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บทสรุปผูบริหาร

สํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ โดย กองนโยบายและยุทธศาสตรความม่ันคง (กนย.) 

ไดจัดทําแผนการใชจายงบประมาณและแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เพ่ือเปนเครื่องมือในการกํากับดูแล และติดตามประเมินผลใหเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด และจัดทํา

รายงานผลการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณ ซ่ึงเปนการดําเนินงานท่ีสอดรับกับ

พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ท่ีกําหนดใหหนวยรับงบประมาณตองมีระบบ

การติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ โดยในหวง

ไตรมาสท่ี 3 – 4 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปรากฏผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ ดังนี้ 

1. การจัดทํานโยบาย ยุทธศาสตร แผนงาน และแนวทางดานความม่ันคง ปรากฏแผนท่ี

ไดรับความเห็นชอบจากสภาความม่ันคงแหงชาติ จํานวน 2 แนวทาง ไดแก 1) (ราง) กรอบนโยบาย

และแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ (พ.ศ. 2566 – 2570) และ 2) (ราง) กรอบแผนปฏิบัติ

การดานการสงเสริมการอยูรวมกันภายใตสังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศไทย (พ.ศ. 2566 – 2570)

2. การขับเคล่ือนนโยบาย ยุทธศาสตร และภารกิจดานความม่ันคง ปรากฏผลการดําเนินงาน

ท่ีสําคัญ อาทิ 1) การปองกันและแกไขสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(โควิด–19) ในฐานะศูนยปฏิบัติการ ศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 2) การขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ ประเด็นความม่ันคง และการยกรางนโยบายและแผน

ระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ ฉบับใหม 3) การขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดน

ภาคใต 4) การธํารงรักษาผลประโยชนชาติทางทะเล 5) การปองกันและแกไขปญหาการกอการราย

และอาชญากรรมขามชาติ 6) การบริหารจัดการความม่ันคงชายแดนและประเทศรอบบาน 

7) การเตรียมพรอมและการปองกันประเทศ และ 8) การขับเคลื่อนภารกิจดานความม่ันคง

ภายในประเทศ

3. การประเมินสถานการณความม่ันคงและแจงเตือนภัยคุกคาม ดําเนินภารกิจท่ีสําคัญ

ในการติดตามและประเมินสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด–19 สถานการณการชุมนุม

ทางการเมือง และสถานการณดานความม่ันคงอ่ืน ๆ ผานกลไกท่ีสําคัญ ไดแก คณะอนุกรรมการ

พิจารณาสถานการณท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคงของชาติ (อสกช.) 

4. การสงเสริมและพัฒนาความรวมมือดานความม่ันคงกับตางประเทศ โดยมีการประชุม

หารือกับคณะผูแทนจากตางประเทศ รวมท้ังการประชุมทางไกลผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

รวมกับหนวยงานดานความม่ันคงของนานาประเทศ อาทิ การหารือรวมกับคณะผูแทนจากสํานักงาน

ขาหลวงใหญผูลี้ภัยแหงสหประชาชาติประจําประเทศไทย การหารือแลกเปลี่ยนประสบการณดาน

การขาวกับเจาหนาท่ีตํารวจสันติบาลญี่ปุนประจําประเทศไทย การประชุมทางไกลรวมกับหนวยขาวกรอง

สมาพันธรัฐสวิส (FIS) และการประชุมหารือแลกเปลี่ยนขอมูลดานการขาวเชิงยุทธศาสตรกับผูแทน

หนวยขาวกรองฝรั่งเศส 



บทสรุปผูบริหาร

อีกท้ังยังมีการเขาเยี่ยมคารวะและหารือขอราชการของคณะเอกอัครราชทูต ผูนําหรือผูแทน

ระดับสูง และหัวหนาสวนราชการตางประเทศ/องคกรระหวางประเทศ อาทิ ผูแทนหนวยขาวกรอง

ฝรั่งเศส อัครราชทูตท่ีปรึกษาออสเตรเลีย และหัวหนาหนวยขาวมิตรประเทศ

การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 นี้ ถือเปน

การดําเนินการตามท่ีกฎหมายกําหนด ซ่ึงหนวยงานตองดําเนินการรายงานผลตอสํานักงบประมาณ 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตแหงชาติ ท้ังนี้ จะเปนประโยชนตอการพัฒนาและปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงานของ สมช. ให

มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และสามารถปรับการดําเนินงานไดทันตอสถานการณ อีกท้ังยังเปนฐานขอมูล

เพ่ือใหหนวยงานท่ีเก่ียวของนําไปใชประโยชนอ่ืนได

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
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หนา 1 ผลการเบิกจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผลการเบิกจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

สํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ (สมช.) ไดรับจัดสรรงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2564 จํานวน 249,587,900 บาท โดยในไตรมาสท่ี 3 และ 4

มีการเบิกจายงบประมาณแลว จํานวน 162,680,401.99 บาท คิดเปนรอยละ 78.47 จําแนกตาม

แผนงาน ดังนี้

แผนงาน จัดสรร (บาท) เบิกจาย ณ ส้ินปงบประมาณ (บาท) รอยละ

แผนงานพ้ืนฐานฯ 88,231,200 62,121,921.94 72.89

แผนงานยุทธศาสตรฯ 18,552,700 9,865,523.28 43.41

แผนงานบูรณาการฯ 68,726,500 19,891,931.31 66.51

แผนงานบุคลากรฯ 74,077,500 72,801,025 98.31

รวม 249,587,900 162,680,401.99 78.47

การเบิกจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นปงบประมาณ

จําแนกรายกอง/สํานัก/กลุมงาน

กอง/สํานัก/กลุมงาน จัดสรรท้ังส้ิน (บาท) เบิกจาย (บาท) รอยละ

กองนโยบายและยุทธศาสตรความม่ันคง 5,185,800 4,263,578.29 82.22

กลุมพัฒนาแผนปฏิบัติราชการภายในองคกร 5,167,100 3,231,383.33 62.54

กองประเมินภัยคุกคาม 6,531,400 2,232,091.64 34.17

กองความม่ันคงภายในประเทศ 4,091,000 3,042,866.65 74.38

กองความม่ันคงดานการเตรียมพรอมและ

ปองกันประเทศ
7,877,800 5,608,813.98 71.21

กองความม่ันคงเกี่ยวกับภัยคุกคามขามชาติ 7,148,400 6,751,871.29 93.95

กองความม่ันคงกิจการชายแดนและประเทศ

รอบบาน
4,323,700 1,570,138.86 36.31

กองความม่ันคงระหวางประเทศ 11,401,600 4,400,272.96 38.59

กองความม่ันคงทางทะเล 4,365,200 3,453,113.72 79.11



หนา 2 ผลการเบิกจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

กอง/สํานัก/กลุมงาน
จัดสรรภายหลังเจียดจาย

งบประมาณ (บาท)

เบิกจาย ณ ส้ิน

ปงบประมาณ

(บาท)

รอยละ

กองความม่ันคงจังหวัดชายแดนภาคใตและ

ชนตางวัฒนธรรม
11,740,900 9,600,287.85 81.77

สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการ

อํานวยการพูดคุยเพ่ือสันติสุขจังหวัด

ชายแดนภาคใต

5,139,000 4,039,847.71 78.61

สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ขับเคล่ือนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต

52,496,600 42,524,559.25 81.00

กลุมงานกฎหมาย 1,378,400.00 1,306,247.79 94.77 
กลุมพัฒนาระบบบริหาร 871,800 598,280.71 68.63
สถาบันความม่ันคงศึกษา 3,446,300 3,166,202.77 91.87
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 404,300 329,500.00 81.50
ศูนยปฏิบัติการ ศูนยบริหารสถานการณ
โควิด - 19 (ศปก.ศบค.)

2,238,300 1,812,613.48 80.98

สํานักงานเลขาธิการ

กลุมงานบริหารงานคลัง 388,800 388,799.80 100

กลุมงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 668,500 593,975.02 88.85

กลุมงานบริหารงานสารบรรณและ
ประชาสัมพันธ

720,000 717,364.01 99.63

กลุมงานบริหารการประชุม 650,000 616,570.26 94.86
กลุมงานบริหารพัสดุ อาคารสถานท่ี และ
ยานพาหนะ

1,961,300 1,676,755.79 85.49

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 851,400 846,849.23 99.47



หนา 3 ศปก.ศบค.

ภารกิจพิเศษในการปองกันและแกไขสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด – 19

ในฐานะศูนยปฏิบัติการ ศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด – 19

(ศปก.ศบค.)

สํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ ในฐานะศูนยปฏิบัติการ ศูนยบริหารสถานการณโควิด - 19 

(ศปก.ศบค.) ทําหนาท่ีประเมิน และวิเคราะหแนวโนมของสถานการณการแพรระบาดในมิติ

ความม่ันคงท่ีอาจสงผลกระทบตอความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนได โดย

ยึดปจจัยการวิเคราะหจากตัวเลขของผูติดเชื้อในรอบ 14 วัน ความพรอมของระบบสาธารณสุขใน

การรองรับผูปวย การดํารงซ่ึงคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาพรวมท้ังประเทศ และผลกระทบทาง

เศรษฐกิจ ซ่ึ ง ได มีการหารือร วมกับหนวยงานทุกภาคสวนผ านการประชุมแก ไขปญหา

เฉพาะเรื่องในการแพรระบาดของโรคฯ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของการผอนคลาย มาตรการ

ตาง ๆ ท่ีจะเปนประโยชนตอการดํารงชีวิตของประชาชนท้ังในภาพรวมของประเทศและระดับพ้ืนท่ี 

ท้ังนี้ ปรากฏมติสําคัญ ดังนี้

พิจารณาแนวทางการฉีดวัคซีนใหครอบคลุมกลุมเสีย่งท่ีมีโอกาสติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019

รวมถึงแผนการบริหารจดัการวัคซีนในแตละระยะ

การฉีดวัคซีนคร้ังท่ี 1 และคร้ังท่ี 2 เมื่อวันท่ี 17 - 20 พ.ค. 2564 

เห็นชอบแผนบูรณาการปองกันและควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

สําหรับการเฝาระวังตลาด ชุมชน และแคมปกอสราง รวมถึงไดมีการทดสอบมาตรการท่ีสําคัญ เชน การคนหา

ผูติดเช้ือในกลุมประชากรเสี่ยง และสถานท่ีเสี่ยง (Sentinel Surveillance) และ มาตรการ Bubble and Seal 

การจัดทําแผนเฝาระวังตลาด ชุมชน และแคมปกอสราง และแนวทางการปองกันและควบคุมการแพร

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อวันท่ี 4 มิ.ย. 2564

เห็นชอบในหลักการในการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑการดาํเนินการในสถานท่ีกักกันซึ่งทางราชการกําหนด 

โดยมีประเภทการกักกัน ไดแก 1) SQ 2) AQ 3) OQ 4) HQ และ 5) AHQ 

การเตรียมความพรอมของ SQ และ ASQ สูการเปลี่ยนผานตามหลักเกณฑการดําเนินการในสถานท่ีกักกัน

ซ่ึงทางราชการกําหนด เมื่อวันท่ี 7 มิ.ย. 2564

เห็นชอบในหลักการของแผนตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด – 19 ในโรงงานและนิคมอุตสาหกรรม 

เพ่ือรองรับโครงการนํารองการปองกันและควบคุมการแพรระบาดในโรงงาน (Factory Sandbox)

การจัดทําแผนตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด – 19 ในโรงงานและนิคมอุตสาหกรรม

เมื่อวันท่ี 9 มิ.ย. 2564



หนา 4 ศปก.ศบค.

พิจารณามาตรการรองรับการเปดการทองเท่ียวในจังหวัดสุราษฎรธานี (เกาะสมุย เกาะพงัน และเกาะเตา) 

ไดแก 1) มาตรการตรวจคัดกรองอาการและการดําเนินพิธีการตรวจคนเขาเมือง 2) ระบบติดตามหรือแอปพลิเคชัน

เพ่ือเฝาระวังหรือติดตามอาการระหวางผูท่ีเดินทางพํานักอยูในพ้ืนท่ีจังหวัดนํารองดานการทองเท่ียว 

และ 3) มาตรการตรวจหาเช้ือโควิด - 19 

การพิจารณาการเปดการทองเท่ียวในจังหวัดสุราษฎรธานี (เกาะสมุย เกาะพงัน และเกาะเตา)

เมื่อวันท่ี 7 ก.ค. 2564 

เห็นชอบในหลักการใหมีการปรับมาตรการปองกันควบคุมโรคตามท่ีราชการกําหนด

การประเมินผลการบังคับใชมาตรการควบคุมโรคตามขอกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แหง พ.ร.ก. 

การบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับท่ี 25  และฉบับท่ี 28 เมื่อวันท่ี 27 ก.ค. 2564

เห็นชอบในหลักการปรับมาตรการตอกลุมบุคคล สถานท่ี และกิจการท่ีเก่ียวของเพ่ือลดผลกระทบตอประชาชน 

ท้ังดานเศรษฐกิจและสังคม

การประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการ ขอหาม และขอปฏิบัติตามขอกําหนดออกตามความในมาตรา 9

แหงพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับท่ี 30) 

และการปรับมาตรการตอกลุมบุคคล สถานท่ี และกิจการท่ีเกี่ยวของเพ่ือลดผลกระทบตอประชาชนท้ัง

ดานเศรษฐกิจและสังคม เมื่อวันท่ี 24 ส.ค. 2564

เห็นชอบการปรับมาตรการผอนคลายสาํหรบัการถายทําภาพยนตรและรายการโทรทัศนเพ่ือใหสอดคลองกับ

ขอกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แหงพระราชกําหนดการบรหิารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

การพิจารณาแนวทางแกไขปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติตามมาตรการผอนคลายสําหรับการถายทํา

ภาพยนตรและรายการโทรทัศน ตามขอกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แหงพระราชกําหนด

การบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับท่ี 24) เมื่อวันท่ี 30 ส.ค. 2564

เห็นชอบในหลักการปรับมาตรการตอกลุมบุคคล สถานท่ี และกิจการท่ีเก่ียวของเพ่ือลดผลกระทบตอประชาชน

ท้ังดานเศรษฐกิจและสังคม

การประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการ ขอหาม และขอปฏิบัติตามขอกําหนดออกตามความในมาตรา 9

แหงพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับท่ี 32 และ 33) 

และการปรับมาตรการตอกลุมบุคคล สถานท่ี และกิจการท่ีเกี่ยวของเพ่ือลดผลกระทบตอประชาชน

ท้ังดานเศรษฐกิจและสังคม เมื่อวันท่ี 20 ก.ย. 2564 



หนา 5

การกําหนดนโยบาย แผน ยุทธศาสตร 

และแผนงานท่ีเก่ียวของกับความมั่นคงแหงชาติ

การประชุมสภาความมั่นคงแหงชาติ
การประชุมสภาความม่ันคงแหงชาติ ครั้งท่ี 2/2564 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 26 สิงหาคม 2564 

มีมติเห็นชอบ 1. (ราง) กรอบนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ (พ.ศ. 2566 – 2570) 

และ 2. (ราง) กรอบแผนปฏิบัติการดานการสงเสริมการอยูรวมกันภายใตสังคมพหุวัฒนธรรม

ในประเทศไทย (พ.ศ. 2566 - 2570)

การประชุมคณะกรรมการรอยกรองงานของสภาความมั่นคงแหงชาติ
การประชุมคณะกรรมการรอยกรองงานของสภาความม่ันคงแหงชาติ ครั้งท่ี 2/2564 

เม่ือวันอังคารท่ี 17 สิงหาคม 2564 รับทราบจํานวน 2 เรื่องไดแก 1) สถานการณการเมืองในเพ่ือนบาน

ท่ีส งผลกระทบตอไทยและการดําเนินการในเชิงนโยบาย และ 2) การยกเลิกคําสั่ งแตงตั้ ง

คณะอนุกรรมการจัดการองคความรูดานความม่ันคง และเห็นชอบ 2 เรื่อง ไดแก 1) แนวทางการจัดทํา

แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมการอยูรวมกันภายใตสังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศไทย พ.ศ. ... และ 

2) (ราง) กรอบนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ พ.ศ. 2566 – 2570 กอนเสนอตอ

ท่ีประชุมสภาความม่ันคงแหงชาติ ครั้งท่ี 2/2564 

การประชุมคณะกรรมการประสานงานของสภาความมัน่คงแหงชาติ
การประชุมคณะกรรมการประสานงานของสภาความม่ันคงแหงชาติ ครั้งท่ี 1/2564

เม่ือวันจันทรท่ี 30 สิงหาคม 2564 มีมติเห็นชอบแนวทางการดําเนินงานของคณะกรรมการประสานงาน

ของสภาความม่ันคงแหงชาติ

การกําหนดนโยบาย แผน ยุทธศาสตร และแผนงานท่ีเกี่ยวของกับความมั่นคงแหงชาติ



หนา 6

การขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนดานความมั่นคง

การขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนดานความมั่นคง

การขับเคลื่อนแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นความมั่นคง 

และนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565)

สํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ โดย กองนโยบายและยุทธศาสตรความม่ันคง (กนย.) 

ในฐานะหนวยงานเจาภาพระดับนโยบายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ ประเด็นความม่ันคง 

และรับผิดชอบการขับเคลื่อนแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นความม่ันคง และนโยบาย

และแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565) ไดดําเนินการขับเคลื่อนภารกิจ

ท่ีสําคัญ ดังนี้

การจัดทํารางนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ (พ.ศ. 2566 – 2570)

โดยไดมีดําเนินการหารือภายใน สมช. เพ่ือจัดทํา (ราง) นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคง

แหงชาติ (พ.ศ. 2566 – 2570) โดยใชเครื่องมือและหลักการทางวิชาการ พรอมท้ังการประเมินสภาวะ

แวดลอมในระยะ 5 ป ระหวาง พ.ศ. 2566 - 2570 ในการกําหนดนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อน

ไปสูการปฏิบัติ โดยไดผานการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ซ่ึงไดรับฟงความคิดเห็นและการสะทอน

มุมมองในเชิงนโยบาย ท้ังในรูปแบบการประชุม การสัมภาษณเชิงลึก การจัดสงขอคิดเห็น 

และการเปดชองทางออนไลนใหสาธารณชนไดเขามามีสวนรวม 

การขับเคล่ือนยุทธศาสตรชาติ ประเด็นความม่ันคง และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

ประเด็นความม่ันคง มีการดําเนินงานท่ีสําคัญ ประกอบดวย 1) การจัดทําภาพอนาคตเชิงยุทธศาสตร

ของประเทศไทย 2) การระดมความเห็นตอกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 13 

และ โดยมีกลไกท่ีสําคัญ คือ การประชุมคณะกรรมการบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติดานความ

ม่ันคง ครั้งท่ี 1/2564

นอกจากนี้ กนย. ยังไดรับมอบหมายใหเปนฝายเลขานุการในการการติดตามและประเมิน

สถานการณดานความม่ันคง เพ่ือจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายรายงานตอนายกรัฐมนตรี

และคณะรัฐมนตรี ผานกลไกท่ีสําคัญ คือ คณะกรรมการท่ีปรึกษาดานความม่ันคง (รศ.ปณิธาน 

วัฒนายากร เปนประธานกรรมการ) ทําหนาท่ีติดตามและประเมินสถานการณดานความม่ันคง 

ซ่ึงในหวงไตรมาสท่ี 3 ไดดําเนินการจัดประชุมจํานวน 4 ครั้ง



หนา 7

การขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนดานความมั่นคง

การขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนดานความมั่นคง

การขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต

สํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ โดยกองความม่ันคงจังหวัดชายแดนภาคใตและชนตาง

วัฒนธรรม (กชต.) รวมกับสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัด

ชายแดนภาคใต (สล.คปต.) และสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการพูดคุยเพ่ือสันติสุขจังหวัด

ชายแดนภาคใต (สล.คพส.) ในฐานะหนวยงานเจาภาพหลักแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไข

ปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต ไดดําเนินการใน 3 ภารกิจสําคัญ ดังนี้

1. การสงเสริมการอยูรวมกันภายใตสังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศไทย ไดมีการดําเนินงาน

ภายใตแผนสงเสริมการอยูรวมกันภายใตสังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศไทย (พ.ศ. 2561 - 2564) 

ดังนี้ 1) การหารือเพ่ือพิจารณาทบทวนและปรับปรุงรายละเอียดแผนสงเสริมการอยูรวมกันภายใตสังคม

พหุวัฒนธรรมในประเทศไทย พ.ศ. 2561 – 2564 2) การพิจารณา (ราง) พระราชบัญญัติคุมครองและ

สงเสริมวิถีชีวิตกลุมชาติพันธุ พ.ศ. .... ในประเด็นท่ีเก่ียวของกับความม่ันคง และ 3) การประชุม

คณะอนุกรรมการบริหารจัดการเพ่ือสงเสริมการอยูรวมกันภายใตสังคมพหุวัฒนธรรม (อบ.พว.) 

ครั้งท่ี 1/2564

2. การขับเคล่ือนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต มีกลไกการขับเคลื่อนงาน 

คือ คณะกรรมการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต (คปต.) โดยมีการดําเนินงาน

ท่ีสําคัญ ดังนี้ 1) การจัดจางท่ีปรึกษาวิจัย เรื่อง กระบวนทัศน ดานความม่ันคงใหมภายใตบริบท

ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในประเทศไทย : กรณีศึกษาเปรียบเทียบการแกไขปญหาจังหวัด

ชายแดนภาคใต และกลุมชาติพันธุในพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ 2) การจัดต้ังคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรอง

งบประมาณ เพ่ือการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 3) การทบทวนและจัดทํา

แผนปฏิบัติการดานการปองกันและแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต (ระยะท่ี 2) พ.ศ. 2566 – 2570

4) การพิจารณาแนวทางอํานวยการใหประชาชนในพ้ืนท่ี จชต. เดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห

ณ ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย และการขับเคลื่อนสถาบันภาษามลายูในพ้ืนท่ี จชต. 5) การประชุม

หนวยงานเจาภาพแผนงานเพ่ือเตรียมการรองรับการขับเคลื่อนงานภายใตแผนงานบูรณาการแกไข

ปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 6) การหารือแนวทางการดําเนินการ

ตามขอเสนอของคณะพูดคุยเพ่ือสันติสุข จชต. 7) การพิจารณารายละเอียดของ (ราง) แผนการศึกษา

ของนักศึกษาไทยมุสลิมในพ้ืนท่ี จชต. กับการศึกษาตอในตางประเทศ พ .ศ. 2566 – 2570

8) การประชุมสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 

(สล.คปต.) ครั้งท่ี 1/2564



หนา 8 การขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนดานความมั่นคง

9) การหารือรวมกับนักวิชาการในประเด็นท่ีเก่ียวของกับดานการศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดน

ภาคใต 10) การพิจารณาความเหมาะสมในการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณฉุกเฉิน

ท่ีมีความรายแรงในพ้ืนท่ี จชต. 11) การหารือแนวทางการพัฒนาทักษะและสงเสริมการใชภาษาไทย

เพ่ือการสื่อสารของเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต 12) การหารือแนวทางการแกไข

ปญหาการรับรองคุณวุฒิดานวิชาชีพของนักศึกษาไทยมุสลิมท่ีสําเร็จการศึกษาจากตางประเทศ 

รวมกับสภาวิชาชีพ 13) การประชุมคณะทํางานเพ่ือศึกษาและจัดทําขอเสนอดานการบริหารจัดการ

งานการศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน 2 ครั้ง  14) การเตรียมการรองรับการขับเคลื่อน 

(ราง) นโยบายการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. 2564 – 2566 15) การประชุม

คณะอนุกรรมการบริหารจัดการดานการศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต 

(อบม.จชต.) จํานวน 2 ครั้ง 16) การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาและประยุกต ใชงานวิจัย

ทางวิชาการเพ่ือสนับสนุนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต (อศว.ชต.) จํานวน 2 ครั้ง 17) 

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต (คปต.) ครั้งท่ี 2/2564

18) การหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานเสริมสรางสังคมพหุวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดน

ภาคใต 19) การหารือเก่ียวกับการสรางความไววางใจของรัฐ ดวยนโยบายพหุวัฒนธรรมในสามจังหวัด

ชายแดนภาคใต รวมกับสถาบันพระปกเกลา 20) การพิจารณารายละเอียดโครงการเสริมสราง

อนาคตแกเด็กและเยาวชนผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณรุนแรงในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต 

และ 21) การดูแลนักศึกษาไทยมุสลิมท่ีศึกษาในสาธารณรัฐอาหรับอียิปต และประเทศใกลเคียง 

ในหวงสถานการณการแพรระบาดของโควิด-19 ณ สาธารณรัฐอาหรับอียิปต

3. กระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ดําเนินการประสาน

การปฏิบัติกับภาคสวนท่ีเก่ียวของผานกลไกคณะกรรมการพูดคุยเพ่ือสันติสุข โดยไดมีการหารือ

กับภาคประชาสังคมและภาควิชาการในพ้ืนท่ี จชต. เพ่ือรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ

ประกอบการจัดทําประเด็นสารัตถะเพ่ือพูดคุยกับผูกอเหตุรุนแรง และหาทางออกจากความขัดแยง

อยางยั่งยืน อีกท้ังยังมีการพูดคุยกับกลุมผูกอเหตุรุนแรงผานระบบการประชุมออนไลน เพ่ือสราง

ความคืบหนาและความไวเนื้อเชื่อใจระหวางคูพูดคุย รวมถึงขยายผลการถกแถลงประเด็นสารัตถะ

เพ่ือคลี่คลายความขัดแยง 



หนา 9 การขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนดานความมั่นคง

การรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล

สํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ โดยกองความม่ันคงทางทะเล (กมท.) ในฐานะหนวย

รับผิดชอบการขับเคลื่อนแผนความม่ันคงแหงชาติทางทะเล (พ.ศ. 2558 - 2564) ไดดําเนินภารกิจ

ท่ีสําคัญ ประกอบดวย 1) การพิจารณารางเอกสารความรวมมือระหวางไทยและอินเดียดานวิชาการ

สาขาสมุทรศาสตร และ 2) การประชุมคณะทํางานขับเคลื่อนการประเมินดัชนีคุณภาพมหาสมุทร

ของประเทศไทยภายใตคณะอนุกรรมการ อจชล. ครั้งท่ี 2/2564 นอกจากนี้ ยังไดมีอํานวยการ 

ติดตาม ประสานการขับเคลื่อนดําเนินงานผานกลไกท่ีเก่ียวของ ดังนี้

การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยอํานวยการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล

ครั้งท่ี 2/2564 เม่ือวันท่ี 4 เม.ย. 2564 มีมติแกไขคําสั่งคณะกรรมการบริหารศูนยอํานวยการรักษา

ผลประโยชนของชาติทางทะเล ท่ี 10/2562 ลงวันท่ี 8 กรกฎาคม 2562 ในสวนท่ีเก่ียวของกับ สมช. 

ไดแก คณะอนุกรรมการพัฒนาระเบียบการบูรณาการในการปฏิบัติงานรวมกันระหวางหนวยงานของ

รัฐท่ีเก่ียวของในการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล 

การประชุมคณะอนุกรรมการท่ีปรึกษาและจัดการความรูเพ่ือผลประโยชนของชาติทางทะเล 

(อจชล.) ครั้งท่ี 1/2564 เม่ือวันท่ี 9 เม.ย. 2564 มีมตริับทราบ 1) ความคืบหนาการศึกษารูปแบบการ

จัดต้ังองคกรจัดการความรูทางทะเล และการจัดจางท่ีปรึกษาดานวิชาการเพ่ือศึกษารูปแบบ

การจัดต้ังองคกรฯ 2) ความคืบหนาการนําหนังสือ เรื่อง ทะเลและมหาสมุทร และผลการประโยชน

ของชาติทางทะเล ไปใชประกอบการเรียนการสอน และ 3) แนวทางการดําเนินการเก่ียวกับการแบงเขต

การใชประโยชนจากทรัพยากรทางทะเลและชายฝงตามแนวคิดการวางแผนเชิงพ้ืนท่ีทางทะเล 

ประเด็น MSP 

การประชุมคณะอนุกรรมการท่ีปรึกษาและจัดการความรูเพ่ือผลประโยชนของชาติทางทะเล 

(อจชล.) ครั้งท่ี 2/2564 เม่ือวันท่ี 23 ก.ค. 2564 มีมติเห็นชอบใหมีการผลักดันการจัดตั้งองคกร

ในรูปแบบของสถาบันภายใตมหาวิทยาลัยในกํากับดูแลของรัฐ 

คณะกรรมการบริหารศูนยอํานวยการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล

คณะอนุกรรมการท่ีปรึกษาและจัดการความรูเพ่ือผลประโยชนของชาติทางทะเล (อจชล.)



หนา 10 การขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนดานความมั่นคง

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาสถานการณท่ีสงผลตอการรักษาผลประโยชนของชาติ

ทางทะเล ครั้งท่ี 1/2564 เม่ือวันท่ี 13 พ.ค. 2564 มีมติเห็นชอบ 1) การเพ่ิมเติมองคประกอบ

ในคณะอนุกรรมการพิจารณาสถานการณท่ีสงผลตอการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล ครั้งท่ี 

2/2563 เม่ือวันท่ี 27 ตุลาคม 2563 และ 2) การกําหนดแนวทางพิจารณาคําขอวิจัยวิทยาศาสตร

ทางทะเลของตางชาติ 

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาสถานการณท่ีสงผลตอการรักษาผลประโยชน

ของชาติทางทะเล ครั้งท่ี 2/2564 เม่ือวันท่ี 9 ส.ค. 2564 มีมติเห็นชอบ 1) รายงานการประเมิน

สถานการณและความรุนแรงของภัยคุกคามทางทะเลประจําป 2564 และ 2) รายงานการประเมินผล

กระทบจากการขยายอิทธิพลของจีนในอาวไทยท่ีมีตอความม่ันทางทะเลของประเทศไทย

คณะอนุกรรมการพิจารณาสถานการณท่ีสงผลตอการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล

คณะอนุกรรมการประสานแผน และติดตามผลการปฏิบัติตามแผนความม่ันคงแหงชาติทางทะเล

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาสถานการณท่ีสงผลตอการรักษาผลประโยชนของ

ชาติทางทะเล ครั้งท่ี 2/2564 เม่ือวันท่ี 10 มิ.ย. 2564 มีมติเห็นชอบรางคําสั่ง นปท. แตงตั้ง

คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจจัดทํารางแผนความม่ันคงแหงชาติทางทะเล (พ.ศ.2566 - 2570) 

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาสถานการณท่ีสงผลตอการรักษาผลประโยชน

ของชาติทางทะเล ครั้งท่ี 3/2564 เม่ือวันท่ี 20 ส.ค. 2564 มีมติเห็นชอบแนวทางการจัดทํารางแผน

ความม่ันคงแหงชาติทางทะเล (พ.ศ. 2566 - 2570) 

คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนความม่ันคงแหงชาติทางทะเล

การประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนความม่ันคงแหงชาติ

ทางทะเล ครั้งท่ี 1/2564 เม่ือวันท่ี 2 ส.ค. 2564 มีมติเห็นชอบการประเมินผลการปฏิบัติตาม

แผนความม่ันคงแหงชาติทางทะเล (พ.ศ. 2558 - 2564) 

คณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล (นปท.)

การประชุมคณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล (นปท.) ครั้งท่ี 

1/2564 เม่ือวันท่ี 13 ก.ย. 2564 มีมติเห็นชอบเห็นชอบ 1) รางแนวทางการพิจารณาคําขอวิจัย

วิทยาศาสตรทางทะเลของตางชาติ 2) รางคําสั่ง นปท. แตงตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจจัดทํา

รางแผนความม่ันคงแหงชาติทางทะเล (พ.ศ. 2566 – 2670) และ 3) แนวทางการจัดต้ังองคกรจัดการ

ความรูทางทะเลในประเทศไทย ในรูปแบบของสถาบันภายใตมหาวิทยาลัยในกํากับดูแลของรัฐ 



หนา 11 การขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนดานความมั่นคง

การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและประเทศรอบบาน

สํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ โดย กองความม่ันคงกิจการชายแดนและประเทศรอบบาน 

(กชป.) ในฐานะหนวยรับผิดชอบแผนบริหารจัดการชายแดนดานความม่ันคง (พ.ศ. 2559 - 2564) 

และแผนขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการชายแดนดานความม่ันคง (พ.ศ. 2561 - 2564) ไดดําเนินการ

ขับเคลื่อนภารกิจท่ีสําคัญ ดังนี้

ประเด็นสําคัญ วันท่ี มติ

การหารือแนวทางการดําเนินงาน

ซ่ึงเก่ียวกับชายแดนไทยกับประเทศ

รอบบาน

5 เม.ย. 64 เห็นชอบ 1) แนวทางการจัดทําแผนบริหาร

จัดการชายแดนดานความม่ันคงฉบับใหม

ภายใต ยุทธศาสตรชาติด านความ ม่ันคง 

(แผนระดับ 3) 2) การตั้งคณะอนุกรรมการ

เฉพาะกิจจัดทําแผนบริหารจัดการชายแดน

ดานความม่ันคง (พ.ศ. 2566 - 2570)

การประเมินและวิเคราะหสถานการณ

ท า ง ก า ร เ มื อ ง แ ล ะ ค ว า ม ม่ั น ค ง

ในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงท่ีมีผลกระทบ

ตอไทย ครั้งท่ี 1/2564

16 ก.ย. 64 พิจารณาการประเมินสถานการณความม่ันคง

ในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง (พ.ศ. 2565 - 2570) 

เพ่ือกําหนดทาทีท่ีเหมาะสมของไทยในประเด็น

ความม่ันคง 

การพิจารณาประเด็นปญหาเก่ียวกับ

เขตแดนของประเทศไทย

28 ก.ย. 64 รับทราบถึงปญหาเขตแดนท้ัง 4 ดาน (เมียนมา

, ลาว, กัมพูชา, มาเลเซีย) และเห็นชอบประเด็น

พิจารณาท่ีจะนําเขาสูท่ีประชุมคณะกรรมการ

พิจารณาปญหาเขตแดนของประเทศไทยตอไป



หนา 12 การขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนดานความมั่นคง

การเตรียมพรอมและการปองกันประเทศ

สํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ โดย กองความม่ันคงดานการเตรียมพรอมและ

การปองกันประเทศ (กตป.) ในฐานะหนวยรับผิดชอบการขับเคลื่อนแผนเตรียมพรอมแหงชาติ 

(พ.ศ. 2560 – 2564) แผนการพัฒนาพ้ืนท่ีเพ่ือเสริมความม่ันคงของชาติ (พ.ศ. 2561 – 2564) และ

แผนผนึกกําลังและทรัพยากรเพ่ือการปองกันประเทศ (รวมกับกระทรวงกลาโหม) ดําเนินการ

ขับเคลื่อนภารกิจท่ีสําคัญ ดังนี้ 

การขับเคล่ือนแผนเตรียมพรอมแหงชาติ (พ.ศ. 2560 – 2564) มีการดําเนินงานท่ีสําคัญดังนี้

การชี้แจงผลการประเมินแผนเตรียมพรอมแหงชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) เม่ือวันท่ี 2 เม.ย. 2564

เห็นควรใหนําแผนเตรียมพรอมแห งชาติฯ ไปประยุกต ใช กับหนวยงาน โดยการประเมิน

ในรายประเด็นยุทธศาสตร หนวยงานสวนมากสามารถดําเนินการตามเปาประสงค กลยุทธ 

และตัวชี้วัดใหตามกําหนดไว 

การวางแผนข้ันตอนและจัดทําสถานการณฝกปฏิบัติการรวมกับ ศรชล. ประจําป 2564
เม่ือวันท่ี 6 ก.ค. 2564 มีการพิจารณาภัยคุกคามท่ีมีโอกาสเกิดข้ึนมากท่ีสุดเปนหลัก เพ่ือท่ีจะ

สามารถเตรียมพรอมรับมือกับเหตุการณไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยใหคํานึงถึงโรคอุบัติ

ใหม และมาตรการท่ีจะสามารถนําไปปรับใชไดในอนาคตและปองกันโควิดติดเชื้อโควิด –19 ในปจจุบัน

การหารือรวมกับคณะท่ีปรึกษาดานวิชาการเพ่ือศึกษาสถานการณและ/หรือภัยคุกคาม

ดานความม่ันคงท่ีประเทศไทยตองมีการเตรียมความพรอมในการรับมือในระยะเวลา 5 ป ขางหนา

เม่ือวันท่ี 3 ก.ย. 2564 มีมติเห็นควรใหมีการทบทวนขอมูล และวิเคราะหใหมีความถูกตอง

ทางวิชาการ ตอไป

การขับเคล่ือนแผนการพัฒนาพ้ืนท่ีเพ่ือเสริมความม่ันคงของชาติ (พ.ศ. 2561 – 2564) 

มีการขับเคลื่อนดําเนินงานท่ีสําคัญดังนี้

การบูรณาการขับเคลื่อนแผนตําบลม่ันคง ม่ัง ค่ัง ยั่ งยืน และแผนการพัฒนาพ้ืนท่ี

เพ่ือเสริมความม่ันคงของชาติ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เม่ือวันท่ี 2 มิ.ย. 2564 มีมติเห็นควรให

มีการบูรณาการเพ่ือขับเคลื่อนแผนท้ังสองรวมกัน และมอบหมายให สมช. ดําเนินการปรับปรุง (ราง) 

แผนตําบล ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน ในพ้ืนท่ีตําบลชายแดน ใหมีความสมบูรณ รวมท้ังจัดทําตาราง

ประสานสอดคลองแนวทางการดําเนินการของแผนงาน/โครงการตางๆ 



หนา 13 การขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนดานความมั่นคง

การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานขับเคล่ือนแผนการพัฒนาพ้ืนท่ี

เพ่ือเสริมความม่ันคงของชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) 

พ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบน และภาคเหนือตอนลาง เม่ือวันท่ี 29 ก.ค. 2564

รับทราบปญหาอุปสรรคการขับเคลื่อนในหวงท่ีผานมา อาทิ ดานกลไกการบริหารงาน 

การกําหนดพ้ืนท่ีเปาหมาย การประชาสัมพันธและสรางความเขาใจ  และใหขอเสนอแนะตอ

การจัดทํารางแผนการพัฒนาพ้ืนท่ีฯ ฉบับใหม อาทิ การเพ่ิมเติมประเด็นความม่ันคงท่ีมีแนวโนม

สงผลกระทบในปจจุบันและระยะตอไป การเพ่ิมกรอบแนวคิดเรื่องการมุงผลสัมฤทธิ์ การปรับปรุง

กลไกคณะอนุกรรมการท่ีเก่ียวของ

พ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และภาคเหนือตอนลาง เม่ือวันท่ี 13 ส.ค. 2564

รับทราบปญหาอุปสรรคการขับเคลื่อนในหวงท่ีผานมา อาทิ ดานการประเมินสถานการณ

ท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ดานการรายงานผลท่ีมีหวงเวลาไมสอดรับกัน ดานแผนงานท่ีไมไดบรรจุ

ในแผนพัฒนาจังหวัด และใหขอเสนอแนะตอการจัดทํารางแผนการพัฒนาพ้ืนท่ีฯ ฉบับใหม อาทิ 

การนําเครื่องมือการสัมภาษณเชิงลึกมาใชกับการศึกษาและรับทราบปญหาในพ้ืนท่ี การบูรณาการ 

งบประมาณกับ Function การจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน SOP 

พ้ืนท่ีภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคใต เม่ือวันท่ี 23 ส.ค. 2564

รับทราบปญหาอุปสรรคการขับเคลื่อนในหวงท่ีผานมา และใหขอเสนอแนะตอการจัดทําราง

แผนการพัฒนาพ้ืนท่ีฯ ฉบับใหม อาทิ การเพ่ิมเติมสาระสําคัญของแผนในประเด็นความม่ันคง 

แนวโนมความเสี่ยง และแนวทางการพัฒนาเก่ียวกับสาธารณสุข การประสานแผนทุกระดับให

เชื่อมโยงกัน และการจัดทําคูมือการประเมินสถานการณและจัดทําพ้ืนท่ีเปาหมาย

นอกจากนี้ ยังไดมีการพิจารณา (ราง) แผนตําบล ม่ันคง ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน ในพ้ืนท่ีตําบล

ชายแดน (พ.ศ. 2565) เม่ือวันท่ี 31 ส.ค. 2564 มีมติเห็นชอบให สมช. ปรับปรุง (ราง) แผนตําบล 

ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน ในพ้ืนท่ีตําบลชายแดน (พ.ศ. 2565) ใหมีความเหมาะสม ครบถวนสมบูรณ และ

สอดคลองกับบริบทการทํางานของหนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของตอไป



หนา 14 การขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนดานความมั่นคง

การฝกการบริหารวิกฤตการณระดับชาติ (C - MEX)

สํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ โดย กองความม่ันคงดานการเตรียมพรอมและ

การปองกันประเทศ (กตป.) ในฐานะหนวยรับผิดชอบการอํานวยการบริหารวิกฤตการณความม่ันคง

ระดับชาติ ไดมีการสรางความรวมมือระหวางกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม สํานักงาน

ปรมาณูเพ่ือสันติ กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมศุลกากร กรมการสรรพกําลังกลาโหม 

ศูนยปฏิบัติการตอตานการกอการรายสากล ศูนยประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชนของ

ชาติทางทะเล สํานักงานตรวจคนเขาเมือง สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคการ

มหาชน) และหนวยงานท่ีเก่ียวของ ในการจัดการฝกการบริหารวิกฤตการณระดับชาติ  (C-MEX)

โดยมีการดําเนินงานท่ีเก่ียวของ ดังนี้

การปรับโจทยการฝกในโครงการการฝกการบริหารวิกฤติการณระหวางประเทศท่ีมี

ความเช่ียวชาญดานการบริหารจัดการภัยจากนิวเคลียรและรังสีฯ เม่ือวันท่ี 7 เม.ย. 2564

มีการหารือกับสวนราชการในพ้ืนท่ี จ.จันทบุรี  ในประเด็นความเหมาะสมของสถานท่ีจัดการฝก 

โจทยการฝกในประเด็นอ่ืนๆท่ีเก่ียวของกับการฝก และการเตรียมพรอมการรับมือเม่ือเกิด

วิกฤตการณภัยตามโจทยการฝก

การประชุมคณะอนุกรรมการการประเมินผลการฝกการบริหารวิกฤตการณระดับชาติ

ประจําป 2564 ครั้งท่ี 1/2564 เม่ือวันท่ี 24 ส.ค. 2564 มีการรับทราบกลไกอนุกรรมการ

ท่ีเก่ียวของกับการจัดการฝกการบริหารวิกฤตการณระดับชาติ ประจําป 2564 (C – MEX 21) และ

เห็นชอบในหลักการของรางแผนการฝกการบริหารวิกฤตการณระดับชาติ ประจําป 2564

(C – MEX 21) 



หนา 15 การขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนดานความมั่นคง

การติดตามสถานการณที่กระทบตอความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 

กิจการภายในประเทศ สังคมจิตวิทยา และสิทธิมนุษยชน 

รวมทั้งการขับเคลื่อนนโยบาย แผน และยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ

สํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ โดย กองความม่ันคงภายในประเทศ (กภน.) ในฐานะ

หนวยรับผิดชอบการขับเคลื่อนงานการติดตามและประเมินสถานการณความม่ันคงภายในประเทศ

งานสังคมจิตวิทยา และสิทธิมนุษยชน งานความม่ันคงของสถาบันหลัก งานการแกไขปญหาผูหนีภัย

จากการสูรบ และงานบริหารจัดการยุทธศาสตรผูหลบหนีเขาเมืองและการโยกยายถ่ินฐานประชากรแบบ

ไมปกติ ไดมีการดําเนินงานท่ีสําคัญ ดังนี้

การดําเนินงาน วันท่ี ประเด็นสําคัญ

การพิจารณาคําขอของสํานักงาน

ขาหลวงใหญผูลี้ภัยแหงสหประชาชาติ

18 พ.ค. 64 เห็นชอบใหจังหวัด และกองทัพบก สนับสนุน

ขอมูลให กับกระทรวงการต างประเทศ 

เพ่ือนําไปใชประโยชนในการประชาสัมพันธ

เ ก่ียวกับการดูแลและใหความชวยเหลือ

ดานมนุษยธรรมของไทย

การหารือปญหาและขอขัดของในการ

สกัดก้ันและปราบปรามการลักลอบเขา

เมืองโดยผิดกฎหมาย

25 มิ.ย.64 รับทราบและเห็นชอบแนวทางการแกปญหา

ใน 2 ประเด็น ไดแก  1) ประเด็นปญหา

การลักลอบเขาเมืองโดยผิดกฎหมายของ

แรงงานตางดาว 2) การลักลอบทํางานของ

กลุมผูหนีภัยการสูรบจากเมียนมา (ผภร.) 

การหารือร วมกับคณะผู แทนจาก

สํานักงานขาหลวงใหญผูลี้ภัยแหง

สหประชาชาติประจําประเทศไทย

30 มิ.ย.64 หารือเก่ียวกับการจัดทํา (ราง) ประกาศ

คณะกรรมการพิจารณาคัดกรองผู ไดรับ

การคุมครองฯ

การพิจารณากรณีสถานเอกอัครราชทูต

สหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทยฯ

8 ก.ค. 64 เห็นชอบให กต. แจง สอท.สหรัฐฯ ดําเนินการ

ตามแนวทางท่ีกําหนด 

การพิจารณาแนววทางปรับแกไข(ราง)

ประกาศคณะกรรมการพิจารณาคัด

กรองผู ไ ด รั บกา ร คุ มครอง  เ รื่ อ ง 

หลั ก เกณฑ  วิ ธี ก าร  และ เ ง่ื อน ไข

การพิจารณาคัดกรองคําขอผูท่ีไดรับ

การคุมครอง

9 ก.ค. 64 เห็นชอบใหปรับสาระสําคัญไปกําหนดไวใน

สวนของหลักเกณฑการพิจารณาคําขอเปน

ผูไดรับการคุมครอง



หนา 16 การขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนดานความมั่นคง

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการดําเนินงานขององคการพัฒนาเอกชนและ

เครือขายภาคประชาสังคม ครั้งท่ี 1/2564 เม่ือวันท่ี 9 ส.ค. 2564 มีมติรับทราบผลการดําเนินงาน

ของคณะอนุกรรมการพิจารณาการดําเนินงานขององคการพัฒนาเอกชนและเครือขายภาคประชาสังคม 

และแนวทางปฏิบัติ (SOP) 

คณะอนุกรรมการพิจารณาการดําเนินงานขององคการพัฒนาเอกชน

และเครือขายภาคประชาสังคม 

การประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพ่ือศึกษาแนวทางการแกไขปญหาผูหลบหนีเขาเมือง 

กรณีกลุมผูมีปญหาสถานะและสิทธิของบุคคล ครั้งท่ี 1/2564 เม่ือวันท่ี 31 ส.ค. 2564 มีมติเห็นชอบ

การจัดตั้งคณะทํางานฯ ภายใตคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจฯ เพ่ือศึกษากําหนดแนวทางการดําเนินงาน 

โดยจะมุงเนนการแกไขปญหาใน 2 ระดับ คือ 1) ปญหาคนไรรัฐ ไรสัญชาติ และผูมีปญหาสถานะและ

สิทธิ และ 2) โครงสรางกระบวนการกําหนดสถานะและสิทธิบุคคล การดําเนินการเก่ียวกับสัญชาติ

คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพ่ือศึกษาแนวทางการแกไขปญหาผูหลบหนีเขาเมือง 

กรณีกลุมผูมีปญหาสถานะและสิทธิของบุคคล 

การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการผูหลบหนีเขาเมือง ครั้งท่ี 1/2564 เม่ือวันท่ี 23 ก.ย. 

2564 มีมติเห็นชอบการปรับแผนปฏิบัติการดานการบริหารจัดการผูหลบหนีเขาเมืองเปนประเด็น

ยุทธศาสตรภายใตนโยบายและแผนระดับชาติฯ

คณะกรรมการบริหารจัดการผูหลบหนีเขาเมือง 



หนา 17 การขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนดานความมั่นคง

การปองกันและแกไขปญหาการกอการรายและอาชญากรรมขามชาติ

สํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ โดย กองความม่ันคงเก่ียวกับภัยคุกคามขามชาติ (กภช.) 

ในฐานะหนวยรับผิดชอบการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอรแหงชาติ 

(พ.ศ. 2560 - 2564) ยุทธศาสตรการตอตายการกอการราย (พ.ศ. 2560 - 2564) และยุทธศาสตร

ในการปองกันและแกไขปญหาอาชญากรรมขามชาติ (พ.ศ. 2558 - 2564) ไดดําเนินภารกิจท่ีสําคัญ 

ดังนี้ 

1. การจัดทํารางแนวทางปองกันแนวคิดสุดโตงท่ีนิยมการใชความรุนแรง (Preventing and 

Countering Violent Extremism) และ 2. การจัดทําแนวทางพัฒนาการปกปองโครงสรางพ้ืนฐาน

สําคัญและพ้ืนท่ีสาธารณะจากภัยคุกคามดานการกอการราย นอกจากนี้ ยังไดมีการหารือกับ

สวนราชการท่ีเก่ียวของ รวมท้ังหารือในระดับภูมิภาคตามพันธกรณีระหวางประเทศ ดังนี้ 

การขับเคล่ือนยุทธศาสตรการตอตานการกอการราย พ.ศ. 2560 - 2564

ไดดําเนินภารกิจท่ีสําคัญประกอบดวย 

มีการแลกเปลี่ยนความรูและขอมูลเชิงนโยบายและแนวปฏิบัติท่ีดีเพ่ือทําความเขาใจ ปองกันและตอตานภัยคุกคาม

จากการกอการรายตอพ้ืนท่ีสาธารณะในบริเวณเขตเมือง ศาสนสถาน และสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสําคัญ ตลอดจน

ภัยคุกคามท่ีเกิดจากระบบอากาศยานไรคนขับ (UAV) และเสริมสรางขีดความสามารถของประเทศสมาชิก

ในการพัฒนายุทธศาสตรและการทํางานรวมกันผานความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชน

การประชุมออนไลนของ United Nations Office of Counter-Terrorism (UNOCT)
หัวขอ “International Expert Group Meeting on the Protection of Urban Centres and Touristic Venues”

รวมเปนเจาภาพรวมในการจัดกิจกรรมคูขนานระหวางการประชุมในหัวขอ “Integrating Gender into Cybersecurity 

and New Technologies in the Fight Against Terrorism” เพ่ือรวมแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณกับ

ประเทศสมาชิกองคกรระหวางประเทศ และหนวยงานภาคประชาสังคมจากประเทศตาง ๆ

การประชุมออนไลนคณะยอย (Side Event Meetings) ของการประชุม Second United Nations 

High-Level Conference of Heads of Counter-Terrorism Agencies of Member States

มีการจัดทํากลไกตอบสนองตอสถานการณการกอการรายเพ่ือเสนอคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร

การตอตานการกอการราย โดยมีการรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากกองท่ีเก่ียวของเพ่ือนําไปปรบัไปปรับปรุง

กลไกดังกลาวใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน

การทบทวนกลไกตอบสนองตอสถานการณการกอการราย

รอง ลมช. ศิ ริ วรรณฯ ไดกล าวถอยแถลง ในหัวขอ “Preventing misuse of cyberspace and new 

technologies: developing ideas, skills, and toolkits for practitioners” ถึงการดําเนินการของ สมช. 

ในการยกรางแนวทางการปองกันและตอตานแนวคิดสุดโตงท่ีนิยมความรุนแรง

การประชุมออนไลน Second United Nations High-Level Conference of Heads of Counter-Terrorism 

Agencies of Member States



หนา 18 การขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนดานความมั่นคง

มีการจัดทําโครงสรางในการพัฒนาเครือขาย PVE ระดับภูมิภาค บทบาทและกระบวนการแตงตั้งผูแทนภาครัฐ 

ตลอดจนการติดตามการปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนแมบทเพ่ือจัดตั้งคณะทํางานเตรียมความพรอมผูปฏิบัติงานแผน 

และการจัดตั้งแพลตฟอรมออนไลนสําหรับผูแทนภาครัฐของประเทศสมาชิก

การหารือในหัวขอ“Promoting the Development of a Regional Network of Prevention of Violent 

Extremism (PVE) Practitioners of South-East Asia and Its Tailored Roadmap”

หารือเก่ียวกับการขยายความรวมมือระหวาง สมช. ไทย และกระทรวงมหาดไทย สหราชอาณาจักรในดาน

การปกปองโครงสรางพ้ืนฐานสําคัญ

การหารือขอราชการกับเจาหนาท่ีกระทรวงมหาดไทย (Home Office) สหราชอาณาจักร เพ่ือจัดการประชุม

เชิงปฏิบัติการเร่ืองการประเมินความเสี่ยงจากการพ่ึงพาระหวางประเทศท่ีมีตอโครงสรางพ้ืนฐานสําคัญ 

(Critical Infrastructure Dependency Assessment) ในประเด็นดานการกอการราย 

ทบทวนระเบียบปฏิบัติประจําของหนวยงานท่ีเก่ียวของในการรับมือกับการเดินทางของนักรบกอการรายตางชาติ 

การหารือการดําเนินการเพ่ือรับมือกับนักรบกอการรายตางชาติ 

ช้ีแจงหนวยงานท่ีเก่ียวของ รับทราบความรวมมือในการเสริมสรางศักยภาพบุคคลากรของไทยท่ีทาง สมช และ

โครงการ Protect and prepare กับสหราชอาณาจักรท่ีกําลังดําเนินการรวมกัน 

การหารือกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพ่ือใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการเสริมสรางองคความรูและศักยภาพ

ดานการตอตานการกอการรายใหแกเจาหนาท่ี (Tourism Workshop)

เขารวมโครงการเสริมสรางความรวมมือระหวางประเทศสมาชิก SOCTPF ในการตอตานการกอการราย 

และการเตรียมความพรอมระดับภูมิภาคในการรับมือนักรบกอการรายตางชาติท่ีเดินทางกลับจากพ้ืนท่ีสูรบ

การประชุมเวทีหารือเชิงนโยบายสําหรับเจาหนาท่ีอาวุโสดานการตอตานการกอการราย 

(Senior Officials Counter-Terrorism Policy Forum : SOCTPF) 



หนา 19 การขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนดานความมั่นคง

1. การประชุม OSCE Regional Conference on Countering Terrorist Financing and Transnational 

Organized Crime ผานระบบประชุมทางไกล เมื่อวันอังคารท่ี 11 พ.ค. 64 เพ่ือหารือเก่ียวกับความทาทายดาน

การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและอาชญากรรมขามชาติ ทางเลือกเชิงนโยบายในการรับมือภัยคุกคาม 

รวมถึงมุงสรางความไวเน้ือเช่ือใจและความรวมมือระดับภูมิภาค 

2 การประชุม OSCE Security Committee ในหัวขอ “The Individual and Cyber Security” 

วันจันทรท่ี 10 พ.ค. 64 OSCE ไดนําเสนอสถานการณความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรในชวงการแพรระบาดของไวรัส

โคโรนา 2019 (Covid-19) ซึ่งมีความเช่ือมโยงกับอาชญากรรมอ่ืนๆ เชน การฟอกเงิน และการฉอโกงประชาชน 

ขณะเดียวกันเปนโอกาสของภาครัฐท่ีจะสนับสนุนและประชาสัมพันธการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรผาน

สื่อการเรียนรูและหลักสูตรการอบรมท่ีเหมาะสมใหกับภาคประชาชนแตละกลุมมากยิ่งข้ึน

3. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื ่อนเปาหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน เปาหมายที่ 16 เมื่อ

วันพฤหัสบดีท่ี 6 พ.ค. 64 โดย สมช. เปนหนวยงานรับผิดชอบหลักการขับเคลื่อนเปาหมายยอยท่ี 16a เรื่องการเสริม

ความแข็งแกรงของสถาบันระดับชาติท่ีเก่ียวของ โดยรวมถึงการกระทําผานทางความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือสราง

ขีดความสามารถในทุกระดับโดยเฉพาะในประเทศกําลังพัฒนา เพ่ือปองกันความรุนแรง และรับมือกับการกอการราย

และอาชญากรรม 
4. การนําเสนอรายงานการตอตานการลักลอบคาสัตวปา ป ค.ศ. 2020 (USAID Wildlife Asia’s 2020

Counter Wildlife Trafficking Digest Report) มีวัตถุประสงคเพ่ือลดความตองการของผูบริโภคท่ีมีตอช้ินสวน
และผลิตภัณฑจากสัตวปา เสริมสรางขีดความสามารถในการบังคับใชกฎหมายและการพัฒนานโยบายและสงเสริม
ความรวมมือระดับภูมิภาค เพ่ือลดอาชญากรรมสัตวปาในเอเชียตะวันออกเฉียงใตและจีน

5. การประชุม SOMTC Working Group on Counter Terrorism ครั้งท่ี 17 ผานการประชุมทางไกล 

เมื่อวันท่ี 10 มิ.ย. 64 เพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูลและหารอืกลยทุธในการตอตานการกอการรายรวมกัน การประชุมในครั้งน้ี

ไดหารือและแลกเปลี่ยนประเด็นใหมท่ีเกิดข้ึนทามกลางสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(Covid-19) เพ่ือปองกันและตอตานการกอการรายในภูมิภาค เชน การเผยเพรแนวคิดสุดโตงท่ีนิยมความรุนแรง 

การใชอินเทอรเน็ตเพ่ือการกอการราย และการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย เปนตน 

6. การศึกษาแนวทางการพัฒนาการบังคับใชพระราชบัญญัติการปองกันและปราบปรามการมีสวนรวม

ในองคกรอาชญากรรมขามชาติ พ.ศ. 2556 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินผลสัมฤทธ์ิในการบังคับใชพระราชบัญญัติ

ปองกันและปราบปรามการมีสวนรวมในองคกรอาชญากรรมขามชาติ พ.ศ. 2556 และนําผลการศึกษามาจัดทํา

ขอเสนอแนะเชิงนโยบายเรื่องแนวทางการพัฒนาการบังคับใชพระราชบัญญัติการปองกันและปราบปรามการมีสวนรวม

ในองคกรอาชญากรรมขามชาติ  พ .ศ. 2556 ของหนวยงานท่ีเ ก่ียวของในการบังคับใชกฎหมายปองกัน

และปราบปรามองคกรอาชญากรรมขามชาติตอไป 

7 .  ก า รประ ชุม  Semi Annual Briefing on Transnational Crime, Drug and Non-traditional 

Security Challenges, the UNODC Regional Programme and Related Initiatives in Southeast Asia 

ผานระบบการประชุมทางไกล เมื่อวันพุธท่ี 4 ส.ค. 64 เปนการนําเสนอการดําเนินการและกรอบแผนงานของ 

UNODC ซึ่งการกําหนดแผนงานในหวงระยะ 5 ปถัดไป 

ยุทธศาสตรในการปองกันและแกไขปญหาอาชญากรรมขามชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565)

มีการดําเนินงานท่ีสําคัญดังนี้



หนา 20 การขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนดานความมั่นคง

การขับเคล่ือนยุทธศาสตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอรแหงชาติ (พ.ศ. 2560 – 2564)

มีการดําเนินงานท่ีสําคัญผานกลไกการประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลดานความม่ันคง

ปลอดภัยไซเบอร (กกม.) ครั้งท่ี 2/2564 เม่ือวันศุกร 17 กันยายน พ.ศ. 2564 โดยท่ีประชุม

ใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศคณะกรรมการการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอรแหงชาติ (กมช.) 

เรื่อง ลักษณะภัยคุกคาม มาตรการปองกัน รับมือ ประเมิน ปราบปราม และระงับภัยคุกคามทางไซเบอร

แตละระดับ พ.ศ. .... โดยแบงภัยคุกคามทางไซเบอรเปน 3 ระดับ คือ (ก) ระดับไมรายแรง (ข) ระดับ

รายแรง และ (ค) ระดับวิกฤติ

การขับเคล่ือนความรวมมือระหวางประเทศ ไดดําเนินการดังนี้

การพิจารณารางบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือ

ระหวางสํานักเลขาธิการสภาความม่ันคงแหงชาติ

มองโกเลียและสํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติไทย

เปนประเด็นสืบเนื่องจากการเขาเยี่ยมคารวะ ลมช. (พลเอก ณัฐพล 

นาคพาณิชย )  ของนายมูทูร อามารซานา เอกอัครราชทูต

มองโกเลียประจําประเทศไทย เ ม่ือวันท่ี 6 มกราคม 2564

เพ่ือแจงความประสงคในการจัดทํารางบันทึกความเขาใจฯ



หนา 21 การขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนดานความมั่นคง

การสงเสริมและพัฒนาความรวมมือดานความมั่นคงกับตางประเทศ

สมช. โดย กองความม่ันคงระหวางประเทศ (กรป.) ในฐานะหนวยรับผิดชอบการขับเคลื่อน

แนวทางการกําหนดทาทีของไทยตอกลุมประเทศตางๆ และงานการไมแพรขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพ

ทําลายลางสูง ไดดําเนินภารกิจท่ีสําคัญ ดังนี้ 

การขับเคล่ือนแนวทางการกําหนดทาทีของไทยตอกลุมประเทศตางๆ

ไดเขารวมการสัมมนา เรื่อง แนวทางการกําหนดทาทีและจัดลําดับความเรงดวนกิจกรรม

ความรวมมือดานความม่ันคงของกองทัพไทยตอกลุมประเทศมหาอํานาจ เม่ือวันท่ี 7 - 9 เมษายน 

2564 ซ่ึงกรมยุทธการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย จัดสัมมนาดังกลาวเพ่ือขอใหสวนราชการไทย

รวมประเมินทาทีของไทยตอกลุมประเทศมหาอํานาจซ่ึงมีความสําคัญตอการกําหนดบทบาทของไทย

ในอนาคต ในการนี้ ผูแทน สมช. ไดใหขอคิดเห็นวาการกําหนดทาทีหรือการกําหนดกิจกรรม

ความรวมมือตอกลุมประเทศมหาอํานาจควรพิจารณาผลประโยชนรวมท่ีเกิดจากความรวมมือ 

ทิศทางการดําเนินนโยบายตางประเทศของประเทศมหาอํานาจ และศักยภาพในประเด็นดานการทหาร

และความม่ันคงของประเทศมหาอํานาจ

การขับเคล่ือนงานการไมแพรขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายลางสูง

ไดเขารวมการประชุมกลุมยอยเพ่ือหารือการจัดทําแผนผังลําดับข้ันตอน การประสานงาน 

(Workflow) รองรับแนวปฏิบัติเชิงนโยบายเพ่ือสกัดก้ันการลักลอบขนสงอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายลาง

สูง ระบบเครื่องสง และวัสดุอุปกรณ (ทางทะเล) โดยท่ีประชุมฯ รวมกันหารือและใหความเห็นชอบ

ในประเด็น 1) การเช่ือมโยงดานการขาวและการสกัดก้ัน ท่ีประชุมเห็นวางานดานการขาว

มีความสําคัญตอการระบุเปาหมายในการปฏิบัติภารกิจของหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือสกัดก้ันการลักลอบ

ขนสง WMD ซ่ึงเปนประเด็นดานความม่ันคง โดยถือเปนข้ันตอนแรกท่ีจะชวยใหหนวยงานไดรับขอมูล

ท่ีถูกตองแมนยําในการประเมินสถานการณและทําใหเจาหนาท่ีมีความปลอดภัย รวมท้ังไดรับการ

คุมครองในการปฏิบัติภารกิจตามกฎหมาย จึงมีความจําเปนตองพัฒนาแนวปฏิบัติเพ่ือเชื่อมโยงงาน

ดานการขาวและแนวทางปฏิบัติของหนวยงานท่ีเก่ียวของใหมีความสอดคลองและมีประสิทธิภาพ 

และ 2) แนวทางการดําเนินการปฏิบัติเชิงนโยบายในการสกัดกั้น ท่ีประชุมฯ เห็นควรใหมีการบูรณาการ

กฎหมายระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของในการสกัดก้ัน และเห็นควรมอบให ศรชล. พิจารณาเสนอ

คณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล (นปท.) พิจารณากําหนดใหภารกิจ

ท่ีเก่ียวของกับ WMD เปนภารกิจท่ีตองดําเนินตามกฎหมายวาดวยการรักษาผลประโยชนของชาติทาง

ทะเล และกําหนดแนวทางการปฏิบัติ (Standard Operation Procedure: SOP) ในรายละเอียด

เพ่ิมเติมสําหรับใชใน Workflow เพ่ือใหการปฏิบัติมีประสิทธิภาพและเปนเอกภาพ และในหวงไตรมาส 

4 (เดือน ส.ค. 64) สมช. ไดชําระคาใชจายสําหรับการประชุมรัฐภาคีสนธิสัญญาหามอาวุธนิวเคลียร 

ครั้งท่ี 1 จํานวน 24,399 ดอลลาหสหรัฐ ไปยังสหประชาชาติ  โดยไดแจงใหกระทรวงการตางประเทศ

ทราบในโอกาสแรกแลว



หนา 22 การประเมินสถานการณความมั่นคงและแจงเตือนภัยคุกคาม และกฎหมายดานความมั่นคง

การประเมินสถานการณความมั่นคงและแจงเตือนภัยคุกคาม

สํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ โดยกองประเมินภัยคุกคาม (กปภ.) ดําเนินการติดตาม

และประเมินสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด – 19 สถานการณการชุมนุมทางการเมือง และ

สถานการณดานความม่ันคงอ่ืน ๆ ผานกลไกท่ีสําคัญ คือ คณะอนุกรรมการพิจารณาสถานการณท่ีมี

ผลกระทบตอความม่ันคงของชาติ โดยไดมีการประชุมไปจํานวนท้ังสิ้น 6 ครั้ง 

นอกจากนี้  ยังได มีดําเนินภารกิจท่ีสําคัญ ประกอบดวย 1 ) การหารือแลกเปลี่ยน

ประสบการณดานการขาวกับเจาหนาท่ีตํารวจสันติบาลญ่ีปุนประจําประเทศไทย 2) การประชุม

บูรณาการดานการขาวจังหวัดชายแดนใต 3) การประชุมทางไกลรวมกับหนวยขาวกรองสมาพันธรัฐ

สวิส (FIS) 4) การประเมินความเหมาะสมในการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณฉุกเฉินฯ 

เพ่ือแกไขปญหาการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 5) การประชุมกับผูแทน

หนวยขาวกรองแหงชาติเยอรมนีประจําประเทศไทย 6) การหารือแลกเปลี่ยนสถานการณทางการ

เมืองในเมียนมารวมกับสํานักขาวกรองกลางสหรัฐอเมริกา (Central Intelligence Agency: CIA)

และ 7) การหารือแลกเปลี่ยนขอมูลดานการขาวเชิงยุทธศาสตรกับผูแทนหนวยขาวกรองฝรั่งเศส 

รวมท้ังหนวยขาวมิตรประเทศ

กฎหมายดานความมั่นคง

สํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะฝายเลขานุการของคณะกรรมการ

บริหารสถานการณฉุกเฉิน (กบฉ.) จํานวน 2 ครั้ง โดยครั้งท่ี 2/2564 เม่ือวันท่ี 2 มิ.ย.64 พิจารณา

การปรับลดพ้ืนท่ีการประกาศสถานการณฉุกเฉินท่ีมีความรายแรงฯ และการขยายระยะเวลา

การประกาศสถานการณฉุกเฉินท่ีมีความรายแรงในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) และครั้งท่ี 

3/2564 เม่ือวันท่ี 8 ก.ย.64 พิจารณาการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณฉุกเฉินท่ีมี

ความรายแรงในเขตทองท่ีจังหวัดนราธิวาส ยกเวนอําเภอศรีสาคร อําเภอสุไหงโก-ลก และอําเภอ

สุคิริน จังหวัดยะลา ยกเวนอําเภอเบตง และอําเภอกาบัง จังหวัดปตตานี ยกเวนอําเภอไมแกน และ

อําเภอแมลาน ออกไปอีก 3 เดือน และเห็นชอบ (ราง) แผนปฏิบัติการปรับลดพ้ืนท่ีการประกาศใช

พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 



หนา 23 การพัฒนาองคความรูดานความมั่นคง

การพัฒนาองคความรูดานความมั่นคง

สํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ โดย สถาบันความม่ันคงศึกษา (สมศ.) รับผิดชอบภารกิจ

ดานการศึกษา วิจัย และพัฒนาองคความรู เ พ่ือสรางศักยภาพ และบริหารจัดการคลังสมอง

ดานความม่ันคง ไดดําเนินการ ดังนี้ 1) การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองเรื่องเสนอ

คณะกรรมการนโยบายวิชาการดานความม่ันคง จํานวน 2 ครั้ง 2) การประชุมคณะกรรมการ

สภาการศึกษาของ สมช. จํานวน 3 ครั้ง 3) การประชุมหารือเพ่ือเตรียมการจัดโครงการสัมมนา

ทางวิชาการระหวาง สมช. กับ สปท. (บก.ทท.) 4) การประชุมคณะอนุกรรมการจัดทําขอเสนอ

ทางวิชาการเพ่ือเสนอแนะยุทธศาสตร นโยบาย และแผนดานความม่ันคง จํานวน 2 ครั้ ง 

5) การประชุมคณะทํางานจัดการความรู ครั้งท่ี 1/2564 และ 6) โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ

มุมความม่ันคง ประจําป 2564 ครั้งท่ี 2 เม่ือวันท่ี 6 และ 10 สิงหาคม 2564

นอกจากนี้ ยังมีการดําเนินงานภายใตกลไกคณะท่ีปรึกษาของสภาความม่ันคงแหงชาติ 

ซ่ึงมีหนาท่ีติดตาม ประเมิน วิเคราะหสถานการณอันเปนภัยคุกคามตอความม่ันคงแหงชาติใน

ดานท่ีไดรับการแตงตั้ง เพ่ือเสนอความเห็นตอสภาหรือพิจารณาเรื่องเก่ียวกับความม่ันคงแหงชาติ

ตามท่ีสภาไดมอบหมาย โดย สมศ. ไดจัดใหมีการประชุมคณะท่ีปรึกษาฯ ปรากฎมติท่ีสําคัญ ดังนี้

คณะท่ีปรึกษาของสภาความม่ันคงแหงชาติ ครั้งท่ี 4/2564 เม่ือวันท่ี 29 เม.ย. 2564

มีมติเห็นชอบ ดังนี้ 1) รายงานผลการศึกษา เรื่อง การประเมินกําลังอํานาจของชาติและ

ภัยคุกคามรูปแบบใหม 2) แนวทางการทบทวนยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง และแผนแมบท

ประเด็นความม่ันคง 3) รางแผนบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง (พ.ศ. 2564 -

2565) 4) การนําผลดําเนินงานคณะท่ีปรึกษาฯ เผยแพรในวารสารมุมมองความม่ันคง 5) รายงาน

ความคืบหนาการจัดทํารายงานผลการศึกษาของคณะท่ีปรึกษาของสภาความม่ันคงแหงชาติ

คณะท่ีปรึกษาของสภาความม่ันคงแหงชาติ ครั้งท่ี 5/2564 เม่ือวันท่ี 27 พ.ค. 2564

มีมติเห็นชอบ ดังนี้ 1) การสื่อสารเพ่ือสรางความม่ันคงทางสังคม 2) แนวทางการบริหาร

จัดการความหลากหลายภายใตสังคมพหุวัฒนธรรมตามภูมิสังคม 3) แนวทางปรับโครงสรางองคกร

ดานความม่ันคงและแผนการพัฒนาภายในองคกร เพ่ือรองรับสภาวการณในอนาคต



หนา 24 การพัฒนาองคความรูดานความมั่นคง

คณะท่ีปรึกษาของสภาความม่ันคงแหงชาติ ครั้งท่ี 6/2564 เม่ือวันท่ี 24 มิ.ย. 2564

มีมติเห็นชอบ ดังนี้ 1) การกําหนดหัวขอหลัก/หัวขอยอย สถานการณความม่ันคงและ

ประเด็นท่ีควรใหความสําคัญ (จุดเนน) ในรางนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ 

ฉบับใหม 2) หัวขอความม่ันคงท่ีเสนอใหคณะท่ีปรึกษาฯ ศึกษาและใหขอเสนอ (เรื่องอิทธิพลของจีน

ในพ้ืนท่ีอาวไทย) 3) รายงานความคืบหนาการจัดทํารายงานผลการศึกษาฯ เรื่อง การพัฒนากําลังพล

สํารองใหปฏิบัติหนาท่ีประจําการในกองทัพ 4) รายงานความคืบหนาการจัดทํารายงานผลการศึกษาฯ 

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) และผลกระทบในมิติดานความม่ันคง 

5) รายงานความคืบหนาการจัดทํารายงานผลการศึกษาฯ เรื่อง การเสริมสรางกลไกการทํางาน

รวมกันระหวางภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนท่ีเก่ียวของในการปกปอง โครงสรางพ้ืนฐานสําคัญ 

จากภัยคุกคามดานการกอการราย

คณะท่ีปรึกษาของสภาความม่ันคงแหงชาติ ครั้งท่ี 7/2564 เม่ือวันท่ี 29 ก.ค. 2564

มีมติเห็นชอบ ดังนี้ 1) การประเมินแนวโนมและทิศทางนโยบายความม่ันคง เศรษฐกิจ สังคม 

การแพทยและการสาธารณสุข ภายใตสถานการณการแพรระบาดโควิด-19 2) รายงานความคืบหนา

การจัดทํารายงานผลการศึกษาฯ จํานวน 2 หัวขอ ไดแก (1) การพัฒนาระบบงานขาวกรอง

เพ่ือประเมินสถานการณความม่ันคง และ (2) แนวทางการบริหารจัดการความหลากหลายภายใต

สังคมพหุวัฒนธรรมตามภูมิสังคม

คณะท่ีปรึกษาของสภาความม่ันคงแหงชาติ ครั้งท่ี 8/2564 เม่ือวันท่ี 22 ส.ค. 2564

มีมติเห็นชอบ ดังนี้ 1) แนวทางการปรับโครงสรางองคกรดานความม่ันคงและแผนการ

พัฒนาภายในองคกรเพ่ือรองรับสภาวการณในอนาคต โดยคณะท่ีปรึกษาฯ ดานวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี และดิจิทัล 2) การสื่อสารเพ่ือสรางความม่ันคงทางสังคม โดยคณะท่ีปรึกษาฯ ดาน

เศรษฐกิจและสังคมจิตวิทยา 

คณะท่ีปรึกษาของสภาความม่ันคงแหงชาติ ครั้งท่ี 9/2564 เม่ือวันท่ี 22 ก.ย. 2564

มีการพิจารณาการจัดทํารายงานผลการศึกษาฯ จํานวน 3 รายงานผลการศึกษา ไดแก 

1) อิทธิพลจีนในพ้ืนท่ีอาวไทย 2) ปญหาพ้ืนท่ีทับซอนทางทะเลระหวางประเทศไทยและประเทศ

กัมพูชา และ 3) การพัฒนากําลังพลสํารองใหปฏิบัติหนาท่ีประจําการในกองทัพ 

นอกจากนี้ ยังไดมีการประชุมคณะท่ีปรึกษาของสภาความม่ันคงแหงชาติ (เฉพาะกิจ) ครั้ง

ท่ี 2/2564 เม่ือวันท่ี 21 พ.ค. 64 โดยเปนการหารือเก่ียวกับสถานการณการเมืองภายในประเทศ

เพ่ือนบานและทาทีของไทย เพ่ือรับฟงสถานการณท่ีเกิดข้ึนในประเทศเพ่ือนบาน อันจะสงผลกระทบ

ตอไทย 



หนา 25 การพัฒนาองคความรูดานความมั่นคง

การจัดทําวารสารมุมมองความม่ันคงราย 4 เดือน เปนอีกหนึ่ งภารกิจภายใต

การดําเนินงานของ สมศ. เพ่ือเปนแหลงรวบรวมผลงานทางวิชาการดานความม่ันคง สนับสนุนการใช

ประโยชนจากผลงานทางวิชาการและสรางความรู ความเขาใจในดานความม่ันคง เสริมสรางเครือขาย

ความรวมมือและประสานงานในการบริหารจัดการขอมูลวิชาการระหวางหนวยงานดานความม่ันคง 

และเปนการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและเอกสารสิ่งพิมพตาง ๆ กับหนวยงาน และเครือขาย

ท่ีเก่ียวของ โดยในหวงท่ีผานมาไดจัดทําวารสารมุมมองความม่ันคง ฉบับท่ี 7 มิถุนายน - กันยายน 

2564

ฉบับที่ 7 มิถุนายน - กันยายน 2564



หนา 26 การเขาเย่ียมคารวะและหารือผูแทนตางประเทศ

การเขาเย่ียมคารวะและหารือขอราชการของคณะเอกอัครราชทูต ผูนําหรือผูแทน

ระดับสูง และหัวหนาสวนราชการตางประเทศ/องคกรระหวางประเทศ

การเขาเยี่ยมคารวะและหารือขอราชการของคณะเอกอัครราชทูต ผูนําหรือผูแทนระดับสูง 

และหัวหนาสวนราชการตางประเทศ/องคกรระหวางประเทศ เปนภารกิจหนึ่งท่ีมีความสําคัญใน

การเจรจา หารือ และกระชับความสัมพันธในระดับสากล อีกท้ังยังเปนการแสวงหา สงเสริม และ

เรงรัดการดําเนินงานภายใตความรวมมือดานความม่ันคงระหวาง สมช. กับประเทศและองคกรตาง ๆ 

เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประเทศไทยไดอีกทางหนึ่งดวย โดยในหวงไตรมาสท่ี 3 และ 4

ไดมีคณะบุคคลเขาเยี่ยมคารวะและหารือขอราชการกับผูบริหาร สมช. ดังนี้

คณะผูเขาเย่ียมคารวะ วันท่ี หนวยงานรับผิดชอบ

หนวยขาวกรองฝรั่งเศส 1 มิ.ย. 64 กปภ.

เอกอัครราชทูตมองโกเลียประจําประเทศไทย 6 มิ.ย. 64 กรป. 

เอกอัครราชทูตไอรแลนดประจําประเทศไทย 16 มิ.ย. 64 กรป.

ผูแทนสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจําประเทศไทย 18 มิ.ย. 64 กภช.

ผูแทนระดับสูงอาเซียน - รัสเซีย 28 มิ.ย. 64 กรป.

อัครราชทูตท่ีปรึกษาออสเตรเลีย 30 มิ.ย. 64 กปภ.

หนวยขาวอิสราเอลประจําประเทศไทย 15 ก.ค. 64 กปภ.

เอกอัครราชทูตผูแทนถาวรสหรัฐอเมริกาประจําสหประชาชาติ 9 ส.ค. 64 กรป.



หนา 27 การพัฒนาระบบบริหาร

การพัฒนาระบบบริหาร

กลุมพัฒนาระบบบริหาร (กพบ.) ดําเนินบทบาทภารกิจตามขอ 6 ของกฎกระทรวงแบงสวน

ราชการ สมช. พ.ศ. 2563 ในการใหขอเสนอแนะและดําเนินการเก่ียวกับพัฒนาการบริหารระบบ

ราชการ ตลอดจนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของ สมช. ใหเกิดผลสัมฤทธิ์

และมีประสิทธิภาพตามแนวทางท่ี ก.พ.ร. กําหนด โดยผานกลไกท่ี กพบ. เสนอใหจัดต้ังข้ึน 4 กลไก 

ดังนี้ 1) คณะกรรมการกํากับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ สมช. 2) คณะกรรมการพัฒนา

ระบบราชการของ สมช. 3) คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 

และ 4) ผูนําการบริหารการเปลี่ยนแปลงของ สมช. (Chief Change Officer – CCO โดย กพบ. ได

ขับเคลื่อนและผลักดันการพัฒนาระบบราชการภายใน สมช. ใหเปนไปตามหลักเกณฑการพัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) ท่ี ก.พ.ร. กําหนด รวมท้ัง กํากับ ติดตาม 

และประเมินผลการปฏิบัติราชการของ สมช. ตามตัวชี้วัดการประเมินสวนราชการตามมาตรการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 15 กันยายน 2563

โดยดําเนินการสําคัญ ดังนี้

1. การดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงของ สมช. 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดย กพบ. ไดรวมกับกลุมตรวจสอบภายใน (กตส.) ในการสัมมนา

เชิงปฏิบัติการเพ่ือใหความรูเก่ียวกับแนวทางการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของ

หนวยงาน เพ่ือใชประโยชนในการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงสําหรับการดําเนินงานของ กอง/

กลุมงาน ใน สมช. เพ่ือประกอบการจัดทํารายงานเสนอกระทรวงการคลัง

2. การจัดทํารายงานประเมินสถานะของหนวยงานในการเปนระบบราชการ 4.0 ของ 

สมช. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เสนอสํานักงาน ก.พ.ร. ตรวจประเมิน เพ่ือใชเปนแนวทาง

พัฒนาองคกร สมช. ใหสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยสํานักงาน ก.พ.ร. 

ไดยกระดับความสําคัญในการประเมินดังกลาว โดยนําไปเปนสวนหนึ่งในตัวชี้วัดตามมาตรการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจําป 

3. การติดตามผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และการจัดทําตัวช้ีวัดตามมาตรการฯ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 20 กรกฎาคม 2564 เห็นชอบ

ตามท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ เพ่ือรองรับสถานการณการแพรระบาดของโรค COVID – 19

ซ่ึงเกิดผลกระทบท้ังตอวิธีการปฏิบัติราชการ และผลการปฏิบัติราชการ ดังนั้น ในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 จึงใหสวนราชการไมตองประเมินผลการดําเนินงานตามเกณฑการประเมินท่ีกําหนด 

โดยใหรายงานผลการดําเนินงานเพ่ือใชในการติดตาม (Monitoring) และถอดบทเรียนการบริหาร

จัดการและการแกไขปญหาเพ่ือการปฏิบัติงานและการใหบริการประชาชนอยางตอเนื่อง 



หนา 28 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกร

การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกร

สํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ โดยกลุมตรวจสอบภายใน (กตส.) ดําเนินการตรวจสอบ

การดําเนินการภายในสํานักงานฯ เพ่ือใหเปนไปตามกฎระเบียบ ความโปรงใส โดยจัดทํารายงาน

การตรวจสอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สรุปดังนี้

1. ตรวจสอบดานการเงินการบัญชีและรายงานการเงินในระบบ GFMIS ดําเนินการ

ตรวจสอบการปฏิบัติงานดานการเงินการบัญชีในชวงไตรมาสท่ี 1 ถึงไตรมาสท่ี 2 (ชวงเดือนตุลาคม 

2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564) ประจาํปงบประมาณ 2564 เพ่ือใหทราบวา การปฏิบัติงานดานการเงิน

การบัญชีเปนไปตามเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานดานบัญชีของสวนราชการ ผลปรากฏวา 

สวนใหญปฏิบัติเปนไปตามเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานดานบัญชีของสวนราชการและ

ระเบียบ แนวทางปฏิบัติทางบัญชีท่ีเก่ียวของ  แตมีบางประเด็นควรเรงแกไขเพ่ือใหขอมูลถูกตอง

ตรงตามหลักการบัญชีและตามความเปนจริง รวมท้ังมีการจัดระบบการควบคุมภายในในการปฏิบัติงาน

เพ่ือใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดานการบัญชี 

2. ตรวจสอบดานการจัดซ้ือจัดจาง ไดตรวจสอบการดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุนรายการจัดหาพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร จํานวนเงิน 

2,745,000 บาท และงบผูกพัน รายการเชารถยนต จํานวน 11 คัน จํานวนเงิน 13,384,500 บาท 

เพ่ือใหทราบวาการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือ

จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ผลปรากฏวา การดําเนินการฯ ดังกลาว สวนใหญ

เปนไปตามข้ันตอนวิธีการปฏิบัติตามกระบวนการจัดหาโดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

(e-bidding) ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 

2560 ท่ีกําหนด  

การประเมิน ITA หรือ Integrity and Transparency Assessment เปนเครื่องมือใน

เชิงบวกท่ีมุงพัฒนาระบบราชการไทยในเชิงสรางสรรคมากกวามุงจับผิด เปรียบเสมือนเครื่องมือตรวจ

สุขภาพองคกรประจําป โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหหนวยงานภาครัฐท่ัวประเทศไดรับทราบถึงสถานะ

และปญหาการดําเนินงาน ดานคุณธรรมและความโปรงใสขององคกร ผลการประเมินท่ีไดจะชวยให

หนวยงานภาครัฐสามารถนําไปใชในการปรับปรุงพัฒนาองคกรใหมีประสิทธิภาพ ท้ังในดาน

การปฏิบัติงาน การใหบริการ และการอํานวยความสะดวกตอประชาชน อีกท้ังยังเปนประโยชนตอ

การนําไปใชในการจัดทําแนวทางมาตรการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในปงบประมาณ

ตอไปไดดวย โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 การประเมินในภาพรวม สมช. ไดคะแนนเฉลี่ย คิดเปน 

85.26 คะแนน ซ่ึงถือวามีคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานระดับ เอ (A)

การประเมิน ITA หรือ Integrity and Transparency Assessment

การตรวจสอบภายใน



หนา 29 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกร

3. ตรวจสอบการเบิกจายใบสําคัญเงินงบประมาณ  ในชวงไตรมาสท่ี 1 - 2 ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ในสวนของคาใชจายในการเดินทางราชการในประเทศ คาใชจายใน

การเดินทางราชการตางประเทศ คาใชจายในการจัดประชุม/อบรมสัมมนาภายในประเทศ และ

คาใชจายในการจัดประชุม/อบรมสัมมนาในตางประเทศ เพ่ือใหทราบวาเอกสารใบสําคัญ

ประกอบการเบิกจายงบประมาณเปนไปตามหลักฐาน กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีกําหนด

ผลปรากฏวา เอกสารใบสําคัญท่ีเบิกจายสวนใหญเปนไปตามระเบียบและแนวทางปฏิบัติท่ีกําหนด 

และไดมีการจัดทําคูมือการเบิกจายใบสําคัญเพ่ือใชเปนแนวปฏิบัติไดอยางถูกตอง 

4. ตรวจสอบการกันเงินไวเบิกเหล่ือมป ไดตรวจสอบเงินกันไวเบิกเหลื่อมปกรณีมีหนี้ผูกพัน

ของสํานักงานฯ เพ่ือใหทราบวาการดําเนินการและการเบิกจายเงินกันไวเบิกเหลื่อมปกรณีมีหนี้ผูกพัน

เปนไปตามระเบียบขอบังคับท่ีกําหนด ผลปรากฏวา สํานักงานฯ  ดําเนินการและการเบิกจายเงินกัน

ไวเบิกเหลื่อมปกรณีมีหนี้ผูกพันถูกตองเปนไปตามระเบียบ วิธีการปฏิบัติ และขอบังคับตามท่ี

กรมบัญชีกลางกําหนด 

5 .  ตรวจสอบการดําเนินมาตรการในการแก ไขปญหาหนี้คาสาธารณูปโภคคางชําระ

ของแตละไตรมาส ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตามมติ ครม. เม่ือวันท่ี 6 มิถุนายน 2560) 

เพ่ือใหทราบวา สํานักงานฯ ไดดําเนินตามมาตรการฯ ผลปรากฏวา สํานักงานฯ ดําเนินการเบิกจายชําระหนี้

คาสาธารณูปโภคประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรียบรอยแลว  มีการตรวจสอบและซอมแซมอุปกรณ

ตาง ๆ เปนประจํา  มีการกําหนดมาตรการและแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงาน สวนใหญเปนไป

ตามมาตรการฯ ดังกลาวท่ีกําหนด มีเพียงการเบิกจายคาสาธารณูปโภคบางเดือนเกินระยะเวลา

ท่ีมาตรการฯ กําหนด  

6. ตรวจสอบการดําเนินกิจกรรมการขับเคล่ือนแผนความม่ันคงทางทะเล ภายใตแผนงาน

ยุทธศาสตรปองกันและแกไขปญหาท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคงแหงชาติ ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 เพ่ือใหทราบวาไดดําเนินการเปนไปตามแผนปฏิบัติราชการ และมีผลสัมฤทธิ์ตามเอกสาร

งบประมาณฉบับท่ี 3 เลมท่ี 1 ผลปรากฏวา การดําเนินกิจกรรมโครงการฯ ดังกลาวเปนไปตามเปาหมาย

และตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณฯ  รวมท้ังกิจกรรมดําเนินการท่ีกําหนดไวในแผนปฏิบัติราชการ

ประจําปท่ีกําหนดไว เพียงแตการดําเนินการบางกิจกรรมไมตรงกับหวงเวลาท่ีกําหนดไว เนื่องจาก

จําเปนตองดําเนินการเรื่องท่ีสําคัญเรงดวนท่ีกระทบตอความม่ันคง  อีกท้ังจากสถานการณการแพร

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

7. ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน เพ่ือตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของหนวยงาน

โดยตรวจวาดําเนินการตามมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของ

รัฐ พ.ศ. 2561 ผลปรากฏวา สํานักงานฯ ไดจัดวางระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและเปนไป

ตามมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในท่ีกระทรวงการคลังกําหนด  โดยความเสี่ยง/

ปญหาของกอง สํานัก และกลุมงานเกิดข้ึนจากปจจัยภายในและปจจัยภายนอก  ซ่ึงไดมีการปรับปรุง

แผนการควบคุม/วิธีการแกไขปญหารองรับเพ่ือลดความเสี่ยง/ปญหาท่ีเกิดข้ึนไวแลว  



หนา 30 ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล

ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
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ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางประจํา พนักงานจางเหมาบริการ

จํานวนบุคลากรในสมช. ประจําปงบประมาณ 2564

กรอบอัตรากําลัง ปฏิบัติงานจริง

การฝกอบรม

ประเภท หลักสูตร หนวยงาน/สถาบัน
จํานวน 

(คน)

หลักสูตร

ผูบริหาร

ระดับสูง

หลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) กระทรวงการตางประเทศ 1

หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.1)
สํานักงานคณะกรรมการ

ขาราชการพลเรือน
1

หลักสูตรวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 

(วปอ.)
สถาบันวิชาการปองกันประเทศ 1

หลักสูตร

ท่ัวไป

การอบรมเพ่ือพัฒนาองคความรูดานการ

ปองกันการทุจริตในภาครัฐเชิงรุกภายใต

โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาองคความรู

ดานการปองกันการทุจริตในภาครัฐเชิงรุก

สํานักงานคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตในภาครัฐ

1

193

167

34 25

0 10

142
131



หนา 31 ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล

บุคลากรท่ีไดรับทุนการศึกษาในปงบประมาณ 2564

1. ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ (ศึกษา) ตามความตองการของสมช. ประจําป 2563 

(สาขาวิชา Applied Intelligence) ไดแก นายพีระพล ลีลาสิทธิกุล นักวิเคราะหนโยบายและ

แผนปฏิบัติการ กลุมกฎหมาย

2 .  ทุนรัฐบาลสหพันธสาธารณรัฐ เยอรมนี  (Helmut-Schmidt Programme 2021) 

สาขาวิชา Public Management ไดแก นางสาวพิมพชนก รัตนพิเศษ นักวิเคราะหนโยบายและ

แผนปฏิบัติการ

การเล่ือนเงินเดือนขาราชการ

การประเมิน ผลการปฏิบัติราชการของขาราชการ โดยการประเมินจะจัดกลุมผล

การประเมินเปน 5 ระดับ ไดแก ดีเดน ดีมาก ดี พอใช ควรปรับปรุง ท้ังนี้ จะมีการประกาศรายชื่อ 

ขาราชการพลเรือนสามัญท่ีมีผลการประเมินการปฏิบัติ ราชการในระดับดีเดน และดีมากใหทราบ

ท่ัวกัน สําหรับ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปรากฏผลการเลื่อนเงิน ดังนี้ มีขาราชการท่ีมีผลการปฏิบัติ

ราชการอยูในระดับดีเดน จํานวน 73 คน และ ระดับดีมาก จํานวน 88 คน ระดับดี จํานวน 1 คน 

และไมไดรับการเลื่อนเงินเดือน จํานวน 5 คน



หนา 32 การสงเสริมและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย

การสงเสริมและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย

การเขารวมงานราชพิธี และงานรัฐพิธีตางๆ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สํานักงานฯ

ไดเขารวมงานราชพิธีและงานรัฐพิธีตางๆ ท้ังส้ิน 21 งาน อาทิ

การลงนามถวายพระพร เนื่ อ ง ในวันคล าย

วันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี  

การเขารวมบันทึกเทปรายการกลาวอาเศียร

วาท ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส

วันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจา

สุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

การ เข าร วมบันทึกเทปรายการกลาว

อาเศียรวาท ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องใน

โอกาส วันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

การเข าร วมบัน ทึกเทปรายการกลาว

อาเศียรวาท ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องใน

โอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 

พระบรมราชชนนีพันปหลวง 



หนา 33 บทสรุป

บทสรุป

ภาพรวมการดําเนินงานของสํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 ซึ่งไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไดมี

การดําเนินงานในการจัดทํารางนโยบาย ยุทธศาสตร แผนงาน และแนวทางดานความมั่นคง 

รวมถึงการขับเคล่ือนนโยบาย ยุทธศาสตรดังกลาว ประกอบกับการประเมินสถานการณ

ความมั่นคง เพ่ือแจงเตือนภัยคุกคาม ตลอดจนการดําเนินงานตามกรอบความรวมมือดาน

ความมั่นคงกับประเทศ และพันธกรณีระหวางประเทศไดอยางถูกตอง ครบถวนตามภารกิจ

ท่ีไดวางแผนไว ซึ่งรวมถึงการออกมาตรการเพ่ือควบคุม ปองกัน และแกไขสถานการณการ

แพรระบาดฯ ของรัฐบาล 

ในการนี้ สํานักงานฯ จึงไดดําเนินการตามแนวทางการปรับวิธีการปฏิบัติงานรูปแบบ

ใหม  (New Normal) เพื่อปรับรูปแบบการทํางานและการขับเคล่ือนภารกิจใหมี

ประสิทธิภาพ เหมาะสมสอดคลองกับสถานการณท่ีเกิดขึ้น อาทิ การปฏิบัติงานท่ีบาน 

(Work From Home) การเวนระยะหางทางสังคม (Social Distancing) ในสํานักงานฯ การ

ปรับแผนการดําเนินงานใหสอดคลองกับสถานการณการแพรระบาดฯ โดยชะลอ/ยกเลิกการ

ดําเนินงานบางกิจกรรม/โครงการ และการจัดประชุมออนไลน ผานแพลตฟอรมตาง ๆ 

รวมท้ังการจัดทําหนังสือราชการ ซึ่งทําใหสามารถดําเนินภารกิจตอไปไดอยางลุลวงดวยดี



 

กองนโยบายและยุทธศาสตรค์วามมั�นคง

สาํนักงานสภาความมั�นคงแห่งชาติ
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