที่มีความสําคัญเชิงยุทธวิธี ครั้งที่

 24 ณ เมืองแดจอน สาธารณรัฐเกาหลี/นายคณพศฯ 

ขออนุมัต งปม.(1)เบิกบางสวน จํานวน 6,200บาท (2) 

เบิกตนสังกัด 91,900บาท

เมืองแดจอน 

สาธารณรัฐเกาหลี

* ขออนุมัติยกเลิกการเดินทางเนื่องจากทางผูจัดพิจารณาผูเขารวมการ

ฝกอบรมครบถวนแลว****

4
ความรวมมือดานความมั่นคงกับ

ตางประเทศ

4)วันที่ 9-12 ก.ค.62 การเขารวมกันฝกสกัดกั้นทาง

ทะเล "Eastern Endeavor 19" ภายใตกรอบความ

ริเริ่มเพื่อความมั่นคงจากการแพรขยายอาวุธที่มี

อานุภาพทําลายลางสูง /นายคณพศฯ อนุมัติ งปม. 

61,100บาท (ต........)

เมืองปูซาน สาธารณรัฐ

เกาหลี



5
ความรวมมือดานความมั่นคงกับ

ตางประเทศ

การประชุม ATT CSP5, Geneva, Switzerland / 

(การติดตามความคืบหนาของการผลักดันมาตรการ/

แนวปฏิบัติที่ดีเพื่อดําเนินการตามพันธกรณีสนธิสัญญา

ฯ (การพัฒนาระบบควบคุมอาวุธระดับประเทศ  การ

ประเมินความเสี่ยง (Risk assessment) ใน   การถาย

โอนอาวุธ และการปองกันการนําอาวุธไปใชในทางที่ผิด

 (Diversion)) การพิจารณารางแนวทางฯ ดานการไม

แพรขยาย WMD ) ณ นคร เจนีวา สมาพันธรัฐสวิส /

ผูบริหารและเจาหนาที่

*** ฝากประเด็นกับ ผูแทนกระทรวงการตางประเทศ****

สล.คปต. (1)

2
เดินทางไปราชการ จชต. (นายนันทพงศฯ) วันที่ 3-4 

ต.ค.61

ดําเนินการเรียบรอยแลว

4

ประชุมซักซอมการประชุม คกก.ขับเคลื่อนการแกไข

ปญหา จชต. ครั้งที่ 4/61 และประชุม คปต. วนที่ 10 

ต.ค.61

ประธาน คปต. ไดมีขอสั่งการ ดังนี้                                               

      1. ขอใหฝายเลขานุการดําเนินการตอไป ทั้งในเรื่องแนวทางการ

ปรับปรุงกฎหมายของ ศอ.บต. ใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน และ

แนวทางการจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ตอง

เรงจัดระบบโดยเร็ว                                                                

      2. ขอใหทุกหนวยงานเรงดําเนินการตามแผนงาน โครงการ และ

กิจกรรมตามกรอบงบประมาณที่ไดรับ โดยตองมุงใหประชาชนไดรับ

ประโยชนตอแผนงานโครงการโดยตรงทั้งนี้ ขอใหผูแทนพิเศษของรัฐบาล

ชวยกํากับ และติดตามในเรื่องตางๆ รวมทั้งไดกําหนดโครงการสําคัญที่

มุงเนนตอผลสัมฤทธิ์ในการสรางพื้นที่ใหเกิดสันติสุขดวย



5

เดินทางไปราชการ จชต. (รอง ลมช. สิงคิ์ฯ) วันที่ 

16-19 ต.ค.61

         การประชุมเสริมสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวนฯ ในครั้งนี้ 

เพื่อรับทราบความกาวหนาในการดําเนินงานรวมกัน โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อใหประชาชนในพื้นที่สามารถดําเนินชีวิตไดอยางปกติสุขทั้งนี้ จากผล

การประเมินที่ผานมาพบวา ผทพ. สามารถสรางการรับรู สรางความเขาใจ

ใหกับผูนําศาสนา ผูนําชุมชนใหรับรูถึงบทบาทหนาที่ของ ผทพ. และความ

จริงใจของรัฐบาลในการแกไขปญหา จชต. อยางตอเนื่อง

6
เขารวมประชุมจัดทํารายละเอียดโครงการสําคัญฯ วันที่

 25 ต.ค. 61

ดําเนินการเรียบรอยแลว

7
เดินทางไปราชการ จชต. (นายนันทพงศฯ) วันที่ 29-30

 ต.ค.61

ดําเนินการเรียบรอยแลว

8
เดินทางไปราชการ จชต. (พลตรีเฉลิมพลฯ) วันที่ 5-7 

พ.ย.61

ดําเนินการเรียบรอยแลว

10
ประชุมพิจารณากําหนดโครงการ กิจกรรม และกรอง 

งปม.ฯ วันที่ 12 พ.ย.61

ดําเนินการเรียบรอยแลว



11

ประชุมเพื่อพิจารณากําหนดโครงการ กิจกรรม และ

กรอบงบประมาณดานความมั่นคง วันที่ 19 พ.ย.61

        1. ให ตร. เรงจัดทําแผนการจัดอัตราผลของ นปพ. และ ตชด. ใหมี

ความชัดเจน ซึ่งกําหนดรายละเอียดหวงเวลาของการปฎิบัติ (Timeline) 

ในแตละปงบประมาณที่มีความชัดเจนและอยูในสถานะที่พรอมตอการ

ปฎิบัติ พรอมกับพิจารณาปรับแผนการดําเนินงานและแผนการใชจาย

งบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อสนับสนุนการจัดสรร

อัตรากําลังพลตํารวจ นปพ. และ ตชด. ที่ปฎิบัติงานในพื้นที่ จชต. ให

สามารถ เริ่มดําเนินการไดอยางรวดเร็ว สอดรับกับความตองการและหวง

เวลาของการสับเปลี่ยนกําลังพลในพื้นที่                                         

                     2. ให ตร. ในฐานะหนวยรับผิดชอบการดําเนินการ

ขอรับการสนับสนุนงบกลางฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากสํานัก

งบประมาณ ในกรณีที่ไมสามารถปรับแผนฯ ได เพื่อสนับสนุนการ

ดําเนินการที่จําปนเรงดวน พรอมทั้งจัดทําคําของบประมาณประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อสนับสนุนการจัดสรรอัตรากําลังพลในปตอไป

14
เดินทางไปราชการ จชต. (พลตรีเฉลิมพลฯ) วันที่ 

21-24 พ.ย.61

ดําเนินการเรียบรอยแลว

15
ประชุมพิจารณากําหนดโครงการ กิจกรรม และกรอง 

งปม.ฯ วันที่ 29-30 พ.ย. ,3-4 ธ.ค.61

ดําเนินการเรียบรอยแลว

16 คาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เดือน ธ.ค.61 ดําเนินการเรียบรอยแลว

17
ประชุมหารือรายละเอียดโครงการสําคัญการแกไข

ปญหาทุจริตคอรรัปชั่นฯ วันที่ 13 ธ.ค.61

ดําเนินการเรียบรอยแลว

18
ประชุมหนวยงานเจาภาพโครงการสําคัญภายใตแผน

ยอยฯ วันที่ 20 ธ.ค.61

ดําเนินการเรียบรอยแลว

20
เดินทางไปราชการ จ.นครราชสีมา (นายธีรภัทรฯ) วันที่

 24-26 ธ.ค.61

ดําเนินการเรียบรอยแลว



21
เดินทางไปราชการ จชต. (พลตรีเฉลิมพลฯ) วันที่ 

25-27 ธ.ค.61

ดําเนินการเรียบรอยแลว

22
ประชุมสรางความเขาใจการขับเคลื่อนงานรองรับ

แผนปฏิบัติการภายใตแผนแมบทภายใตยุทธศาสตร

ชาติ ดานความมั่นคงฯ วันที่ 4 ม.ค.

         สรางความเขาใจตอรูปแบบการขับเคลื่อนงานของ กอ .รมน. เพื่อ

รองรับ (ราง) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นความมั่นคงฯ 

และการแลกเปลี่ยนขอมูลความเห็นตางๆ ที่สามารถนํามากําหนดแนว

ทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง ของ สมช.

24 ประชุม สล.คปต. ครั้งที่ 1/62 วันที่ 8 ม.ค.62 ดําเนินการเรียบรอยแลว

25
เดินทางไปราชการ จชต. (พลตรีเฉลิมพลฯ) วันที่ 6-7 

ม.ค.

ดําเนินการเรียบรอยแลว

26
เดินทางไปราชการ จชต. (พลตรีเฉลิมพลฯ) วันที่ 9-11

 ม.ค.

ดําเนินการเรียบรอยแลว

27 เดินทางไปราชการ จชต. (พลธิวาฯ) วันที่ 11-13 ม.ค. ลับมาก ดําเนินการเรียบรอยแลว

28
ประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาใน

พื้นที่ จชต. วันที่ 14 ม.ค.62

ดําเนินการเรียบรอยแลว

29
เดินทางไปราชการ จชต. (นายธีรภัทรฯ) วันที่ 24-26 

ธ.ค.61

ดําเนินการเรียบรอยแลว

30
ประชุมระหวางฝายเลขานุการ คกก.พิจารณาการจัดทํา

 งปม.รายจายบูรณาการฯ วันที่ 17-18 ม.ค.62

ดําเนินการเรียบรอยแลว

31 ประชุม สล.คปต. ครั้งที่ 2/62 วันที่ 24 ม.ค.62 ดําเนินการเรียบรอยแลว

32

ประชุมซักซอมการประชุม คกก.ขับเคลื่อนการแกไข

ปญหา จชต. ครั้งที่ 1/62 และประชุม คปต. วนที่ 30 

ม.ค.

ดําเนินการเรียบรอยแลว

33
เดินทางไปราชการ จชต. (พันเอก ธานินทรฯ) วันที่ 

23-24 ม.ค.

ดําเนินการเรียบรอยแลว

34
ประชุมเพื่อกําหนดแนวทางปฏิบัติของ จนท.ฯ วันที่ 22

 ม.ค.62

ดําเนินการเรียบรอยแลว



35
เดินทางไปราชการ จ.นครราชสีมา (นายธีรภัทรฯ) วันที่

 21-25 ม.ค.

ดําเนินการเรียบรอยแลว

36
เดินทางไปราชการ จชต. (พลโท สมคิดฯ) วันที่ 24-27

 ม.ค.62

ดําเนินการเรียบรอยแลว

37

เดินทางไปราชการ จชต. (พลตรี เฉลิมพลฯ) วันที่ 29 

ม.ค.-1 ก.พ.62

         มติที่ประชุม ที่ประชุมไดตรวจสอบตวามถูกตองและครบถวน

ตามที่กําหนดไวในหนังสือสัญญาจางที่ปรึกษาฯ แลว เห็นชอบรายงาน

การศึกษาขั้นกลาง (Interim Report) ตามโครงการจัดจางที่ปรึกษาฯ 

และมอบหมายใหฝายเลขานุการคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ แจง สลก . 

(พอย.) เพื่อเบิกจายคาจางตามหนังสือสัญญาจางที่ปรึกษาฯ แกที่ปรึกษาฯ 

(ม.บูรพา) ตามระเบียบของพัสดุตอไป

39

ประชุม คกก.ตรวจรับพัสดุ โครงการจัดจางที่ปรึกษา

ดําเนินการติดตามผลและการประเมินผลฯ วันที่ 31 

ม.ค.

ขอสั่งการของประธาน คปต.                                                     

     1. ให กอ.รมน. และ กอ.รมน.ภาค 4 สน. เพิ่มประสิทธิภาพงานความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในพื้นที่ และเรงดําเนินการตอ

ผูกระทําผิดกฎหมาย โดยมุงยกระดับงานขาวกรองเชิงรุกมากขึ้น รวมทั้ง 

ตองมีความพรอมใหการชวยเหลือเยียวยาผูไดรับผลกระทบฯ อยาง

เหมาะสม และสรางความเขาใจกับประชาชนอยางตอเนื่อง เพื่อปองกัน

การบิดเบือนขอมูล และปองกันความสับสนของภาคสวนที่เกี่ยวของ       

 2. ให ศอ.บต. ทํางานรวมกับ กอ.รมน.ภาค 4 สน. อยางใกลชิด และ

รวมกับหนวยงานอื่นขับเคลื่อนงานโครงการใหตอบสนองความตองการ

ของประชาชน และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี                                   

       3. เนนย้ําทุกภาคสวนระวังอยาใหเกิดการรั่วไหลของงบประมาณ 

และการุจริตคอรรัปชั่น                                                            

     4. ขอใหผูแทนพิเศษของรัฐบาลชวยกันติดตามใหคําแนะนําแกไข

ปญหาในพื้นที่ใหเกิดผลเปนรูปธรรม

40
จัดจางที่ปรึกษาติดตามแลประเมินผลการใชระบบ

กลองโทรทัศนวงจรปด(CCTV)ในพื้นที่ จชต.

ดําเนินการเรียบรอยแลว



41
ประชุม คกก.พิจารณาการจัดทํางบประมาณใน

ลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตรฯ วันทที่ 14 ก.พ.

ดําเนินการเรียบรอยแลว

42
วิทยากร "ยุทธศาสตรและนโยบายการแกไขปญหา 

จชต. วันที่ 12-13 ก.พ. จ.ปตตานี

ดําเนินการเรียบรอยแลว

43
ประชุมฝายเลขานุการรวม คกก.พิจารณาการจัดทํา 

งปม.ฯ วันที่ 11-14 ก.พ.

ดําเนินการเรียบรอยแลว

44
เดินทางไปราชการ จชต. (พลโท เฉลิมพลฯ) วันที่ 

15-20 ก.พ.62

ดําเนินการเรียบรอยแลว

45
เขารวมประชุมศูนยอํานวยการปองกันและปราบปราม

ยาเสพติด จชต.ฯ วันที่ 22-24 ก.พ.

ดําเนินการเรียบรอยแลว

46 จัดซื้อวัสดุ ดําเนินการเรียบรอยแลว

47
เดินทางเขารวมกิจกรรมโครงการขับเคลื่อนคายพัฒนา

เพื่อการเรียนรูฯ วันที่ 1-3 มี.ค. จ.สงขลา

      เห็นควรให กอ.รมน.ภาค 4 สน. เชิญหนวยงานที่เกี่ยวของเขารวม

การดําเนินโครงการขับเคลื่อนคายพัฒนาฯ อยางใกลชิด เพื่อการพัฒนา

โครงการขับเคลื่อนคายพัฒนาฯ อยางตอเนื่องและนําไปสูการแกไขปญหา

การบมเพาะแนวคิดหัวรุนแรงในพื้นที่ จชต. ไดอยางเปนรูปธรรม

48 ประชุม สล.คปต. ครั้งที่ 3/62 วันที่ 27 ก.พ.62 ดําเนินการเรียบรอยแลว

49

ประชุมเพื่อแกไขปญหาการดําเนินการแลกเปลี่ยนถัง

แกสคอมโพสิตฯ วันที่ 26 ก.พ.62

        1. มอบใหผูบริหาร ธพ. ประสานกับผูประกอบการคาแกสฯ เพื่อ

สนับสนุนภารกิจฝายความมั่นคงอยางเปนรูปธรรม และมอบให สนพ . เรง

ศึกษาบทบาทกองทุนน้ํามัน หรือคาใชจายอื่นใด มาสนับสนุนการ

แลกเปลี่ยนถังแกสฯ รวมทั้ง สมอ. และกรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอให

พิจารณานํามาตรการทางกฎหมาย มาสนับสนุนเพิ่มเติม                      

       2. มอบให กอ.รมน.ภาค 4 สน. เรงกําหนดกลไก กระบวนการและ

ขั้นตอนงานที่สําคัญ โดยความรวมมือของหนวยงานบังคับใชกฎหมายใน

พื้นที่ โดยเฉพาะสํานักงานพลังงาน 3 จชต. ฝายปกครองจังหวัด ศปก.

อําเภอ และหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อเตรียมดําเนินงานรวมกันโดย

ประสานสอดคลองกัน



ประชุมสวนราชการเพื่อกําหนดมาตรการ/แนวทาง

แลกเปลี่ยนถังแกสคอมโพสิตแทนแกสเหล็ก

ดําเนินการเรียบรอยแลว

สล.คปต. สรางความเขาใจ

1

โครงการเสริมสรางความเขาใจและแลกเปลี่ยน

ขอคิดเห็นเกี่ยวกับขอเสนอแนวทางการจัดการศึกษาใน

 จชต. วันที่ 26 พ.ย. - 1 ธ.ค. (อียิปต,จอรแดน)

ดําเนินการเรียบรอยแลว

2

โครงการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีและขอมูลดาน

ความมั่นคงเพื่อสนับสนุนการแกไขปญหา จชต. การ

ปองกันการขยายของแนวคิดสุดโตงและการ

เตรียมพรอมรองรับวิกฤตการณ วันที่ 24 ก.พ.-2มี.ค. 

(ตุรกี)(เบิก 4งบ 2สชต., 3สล.คปต., 3.2, 1สตป.)

ดําเนินการเรียบรอยแลว

3

เดินทางไปราชการตางประเทศศึกษาในหลักสูตรการ

บริหารจัดการความมั่นคงแหงชาติ วันที่ 3-8 มี.ค. 

(เกาหลี)

ดําเนินการเรียบรอยแลว

สล.คปต. กอเหต

2 โครงการการูดาขาว ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดําเนินการเรียบรอยแลว

3
โครงการศึกษารูปแบบการเมืองการปกรองและอัต

ลักษณที่สอดคลองกับสังคมพหุวัฒนธรรมใน จชต.

ดําเนินการเรียบรอยแลว

4
โครงการจัดตั้ง Intelligence Operation Fusion 

Center

ดําเนินการเรียบรอยแลว

5
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการฐานขอมูล

ดานความมั่นคง จชต.

ดําเนินการเรียบรอยแลว

สล.คพส.



1

หารือและประสานความรวมมือดานการพูดคุยเพื่อ

สันติสุข จชต.กับหนวยความมั่นคงมาเลเซีย วันที่ 

17-18 ต.ค.61

2 ประชุม สล.คพส. วันที่ 18 ต.ค.61

3
ประชุมเพื่อเตรียมการพูดคุยเพื่อสันติสุข จชต. ครั้งที่ 1

 วันที่ 30 ต.ค.61

4
ประชุมเตรียมการพูดคุยเพื่อสันติสุข จชต. ครั้งที2่ วันที่

 9-12 พ.ย. จ.เชียงใหม

5 ประชุม สล.คพส. วันที่ 24 ธ.ค.61

6
เขารวมประชุมชี้แจงนโยบายการพูดคุยเพื่อสันติสุข

และประสานความรวมมือกับ กอ.รมน.ภาค 4 สน.

7

ประชุมถอดบทเรียนกระบวนการสันติภาพและการ

จัดการตวามขัดแยงโคลอมเบีย โดยความรวมมือ

ระหวางคณะพูดคุยเพื่อสันติสุข จชต. และ กต.นอรเวย

 วันที่ 6-7 ก.พ.

8
เดินทางไปราชการ จ.ปตตานีและ จ.สงขลา วันที่ 2 

ก.พ.62

9
ประชุมแลกเปลี่ยนความเห็นทางวิชาการเกี่ยวกับ

กระบวนการสันติภาพฯ วันที่ 18 ก.พ. จ.เชียงใหม

10
ประชุมเพื่อระดมความเห็นในการทบทวนและปรับปรุง

แนวทางการรักษาความมั่นคงสถาบันหลัก

13
รอง ปลัด กต.และอธิบดีกรมเอเชียแปซิฟคสมาพันธรัฐ

สวิสเยี่ยมคารวะ วันที่ 12 ธ.ค.61
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