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รายงานผลการดาํเนินงานรายงานผลการดาํเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาสที�  1  ประจาํป�งบประมาณไตรมาสที�  1  ประจาํป�งบประมาณ

กลุ่ มง านพัฒนาแผนป ฏิบั ติ ร าชการภาย ในอง ค์กร
สาํนั กง านสภาความมั�นคงแห แ่งชา ติ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 1  

ภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 



 
 

1 รายงานผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 1 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2  

ผลการด าเนนิงานจ าแนกตามภารกจิ 
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กลุ่มงานพัฒนาแผนปฏิบัติราชการภายในองค์กร ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 

รายงานผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 1 

 ส ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ ในฐำนะศูนย์ปฏิบัติกำร ศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด - 19 

(ศปก.ศบค.) ท ำหน้ำที่ประเมิน และวิเครำะห์แนวโน้มของสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดในมิติควำมมั่นคงที่อำจ

ส่งผลกระทบต่อควำมปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชนได้ โดยกำรยึดปัจจัยกำรวิเครำะห์จำก

ตัวเลขของผู้ติดเชื้อในรอบ 14 วัน ควำมพร้อมของระบบสำธำรณสุขในกำรรองรับผู้ป่วย กำรด ำรงซึ่งคุณภำพ

ชีวิตของประชำชนในภำพรวม ทั้งประเทศ และผลกระทบทำงเศรษฐกิจ ซึ่งจะได้มีกำรหำรือร่วมกับหน่วยงำน

ทุกภำคส่วนผ่ำนกำรประชุม แก้ไขปัญหำเฉพำะเรื่องในกำรแพร่ระบำดของโรคฯ เพ่ือพิจำรณำควำมเหมำะสม

ของกำรผ่อนคลำย มำตรกำรต่ำง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำรงชีวิตของประชำชนทั้งในภำพรวมของ

ประเทศและบำงพ้ืนที ่ทั้งนี้ ปรำกฏผลกำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญ อำทิ 

 กำรเพ่ือพิจำรณำ (ร่ำง) ค ำสั่งกำรก ำหนดประเภทคนเข้ำรำชอำณำจักร 

 กำรพิจำรณำกำรเปิดเมืองปลอดภัย ยกระดับกำรจัดงำนไมซ์ด้วยมำตรฐำน (COVID Free Setting) 

ส ำหรับกำรประชุม สัมมนำ กำรจัดแสดงสินค้ำ และกิจกรรมพิเศษ 

 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำร ข้อห้ำม และข้อปฏิบัติตำมข้อก ำหนดออกตำมในมำตรำ 9 

พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 34)  

 กำรก ำหนดมำตรกำรควบคุมแบบบูรณำกำรเป็นกำรเฉพำะในพ้ืนที่น ำร่องกำรท่องเที่ยว (พ้ืนที่สีฟ้ำ)  

 กำรเตรียมกำรรองรับผู้เดินทำงเข้ำรำชอำณำจักรแบบไม่กักตัวและไม่จ ำกัดพ้ืนที่ และควำมพร้อมใน

กำรเปิดพ้ืนที่น ำร่องกำรท่องเที่ยวใน 15 จังหวัด 

 กำรเตรียมควำมพร้อมของจังหวัดน ำร่องในกำรเปิดรับกำรท่องเที่ยว 17 จังหวัด  

การขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง 

และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ  
 ส ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ โดย กองนโยบำยและยุทธศำสตร์ควำมมั่นคง (กนย.) ในฐำนะ

หน่วยงำนเจ้ำภำพระดับนโยบำยในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็นควำมมั่นคง และรับผิดชอบ 

การขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร ์และแผนด้านความมั่นคง 

การป้องกันและแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 

ในฐานะศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 

(ศปก.ศบค.) 
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กลุ่มงานพัฒนาแผนปฏิบัติราชการภายในองค์กร ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 

รายงานผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 1 

กำรขับเคลื่อนแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็นควำมมั่นคง และนโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วย

ควำมมั่นคงแห่งชำติ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนภำรกิจที่ส ำคัญ จ ำแนกตำมภำรกิจ ดังนี้ 

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความ

ม่ันคง และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ประเด็นความม่ันคง 

การจัดท าร่างนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย

ความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566 – 2570) 

กำรก ำหนดแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับที่ 3 (แผน

ด้ำนควำมมั่นคงเฉพำะเรื่อง) 

กำรหำรือจัดท ำเนื้อหำส่วนที่ 4 ของร่ำงนโยบำยและ

แผน พ.ศ. 2566-2570 

วิทยำกรด ำเนินโครงกำรสัมมนำทำงวิชำกำร เรื่อง 

"กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565" 

กำรหำรือร่วมกับคณะที่ปรึกษำโครงกำรจัดจ้ำง 

ที่ปรึกษำเพ่ือยกร่ำงนโยบำยและแผนระดับชำติ 

ว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ พ.ศ. 2566- 2570 

กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรบูรณำกำร

ประเด็นควำมมั่นคงที่ส ำคัญต่อยุทธศำสตร์ชำติ 

ด้ำนควำมมั่นคง ปี พ.ศ. 2566 - 2570 

กำรประชุม เชิ งปฏิบั ติ ก ำรร่ วมกับหน่ วย งำน 

ที่ เกี่ยวข้องเ พ่ือจัดท ำ (ร่ำง) นโยบำยและแผน

ระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ (พ.ศ. 2566 - 

2570) 

กำรหำรือและแลกเปลี่ ยนควำมคิด เห็ นด้ ำน 

ควำมมั่นคงกับคณะกรรมำธิกำรควำมมั่นคงแห่งรัฐ 

กิจกำรชำยแดน ยุทธศำสตร์และกำรปฏิรูประเทศ 

สภำผู้แทนรำษฎรกับผู้บริหำร สมช. 

กำรหำรือเ พ่ือก ำหนดประเด็นกำรเสริมสร้ ำง 

ควำมมั่นคงในระดับพ้ืนที่ ภำยใต้ร่ำงนโยบำยและ

แผนระดับชำติ พ.ศ. 2566 - 2570 

กำรประชุมคณะกรรมกำรขับเคลื่อนแผนแม่บท

ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติประเด็นควำมมั่นคงและ

นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคง

แห่งชำติ คณะที่ 5 คณะกรรมกำรขับเคลื่อนแผน

ย่อยด้ำนกำรพัฒนำกลไกกำรบริหำรจัดกำรควำม

มั่นคงแบบองค์รวม ครั้งที่ 2/2564 

 

กำรเข้ำร่วมอบรม/สัมมนำโครงกำรขับเคลื่อน

มำตรกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมม่ันคง 

 

 

การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 ส ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ โดย กองควำมมั่นคงจังหวัดชำยแดนภำคใต้และชนต่ำงวัฒนธรรม 

(กชต.) ร่วมกับส ำนักงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ (สล.คปต.) 
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กลุ่มงานพัฒนาแผนปฏิบัติราชการภายในองค์กร ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 

รายงานผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 1 

และส ำนักงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรพูดคุยเพ่ือสันติสุขจังหวัดชำยแดนภำคใต้ (สล.คพส.) ในฐำนะ

หน่วยงำนเจ้ำภำพหลักแผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ได้ด ำเนินกำรตำม

ภำรกิจที่ส ำคัญ ดังนี้ 

 การจัดท าแผนระดับ 3 โดยได้จัดกำรประชุมส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดท ำรำยละเอียด (ร่ำง) 

แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ (ระยะที่ 2)  

พ.ศ. 2566 – 2570 และกำรศึกษำวิจัย เรื่อง กำรศึกษำวัฒนธรรมร่วมเพ่ือกำรส่งเสริมควำมมั่นคงในบริบท

ควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรมในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 

 การอ านวยการ ประสาน ขับเคลื่อนแผนและนโยบาย โดยได้มีกำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญ อำทิ  

1) กำรประชุมคณะท ำงำนเฉพำะกิจเพ่ือพิจำรณำรำยละเอียดโครงกำรเสริมสร้ำงอนำคตแก่เด็กและเยำวชน  

ผู้ได้รับผลกระทบจำกเหตุกำรณ์รุนแรงในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ ครั้งที่ 2/2564 2) กำรประชุมเพ่ือ

พิจำรณำโครงกำรเช่ำระบบป้องกันควำมปลอดภัยเขตเมือง (ระยะที่ 2) ด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 

(CCTV) ในพ้ืนที่ 6 อ ำเภอของ กอ.รมน.ภำค 4 สน. 3) กำรประชุมส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องเพ่ือก ำหนดโจทย์ 

กำรขับเคลื่อนกำรบูรณำกำรข้อมูลด้ำนควำมมั่นคง 4) กำรประชุมคณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนกำรบูรณำกำร

และใช้ประโยชน์ข้อมูลด้ำนควำมมั่นคง ครั้งที่ 1/2565 5) กำรหำรือเพ่ือเตรียมกำรประชุมคณะท ำงำน

พิจำรณำกลั่นกรองกำรด ำเนินงำนของ IGOs และ NGOs ในกำรแก้ไขปัญหำ จชต. 6) กำรประชุมส่วนรำชกำร

ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือหำรือแนวทำงกำรขับเคลื่อนงำนเสริมสร้ำงสังคมพหุวัฒนธรรมในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ 

ตำมข้อสั่งกำรนำยกรัฐมนตรี/ประธำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ 7) กำรประชุมคณะอนุกรรมกำรบริหำรจัดกำร

ด้ำนกำรศึกษำของนักศึกษำไทยมุสลิมในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ (อบม.จชต.) ครั้งที่ 5/2564 8) กำรประชุม

คณะท ำงำนพิจำรณำกลั่นกรองกำรด ำเนินงำนขององค์กำรระหว่ำงประเทศ ( IGOs) และองค์กรพัฒนำเอกชน 

(NGOs) ในกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ครั้งที่ 2/2564 9) กำรประชุมหำรือกำรขับเคลื่อน 

ศูนย์พัฒนำทักษะภำษำเพ่ือกำรสื่อสำรในพ้ืนที่ จชต. 10) กำรประชุมคณะอนุกรรมกำรศึกษำและประยุกต์ใช้

งำนวิจัยทำงวิชำกำรเพ่ือสนับสนุนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ตำมนโยบำยกำรบริหำรและ  

กำรพัฒนำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ (อศว.ชต) ครั้งที่ 3/2564 11) กำรหำรือหำรือระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่ สมช. กับ

เจ้ำหน้ำที่องค์กำรสันนิบำตมุสลิมโลก (Muslim World League : MWL) 12) กำรเดินทำงไปรำชกำร จชต. 

เพ่ือขับเคลื่อนภำรกิจงำนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 13) กำรประชุมกำรติดตำมควำมคืบหน้ำ 

กำรดูแลนักศึกษำไทยมุสลิมที่กลับมำจำกต่ำงประเทศ 14) กำรติดตำมสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ 

โรคติดเชื้อโควิด – 19 และมอบนโยบำยในกำรขับเคลื่อนงำนในพ้ืนที่ จชต. และ 15) กำรก ำหนดแนวทำง 

กำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรผู้แทนพิเศษของรัฐบำลฯ  
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กลุ่มงานพัฒนาแผนปฏิบัติราชการภายในองค์กร ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 

รายงานผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 1 

 การด าเนินงานที่เกี่ยวข้องภายใต้กลไกคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน

ภาคใต้ (คปต.) ดังนี้ 1) กำรประชุมส ำนักงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัด

ชำยแดนภำคใต้ (สล.คปต.) ครั้งที่ 2/2564 และครั้งที่ 3/2564 2) กำรประชุมส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ

พิจำรณำทบทวนกลไกคณะอนุกรรมกำรภำยใต้ คปต. 3) กำรประชุมหน่วยงำนเจ้ำภำพแผนงำนเพ่ือพิจำรณำ

กลั่นกรองค ำของบประมำณแผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2566 4) กำรประชุมหน่วยงำนเจ้ำภำพมิติงำนและเจ้ำภำพแผนงำนภำยใต้แผนปฏิบัติกำร 

เพ่ือพิจำรณำแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 5) กำรประชุมชี้แจงแนว

ทำงกำรจัดท ำงบประมำณ ภำยใต้แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 6) กำรประชุมส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจำรณำกลั่นกรองค ำขอ

งบประมำณรำยจ่ำยบูรณำกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ของแผนงำนพัฒนำและปรับปรุงประสิทธิภำพ

ด้วยหลักธรรมำภิบำล 

 การเดินทางไปราชการ/เข้าร่วมการสัมมนาที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 1) กำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือ

ปรับปรุงตัวชี้วัดในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนในกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2565 2) กำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือขับเคลื่อนและก ำกับดูแลกำรด ำเนินกำรตำมแผนงำน

โครงกำร ครั้ งที่  1  และ 3)  กำรประชุมสัมมนำเชิ งปฏิบัติกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำผลสัมฤทธิ์ 

กำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำยยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งที่ 1 

 

การส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศไทย 
ส ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ โดย กองควำมมั่นคงจังหวัดชำยแดนภำคใต้และชนต่ำงวัฒนธรรม 

(กชต.) ได้ด ำเนินกำรจัดกำรประชุมคณะอนุกรรมกำรประเมินสถำนกำรณ์และแก้ไขปัญหำเร่งด่วนเพ่ือส่งเสริม

กำรอยู่ร่วมกันภำยใต้สังคมพหุวัฒนธรรม (อปก.พว.) ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งเป็นกลไกส ำคัญในกำรขับเคลื่อน

แผนกำรส่งเสริมกำรอยู่ร่วมกันภำยใต้สังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศไทย นอกจำกนี้ ยังได้มีกำรอ ำนวยกำร 

ประสำนกำรขับเคลื่อนแผนฯ โดยลงพ้ืนที่ในภูมิภำคต่ำง ๆ จ ำนวน 3 ครั้ง ได้แก่ 1) กำรเดินทำงไปรำชกำร

จังหวัดนครพนม และจังหวัดสกลนคร 2) กำรเดินทำงไปรำชกำรจังหวัดรำชบุรี 3) กำรเดินทำงไปรำชกำร

จังหวัดเชียงรำย ทั้งนี้ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 กำรขับเคลื่อนแผนกำรส่งเสริมกำรอยู่ร่วมกันภำยใต้สังคม

พหุวัฒนธรรมในประเทศไทย ได้รับกำรเสนอให้เป็นโครงกำรส ำคัญของ สมช. (Flagship project) ซึ่งจะได้

พิจำรณำน ำข้อมูลที่เกี่ยวข้องไปสนับสนุนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ โดยเฉพำะในประเด็น  

ด้ำนกำรส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรม ในโอกำสต่อไป 
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กลุ่มงานพัฒนาแผนปฏิบัติราชการภายในองค์กร ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 

รายงานผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 1 

 การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 4/2564 ที่ประชุมได้พิจำรณำเพ่ือเสนอ

คณะรัฐมนตรี จ ำนวน 2 เรื่อง ดังนี้ 

 การปรับลดพื้นที่ อ.แว้ง จ.นรำธิวำส ออกจำกพ้ืนที่กำรประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน ที่มีควำมร้ำยแรง

ตำมพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 โดยน ำพระรำชบัญญัติกำรรักษำ

ควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร พ.ศ. 2551 มำบังคับใช้แทน 

 การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่ จชต.  (ยกเว้น  

อ.ไม้แก่น อ.แม่ลำน จ.ปัตตำนี อ.เบตง อ.กำบัง จ.ยะลำ อ.ศรีสำคร อ.สุไหงโก -ลก อ.สุคิริน และ อ.แว้ง  

จ.นรำธิวำส ) ออกไปอีก 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 20 ธ.ค. 64 และสิ้นสุดในวันที่ 19 มี.ค. 65 

 

การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
 ส ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ โดยกองควำมมั่นคงทำงทะเล (กมท.) ในฐำนะหน่วยรับผิดชอบ

กำรขับเคลื่อนแผนควำมมั่นคงแห่งชำติทำงทะเล (พ.ศ. 2558 – 2564) ได้ด ำเนินภำรกิจที่ส ำคัญ ดังนี้ 

 การจัดท าแผนความม่ันคงแห่งชาติทางทะเล (พ.ศ. 2566 - 2570) ผ่ำนกลไกคณะอนุกรรมกำร

เฉพำะกิจจัดท ำร่ำงแผนควำมมั่นคงแห่งชำติทำงทะเลฯ กำรประชุมคณะอนุกรรมกำรเฉพำะกิจจัดท ำร่ำงแผน

ควำมมั่นคงแห่งชำติทำงทะเล (พ.ศ. 2566 - 2570) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 64 โดยที่ประชุมได้รับ

ทรำบและให้ข้อคิดเห็นในกำรเตรียมกำรเพ่ือจัดท ำร่ำงแผนควำมมั่นคงแห่งชำติทำงทะเลฯ ในประเด็นต่ำง ๆ 

ดังนี้  1) แนวทำงกำรจัดท ำแผนควำมมั่นคงแห่งชำติทำงทะเลฯ 2) กระบวนกำรเสนอร่ำงแผน 

ควำมมั่นคงแห่งชำติทำงทะเลฯ 3) กำรก ำหนดกรอบแนวคิดเบื้องต้นของกำรจัดท ำแผนควำมมั่นคงแห่งชำติ

ทำงทะเลฯ และเค้ำโครงร่ำงแผนควำมมั่นคงแห่งชำติทำงทะเลฯ 4) กำรก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินกำร/กำรพัฒนำ  

 การพิจารณาสถานการณ์ความม่ันคงทางทะเลในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก โดยได้มีกำรน ำเสนอ

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยในกำรก ำหนดท่ำทีของไทยต่อกำรขยำยอิทธิพลของจีนในอ่ำวไทยต่อ เพ่ือเป็นกรอบ

กำรท ำงำนส ำหรับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องให้มีควำมเข้ำใจที่ตรงกันและสำมำรถปฏิบัติได้อย่ำงเป็นเอกภำพ  

ซึ่งข้อเสนอแนะดังกล่ำวเป็นไปตำมแนวทำงของยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง และแผนระดังชำติอ่ืน ๆ  

ซึ่งมุ่งเสริมสร้ำงและรักษำดุลยภำพสภำวะแวดล้อมระหว่ำงประเทศ 

 การพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนท่าทีต่อสถานการณ์การขยายอิทธิพลของจีนในอ่าวไทย  

รับทรำบควำมคืบหน้ำของกำรจัดท ำท่ำทีของไทยต่อสถำนกำรณ์กำรขยำยอิทธิพลของจีนในอ่ำวไทย  

ซ่ึงนำยกรัฐมนตรีได้กรุณำลงนำมเพ่ือเห็นชอบในหลักกำรเมื่อวันที่ 11 พ.ย. 64 เพ่ือให้ สมช. น ำไปถ่ำยทอดให้

กฎหมายด้านความมั่นคง 
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กลุ่มงานพัฒนาแผนปฏิบัติราชการภายในองค์กร ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 

รายงานผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 1 

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องมีควำมเข้ำใจที่ตรงกันและน ำไปปฏิบัติอย่ำงเป็นเอกภำพต่อไป นอกจำกนี้ ที่ประชุมยังได้

ให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะต่อกำรขับเคลื่อนท่ำทีของไทยฯ ไปสู่กำรปฏิบัติ 

 การประชุมคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาและจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  

(อจชล.) ครั้งที่ 3/2564 โดยได้มีกำรพิจำรณำก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินกิจกรรมควำมร่วมมือด้ำนวิชำกำร

กับเครือข่ำยมหำวิทยำลัย ซึ่งได้ลงนำมบันทึกข้อตกลงฯ กับ อจชล. และน ำข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นจำก 

ที่ประชุมฯ มำปรับปรุงประเด็นที่จะปรำกฎใน (ร่ำง) แผนควำมมั่นคงแห่งชำติทำงทะเลฯ รวมทั้งเพ่ิมเติม 

ในส่วนของกรอบแนวคิดในกำรจัดท ำแผน และกระบวนกำรจัดท ำแผน เพ่ือให้ (ร่ำง) แผนควำมม่ันคงแห่งชำติ

ทำงทะเลฯ มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

 การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อ านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ครั้งที่ 4 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 ปรำกฏประเด็นเพ่ือทรำบ จ ำนวน 5 เรื่อง ได้แก่ 1) นโยบำยกำรปฏิบัติงำนของ 

ศรชล. ประจ ำปีงบประมำณ 2565 2) แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ 2565 3) ควำมก้ำวหน้ำใน 

กำรอนุมัติอัตรำก ำลังแทนของ ศรชล. 4) ควำมก้ำวหน้ำในกำรจัดท ำข้อยังคบคณะกรรมกำรบริหำร ศรชล.  

ว่ำด้วยกำรบริหำรบุคคล พ.ศ. 2564 และ 5) งำนส ำคัญที่ด ำเนินกำรต่อเนื่องจำกปีงบประมำณ 2564 และมี

ประเด็นพิจำรณำ เรื่อง เครื่องแบบของ ศรชล.  

 โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง ความม่ันคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล : ภูมิรัฐศาสตร์  

ภัยคุกคาม และการสร้างเสถียรภาพในภูมิภาค โดยกำรสัมมนำวิชำกำรในครั้งนี้ ก่อให้เกิดกำรระดมองค์

ควำมรู้ในมิติควำมมั่นคงทำงทะเล (Maritime security) รวมถึงมิติของภูมิรัฐศำสตร์ ภัยคุกคำมทำงทะเลทั้ง

รูปแบบดั้งเดิมและรูปแบบใหม่ กับส่วนรำชกำรที่มีภำรกิจเกี่ยวข้องกับกำรรักษำผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล 

รวมถึงนักวิชำกำรและผู้ทรงคุณวุฒิในสำขำดังกล่ำว ซึ่งท ำให้ได้ข้อมูลที่มีประโยชน์ส ำหรับใช้ประกอบ  

กำรประเมินสถำนกำรณ์ อันจะน ำไปสู่กำรยกร่ำงแผนควำมม่ันคงแห่งชำติทำงทะเลฯ และยังชี้ให้เห็นภำพกว้ำง

ของพลวัตรกำรแข่งขันทำงภูมิรัฐศำสตร์ซึ่งเป็นภัยคุกคำมหลักต่อเสถียรภำพควำมมั่นคงในภูมิภำคเอเชีย

แปซิฟิก รวมทั้งได้รับฟังควำมคิดเห็นกับผู้เข้ำร่วมงำนถึงประเด็นที่ควรบรรจุไว้ในแผนควำมมั่นคงแห่งชำติ  

ทำงทะเลฉบับใหม่และแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะเชิงยุทธศำสตร์ที่จะส่งเสริมบทบำทในเวทีโลกให้แก่ประเทศ 

 

การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและประเทศรอบบ้าน 
 ส ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ โดย กองควำมมั่นคงกิจกำรชำยแดนและประเทศรอบบ้ำน (กชป.) 

ในฐำนะหน่วยรับผิดชอบแผนบริหำรจัดกำรชำยแดนด้ำนควำมมั่นคง (พ.ศ. 2559 – 2564) และแผนขับเคลื่อน

แผนบริหำรจัดกำรชำยแดนด้ำนควำมมั่นคง (พ.ศ. 2561 – 2564) ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนภำรกิจผ่ำนกลไก 

ที่ส ำคัญ ดังนี้ 
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กลุ่มงานพัฒนาแผนปฏิบัติราชการภายในองค์กร ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 

รายงานผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 1 

กลไก วันที่ ประเด็นส าคัญ 

คณะกรรมกำรพิจำรณำ

ปัญหำเขตแดนของประเทศ

ไทย ครั้งที่ 1/2564 

28 ต.ค. 64 - รับทรำบ 2 เรื่อง ประกอบด้วย 1) ภำพรวมกำรด ำเนินงำน

และสถำนะของเขตแดนของไทยและประเทศรอบบ้ำน และ 

2) แนวปฏิบัติกรณีที่มีกำรด ำเนินกำรที่กระทบต่อเส้น 

เขตแดน  

- พิจำรณำ กำรก ำหนดท่ำทีของไทยต่อประเด็นปัญหำเขต

แดนไทย - ลำว 

คณะอนุกรรมกำรเฉพำะกิจ

จัดท ำแผนปฏิบัติกรด้ำน

บริหำรจัดกำรชำยแดนด้ำน

ควำมมั่นคง (พ.ศ.2560 - 

2570) ครั้งที่ 1/2564 

9 พ.ย. 64 เห็นชอบในหลักกำรแนวทำงกำรจัดท ำกำรบริหำรจัดกำร

ชำยแดนในร่ ำ งนโยบำยและแผนระดับชำติ ว่ ำด้ วย 

ควำมมั่นคงแห่งชำติ  (พ.ศ. 2566 – 2570) และร่ำง

แผนปฏิบัติกำรด้ำนบริหำรจัดกำรชำยแดนด้ำนควำมมั่นคง 

(พ.ศ. 2565 – 2570) 

 

การเตรียมพร้อมและการป้องกันประเทศ 

 ส ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ โดย กองควำมมั่นคงด้ำนกำรเตรียมพร้อมและกำรป้องกันประเทศ 

(กตป.) ในฐำนะหน่วยรับผิดชอบกำรขับเคลื่อนแผนเตรียมพร้อมแห่งชำติ แผนกำรพัฒนำพ้ืนที่เพ่ือเสริม 

ควำมมั่นคงของชำติ และแผนผนึกก ำลังและทรัพยำกรเพ่ือกำรป้องกันประเทศ (ร่วมกับกระทรวงกลำโหม) 

โดยในห้วงไตรมำสที่ 1 มีผลกำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญใน 2 ภำรกิจภำยใต้แผนเตรียมพร้อมแห่งชำติ และแผน 

กำรพัฒนำพื้นที่เพ่ือเสริมควำมม่ันคงของชำติ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การขับเคลื่อนแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ มีกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 1) ประชุมคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุในงำน

จ้ำงที่ปรึกษำฯ ประจ ำงวดที่ 2 ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) และ2) ประชุมส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องเพื่อ

ก ำหนดกรอบกำรฝึกกำรบริหำรวิกฤตกำรณ์ระดับชำติประจ ำปี 2565 (C-MEX 22) 

 

การขับเคลื่อนแผนการพัฒนาพื้นที่ เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ  ด ำเนินกำร 1) หำรือแนวทำง 

กำรขับเคลื่อนแผนต ำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 2) ติดตำมและประเมินผล 

กำรด ำเนินงำนขับเคลื่อนแผนกำรพัฒนำพื้นที่เพื่อเสริมควำมมั่นคงแห่งชำติ (พ.ศ. 2562 - 2565) และรับฟัง

ข้อเห็นจำกภำคส่วนต่ำงๆ 3) เข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำรศูนย์วิจัยและคณะผู้เชี่ยวชำญด้ำนควำมมั่นคง  

ครั้งที่ 1/2565 4) เตรียมกำรโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร “กำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรปฏิบัติงำนพัฒนำ

พื้นที่เพื่อเสริมควำมมั่นคง” ประจ ำปี 2565 และ 5) เข้ำร่วมกำรประชุมส ำนักงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำร

พัฒนำเพื่อควำมมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภำคที่ 1 คร้ังที่ 1/2565 
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กลุ่มงานพัฒนาแผนปฏิบัติราชการภายในองค์กร ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 

รายงานผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 1 

การติดตามสถานการณ์ที่กระทบต่อความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ  

กิจการภายในประเทศ สังคมจิตวิทยา และสิทธิมนษุยชน  

รวมทั้งการขับเคลื่อนนโยบาย แผน และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
 

 ส ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ โดย กองควำมมั่นคงภำยในประเทศ (กภน.) ในฐำนะหน่วย

รับผิดชอบกำรขับเคลื่อนงำนกำรติดตำมและประเมินสถำนกำรณ์ควำมมั่นคงภำยในประเทศด้ำนสังคม

จิตวิทยำ และสิทธิมนุษยชน กำรขับเคลื่อนงำนควำมมั่นคงของสถำบันหลัก กำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำ  

ผู้หนีภัยจำกกำรสู้รบ และกำรขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรยุทธศำสตร์ผู้หลบหนี เข้ำเมืองและกำรโยกย้ำย 

ถิ่นฐำนประชำกรแบบไม่ปกติ ได้มีกำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญ ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฃ 

 

 

 

การขับเคลื่อนการติดตามและประเมินสถานการณ์ความมั่นคงภายในประเทศด้านสังคมจิตวิทยา  และ

สิทธิมนุษยชน โดยผู้แทน สมช. ได้เข้ำร่วมกำรเดินทำงไปน ำเสนอรำยงำนประเทศตำมอนุสัญญำระหว่ำง

ประเทศว่ำด้วยกำรขจัดกำรเลือกปฏิบัติทำงเชื้อชำติในทุกรูปแบบ (CERD) ด้วยวำจำ เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 64 

ซึ่งกำรน ำเสนอรำยงำนด้วยวำจำของคณะผู้แทนไทยประสบควำมส ำเร็จเป็นอย่ำงดี และเป็นโอกำสที่ไทยจะ

ได้ตอบค ำถำมและชี้แจงควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินกำรในห้วงที่ผ่ำนมำในกำรปฏิบัติตำมอนุสัญญำ CERD อีก

ทั้งยังได้รับทรำบทิศทำงและควำมสนใจของประชำคมระหว่ำงประเทศ 

การขับเคลื่อนงานความมั่นคงของสถาบันหลัก โดยที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรขับเคลื่อนกำรธ ำรง

รักษำสถำบันหลักของชำติ ครั้งที่ 1/64 เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 64 เห็นชอบในหลักกำรของ (ร่ำง) แนวทำง  

กำรขับเคลื่อนแผนปฏิบัติกำรฯ นอกจำกนี้ ที่ประชุมยังได้มอบหมำยให้หน่วยงำนหลักหำรือร่วมกับหน่วยงำน

ที่เกี่ยวข้อง เพื่อก ำหนดแผนกำรท ำงำน โดยเฉพำะโครงกำรส ำคัญที่สะท้อนควำมส ำเร็จในปีงบประมำณ   

พ.ศ. 2565 - 2566 เพื่อขับเคลื่อนเป้ำหมำยและตัวชี้วัดของกำรด ำเนินงำนในแต่ละแผนงำนให้ประสำน

สอดคล้องกับกิจกรรมของแต่ละหน่วยงำนเพื่อให้เกิดประสิทธิภำพและควำมชัดเจนมำกยิ่งขึ้น 

การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาผู้หนีภัยจากการสู้รบ โดยคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาผู้หนีภัยการสู้รบจาก

เมียนมา ครั้งที่ 2/64 เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 64 ได้รับทรำบ แนวทำงกำรด ำเนินกำรของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องใน

กำรให้ควำมช่วยเหลือผู้หนีภัยควำมไม่สงบชำวเมียนมำ และพิจำรณำค ำขอของ UNHCR ในกำรติดตั้งแผงโซ

ล่ำเซลล์ และเห็นชอบในหลักกำรทบทวนแนวทำงกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำผู้หนีภัยกำรสู้รบจำกเมียนมำ 

(พ.ศ. 2562 – 2565) 
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กลุ่มงานพัฒนาแผนปฏิบัติราชการภายในองค์กร ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 

รายงานผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 1 

การป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ 
  

ส ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ โดย กองควำมมั่นคงเกี่ยวกับภัยคุกคำมข้ำมชำติ (กภช.) ในฐำนะ

หน่วยรับผิดชอบกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชำติฯ ยุทธศำสตร์ 

กำรต่อต้ำนกำรก่อกำรร้ำยฯ และยุทธศำสตร์ในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำอำชญำกรรมข้ำมชำติฯ ได้มี 

กำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญ ดังนี้ 

 การพิจารณาหลักเกณฑ์ล าดับรองส าหรับการก าหนดให้ภารกิจหรือบริการของหน่วยงาน

ที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับความม่ันคงอ่ืน ๆ เป็นหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานส าคัญทางสารสนเทศ ที่ประชุม

เห็นชอบหลักเกณฑ์ล ำดับรองส ำหรับกำรก ำหนดให้ภำรกิจหรือบริกำรของหน่วยงำนที่มีภำรกิจเกี่ยวข้องกับ

ควำมมั่นคงอ่ืน ๆ เป็นหน่วยงำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนส ำคัญทำงสำรสนเทศ  โดยผู้แทน สกมช. ซึ่งเป็นหน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบหลักในกำรก ำหนดให้ภำรกิจหรือบริกำรของหน่วยงำนของรัฐเป็นหน่วยงำน CII ได้พิจำรณำ

หลักเกณฑ์ล ำดับรองฯ โดยเสนอให้ สมช. ปรับถ้อยค ำให้สอดคล้องกับกำรด ำเนินงำนหน่วยงำนภำรกิจ

เกี่ยวข้องกับควำมมั่นคงอ่ืน ๆ และเสนอแนะกำรด ำเนินงำนภำยใต้ควำมซับซ้อนระหว่ำงภำรกิจหรือบริกำร

ของหน่วยงำนที่มีภำรกิจเกี่ยวข้องกับควำมมั่นคงอ่ืน ๆ และควำมซับซ้อนระหว่ำงหน่วยงำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

ส ำคัญทำงสำรสนเทศ เพ่ือให้บรรลุหำแนวทำงแก้ไขต่อไป 

 การพิจารณาแนวทางการจัดตั้งศูนย์ประสานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยระบบ

คอมพิวเตอร์ ด้านความม่ันคงของรัฐ ส าหรับหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับความม่ันคงอ่ืน ๆ โดย 

กำรจัดตั้งศูนย์ประสำนกำรรักษำควำมปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ส ำหรับหน่วยงำน CII (Sectorial CERT) 

ด้ำนควำมมั่นคงของรัฐอย่ำงรวมศูนย์ เพ่ือรวมหน่วยงำนทั้ง 3 ภำรกิจหลักด้ำนควำมมั่นคง อันจะก่อให้เกิด

เอกภำพในกำรประสำนงำน และกำรแจ้งเตือนภัยคุกคำมทำงไซเบอร์แก่หน่วยงำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนส ำคัญ 

ทำงสำรสนเทศ 

 การพิจารณาแนวทางการจัดท าแผนการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ในระดับวิกฤต 

โดยกำรก ำหนดค ำนิยำมของภัยคุกคำมทำงไซเบอร์ในระดับวิกฤต ตำม (ร่ำง) ประกำศคณะกรรมกำรกำรรักษำ

ควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชำติ (กมช.) เรื่อง รำยละเอียดของลักษณะภัยคุกคำมทำงไซเบอร์ มำตรกำร

ป้องกัน รับมือ ประเมิน ปรำบปรำม และระงับภัยคุกคำมทำงไซเบอร์แต่ละระดับ พ.ศ. .... แบ่งประเภทของ 

ภัยคุกคำมทำงไซเบอร์ออกเป็น 2 ประเด็น คือ 1) มีกำรประทุษร้ำยต่อคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ 

ที่รุนแรงในลักษณะที่เป็นวงกว้ำงต่อโครงสร้ำงพ้ืนฐำนส ำคัญทำงสำรสนเทศของประเทศ และ 2) มีเหตุอันควร

เชื่อได้ว่ำ กำรก่อภัยคุกคำมทำงไซเบอร์นั้นกระทบหรืออำจกระทบต่อควำมสงบเรียบร้อยของประชำชน หรือ

เป็นภัยต่อควำมมั่นคงของรัฐ หรืออำจท ำให้ประเทศหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของประเทศตกอยู่ในภำวะคับขัน 

หรือมีกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับกำรก่อกำรร้ำยตำมประมวลกฎหมำยอำญำ กำรรบหรือกำรสงครำม   

มีควำมครอบคลุมในลักษณะของภัยคุกคำมทำงไซเบอร์ที่อำจถือได้ว่ำเป็นควำมรุนแรงในระดับวิกฤตแล้ว 
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กลุ่มงานพัฒนาแผนปฏิบัติราชการภายในองค์กร ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 

รายงานผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 1 

 การประชุมคณะท างานประสานงานและจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับ 

การป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติภายใน สมช. ครั้งที่ 1/2564 ที่ประชุมหำรือและให้

ควำมเห็นเกี่ยวกับหน่วยงำนบังคับใช้กฎหมำยที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติมในปัญหำอำชญำกรรมข้ำมชำติแต่ละประเภท

รวมถึงกำรก ำหนดประเภทอำชญำกรรมข้ำมชำติ 

 การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การต่อต้านการก่อการร้าย ครั้งที่  

2/2564 มติที่ประชุมฯ เห็นชอบในหลักกำรให้ปรับแก้รำยละเอียดของร่ำงแนวทำงป้องกันและยับยั้งแนวคิด

สุดโต่งที่นิยมควำมรุนแรงตำมควำมเห็นของคณะอนุกรรมกำรฯ และเห็นชอบในหลักกำรในกำรปรับแก้ชื่อ 

ปัจจัยควำมส ำเร็จ และกำรจัดตั้งกลไกกำรขับเคลื่อนร่ำงแนวทำงฯ 

 ส ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ โดย สถำบันควำมมั่นคงศึกษำ (สมศ.) รับผิดชอบภำรกิจด้ำน

กำรศึกษำ วิจัย และพัฒนำองค์ควำมรู้เพ่ือสร้ำงศักยภำพ และบริหำรจัดกำรคลังสมองด้ำนควำมมั่นคง โดยได้

ด ำเนินกำรผ่ำนกลไกคณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร คณะที่ปรึกษำ และคณะบุคคลที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 การประชุมคณะบุคคลเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของคณะที่ปรึกษาของสภา 

ความม่ันคงแห่งชาติ ครั้งที่ 6/2564 ที่ประชุมรับทรำบกำรเสนอประเด็น/หัวข้อกำรศึกษำแก่คณะที่ปรึกษำ

ของสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 และพิจำรณำเรื่อง กำรก ำหนดระเบียบวำระ 

กำรประชุมคณะที่ปรึกษำของสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ ครั้งที่ 10/2564 

 การประชุมคณะที่ปรึกษาของสภาความม่ันคงแห่งชาติ ครั้งที่ 10/2564 รับทรำบ จ ำนวน 

6 เรื่อง ได้แก่ 1) กำรปรับเปลี่ยนบุคคลผู้ด ำรงต ำแหน่งในคณะที่ปรึกษำของสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ  

2) ผลกำรด ำเนินงำนของคณะที่ปรึกษำของสภำควำมมั่นคงแห่งชำติในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  

3) กำรรำยงำนกำรด ำเนินงำนคณะที่ปรึกษำของสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ ต่อนำยกรัฐมนตรี 4) ค ำสั่งส ำนัก

นำยกรัฐมนตรี ที่ 19/2564 เรื่อง กำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 5) ร่ำงถ้อยแถลงร่วมอำเซียน 

ว่ำด้วยกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศส ำหรับกำร ประชุมรัฐภำคีกรอบอนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วย  

กำรเปลี่ยนแปลงสภำพ ภูมิอำกำศ สมัยที่ 26 6) สถำนกำรณ์ควำมมั่นคงภำยในและระหว่ำงประเทศที่กระทบ

ต่อควำมมั่นคง และพิจำรณำ 2 เรื่อง ได้แก่ 1) กำรจัดท ำรำยงำนผลกำรศึกษำฯ เรื่อง กำรแจ้งเตือนภัย 

ในภำวะวิกฤต โดย นำยบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ที่ปรึกษำของสภำ

ควำมมั่นคงแห่งชำติด้ำนกำรเตรียมพร้อมและป้องกันประเทศ และ 2) กำรเสนอประเด็น/หัวข้อกำรศึกษำ  

แก่คณะที่ปรึกษำของสภำควำมมั่นคงแห่งชำติในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

การพัฒนาองค์ความรู้ด้านความมั่นคง 
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กลุ่มงานพัฒนาแผนปฏิบัติราชการภายในองค์กร ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 

รายงานผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 1 

 การประชุมคณะที่ปรึกษาของสภาความม่ันคงแห่งชาติ ด้านการเตรียมพร้อมและป้องกัน

ประเทศฯ พิจำรณำกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรศึกษำฯ เรื่อง กำรแจ้งเตือนภัยในภำวะวิกฤต โดยมีผลกำรประชุม

สำระส ำคัญ ดังนี้ 1) ควำมส ำคัญของกำรแจ้งเตือนภัย ซึ่งมีควำมส ำคัญต่อกำรก ำหนดมำตรกำรในกำรจัดกำร

ควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย โดยได้ก ำหนดเป้ำหมำยในกำรแจ้งเตือนภัย เพ่ือให้กำรแจ้งเตือนภัยเป็นกำรส่ง

ข้อมูลที่ถูกต้องมีควำมแม่นย ำน่ำเชื่อถือไปยังส่วนรำชกำร หน่วยงำนและประชำชนได้อย่ำงรวดเร็วและ 

มีประสิทธิภำพ และ 2) กำรด ำเนินกำรของกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ในกำรแก้ไขปัญหำในห้วง 

ที่ผ่ำนมำ ตลอดจนกำรแจ้งเตือนภัยในปัจจุบัน  

 การประชุมคณะที่ปรึกษาของสภาความม่ันคงแห่งชาติของสภาความม่ันคงแห่งชาติ   

ครั้งที่ 11/2564 ปรำกฏประเด็นที่ประชุมรับทรำบ จ ำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ 1) ผลกำรประชุมสุดยอดผู้น ำ

อำเซียน ครั้งที่ 38 และ 39 และกำรประชุมสุดยอดผู้น ำเอเชียตะวันออก ครั้งที่ 16 โดย ผู้แทนกระทรวง 

กำรต่ำงประเทศ 2) ผลกำรประชุมคณะที่ปรึกษำของสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ ด้ำนกำรเตรียมพร้อมและ

ป้องกันประเทศ เรื่อง กำรจัดท ำรำยงำนผลกำรศึกษำ หัวข้อ กำรแจ้งเตือนภัยในภำวะวิกฤต และ  

3) สถำนกำรณ์ควำมมั่นคงภำยในและระหว่ำงประเทศที่กระทบต่อควำมมั่นคง โดย ผู้แทนส ำนักข่ำวกรอง

แห่งชำติ และประเด็นพิจำรณำ 2 เรื่อง ได้แก่ 1) รำยงำนกำรประเมินสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงของไทย 

ในปี พ.ศ.2565 (Security Outlook 2022) โดย คณะที่ปรึกษำฯ ด้ำนกำรข่ำวกรอง และ 2) สถำนกำรณ์ใน

เมียนมำ ผลกระทบต่อไทย และข้อเสนอแนะแนวทำงแก้ไขปัญหำ 

 การประชุมคณะอนุกรรมการจัดท าข้อเสนอทางวิชาการ (อจวค.) ครั้งที่ 3/2564 ปรำกฏ

ประเด็นที่ประชุมรับทรำบ จ ำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ 1) ควำมคืบหน้ำกำรจัดเวทีรับฟังภำควิชำกำร ภำคประชำสังคม 

และภำคท้องถิ่น ในกำรให้ข้อเสนอประเด็นที่ควรให้ควำมส ำคัญในนโยบำยควำมมั่นคงของไทย (ควำมมั่นคง

มนุษย์ สิ่งแวดล้อม อำหำรและน้ ำ พลังงำน) 2) ควำมคืบหน้ำกำรจัดเวทีรับฟังข้อเสนอประเด็นที่ควรให้

ควำมส ำคัญในนโยบำย ด้ำนควำมมั่นคงของไทยต่อประเทศรอบบ้ำนและอนุภูมิภำคลุ่มแม่น้ ำโขง 3) แนวทำง

และรูปแบบกำรมีส่วนร่วมในงำนวิชำกำรด้ำนควำมมั่นคงของนิสิต นักศึกษำและเยำวชน และประเด็นพิจำรณำ 

1 เรื่อง คือ กำรระบุประเด็นสถำนกำรณ์ด้ำนกำรเมืองและควำมมั่นคงของประเทศรอบบ้ำน (เมียนมำ  ลำว 

กัมพูชำ และมำเลเซีย) และข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย 

 โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอากาศและผลกระทบต่อ

ความม่ันคงฯ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือแลกเปลี่ยนมุมมอง ข้อคิดเห็นด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศกับ

ผลกระทบด้ำนควำมมั่นคง เพ่ือน ำข้อมูลประกอบกำรจัดท ำร่ำงนโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคง

แห่งชำติ (พ.ศ. 2566-2570) โดยได้รับควำมร่วมมือจำกสถำบันธรรมรัฐเพ่ือกำรพัฒนำและสิ่งแวดล้อม 

และสถำบันชุมชุนท้องถิ่นพัฒนำ มีกำรเสริมสร้ำงมุมมองเชิงนโยบำยให้เห็นถึงควำมเชื่อมโยงในเรื่อง  
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กลุ่มงานพัฒนาแผนปฏิบัติราชการภายในองค์กร ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 

รายงานผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 1 

กำรเปลี่ยนแปลงสภำพ ภูมิอำกำศกับประเด็นปัญหำควำมมั่นคงของชำติ และระดมควำมเห็นเพ่ือให้

ข้อเสนอแนะกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงบูรณำกำรจำกภำคส่วนวิชำกำร ประชำสังคม และเอกชน 

 การประชุมคณะที่ปรึกษาด้านการต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ   

ที่ประชุมพิจำรณำกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรศึกษำฯ เรื่อง กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย โดย  

คณะที่ปรึกษำฯ ด้ำนกำรต่อต้ำนกำรก่อกำรร้ำยและอำชญำกรรมข้ำมชำติ 

 การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองเรื่องเสนอคณะกรรมการนโยบาย

วิชาการด้านความม่ันคง ครั้งที่ 4/2564 เห็นชอบ 2 เรื่อง ดังนี้ 1) ร่ำงหลักสูตรควำมมั่นคงศึกษำ (ระดับต้น) 

รุ่นที่ 3 และ 2) แนวทำงและรูปแบบกำรมีส่วนร่วมในงำนวิชำกำรด้ำนควำมมั่นคงของนิสิตนักศึกษำและ

เยำวชน ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบในหลักกำรแนวทำงและรูปแบบกำรมีส่วนร่วมในงำนวิชำกำรด้ำนควำมมั่นคง

ของนิสิตนักศึกษำและเยำวชน และให้ฝ่ำยเลขำนุกำรฯ น ำควำมเห็นที่ประชุมไปปรับปรุงรำยละเอียดแนวทำง

และรูปแบบกำรด ำเนินงำนให้ชัดเจน พร้อมทั้งหำรือกับผู้แทน อว. และ ตร. ในกำรออกแบบกิจกรรมร่วมกัน 

 การประชุมหารือระหว่าง สมช. และคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านความม่ันคง รับทรำบ

และพิจำรณำ 4 ประเด็นส ำคัญ ได้แก่ 1) ผลกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรที่ปรึกษำด้ำนควำมมั่นคง  

ปี 2562 ถึงปัจจุบัน 2) แผนกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรที่ปรึกษำด้ำนควำมมั่นคง ในปีงบประมำณ 2565 

3) ปัญหำ อุปสรรค ข้อจ ำกัดกำรด ำเนินงำน และ 4) ประเด็นทีค่ณะกรรมกำรที่ปรึกษำด้ำนควำมมั่นคงต้องกำร

ขอรับกำรสนับสนุนเพิ่มเติมจำก สมช. 

 การประชุมคณะที่ปรึกษาของสภาความม่ันคงแห่งชาติ ครั้งที่ 12/2564 ที่ประชุมรับทรำบ 

1) ผลกำรประชุมคณะที่ปรึกษำของสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ เรื่อง สถำนกำรณ์ในเมียนมำและผลกระทบต่อ

ไทย 2) ควำมก้ำวหน้ำของยุทธศำสตร์ชำติและแผนกำรปฏิรูปประเทศ ณ เดือน พ.ย. 64 3) ควำมคืบหน้ำ 

กำรจัดท ำ (ร่ำง) นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ (พ.ศ. 2566 - 2570) และ  

4) สถำนกำรณ์ควำมมั่นคงภำยในและระหว่ำงประเทศที่กระทบต่อควำมมั่นคง และมีกำรพิจำรณำประเด็น

ด้ำนควำมมั่นคงที่ส ำคัญ จ ำนวน 6 เรื่อง ได้แก่ (1) อินโด - แปซิฟิกกับผลกระทบต่อควำมมั่นคงของไทย  

(2) ทิศทำงกำรด ำเนินกำรของควำมตกลงหุ้นส่วนทำงเศรษฐกิจภำคพ้ืนแปซิฟิก CPTPP หลังกำรประกำศ 

เข้ำร่วมของจีน (3) กำรรวมตัวของกลุ่ม AUKUS กับผลกระทบต่อควำมมั่นคงของไทย (4) กำรขยำยอิทธิพล

ของมหำอ ำนำจในกรณีกำรแสดงแสนยำนุภำพของจีนผ่ำนพ้ืนที่ไต้หวัน ( 5) กำรปลูกฝังองค์ควำมรู้

ประวัติศำสตร์ไทยแก่เยำวชน (6) กำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของเยำวชนในงำนด้ำนควำมม่ันคง และ (7) แนวโน้ม

และผลกระทบของกำรใช้อำกำศยำนไร้คนขับ 
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กลุ่มงานพัฒนาแผนปฏิบัติราชการภายในองค์กร ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 

รายงานผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 1 

ส ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ โดย กองประเมินภัยคุกคำม (กปภ.) ด ำเนินกำรติดตำมและ

ประเมินสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคง ผ่ำนกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ข่ำวกรองแห่งชำติ โดยจ ำแนกเป็นภำรกิจ 

ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ มุ่ง เน้นที่ส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ เพ่ือเตรียม 

ควำมพร้อมในกำรรับมือต่อควำมท้ำทำยด้ำนควำมมั่นคงที่อำจเกิดขึ้น โดยมีกำรด ำเนินกำรทั้งในเชิงรุกและ 

เชิงรับ เพ่ือเสริมสร้ำงควำมมั่นคงและควำมปลอดภัย ตลอดจนป้องกันและลดควำมเสี่ยงปัญหำที่อำจส่งผล

กระทบต่อประเทศไทยในอนำคต โดยห้วงไตรมำสที่ 1 จ ำแนกตำมภำรกิจที่ส ำคัญ ดังนี้ 

การด าเนินงานตามกรอบความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างไทยกับนานาประเทศ 

 การประชุมคณะกรรมการความร่วมมือด้านความม่ันคงของกลไกคณะท างานร่วมว่าด้วย

ความร่วมมือด้านการต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ  ภายใต้กรอบ BIMSTEC ครั้งที่  

1/64 ที่ประชุมพิจำรณำควำมคืบหน้ำและสถำนะล่ำสุดของคณะท ำงำนย่อยภำยใต้คณะท ำงำนร่วมว่ำด้วย

ควำมร่วมมือด้ำนกำรต่อต้ำนกำรก่อกำรร้ำยและอำชญำกรรมข้ำมชำติ ภำยใต้กรอบ BIMSTEC โดยมอบหมำย

ความร่วมมือด้านความมัน่คงกับต่างประเทศ 

การติดตามและประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคง 

กลไกคณะอนุกรรมการ จ ำนวน 3 คณะ ประกอบด้วย 1) คณะอนุกรรมกำรประเมินภัยคุกคำมต่อควำม

มั่นคงของชำติ (อปภช.) 2) คณะอนุกรรมกำรประสำนงำนเพ่ือประเมินภัยคุกคำมด้ำนกำรก่อกำรร้ำย 

และ 3) คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำสถำนกำรณ์ที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคงของชำติ 

การติดตามและประเมินสถานการณ์ โดยได้ด ำเนินกำร 1) จัดท ำรำยงำนประเมินสถำนกำรณ์ร่วมเฉพำะ

กรณี 2) หำรือด้ำนกำรข้ำวร่วมกับหน่วยงำนทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ และ 3) กำรประเมิน

สถำนกำรณ์ควำมม่ันคงประจ ำสัปดำห์ 

การพิจารณาสถานการณ์ด้านความม่ันคงที่ส าคัญ โดยประชุมส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจำรณำ

สถำนกำรณ์ควำมมั่นคงในเมียนมำและผลกระทบต่อไทย ซึ่งมีกำรก ำหนดฉำกทัศน์เพ่ือเป็นเครื่องมือใน

กำรวิเครำะห์แนวโน้มสถำนกำรณ์และก ำหนดมำตรกำรรับมือได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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กลุ่มงานพัฒนาแผนปฏิบัติราชการภายในองค์กร ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 

รายงานผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 1 

ให้ฝ่ำยเลขำนุกำรชี้แจงผลควำมคืบหน้ำและสถำนะล่ำสุดของคณะท ำงำนย่อยภำยใต้คณะท ำงำนร่วมว่ำด้ วย

ควำมร่วมมือด้ำนกำรต่อต้ำนกำรก่อกำรร้ำยและอำชญำกรรมข้ำมชำติภำยใต้กรอบ BIMSTEC (BIMSTEC 

JWG-CTTC) จ ำนวน 6 คณะ ประกอบด้วย 1) คณะท ำงำนย่อยว่ำด้วยประเด็นด้ำนกฎหมำยและกำรบังคับใช้

กฎหมำย (BIMSTEC Sub-Group on Legal and Law Enforcement Issues) 2) คณะท ำงำนย่อยด้ำน 

กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินและกำรต่อต้ำนกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย  

3) คณะท ำงำนย่อยว่ำด้วยควำมร่วมมือด้ำนกำรแลกเปลี่ยนข่ำวกรอง (BIMSTEC Sub – Group on 

Intelligence Sharing) 4) คณะท ำงำนย่อยว่ำด้วยกำรป้องกันกำรลักลอบค้ำยำเสพติด วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิต

และประสำท และเคมีภัณฑ์และสำรตั้งต้น ภำยใต้กรอบ BIMSTEC (BIMSTEC Sub – Group on Prevention 

of Illicit Trafficking on Narcotic Drugs, Psychotropic Substances and Precursor Chemicals)  

5) คณะท ำงำนย่อยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ (BIMSTEC Sub – Group on Human 

Trafficking and Illegal Migration) และ 6) คณะท ำงำนย่อยว่ำด้วยควำมร่วมมือในกำรต่อต้ำนกำรบ่มเพำะ

แนวคิดที่นิยมควำมรุนแรงและกำรก่อกำรร้ำย  (Sub - Group on the Cooperation on Countering 

Radicalization and Terrorism) 

 การประชุมคณะท างานย่อยว่าด้วยความร่วมมือในการต่อต้านการบ่มเพาะแนวคิดที่นิยม

ความรุนแรงและการก่อการร้าย ภายใต้กรอบ BIMSTEC ครั้งที่ 2 ได้หำรือในประเด็นส ำคัญ ดังนี้   

1) กำรน ำเสนอสถำนะด้ำนกำรบ่มเพำะแนวคิดที่นิยมควำมรุนแรงและกำรก่อกำรร้ำย ( Status of 

Radicalization and Terrorism and Measures taken towards Countering Radicalization and 

Terrorism) ของประเทศสมำชิก BIMSTEC 2) กำรพิจำรณำร่ำงเอกสำรแนวคิดควำมร่วมมือในกำรต่อต้ำน 

กำรบ่มเพำะแนวคิดที่นิยมควำมรุนแรงและกำรก่อกำรร้ำยของประเทศสมำชิก BIMSTEC 3) กำรพิจำรณำ

ขอบเขตควำมร่วมมือภำยใต้คณะท ำงำนย่อยว่ำด้วยควำมร่วมมือในกำรต่อต้ำนกำรบ่มเพำะแนวคิดที่นิยม  

ควำมรุนแรงและกำรก่อกำรร้ำย และ 4) กำรพิจำรณำแนวทำงควำมร่วมมือในอนำคตตำมขอบเขต 

ควำมร่วมมือ (ToR) ของคณะท ำงำนย่อยฯ และแนวทำงควำมร่วมมือตำมอนุสัญญำ BIMSTEC ว่ำด้วย 

ควำมร่วมมือด้ำนกำรต่อต้ำนกำรก่อกำรร้ำยสำกล องค์กรอำชญำกรรมข้ำมชำติ และกำรลักลอบค้ำยำเสพติด 

 การเตรียมการประชุมคณะท างานร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความม่ันคง

ระหว่างไทยและเวียดนาม ครั้งที่ 12 ซึ่งเป็นกรอบควำมร่วมมือด้ำนควำมมั่นคงที่ส ำคัญ ซึ่งในครำวนี้ เป็น 

กำรติดตำมควำมคืบหน้ำและหำรือประเด็นที่ควรผลักดันในกำรประชุมคณะท ำงำนร่วมว่ำด้วยควำมร่วมมือ

ด้ำนกำรเมืองและควำมม่ันคงระหว่ำงไทยและเวียดนำม ครั้งที่ 12 เพ่ือเตรียมกำรประชุมคณะท ำงำนฯ ที่จะจัด

ขึ้นในปี 2565 
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กลุ่มงานพัฒนาแผนปฏิบัติราชการภายในองค์กร ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 

รายงานผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 1 

การเข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการของคณะเอกอัครราชทูต  

ผู้น าหรือผู้แทนระดับสูง และหัวหน้าส่วนราชการต่างประเทศ/องค์กรระหว่างประเทศ 

 กำรเข้ำเยี่ยมคำรวะ และกำรหำรือข้อรำชกำรของคณะเอกอัครรำชทูต ผู้น ำหรือผู้แทนระดับสูง และ

หัวหน้ำส่วนรำชกำรต่ำงประเทศ/องค์กรระหว่ำงประเทศ เป็นภำรกิจหนึ่งที่มีควำมส ำคัญในกำรเจรจำ หำรือ 

และกระชับควำมสัมพันธ์ในระดับสำกล อีกทั้งยังเป็นกำรแสวงหำ ส่งเสริม และเร่งรัดกำรด ำเนินงำนภำยใต้

ควำมร่วมมือด้ำนควำมมั่นคงระหว่ำง สมช. กับประเทศและองค์กรต่ำง ๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่

ประเทศไทยอีกทำงหนึ่งด้วย โดยในห้วงไตรมำสที่ 1 ได้มีคณะบุคคลเข้ำเยี่ยมคำรวะและหำรือข้อรำชกำร ใน

ประเด็นด้ำนควำมมั่นคง ร่วมกับผู้บริหำรของ สมช. ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ 

กำรเข้ำเยี่ยมคำรวะและหำรือข้อรำชกำรกับหน่วยข่ำวญี่ปุ่น 15 ต.ค. 64 

กำรเข้ำเยี่ยมคำรวะและหำรือข้อรำชกำรกับ ลมช. ของที่ปรึกษำรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง

กำรต่ำงประเทศสหรัฐอเมริกำพร้อมคณะ ในโอกำสเดินทำงเยือนไทยอย่ำงเป็นทำงกำร 

19 ต.ค. 64 

กำรเข้ำเยี่ยมคำรวะและหำรือข้อรำชกำรกับ ลมช. เพ่ือแสดงควำมยินดีในโอกำสเข้ำรับ

ต ำแหน่งใหม ่ของเอกอัครรำชทูตรัสเซียประจ ำประเทศไทย 

26 ต.ค. 64 

กำรเข้ำเยี่ยมคำรวะและหำรือข้อรำชกำรกับ ลมช. ในโอกำสเดินทำงเยือนไทยอย่ำงเป็น

ทำงกำรครั้งแรก ของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงต่ำงของสหรำชอำณำจักร ภำยหลังเข้ำรับ

ต ำแหน่ง 

9 พ.ย. 64 

กำรเข้ำเยี่ยมคำรวะ ลมช. ของผู้แทนองค์กำรสหประชำชำติ ส ำนักงำนว่ำด้วยยำเสพติด

และอำชญำกรรมแห่งสหประชำชำติ (UNODC) 

18 พ.ย. 64 

กำรหำรือข้อรำชกำรกับ ลมช. ของรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักข่ำวกรองกลำงสหรัฐฯ  19 พ.ย. 64 

กำรเข้ำเยี่ยมคำรวะและหำรือข้อรำชกำรกับรอง ลมช. ของผู้ช่วยรัฐมนตรีว่ำกำร

กระทรวงกำรต่ำงประเทศแคนำดำ ด้ำนกิจกำรเอเชีย - แปซิฟิก 

29 พ.ย. 64 

กำรเข้ำเยี่ยมคำรวะและหำรือข้อรำชกำรกับ ลมช. ของผู้แทนส ำนักงำนข้ำหลวงใหญ่ 

ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชำชำติประจ ำประเทศไทย 

2 ธ.ค. 64 

กำรเข้ำเยี่ยมคำรวะ ลมช. ในโอกำสเข้ำรับต ำแหน่งใหม่และหำรือเพ่ือแลกเปลี่ยน

ข้อคิดเห็นในประเด็นผลประโยชน์ร่วมระหว่ำงไทยและจีน 

2 ธ.ค. 64 
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กลุ่มงานพัฒนาแผนปฏิบัติราชการภายในองค์กร ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 

รายงานผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 1 

กิจกรรม วันที่ 

กำรหำรือข้อรำชกำรกับเจ้ำหน้ำที่สถำนเอกอัครรำชทูตสหรัฐอเมริกำประจ ำประเทศไทย 2 ธ.ค. 64 

กำรเข้ำเยี่ยมคำรวะ ลมช. ของผู้ช่วยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรต่ำงประเทศ

สหรัฐอเมริกำ ด้ำนกิจกำรเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก พร้อมคณะ 

3 ธ.ค. 64 

กำรเข้ำเยี่ยมคำรวะและหำรือข้อรำชกำรของเอกอัครรำชทูตอินเดียประจ ำประเทศไทย 9 ธ.ค. 64 

กำรเข้ำเยี่ยมคำรวะและหำรือข้อรำชกำรของเอกอัครทูตสำธำรณรัฐอิสลำมอิหร่ำน

ประจ ำประเทศไทย 

15 ธ.ค. 64 

กำรเข้ำเยี่ยมคำรวะ ลมช. ของผู้อ ำนวยกำรคณะกรรมกำรกำชำดระหว่ำงประเทศ (ICRC) 

ส ำนักงำนภูมิภำคกรุงเทพฯ และคณะ 

22 ธ.ค. 64 

 



กลุ่ มง านพัฒนาแผนป ฏิบั ติ ร าชการภาย ในอง ค์กร
สาํนั กง านสภาความมั�นคงแห แ่งชา ติ


