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 ส ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 จ ำนวนเงิน 290,128,700 บำท ใน 4 แผนงำน ได้แก่ 1) แผนบูรณำกำร
ขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 2) แผนงำนพ้ืนฐำนด้ำนควำมมั่นคง 3) แผนงำนยุทธศำสตร์
ป้องกันและแก้ไขปัญหำที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคง และ 4) แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ (ด้ำนควำมม่ันคง) โดยมี
ภำรกิจหลักในกำรเสนอแนะนโยบำย ยุทธศำสตร์ แผน มำตรกำร ตลอดจนแนวทำงปฏิบัติด้ำนควำมมั่นคงของชำติ 
เสนอต่อสภำควำมมั่นคงแห่งชำติและคณะรัฐมนตรี และอ ำนวยกำร ประสำนงำนให้เป็นไปตำมนโยบำย รวมถึง
ประเมินและวิเครำะห์สถำนกำรณ์และภัยคุกคำมต่อควำมมั่นคงแห่งชำติ เพ่ือรักษำผลประโยชน์ของชำติ ทั้งนี้ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานฯ ได้ให้ความส าคัญกับการขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติ 
ว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ และประเด็นความม่ันคงเฉพาะเรื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
(พ.ศ. 2561 – 2580) อำทิ กำรบริหำรจัดกำรชำยแดนด้ำนควำมมั่นคง กำรรักษำผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล 
กำรแก้ปัญหำผู้หลบหนีเข้ำเมืองทั้งระบบ กำรส่งเสริมกำรอยู่ร่วมกันภำยใต้สังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศไทย 
กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำอำชญำกรรมข้ำมชำติ กำรต่อต้ำนกำรก่อกำรร้ำย และกำรก ำหนดท่ำทีของไทย 
ต่อกลุ่มประเทศต่ำง ๆ นอกจากนี้ ยังได้ให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 
การด าเนินการในประเด็นความม่ันคงส าคัญตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

ผลการด าเนินงานที่ส าคัญของส านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ สรุปดังนี้ 

  การด าเนินภารกิจตามที่รัฐบาลมอบหมาย เป็นกรณีพิเศษ 

     การบริหารจัดการสถานการณ์ภายใต้วิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 
โดย ส ำนักงำนฯ ได้จัดตั้งส ำนักงำนประสำนงำนกลำง เพ่ือติดตำม และประเมินสถำนกำรณ์กำรระบำดที่มี
ผลกระทบต่อควำมมั่นคง เพ่ือประสำนร่วมกับศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนำ 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ของรัฐบำลอย่ำงใกล้ชิด เนื่องจำกเป็นโรคที่ติดต่อได้ง่ำยและเป็นอันตรำย 
อย่ำงมำกต่อชีวิตของผู้ได้รับเชื้อ จ ำเป็นต้องใช้มำตรกำรเข้มงวดและเร่งด่วนเพ่ือควบคุมมิให้โรคแพร่ระบำด
ออกไปในวงกว้ำง และรักษำไว้ซึ่งควำมปลอดภัยของประชำชน และกำรด ำรงชีวิตโดยปกติสุขของประชำชน ทั้งนี้ 
ได้เสนอควำมคิดเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีประกำศ
สถำนกำรณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วรำชอำณำจักร และพิจำรณำกำรต่ออำยุกำรประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน 
เพ่ือรองรับกำรผ่อนปรนมำตรกำรต่ำง ๆ เป็นระยะ 

 

 

 

สรุปภาพรวมการด าเนินงานภาพรวมส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
และเจ้าภาพแผนบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 



  การด าเนินภารกิจตามแผนงานพื้นฐาน 

  1. การจัดท านโยบาย/ยุทธศาสตร์/แผนงาน/แนวทางด้านความม่ันคง เพ่ือใช้เป็นกรอบ 
กำรด ำเนินงำนด้ำนควำมมั่นคงของประเทศ โดยที่ประชุมสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่  
9 กรกฎำคม 2563 มีมติเห็นชอบ ดังนี้ 1) (ร่ำง) แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรบริหำรจัดกำรผู้หลบหนีเข้ำเมือง ระยะที่ 1 
(พ.ศ. 2563 – 2565) 2) (ร่ำง) หลักเกณฑ์กำรก ำหนดสถำนะและสิทธิของบุคคลที่อพยพเข้ำมำและอำศัย  
อยู่มำนำน และ 3) (ร่ำง) โครงกำรพัฒนำเพ่ือเสริมควำมม่ันคงเฉพำะพ้ืนที่โป่งน้ ำร้อน (พ.ศ. 2564 – 2565) 

  2. การก าหนดแนวทางหรือมาตรการในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความม่ันคงแห่งชาติ 
ผ่ำนกลไกคณะกรรมกำร จ ำนวน 2 คณะ รวม 2 ครั้ง มีมติส ำคัญ ดังนี้  
   2.1 คณะกรรมกำรนโยบำยกำรรักษำผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล ครั้งที่ 1/2563 มีมติ 
เห็นชอบร่ำงค ำสั่งคณะกรรมกำรนโยบำยกำรรักษำผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล เรื่อง กำรแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมกำรที่ปรึกษำและจัดกำรควำมรู้เพ่ือผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล 
   2.2 คณะกรรมกำรบริหำรสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน มีมติให้เสนอคณะรัฐมนตรีประกำศสถำนกำรณ์
ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วรำชอำณำจักร และพิจำรณำกำรต่ออำยุกำรประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน เพ่ือรองรับ
มำตรกำรกำรผ่อนปรนต่ำง ๆ  

  3. การขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ.2562 - 2565) 
และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความม่ันคง ส ำนักงำนฯ ในฐำนะเจ้ำภำพหลักแผนแม่บท
ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็นควำมมั่นคง ได้ด ำเนินกำรติดตำมและประสำนงำนกำรขับเคลื่อนฯ ดังนี้ 
   3.1 จัดตั้งกลไกภำยใต้สภำควำมมั่นคงแห่งชำติ เพ่ือด ำเนินกำรขับเคลื่ อนฯ ได้แก่ 1) กลไก
ระดับนโยบำย คือ คณะกรรมกำรบูรณำกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง มี รอง นรม.  
(พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธำน และ 2) กลไกระดับอ ำนวยกำรขับเคลื่อน คือ คณะกรรรมกำร
ขับเคลื่อนแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็นควำมมั่นคง และนโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วย 
ควำมมั่นคงแห่งชำติ ประกอบด้วย 5 คณะย่อย สอดคล้องกับแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ประเด็นควำมมั่นคง  
ทั้ง 5 แผนย่อย โดยมีหัวหน้ำส่วนรำชกำรเป็นประธำน และฝ่ำยเลขำนุกำร 
   3.2 กำรจัดท ำแผนระดับที่ 3 รองรับแผนระดับที่ 1 และ 2 โดยก ำหนดให้หน่วยงำนที่มีภำรกิจ
เกี่ยวข้องกับมิติงำนด้ำนควำมมั่นคง หรือ หน่วยงำนรับผิดชอบแนวทำงกำรพัฒนำ/ประเด็นควำมมั่นคง  
ตำมแผนแม่บทฯ ประเด็นควำมมั่นคงจัดท ำแผนระดับที่ 3 (แผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 5 ปี และรำยปี รวมทั้ง 
แผนปฏิบัติกำรด้ำน .... ระยะที่ .... (พ.ศ. ....-....) เพ่ือใช้เป็นกลไกหลักในกำรขับเคลื่อนฯ โดยแผนระดับท่ี 3 ทุก
แผนต้องมีกำรก ำหนดเป้ำหมำย ตัวชี้วัด แนวทำงกำรด ำเนินกำร และโครงกำรส ำคัญ ให้สำมำรถสะท้อน
เป้ำหมำยและตัวชี้วัดของแผนระดับที่ 1 และแผนระดับที่ 2 ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 
   3.3 กำรติดตำมและประเมินผล โดยประสำนกับ สศช. ในกำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินกำร
ของหน่วยงำนจำกระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ eMENSCR รวมถึงได้ก ำหนดแนวทำงกำรติดตำม
ประเมินผลโดยจ ำแนกเป็น 2 กรณี ดังนี้ 1) แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม ที่ไม่มีชั้นควำมลั บ ให้หน่วยงำน
รำยงำนในระบบ eMENSCR และ 2) แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม ที่ไม่มีชั้นควำมลับ ให้หน่วยงำนรำยงำนผ่ำน



กลไกคณะกรรมกำรขับเคลื่อนฯ เพ่ือประมวลผลน ำไปรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบูรณำกำรฯ และ  
สภำควำมมั่นคงแห่งชำติ ตำมล ำดับ 
   3.4 กำรประชุมคณะกรรมกำรฯ และกลไกที่เก่ียวข้อง เพ่ือก ำหนดแนวทำงกำรขับเคลื่อนฯ ให้มี 
ควำมชัดเจน และประสำนรำยละเอียดกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนฯ ให้กับหน่วยงำนน ำไปขยำยผลสู่กำรปฏิบัติ 
สำมำรถสะท้อนเป้ำหมำยของแผนทุกระดับได้อย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้ง ให้สำมำรถตอบเป้ำหมำยและตัวชี้วัด 
ที่ก ำหนด 

  4. การอ านวยการ ประสาน ขับเคลื่อนนโยบาย/ยุทธศาสตร์ 

   4.1 ขับเคลื่อนภารกิจด้านความม่ันคง มิติภายในประเทศ 
    กรอบทิศทำงกำรด ำเนินกำร ได้แก่ 1) แนวทำงกำรรักษำควำมมั่นคงสถำบันหลักของชำติ 
ภำยใต้กำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2) แผนส่งเสริมกำรอยู่ร่วมกัน
ภำยใต้สังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศไทย (พ.ศ.  2560 – 2564) และ 3) แผนกำรพัฒนำพ้ืนที่เพ่ือเสริม 
ควำมมั่นคงของชำติ (พ.ศ. 2561 – 2564) มีกำรด ำเนินกำรที่ส ำคัญ อำทิ 
    4.1.1 การขับเคลื่อนงานความม่ันคงสถาบันหลักของชาติ โดยด ำเนินกำรภำยใต้กลไกต่ำงๆ 
เช่น คณะอนุกรรมกำรบูรณำกำรติดตำมสถำนกำรณ์ที่ส่งผลกระทบต่อสถำบันหลักของชำติ คณะอนุกรรมกำร
เฉพำะกิจเพ่ือศึกษำและพิจำรณำควำมเหมำะสมข้อมูลเกี่ยวกับสถำบันหลักของชำติที่ปรำกฏอยู่ในสื่อสังคม
ออนไลน์ ประกอบด้วย กำรพิจำรณำแนวทำงกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถำบันของชำติ 
ต่อกลุ่มเยำวชน และกำรรับฟังควำมคิดเห็นประกอบกำรจัดท ำร่ำงแนวทำงสถำบันหลักฯ 
    4.1.2 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แก้ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองทั้งระบบ โดยประเมิน
สถำนกำรณ์และติดตำมกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำผู้หลบหนีเข้ำเมืองกลุ่มต่ำง ๆ หำรือเกี่ยวกับปัญหำสถำนะ
และสิทธิบุคคลและปัญหำสัญชำติ และรับฟังควำมคิดเห็นประกอบกำรทบทวนยุทธศำสตร์แก้ปัญหำผู้หลบหนี
เข้ำเมืองทั้งระบบ 
    4.1.3 การขับเคลื่อนแผนส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศไทย 
(พ.ศ. 2560 – 2564) โดยก ำหนดกรอบทิศทำงเพ่ือรองรับสถำนกำรณ์ควำมหลำกหลำยทำงสังคม และ
ส่งเสริมกำรอยู่ร่วมกันในสังคมไทยอย่ำงสันติภำยใต้สังคมพหุวัฒนธรรม อำทิ  กำรก ำหนดกรอบกำรทบทวน
แผนส่งเสริมกำรอยู่ร่วมกันฯ กำรบูรณำกำรขับเคลื่อนแผนส่งเสริมกำรอยู่ร่วมกันฯ กำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำ
กำรขับเคลื่อนงำนควำมม่ันคงในพ้ืนที ่ 
    4.1.4 การขับเคลื่อนแผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความม่ันคงของชาติ ด ำเนินกำร
จัดท ำตัวชี้วัดภำยใต้แผนกำรพัฒนำพื้นที่เพ่ือเสริมควำมม่ันคงของชำติฯ กำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรปฏิบัติงำน
พัฒนำเพ่ือเสริมควำมมั่นคง กำรติดตำมควำมคืบหน้ำกำรจัดท ำโครงกำรพัฒนำเพ่ือเสริมควำมมั่นคงเฉพำะพ้ืนที่ 

   4.2 ขับเคลื่อนภารกิจด้านความม่ันคง มิติชายแดน  

    กรอบทิศทำงกำรด ำเนินกำร ได้แก่ 1) แผนบริหำรจัดกำรชำยแดนด้ำนควำมมั่นคง  
(พ.ศ. 2559 – 2564) และ 2) ยุทธศำสตร์ควำมมั่นคงแห่งชำติของไทยต่อประเทศรอบบ้ำน (พ.ศ. 2560 – 2564)  
มีกำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญ อำทิ กำรศึกษำ ติดตำมตรวจสอบสภำพภูมิประเทศ และประเมินสถำนกำรณ์ 



ควำมมั่นคงในพ้ืนที่ กำรก ำหนดท่ำทีฝ่ำยไทยต่อกำรบริหำรจัดกำรชำยแดนในประเด็นต่ำง ๆ เช่น กำรขยำย
เวลำด่ำนศุลกำกร กำรสร้ำงถนนเชื่อมโยงด่ำนศุลกำกร เป็นต้น 

   4.3  ขับเคลื่อนภารกิจด้านความม่ันคง มิติความม่ันคงทางทะเล 
    กรอบทิศทำงกำรด ำเนินกำร ได้แก่ 1) พระรำชบัญญัติกำรรักษำผลประโยชน์ของชำติทำง
ทะเล พ.ศ. 2562 และ 2) แผนควำมมั่นคงแห่งชำติทำงทะเล (พ.ศ. 2558 – 2564) มีกำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญ อำทิ 
    4.3.1 กำรก ำหนดทิศทำงในระดับนโยบำย ให้ค ำแนะน ำและปรึกษำแก่ผู้บริหำรระดับสูง 
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ภำยหลังมีกำรจัดตั้งศูนย์อ ำนวยกำรรักษำผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล (ศรชล.) 
    4.3.2 กำรก ำหนดแผนงำน/โครงกำรส ำคัญเกี่ยวกับควำมมั่นคงแห่งชำติ ซึ่งเป็นเรื่องส ำคัญ
ประจ ำปีรองรับแผนควำมมั่นคงแห่งชำติทำงทะเลฯ โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 มีจ ำนวน 4 โครงกำร 
ได้แก่ 1) โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพระบบติดตำมเรือเพ่ือควบคุมกำรจรำจรทำงน้ ำและควำมปลอดภัยทำง
ทะเล 2) โครงกำรก ำหนดเขตพ้ืนที่ปกครองทำงทะเล 3) โครงกำรเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้และศึกษำรูปแบบกำร
จัดตั้งองค์กรจัดกำรควำมรู้ทำงทะเล และ 4) โครงกำรพัฒนำฐำนข้อมูลลำยนิ้วมือน้ ำมันดิบ และผลิตภัณฑ์
น้ ำมันที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย ทั้งนี้ มีคณะอนุกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนควำมมั่นคง
แห่งชำติทำงทะเล เป็นกลไกในกำรติดตำมและประเมินผล  
    4.3.3 กำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติตำมแผนควำมมั่นคงแห่งชำติทำงทะเล  
(พ.ศ. 2558 - 2564) ในพ้ืนที่ด้ำนอันดำมัน และอ่ำวไทยตะวันออก    

   4.4 ขับเคลื่อนภารกิจด้านความม่ันคง มิติภัยคุกคามข้ามชาติ 
    กรอบทิศทำงด ำเนินกำร ได้แก่ 1) ยุทธศำสตร์ในกำรป้องกันและแก้ไข

ปัญหำอำชญำกรรมข้ำมชำติ (พ.ศ. 2558 – 2564) 2) ยุทธศำสตร์กำรต่อต้ำนกำรก่อกำรร้ำย (พ.ศ. 2560 – 
2564) และ 3) ยุทธศำสตร์กำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชำติ (พ.ศ. 2560 – 2564) มีกำร
ด ำเนินกำรที่ส ำคัญ อำทิ กำรขับเคลื่อนควำมร่วมมือทำงวิชำกำรในกำรต่อต้ำนภัยคุกคำมข้ำมชำติในภูมิภำค
อ่ำวเบงกอล กำรหำรือประเด็นกำรควบคุมกำรเป็นนำยหน้ำ (Brokering) ในกรอบสนธิสัญญำว่ำด้วยกำรค้ำ
อำวุธ กำรจัดท ำร่ำงแผนป้องกันแนวคิดสุดโต่งที่นิยมควำมรุนแรง กำรระดมควำมคิดเห็นในกำรจัดท ำร่ำงแผน
ป้องกันแนวคิดสุดโต่งที่นิยมควำมรุนแรง กำรหำรือปัญหำอำชญำกรรมข้ำมชำติในพื้นที่ชำยแดนภำยใต้ของไทย 
กำรประชุมประสำนแผนกำรปฏิบัติกำรและส ำรวจพ้ืนที่เสี่ยงในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก กำร
หำรือแนวทำงกำรปกป้องโครงสร้ำงพ้ืนฐำนส ำคัญและพ้ืนที่สำธำรณะจำกภัยก่อกำรร้ำยและภัยคุกคำมทำงไซ
เบอร ์และกำรพิจำรณำแนวทำงในกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับนักโทษชำวต่ำงชำติ 

   4.5 ขับเคลื่อนภารกิจด้านความม่ันคง มิติความม่ันคงระหว่างประเทศ 
    กรอบทิศทำงด ำเนินกำร ได้แก่ 1) ยุทธศำสตร์ต่อประชำคมกำรเมืองและควำมมั่นคงอำเซียน 
(พ.ศ. 2558 – 2564) และ 2) แนวทำงกำรก ำหนดท่ำทีของไทยต่อประเทศต่ำง  ๆ (พ.ศ. 2562 - 2564)  
มีกำรด ำเนินกำรที่ส ำคัญ อำทิ กำรด ำเนินกำรตำมพันธกรณีควำมริเริ่มเพ่ือควำมม่ันคงจำกกำรแพร่ขยำยอำวุธที่มี
อำนุภำพท ำลำยล้ำงสูง กำรประเมินและวิเครำะห์สถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองและควำมม่ันคงระหว่ำงประเทศที่มี
ผลกระทบต่อไทย กำรหำรือเก่ียวกับอนุสัญญำว่ำด้วยกำรห้ำมใช้อำวุธฯ 



  5. การฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ เป็นสร้ำงระบบกำรเตรียมพร้อมแห่งชำติ เพ่ือรับมือ
ภัยคุกคำมอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยภำคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรฝึกซ้อมแผนด้ำนควำมมั่นคง
และสำธำรณภัยมำอย่ำงต่อเนื่อง โดยการฝึกฯ ประจ าปี 2563 (C-MEX 20) มีกำรด ำเนินกำรประชุม 
ส่วนรำชกำรและคณะอนุกรรมกำรที่เกี่ยวข้อง เพ่ือก ำหนดกรอบกำรฝึกกำรบริหำรวิกฤตกำรณ์ระดับชำติ ประจ ำปี 
2563 ใช้เป็นแนวทำงให้กับหน่วยงำนที่รับผิดชอบหลักในแต่ละประเด็น น ำไปก ำหนดประเด็นกำรฝึกซ้อม 
ที่สอดคล้องกับแนวโน้มสถำนกำรณ์ภัยคุกคำมควำมมั่นคงที่ส่งผลกระทบกับประชำชนเป็นจ ำนวนมำก อำทิ  
สำธำรณภัยจำกหมอกควันและไฟป่ำในพ้ืนที่ภำคเหนือ ปัญหำขยะพลำสติกในมหำสมุทรที่กระทบกับผลประโยชน์
ของชำติทำงทะเล ภัยคุกคำมจำกนิวเคลียร์และรังสี กำรก่อกำรร้ำยในพ้ืนที่ชุมชน และกำรสร้ำงควำมเชื่อหรือ
ควำมตื่นตระหนกจำกข่ำวปลอมในโลกไซเบอร์ ตลอดจนก ำหนดแผนกำรด ำเนินงำนให้มีเอกภำพและเป็นไป 
ในทิศทำงเดียวกันตำมข้อสั่งกำรของผู้บริหำรระดับสูงของประเทศ 
   ในส่วนกำรฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ (Tabletop Exercise : TTX) จัดขึ้นตำมข้อสั่งกำรของนำยกรัฐมนตรี 
ประเด็นด้ำนกำรบริหำรจัดกำรสำธำรณภัยจำกปัญหำหมอกควันและไฟป่ำในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ โดย 
ควำมร่วมมือระหว่ำงส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ จังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ได้ทดสอบ
กระบวนกำรคิดวิเครำะห์ถึงสำเหตุปัญหำและวิธีป้องกันกำรเกิดปัญหำหมอกควันและไฟป่ำในพ้ืนที่ภำคเหนือ 
อย่ำงยั่งยืน และทดสอบกำรบริหำรจัดกำรภัย แผนเผชิญเหตุ และระบบบัญชำกำรเหตุกำรณ์ตำมแผนกำรป้องกัน
และบรรเทำสำธำรณภัยแห่งชำติ พ.ศ. 2558 และแผนปฏิบัติกำรขับเคลื่อนวำระแห่งชำติ “กำรแก้ไขปัญหำมลพิษ
ด้ำนฝุ่นละออง” 
   อย่ำงไรก็ตำม เนื่องด้วยสถำนกำรณ์โควิด – 19 จึงท ำให้ยังไม่สำมำรถจัดกำรฝึกกำรบริหำร
วิกฤตกำรณ์ระดับชำติ ในประเด็นอ่ืนได้ตำมท่ีก ำหนดไว้ 

  6. การประเมินสถานการณ์และให้ความเห็นด้านความม่ันคง 
   กรอบทิศทำงด ำเนินกำร คือ ยุทธศำสตร์ข่ำวกรองแห่งชำติ มีกำรด ำเนินกำรที่ส ำคัญ อำทิ 
   6.1 กำรประเมินสถำนกำรณ์ควำมมั่นคงและกำรประสำนข้อมูลด้ำนกำรข่ำวกับหน่วยงำนใน
ประชำคมข่ำวกรอง โดยกำรพิจำรณำสถำนกำรณ์ที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคงของชำติ กำรประสำนและ
อ ำนวยกำรยุทธศำสตร์ข่ำวกรองแห่งชำติ และกำรประเมินและวิเครำะห์สถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองและ 
ควำมมั่นคงระหว่ำงประเทศที่มีผลกระทบต่อไทย มีกลไก คือ กำรประชุมหัวหน้ำหน่วยงำนด้ำนกำรข่ำวกรอง
และควำมมั่นคง คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำสถำนกำรณ์ที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคงของชำติ (อสกช.) 
คณะอนุกรรมกำรประสำนงำนเพ่ือประเมินภัยคุกคำมด้ำนกำรก่อกำรร้ำย (อปกร.) คณะอนุกรรมกำรประสำน
และอ ำนวยกำรยุทธศำสตร์ข่ำวกรองแห่งชำติ (อปยข.) และกำรประชุมคณะกรรมกำรที่ปรึกษำด้ำนควำมมั่นคง 
   6.2 กำรเสนอแนะให้ข้อคิดเห็นค ำปรึกษำ โดยมีกลไกคณะอนุกรรมกำรที่มีองค์ประกอบ คือ 
ประชำคมควำมมั่นคง ภำควิชำกำร ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนควำมมั่นคง เพ่ือประเมินสถำนกำรณ์ควำมมั่นคงและภัย
คุกคำมในเชิงยุทธศำสตร์ และเสนอแนะนโยบำยและยุทธศำสตร์แผนงำนที่เกี่ยวข้องกับควำมมั่นคงแห่งชำติ 
รวมถึงกำรแก้ไขปัญหำวิกฤติที่ส ำคัญ มีกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินสถำนกำรณ์ควำมมั่นคงรำยเดือน เสนอ
คณะรัฐมนตรี 
 



  7. การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความม่ันคงกับต่างประเทศ 
   7.1 กรอบความร่วมมือด้านความม่ันคง (JWG) โดยในปีงบประมำณ 2563 ได้เข้ำร่วม 
กำรประชุมคณะท ำงำนร่วมว่ำด้วยควำมร่วมมือด้ำนควำมมั่นคงระหว่ำงไทยกับอินเดีย  ครั้งที่ 12 (The 
Twelfth  Meeting of Joint Working Group on Security Cooperation Between Thailand and India 
: JWG - SC) จัดขึ้นระหว่ำงวันที่ 2 – 3 ธันวำคม 2562 ณ กรุงนิวเดลี สำธำรณรัฐอินเดีย โดยมีผลคืบหน้ำกำร
ด ำเนินกำรที่ส ำคัญ 2 ประเด็น คือ 1) ประเด็นกำรต่อต้ำนกำรก่อกำรร้ำยและข่ำวกรอง โดยอินเดียได้ให้
ควำมส ำคัญกับกลุ่มนักรบก่อกำรร้ำยต่ำงชำติที่เดินทำงจำกพ้ืนที่อิรักและซีเรียกลับมำยังภูมิล ำเนำหรือเดินทำง
ไปยังภูมิภำคอ่ืน ๆ และกำรฝึกร่วมระหว่ำง ศตก. และ National Security Guard (NSG) ของอินเดีย และ  
2) ประเด็นกำรต่อต้ำนอำชญำกรรมข้ำมชำติ อินเดียให้ควำมส ำคัญและเน้นย้ ำถึงประเด็นปัญหำเรื่องกำรผลิต
ธนบัตรอินเดียปลอมในไทย และกำรลักลอบค้ำสัตว์ป่ำโดยใช้กรุงเทพฯ เป็นเส้นทำงผ่ำนในกำรลักลอบขนย้ำย
สัตว์ป่ำพันธุ์หำยำก อีกทั้งติดตำมควำมคืบหน้ำกำรจัดท ำบันทึกควำมเข้ำใจต่ำง ๆ อย่ำงไรก็ตำม ทั้งสองฝ่ำย
แสดงควำมพอใจและยินดีต่อควำมร่วมมือด้ำนกำรแลกเปลี่ยนข่ำวกรองที่มีมำอย่ำงต่อเนื่องและมีประสิทธิภำพ  
  นอกจำกนี้ ยังเข้ำร่วมกำรประชุมที่ส ำคัญภำยใต้กรอบควำมร่วมมือฯ อีกจ ำนวน 4 คณะ 
ได้แก่ 1) กำรประชุมคณะกรรมมำธิกำรร่วมเพ่ือควำมร่วมมือทวิภำคีไทย-อินเดีย ครั้งที่ 8 2) กำรประชุม 
Coastal Security Workshop for BIMSTEC Countries ณ เมือง Gurugram สำธำรณรัฐอินเดีย และ 3) กำรประชุม
ว่ำด้วยกำรต่อต้ำนยำเสพติดส ำหรับประเทศสมำชิกBIMSTEC และ 4) กำรประชุมคณะท ำงำนร่วมว่ำด้วย 
ควำมร่วมมือด้ำนกำรต่อต้ำนกำรก่อกำรร้ำยและอำชญำกรรมข้ำมชำติภำยใต้กรอบ BIMSTEC ครั้งที่ 9  
ณ รำชอำณำจักรภูฎำน 
   7.2 การประสานความร่วมมือด้านความม่ันคงกับต่างประเทศ 
    มีกำรด ำเนินกำรหำรือ แลกเปลี่ยนสถำนกำรณ์ ข่ำวสำร แนวทำงกำรประเมินวิเครำะห์
สถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคง ตลอดจนเข้ำร่วมกำรประชุมในประเด็นควำมมั่นคงที่ส ำคัญตำมค ำเชิญ โดยในปี 2563 
มีกำรเดินทำงเยือนประเทศที่มีควำมร่วมมือกับประเทศไทย ดังนี้ 
    7.2.1 กำรประชุมคณะกรรมกำรระดับสูง (HlC) ไทย - มำเลเซีย ครั้งที่ 36 ณ รัฐมะละกำ 
สหพันธรัฐมำเลเซีย 
    7.2.2 กำรลำดตระเวนแม่น้ ำโขง ประจ ำปี 2562 ณ สำธำรณรัฐประชำชนจีน 
    7.2.3 กำรประชุม Joint Regional High - Level Conferenceฯ ณ กรุงเวียนนำ 
สำธำรณรัฐออสเตรีย 
    7.2.4 กำรประชุมเวทีผู้ลี้ภัยโลก (Global Refugee Forum - GRF) ครั้งที่ 1 ณ นครเจนีวำ 
สมำพันธรัฐสวิส 
    7.2.5 กำรประชุมสุดยอดเวทีโลกว่ำด้วยกำรโยกย้ำยถิ่นฐำนกับกำรพัฒนำ ครั้งที่ 12  
ณ กรุงกีโต สำธำรณรัฐเอกวำดอร์ 
    7.2.6 กำรประชุมเตรียมพร้อมคณะท ำงำนด้ำนเทคนิคฯ (ฝ่ำยไทย) และกำรประชุม
เจ้ำหน้ำที่ระดับสูงว่ำด้วยควำมร่วมมือด้ำนกำรคุ้มครองเด็กฯ ณ เกำะสอง สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำ 

   



  8.  การจัดท าฐานข้อมูลและองค์ความรู้ด้านความม่ันคง  
   8.1 จัดตั้งสถาบันความม่ันคงศึกษา (สมศ.) แล้วเสร็จ  เ พ่ือรองรับกำรท ำงำนของ 
คณะที่ปรึกษำของสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ และพัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนควำมม่ันคง ในอนำคตต่อไป 
   8.2 จัดท าฐานข้อมูลด้านความม่ันคง ส ำนักงำนฯ ในฐำนะหน่วยงำนควำมมั่นคงระดับ
นโยบำย ได้รับมอบหมำยให้เป็นเจ้ำภำพหลักในกำรบูรณำกำรฐำนข้อมูลด้ำนควำมมั่นคงตำมข้อสั่งกำร
นำยกรัฐมนตรี ในครำวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2558 ได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรจัดท ำ
ฐำนข้อมูลกลำง โดยก ำหนดให้มีบูรณำกำรกำรใช้ข้อมูล ก ำหนดเจ้ำภำพรวบรวม จัดเก็บ และกลั่นกรองข้อมูล
ในแต่ละด้ำน โดยได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรจัดท ำฐำนข้อมูลด้ำนควำมมั่นคงในกำรแก้ไขปัญหำจังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ (อขม.จชต.) ภำยใต้คณะกรรมกำรบูรณำกำรฐำนข้อมูลด้ำนควำมมั่นคง ขึ้นเพ่ือเป็นกลไก
ด ำเนินงำนหลัก ในกำรขับเคลื่อนงำนที่ผ่ำนมำได้อ ำนวยกำร ประสำนงำน และสนับสนุนให้ กอ.รมน.ภำค 4 
ส่วนหน้ำ ซึ่งเป็นหน่วยบูรณำกำรในพ้ืนที่ร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง อำทิ กำรผลักดันกำรพัฒนำฐำนข้อมูล
ส ำคัญด้ำนควำมมั่นคงจังหวัดชำยแดนภำคใต้  กำรพัฒนำเชื่อมโยงข้อมูลระหว่ำงระบบฐำนข้อมูลกลำง
สำรสนเทศข่ำวกรอง (SMIC) กับฐำนข้อมูลของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง กำรจัดตั้งศูนย์บูรณำกำรฐำนข้อมูล 
ด้ำนควำมมั่นคงจังหวัดชำยแดนภำคใต้ (ศฐม.จชต.) ภำยใต้ส ำนักอ ำนวยกำรข่ำวกรอง (สขว.) กอ.รมน.ภำค 4 ส่วนหน้ำ 
และกำรบูรณำกำรฐำนข้อมูลด้ำนควำมมั่นคงตำมข้อสั่งกำรนำยกรัฐมนตรี  ที่มอบหมำยให้ส ำนักงำนฯ 
รับผิดชอบในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ 

  9. การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรสนับสนุนกำรแก้ไขปัญหำ
จังหวัดชำยแดนภำคใต้ ตำมนโยบำยของรัฐบำล รวมทั้งสนับสนุนกำรด ำเนินกำรของผู้แทนพิเศษของรัฐบำล 
และส ำนักงำน คปต. ส่วนหน้ำ อย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
อย่ำงมีเอกภำพและประสิทธิภำพ นอกจำกนี้ ยังได้ด ำเนินกำรในฐำนะหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก ตำมแผนงำน
บูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เพ่ือประสำน
บูรณำกำรจัดท ำงบประมำณในลักษณะบูรณำกำรและจัดระบบกำรติดตำมประเมินผล ซึ่งมีผลกำรด ำเนินงำน  
ที่ส ำคัญของ ส ำนักงำนฯ ภำยใต้แผนดังกล่ำว สรุปได้ดังนี้ 

   9.1 ทบทวนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นกำรด ำเนินงำน
ตำมมำตรำ 4 แห่งพระรำชบัญญัติกำรบริหำรรำชกำรจังหวัดชำยแดนภำคใต้ พ.ศ. 2553 ที่ก ำหนดให้ สมช. 
จัดท ำนโยบำยกำรบริหำรและกำรพัฒนำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ เพ่ือเป็นกรอบทิศทำงกำรแก้ไขปัญหำ โดย
ก ำหนดให้มีกำรทบทวนทุกระยะเวลำ 3 ปี หรือตำมที่คณะรัฐมนตรีเห็นสมควร ซึ่งนโยบำยฉบับปัจจุบันสิ้นสุด
กำรบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
ครั้งที่ 1/2563 (วันที่ 3 เมษำยน 2563) ได้เห็นชอบให้ใช้นโยบำยกำรบริหำรและกำรพัฒนำจังหวัดชำยแดน
ภำคใต้ พ.ศ. 2560 - 2562 เป็นกรอบกำรด ำเนินงำนของภำครัฐไปพลำงก่อน จนกว่ำนโยบำยจะแล้วเสร็จ  
โดยได้มีกำรด ำเนินกำรที่ส ำคัญต่อเนื่องจำกปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

   9.2 น าร่างนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปรับฟังความเห็นจาก
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ภำยหลังจำกที่ประชุมคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำทบทวนนโยบำยกำรบริหำรและกำรพัฒนำ



จังหวัดชำยแดนภำคใต้ (อทน.ชต.) ครั้งที่ 2/2562 (วันที่ 2 กันยำยน 2562) เห็นชอบหลักกำรร่ำงนโยบำยฯ 
สมช. ได้น ำร่ำงนโยบำยฯ ไปรับฟังควำมเห็นจำกภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวม 10 เวที ประกอบด้วย ผู้บริหำร สมช. 
หน่วยงำนภำครัฐในส่วนกลำงและพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ ภำคส่วนอ่ืนนอกภำครัฐพ้ืนที่จังหวัดชำยแดน
ภำคใต้ คณะกรรมกำรอิสลำมประจ ำจังหวัด ภำควิชำกำร ผู้แทนชำวพุทธในพ้ืนที่ ผู้แทนสตรี เด็กและเยำวชน 
ผู้แทนภำคธุรกิจ และนักกิจกรรม รวมทั้ง นักกำรเมืองของพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ ทั้งนี้ สมช. มีก ำหนดจัด
ประชุมรับฟังควำมคิดเห็นจำกคณะกรรมกำรที่ปรึกษำกำรบริหำรและกำรพัฒนำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ซึ่งท ำ
หน้ำที่แทนสภำที่ปรึกษำกำรบริหำรและกำรพัฒนำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ และนักกำรเมืองของพ้ืนที่จังหวัด
ชำยแดนภำคใต้อีกครั้ง ภำยในห้วงเดือนสิงหำคม 2563 
  9.3 พิจารณาปรับปรุงร่างนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สอดคล้อง
กับความเห็นของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง สมช. ได้ประมวลข้อมูลและข้อคิดเห็นของภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
มำประกอบกำรพิจำรณำทบทวนนโยบำยฯ รวมทั้ง พิจำรณำปรับจุดเน้นของร่ำงนโยบำยฯ ให้สอดคล้อง  
กับสถำนกำรณ์ โดยเฉพำะสถำนกำรณ์ภำยหลังกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด – 19 
  9.4 พิจารณากลั่นกรองร่างนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส ำนัก
งำนฯ มีก ำหนดน ำร่ำงนโยบำยกำรบริหำรและกำรพัฒนำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ที่ได้ผ่ำนกำรพิจำรณำปรับปรุง
ให้สอดคล้องกับควำมเห็นของภำคส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว เข้ำสู่กำรพิจำรณำของ อทน.ชต. ภำยในห้วงกันยำยน 2563 
ก่อนน ำสู่กระบวนกำรพิจำรณำกลั่นกรองตำมล ำดับ ได้แก่ คณะกรรมกำรร้อยกรองงำนของสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ 
คณะกรรมกำรนโยบำยของสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ สภำควำมมั่นคงแห่งชำติ คณะรัฐมนตรี และน ำเสนอรัฐสภำ 
เพ่ือทรำบตำมล ำดับ 
  9.5 สนับสนุนภาคีเครือข่ายนอกภาครัฐเข้าร่วมแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ส ำนักงำนฯ ได้จัดตั้งกลไกคณะอนุกรรมกำรประสำนงำนระหว่ำงภำครัฐและภำคีเครือข่ำยนอกภำครัฐ 
ในกำรขับเคลื่อนนโยบำยกำรบริหำรและกำรพัฒนำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ (อปส.ชต.) รวมทั้ง จัดตั้งกลไก
ระดับคณะท ำงำนรวม 2 คณะ คือ คณะท ำงำนสร้ำงชุมชนเข้มแข็ง แก้ไขปัญหำยำเสพติด และส่งเสริม 
ควำมปลอดภัย เพ่ือสนับสนุนกำรแก้ไขปัญหำและกำรพัฒนำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ และคณะท ำงำนปรับ
กระบวนกำรคิดของทุกภำคส่วนและส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรมเพ่ือสนับสนุนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดน
ภำคใต้ โดยที่ผ่ำนมำมีกำรประชุม อปส.ชต. จ ำนวน 2 ครั้ง และคณะท ำงำนทั้ง 2 คณะ จ ำนวน 1 ครั้ง 
เพ่ือพิจำรณำให้ควำมเห็นต่อร่ำงนโยบำยกำรบริหำรและกำรพัฒนำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ และแนวทำง 
กำรขับเคลื่อนงำนของคณะท ำงำน 
  9.6 สนับสนุนแนวทางของภาครัฐต่อองค์การระหว่างประเทศ ( IGOs) และองค์กรพัฒนา
เอกชน (NGOs) ที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ สมช. ได้ด ำเนินกำรก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินงำนของ 
IGOs และ NGOs ในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ตำมผังงำน (Flow chart) และสนับสนุนกำรท ำงำนของ IGOs  
และ NGOs ผ่ำนกำรด ำเนินกำรส ำคัญ อำทิ กำรเข้ำร่วมประชุมกำชำดและเสี้ยววงเดือนแดงระหว่ำงประเทศ 
ครั้งที่ 33 กำรร่วมพิจำรณำจัดท ำ Host Country Agreement ระหว่ำงรัฐบำลไทยกับ ICRC เพ่ือเป็นกรอบ
กำรท ำงำนร่วมกัน ทั้งนี้ สมช. มีกำรปรับปรุงค ำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรพัฒนำควำมร่วมมือกับองค์กำร
ระหว่ำงประเทศ (IOs) และองค์กรพัฒนำเอกชน (NGOs) ในกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ โดยปรับ



องค์ประกอบและหน้ำที่อ ำนำจให้เหมำะสม โดยเน้นกำรพิจำรณำแนวทำงกำร พัฒนำควำมร่วมมือและ
ปฏิสัมพันธ์เชิงสร้ำงสรรค์กับ IOs และ NGOs มำกยิ่งขึ้น 
  9.7 บูรณาการฐานข้อมูลด้านความม่ันคงจังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยส ำนักงำนฯ ในฐำนะ
เจ้ำภำพหลัก ได้อำศัยกลไกคณะอนุกรรมกำรจัดท ำฐำนข้อมูลด้ำนควำมม่ันคงในกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดน
ภำคใต้ (อขม.จชต.) เป็นกลไกหลักในกำรด ำเนินกำร โดยมีกำรปรับปรุงค ำสั่งแต่งตั้งให้เหมำะสมและสอดคล้องกับ
สถำนกำรณ์ ขณะเดียวกัน มีกำรประสำนติดตำมกำรด ำเนินงำนบูรณำกำรฐำนข้อมูลด้ำนควำมมั่นคงจังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ ร่วมกับ กอ.รมน.ภำค ๔ สน. อย่ำงใกล้ชิด ควบคู่กับกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 
ศูนย์ข้อมูลควำมมั่นคงของ สมช. เพ่ือเตรียมพร้อมกำรเชื่อมโยงข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนส่วนกลำงและพ้ืนที่ 
  9.8 ปรับปรุงพัฒนาด้านการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สมช. ได้ขับเคลื่อนงำนดังกล่ำว 
โดยอำศัยกลไกคณะอนุกรรมกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรศึกษำของนักศึกษำไทยมุสลิมในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
(อบม.จชต.) ซึ่งได้มีกำรทบทวนองค์ประกอบและอ ำนำจหน้ำที่ให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน ซึ่งในห้วง 
ที่ผ่ำนมำมีกำรขับเคลื่อนงำนส ำคัญ อำทิ กำรพิจำรณำแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรทุนกำรศึกษำของนักศึกษำไทย 
ในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ กำรหำรือร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและพบปะนักศึกษำไทยมุสลิมที่ศึกษำ 
อยู่ในประเทศอียิปต์และซูดำน กำรพิจำรณำแนวทำงในกำรดูแลนักศึกษำไทยในต่ำงประเทศในห้วงกำรระบำดของ
โรค COVID – 19 
  9.9 ด าเนินการด้านกฎหมายพิเศษในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สมช. ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำร 
คณะกรรมกำรบริหำรสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน (กบฉ.) เพ่ือพิจำรณำกำรประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินที่มีควำมร้ำยแรง
ในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ ตำมวงรอบทุก 3 เดือน และพิจำรณำปรับลดพ้ืนที่กำรประกำศสถำนกำรณ์
ฉุกเฉินฯ เพ่ือน ำ พระรำชบัญญัติกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร พ.ศ. 2551 มำบังคับใช้แทน โดยมี
กำรประชุม กบฉ. รวม 4 ครั้ง ควบคู่ไปกับกำรเพ่ิมประสิทธิภำพ 
 9.10 ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามกลไกของ คปต. สมช. 
ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ (สล.คปต.) ได้
ด ำเนินกำรทีส่ ำคัญ สรุปได้ดังนี้ 
   1) กำรประสำนกำรปฏิบัติ ร่วมประชุมหำรือกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรแก้ไข
ปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ เพ่ือรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริง ประเด็นปัญหำและข้อเสนอแนะในกำรแก้ไข
ปัญหำ จัดท ำเป็นชุดข้อมูลสำระส ำคัญ เสนอต่อที่ประชุมส ำนักงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรขับเคลื่อน 
กำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ เพ่ือพิจำรณำกลั่นกรองหำข้อสรุป แนวทำงกำรปฏิบัติที่ชัดเจน  
ก่อนน ำเสนอเรื่องต่อ คปต. ต่อไป 
   2) กำรประชุมส ำนักงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ โดยมีผู้แทนหน่วยงำนตำมโครงสร้ำง สล.คปต. ทั้งหน่วยงำนกลำง (ส ำนักงบประมำณ 
ส ำนักงำนสภำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ส ำนักงำน ก.พ. ส ำนักงำน ก.พ.ร. และกรมบัญชีกลำง) ผู้แทน
หน่วยงำนเจ้ำภำพหลักด้ำนควำมมั่นคง และด้ำนกำรพัฒนำ (กอ.รมน./กอ.รมน.ภำค 4 สน. และ ศอ.บต.) 
รวมถึงผู้แทนส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง เพ่ือกลั่นกรองเรื่องส ำคัญ จำกกำรรวบรวมข้อมูลส ำคัญผ่ำนกำรประชุม



หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรโดยหน่วยงำน  
ที่เก่ียวข้องภำยใต้แผนบูรณำกำร  
 3) กำรประชุมคณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ โดยมี    
รองนำยกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธำนกรรมกำร เพ่ือขับเคลื่อนนโยบำยและสนับสนุน
แผนงำน/โครงกำร และกรอบงบประมำณในกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ รวมถึงติดตำมผลกำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญของผู้แทนพิเศษของรัฐบำลและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
รวม 1 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 3 เมษำยน 2563 ทั้งนี้ ที่ประชุมดังกล่ำว ได้มีมติส ำคัญในกำรแก้ไข
ปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ทั้งด้ำนควำมม่ันคง ด้ำนกำรพัฒนำ และด้ำนกำรสร้ำงควำมเข้ำใจ 
 4) กำรทบทวน และพิจำรณำแต่งตั้งกลไกคณะอนุกรรมกำรภำยใต้ คปต. ทั้งในมิติ 
ด้ำนควำมมั่นคง มิติด้ำนกำรพัฒนำ และมิติด้ำนอ ำนวยกำรและขับเคลื่อน เพ่ือสนับสนุนภำรกิจกำรขับเคลื่อน
ภำรกิจในกำรแก้ไขปัญหำ จชต. 
 5) กำรวำงระบบและกลไกส ำคัญในกำรก ำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมไม่สงบในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2563 และกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนปฏิบัติกำรฯ รำยเดือน และรำยไตรมำส รวมถึงกำรทบทวน
และพัฒนำตัวชี้วัดในระดับแนวทำง แผนงำน/โครงกำรส ำคัญ โครงกำร/กิจกรรมหลัก กิจกรรม/กิจกรรมรอง 
ให้มีควำมสอดคล้องกันทุกระดับ สำมำรถวัดผลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 6) กำรจัดท ำแผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  สมช. ด ำเนินกำรภำยใต้กลไกคณะอนุกรรมกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำย
บูรณำกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรร่วมกับ กอ.รมน. ศอ.บต. สศช. ก.พ.ร.  
และ สงป. ในกำรก ำหนดหลักเกณฑ์ วัตถุประสงค์ ขอบเขตภำรกิจ เป้ำหมำยร่วม แนวทำงกำรด ำเนินงำน ตัวชี้วัด        
ให้ครอบคลุม ครบถ้วน รวมถึงประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ในกำรจัดท ำแผนงบประมำณในลักษณะบูรณำกำร  
เชิงยุทธศำสตร์ ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่บทรองรับ
ยุทธศำสตร์ชำติ และแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมไม่สงบในจังหวัดชำยแดนภำคใต้  
พ.ศ. 2562 – 2565 
  9.11 สนับสนุนการด าเนินงานของส านักเลขานุการคณะกรรมการอ านวยการพูดคุย 
เพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สล.คพส.) สมช./สล.คปต. ได้ขอรับกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือสนับสนุน
กำรด ำเนินงำนของ สล.คพส. สรุปผลกำรด ำเนินกำรได้ ดังนี้ 
  9.11.1 กำรปรับแนวทำงในกำรพูดคุยเพ่ือสันติสุขจังหวัดชำยแดนภำคใต้ เป็นกำรด ำเนินกำร
ทำงลับที่สำมำรถสร้ำงควำมไว้เนื้อเชื่อใจและโน้มน้ำวกลุ่มที่เข้ำถึงยำกและใช้ควำมรุนแรงให้มีควำมสมัครใจ  
เข้ำร่วมกำรพบปะหำรือกับผู้แทนของรัฐบำล โดยด าเนินแนวทางแปรเปลี่ยนการต่อสู้จากการใช้ความรุนแรง 
มาใช้สันติวิธีด้วยวิถีทางการเมือง ทั้งนี้ รัฐบำลสำมำรถเปิดพ้ืนที่พูดคุยกับกลุ่มผู้เห็นต่ำงจำกรัฐทั้งที่ใช้ 
ควำมรุนแรง และใช้สันติวิธีได้ทุกกลุ่มอย่ำงครอบคลุม เพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นของของกลุ่มต่ำง ๆ และน ำมำ
ออกแบบกระบวนกำรพูดคุยให้เป็นที่ยอมรับของทุกกลุ่มทุกฝ่ำย 



  9.11.2 กำรเปิดพ้ืนที่พูดคุยกับกลุ่มผู้เห็นต่ำงจำกรัฐทั้งที่ใช้ควำมรุนแรง และใช้สันติวิธี
ได้ทุกกลุ่มอย่ำงครอบคลุม เพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นของกลุ่มต่ำง ๆ และน ำมำออกแบบกระบวนกำรพูดคุยให้เป็น
ที่ยอมรับของทุกฝ่ำย รวมทั้งกำรเปิดพ้ืนที่ทำงกำรเมืองให้ภำคประชำสังคมและประชำชนทั่วไปสำมำรถแสดง
ควำมคิดเห็นได้อย่ำงเสรีและปลอดภัย ผ่ำนกลไกคณะประสำนงำนระดับพ้ืนที่เพ่ือให้คณะพูดคุยเพ่ือสันติสุข
จังหวัดชำยแดนภำคใต้ รับเอำควำมคิดเห็นดังกล่ำวมำประกอบกำรพูดคุยกับกลุ่มผู้เห็นต่ำงจำกรัฐและผู้ก่อเหตุรุนแรง 
  9.11.3 กำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของประชำคมต่ำงประเทศและองค์กรระหว่ำงประเทศ
ให้มีส่วนสนับสนุนกระบวนกำรพูดคุยฯ และกำรสร้ำงสภำวะแวดล้อมที่เกื้อกูลอย่ำงสร้ำงสรรค์ โดยพัฒนำ 
ควำมเป็นหุ้นส่วนควำมร่วมมือและชี้ควำมคืบหน้ำของกระบวนกำรพูดคุยตำมควำมเป็นจริง 
  9.12 สนับสนุนการด าเนินงานของผู้แทนพิเศษของรัฐบาล และส านักงาน คปต. ส่วนหน้า  
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 สมช./สล.คปต. ได้ประสำนงำนจัดท ำแผนปฏิบัติงำนและขอจัดสรรงบประมำณ 
เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของผู้แทนพิเศษของรัฐบำล และส ำนักงำน คปต. ส่วนหน้ำ โดยแบ่งออกเป็น  
ด้ำนควำมมั่นคง และด้ำนกำรพัฒนำ สรุปผลกำรด ำเนินงำนได้ ดังนี้ 

    9.12.1  ด้านความม่ันคง 
  1) บูรณำกำรติดตำมขับเคลื่อนงำนที่ส ำคัญ ดังนี้ (1) กำรด ำเนินงำนของ 

ชุดคุ้มครองต ำบล สมำชิกกองอำสำรักษำดินแดน และชุดรักษำควำมปลอดภัยหมู่บ้ำน (2) กำรด ำเนินงำนของ
สมำคมเพ่ือสันติภำพชำยแดนใต้ (POSBO) (3) กำรด ำเนินกำรด้ำนยำเสพติด (4) กำรสลำยกำรบ่มเพำะแนวคิด
หัวรุนแรงในเด็กและเยำวชนในโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำ โรงเรียนตำดีกำ โรงเรียนปอเนำะ (5) กำรดูแล 
และเยียวยำกลุ่มเด็กก ำพร้ำที่ไม่ได้รับกำรรับรองจำกรัฐ โดยกำรค้นหำเด็กก ำพร้ำกลุ่มที่ล่อแหลม และขึ้น
ทะเบียนในฐำนข้อมูล Big Data อย่ำงเป็นระบบ ด ำเนินกำรต่อเด็กก ำพร้ำกลุ่มเป้ำหมำยเพ่ือมิให้ถูกบ่มเพำะ 
(6) ด ำเนินกำรเตรียมกำรเปิดอบรมหลักสูตรครู ข. (วิทยำกรเพ่ือสันติสุขในจังหวัดชำยแดนภำคใต้) และ  
(7) กำรจัดกำร อบรมค่ำยสังคมพหุวัฒนธรรมทั้งระดับมัธยมศึกษำและอุดมศึ กษำ เด็กและเยำวชนใน
สถำนศึกษำรับรู้ข้อมูลที่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันภำยใต้สังคมพหุวัฒนธรรม โดยใช้กลไก MOA เครือข่ำย 
ควำมร่วมมือทำงวิชำกำรร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐกับ 8 สถำบันกำรศึกษำ น ำเอำผลงำนวิจัยขยำยผล
ลงไปสู่กำรปฏิบัติ เพ่ือเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันให้กับเยำวชน 

  (2) ร่วมประชุม/ประสำนงำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือก ำหนดแนวทำง 
ยกร่ำงควำมตกลงระหว่ำงรัฐบำลไทยกับ ICRC หรือ Host Country Agreement เพ่ือใช้เป็นแนวทำงแก้ไข
ปัญหำและจัดระเบียบองค์กร/องค์กรระหว่ำงประเทศ ภำยใต้พระรำชบัญญัติเอกสิทธิ์และควำมคุ้มกันส ำหรับ
องค์กรระหว่ำงประเทศ และกำรประชุมระหว่ำงประเทศในประเทศไทย พ.ศ. 2561 เพ่ือแก้ไขกำรเปิด
ส ำนักงำนของ ICRC ชั่วครำวในพื้นที่จังหวัดปัตตำนี 

9.12.2 ด้านการพัฒนา 
     1) ผลักดันให้มีกำรรังวัดแปลงที่ดินในโครงกำรจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนำพ้ืนที่ใน

เขตเทศบำลเมืองตะลุบัน อ ำเภอสำยบุรี จังหวัดปัตตำนี ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โดยประสำน สมช. ร่วมกับ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องพิจำรณำควำมเหมำะสมก่อนน ำเรื่องดังกล่ำว เสนอเข้ำที่ประชุม คปต. เพ่ือให้ควำมเห็นชอบ 



     2) ส่งเสริม ผลักดันกำรประชำสัมพันธ์ สร้ำงกำรรับรู้เกี่ยวกับสถำนกำรณ์
กำรระบำดของโรค COVID – 19 ให้กับประชำชนในพ้ืนที่ได้รับทรำบ รวมทั้งมำตรกำรป้องกันในกำรปฏิบัติ
ศำสนำกิจในห้วงเดือนรอมฎอน ตลอดจนกำรช่วยเหลือเยียวยำผู้ที่ได้รับผลกระทบตำมที่รัฐได้ด ำเนินกำร และ
ขอให้สร้ำงกำรรับรู้อย่ำงต่อเนื่องถึงมำตรกำรผ่อนปรน และแนวทำงปฏิบัติเพ่ือป้องกันกำรระบำดที่จะกลับมำ
เพ่ิมมำกข้ึน 
   3) ติดตำมขับเคลื่อนงำนที่ส ำคัญ ดังนี้ (1) โครงกำรติดตั้งแผงโซล่ำเซลล์
โรงเรียนพ้ืนที่ไฟฟ้ำตกดับบ่อย จ ำนวน 32 โรง เสร็จเรียบร้อย อยู่ในระหว่ำงกำรประเมินผลกำรด ำเนินกำร  
(2) โครงกำรโรงไฟฟ้ำชุมชนประชำรัฐ เพ่ือควำมมั่นคง ได้เชิญหน่วยที่เกี่ยวข้องมำหำรือเกี่ยวกับแนวทำง  
กำรเตรียมควำมพร้อมของพ้ืนที่ และได้ขอควำมเห็นชอบจำกที่ ประชุมผู้แทนพิเศษของรัฐบำล และ  
(3) โครงกำรช่วยเหลือครัวเรือนที่ยังไม่มีกระแสไฟฟ้ำเนื่องจำกสำยส่งไปไม่ถึง จ ำนวน 639 ครัวเรือน ส่งให้กับ
กรมพลังงำนหมุนเวียนและอนุรักษ์พลังงำน กระทรวงพลังงำน ให้กำรสนับสนุนต่อไป 
   (4) จัดประชุม ประสำนงำน ให้ข้อเสนอแนะ และสนับสนุนศูนย์ประสำนงำน
โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริฯ ในกำรขับเคลื่อนงำนโครงกำรพระรำชด ำริฯ ให้ด ำเนินกำรไปได้อย่ำง 
มีประสิทธิภำพ 
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