


 

 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 

 ส ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ (สมช.) ได้รับจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 จ ำนวน 249,587,900 บำท โดยในไตรมำสที่ 1 มีกำรเบิกจ่ำยงบประมำณแล้วจ ำนวน 
32,424,323.72 บำท คิดเป็นร้อยละ 13.89 จ ำแนกตำมแผนงำน ดังนี้ 

การเบิกจ่ายงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 1 ของ สมช. 
จ าแนกรายกอง/ส านัก/กลุ่มงาน 

กอง/ส านัก/กลุ่มงาน 
จัดสรรภายหลังเจียดจ่าย

งบประมาณ (บาท) 
เบิกจ่าย ณ สิ้น ธ.ค. 63 

 (บาท) 
ร้อยละ 

กองนโยบำยและยทุธศำสตร์ควำมมั่นคง 5,442,400 833,763.00 15.32 

กองประเมินภัยคุกคำม 5,905,100 255,055.00 4.32 

กองควำมมั่นคงภำยในประเทศ 3,847,300 597,675.00 15.53 

กองควำมมั่นคงด้ำนกำรเตรียมพร้อมและ
ป้องกันประเทศ 

7,482,300 634,336.00 8.48 

กองควำมมั่นคงเก่ียวกับภัยคุกคำมข้ำมชำติ 5,642,900 418,032.00 7.41 

กองควำมมั่นคงกิจกำรชำยแดนและ
ประเทศรอบบ้ำน 

4,083,700 271,110.00 6.64 

กองควำมมั่นคงระหว่ำงประเทศ 9,289,400 449,560.00 4.84 

กองควำมมั่นคงทำงทะเล 4,239,200 566,395.00 13.36 

กองควำมมั่นคงจังหวัดชำยแดนภำคใต้และ
ชนตำ่งวัฒนธรรม 

11,714,900 1,115,045.00 9.52 

ส ำนักเลขำนุกำรคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร
พูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชำยแดนภำคใต ้

5,139,000 640,215.00 12.46 

ส ำนักเลขำนุกำรคณะกรรมกำรขับเคลื่อน
กำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 

52,496,600 2,372,225.00 4.52 

แผนงาน จัดสรร (บาท) เบิกจ่ายไตรมาส 1 (บาท) ร้อยละ 
แผนงำนพื้นฐำนฯ 88,231,200 8,533,343.56 9.67 
แผนงำนยุทธศำสตร์ฯ 18,552,700 1,063,286 5.73 
แผนงำนบูรณำกำรฯ 68,726,500 

(โอนเบิกแทน จ ำนวน 16,181,600 บำท 
คงเหลือด ำเนินกำร 52,544,900 บำท) 

4,884,970 9.30 
 

แผนงำนบุคลำกรฯ 74,077,500 17,942,724.16 24.22 
รวม 249,587,900 32,424,323.72 13.89 
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กอง/ส านัก/กลุ่มงาน 
จัดสรรภายหลังเจียดจ่าย

งบประมาณ (บาท) 
เบิกจ่าย ณ สิ้น ธ.ค. 63 

 (บาท) 
ร้อยละ 

กลุ่มงำนกฎหมำย 1,323,400 274,644.50 20.75 

กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร 837,000 130,025.00 15.53 

สถำบนัควำมมัน่คงศึกษำ 3,308,500 644,548.00 19.48 

ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 388,300 60,000.00 15.45 

ส านักเลขาธิการ 

กลุ่มงำนบริหำรงำนคลัง 388,800 74,820.00 19.24 

กลุ่มงำนบริหำรและพฒันำทรัพยำกรบุคคล 668,500 101,288.20 15.15 

กลุ่มงำนบริหำรงำนสำรบรรณและ
ประชำสัมพนัธ ์

720,000 180,260.00 25.04 

กลุ่มงำนบริหำรกำรประชุม 650,000 137,000.00 21.08 

กลุ่มงำนบริหำรพัสด ุอำคำรสถำนที่ และ
ยำนพำหนะ 

1,961,300 416,240.00 21.22 

ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 851,400 164,716.55 19.35 

 
ผลการด าเนินงานห้วงไตรมาสที่ 1 
   
 
  
 สมช. ได้รับมอบหมำยจำกรัฐบำลให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติกำร ศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ (โควิด – 19) (ศปก.ศบค.) เพ่ือแก้ไขปัญหำสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ
โรคโควิด – 19 โดยได้จัดกำรประชุมประจ ำวันเพ่ือติดตำมประเมินสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดฯ และ         
กำรประชุมเพ่ือศึกษำสถำนกำรณ์เฉพำะกรณี เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรเฉพำะกิจพิจำรณำกำรผ่อนคลำย
กำรบังคับใช้มำตรกำรในกำรป้องกันและยับยั้งกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด – 19 จ ำนวน 2 ครั้ง มีมติที่ส ำคัญ 
ดังนี้ 

คร้ังที่ วันที่ มติ 
10/2563 20 ตุลำคม 2563 1. ลดระยะเวลำกักตัวในสถำนที่กักกันโรคของรัฐ 

2. เพิ่มจ ำนวนที่นั่งส ำหรับผู้ชมกีฬำ 
3. อนุญำตให้เรือยอร์ชสำมำรถเดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักรเพื่อ
กำรท่องเที่ยว 
4. อนุญำตให้ลูกเรือต่ำงชำติเดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักรเพื่อขึ้น
เรือออกจำกรำชอำณำจักร 

ภารกิจพิเศษในการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคโควิด – 19 ในฐานะศูนย์ปฏิบัติการ 
ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด – 19) (ศปก.ศบค.) 
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คร้ังที่ วันที่ มติ 
5. ผ่อนผันให้กลุ่มบุคคลเดินทำงเข้ำประเทศ โดยเข้ำสู่กำรกักกันตัว
แบบ Wellness Quarantine 

11/2563 30 ตุลำคม 2563 1. เพิ่มที่นั่งส ำหรับผู้ชมในโรงภำพยนตร์ 
2. แนวทำงกำรกักกันตัว 14 วัน ส ำหรับผู้เดินทำงเข้ำมำภำยใน
รำชอำณำจักร โดยมีกำรด ำเนินธุรกิจหรือกิจกรรมอ่ืน ๆ 

12/2563 5 พฤศจิกำยน 2563 1. ผลกำรสอบโรคกรณีพบแขกรัฐบำลติดเชื้อโควิด – 19 
2. เดินทำงเข้ำออกรำชอำณำจักรและกำรเข้ำพักในสถำนที่กักกัน
ของรัฐ 
3. ตรวจกิจกำร/กิจกรรม ให้เป็นไปตำมมำตรกำรผ่อนคลำย 
4. ควำมเหมำะสมในกำรยกเลิกกำรใช้ส ำเนำบัญชีเงินฝำกธนำคำร 

13/2563 16 พฤศจิกำยน 2563 1. ผ่อนคลำยกำรบังคับใช้กฎหมำยในกิจกรรม/กิจกำรเพิ่มเติมจะ
ช่วยสนับสนุนกำรขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจภำยในประเทศ 
2. ก ำหนดรูปแบบมำตรกำรด้ำนสำธำรณสุขส ำหรับสถำนที่กักกัน
ตัว ที่มีควำมหลำกหลำยและสำมำรถตอบสนองต่อกิจกรรมในด้ำน
ต่ำง ๆ 

14/2563 30 พฤศจิกำยน 2563 1. ปรับหลักเกณฑ์กำรอนุญำตให้เรือยอร์ชสำมำรถเดินทำงเข้ำมำ
ในรำชอำณำจักร 
2. ขยำยระยะเวลำวันที่ก ำหนดเดินทำงเข้ำประเทศไทย 
3. แนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรผ่อนคลำยกำรบังคับใช้กฎหมำย 

15/2563 7 ธันวำคม 2563 1. ผ่อนคลำยกำรบังคับใช้กฎหมำยให้ชำวต่ำงชำติสำมำรถเดิน
ทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักรได้สะดวกยิ่งขึ้น 
2. ติดตำมและเฝ้ำระวังสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ
โควิดในประเทศเพื่อนบ้ำน 

16/2563 14 ธันวำคม 2563 1. อนุญำตให้ กต. ออกเอกสำร Certificate of Entry (COE)  
แบบกลุ่ม 
2. ขยำยระยะเวลำพ ำนักในประเทศไทยออกไปอีก 15 วัน  เพื่อ
ชดเชยระยะเวลำที่ต้องเข้ำรับกำรกักกันตัว 
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การขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความม่ันคง  
และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565) 

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

 กำรประชุมหำรือควำมเหมำะสมของตัวชี้วัดแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์  โดย 
กำรด ำเนินกำรของ สมช. ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 

 1. กำรให้ควำมเห็นต่อร่ำงแผนแม่บทเฉพำะกิจฯ สมช. ได้มีหนังสือถึงส ำนักงำน 
สภำพัฒนำกำรเศรษฐิกิจและสังคมแห่งชำติ (สศช.) เพ่ือเสนอแนะควำมเห็นต่อร่ำงแผนแม่บทเฉพำะกิจฯ รวม 
3 ประเด็น ได้แก่ 1) ควำมสอดคล้องเชื่อมโยงของแผนแม่บทเฉพำะกิจฯ กับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
ประเด็นควำมมั่นคง และ นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้ วยควำมมั่นคงแห่งชำติ 2) กำรถอดบทเรียน 
กำรจัดตั้งศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด – 19 (ศบค.) และ 3) ประเด็นกำรปรับปรุงและพัฒนำปัจจัยพ้ืนฐำน
เพ่ือส่งเสริมกำรฟ้ืนฟูและพัฒนำประเทศ (Enabling Factors) 

 2. กำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 กนย. ได้จัดโครงกำร
สัมมนำเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือก ำหนดและขับเคลื่อนโครงกำรส ำคัญของแผนด้ำนควำมมั่นคงเฉพำะเรื่องตลอดจน
เข้ำร่วมโครงกำรกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ที่มีผลต่อ
กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทฯ ของ สศช. โดย สมช. ได้น ำเสนอโครงกำรส ำคัญประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 ทั้งสิ้น 12 โครงกำรภำยใต้แผนควำมมั่นคงเฉพำะเรื่องและมีโครงกำรที่ผ่ำนเกณฑ์ 
กำรคัดเลือกจ ำนวน 5 โครงกำร ดังนี้ 1) โครงกำรฐำนข้อมูลเพ่ือกำรพัฒนำและติดตำมงำนควำมมั่นคง (กตป.)  
2) โครงกำรก ำกับและติดตำมกำรขับเคลื่อนกำรบูรณำกำรข้อมูลด้ำนควำมมั่นคง (สมศ.) 3) โครงกำรกำรสร้ำง
พ้ืนที่หลำกหลำยทำงสังคมเพ่ือกำรอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำง (กภช.) 4) โครงกำรศึกษำวิเครำะห์และ
ประเมินสถำนกำรณ์เพ่ือแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้งเร่งด่วนภำยใต้แผนส่งเสริมกำรอยู่ร่วมกันภำยใต้สังคม 
พหุวัฒนธรรม (กชต.) และ 5) โครงกำรศึกษำวิเครำะห์และประเมินสถำนกำรณ์ควำมมั่นคงประเทศรอบบ้ำน 
(กชป.) 

  กำรประชุมส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจำรณำ (ร่ำง) แผนบูรณำกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง (พ.ศ. 2564 - 2565) และแนวทำงกำรขับเคลื่อนแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์
ชำติ ประเด็นควำมมั่นคง และนโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ โดยให้หน่วยงำนเจ้ำภำพ
แผนย่อยได้แก่ กอ.รมน. กห. กต. และ สมช. พิจำรณำจัดท ำแผนบูรณำกำรขับเคลื่อนแผนย่อย  โดยระบุ
รำยละเอียดในหัวข้อ ดังนี้ 1) นิยำมเป้ำหมำยตัวชี้วัด และค่ำเป้ำหมำยของแผนย่อย 2) ตรวจสอบแผนระดับที่ 3 

การขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนด้านความม่ันคง 
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รองรับแนวทำงกำรพัฒนำ และสรุปสำระส ำคัญ 3) ประมวล และรวบรวมโครงกำรส ำคัญรองรับแผนระดับที่ 3 
ในห้วงปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 – 2565 ซึ่งสำมำรถสะท้อนปัจจัยชี้วัดควำมส ำเร็จขององค์ประกอบ เพ่ือใช้ 
ในกำรติดตำมประเมินผลสัมฤทธิ์กำรด ำเนินกำรตำมแผนย่อยฯ 

  กำรเตรียมกำรยกร่ำงนโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ   
(พ.ศ. 2566 – 2570) และกำรหำรือแนวทำงกำรจัดท ำร่ำงนโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคง
แห่งชำติ (พ.ศ. 2566 - 2570) และกำรจัดท ำแผนระดับที่ 3 โดยร่ำงเค้ำโครงนโยบำยและแผนระดับชำติฯ 
ฉบับใหม่ แนวทำงกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง แนวทำงกำรจัดท ำร่ำงแผนปฏิบัติรำชกำรของ 
สมช. และกำรจัดท ำแผนระดับที่ 3 เพ่ือเชื่อมโยงกับแผนด้ำนควำมมั่นคงเฉพำะเรื่อง และถ่ำยทอดเป้ำหมำย/
ตัวชี้วัด ตลอดจนบูรณำกำรท ำงำนร่วมกัน 

  กำรประชุมส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจำรณำเสนอคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับกำรก ำหนด
หลักเกณฑ์โครงกำรส ำคัญด้ำนควำมมั่นคงตำมนโยบำยและแผนระดับชำติว่ ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ รองรับ
มำตรำ 16 แห่งพระรำชบัญญัติสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ พ.ศ. 2559 โดยให้จ ำแนกเป็นหลักเกณฑ์ทั่วไปอ้ำงอิง
ข้อมูลประกอบของส ำนักงบประมำณ และหลักเกณฑ์เฉพำะมิติควำมมั่นคง โดยเฉพำะกำรจัดล ำดับ
ควำมส ำคัญของประเด็นควำมมั่นคงตำมนโยบำยและแผนระดับชำติฯ ฉบับใหม่ (พ.ศ. 2566 – 2570) เพ่ือให้
บรรลุเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง รวมทั้งควรมีค ำอธิบำยในแต่ละหลักเกณฑ์ให้ชัดเจน 
เพ่ือให้หน่วยงำนของรัฐที่เสนอโครงกำรส ำคัญด้ำนควำมมั่นคงมีควำมเข้ำใจเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน  ทั้งนี้ ให้
หน่วยงำนของรัฐ (หน่วยงำนต้นสังกัด) พิจำรณำกลั่นกรองโครงกำรส ำคัญด้ำนควำมม่ันคงในเบื้องต้นก่อนส่งมำ
ที ่สมช. เพ่ือให ้สมช. น ำรำยละเอียดข้อมูลโครงกำรเสนอกลไกภำยใต้สภำควำมมั่นคงแห่งชำติ 

  กำรประชุมส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องเพ่ือติดตำมควำมคืบหน้ำกำรจัดท ำข้อมูลประกอบ 
(ร่ำง) แผนบูรณำกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง (พ.ศ. 2564 – 2565) 

นอกจำกนี้ กนย. ยังได้รับมอบหมำยให้เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในกำรกำรติดตำมและประเมิน
สถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคง เพ่ือจัดท ำข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยรำยงำนต่อนำยกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี 
ผ่ำนกลไกท่ีส ำคัญ 2 กลไก ซึ่งได้จัดกำรประชุมเป็นรำยสัปดำห์ ประกอบด้วย 

กลไก จ านวน 
คณะกรรมกำรที่ปรึกษำด้ำนควำมมั่นคง (รศ. ปณิธำน วัฒนำยำกร เป็นประธำนกรรมกำร) 13 ครั้ง 
คณะอนุกรรมกำรศึกษำและจัดท ำข้อเสนอเพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำร
ที่ปรึกษำด้ำนควำมมั่นคง (ผศ.อนุชำ จินตกำนนท์ เป็นประธำนอนุกรรมกำร) 

14 ครั้ง 

 
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 สมช. โดยกองควำมมั่นคงจังหวัดชำยแดนภำคใต้และชนต่ำงวัฒนธรรม (กชต.) ร่วมกับ
ส ำนักงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้  (สล.คปต.) และ
ส ำนักงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรพูดคุยเพ่ือสันติสุขจังหวัดชำยแดนภำคใต้ (สล.คพส.) ในฐำนะหน่วยงำน
เจ้ำภำพหลักแผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ได้ด ำเนินกำร แบ่งออกเป็น 
3 ส่วน ดังนี้ 
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  การส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศไทย ด ำเนินงำน
ภำยใต้แผนส่งเสริมกำรอยู่ร่วมกันภำยใต้สังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศไทย (พ.ศ. 2561 – 2564) ดังนี้  
1) กำรพิจำรณำแนวทำงกำรส่งเสริมและคุ้มครองกลุ่มชำติพันธุ์  2) กำรประเมินสถำนกำรณ์ปัญหำของ 
กลุ่มชำติพันธุ์ และก ำหนดแนวทำงกำรพิจำรณำทบทวนแผนส่งเสริมกำรอยู่ร่วมกันภำยใต้สังคมพหุวัฒนธรรม
ในประเทศไทย พ.ศ. 2561 – 2564 จ ำนวน 2 ครั้ง 3) กำรขับเคลื่อนแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรบูรณำกำรข้อมูล
ด้ำนควำมมั่นคงระะยะท่ี 1 (พ.ศ. 2563 - 2565) ตำมมติ คศข.สมช. จ ำนวน 2 ครั้ง 4) กำรประชุมส่วนรำชกำร
ที่เกี่ยวข้อง เรื่องกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 5) กำรหำรือเพ่ือ
ประเมินสถำนกำรณ์กำรด ำเนินงำนขององค์กำรระหว่ำงประเทศ (IGOs) และองค์กำรพัฒนำเอกชน (NGOs)  
ในพ้ืนที่ จชต. 6) กำรพิจำรณำกำรขยำยระยะเวลำกำรประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน ในพ้ืนที่ จชต. 7) กำรพิจำรณำ
ควำมเหมำะสมในกำรขยำยระยะเวลำ กำรประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินที่มีควำมร้ำยแรงในพ้ืนที่ จชต.   
8) กำรหำรือร่วมกับ กอ.รมน.ภำค 4 ส่วนหน้ำ เพ่ือประสำนกำรปฏิบัติในกำรขับเคลื่อนกำรบูรณำกำร
ฐำนข้อมูลควำมมั่นคงในพ้ืนที่ จชต. 9) กำรหำรือระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่ กชต. และ สล.คปต. ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
พิจำรณำปรับปรุงรำยละเอียด (ร่ำง) นโยบำยกำรบริหำรและกำรพัฒนำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ จ ำนวน 2 ครั้ง 
10) กำรประชุมคณะอนุกรรมกำรพัฒนำควำมร่วมมือกับองค์กำรระหว่ำงประเทศ ( IGOs) และองค์กำรพัฒนำ
เอกชน (NGOs) ในกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ (อพอ.จชต.) จ ำนวน 1 ครั้ง (ครั้งที่ 1/2563)  
11) กำรประชุมคณะท ำงำนพิจำรณำแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรศูนย์ข้อมูลควำมมั่นคงของ สมช. (คศข.สมช.) 
จ ำนวน 1 ครั้ง (ครั้งที่ 4/2563)  12) กำรประชุมคณะอนุกรรมกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรศึกษำของนักศึกษำ
ไทยมุสลิมในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ (อบม.จชต.) จ ำนวน 1 ครั้ง (ครั้งที่ 2/2563) 13) กำรประชุมคณะ 
อนุกรรมกำรพิจำรณำทบทวนนโยบำยกำรบริหำรและกำรพัฒนำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ (อทน.ชต.) จ ำนวน 1 
ครั้ง (ครั้งที่ 1/2563) 14) กำรแลกเปลี่ยนแนวทำงกำรพัฒนำและกำรส่งเสริมกำรอยู่ร่วมกันภำยใต้สังคมพหุ
วัฒนธรรมส ำหรับไปปรับใช้ในพื้นที่ จชต. กำรหำรือเก่ียวกับแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรชุมชนของกลุ่มชำติพันธุ์
บนพ้ืนที่สูงบ้ำนแม่สำ และกำรศึกษำรูปแบบ/แนวปฏิบัติที่ดีในกำรพัฒนำกลุ่มชำติพันธุ์บนพ้ืนที่สูงและ จชต.  
อย่ำงยั่งยืน 15) กำรติดตำมควำมคืบหน้ำโครงกำรก่อสร้ำงศูนย์อิสลำมกษัตริย์ซัลมำน บิน อับดุลอำซีซ อัลซำอูด 
จังหวัดปัตตำนี 16) กำรพิจำรณำแนวทำงกำรกลั่นกรองค ำของบประมำณรำยจ่ำยบูรณำกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 และรับทรำบผลกระทบ จำกสถำนกำรณ์โควิด - 19 ต่อโครงกำรเมืองต้นแบบ 
“สำมเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” อ ำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนรำธิวำส 17) กำรหำรือระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่ กชต.
และสล.คปต.ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพิจำรณำรำยละเอียดของ (ร่ำง) แผนกำรสนับสนุนกำรศึกษำของนักศึกษำไทย
มุสลิมในต่ำงประเทศ พ.ศ. .... 18) กำรพิจำรณำโครงกำรพัฒนำเสริมสร้ำงกำรใช้หลักสูตรภำษำอังกฤษ 
เพ่ือกำรเรียนรู้และสื่อสำรให้กับโรงเรียนในเขตพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำ จชต.  

  การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีกลไกกำรขับเคลื่อนงำน 
คือ คณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ (คปต.) โดยได้จัดกำรประชุมส ำนักงำน
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ (สล.คปต.) จ ำนวน 1 ครั้ง (ครั้งที่ 
3/2563 เมื่อวันที่ 22 ธันวำคม 2563) และมีกำรด ำเนินภำรกิจที่ส ำคัญ ดังนี้ 1) กำรเข้ำร่วมประชุม 
ขับเคลื่อนแผนบูรณำกำรด้ำนกำรข่ำวตำมยุทธศำสตร์กำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 2) กำรประสำน
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กำรปฏิบัติและก ำหนดแนวทำงกำรขับเคลื่อนงำนระหว่ำง กชต. และ สล.คปต. จ ำนวน 2 ครั้ง 3) กำรประชุม
ส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง เรื่อง กำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำ จชต. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 – 2565 
4) กำรประชุมส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง เรื่อง กำรขับเคลื่อนงำนภำยใต้แผนงำนพัฒนำและปรับปรุงประสิทธิภำพ
ด้วยหลักธรรมำภิบำล ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 – 2565 5) กำรเข้ำร่วมประชุมเพ่ือเตรียมแถลง
แผนกำรแก้ไขปัญหำ จชต. ประจ ำปีงบประมำณ 2564 6) กำรจัดจ้ำงที่ปรึกษำด ำเนินกำรติดตำมผล 
ประเมินผล และปรับปรุงระบบประเมินผลกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้  7) กำรหำรือ
ร่วมกับส่วนรำชกำรในสังกัด ศธ. ในพ้ืนที่ จชต. และติดตำมควำมคืบหน้ำโครงกำรก่อสร้ำงศูนย์อิสลำม
กษัตริย์ซัลมำน อับดุลอำซีซ อัลซำอูด จั งหวัดปัตตำนี 8) กำรหำรือเพ่ือปรับตัวชี้วัดในกำรประเมินผล 
กำรปฏิบัติงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมไม่สงบใน จชต. ประจ ำปีงบประมำณ 2564 9) กำรเข้ำร่วม
ขับเคลื่อนแผนบูรณำกำรด้ำนกำรข่ำวตำมยุทธศำสตร์กำรแก้ไขปัญหำ จชต. 10) กำรพิจำรณำแนวทำง
ปรับปรุงและพัฒนำระบบประเมินผลกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำ จชต. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 – 
2565 11) กำรเข้ำร่วมกิจกรรมสัมมนำเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจยุทธศำสตร์ชำติ (ครั้งที่ 1) ณ จังหวัดสงขลำ และ 
12) กำรประชุมหน่วยงำนเจ้ำภำพแผนงำนเพ่ือพิจำรณำกลั่นกรองค ำของบประมำณแผนงำนบูรณำกำร
ขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำ จชต. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

  กระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้  ด ำเนินกำรประสำน 
กำรปฏิบัติกับภำคส่วนที่เกี่ยวข้องผ่ำนกลไกคณะกรรมกำรพูดคุยเพ่ือสันติสุข โดยได้จัดกำรประชุมส ำนักงำน
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรพูดคุยเพ่ือสันติสุข (สล.คพส.) จ ำนวน 3 ครั้ง (ครั้งที่ 11/2563 ครั้งที่ 12/2563 และ
ครั้งที่ 13/2563) นอกจำกนี้ ยังมีภำรกิจที่ส ำคัญภำยใต้กระบวนกำรฯ ประกอบด้วย 1) กำรพิจำรณำข้อเสนอ
ด้ำนศำสนำของคณะพูดคุยเพ่ือสันติสุข จชต. 2) กำรประสำนควำมร่วมมือด้ำนกำรข่ำวกรองในกระบวนกำร
พูดคุยเพ่ือสันติสุข จชต. 3) กำรติดตำมและประเมินกำรด ำเนินงำนคณะพูดคุยเพ่ือสันติสุข 4) กำรประมวล
ข้อมูลและรับฟังควำมเห็นด้ำนกฎหมำยอิสลำมและกิจกำรศำสนำ ณ จังหวัดชำยแดนภำคใต้ 5) กำรประสำน
ควำมร่วมมือกับ กอ.รมน. ภำค ๔ สน. และ ศอ.บต. ในกระบวนกำรพูดคุยฯ จ ำนวน 2 ครั้ง 6) กำรติดตำม
สถำนกำรณ์และระดมควำมคิดเห็นต่อกำรสร้ำงสภำวะแวดล้อมให้เกื้อกูลกระบวนกำรพูดคุยฯ 7) กำรจัดจ้ำงที่
ปรึกษำส ำหรับโครงกำรจัดจ้ำงที่ปรึกษำด้ำนวิชำกำรเพ่ือศึกษำสถำนะของกลุ่มผู้เห็นต่ำงจำกรัฐ 8) กำรประชุม
ติดต่อสื่อสำรกับกลุ่มผู้เห็นต่ำงจำกรัฐในกระบวนกำรพูดคุยเพ่ือสันติสุข จชต.  
 

การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 

 สมช. โดยกองควำมมั่นคงทำงทะเล (กมท.) ในฐำนะหน่วยรับผิดชอบกำรขับเคลื่อนแผน 
ควำมมั่นคงแห่งชำติทำงทะเล (พ.ศ. 2558 – 2564) ได้ด ำเนินภำรกิจที่ส ำคัญ ประกอบด้วย 1) กำรประชุม 
ส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องเพ่ือหำรือผลกระทบที่เกี่ยวกับกำรขุดคลองไทยในประเด็นควำมมั่นคงด้ำนกำรทหำร 
และประเด็นควำมมั่นคงด้ำนกำรเมืองระหว่ำงประเทศ จ ำนวน 1 ครั้ง 2) กำรประชุมส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือหำรือผลกระทบที่เกี่ยวกับกำรขุดคลองไทย ในประเด็นควำมมั่นคงด้ำนสถำนกำรณ์จังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
(จชต.) และประเด็นควำมมั่นคงด้ำนภัยคุกคำมข้ำมชำติ จ ำนวน 3 ครั้ง และ 3) กำรติดตำมและประเมินผลกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนควำมมั่นคงแห่งชำติทำงทะเล (พ.ศ. 2558 – 2564) ในพ้ืนที่ด้ำนอันดำมัน จ ำนวน 1 ครั้ง 
นอกจำกนี้ ยังได้มอี ำนวยกำร ประสำนกำรขับเคลื่อนด ำเนินงำนผ่ำนกลไกท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
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กลไก คร้ังที่ วันที่ มติ 
คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำ
สถำนกำรณ์ทีส่่งผลกระทบต่อ
กำรรักษำผลประโยชน์ของชำติ
ทำงทะเล 

1/2563 28 ตุลำคม 2563 1. ประเมินสถำนกำรณ์ควำมสัมพันธ์
ด้ำนกิจกำรทำงทะเลระหว่ำงไทยกับ
ประเทศที่มีอำณำเขตทำงทะเล
ติดต่อกัน ในด้ำนต่ำง ๆ ได้แก่ กำร
จัดกำรเขตแดนและกำรใช้ทรัพยำกร
ทำงทะเล ภัยข้ำมชำติทำงทะเล กำร
ป้องกันประเทศ และกำรรักษำ
ผลประโยชน์ของชำติทำงทะเลอ่ืน ๆ 
2. ให้มีกำรก ำหนดแนวทำงด ำเนินกำร
ต่อกรณีที่ต่ำงชำติขอเข้ำมำด ำเนิน
ส ำรวจและวิจัยทำงทะเลในเขตของ
ไทยเพื่อให้มีกระบวนกำรประสำนงำน 
กำรพิจำรณำอนุมัติ และกำรก ำกับ
ดูแลกิจกรรมที่เก่ียวข้อง 

คณะอนุกรรมกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนตำมแผนควำมมัน่คง
แห่งชำติทำงทะเล 

2/2563 23 พฤศจิกำยน 2563 เห็นควรมีกำรจัดประชุมหำรือกลุ่ม
ย่อย (Focus group) ระหว่ำง
หน่วยงำนรับผิดชอบหลักและร่วมในแต่
ละประเด็นยุทธศำสตร์ เพื่อให้เกิดกำร
สะท้อนถึงควำมส ำเร็จ ปญัหำอุปสรรค
จำกกำรด ำเนนิงำนได้อยำ่งครบถ้วน 
รวมทั้ง ควรมีกำรสร้ำงควำมรบัรู้และ
เข้ำใจเกี่ยวกับแนวทำงกำรประเมินผล
กำรปฏิบัติงำนตำมแผนควำมมัน่คง
แห่งชำติทำงทะเลฯ  
แก่หน่วยงำนที่เก่ียวข้อง เพื่อให้ 
กำรประเมินผลเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และควรมีกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัตงิำนตำมแผน
ควำมมั่นคงแห่งชำติทำงทะเลฯ ในเชิง
ปริมำณ รวมทั้งกำรประเมินผลจำก
ผลผลติ และผลลัพธ์ ซึ่งจะเปน็กำร
สะท้อนถึงควำมส ำเร็จของหน่วยงำน
อย่ำงเป็นรูปธรรม 
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การบริหารจัดการความม่ันคงชายแดนและประเทศรอบบ้าน 

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

การด าเนินงาน วันที่ สาระส าคัญ 
แผนบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคง (พ.ศ. 2559 – 2564) 
กำรประชุมหำรือร่วมกับคณะผูแ้ทนจำก
องค์กำรระหว่ำงประเทศเพื่อกำร
โยกย้ำยถิ่นฐำน 

3 พฤศจิกำยน 2563 ผู้จัดกำรโครงกำรกองกำรย้ำยถิน่ฐำนและ 
กำรจัดกำรชำยแดน (Immigration and 
border management division - IBM) 
ภำยใต้องค์กำรระหว่ำงประเทศเพื่อ 
กำรโยกย้ำยถิ่นฐำน ประจ ำประเทศไทย 
(IOM) ชี้แจงลักษณะกำรท ำงำนของ
หน่วยงำน โดยแบ่งเป็น 6 ประเด็น ดังนี้  
1) กำรประเมินกำรจัดกำรชำยแดนและ 
กำรย้ำยถิ่นฐำน  
2) กำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพของเจ้ำหน้ำที่
รัฐที่เก่ียวข้อง 3) กำรจัดกำรชำยแดน  
4) กำรเสริมสร้ำงศักยภำพในกำรตรวจสอบ
หนังสือเดินทำง 5) กำรส่งเสริมประเด็น 
กำรปรำบปรำมกำรลักลอบขนผู้โยกย้ำย 
ถิ่นฐำน และ 6) กำรจัดกำรข้อมูลผู้โยกยำ้ย
ถิ่นฐำน 

กำรประชุมคณะท ำงำนด้ำนเทคนิคฝ่ำย
ไทยส ำหรับกำรชี้จุดพิกัดเชื่อมตอ่ด่ำน
สะเดำ - บูกิตกำยูฮิตัม ครั้งที่ 2/2563 

10 พฤศจิกำยน 2563 ได้แนวทำงทีช่ัดเจนมำกยิ่งขึ้นเกี่ยวกับ 
กำรก ำหนดจุดเชื่อมต่อระหว่ำงด่ำนศุลกำกร
สะเดำและด่ำนศุลกำกรบูกิกำยฮูิตัมของ
มำเลเซีย พร้อมทั้งแนวทำงกำรเจรจำกับ 
ฝั่งมำเลเซียเพื่อพัฒนำพื้นที่พรมแดนร่วมกัน 

กำรสัมมนำเจำ้หน้ำทีด่้ำนควำมมั่นคง
ชำยแดนไทย - เมียนมำ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 ในหัวข้อ "แนว
ทำงกำรเสริมสร้ำงควำมมัน่คงชำยแดน
และกำรด ำเนนิงำนภำยใต้สถำนกำรณ์
แพร่ระบำดของโรคโควิด – 19" 

16 พฤศจิกำยน 2563 1. กำรบรรยำยในหัวข้อที่ส ำคัญ อำทิ  
1) กำรวิเครำะห์เมียนมำ : สถำนกำรณ์ที่
ส ำคัญและแนวโน้มของอนำคต 2) กำร
ด ำเนินควำมสัมพนัธ์ของไทยและเมียนมำ 
และแนวทำงกำรแก้ไขปญัหำที่เกิดข้ึนจำก
เส้นเขตแดน และ 3) กำรขับเคลื่อนกำร
ด ำเนินงำน กอ.นชท. ของศูนย์สัง่กำร
ชำยแดนไทย – เมียนมำ ฯลฯ  
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การด าเนินงาน วันที่ สาระส าคัญ 
2. กำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรเก่ียวกับ 
กำรด ำเนินงำนของกลไกควำมรว่มมือด้ำน
ควำมมั่นคงชำยแดนไทย - เมียนมำ (HLC 
RBC TBC) ปัญหำส ำคัญในพืน้ที่พร้อม 
แนวทำงแกไ้ข ตลอดจนแนวทำง 
กำรขับเคลื่อนกลไกลควำมร่วมมือ ฯลฯ 
ภำยใต้ฐำนวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 

กำรประเมินสถำนกำรณ์ควำมมัน่คง
ชำยแดนและตรวจสภำพพืน้ที่ทีม่ีปัญหำ
เขตแดนในพื้นที่จังหวัดหนองคำย 
จังหวัดบึงกำฬ และจังหวัดนครพนม 

30 พฤศจิกำยน 2563 ได้รับทรำบถึงแนวโน้มของสถำนกำรณ์และ
ควำมมั่นคงในพืน้ที่ โดยยังคงปรำกฏ 
กำรลักลอบขนส่งยำเสพติด กำรลักลอบเข้ำ
เมือง ปัญหำกำรลักลอบขนสนิคำ้หนีภำษี
เข้ำประเทศ รวมทั้งปัญหำกำรขำดแคลนน้ ำ 
อย่ำงไรก็ตำม หน่วยงำนในพื้นที่ได้บูรณำกำร
ควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนในกำรรักษำ
ควำมมั่นคงบริเวณชำยแดนมำอย่ำงต่อเนื่อง 
โดยเฉพำะช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด
ของโรคโควิด – 19 ซึ่งหน่วยงำนในพื้นที่ของ
แต่ละจังหวัดได้เพิ่มมำตรกำรในกำรสกัดกั้น
ป้องกันและปรำบปรำมบริเวณพื้นที่ชำยแดน
อย่ำงเข้มงวด 

กำรประชุมสว่นรำชกำรที่เกี่ยวข้องส่วน
รำชกำรที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจำรณำ
แนวทำงควำมร่วมมือและกำรตดิตั้ง
ระบบสำรสนเทศเพื่อแบ่งปันข้อมูล
ตำมที่ศูนยบ์ูรณำกำรควำมร่วมมือบังคับ
ใช้กฎหมำยและควำมมัน่คงลำ้นช้ำง - 
แม่โขง (LM - LECC) ขอติดตั้งใน
ประเทศไทย 

9 ธันวำคม 2563 ที่ประชุมมีควำมคิดเห็นว่ำ ยงัไมม่ี 
ควำมจ ำเปน็ในกำรติดตัง้ระบบข้อมูล
สำรสนเทศดงักล่ำว 

 
การเตรียมพร้อมและการป้องกันประเทศ 

 สมช.  โดย กองควำมมั่นคงด้ำนกำรเตรียมพร้อมและกำรป้องกันประเทศ (กตป.) ในฐำนะ
หน่วยรับผิดชอบกำรขับเคลื่อนแผนเตรียมพร้อมแห่งชำติ (พ.ศ. 2560 – 2564) แผนกำรพัฒนำพ้ืนที่เพ่ือเสริม
ควำมมั่นคงของชำติ (พ.ศ. 2561 – 2564) และแผนผนึกก ำลังและทรัพยำกรเพ่ือกำรป้องกันประเทศ (ร่วมกับ
กระทรวงกลำโหม) ปรำกฏผลกำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญ ดังนี้  
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  การขับเคลื่อนแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้มีกำรเตรียม 
แนวทำงกำรฝึกกำรบริหำรวิกฤตกำรณ์ระดับชำติ ประจ ำปี 2564 (CMEX – 21) โดยประชุมร่วมกับส ำนักงำน
ปรมำณูเพ่ือสันติ (ปส.) เพ่ือหำรือแนวทำงกำรจัดกำรฝึกกำรบริหำรวิกฤตกำรณ์ระหว่ำงประเทศที่มี  
ควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรบริหำรจัดกำรภัยจำกนิวเคลียร์และรังสี ระหว่ำงไทย - สำธำรณรัฐเกำหลี (เกำหลีใต้) 
ประจ ำปี 2564 และประชุมส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องเพ่ือก ำหนดกรอบกำรฝึกกำรบริหำรวิกฤตกำรณ์ระดับชำติ 
ประจ ำปี 2564 (CMEX – 21)  

  การขับเคลื่อนแผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความม่ันคงของชาติ (พ.ศ. 2561 – 
2564) มีกำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญดังนี้ 1) กำรประชุมเพ่ือขับเคลื่อนงำนพัฒนำเพ่ือเสริมควำมมั่นคงในระดับ
พ้ืนที่ในเขตกองบัญชำกำรป้องกันชำยแดนจันทบุรีและตรำด ณ จังหวัดจันทบุรี  2) กำรหำรือแนวทำงแก้ไข
ปัญหำในพ้ืนที่ชำยแดน ณ จังหวัดอุตรดิตถ์ 3) กำรสัมมนำเชิงปฏิบัติเพ่ือขับเคลื่อนงำนเพ่ือพัฒนำควำมมั่นคง
ตำมแผนจัดระเบียบพ้ืนที่ชำยฝั่งทะเลและเกำะแก่ง (พ.ศ. 2563 – 2565) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  
ณ จังหวัดเพชรบุรี 4) กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร “กำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรปฏิบัติงำนพัฒนำพ้ืนที่เพ่ือเสริม
ควำมมั่นคง” ประจ ำปี 2564 5) กำรประชุมเชิงสัมมนำคณะกรรมกำรพัฒนำเพ่ือควำมมั่นคงในระดับพ้ืนที่ 
ในเขตทัพเรือภำคที่ 1 (พมพ.ทรภ.1) (ระดับผู้ปฏิบัติ) ครั้งที่ 1 ประจ ำปีงบประมำณ 2564 ณ จังหวัดระยอง  
6) กำรประชุมกำรเสริมทักษะเพ่ือประสิทธิภำพในแผน/โครงกำรด้ำนควำมมั่นคง และกำรเสริมสร้ำงศักยภำพ
ก ำลังพลเกี่ยวกับงำนด้ำนยุทธศำสตร์ควำมมั่นคงชำยแดน ณ จังหวัดพิษณุโลก และ 7) กำรร่วมกิจกรรม 
กำรเสริมสร้ำงศักยภำพก ำลังพลเกี่ยวกับงำนด้ำนยุทธศำสตร์ควำมมั่นคงชำยแดน ประจ ำปี 2564 ณ จังหวัด
นครรำชสีมำ 

  การขับเคลื่อนแผนผนึกก าลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศ ด ำเนินกำร
ขับเคลื่อนแผนผนึกก ำลังและทรัพยำกรเพ่ือกำรป้องกันประเทศไปสู่กำรปฏิบัติในพ้ืนที่ จ ำนวน 1 ครั้ง ระหว่ำง
วันที่ 30 พ.ย. 63 - 2 ธ.ค. 63 ณ จังหวัดสุโขทัย (พ้ืนที่กองทัพภำคที่ 3) โดยมีกำรเข้ำร่วมบรรยำย เรื่อง  
แผนเตรียมพร้อมแห่งชำติ (พ.ศ. 2562 - 2565) และให้ควำมรู้ในส่วนของสำระส ำคัญของนโยบำยและแผน
ระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ (พ.ศ. 2562 - 2565) โดยเฉพำะประเด็นกำรพัฒนำระบบกำรเตรียม
พร้อมแห่งชำติ ให้กับจังหวัดในเขตพ้ืนที่กองทัพภำคที่ 3 ให้สำมำรถขับเคลื่อนแผนผนึกก ำลังฯ ไปสู่กำรปฏิบัติ
ให้เกิดประสิทธิภำพ และให้สอดคล้องไปในทิศทำงเดียวกับนโยบำยและแผนระดับชำติฯ 
 

การติดตามสถานการณ์ที่กระทบต่อความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ กิจการภายในประเทศ สังคม
จิตวิทยา และสิทธิมนุษยชน และขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนที่เกี่ยวข้อง 

 สมช. โดย กองควำมมั่นคงภำยในประเทศ (กภน.) ในฐำนะหน่วยรับผิดชอบกำรขับเคลื่อน 
งำนกำรติดตำมและประเมินสถำนกำรณ์ควำมมั่นคงภำยในประเทศด้ำนสังคมจิตวิทยำ และสิทธิมนุษยชน  
กำรขับเคลื่อนงำนควำมมั่นคงของสถำบันหลัก กำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำผู้หนีภัยจำกกำรสู้รบ และ 
กำรขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรยุทธศำสตร์ผู้หลบหนีเข้ำเมืองและกำรโยกย้ำยถิ่นฐำนประชำกรแบบไม่ปกติ 
โดยได้ด ำเนินกำร 1) กำรประชุมหำรือเพ่ือส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐของไทยกับองค์กำร
ระหว่ำงประเทศเพ่ือกำรโยกย้ำยถิ่นฐำน ( IOM) เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกำยน 2563 และ 2) กำรประชุม 
ส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจำรณำ กรณีสหรัฐอเมริกำขอรับบุคคลไปตั้งถิ่นฐำน เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกำยน 
2563 นอกจำกนี้ ยังได้มีกำรอ ำนวยกำร ประสำนกำรปฏิบัติผ่ำนกลไกท่ีส ำคัญ ดังนี้  
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กลไก วันที่ ประเด็นส าคัญ/มติที่ประชุม 

การขับเคลื่อนงานความมั่นคงของสถาบันหลัก 
กำรประชุมคณะกรรมกำรขับเคลื่อนแนว
ทำงกำรรักษำควำมมั่นคงสถำบนัหลัก
ของชำติ ภำยใต้กำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษตัริย์ทรง
เป็นประมุข คร้ังที่ 1/63 

6 พฤศจิกำยน 2563 เห็นชอบ (ร่ำง) แผนปฏิบัติกำรด้ำน 
กำรเสริมสร้ำงควำมมัน่คงของสถำบันหลัก
ของชำติ ภำยใต้กำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 - 2565) และ
ให้น ำเสนอคณะกรรมกำรนโยบำยของสภำ
ควำมมั่นคงแห่งชำติพิจำรณำ 

การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาผู้หนีภัยจากการสู้รบ 
กำรประชุมคณะอนุกรรมกำรแก้ไข
ปัญหำผู้หนีภัยกำรสู้รบจำกเมียนมำ ครั้ง
ที่ 1/63 

9 พฤศจิกำยน 2563 พิจำรณำ โครงกำรค้นหำและรักษำวัณโรคใน
ประชำกรที่อำศัยอยู่ในพื้นที่พักพิงชั่วครำว 
แม่หละ อ ำเภอท่ำสองยำง จงัหวัดตำก 

การป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ 

 สมช. โดย กองควำมมั่นคงเกี่ยวกับภัยคุกคำมข้ำมชำติ (กภช.) ในฐำนะหน่วยรับผิดชอบ
กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชำติ (พ.ศ. 2560 – 2564) และ
ยุทธศำสตร์ในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำอำชญำกรรมข้ำมชำติ (พ.ศ. 2558 – 2564) ได้เข้ำร่วมด ำเนินกำร 
ในภำรกิจที่ส ำคัญ ดังนี้   1) กำรหำรือปัญหำอำชญำกรรมข้ำมชำติในพ้ืนที่ชำยแดนภำคใต้ของไทย 
(Consultative Mission on Transnational Organized Crimes in Southern Thailand) ระหว่ำงวันที่ 5 – 10 
ตุลำคม 2563 2) กำรติดตำมกำรหำรือปัญหำอำชญำกรรมข้ำมชำติในพ้ืนที่ชำยแดนภำคใต้ของไทย (Follow 
up Visit to the NSC-UNODC Joint Consultative Mission on Transnational Organized Crimes in 
Southern Thailand) ระหว่ำงวันที่ 16 – 19 พฤศจิกำยน 2563 และ 3) กำรประชุมประสำนแผนปฏิบัติกำร
ร่วมกับจังหวัดและกำรส ำรวจพ้ืนที่เสี่ยง ณ จังหวัดเชียงใหม่ ในส่วนกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร จัดโดยศูนย์
ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรก่อกำรร้ำย กองบัญชำกำรกองทัพไทย (ศตก.)  
 

การขับเคลื่อนงานการลดอาวุธและการควบคุมอาวุธตามแบบ 

 สมช. โดย กองควำมมั่นคงระหว่ำงประเทศ (กรป.) ในฐำนะหน่วยรับผิดชอบกำรขับเคลื่อน
งำนกำรลดอำวุธและกำรควบคุมอำวุธตำมแบบ ได้ด ำเนินกำรจัดประชุมส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องเพ่ือหำรือ
ประเด็นกำรควบคุมกำรเป็นนำยหน้ำ (Brokering) ในกรอบสนธิสัญญำว่ำด้วยกำรค้ำอำวุธ เมื่อวันที่ 11 
พฤศจิกำยน 2563 ปรำกฎข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่น่ำสนใจ อำทิ 1) กำรเข้ำเป็นภำคีในสนธิสัญญำฯ    
ควรค ำนึงถึงผลกระทบต่อประเทศไทยในทุกมิติ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งอุตสำหกรรมกำรส่งออกของประเทศ และ  
2) สมควรให้มกีำรจัดท ำตำรำงเปรียบเทียบข้อบทในสนธิสัญญำฯ กับกฎหมำยไทย 
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 สมช. โดยกองประเมินภัยคุกคำม (กปภ.) ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินสถำนกำรณ์กำร
แพร่ระบำดของโรคโควิด – 19 สถำนกำรณ์กำรชุมนุมทำงกำรเมือง และสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงอ่ืน ๆ 
ผ่ำนกลไกท่ีส ำคัญ ดังนี้ 

กลไก คร้ังที่ วันที่ 
คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำสถำนกำรณ์ที่มีผลกระทบต่อ
ควำมมั่นคงของชำติ (อสกช.) 

1/2564 13 พฤศจิกำยน 2563 
2/2564 9 ธันวำคม 2563 
3/2564 24 ธันวำคม 2563 

คณะอนุกรรมกำรประสำนงำนเพื่อประเมินภัยคุกคำมด้ำน
กำรก่อกำรร้ำย (อปกร.)  

1/2564 7 ธันวำคม 2563 

 นอกจำกนี้ ยังได้จัดกำรประชุมประเมินควำมเหมำะสมในกำรขยำยระยะเวลำกำรประกำศ
สถำนกำรณ์ฉุกเฉินฯ เพ่ือแก้ไขปัญหำกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด – 19 จ ำนวน 3 ครั้ง กำรประชุม
แลกเปลี่ยนข้อมูลด้ำนกำรข่ำว เพ่ือประเมินสถำนกำรณ์ภัยคุกคำมควำมมั่นคง กำรประชุมส่วนรำชกำร 
ที่เกี่ยวข้องเพ่ือหำรือเกี่ยวกับกำรชุมนุมของนิสิตนักศึกษำ กำรประชุมส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องเพ่ือหำรือ
แนวทำงกรณีชำวต่ำงชำติเดินทำงเข้ำไทย กำรหำรือของคณะท ำงำนยุทธศำสตร์สันติวิธี (คยส.) และกำรประชุม
ร่วมกับผู้แทนหน่วยข่ำวกรองแห่งชำติเยอรมนีประจ ำประเทศไทย (Bundesnachrichtendienst – BND) 
ทั้งนี้ ได้จัดท ำสรุปรำยงำนสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงเป็นรำยเดือน เสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี รวม
จ ำนวน 3 ฉบับ 

 
  
 สมช. ปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรบริหำรสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน 
(กบฉ.) จ ำนวน 1 ครั้ง พิจำรณำขยำยระยะเวลำกำรประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินที่มีควำมร้ำยแรงในเขตท้องที่
ทุกอ ำเภอในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชำยแดนภำคใต้ ยกเว้น อ ำเภอแม่ลำน, อ ำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตำนี, อ ำเภอเบตง 
จังหวัดยะลำ และอ ำเภอสุไหงโก-ลก, อ ำเภอสุคิริน, อ ำเภอศรีสำคร จังหวัดนรำธิวำส ออกไปอีก 3 เดือน ตั้งแต่
วันที่ 20 ธันวำคม 2563 และสิ้นสุดในวันที่ 19 มีนำคม 2564 
 
 
 

สมช. โดย สถำบันควำมม่ันคงศึกษำ (สมศ.) ได้จัดกำรประชุมเพ่ือด ำเนินงำนวิชำกำรด้ำน
ควำมมั่นคง เมื่อวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกำยน 2563 โดยที่ประชุมรับทรำบกลไกกำรด ำเนินงำนวิชำกำรของ สมช. 
และร่วมกันพิจำรณำแนวทำงกำรปฏิบัติในกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงำนวิชำกำร รวมทั้งพิจำรณำ
กรอบควำมร่วมมือทำงวิชำกำรระหว่ำง สมช. กับกองบัญชำกำรกองทัพไทย โดยจัดท ำเป็นร่ำงบันทึกควำมเข้ำ
ใจควำมร่วมมือทำงวิชำกำรฯ เ พ่ือส่ง เสริม พัฒนำ และบูรณำกำรกำรด ำเนินกำรในกำรจัดกำร 

การประเมินสถานการณ์ความม่ันคงและแจ้งเตือนภัยคุกคาม 
 

กฎหมายด้านความม่ันคง 
 

การพัฒนาองค์ความรู้ด้านความม่ันคง 
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องค์ควำมรู้ด้ำนควำมมั่นคงต่อไป กำรประชุมทำงวิชำกำร เรื่อง ท่ำทีนโยบำยด้ำนควำมมั่นคงไทยต่อพลวัต  
กำรเปลี่ยนแปลงด้ำนควำมมั่นคงระหว่ำงประเทศ (ชุดที่ 1) กำรประชุมหำรือแนวทำงกำรด ำเนินงำนของคณะ
ที่ปรึกษำของสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ และกำรประชุมเตรียมกำรระหว่ำงหน่วยงำนของไทยในกำรประชุม 
IISSRSS ครั้งที่ 16 อย่ำงไรก็ตำม สมศ. มีกำรด ำเนินงำนภำยใต้กลไกที่ส ำคัญ ดังนี้ 

กลไก คร้ังที่ วันที่ มติ 
คณะที่ ปรึกษำของสภำควำม
มั่นคงแห่งชำติ 

8/2563 27 พฤศจิกำยน 2563 1. พิจำรณำมอบ สมช. ก ำหนดขอบเขต
หัวข้อที่ประสงค์ให้คณะที่ปรึกษำฯ 
ศึกษำให้ชัดเจนและให้ สมศ. รวบรวม
ด ำเนินกำรแจ้งคณะทีป่รึกษำฯ 
2. พิจำรณำมอบคณะทีป่รึกษำฯ 
ก ำหนดหัวข้อที่จะศึกษำให้ สมศ. 
รวบรวม 

9/2563 24 ธันวำคม 2563 พิจำรณำข้อเสนอเร่ือง กำรศึกษำและ
พิจำรณำสถำนกำรณ์ ภัยคุกคำม หรือ
แนวโน้มดำ้นควำมมั่นคงที่จะเกิดขึ้นใน
อีก 5 ปี / ข้อเสนอเร่ือง กำรประเมิน
ก ำลังอ ำนำจของชำติ (National 
Power) และภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ / 
ข้อเสนอเร่ือง แนวทำงกำรขับเคลื่อน
แผนไปสูป่ฏิบัติกำรดำ้นกำรเสรมิสร้ำง
ควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติ 

คณะกรรมกำรสภำกำรศึกษำของ 
ส ำนักงำนสภำควำมั่นคงแห่งชำติ 

1/2563 26 พฤศจิกำยน 2563 เห็นชอบในหลักกำรและเหตุผล 
ขอบเขตเนื้อหำของโครงกำรวิจัยและ
เห็นชอบให้มีกำรจัดจ้ำงทีป่รึกษำเพื่อ
ศึกษำวิจัยในประเด็นควำมมัน่คงเพื่อ
สนับสนนุกำรด ำเนนิงำนของ สมช. ใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำกลั่นกรอง
เร่ืองเสนอคณะกรรมกำรนโยบำย
วิชำกำรด้ำนควำมมั่นคง 

1/2563 16 พฤศจิกำยน 2563 ที่ประชุมเห็นควรให้มีกำรขยำยผลด้ำน
ควำมร่วมมือทำงวชิำกำรกับหนว่ยงำน
อ่ืน และ สมศ. ควรท ำแผนควำม
ร่วมมือและขั้นตอนให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
และที่ประชุมเห็นชอบในหลักกำรร่ำง 
TOR และปรับแก้ตำมทีไ่ด้แนะน ำจำกที่
ประชุม นอกจำกนี้ ได้มีกำรเสนอให้
ปรับแนวทำงและรูปแบบฯ ให้ชดัเจน
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กลไก คร้ังที่ วันที่ มติ 
ยิ่งขึ้น โดยอำจจัดท ำแผนปฏิบัตกิำร
เป็นขั้นตอน (Action Plan) 

2/2563 7 ธันวำคม 2563 พิจำรณำให้ควำมเห็นต่อขอบเขตกำร
จ้ำงที่ปรึกษำด ำเนินกำรศึกษำวิจัยเพื่อ
สนับสนุนงำนด้ำนควำมมั่นคง จ ำนวน 
3 โครงกำร 
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