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การขับเคลื่อนแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นความมั่นคง 

และนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาต ิ
 สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ โดย กองนโยบายและยุทธศาสตรความมั่นคง (กนย.) ในฐานะ

หนวยงานเจาภาพระดับนโยบายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ ประเด็นความมั่นคง และรับผิดชอบ 

การขับเคลื่อนแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นความมั่นคง และนโยบายและแผนระดับชาติวาดวย

ความมั่นคงแหงชาติ ไดดําเนินการขับเคลื่อนภารกิจที่สําคัญ จําแนกตามภารกิจ ดังนี ้

การขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ ประเด็นความ

ม่ันคง และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

ประเด็นความม่ันคง 

การจัดทํารางนโยบายและแผนระดับชาติวาดวย

ความม่ันคงแหงชาติ (พ.ศ. 2566 – 2570) 

การประชุมสวนราชการที่เก่ียวของเพ่ือพิจารณาการ

แบงมอบหนวยงานรับผิดชอบแนวทางการพัฒนา

ภายใตแผนยอยแผนแมบทภายใต ยุทธศาสตรชาติ 

ประเด็นความมั่นคง 

ประชุมสวนราชการที่ เ ก่ียวของ เ พ่ือพิจารณา

เอกสา รร าย ง าน กา รปร ะ เ มิ นแนว โน ม แล ะ

สถานการณดานความมั่นคงในชวงป พ.ศ. ๒๕66-

๒๕70  

การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาจัดทําขอเสนอ

เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการที่

ปรึกษาดานความมั่นคง 

การประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจจัดทําราง

นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคง

แหงชาติ ครั้งที่ 1/65 

การประชุมเตรียมการแถลงผลสัมฤทธิ์การดําเนิน

ตามยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง และแผนแมบท

ภายใตยุทธศาสตรชาต ิ

การประชุมหารือกับหนวยงานเจาภาพบูรณาการ

ขับเคลื่อนรางนโยบาย ในประเด็น 1) ยาเสพติด 2) 

การคามนุษย 3) โรคตดิตออุบัติใหม 

การประชุมสวนราชการท่ีเกี่ยวของเพื่อพิจารณา

เอกสารดานความมั่นคง 

การประชุมสวนราชการที่เก่ียวของเพ่ือพิจารณาแนว

ทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลในระดับ

พ้ืนที่ ภายใตรางนโยบายและแผนระดับชาติวาดวย

ความมั่นคงแหงชาติ 

การประชุมคณะกรรมการนโยบายของสภาความ

มั่นคงแหงชาติ 1/65 

การประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อจัดทําราง

นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคง

แหงชาติ ป 2566-2570 ครั้งที่ 1 และครั้งท่ี 2 

การประชุมหารือเพื่อวางกรอบทิศทางขอเสนอกลไก

การบริหารจัดการความมั่นคงแบบองครวม 

การประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อจัดทําราง

นโยบายและแผน (อจนผ.) ครั้งที่ 2/65 

การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางการ

พัฒนากลไกบริหารจัดการความมั่นคงแบบองครวม 

 

การประชุมซักซอมการแถลงผลสั มฤทธิ์ ก า ร

ดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติฯ 

 

การประชุมชี้แจงการดําเนินงานของ สมช.  

การขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนดานความมั่นคง
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การขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวดัชายแดนภาคใต 

 สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ โดย กองความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใตและชนตางวัฒนธรรม 

(กชต.) รวมกับสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต (สล.คปต.) 

และสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต (สล.คพส.) ในฐานะ

หนวยงานเจาภาพหลักแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต ไดดําเนินการตาม

ภารกิจที่สําคัญ ดังนี ้
 

 การจัดทําแผนระดับ ๓ โดยไดจัดประชุมสวนราชการที่เก่ียวของเพ่ือพิจารณาเปาหมาย/ตัวชี้วัด ของ 

(ราง) นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ นโยบายและแผนความ

มั่นคงที่ ๕ การปองกันและแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
 

 การอํานวยการ ประสาน ขับเคล่ือนแผนและนโยบาย โดยไดมีการดําเนินงานที่สําคัญ ดังนี้ 1) การ

ขับเคลื่อนภารกิจงานของคณะกรรมการผูแทนพิเศษของรัฐบาลในการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 

(คผบ.จชต.) การบูรณาการฐานขอมูลดานความมั่นคง จชต. และการขับเคลื่อนนโยบายไปสูการปฏิบัติในระดับ

พ้ืนที่ รวมทั้ง การจัดทําและตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจายคาตอบแทนผูปฏิบัติงานใน จชต. 

2) การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการดานการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต (อบศ.จชต.) ครั้ง

ที่ ๑/๒๕๖๕ 3) การประชุมสวนราชการที่เก่ียวของเพื่อกําหนดแนวทางการจัดสงขอมูลการดูแลนักศึกษาไทย

มุสลิมที่กลับมาจากตางประเทศ ในหวงสถานการณโควิด-๑๙ 4) การประชุมสวนราชการที่เก่ียวของ เพื่อ

พิจารณาทบทวนประกาศที่เก่ียวของกับการกําหนดอํานาจหนาที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายเปนอํานาจหนาที่

ของนายกรัฐมนตรี 5) การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาความรวมมือกับองคกรที่เก่ียวของท้ังในประเทศ

และตางประเทศ และการกําหนดทาทีระหวางประเทศ เพื่อสนับสนุนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 

(อพท.จชต.) ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๕ 6) การประชุมสวนราชการที่เก่ียวของ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในการขยาย

ระยะเวลาการประกาศสถานการณฉุกเฉินท่ีมีความรายแรงฯ 7) การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาความ

รวมมือกับองคกรที่เก่ียวของทั้งในประเทศและตางประเทศ และการกําหนดทาทีระหวางประเทศ เพ่ือ

สนับสนุนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต (อพท.จชต.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ 8) การประชุมคณะทํางาน

เฉพาะกิจ เพื่อศึกษาวิจัยสถานภาพการใชภาษาของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕  

9) การประชุมคณะกรรมการผูแทนพิเศษของรัฐบาลฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ 10) การประชุมเพ่ือเตรียมการและ

ซักซอมการประชุมแถลงผลสัมฤทธิ์ความคืบหนาในการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง แผน

แมบทฯ ประเด็นความมั่นคง ในหวงป พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 11) การประชุมสวนราชการที่เกี่ยวของเพ่ือ

พิจารณากําหนดทาทีของภาครัฐตอองคการความรวมมืออิสลาม (OIC) 12) การประชุมคณะอนุกรรมการ

ศึกษาและประยุกตใชงานวิจัยทางวิชาการเพื่อสนับสนุนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต ตามนโยบาย

การบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต (อศว.ชต.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ 13) การประชุมเพ่ือหารือแนว

ทางการขับเคลื่อนงานของกรรมการผูแทนพิเศษของรัฐบาลฯ 14) การประชุมเชิงปฏิบัติการดานการศึกษา

เพ่ือสันติภาพ เรื่อง “การศกึษาเพ่ือสันติภาพในประเทศเมียนมารและจังหวัดชายแดนภาคใตของประเทศไทย” 

และจัดการประชุมหารือรวมกับนักวิชาการ/คณะผูจัดงาน เพ่ือแลกเปลี่ยนแนวทางการแกไขปญหาจังหวัด

ชายแดนภาคใต  สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต   
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พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ 15) การประชุมเพื่อประสานการปฏิบัติรวมกับสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ (สศช.) และหนวยงานที่เก่ียวของกับการปรับ (ราง) นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัด

ชายแดนภาคใต พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ และ (ราง) แผนปฏิบัติการดานการบริหารและการพัฒนาจังหวัด

ชายแดนภาคใต พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ๑๖) การประชุมคณะกรรมการผูแทนพิเศษของรัฐบาลฯ ครั้งที่ ๓/๖๕ 

และ 1๗) โครงการเสริมสรางความเขาใจและแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาและการจัดการ

ดานการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต 
 

 การดําเนินงานท่ีเกี่ยวของภายใตกลไกคณะกรรมการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดน

ภาคใต (คปต.) ดังนี้ 1) การประชุมคณะกรรมการจัดทํางบประมาณรายจายบูรณาการประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๖ คณะที่ ๑ (๑.๑) แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 2) การ

ประชุมสวนราชการท่ีเก่ียวของกับฝายเลขานุการรวมเพื่อเตรียมการและซักซอมการประชุมคณะกรรมการ

จัดทํางบประมาณรายจายบูรณาการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ คณะที่ ๑ 3) การประชุมสวนราชการที่

เก่ียวของเพื่อพิจารณากลั่นกรองรายละเอียดแผนงาน/โครงการที่เก่ียวของ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

4) การประชุมสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต (สล.คปต.) 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ 5) การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต (คปต.) ครั้งที่ 

1/2565 6) การประชุม คปต. วาระพิเศษ ครั้งท่ี 1/2565 
 

 การเดินทางไปราชการ/เขารวมการสัมมนาที่เกี่ยวของ ดังนี้ 1) การบรรยายและการประชุมเชิง

ปฏิบัติการ การปรับโครงสรางการจัด และอัตรากําลัง กอ.รมน. ภาค ๔ สวนหนา ประจําป ๒๕๖๖ 2) การ

ประชุมหารือการกําหนดแนวทางการพัฒนาชุมชนบนพ้ืนที่สูงที่เปนกลุมชาติพันธุ 3) การประชุมเชิงปฏิบัติการ

ติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต ไตรมาส ๑ 4) การขับเคลื่อน

ภารกิจงานของคณะกรรมการผูแทนพิเศษของรัฐบาลฯ และการขับเคลื่อนนโยบายไปสูการปฏิบัติในระดับ

พ้ืนที่ 5) การขับเคลื่อนภารกิจการแกไขปญหา จชต. ในประเด็นการพัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารที่

เหมาะสมกับพ้ืนที่ จชต. และการบูรณาการฐานขอมูลดานความมั่นคงในการแกไขปญหา จชต. 6) การเดินทาง

ไปราชการเพ่ือลงพื้นที่สํารวจความพรอมโครงการเพ่ิมปริมาณน้ําในอางเก็บน้ําเข่ือนแมกวงอุดมธารา จ.

เชียงใหม และโครงการเพ่ิมปริมาณน้ําตนทุนเข่ือนภูมิพล จ.แมฮองสอน 7) การเขารวมการบรรยายกิจกรรม

อบรมหลักสูตร “เสริมทักษะเตรียมความพรอมผูนํารุนใหมจังหวัดชายแดนภาคใต” รุนที่ ๑ (Smart Leader 

of Southern Border Provinces) 8) การสัมมนาแนวทางการขับเคลื่อนงานของคณะกรรมการผูแทนพิเศษ

ของรัฐบาลในการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต (คผบ.จชต.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 9) การ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลดานการขาวเชิงลึกในระดับยุทธศาสตร เพื่อสนับสนุนการแกไข

ปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต ตามกรอบนโยบายการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. ๒๕๖๔ – 

๒๕๖๖ 10) การเดินทางไปราชการ จชต. เ พ่ือติดตามผลการดําเนินงานตามขอสั่งการ รอง นรม.  

(พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ) 11) การเดินทางไปราชการ เพื่อชี้แจงและรวมสังเกตการณโครงการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการสอบสวนคดีความมั่นคงในพ้ืนที่ จชต. ใหกับพนักงานสอบสวนคดีความมั่นคง และหัวหนา

งานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ จชต. 12) การประชุมพิจารณากลั่นกรองเรื่องท่ีเสนอ กพต. 

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ และ เขารวมการบรรยายในคราวการศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา

อุปสรรคในการจัดบริการสาธารณะ กิจกรรมสาธารณะฯ สภาผูแทนราษฎร 
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การสงเสริมการอยูรวมกันภายใตสังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศไทย 

 สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ โดย กองความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใตและชนตางวัฒนธรรม 

(กชต.) ไดดําเนินการดังนี้ 1) ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการจัดจางที่ปรึกษาวิจัย เรื่อง 

การศึกษาวัฒนธรรมรวมเพ่ือการสงเสริมความมั่นคงในบริบทความหลากหลายทางวัฒนธรรมในจังหวัด

ชายแดนภาคใต งวดที่ ๒ 2) การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานเสริมสรางพหุวัฒนธรรมในพ้ืนที่

จังหวัดชายแดนภาคใต (อพห.จชต.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ และประสานการขับเคลื่อนงานที่เก่ียวของ 3) การ

ประชุมสวนราชการท่ีเกี่ยวของเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของรางรายงานการศึกษาเกี่ยวกับสถานการณกลุม

ชาติพันธุท่ีสงผลกระทบตอการอยูรวมกันภายใตสังคมพหุวัฒนธรรมของประเทศไทย ทั้งนี้ ในปงบประมาณ 

2565 การขับเคลื่อนภารกิจงานชนตางวัฒนธรรม ไดรับการเสนอใหเปนโครงการสําคัญของ สมช. (Flagship 

project)  

รวมทั้ง พิจารณานําขอมูลที่เก่ียวของไปสนับสนุนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต โดยเฉพาะ

ในประเด็นดานการสงเสริมสังคมพหุวัฒนธรรม ไดแก 1) การประชุมสวนราชการที่เก่ียวของ เพ่ือรับทราบ

ขอเท็จจริงสถานการณปญหา และแลกเปลี่ยนแนวทางการสงเสริมและคุมครองกลุมชาติพันธุในพ้ืนท่ีภาคใต 

และ ๒) การประชุมหารือรวมกับผูแทนกลุมชาติพันธุและภาคีเครือขายนอกภาครัฐ เพ่ือรวบรวมขอมูลและ

ขอคิดเห็นจากภาคสวนท่ีเกี่ยวของ ทั้งจากหนวยงานภาครัฐ และภาคสวนอื่นนอกภาครัฐเก่ียวกับกลุมชาติพันธุ

ที่ตั้งถ่ินฐานตามหมูเกาะหรือทะเลชายฝง หรือ ชาวเล ในพื้นที่ภาคใต 

 

 การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณฉุกเฉิน (กบฉ.) ครั้งท่ี 1/2565 ไดมีมติดังนี้   

๑) เห็นชอบใหเสนอ ครม. พิจารณาการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณฉุกเฉิน ที่มีความรายแรงใน

พ้ืนที่ จชต. (ยกเวน อ.ศรสีาคร อ.สุไหงโก-ลก อ.แวง และ อ.สุครินิ จ.นราธิวาส อ.ไมแกน อ.แมลาน จ.ปตตานี 

และ อ.เบตง อ.กาบัง จ.ยะลา) ๒) เห็นชอบในหลักการการโอนอํานาจหนาที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายเปน

อํานาจหนาที่ ของนายกรัฐมนตรี และให สมช. ยกรางประกาศที่เกี่ยวของใหแลวเสร็จ กอนนําเสนอ ครม. 

พิจารณาตอไป ๓) เห็นชอบการแกไขการกําหนดตําแหนงพนักงานสอบสวนคดีความม่ันคงใหกับกลุมงาน

สอบสวนในกองบังคับการในพื้นที่ จชต. เพ่ือเสนอนายกรัฐมนตรีอนุมัติตอไป 

 การประชุมสวนราชการที่เกี่ยวของเพื่อพิจารณาราง พ.ร.บ. การบริหารราชการในสถานการณ

ฉุกเฉิน พ.ศ. .... มีสาระสําคัญ ดังนี้ ๑) การประเมินภาพรวมของการบังคับใชพระราชกําหนดการบริหาร

ราชการในสถานการณฉุกเฉินฯ ในบริบทของสถานการณฉุกเฉินในหวงที่ผาน ๓ ดาน ประกอบดวย (๑) การ

แกไขสถานการณฉุกเฉินที่มีความรายแรงในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต (๒) การแกไขสถานการณฉุกเฉินที่มี

ความรายแรงการชุมนุมทางการเมือง และ (๓) การแกไขสถานการณฉุกเฉินกรณีการแพรระบาดของเชื้อไวรัส

โคโรนา (โควิด – 19) ๒) พิจารณารางพระราชบัญญัติการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ....  

ที่ประชุมมีมติไมเห็นดวยตอตัวบทบัญญัติของรางพระราชบัญญัติฉบับดังกลาว โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเด็น

ตามรางมาตรา ๕ ที่กําหนดใหการประกาศสถานการณฉุกเฉินจะตองมีระยะเวลาไมเกิน ๓๐ วัน และกําหนดให

การประกาศและการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณฉุกเฉินของฝายบริหารตองไดรับความเห็นชอบ

กฎหมายดานความมั่นคง
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จากสภาผูแทนราษฎร และรางมาตรา ๑๒ ที่กําหนดใหพนักงานเจาหนาที่ท่ีมีอํานาจจับกุมหรือควบคุมตัว

บุคคลท่ีตองสงสัยไดไมเกิน ๔๘ ชั่วโมง นอกจากนี้ ที่ประชุมยังไมเห็นดวยที่จะกําหนดใหศาลปกครองมีเขต

อํานาจในการพิจารณาคดีภายใตรางพระราชบัญญัติฉบับนี้ แตควรกําหนดใหเปนอํานาจของศาลยุติธรรมดังที่

ไดกําหนดไวในพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 การเสวนาและวิพากษระหวางสวนราชการที่เกี่ยวของในหัวขอ กรอบการใชกําลังในการปฏิบัติ

หนาที่ของเจาหนาที่รัฐตามกฎหมายภายในประเทศไทยใหเปนไปตามมาตรฐานสากล 

 

การรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล 

 สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ โดยกองความมั่นคงทางทะเล (กมท.) ในฐานะหนวยรับผิดชอบ

การขับเคลื่อนแผนความมั่นคงแหงชาติทางทะเล (พ.ศ. 2558 – 2564) ไดดําเนินภารกิจที่สําคัญ ดังนี ้

กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 

การประชุมคณะอนุกรรมการ

ประสานแผน และติดตามผล

การปฏิบัติตามแผนความ

ม่ันคงแหงชาติทางทะเล ครั้ง

ที่ 1/2565 

มีเรื่องพิจารณา ๑ เรื่อง ไดแก แนวทางการกําหนดแผนงานหรือโครงการ

เก่ียวกับความมั่นคงแหงชาติซึ่งเปนเรื่องสําคัญ (Flagship Project) รองรับ

แผนความมั่นคงแหงชาติทางทะเล (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เห็นชอบใน

หลักการยกเวนการกําหนดโครงการสําคัญประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๖ รองรับแผนความมั่นคงแหงชาติทางทะเล (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

และจะมีการกําหนดโครงการสําคัญฯ เมื่อแผนความมั่นคงแหงชาติทาง

ทะเล (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เสร็จแลว ตอไป  

การประชุมคณะอนุกรรมการ

พิจารณาสถานการณท่ีสงผล

ตอการรักษาผลประโยชน

ของชาติทางทะเล ครั้ งที่  

1/2565 

มีเรื่องพิจารณา ๑ เรื่อง ไดแก รายงานการประเมินสถานการณความมั่นคง

ทางทะเลในระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพ่ือประกอบการจัดทํา

แผนความมั่นคงแหงชาติทางทะเล (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) มติที่ประชุม 

เห็นชอบรายงานการประเมินฯ โดยใหนําขอมูลและขอเสนอแนะของที่

ประชุม และประสานหนวยงานที่เก่ียวของเพื่อรวบรวมขอมูลเพ่ิมเติม 

นํามาปรับปรุงแกไข และนําเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาสถานการณฯ 

ในการประชุมครั้งตอไป  

การประชุมคณะอนุกรรมการ

เฉพาะกิ จจัด ทําร างแผน

ความมั่นคงแห งชาติทาง

ทะเล (พ.ศ. 2566 - 2570) 

ครั้งที่ 1/2565 

มีเรื่องพิจารณา ๑ เรื่อง ไดแก รางแผนความมั่นคงแหงชาติทางทะเล (พ.ศ. 

๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลักการของการจัดทํารางแผน

ความมั่นคงแหงชาติทางทะเล (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ความสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรชาติและแผนสําคัญระดับชาติ และสาระสําคัญของแผน ตามที่

ฝายเลขานุการฯ เสนอ ทั้งนี้ ใหนําขอเสนอแนะของที่ประชุมฯ พรองท้ัง 

ดําเนินการประสานขอมูลเพ่ิมเติมจากหนวยงานที่เก่ียวของ เพื่อปรับปรุง

รางแผนความมั่นคงแหงชาติทางทะเลฯ ใหมีความครบถวนสมบูรณ ตอไป 



ห น า  | 7 
 

รายงานผลการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 2 

การประชุมคณะอนุกรรมการ

ที่ปรึกษาและจัดการความรู

เพื่อผลประโยชนของชาติ

ทางทะเล (อจชล.) ครั้งท่ี ๑ 

มีเรื่องพิจารณา ๑ เรื่อง ไดแก การจัดตั้งองคกรจัดการความรูทางทะเลของ

ประเทศไทย มติที่ประชุม เห็นชอบและใหนําขอเสนอแนะของที่ประชุมฯ 

มาประกอบการเตรียมการหารือ เพื่อคัดเลือกมหาวิทยาลัยที่มีความ

เหมาะสมสําหรับการจัดตั้งองคกรจัดการความรูฯ ตอไป 

โครงการเดินทางเพื่อติดตาม

และประเมินผลการปฏิบัติ

ต า ม แ ผ น ค ว า ม ม่ั น ค ง

แหงชาติทางทะเล (พ.ศ. 

๒๕๕๘ – ๒๕๖๔) และรับฟง

ความคิดเห็นขอเสนอแนะ

ของสวนราชการในพื้นท่ีอาว

ไทยตอนบน 

๑. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทํารางแผนความมั่นคงแหงชาติทาง

ทะเล (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประกอบดวย ๔ สวน ไดแก ๑) บทสรุป

ผูบริหาร ๒) ความสอดคลองกับแผน ๓ ระดับตามนัยของมติ ครม. เมื่อ

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ๓) สาระสําคัญของแผน และ ๔) ภาคผนวก ใน

ภาพรวมที่ประชุมมีขอเสนอแนะ อาทิ รางแผนฯ ควรเพ่ิมเติม ๓ หัวขอ คือ 

(๑) ความเชื่อมโยงกับแผนระดับที่ ๓ ที่เก่ียวของ (๒) การขับเคลื่อนแผนฯ 

ไปสูการปฏิบัติ และ (๓) การติดตามและประเมินผลแผนฯ 

๒. การประชุมเพ่ือติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามแผนความ

มั่นคงแหงชาติทางทะเล (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔) พ้ืนที่อาวไทยตอนบน 

โดยมี การรับฟงสถานการณความมั่นคงทางทะเลในพ้ืนที่อาวไทยตอนบน 

ซึ่งมีประเด็นปญหาความมั่นคงทางทะเลที่สําคัญ อาทิ การแพรระบาดของ

โรคโควิด – ๑๙ การลักลอบเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย และความเสื่อมโทรม

ของทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ซึ่งท่ีประชุมไดมีการแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นและขอเสนอแนะ อาทิ การจัดทําฐานขอมูลกลาง และการพัฒนา

ระบบเทคโนโลยีรองรับการแลกเปลี่ยนขอมูลกลางดานกิจกรรมทางทะเล 

เพ่ือใหหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถนําไปใชประโยชนรวมกันในการ

ปฏิบัติงานทางทะเล รวมทั้ง เนนย้ําถึงความสําคัญของการสรางความ

ตระหนักรูความสําคัญของทะเลใหกับประชาชนทั่วไป ทั้ง สมช. จะนํามา

ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนความมั่นคงแหงชาติทางทะเล (พ.ศ. 

๒๕๕๘ – ๒๕๖๔) เพ่ือเปนขอมูลประกอบการจัดทําแผนความมั่นคง

แหงชาติทางทะเล (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับใหม ตอไป 

 

การบริหารจัดการความมัน่คงชายแดนและประเทศรอบบาน 

 สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ โดย กองความมั่นคงกิจการชายแดนและประเทศรอบบาน (กชป.) 

ในฐานะหนวยรับผิดชอบแผนบริหารจัดการชายแดนดานความมั่นคง (พ.ศ. 2559 – 2564) และแผน

ขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการชายแดนดานความมั่นคง (พ.ศ. 2561 – 2564) ไดดําเนินการขับเคลื่อนภารกิจ 

ที่สําคัญ ดังนี ้

 การประชุมสวนราชการท่ีเกี่ยวของเพื่อกําหนดแนวทางปฏิบัติของหนวยงานไทยตอกรณีการสูรบ

ในเมียนมา หนวยงานที่เก่ียวของไดเห็นชอบในหลักการการจัดทํา (ราง) แนวทางปฏิบัติในกรณท่ีีประเทศไทย

ไดรับผลกระทบกรณีตางๆ จากการสูรบในประเทศเมียนมา และไดมีการปรับปรุงแกไข 
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 การประชุมสวนราชการที่เกี่ยวของเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการใชเครื่องหมายสัญลักษณ

กลไกความรวมมือวาดวยการบังคับใชกฎหมายในแมน้ําโขงระหวาง 4 ประเทศ (จีน ลาว เมียนมา และ 

ไทย) ที่ประชุมเห็นชอบใหคงสัญลักษณกลไก 4 ประเทศ โดยใหมีการปรับแกไขสัญลักษณและปรบัแกไขภาษา

บนตราสัญลักษณ โดย ประสานกับ ตร.ภูธรภาค 5 และกงสุลตํารวจ ณ นครคุนหมิง  ประสานการแกไขกับ

ทางการจีน 

 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินสถานการณความม่ันคงชายแดนและตรวจสภาพพื้นท่ี

บริเวณชายแดนไทย-ลาว มีการหารือในประเด็น ดังนี้ ๑) การติดตามการดําเนินการตามมติคณะกรรมการ

พิจารณาปญหาเขตแดนของประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ๒) การตรวจสภาพพ้ืนที่กอสรางสะพานมิตรภาพ

ไทย – ลาว แหงที่ ๕ (บึงกาฬ – บอลิคําไซ) จ.บึงกาฬ และ ๓) ผลการดําเนินงานตามแผนบริหารจัดการ

ชายแดนดานความมั่ นคง (พ.ศ .  ๒๕๕๙ -  ๒๕๖๕)  ผู แทนหนวยงานที่ เกี่ ย วของในจั งหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  

 การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการเปด - ระงับ หรือปดจุดผานแดนประเภทตาง ๆ ครั้งที่ 

1/2565 ที่ประชุมไดมีการพิจารณาจุดผานแดนชั่วคราวเพ่ือการกอสรางสะพานมิตรภาพไทย – ลาว  

แหงที่ ๕ (บึงกาฬ – บอลิคําไซ) โดยกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงคมนาคม เปนผูเสนอ ซึ่งที่ประชุมมีมติ

เห็นชอบ ใหมีการเปดจุดผานแดนชั่วคราวเพ่ือการกอสรางสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แหงที่ ๕ (บึงกาฬ – 

บอลิคําไซ) ระหวางบานดอนยม ตําบลไคส ีอําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ประเทศไทย กับ บานกวยอุดม 

เมืองปากซัน แขวงบอลิคาํไซ สปป.ลาว 

 การประชุมสวนราชการท่ีเกี่ยวของเพื่อยกรางแผนปฏิบัติการดานการบริหารจัดการชายแดนดาน

ความมั่นคง (พ.ศ. 2566 - 2570) ประเด็นดานสาธารณสุข ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในแนวทางพัฒนา

ระบบการตรวจโรคระบาดและระบบสงตอผูปวยขามพรมแดน จากเดิม “... การสงตอผูปวยขามพรมแดนใหมี

ความชัดเจนและเกิดเอกภาพในการปฏิบัติงาน” เปน “...การสงตอผูปวยขามพรมแดนใหมีความชัดเจนและ

เกิดเอกภาพ ไรรอยตอในการปฏิบัติงาน และมีความสมดุลระหวางมิติดานมนุษยธรรมและดานความมั่นคง” 

 การประชุมฝายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาปญหาเขตแดนของประเทศไทย ที่ประชุมเห็น

ควรใหมีการจัดประชุมสวนราชการที่เกี่ยวของหรือรับทราบขอเท็จจริงจากหนวยงานระดับปฏิบัติและระดับ

นโยบายในกรณีการเปลี่ยนเสนทางเดินเรือของ นรข. เขตนครพนม บริเวณดอนบานหนาดและกําหนด 

แนวทางการปฏิบัติใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือปองกันการประทวงจากฝายลาวในอนาคต และเห็นควร

จัดการประชุมสวนราชการท่ีเก่ียวของทบทวนนโยบายทางการเดินเรือเหนือพ้ืนที่อางสิทธิทับซอนทางทะเล  

ไทย – กัมพูชา ใหมีความสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน 

 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อตดิตามความคืบหนาโครงการสะพานมิตรภาพไทย - กัมพูชา (หนอง

เอี่ยน - สตึงบท) ที่ประชุมรับทราบขอมูลจากหนวยงานที่เก่ียวของ ประเด็นความพรอมของโครงการฯ ใน

หลายดาน อาทิ ความคืบหนาการกอสรางสะพานฯ ปญหาและอุปสรรคผลกระทบตอชุมชนและผูประกอบการ 

รวมถึงสถานการณความมั่นคงในพ้ืนที่ คณะเดินทางไดลงพ้ืนท่ีตรวจสอบบริเวณจุดกอสรางสะพานมิตรภาพ

ไทย – กัมพูชา (หนองเอ่ียน – สตึงบท) และจุดกอสรางอาคารดานศุลกากร นอกจากนี้ ไดรับฟงและติดตามผล

การดําเนินงานของดานศุลกากรอรัญประเทศ ณ จุดผานแดนถาวรบานคลองลึก 

 การประชุมสวนราชการที่เกี่ยวของเพื่อพิจารณาประเด็นการเดินเรือในแมน้ําโขง ที่ประชุม

รับทราบผลการแกไขปญหาดอนบานหนาดในระดับพ้ืนที่ โดยหนวยงานในพ้ืนที่ดําเนินการรวมกันในการ
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คุมครองความปลอดภัยของประชาชนไทยที่ใชประโยชนในพ้ืนที่ และคุมครองความปลอดภัยใหแกประชาชน

อยูอยางสม่ําเสมอ ในสวนของระดับนโยบาย อยูในระหวางการเจรจาใหมีการตรวจภูมิประเทศรวมกับฝายลาว 

ในประเด็นการเดินเรือลาดตระเวนบริเวณดอนบานหนาด ที่ประชุมพิจารณาให นรข.ดําเนินการตามแนว

ปฏิบัติเดิม และมีมติใหหนวยงานในพื้นที่ประสานการดําเนินการกับหนวยงานระดับนโยบายอยางเครงครัด 

การเตรียมพรอมและการปองกันประเทศ 

 สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ โดย กองความมั่นคงดานการเตรียมพรอมและการปองกันประเทศ 

(กตป.) ในฐานะหนวยรับผิดชอบการขับเคลื่อนแผนเตรียมพรอมแหงชาติ แผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความ

มั่นคงของชาติ และแผนผนึกกําลังและทรัพยากรเพื่อการปองกันประเทศ (รวมกับกระทรวงกลาโหม) โดยใน

หวงไตรมาสที่ 2 มีผลการดําเนินงานที่สําคัญ ดังนี ้ 

กลุมงานแผน

เตรียมพรอมแหงชาติ 

กลุมงานอํานวยการและ

บริหารวิกฤตการณ

ระดับชาติ 

กลุมงานแผนการพัฒนาเพื่อเสริมความ

ม่ันคงของชาติ 

งานจัดจางผลิตสื่อวีดีทัศน

เพ่ือประชาสัมพันธการ

เตรียมพรอมแหงชาติ 

การจัดทําวีดิทัศนผลการฝก 

c-mex 21 

การประชุมสวนราชการที่เก่ียวของเพ่ือ

พิจารณาจัดทําโครงการ พมพ. ชายฝงทะเล

และเกาะแกง 

ประชุมคณะกรรมการ

ตรวจรับพัสดุโครงการจัด

จางที่ปรึกษา ประจํางวด

งานที่ ๔ 

การประชุมคณะอนุกรรมการ

จัดทําสถานการณและแนว

ทางการควบคุมการฝกการ

บริหารวิกฤตการณระดับชาติ 

ประจําป ๒๕๖๕ 

การเตรียมการเพ่ือจัดโครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการแบบบูรณาการในการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรปฏิบัติงานพัฒนาพื้นที่เพ่ือ

เสริมความมั่นคง และการบริหารจัดการความ

มั่นคงชายแดน ชายฝงทะเลเกาะแกง และ

พ้ืนที่สูง ประจําป ๒๕๖๕ (รุนที่ ๕) 

 สนับสนุนการดําเนินงานของ

ศูนยปฏิบัติการ ศูนยบริหาร

สถานการณโควิด – 19 

(ศปก.ศบค.) ตามที่ไดรับ

มอบหมาย 

การตรวจรับและพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส

ในการรายงานผลการดําเนินงานขับเคลื่อน

แผนความมั่นคงเฉพาะเรื่องของ สมช. รวมทั้ง

การประสานงานเพ่ือบันทึกขอมูลพื้นที่

เปาหมายเขาสูระบบ 

 การเดินทางไปราชการ/เขารวมการสัมมนาท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบ

บูรณาการ ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรปฏิบัติงานพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคง และการบริหารจัดการ

ความมั่นคงชายแดน ชายฝงทะเลเกาะแกง และพื้นที่สูง 2) การประชุมสวนราชการท่ีเก่ียวของเพื่อพิจารณา

การปรับพ้ืนท่ีสถานการณและมาตรการท่ีเกี่ยวของ และ 3) การเดินทางเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการและ

จัดทําแผนพัฒนาเสริมสรางกําลังกองทัพ 
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การติดตามสถานการณที่กระทบตอความมั่นคงของสถาบันหลักของชาต ิ

กิจการภายในประเทศ สังคมจิตวิทยา และสิทธิมนษุยชน 

รวมทั้งการขับเคลื่อนนโยบาย แผน และยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ 

 สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ โดย กองความมั่นคงภายในประเทศ (กภน.) ในฐานะหนวย

รับผิดชอบการขับเคลื่อนงานการติดตามและประเมินสถานการณความมั่นคงภายในประเทศดานสังคม

จิตวิทยา และสิทธิมนุษยชน การขับเคลื่อนงานความมั่นคงของสถาบันหลัก การขับเคลื่อนการแกไขปญหา 

ผูหนีภัยจากการสูรบ และการขับเคลื่อนการบริหารจัดการยุทธศาสตรผูหลบหนีเขาเมืองและการโยกยาย                 

ถิ่นฐานประชากรแบบไมปกติ ไดมีการดําเนินงานที่สําคัญ ดังนี ้

 การประชุมสวนราชการท่ีเกี่ยวของเพื่อหารือแนวทางการแกไขปญหาบุคคลที่ตกหลนจากการ

สํารวจตามยุทธศาสตรฯ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 1) กรณีกลุมที่อางวามีเชื้อสายไทย ใหกรมการปกครอง

พิจารณาตรวจสอบและแสวงหาหลักฐานที่เกี่ยวของเพื่อประกอบการรับรองความเปนคนไทยพลัดถ่ิน  

2) กลุมคนที่อางวามีเชื้อสายไทย ใหกรมการปกครองพิจารณาตรวจสอบและแกไขทะเบียนใหตรงกับ

ขอเท็จจริง และ 3) กลุมคนที่มีเชื้อสายไทยแตตกหลนจากการสํารวจในอดีต หากมีความจําเปนใหมีการสํารวจ

และจัดทําทะเบียนประวัติใหเกิดความชัดเจน 

 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามการแกไขปญหาผูมีปญหาสถานะและสิทธิของบุคคล ณ 

จังหวัดเชียงราย และการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อศึกษาแนวทางการแกไขปญหาผูหลบหนี 

เขาเมืองฯ ครั้งที่ 1/65 ผลการประชุม พบปญหากลุมเด็กนักเรียนที่อยูในสถานศึกษาแตไมมีสถานะบุคคล

ตามกฎหมาย กลุมผูเฒาไรสัญชาติ และกลุมอื่น ๆ โดยสํานักงานฯ ไดรับทราบประเด็นปญหาและอุปสรรคที่

ทําใหบุคคลดังกลาวไมสามารถเขาถึงสถานะทางทะเบียนได สําหรับผลการประชุม คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจฯ 

ครั้งท่ี 1/2565 โดยคณะอนุกรรมการฯ ไดเสนอใหมีการพิจารณากรอบโครงสรางการศึกษาวิจัยประเด็น

ปญหาเฉพาะตามขอเสนอฯ ออกเปน 6 ประเด็น ตามกลุมเปาหมายที่ยังไมสามารถเขาถึงสถานะทางทะเบียน

ได โดยท่ีประชุมฯ มีมติเห็นชอบและกําหนดระยะเวลาการศกึษาวิจัยตั้งแตเดือนกุมภาพันธ – เมษายน 2565 

 การประชุมสวนราชการที่ เกี่ยวของเพื่อแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นเกี่ยวกับขอเสนอแนะของ

คณะกรรมาธิการความมั่นคงแหงรัฐฯตอการบริหารจัดการแรงงานขามชาติ ที่ประชุมไดพิจารณา

ขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการความมั่นคงของรัฐฯ สภาผูแทนราษฎร ตอการบริหารจัดการแรงงาน 

ตางดาว กรณีการใหผลตรวจ ATK แทนการตรวจ PCR แกแรงงานตางดาวที่ไดรับวัคซีนครบโดสแลว รวมถึง

การอนุญาตใหใชสถานที่ของเอกชนเปนสถานที่กักตัว และพิจารณานําแรงงานตางดาวเขามาทางทาอากาศยาน 

โดยใหดําเนินการตามที่โรงงานกําหนด 

 การติดตามและประเมินผลการดํ าเนินงานและใชจ ายเงินกองทุนฯ และการประชุม

คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ครั้งที่ 3/65 การเดินทางเพ่ือติดตามการใชจายเงินกองทุนเพ่ือ

บริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว ท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณจากคณะกรรมการกองทุนฯ ในพื้นที่ 

จ.สุราษฎรธานี และ จ.นครศรีธรรมราช โดยผลการใชจายสวนใหญยังไมสามารถสะทอนเปาหมายที่กําหนดได 

อยางไรก็ตาม ผูแทนสวนราชการไดใหขอเสนอแนะ และกําหนดใหมีการรายงานผลการดําเนินการอยาง

ตอเนื่อง ตอไป 
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 การประชุมสวนราชการท่ีเกี่ยวของเพื่อประเมินสถานการณและติดตามการดําเนินการแกไข

ปญหาผูหลบหนีเขาเมืองกลุมเฉพาะ ที่ประชุมไดมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินการตาม SOP ใน

การใหความดูแลและชวยเหลือผูหนีภัยความไมสงบชาวเมียนมาตามหลักมนุษยธรรม รวมท้ัง การพิจารณาการ

ดําเนินการใหความชวยเหลือผูหลบหนีเขาเมืองชาวโรฮีนจาท่ีอยูภายใตความดูแลของสํานักงานตรวจคนเขา

เมือง 

 การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการดําเนินงานขององคการพัฒนาเอกชนและเครือขายภาค

ประชาสังคม ครั้งที่ ๑/๖๕ ที่ประชุมไดมีการหารือในประเด็น การดําเนินงานขององคการพัฒนาเอกชน 

(NGOs) การขยายระยะเวลาการดําเนินงานขององคการ NGOs รวมท้ังสถานะปจจุบันของรางพระราชบัญญัติ

การดําเนินกิจกรรมขององคกรไมแสวงหากําไร พ.ศ. .... 

 

การปองกันและแกไขปญหาการกอการรายและอาชญากรรมขามชาติ 

 สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ โดย กองความมั่นคงเก่ียวกับภัยคุกคามขามชาติ (กภช.) ในฐานะ

หนวยรับผิดชอบการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรแหงชาติฯ ยุทธศาสตร 

การตอตานการกอการรายฯ และยุทธศาสตรในการปองกันและแกไขปญหาอาชญากรรมขามชาติฯ  

ไดมีการดําเนินงานที่สําคัญ ดังนี้ 

การประชุมเพื่อหารือการพัฒนาการบังคับใช พ.ร.บ. การปองกันและปราบปรามการมีสวนรวมใน

องคกรอาชญากรรมขามชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ ในรูปแบบผสม คณะผูวิจัยรายงานการดําเนินการ โดย

สรุปสาระสําคัญถึงการเก็บขอมูลการวิจัย ปญหาอุปสรรค และขอสังเกตที่สําคัญ อาทิ ขอจํากัดในการ

บังคับใชกฎหมายของหนวยงานที่เกี่ยวของ ความทับซอนของอํานาจหนาที่ของหนวยงานที่เก่ียวของ 

เปนตน 

การประชุมสวนราชการที่เกี่ยวของเพื่อพิจารณารางบันทึกความเขาใจระหวาง สมช. ไทย และ 

กระทรวงการตางประเทศ และการพัฒนาสหราชอาณาจักร วาดวยความรวมมือในการตอตานการ

กอการราย ไดดําเนินการประชุมเปนที่เรียบรอย และจะนําขอเสนอในที่ประชุมไปปรับปรุงราง MOU

ตอไป 

การเดินทางไปราชการเพื่อเยี่ยมหารือกับสํานักงานประสานงานแกไขปญหายาเสพติดชายแดน 

กภช. และ UNODC เห็นพองกันในการสรางความเขาใจและแลกเปลี่ยนประสบการณการดําเนินงาน

ของสํานักงานประสานงานแกไขปญหายาเสพติดชายแดน (BLO) ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาและปรับปรุง

ความรวมมือระหวางหนวยงานทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ จึงกําหนดการเยี่ยมหารือรวมกับ 

BLO ในพื้นที่ จ.เชียงราย รวมทั้งสิ้น 3 อําเภอ ไดแก อ.แมสาย อ.เชียงแสน อ.เชียงของ โดยไดรับ

ทราบสถานการณปญหาอาชญากรรมขามชาติในพื้นที่ และการประสานงานระหวางหนวยงานผาน

กลไก BLO 
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 สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ โดย สถาบันความมั่นคงศึกษา (สมศ.) รับผิดชอบภารกิจดาน

การศึกษา วิจัย และพัฒนาองคความรูเพ่ือสรางศักยภาพ และบริหารจัดการคลังสมองดานความมั่นคง โดยได

ดําเนินการผานกลไกคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะที่ปรึกษา และคณะบุคคลที่เก่ียวของ ดังนี ้

 การประชุม คปษ.ดานการเตรียมพรอมและปองกันประเทศ ดานความม่ันคงภายในและระหวาง

ประเทศ และดานการขาวกรอง ที่ประชุมไดพิจารณา เรื่อง ขอเสนอแนะการจัดทํารายงานผลการศึกษาฯ 

เรื่อง อินโด-แปซิฟก กับผลกระทบตอความมั่นคงของไทย ในมิติการเตรียมพรอมและการปองกันประเทศ  

 การประชุมคณะบุคคลเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของ คปษ. ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๕ ที่ประชุมได

พิจารณาการกําหนดระเบียบวาระการประชุมคณะที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแหงชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ 

 ประชุมคณะกรรมการสภาการศึกษาของสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๕  

ที่ประชุมรับทราบ ๓ เรื่อง ไดแก ๑) ผลการประชุม คกก.นโยบายวิชาการดานความมั่นคง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  

๒) ความกาวหนาการศึกษาวิจัยประเด็นความมั่นคง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จํานวน ๖ โครงการ 

และ ๓) การจัดทํารางหลักสูตรการปองกันการกอการราย รุนที่ ๑ และพิจารณาเรื่องรางหลักสูตรความมั่นคง

ศึกษา (ระดับตน) รุนที่ ๓ โดยมีมติเห็นชอบในหลักการของรางหลักสูตรความมั่นคงศึกษา (ระดับตน) รุนที่ ๓ 

 การประชุมคณะอนุกรรมการจัดทําขอเสนอทางวิชาการเพื่อเสนอแนะยุทธศาสตร นโยบาย และ

แผนดานความม่ันคง ครั้งท่ี 1/2565 รับทราบและใหความเห็นที่สําคัญ ๔ ประเด็น ดังนี้ ๑) ผลการจัด

สัมมนาทางวิชาการมุมมองความมั่นคง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับผลกระทบดานความมั่นคง 

(The Security Impact of Climate Change) ๒) ความคืบหนาการดําเนินการความรวมมือการจัดสัมมนา

วิชาการมุมมองความม่ันคงรวมกับศูนยแมโขง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ สถาบันระหวางประเทศเพ่ือ

การคาและการพัฒนา ๓) การจัดเวทีรับฟงความเห็น (ราง) นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคง

แหงชาติ (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ๔) การะบุประเด็นสถานการณดานความมั่นคงทางชายแดน ทางทะเล ทาง

อากาศและอวกาศ ท้ังนี้ ที่ประชุมไดพิจารณาและใหความเห็นที่สําคัญ เรื่อง การกําหนดประเด็นสําคัญ/

แนวทางท่ีควรกําหนดในรางนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   

 การประชุมคณะที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแหงชาติ ครั้งที่ 1/2565 ที่ประชุมรับทราบ  

๑) รายงานผลการศึกษา เรื่อง การแจงเตือนภัยในภาวะวิกฤต โดย อธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม) ที่ปรึกษาฯ ดานการเตรียมพรอมและปองกันประเทศ ๒) ผลการประชุม 

คณะที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแหงชาติ ดานการตอตานการกอการรายและอาชญากรรมขามชาติ  

เรื่อง การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย ๓) รายงานการประเมินสถานการณดานความม่ันคงของไทยในป 

พ.ศ. ๒๕๖๕ (Security Outlook 2022) โดยคณะที่ปรึกษาฯ ดานการขาวกรอง ๔) การดําเนินงาน

การพัฒนาองคค์วามรู้ด้านความมันคง

การเดินทางไปราชการ/เขารวมการสัมมนาที่เกี่ยวของ ดังนี้ 1) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการณระดับ

ภูมิภาคเพ่ือสงเสริมความมั่นคงของมนุษยในการปองกันแนวคิดที่นิยมความรุนแรงในประเทศ  

2) การบรรยายในหัวขอ Communicating in Response to a Terrorist Attack ในรูปแบบผสม 



ห น า  | 13 
 

รายงานผลการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 2 

คณะอนุกรรมการจัดทําขอเสนอทางวิชาการเพ่ือเสนอแนะยุทธศาสตรนโยบายและแผนดานความมั่นคง  

๕) การจัดทําแผนระดับที่ ๓ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ (กอ.รมน. กห. อว.) และแนวทางปฏิบัติของ

กระทรวงกลาโหมในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน พ.ศ.๒๕๖๕ - ๒๕๗๐ (กห.) ๖) การพัฒนาองคความรู

ดานความม่ันคง (การพัฒนาองคความรูการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล (การจัดตั้งองคกรจัดการ

ความรูทางทะเล) การพัฒนาองคความรูการปองกันการกอการราย และ การจัดหลักสูตรความม่ันคงศึกษา 

และ ๗) สถานการณความมั่นคงภายในและระหวางประเทศที่กระทบตอความมั่นคง โดย ผูแทนสํานักขาว

กรองแหงชาติ และไดพิจารณา ๑ เรื่อง คือ แนวโนมผลกระทบและโอกาสของไทยจากการเปดใชรถไฟ

ความเร็วสูงจีน - ลาว ๔ ดาน ไดแก ๑) ดานการเมืองระหวางประเทศ โดย ผูแทนกรมเอเชียตะวันออก ๒) 

ดานการคมนาคม โดย ผูแทนกระทรวงคมนาคม  ๓) ดานการสงออกและสินคาเขาออก โดย ผูแทนกระทรวง

พาณิชย และผูแทนกรมศลุกากร ๔) ดานความมั่นคง โดย ผูแทนสํานักขาวกรองแหงชาติ และผูแทนกองทัพบก 

 การประชุมคณะบุคคลเพื่อสนับสนับสนุนการดําเนินงานของคณะท่ีปรึกษาของสภาความม่ันคง

แหงชาติ ครั้งที่ 2/2565 ที่ประชุมพิจารณาจํานวน ๒ เรื่อง ไดแก ๑) การจัดทํารายงานผลการศึกษาฯ 

รายบุคคล เรื่อง การขับเคลื่อนความมั่นคงทางทะเลแบบองครวมโดยใชกรอบแนวคิด เศรษฐกิจสีน้ําเงิน  

๒) ขอเสนอแนะการจัดทํารายงานผลการศึกษาฯ เรื่อง การรวมตัวของกลุม AUKUS กับผลกระทบตอความ

มั่นคงของไทย ในมิติตาง ๆ ไดแก (๑) ดานความมั่นคงระหวางประเทศ โดย ผูแทนสถาบันความมั่นคงศึกษา 

สมช. (๒) ดานการเตรียมพรอมและปองกันประเทศ โดย ผูแทนกองทัพเรือ และผูแทนสํานักนโยบายและแผน

กลาโหม  

 การประชุมคณะที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแหงชาติ ครั้งที่ 2/2565 ที่ประชุมรับทราบ  

๑) รายงานความคืบหนาการดําเนินงานของคณะที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแหงชาติ ปงบประมาณ ๒๕๖๕ 

๒) การจัดทําแผนระดับที่ ๓ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ รางแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

แหงชาติ พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๗๐ (ปภ.) รางนโยบายและแผนที่เกี่ยวของกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซ

เบอรแหงชาติ (สกมช.) ๓) ความกาวหนาของยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ (เดือนมกราคม 

๒๕๖๕) ๔) สถานการณความมั่นคงภายในและระหวางประเทศที่กระทบตอความมั่นคง โดย ผูแทนสํานักขาว

กรองแหงชาติ และมีประเด็นพิจารณา จํานวน ๒ เรื่อง ไดแก ๑) การจัดทํารายงานผลการศึกษาฯ เรื่อง การ

ขับเคลื่อนความมั่นคงทางทะเลแบบองครวมโดยใชกรอบแนวคิดเศรษฐกิจสีน้ําเงิน ๒) ขอเสนอแนะการจัดทํา

รายงานผลการศกึษาฯ เรื่อง การรวมตัวของกลุม AUKUS กับผลกระทบตอความมั่นคงของไทย  

 การประชุม คณะกรรมการพิจารณาการพัฒนาบุคลากรสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ 

พิจารณาจัดสงผูแทนสมัครเขารับการฝกอบรมใน ๓ หลักสูตร ไดแก  

๑) หลักสูตร “Comprehensive Security Cooperation (CSC 22-2)” จัดโดยสถาบัน DKI APCSS  

๒) หลักสูตร “Comprehensive Security Cooperation (CSC 22-3)” จัดโดยสถาบัน DKI APCSS 

๓) หลักสูตร “Attracting and Managing Foreign Direct Investment”  

 โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง พลวัตความม่ันคงชายแดนกับอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง โดยการ

สัมมนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณรวมกันระหวางนักวิชาการ และ

ผูเชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษา หนวยงานราชการพลเรือนและทหาร และสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ

เก่ียวกับ 1) พลวัตและความเปลี่ยนแปลงที่ทําใหภูมิทัศนของพ้ืนที่ชายแดนเปลี่ยนรูปไป รวมทั้งภัยคุกคามใหม

ซึ่งเกิดจากการเชื่อมโยงในภูมิภาค ท้ังดานกายภาพ กฎเกณฑเชิงสถาบัน การเชื่อมโยงระหวางประชาชนกับ
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รายงานผลการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 2 

ประชาชน และปจจัยที่เปนผลกระทบของสถานการณโลกและการจัดระเบียบโลกชุดใหมหลังเหตุการณ 

โควิด – ๑๙ (Post – COVID) 2) พลวัตการเปลี่ยนแปลงของประเทศรอบบานทางทะเล ทั้งประเด็นการขยาย

อิทธิพลและการแขงขันทางยุทธศาสตรของประเทศมหาอํานาจ การเชื่อมโยงโครงสราง พ้ืนฐาน 

และการคมนาคมขนสงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและมนุษยในพื้นที่

ชายแดน รวมไปถึงมิติสิ่งแวดลอม ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ภายใตบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงไป 

 การประชุมวางแผนดําเนินกิจกรรมทางวิชาการระหวางสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ กับ 

กองบัญชาการกองทัพไทย ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ พิจารณาประเด็นตาง ๆ ไดแก ๑) การจัดการเรียน

การสอนหลักสูตรวิทยาการทหาร แกนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันการศึกษา ๒) การใชพ้ืนท่ี 

จัดอบรมและกิจกรรมวิชาการดานความม่ันคง ๓) การจัดทํารางหลักสูตรการปองกันและปราบปรามการ 

กอการราย รุนที่ ๑  ๔) การแลกเปลี่ยนฐานขอมูลเชิงวิชาการดานความมั่นคง และ ๕) การจัดสัมมนาทาง

วิชาการดานความมั่นคง  

 การประชุมคณะบุคคลเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของคณะที่ปรึกษาของสภาความม่ันคง

แหงชาติ ครั้งที่ 3/2565 ที่ประชุมไดพิจารณา จํานวน ๒ เรื่อง ไดแก ๑) สถานการณรัสเซีย-ยูเครน และ

ทาทีไทย/ผลกระทบตอไทย ๒) การขยายอิทธิพลมหาอํานาจในกรณีการขยายแสนยานุภาพของจีนผานพ้ืนที่

ไตหวัน  

 การประชุมแลกเปลี่ยนองคความรูดานไซเบอร ๑) จนท. สมช. ไดรับการถายทอดความรูจากการ

ฝกอบรมฯ และใหขอมูลความเชื่อมโยงในประเด็นความมั่นคงท่ีผูแทน กอง/กลุมงาน รับผิดชอบ รวมทั้งให

ขอคิดเห็นเพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการความมั่นคงทางไซเบอร ๒) การจะพัฒนายุทธศาสตรใหมีความ

ครอบคลุมมากข้ึน สมช. ในฐานะผูดําเนินนโยบายความมั่นคงระดับชาติ อาจประสานงานกับ สกมช. ที่เปน

เจาภาพหลักในการทํางานดานความมั่นคงไซเบอร  โดยการขยายมุมมองในมิติสังคม และการบริหารจัดการ

แบบองครวม เพ่ือใหสอดคลองกับความมั่นคงยุคใหม ๓) การขยายผลการดําเนินงานตอเนื่องจากการฝกอบรม

ฯ โดย กภช. มีแผนจัดทําการฝกอบรมเรื่องไซเบอรเพ่ือเผยแพรขอมูลใหหนวยงานใน สมช. และหนวยงาน

ภาครัฐอ่ืน ๆ ในรูปแบบ Bootcamp 

 การประชุมคณะที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแหงชาติ ครั้งที่ 3/2565 รับทราบ จํานวน ๓ เรื่อง 

ดังนี้ 1) การรายงานผลการดําเนินงานผลการดําเนินงานของคณะที่ปรึกษาฯ ตอนายกรัฐมนตรี 2) การ

มอบหมายผูทรงคุณวุฒิพิเศษ/ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน สมช. เขารวมการดําเนินงานคณะที่ปรึกษาของสภาความ

มั่นคงแหงชาติ 3) สถานการณความมั่นคงภายในและระหวางประเทศที่กระทบตอความม่ันคง  

รวมท้ัง การใหความเห็นที่สําคัญ จํานวน ๒ เรื่อง ดังนี้ 1) สถานการณรัสเซีย – ยูเครน และทาทีไทย/

ผลกระทบตอไทย 2) การขยายอิทธิพลมหาอํานาจในกรณีการขยายแสนยานุภาพของจีนผานพื้นที่ไตหวัน 
 

 
 สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ โดย กองประเมินภัยคุกคาม (กปภ.) ดําเนินการติดตามและ

ประเมินสถานการณความมั่นคง ผานการขับเคลื่อนยุทธศาสตรขาวกรองแหงชาติ โดยจําแนกเปนภารกิจ ดังนี ้

 

 

การติดตามและประเมินสถานการณดานความมั่นคง
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รายงานผลการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 2 

 

การบูรณาการขอมูลดานความมั่นคง 

 สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ โดย ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) ในฐานะ

หนวยรับผิดชอบในระดับนโยบายของแผนปฏิบัติการดานการบูรณาการขอมูลดานความมั่นคง ระยะที่ ๑  

(พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)  ดําเนินการภารกิจที่สําคัญ ดังนี ้

 การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการและใชประโยชนขอมูลดานความม่ันคง ครั้ง

ที่ ๑/๒๕๖๕ ที่ประชุมมีการพิจารณา ๓ เรื่อง คือ  

 ๑. การกําหนดโจทยที่มีความสําคัญเรงดวนเพื่อใชเปนประเด็นในการดําเนินการนําเขาขอมูลขนาด

ใหญ (Big Data) โดยที่ประชุมมีมติที่สําคัญ คือ เห็นชอบในการกําหนดประเด็นการบริหารจัดการผูหลบหนีเขา

เมือง ใหเปนประเด็นเรงดวนที่จะตองดําเนินการ และเห็นชอบใหแตงตั้งคณะทํางานบูรณาการขอมูลการ

บริหารจัดการผูหลบหนีเขาเมือง เพ่ือพิจารณาเรื่องดังกลาว  

 ๒. การกําหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลการดําเนินการบูรณาการขอมูลดานความม่ันคง

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยที่ประชุมมีมติที่สําคัญ คือ มอบหมายใหศูนยดิจิทัลเพ่ือความม่ันคง กอง

อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ศดม.กอ.รมน.) ประสานงานเพ่ือแจงความคืบหนา

สถานภาพ ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการพัฒนาระบบแพลตฟอรมพ้ืนฐานและการบูรณาการขอมูลดาน

ความมั่นคงที่เกี่ยวของภายใตการดําเนินงานของ กอ.รมน. และมอบหมายใหคณะทํางานบูรณาการขอมูลการ

บริหารจัดการผูหลบหนีเขาเมือง รายงานผลการแลกเปลี่ยน/เชื่อมโยงขอมูล ภายใตการดําเนินงานของ

๓. กลไกคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทํางาน  จํานวน ๔ คณะ ประกอบดวย  

๑) คณะกรรมการรอยกรองงานของสภาความมั่นคงแหงชาติ เพ่ือพิจารณาเสนอแนะนโยบาย แผน 

และพิจารณากลั่นกรองปญหาความมั่นคงแหงชาติที่สําคัญ ๒) คณะอนุกรรมการพิจารณาสถานการณ

ที่มีผลกระทบตอความมั่นคงแหงชาติ (อสกช.) เพ่ือติดตามสถานการณความมั่นคงภายในประเทศ 

สถานการณความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต สถานการณความมั่นคงชายแดนและประเทศรอบบาน 

และสถานการณตางประเทศ โดยกําหนดจัดประชุม ๒ ครั้ง/เดือน ๓) คณะอนุกรรมการประสานงาน

เพ่ือประเมินภัยคุกคามดานการกอการราย (อปกร.) เพ่ือวิเคราะหสถานการณการกอการรายที่อาจ

กอใหเกิดภัยคุกคามตอความมั่นคงแหงชาติ ซึ่งกําหนดจัดประชุม ๑ ครั้ง/ไตรมาส และ ๔) การประชุม

คณะทํางานประสานและติดตามสถานการณดานความมั่นคง ซึ่งเปนการแลกเปลี่ยนขอมูลสถานการณ

ความมั่นคงรวมกับ กอง/กลุมงาน ภายใน สมช. 

๑. การติดตามและประเมินสถานการณ โดยดําเนินการ ดังนี้ ๑) การจัดทํารายงานประเมินสถานการณ

รวมเฉพาะกรณ ี๒) การหารือดานการขาวรวมกับหนวยขาวทั้งในประเทศและตางประเทศ และ ๓) การ

ประเมินสถานการณความมั่นคงประจําสัปดาห 

๒. การพิจารณาสถานการณความม่ันคงที่สําคัญ การจัดทํารายสถานการณความตึงเครียดระหวางรัสเซีย

กับยูเครน เพ่ือประกอบการพิจารณาแนวโนมสถานการณและผลกระทบตอประเทศไทยในมิติตาง ๆ 
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รายงานผลการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 2 

คณะทํางานฯ ใหคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการและใชประโยชนขอมูลดานความมั่นคงทราบ  

 ๓. การเพ่ิมเติมองคประกอบของคณะอนุกรรมการฯ โดยเพ่ิมผูชวยเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ 

เปนอนุกรรมการฯ 

 การประชุมคณะทํางานบูรณาการขอมูลการบริหารจัดการผูหลบหนีเขาเมือง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕   

ที่ประชุมมีการพิจารณา ๒ เรื่อง คือ  

 ๑. แนวทางการดําเนินการบูรณาการขอมูลการบริหารจัดการผูหลบหนีเขาเมือง โดยที่ประชุมมีมติที่

สําคัญ คือ (๑) ใหหนวยงานที่เกี่ยวของ/หนวยงานเจาของขอมูลรวมกันดําเนินการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยน และ

แบงปนขอมูลภายใตความตระหนักรู มีความโปรงใส ตรวจสอบได ตามหลักธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐที่ สพร. 

กําหนด (๒) ให สมช. นําเรียนรองนายกรัฐมนตรี เพ่ืออนุมัติหลักการในการบูรณาการขอมูลฯ (๓) ให สมช. 

และ/หรือ กอ.รมน. ทําหนาท่ีประสานการปฏิบัติ/เขาพบหารือเฉพาะหนวยงานท่ีเกี่ยวของในฐานะเจาของ

ขอมูล (๔) ใหคณะทํางานฯ ทําหนาที่อํานวยการ และประสานการปฏิบัติงานรวมกับ สมช. และ/หรือ กอ.รมน. 

โดยหนวยงานเจาของขอมูลกําหนดผูรับผิดชอบในดานตางๆ ไดแก ฝายอํานวยการ ฝายตรวจสอบความ

ถูกตองของขอมูล เจาหนาที่ดานเทคนิค และเจาหนาท่ีที่มีความเชี่ยวชาญเก่ียวกับการใชขอมูล (Domain 

Expert)  และ (๕) ใหคณะทํางานฯ เสนอแนะการกําหนดโจทยเพ่ิมเติมในประเด็นการบริหารจัดการผูหลบหนี

เขาเมืองเพ่ือใหเกิดโจทยใหมตอไป  

 ๒. การกําหนดโจทยและชุดขอมูลของหนวยงานที่เก่ียวของ สําหรับเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลการ

บริหารจัดการผูหลบหนีเขาเมือง โดยที่ประชุมมีมติที่สําคัญ คือ เห็นชอบการกําหนดโจทยในหัวขอ “ความ

เคลื่อนไหวของชาวตางชาติที่มีผลกระทบตอความมั่นคงภายในประเทศไทย” และกําหนดฐานขอมูล/ชุดขอมูล

ของหนวยงานทั้ง ๑๓ หนวยงาน และเห็นควรใหมีการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยน และแบงปนฐานขอมูล/ชุดขอมูล

จากหนวยงานเจาของขอมูล ภายใตกฎหมาย และระเบียบฯ ท่ีเก่ียวของ โดยมอบหมายให สมช. และ/หรือ 

กอ.รมน. ประสานรายละเอียดเพ่ิมเติมกับหนวยงานเจาของขอมูลตอไป 

 

 
การเขาเยี่ยมคารวะ และการหารือขอราชการของคณะเอกอัครราชทูต ผูนําหรือผูแทนระดับสูง และ

หัวหนาสวนราชการตางประเทศ/องคกรระหวางประเทศ เปนภารกิจหนึ่งที่มีความสําคัญในการเจรจา หารือ 

และกระชับความสัมพันธในระดับสากล อีกท้ังยังเปนการแสวงหา สงเสริม และเรงรัดการดําเนินงานภายใต

ความรวมมือดานความมั่นคงระหวาง สมช. กับประเทศและองคกรตาง ๆ เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด 

แกประเทศไทยอีกทางหนึ่งดวย โดยในหวงไตรมาสที่ 2 ไดมีคณะบุคคลเขาเยี่ยมคารวะและหารือขอราชการ

ในประเด็นดานความมั่นคง รวมกับผูบริหารของ สมช. ดังนี ้
 

กิจกรรม วันที่ 

การเขาเยี่ยมคารวะและหารือขอราชการกับ ลมช. ของเอกอัครราชทูตเวียดนาม

ประจําประเทศไทย  

26-ม.ค.-65 

การเขาเยี่ยมคารวะ ลมช. ของ เอกอัครราชทูตไอรแสนด และคณะ 26-ม.ค.-65 

     การเขาเยี่ยมคารวะและหารอืขอราชการของคณะเอกอัครราชทูต
    ผูนําหรือผูแทนระดับสูง และหัวหนาสวนราชการตางประเทศ/องคกรระหวางประเทศ
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รายงานผลการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 2 

การเขาเยี่ยมคารวะ ลมช. ของ เอกอัครราชทูตเบลเยี่ยม พรอมคณะ 19-ม.ค.-65 

การเขาเยี่ยมคารวะและหารือขอราชการ กับ ผูแทน ลมช. ของ อธิบดีกรมเอเชียและ

แปซิฟก กต. เยอรมนี และคณะ 

24-ม.ค.-65 

การเขาเยีย่มคารวะและหารือขอราขการ กับ ลมช. ของ เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรป 

(EU) พรอมคณะ 

2-ก.พ.-65 

การเขาเยี่ยมคารวะ ลมช. ของคณะผูแทนจากองคการระหวางประเทศเพ่ือการ

โยกยายถิ่นฐาน 

17-ก.พ.-65 

 

 



กลุ่มงานพฒันาแผนปฏิบติัราชการภายในองค์กร
สาํนกังานสภาความมั�นคงแหง่ชาติ


