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สวนที่ ๑ 

ภาพรวมการเบกิจายงบประมาณ ไตรมาสที่ ๓ 



 

1 รายงานผลการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ ๓ 

 

 

 

34.31

45.38

49.13

74.45

แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแกไข

ปญหา จชต.

แผนงานพ้ืนฐานดานความมั่นคง

แผนงานยุทธศาสตรปองกันและแกไข

ปญหาที่มีผลกระทบตอความมั่นคง

แผนงานบุคลากรภาครฐั

ภาพรวม 

53.41%  

งบประมาณที่ใชในการเบิกจาย 

รวม 113,081,766.02 บาท 

แผนงานยุทธศาสตรปองกันและแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอความมั่นคง 

เบิกจาย  9,666,232.66  บาท 

แผนงานบูรณาการขบัเคลื่อนการแกไขปญหา จชต. 

เบิกจาย  16,879,341.69  บาท 

แผนงานบุคลากรภาครัฐ 

เบิกจาย  55,621,053.40  บาท 

แผนงานพื้นฐานความม่ันคง 

เบิกจาย  30,915,138.27  บาท 



 

 
สวนที่ ๒ 

ผลการดาํเนนิงานจําแนกตามภารกิจ 



 
 

2 รายงานผลการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ ๓ 

 

 สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ ในฐานะศูนยปฏิบัติการ ศูนยบริหารสถานการณโควิด – ๑๙ 

(ศปก.ศบค.) ทําหนาที่ประเมิน และวิเคราะหแนวโนมของสถานการณการแพรระบาดในมิติความมั่นคงที่อาจ

สงผลกระทบตอความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนทั้งประเทศ และผลกระทบทางเศรษฐกิจ 

ซึ่งจะไดมีการหารือรวมกับหนวยงานทุกภาคสวนผานการประชุม แกไขปญหาเฉพาะเรื่องในการแพรระบาด

ของโรคฯ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของมาตรการตาง ๆ ที่จะเปนประโยชนตอการดํารงชีวิตของประชาชน

ทั้งในภาพรวมของประเทศและบางพ้ืนที่ ทั้งนี้ ปรากฏผลการดําเนินงานที่สําคัญ อาทิ 

วันที่ มตทิี่ประชุม 

11-ต.ค.-64 1. การจัดทําแผนยุทธศาสตรการเปดประเทศ โดยศึกษามาตรการการเปดประเทศของ

ประเทศตางๆ ในภูมิภาค อาทิ สิงคโปร 

2. ที่ประชุมรับทราบความคบืหนาการดําเนินการโครงการนํารองดานการทองเที่ยว

ของจังหวัดภูเก็ต (Phuket Sandbox) 

12-ต.ค.-64 การกําหนดหลักเกณฑของผูเดินทางจากกลุมประเทศท่ีเดินทางเขามาราชอาณาจักร

ไทยแลวไมตองเขารับการกักกัน 

20-ต.ค.-64 1. การเปดสนามบินสําหรับการเดินอากาศยานระหวางประเทศเพื่อรองรับการเปด

ประเทศแบบไมกักตัวและการเปดจังหวัดนํารองดานการทองเที่ยวในระยะตอไป 

2. แนวปฏิบัติสําหรับสถานศึกษาในการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ใน

การเปดภาคการศึกษา 

3. มาตรการดานการคมนาคมเพ่ือรองรับการเปดพื้นที่นํารองการทองเที่ยวและการ

เปดประเทศ  

1-พ.ย.-64 1. ขอยกเวนผลการตรวจ rt -pcr กรณเีดินทางกลับจากการปฏิบัติราชการใน

ตางประเทศ โดยมีระยะเวลาเดินทางไมเกิน 7 วัน 

2. รับทราบแนวทางการบูรณาการ แอบพลิเคชัน หมอชนะ เนื่องจากอาจมีการยกเลิก

ใชแอปพลิเคชัน ในบางจังหวัด 

การปองกันและแกไขสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด – ๑๙

ในฐานะศูนยปฏิบัติการ ศูนยบริหารสถานการณโควิด – ๑๙

(ศปก.ศบค.)
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5-พ.ย.-64 1. เพ่ิม ททท. เปนหนวยงานที่ปฏิบัติหนาที่ในศูนยบัญชาการปฏิบัติการควบคุมการ

เปดเมือง (Bangkok Tourism Command Center : BTCC) ดานการกํากับติดตาม

ชวยเหลือนักทองเที่ยว 

2. การดําเนินโครงการ Factory Sandbox (ตรวจ รักษา ควบคุม ดูแล) ในระยะที่ ๒  

9-ธ.ค.-64 1. การปรับพ้ืนที่นํารองทองเที่ยว โดยปรับ จ. ชลบุร ีใหเปนพื้นที่นํารองทองเที่ยวทุกจังหวัด 

2. อนุญาตใหมีการดื่มสุราและเปดบริการไดในคืนที่ 31 ธ.ค. 64 จนถึง 01.00 น. 

ของวันที่ 1 ม.ค. 65 สําหรับพ้ืนที่ที่ไดรับการผอนคลาย 

14-ม.ค.-65 1. ที่ประชุมเห็นสมควรใหจัดการเรียนการสอนแบบ on site เปนหลัก 

2. การรณรงคสรางเสริมภูมิคุมกันโรคโควิด 19 ในจังหวัดพ้ืนที่ทองเท่ียวและพ้ืนที่

ระบาด และเปดการเดินทาง 

3. การประชาสัมพันธใหประชาชนรับทราบถึงการรักษาแบบ Home Isolation เปนหลัก 

19-ม.ค.-65 1. ยกเลิกมาตรการ Work From Home (WFH)  

2. ปรับมาตรการบริโภคสุราในรานอาหารในพ้ืนที่นํารองการทองเที่ยวและพื้นที่เฝา

ระวังสูง โดยจํากัดเวลาจากเดิม ๒๑.๐๐ น. ปรับเปนไมเกิน ๒๒.๐๐ น.  

25-ม.ค.-65 การเดินทางเขาราชอาณาจักร ประเภท Test&Go ซึ่งจะเปดรับลงทะเบียนใหมตั้งแต

วันที่ ๑ ก.พ. ๖๕ เปนตนไป  

28-ม.ค.-65 รับทราบมติท่ีประชุมคณะกรรมการโรคติดตอแหงชาติเกี่ยวกับขอเสนอคาเปาหมาย

การพิจารณาใหโรคโควิด – 19 เปนโรคประจําถิ่น 

7-ก.พ.-65 1. การเปดรับนักทองเท่ียวในรูปแบบ Test and Go  

2. การประชาสัมพันธขั้นตอนการอนุมัติผูเดินทางเขาประเทศในระบบ Thailand Pass  

14-ก.พ.-65 1. การกําหนดมาตรการเดินทางเขาราชอาณาจักรทั้งอากาศ ทางบก และทางน้ํา ให

เปนไปตามแผนการเปดประเทศของรัฐบาล 

2. ปรับมาตรการเดินทางเขาราชอาณาจักรในรูปแบบ Test and go มาตรการกักตัว

ใน sandbox และในสถานที่ quarantine ประเภทตางๆ ใหสอดคลองกัน 

17-ก.พ.-65 1. หลักการ Sandbox Safety Zone in School เพ่ือลดความเสี่ยงและสราง

ภูมิคุมกันดวยแนวทาง 3T1V (T - Thai Stop Covid Plus / T - Thai Save Thai / 

T - Test / V - Vaccine) รวมถึงปฏิบัติตาม ๖ มาตรการหลัก ๖ มาตรการเสริม ๗ 

มาตรการเขม สําหรับสถานศึกษาเตรียมพรอมในการเปดภาคเรียน 

2. การจัดทํา (ราง) แผนการเปดรับผูเดินทางเขาราชอาณาจักรทั้งทางอากาศ ทางบก 

และทางน้ํา เพ่ือปรับมาตรการในระยะที่ ๑ (เริ่มวันที่ ๑ มี.ค. ๖๕) และระยะที่ ๒ (พ.ค. 

๖๕ เปนตนไป) ใหเหมาะสมกับสถานการณ 
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21-ก.พ.-65 1. การกําหนดมาตรการปองกันและควบคุมโรคในระดับที่ ๔  

2. การผอนคลายมาตรการการเขาราชอาณาจักรสําหรับผูเดินทางประเภท Test&Go 

และการเดินทางเขาราชอาณาจักรทางบกและทางน้ํา ซึ่งจะมีผลใชบังคบัตั้งแต 

วันที่ ๑ มี.ค. ๖๕  

3. ศึกษาผลกระทบดานตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้น หากมีการยกเลิกการขอหลักฐานผล RT-

PCR จากประเทศตนทางของผูเดินทาง เพ่ือสงเสริมการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ 

24-ก.พ.-65 1. การปรับมาตรการปองกันโรคโควิด – 19 สําหรับการเดินทางเขาราชอาณาจักรใน

รูปแบบ Sandbox โดยมีการปรับการตรวจหาเชื้อโรคโควิด – 19 ในครั้งท่ี ๒ (Day ๕) 

จากการตรวจดวยวิธี RT-PCR เปน Self ATK  

2. กําหนดมาตรการความปลอดภัยสําหรับองคกร (Covid Free Setting) ในการจัด

กิจกรรมท่ีมีการรวมกลุมคนในชุมชน 

3. ประชาสัมพันธสรางการรับรูและความเขาใจตอประชาชนเพ่ือใหสามารถปรับตัว 

เขาสูฐานวิถีชีวิตใหม (New Normal) ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรค 

โควิด – 19 รวมถึงการปรับสถานะใหโรคโควิด – 19 เปนโรคประจําถิ่น  

10-มี.ค.-65 1. มาตรการ Bubble and Seal (BBS) สําหรับการปองกันควบคุมโรคโควิด – 19 ใน

สถานประกอบการ 

2. รับทราบการเปดดําเนินการ Vaccinated Travel Lane (VTL) ของมาเลเซีย  

3. การปรับเปลี่ยนเนื้อหาการแถลงขาวของ ศบค. 

17-มี.ค.-65 1. การคงระดับการเตื อนภัยโรคโควิด -19 ยั งคงไว ท่ีระดับ ๔ ทั่ วประ เทศ 

2. การคงมาตรการ Work From Home (WFH) และขอใหแตละหนวยงานนํา

มาตรการดังกลาวมาปรับใชภายหลังเทศกาลสงกรานต  

7-เม.ย.-65 การเขารวมเพ่ือทบทวนการเตรียมความพรอมกรณีภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและ

หลักประกันสุขภาพถวนหนา (Universal Health and Preparedness Review : 

UHPR) ซึ่งเปนกลไกท่ีองคการอนามัยโลก (WHO) เสนอ  

25-เม.ย.-65 แนวทางปฏิบัติตามมาตรการผอนคลายกิจการและกิจกรรมเพื่อปองกันการแพรระบาด

ของโรคโควิด – 19 สําหรับการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม ๓ ประเภท 

9-พ.ค.-65 แนวทางการจัดเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถิ่นกรุงเทพมหานคร และ

เมืองพัทยา 

19-พ.ค.-65 1. การปรับมาตรการสําหรับผูสัมผัสเสี่ยงสูงของผูติดเชื้อโควิด – 19 โดยการใหสังเกต

อาการ ๑๐ วัน (ไมกักตัว)  

2. การผอนคลายมาตรการเดินทางระหวางประเทศ ยกเลิกมาตรการกักตัว 

31-พ.ค.-65 ประกาศ กทม.ใหสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคลายสถานบริการ สถาน

บันเทิง ผับ บาร คาราโอเกะ สามารถเปดใหบริการได   
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16-มิ.ย.-65 1. มาตรการ 2U คือ Universal Prevention และ Universal Vaccination และ 3

พ คือ เตียงพอ ยาพอ แพทย/พยาบาลพอ เพ่ือรองรับการผอนคลายมาตรการปองกัน

และควบคุมโรคใหไปสูโรคประจําถิ่น 

2. การปรับพ้ืนที่สถานการณเปนพื้นที่เฝาระวัง (พื้นที่สีเขียว) ทั้งประเทศ โดยใหมีผล

บังคับใชตั้งแตวันที่ขอกําหนดฉบับใหมประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

3. การอนุญาตใหบริการของสถานประกอบการ ประเภทสถานบันเทิง ฯลฯ  และให

ผูรับบริการดื่มแอลกอฮอลไดในพื้นที่เฝาระวงัไดตามกฎหมายปกติ  

4. การเคลื่อนยายแรงงานตางดาว ใหผอนคลายการดําเนินการเปนไปตามปกติ 

5. ยกเลิกมาตรการคัดกรองอุณหภูมิในอาคารสถานที่ และ ชองทางเขาออกระหวาง

ประเทศ 

6. ยกเวนการลงทะเบียน TP หรือ COE ของคนตางชาติ แตขอใหแสดงเอกสารวัคซีน

หรือผลการตรวจหาเชื้อแบบตางๆ โดยใหมีการสุมตรวจเอกสาร ณ ชองทางเขาออก

ระหวางประเทศ 

 

 
การขับเคลื่อนแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นความมั่นคง 

และนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาต ิ

 สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ โดย กองนโยบายและยุทธศาสตรความมั่นคง (กนย.) ในฐานะ

หนวยงานเจาภาพระดับนโยบายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ ประเด็นความมั่นคง และรับผิดชอบ 

การขับเคลื่อนแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นความมั่นคง และนโยบายและแผนระดับชาติวาดวย

ความมั่นคงแหงชาติ ไดดําเนินการขับเคลื่อนภารกิจที่สําคัญ จําแนกตามภารกิจ ดังนี ้

 การขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ ประเด็นความมั่นคง และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

ประเด็นความม่ันคง ดังนี้ 

 ๑. การประชุมคณะกรรมการท่ีปรึกษาดานความม่ันคง (กมค.) จํานวน ๒ ครั้ง ที่ประชุมรับทราบ 

๑) การประเมินสถานการณทางการเมืองและความมั่นคงในรอบสัปดาห โดยผูแทนจากสํานักขาวกรองแหงชาติ 

กองบัญชาการตํารวจสันติบาล และสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และ ๒) ผลความคืบหนาการเดินทาง

เยือนสาธารณรัฐอาหรับอียิปตของ สมช. ตลอดจนรวมพิจารณาใหขอเสนอแนะ/ความคิดเห็น/ขอหวงกังวล

ตอ ๑) การปรับความสัมพันธระหวางไทย – ซาอุดิอาระเบีย และ ๒) บทบาทของสถาบันการศึกษาในการสราง

ภูมิคุมกันทางสังคมใหแกเยาวชนไทย เพ่ือจัดทําเปนขอเสนอเชิงนโยบายตอนายกรัฐมนตรีตอไป 

การขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนดานความมั่นคง 
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 ๒. การประชมุคณะอนุกรรมการศึกษาจัดทําขอเสนอเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของ คกก.ทปษ.

ดานความม่ันคง  ดังนี้  

  ๒.๑ การประชุม อศมค. ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ ที่ประชุมไดรับฟงขอคิดเห็นเพ่ิมเติมและติดตาม

ขอเสนอเรื่องแนวทางการดําเนินการรองรับการบังคับใชกฎหมาย รางพระราชบัญญัติวาดวยการดําเนินงาน

ขององคกรที่ไมแสวงหารายไดหรือกําไรมาแบงปนกัน พ.ศ. ... จากผูทรงคุณวุฒิ เพื่อจัดทําขอเสนอตอ กมค. ตอไป 

  ๒.๒ การประชุม อศมค. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ ท่ีประชุมไดรับฟงขอคิดเห็นเพ่ิมเติมสรุปความ

คืบหนา พรบ. NGO จากผูทรงคณุวุฒิ เพ่ือจัดทําขอเสนอตอ กมค. ตอไป 

  ๒.๓ การประชุม อศมค. ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ ที่ประชุมไดรับฟงขอคิดเห็นเพิ่มเติมเก่ียวกับความ

คืบหนาภายหลังการเปดความสัมพันธระหวางไทย - ซาอุดิอาระเบีย ปญหา และอุปสรรคจากผูทรงคุณวุฒิ 

เพ่ือจัดทําขอเสนอตอ กมค. ตอไป 

  ๒.๔ การประชุม อศมค. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ ที่ประชุมไดรับฟงขอคิดเห็นเพิ่มเติมเก่ียวกับ 

“การประเมินแนวโนมจากการขัดแยงรัสเซีย - ยูเครน” และ “ผลการเดินทางเขารวมการประชุมสุดยอดผูนํา

สหรัฐฯ และผูนําอาเซียน สมัยพิเศษ ณ กรุงวอชิงตนั” จากผูทรงคณุวุฒิ เพ่ือจัดทําขอเสนอตอ กมค. ตอไป 

 ๓. การจัดประชุมผูบริหาร ครั้งท่ี ๓ ที่ประชุมรับทราบเรื่องเสนอเพ่ือทราบ จํานวน ๔ เรื่อง ดังนี ้

  ๑) ความคืบหนาการจัดทํา (ราง) นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ 

(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

  ๒) การบริหารงบประมาณของ สมช. ในปงบประมาณ ๒๕๖๕ และงบประมาณที่ไดรับ

จัดสรรในปงบประมาณ ๒๕๖๖  

  ๓) ความคืบหนาการปรับปรุงโครงสราง สมช.  

  ๔) แผนการพบปะหนวยงานภายใน สมช. และ ลมช. ไดมีการมอบนโยบาย/ขอสั่งการ ดังนี ้

      (๑) มอบหมายให รอง ลมช. ฉัตรชัยฯ พิจารณาออกแบบแผนการดําเนินงานของ 

ที่ปรึกษา และผูเชี่ยวชาญของ สมช. และนําเสนอให ลมช. ทราบในโอกาสแรก 

      (๒) ใหหนวยงานภายในดําเนินการขับเคลื่อนงานตาง ๆ ภายใตมาตรการควบคุมการแพร

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) แตไมควรใหเปนอุปสรรคและขอจํากัดในการทํางาน 

      (๓) ใหหนวยงานภายในที่ดูแลภารกิจดานความมั่นคงมีแผนการวิเคราะหขอมูล

สถานการณความมั่นคงที่อยูภายใตความรับผิดชอบอยางเปนระบบและเปนการวิเคราะหในเชิงลึก รวมทั้ง  

ใหรายงาน ลมช. ทราบอยางตอเนื่อง 

      (๔) ใหเนนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ สมช. ทุกระดับ เพ่ือสรางบุคลากรดานความ

มั่นคงที่มีคุณภาพและเปนผูมีคุณธรรม 
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 การจัดทํารางนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ. 2566 – 2570) ดังนี้ 

 ๑. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟงความคิดเห็นตอรางนโยบายฯ ที่ประชุมไดรับฟงความคิดเห็น

ขอเสนอแนะของภาคสวนที่เก่ียวของที่มีตอ (ราง) นโยบายและแผนระดับชาติฯ ฉบับใหม (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 

๒๕๗๐) ซึ่งเปนฉบับเดียวกับที่เสนอ ครม. รับทราบกรอบทิศทางในเบื้องตน โดยมีกลุมเปาหมาย ๒ กลุม ไดแก 

ภาครัฐ และภาคสวนอ่ืนนอกภาครัฐ ตลอดจนปรับ (ราง) นโยบายและแผนระดับชาติ ฉบับใหม ตามขอเสนอ

ของที่ประชุมฯ และการจัดประชุมหารือรวมกับกอง/กลุมงานภายใน สมช. และหนวยงานเจาภาพบูรณาการ

ขับเคลื่อนเพ่ือพิจารณาการปรับปรุงเนื้อหาของสวนที่ ๔ นโยบายและแผนความม่ันคงโดยเฉพาะประเด็นที่

กระทบตอสาระสําคัญ 

 ๒. การประชุมเชิงปฏิบัติบูรณาการขับเคลื่อนเพื่อพิจารณาภาพรวมของรางนโยบายและแผนฯ  

ที่ประชุมไดพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ และเรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา ไดแก เรื่อง (ราง) 

นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับปรับปรุงภายหลังรับฟง

ความคิดเห็น 

 ๓. การจัดประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อจัดทํารางนโยบายและแผน อจนผ. ครั้งที่ ๓  

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ราง) นโยบายและแผนระดับชาติฯ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และใหฝายเลขานุการ

ปรับปรุงตามขอคิดเห็นของท่ีประชุม เพ่ือเสนอ คกก. รอยกรองงานของสภา มช. ตอไป 

 ๔. การประชุมสวนราชการที่เกี่ยวของ เพื่อพิจารณาเปาหมายและตัวชี้วัดของรางนโยบายและ

แผนความม่ันคงที่ ๙ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ใหเพิ่มตัวชี้วัดดานสาธารณะภัยที่เกิดจากการกระทําของมนุษย 

โดยมุงเนนประเด็นอัคคีภัย และปรับกลยุทธใหสอดคลองเปนไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงปรับจุดมุงเนนท่ีตัด

เรื่องภัยจากสิ่งแวดลอมและภัยซ้ําซาก 

 

 การขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 

 สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ โดย กองความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใตและชนตางวัฒนธรรม 

(กชต.) รวมกับสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต (สล.คปต.) 

และสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต (สล.คพส.) ในฐานะ

หนวยงานเจาภาพหลักแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต ไดดําเนินการตาม

ภารกิจที่สําคัญ ดังนี ้

 การจัดทําแผนระดับ ๓ โดยจัดการประชุมสวนราชการที่เก่ียวของ เพ่ือพิจารณาแนวทางการปรับปรุง 

(ราง) นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ และ (ราง) แผนปฏิบัติ

การดานการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
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 การอํานวยการ ประสาน ขับเคล่ือนแผนและนโยบาย โดยไดมีการดําเนินงานที่สําคัญ อาทิ  

๑) การประชุมเพ่ือติดตามและพิจารณากลั่นกรองประเด็นการขับเคลื่อนงานของกรรมการผูแทนพิเศษของ

รัฐบาลฯ ๒) การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการดานการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต  

(อบศ.จชต.) ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ ๓) การประชุมสวนราชการที่เก่ียวของ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในการขยาย

ระยะเวลาการประกาศสถานการณฉุกเฉินที่มีความรายแรงฯ ๔) การประชุมกลุมยอยเพ่ือพิจารณารายละเอียด 

(ราง) รายงานการศึกษากรณีการทับซอนการใชประโยชนที่ดินโดยเฉพาะพ้ืนที่อยูอาศัย พ้ืนที่ทํากิน และพื้นที่

ทางจิตวิญญาณ ๕) การประชุมคณะทํางานกลั่นกรองการดําเนินการขององคกรที่เก่ียวของทั้งในประเทศและ

ตางประเทศเพ่ือสนับสนุนการแกไขปญหา จชต. ๖) การประชุมหารือเพื่อพิจารณาแนวทางสรางความเขาใจ

ตอคณะทูตตางประเทศที่เกี่ยวของกับ จชต. ๗) การประชุมคณะกรรมการผูแทนพิเศษของรัฐบาลฯ ครั้งที่ ๔/

๒๕๖๕ และ ๕/๒๕๖๕ ๘) การประชุมคณะทํางานเฉพาะกิจเพ่ือศึกษาขอเท็จจริงเชิงลึก กรณีการรวมกลมของ

เยาวชนและประชาชนในพ้ืนที่ จชต. ๙) การประชุมสวนราชการที่เก่ียวของ เพ่ือพิจารณารายละเอียดโครงการ

แกไขปญหา จชต. ๑๐) การประชุมหารือแนวทางการขอรับใบประกอบวิชาชีพครูของครุุสภา ๑๑) การประชุม

คณะอนุกรรมการบริหารจัดการดานการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต (อบศ.จชต.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ 

๑๒) โครงการศกึษาดูงานการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตภายใต “หลักสูตรความมั่นคงศึกษา 

(ระดับตน) รุนท่ี ๓” ณ จังหวัดชายแดนภาคใต ๑๓) การจัดแปลชุดขอมูลสําคัญสําหรับชี้แจงตอองคการ

ระหวางประเทศ (IOs) และองคกรพัฒนาเอกชน (NGOs) ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต เปนภาษาอังกฤษ 

๑๔) การประชุมคณะทํางานเพื่อศึกษาและจัดทําขอเสนอดานการบริหารจัดการงานการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัด

ชายแดนภาคใต ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ๑๕) การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาความรวมมือกับองคกรที่เก่ียวของ

ทั้งในประเทศและตางประเทศ และการกําหนดทาทีระหวางประเทศ เพ่ือสนับสนุนการแกไขปญหาจังหวัด

ชายแดนภาคใต (อพท.จชต.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ๑๖) การประชุมคณะทํางานกลั่นกรองการดําเนินการของ

องคกรที่เก่ียวของทั้งในประเทศและตางประเทศเพื่อสนับสนุนการแกไขปญหา จชต. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ 

 การดําเนินงานท่ีเกี่ยวของภายใตกลไกคณะกรรมการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดน

ภาคใต (คปต.) ดังนี้ ๑) การประชุมสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัด

ชายแดนภาคใต (สล.คปต.) ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ ๒) การประชุม คปต. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ๓) การประชุม

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองงบประมาณ เพื่อการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕  

 การเดินทางไปราชการ/เขารวมการสัมมนาที่เกี่ยวของ ดังนี้ ๑) การเดินทางไปราชการ เพ่ือบรรยาย 

และเขารวมอบรมหลักสูตรคดีความมั่นคง “โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินคดีความมั่นคงของสํานักงาน

อัยการพิเศษฝายคดีอาญา ๔ ภาค ๙ ประจําป ๒๕๖๕” ๒) การเดินทางไปราชการ จชต. เพ่ือเขารวมการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําสรุปสถานการณ ปญหา และอุปสรรค ในการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
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พ.ศ. ๒๕๖๔ ๓) การเดินทางไปราชการ จ.ภูเก็ต และ จ.กระบี่ เพ่ือติดตามและถอดบทเรียนมาตรการผอนปรน

การเดินทางจากตางประเทศ ภายใตโครงการภูเก็ตแซนดบ็อกซ (Phuket Sandbox) และโครงการกระบี่แซนด

บ็อกซ (Krabi Sandbox) เพ่ือประกอบการพิจารณาในการผอนคลายมาตรการรองรับนักทองเที่ยวและการคา

การลงทุนในพ้ืนที่ จชต. ๔) การเดินทางไปราชการ จชต. เพ่ือหารือแนวทางการขับเคลื่อนการแกไขปญหา 

จชต. ภายใตกรอบนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต และประสานการขับเคลื่อนงานที่

เกี่ยวของ ๕) การเดินทางไปราชการ จชต. เ พ่ือเขารวมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จัดทํา   

(ราง) แผนปฏิบัติการดานการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ๖) การ

เดินทางไปราชการ จชต. เพ่ือเขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนการแกไข

ปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตของสวนราชการภายใตแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัด

ชายแดนภาคใต พ.ศ. ๒๕๖๕ มิติดานการพัฒนา ประจําไตรมาส ๒ ๗) การเดินทางไปราชการ จชต. เพ่ือหารือ

แนวทางการขับเคลื่อนการแกไขปญหา จชต. ภายใตกรอบนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดน

ภาคใต และประสานการขับเคลื่อนงานที่เก่ียวของ ๘) การเดินทางไปราชการ จชต. เพ่ือขับเคลื่อนภารกิจงาน

ที่สําคัญ ไดแก (๑) การประชุมคณะทํางานขับเคลื่อนงานดานกฎหมายในพ้ืนที่ จชต. (๒) การประชุมหารือ

รวมกับ สล.คปต.สน. เพื่อเตรียมการขับเคลื่อนงานไตรมาสที่ ๔ และ (๓) การตรวจสอบและจัดสงเอกสาร

หลักฐานประกอบการเบิกจายคาตอบแทนผูปฏิบัติงานใน จชต. ๙) การเดินทางไปราชการ เพื่อเขารวมการ

ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตรดานการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต (กพต.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ และเขารวม

กิจกรรมตรวจติดตามการขับเคลื่อนงานตามมติ กพต. ในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต ๑๐) การเขารวมอบรม

เชิงปฏิบัติการแนะแนวเพ่ือการศึกษาตอและเตรียมความพรอมกอนเดินทางไปศึกษาตอตางประเทศของ

นักเรียน นักศึกษา และเครือขายครูแนะแนว ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต 

 

 การสงเสริมการอยูรวมกันภายใตสังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศไทย 
  

 สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ โดย กองความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใตและชนตางวัฒนธรรม 

(กชต.) ไดดําเนินการตามภารกิจที่สําคัญ อาทิ ๑) การประชุมคณะอนุกรรมการประเมินสถานการณและแกไข

ปญหาเรงดวนเพื่อสงเสริมการอยูรวมกันภายใตสังคมพหุวัฒนธรรม (อปก.พว.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ๒) การ

ประชุมหาพิจารณารายละเอียด (ราง) แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมการอยูรวมกันภายใตสังคมพหุวัฒนธรรม

ในประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ๓) การประชุมกลุมยอยเพื่อพิจารณารายละเอียด (ราง) รายงาน

การศึกษากรณีการทับซอนการใชประโยชนที่ดินโดยเฉพาะพื้นที่อยูอาศัย พื้นที่ทํากิน และพื้นที่ทางจิต

วิญญาณ ๔) การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการเพ่ือสงเสริมการอยูรวมกันภายใตสังคมพหุวัฒนธรรม 

(อบ.พว.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ๕) การประชุมคณะอนุกรรมการประเมินสถานการณและแกไขปญหาเรงดวนเพื่อ

สงเสริมการอยูรวมกันภายใตสังคมพหุวัฒนธรรม (อปก.พว.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ 
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 การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณฉุกเฉิน (กบฉ.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติ 

จํานวน ๒ เรื่อง ดังนี ้

 เห็นชอบใหเสนอ ครม. พิจารณาการปรับลดพื้นที่ อําเภอยะหริ่ง จังหวัดปตตานี ออกจากพื้นที่การ

ประกาศสถานการณฉุกเฉินที่มีความรายแรงในพ้ืนที่ จชต. และการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ

ฉุกเฉินที่มีความรายแรงในพื้นที่ จชต. (ยกเวน อ.ศรีสาคร อ.สุไหงโก-ลก อ.แวง และ อ.สุคิริน จ.นราธิวาส อ.

ยะหริ่ง อ.ไมแกน อ.แมลาน จ.ปตตานี และ อ.เบตง อ.กาบัง จ.ยะลา) ออกไปอีก ๓ เดือน ตั้งแต 

วันที่ ๒๐ มี.ค. ๖๕ และสิ้นสุดในวันที่ ๑๙ มิ.ย. ๖๕   

 เห็นชอบใหหนวยงานที่เก่ียวของเสนอเรื่องที่เก่ียวกับการเพ่ิมประสิทธิภาพในการแกไขปญหาในพ้ืนที่ 

จชต. รวมทั้งเรื่องงบประมาณและกําลังพลของหนวยงานตอ คปต. เพ่ือพิจารณาตอไป 

 

 การรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล 

 สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ โดยกองความมั่นคงทางทะเล (กมท.) ในฐานะหนวยรับผิดชอบ

การขับเคลื่อนแผนความมั่นคงแหงชาติทางทะเล (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๔) ไดดําเนินภารกิจที่สําคัญ ดังนี ้

 การประชุมหารือรวมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง เกี่ยวกับการขับเคลื่อนการแบงเขต

พื้นที่การใชประโยชนจากทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ตามแนวคิดการวางแผนเชิงพื้นที่ทางทะเล 

(Marine Spatial Planning: MSP) ที่ประชุมเห็นพองใหมีการจัดทํา (ราง) คําสั่งคณะกรรมการนโยบายการ

รักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล (นปท.) เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการจัดทําการแบงเขตการใชประโยชน

ทางทะเลของประเทศไทย เพ่ือขับเคลื่อนการแบงเขตพ้ืนที่การใชประโยชนจากทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

ตามแนวคิดการวางแผนเชิงพื้นท่ีทางทะเล (Marine Spatial Planning: MAP) ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ กําหนดให

เสนอ (ราง) คําสั่ง นปท. ดังกลาว ตอคณะอนุกรรมการประสานแผนและติดตามผลการปฏิบัติตามแผนความ

มั่นคงแหงชาติทางทะเล และ นปท. เพ่ือพิจารณาตอไป 

 การประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจจัดทํารางแผนความมั่นคงแหงชาติทางทะเล (พ.ศ. ๒๕๖๖ 

- ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ที่ประชุมรับทราบผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพ่ือจัดทํารางแผน

ความมั่นคงแหงชาติทางทะเล (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และการประชุมสวนราชการเพื่อติดตามและประเมินผล

การดําเนินงานตามแผนความมั่นคงแหงชาติทางทะเล (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๔) ในพื้นที่อาวไทยตอนบน ณ 

จังหวัดสมุทรสงคราม และไดมีการพิจารณารางแผนความมั่นคงแหงชาติทางทะเล (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ซึ่ง

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในภาพรวมของการจัดทํารางแผนความมั่นคงแหงชาติทางทะเล (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

      กฎหมายดานความมั่นคง
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พรอมทั้ง ไดใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะโดยใหฝายเลขานุการฯ ประสานหนวยงานที่เก่ียวของ เพ่ือ

ปรับปรุงรางแผนความมั่นคงแหงชาติทางทะเลฯ ใหมีความครบถวนสมบูรณตอไป นอกจากนี้ ที่ประชุมยัง

ไดรับทราบเรื่องอ่ืน ๆ ไดแก ๑) ความคืบหนาการศึกษาแนวทางการจัดทําตัวชี้วัดดัชนีความมั่นคงทางทะเล 

(Maritime Security Index: MSI) สําหรับประเทศไทย และ ๒) ผลการประชุมหารือรวมกับ ศรชล. เก่ียวกับ

การจัดทํารางนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประเด็นนโยบาย

และแผนความมั่นคงที่ ๔ การรักษาความม่ันคงและผลประโยชนของชาติทางทะเล และรางแผนความม่ันคง

แหงชาติทางทะเล (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

 การประชุมคณะอนุกรรมการท่ีปรึกษาและจัดการความรูเพื่อผลประโยชนของชาติทางทะเล  

(อจชล.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ท่ีประชุมรับทราบความคืบหนาของการดําเนินงานเก่ียวกับการจัดการความรูทาง

ทะเลในเครือขายของ อจชล. พรอมทั้งใหขอเสนอแนะที่เก่ียวของในประเด็นตาง ๆ อาทิ ๑) การดําเนิน

โครงการเสริมสรางองคความรูและการตระหนักรูความสําคัญของทะเล ภายใตแผนความมั่นคงแหงชาติทาง

ทะเลฯ และ ๒) ความคืบหนาโครงการประเมินระบบนิเวศระดับชาติ (National Ecosystem Assessment : 

NEA) นอกจากนี้ ไดมีการพิจารณา ๒ เรื่อง ไดแก ๑) การกําหนดหลักเกณฑเพ่ือพิจารณาคัดเลือกมหาวิทยาลัย

ที่มีความเหมาะสมสําหรับการจัดตั้งองคกรจัดการความรูทางทะเลของประเทศไทย (ระยะเริ่มแรก) ทั้งนี้ ที่

ประชุมมีมติใหจัดตั้งคณะทํางานภายใต อจชล. เพ่ือเปนกลไกเฉพาะสําหรับพิจารณาและกลั่นกรองคุณสมบัติ

เบื้องตนของมหาวิทยาลัยที่มีความเหมาะสมสําหรับการจัดตั้งองคกรจัดการความรูฯ กอนนําเสนอใหท่ีประชุม 

อจชล. พิจารณาตอไป และ ๒) ผลการศกึษาวิจัยความคืบหนาของประเทศไทยในการปรับปรุงกฎหมายภายใน

ตามพันธกรณีอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ และแนวทางการขับเคลื่อนระดับ

นโยบาย ซึ่งท่ีประชุมมีมติให สมช. นําเสนอผลการศึกษาวิจัยตอคณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน

ของชาติทางทะเล (นปท.) เพ่ือมอบหมายหนวยงานที่เก่ียวของพิจารณาใชประโยชนในการดําเนินการปรับปรุง

แกไขกฎหมายใหสอดคลองกับพันธกรณีตาม UNCLOS 1982 พรอมทั้งให สมช. ประสานขอมูลกับกรม

สนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการตางประเทศ ในฐานะฝายเลขานุการของคณะกรรมการกฎหมายทะเล

และเขตทางทะเลของประเทศไทย เพ่ือดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป 

 การประชุมคณะอนุกรรมการประสานแผน และติดตามผลการปฏิบัติตามแผนความมั่นคงแหงชาติ

ทางทะเล ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ที่ประชุมรับทราบการติดตามผลการดําเนินแผนงานหรือโครงการเกี่ยวกับความ

มั่นคงแหงชาติซึ่งเปนเรื่องสําคัญ (Flagship Project) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๒ 

ประกอบดวย ๔ โครงการ อาทิ ๑) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการตระหนักรูภาพสถานการณทางทะเล 

(Maritime Domain Awareness: MDA) โดย ศูนยอํานวยการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล (ศรชล.) 

๒) โครงการพัฒนาและสงเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีน้ําเงิน (Blue Economy) โดยกรมทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝง (ทช.) และ (๓) โครงการเสริมสรางองคความรูและการตระหนักรูความสําคัญของทะเล โดย 
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สมช. นอกจากนี้ ไดมีการพิจารณา ๒ เรื่องสําคัญ ไดแก ๑) การกําหนดหลักเกณฑ และแนวทางการขับเคลื่อน

และติดตามโครงการสําคัญ (Flagship Project) รองรับแผนความม่ันคงแหงชาติทางทะเล (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 

๒๕๗๐) ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักเกณฑดังกลาว และ มอบหมายใหฝายเลขานุการฯ ปรับปรุงและแกไข

หลักเกณฑฯ ตามขอเสนอแนะของที่ประชุมเพ่ิมเติม และ ๒) (ราง) คําสั่ง นปท. เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการ

จัดทําการแบงเขตการใชประโยชนทางทะเลของประเทศไทย ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ราง) คําสั่ง นปท.ฯ 

และใหฝายเลขานุการฯ ปรับองคประกอบคณะอนุกรรมการฯ ใหมีความชัดเจนและเหมาะสม และนําเสนอตอ

ที่ประชุมฯ ในครั้งตอไป 

 การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาสถานการณที่สงผลตอการรักษาผลประโยชนของชาติ 

ทางทะเล ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ ท่ีประชุมไดมีการติดตามสถานการณเก่ียวกับกรณีการออกขอกําหนดของ

สํานักงานบริหารความปลอดภัยทางทะเล (Maritime Safety Administration: MSA) ของสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน และไดมีการพิจารณารายงานการประเมินสถานการณความมั่นคงทางทะเลในระยะ ๕ ป  

(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพ่ือประกอบการจัดทํา (ราง) แผนความมั่นคงแหงชาติทางทะเล (พ.ศ. ๒๕๖๖ – 

๒๕๗๐) ท้ังนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรางรายงานดังกลาว เพ่ือประกอบการจัดทํา(ราง) แผนความมั่นคง

แหงชาติทางทะเลฯ และมอบหมายใหฝายเลขานุการฯ จัดสงรายงานฯ ใหหนวยงานที่เก่ียวของตรวจสอบ

ความถูกตองและเหมาะสมของขอมูลอีกครั้ง พรอมทั้ง ดําเนินการปรับแกและเพ่ิมเติมขอมูลในสวนท่ีเก่ียวของ

ตอไป 

 

 การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและประเทศรอบบาน 

 สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ โดย กองความมั่นคงกิจการชายแดนและประเทศรอบบาน (กชป.) 

ในฐานะหนวยรับผิดชอบแผนบริหารจัดการชายแดนดานความมั่นคง (พ.ศ. 2559 – 2564) และแผนขับเคลื่อน

แผนบริหารจัดการชายแดนดานความมั่นคง (พ.ศ. 2561 – 2564) ไดดําเนินการขับเคลื่อนภารกิจผานกลไก 

ที่สําคัญ ดังนี ้

 การประชุมสวนราชการท่ีเกี่ยวของเพื่อยกรางแผนปฏิบัติการดานการบริหารจัดการชายแดนดาน

ความม่ันคง (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประเด็นระบบการตรวจโรคระบาดในพืชและสัตว 

 การประชุมเตรียมการประชุมคณะกรรมการชายแดนสวนภูมิภาค (กภช.) ไทย - มาเลเซีย ครั้งที่ 

๑๑๑ (ฝายไทย) ณ จังหวัดสงขลา ผูแทน สมช. เขารวมเพ่ือชี้แจงการดําเนินการของ สมช. แกคณะกรรมการ

ชายแดนสวนภูมิภาค (กชภ.) ไทย - มาเลเซีย ครั้งท่ี ๑๑๑ (ฝายไทย) 

 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการดานการบริหารจัดการชายแดนดาน 

ความมั่นคง (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เปนสวนหนึ่งของกระบวนการทบทวน 

ปรับปรุง ยกรางแผนปฏิบัติการดานการบริหารจัดการชายแดนฯ ทั้งนี้ การระดมความคิดเห็นจากหนวยงานท่ี
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เกี่ยวของ นําไปสูการยกรางแผนฯ ไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้คณะเดินทางไดลงพื้นที่

ชายแดนไทย – สปป.ลาว ที่มีประเด็นดานความมั่นคง เพ่ือใชในการประเมินแนวโนมสถานการณในแผนปฏิบัติ

การดานการบริหารจัดการชายแดนดานความมั่นคง (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ตอไป 

 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินสถานการณความม่ันคงชายแดนและตรวจสภาพพื้นที่

บริเวณชายแดนไทย – ลาว และไทย – กัมพูชา การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ มีวัตถุประสงค ดังนี้ ๑) ประเมิน

สถานการณความมั่นคงชายแดนไทย – กัมพูชา ๒) รับทราบแนวปฏิบัติในการขนสงผูปวยขามพรมแดนของ 

จ.อุบลราชธานี และ ๓) ตรวจพ้ืนที่ที่ปรากฏการละเมิดบันทึกความเขาใจระหวางไทย – กัมพูชา และบันทึกผล

ประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนรวมไทย – ลาว ไดแก ดานศุลกากรชองเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี และ 

จุดผอนปรนการคาชองอานมา อ.น้ํายืน จ.อุบลราชธานี ทั้งนี้ การรับทราบขอมูลจากหนวยงานที่เกี่ยวของ

นําไปสูการประเมินสถานการณชายแดนและการจัดทําแผนยุทธศาสตรท่ีเกี่ยวของตอไป 

 

 การติดตามสถานการณท่ีกระทบตอความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ 

กิจการภายในประเทศ สังคมจิตวิทยา และสิทธิมนุษยชน 

รวมทั้งการขับเคลื่อนนโยบาย แผน และยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ 

 สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ โดย กองความมั่นคงภายในประเทศ (กภน.) ในฐานะหนวย

รับผิดชอบการขับเคลื่อนงานการติดตามและประเมินสถานการณความมั่นคงภายในประเทศดานสังคม

จิตวิทยา และสิทธิมนุษยชน การขับเคลื่อนงานความมั่นคงของสถาบันหลัก การขับเคลื่อนการแกไขปญหา 

ผูหนีภัยจากการสูรบ และการขับเคลื่อนการบริหารจัดการยุทธศาสตรผูหลบหนีเขาเมืองและการโยกยาย 

ถิ่นฐานประชากรแบบไมปกติ ไดมีการดําเนินงานที่สําคัญ ดังนี ้

 การประชุมคณะทํางานเฉพาะกิจเพื่อศึกษาและทบทวนแนวทางการแกไขปญหาผูหนีภัยการสูรบ

จากเมียนมา ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๕ โดยเปนการประชุมคณะทํางานเฉพาะกิจเพ่ือศึกษาและทบทวนแนวทางการ

แกไขปญหาผูหนีภัยการสูรบจากเมียนมา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ที่ประชุมไดมีการพิจารณาความเปนไปไดในการ

อนุญาตให ผภร. ออกมาทํางานนอกพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ ในระหวางการรอสงกลับมาตุภูม ิ

 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษาและทบทวนแนวทางการแกไขปญหาผูหนีภัยการสูรบจากเมียนมา 

และการติดตามการแกไขปญหาแรงงานตางดาว โดยเปนการประชุมคณะทํางานเฉพาะกิจเพ่ือศึกษาและ

ทบทวนแนวทางการแกไขปญหาผูหนีภัยการสูรบจากเมียนมา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ท่ีประชุมไดพิจารณากรอบ

ทิศทางในการทบทวนแนวทางการแกไขปญหาผูหนีภัยการสูรบจากเมียนมา (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) 

 การประชุมสวนราชการที่เกี่ยวของเพื่อพิจารณารายละเอียดประเด็นความมั่นคงการเสริมสราง

ความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติภายใตนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ  

(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการตอการกําหนดเปาหมาย ผลสัมฤทธิ์ ตัวชี้วัด  
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คาเปาหมายรายป และกลยุทธ ประเด็นการเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ (มิติสถาบันชาติ)  

ในดานการดําเนินการของ กภน. ไดประสานหนวยงานที่เก่ียวของ ไดแก กคส.ยธ. กสม. และ กต. เพ่ือรวม

จัดทํารายละเอียดคําอธิบายตัวชี้วัดประเด็นการเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ (มิติสถาบัน

ชาติ) ทั้ง ๓ ตัวชี้วัด ประกอบดวยนิยาม องคประกอบ ที่มาของคาเปาหมาย รูปแบบและวิธีการติดตาม

ประเมินผล และหนวยงานรับผิดชอบหลักในการจัดเก็บขอมูลนําสงให กนย. ในฐานะกองรับผิดชอบจัดทํา 

(ราง) นโยบายและแผนฯ ประมวลเปนขอมูลประกอบการขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติฯ ใหเปนไป

ตามเปาหมายและตัวชี้วัดที่กําหนดไดอยางเปนรูปธรรมตอไป 

 การประชุมหารือระหวาง สมช.กับ กอ.รมน.ประเด็นการบริหารจัดการผูหลบหนีเขาเมืองรองรับ

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็นความม่ันคง (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ที่ประชุมฯ เห็นชอบให  

กอ.รมน. เปนหนวยงานเจาภาพในการติดตามและขับเคลื่อนประเด็นการบริหารจัดการผูหลบหนีเขาเมือง 

โดยมี สมช. เปนหนวยงานสนับสนุนการดําเนินงานในระดับนโยบายตอไป 

 

 การปองกันและแกไขปญหาการกอการรายและอาชญากรรมขามชาติ 

 สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ โดย กองความมั่นคงเก่ียวกับภัยคุกคามขามชาติ (กภช.) ในฐานะ

หนวยรับผิดชอบการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรแหงชาติฯ ยุทธศาสตร 

การตอตานการกอการรายฯ และยุทธศาสตรในการปองกันและแกไขปญหาอาชญากรรมขามชาติฯ ไดมี 

การดําเนินงานที่สําคัญ ดังนี ้

 การประชุมสัมมนาเชิงนโยบายระดับชาติเกี่ยวกับการบริหารจัดการชายแดนในรูปแบบผสม เพ่ือ

เตรียมพรอมตอการรับมือของอาชญากรรมในสาขาตางๆ ภายหลังจากสถานการณการเปดประเทศ ที่มุงเนน

การหารือ ทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ เพื่อการปองกันและแกไขปญหาอาชญากรรมขามชาติ ท่ีมี

ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดยเฉพาะปญหาอาชญากรรมขามชาติที่อาจเกิดขึ้นตามแนวพ้ืนที่ชายแดน หากประเทศ

ไทยมีการบริหารจัดการชายแดนดี ก็จะชวยสกัดกั้นและปองกันการกระทําความผิดขามพรมแดนไดดียิ่งข้ึน 

และเปนการศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีจากเครือขายสํานักงานประสานงานแกไขปญหายาเสพติดชายแดน (Border 

Liaison Office: BLO) ของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ซึ่งเปนอีกหนึ่งโครงการ

ที่เปนประโยชนสําหรับการประสานงานเพ่ือปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหาอาชญากรรมขามชาต ิ

ในระดับพื้นที่ นอกจากนี้ไดแลกเปลี่ยนมุมมองเพ่ือใหเกิดความตระหนักรูในเรื่องอาชญากรรมขามชาติ สาขา

ใหมๆ อาทิ อาชญากรรมสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต มีแนวโนมของการเกิดปญหา

นี้เพิ่มสูงข้ึน เพ่ือผลลัพธของการประชุมในครั้งนี้จะนําไปสูการผลักดันกลไกท่ีเปนรูปธรรมใหสอดรับตอ

แนวทาง/นโยบายดานความมั่นคงตามแนวยุทธศาสตรชาต ิ
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 การประชุมสวนราชการเพื่อจัดทําแผนรับมือเหตุการณไซเบอร ที่ประชุมไดรับทราบความเหมาะสม

ตอนโยบายและแผนความมั่นคงที่ ๑๐ การปองกันและแกไขปญหาความมั่นคงทางไซเบอร ภายใต  

(ราง) นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เเละพิจารณาความ

สอดคลองรางนโยบายและแผนระดับชาติฯ กับ รางนโยบายและแผนปฏิบัติการวาดวยการรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยไซเบอร (พ.ศ.๒๕๖๕- ๒๕๗๐) รวมถึงเห็นชอบแนวทางการจัดทํา(ราง) แผนรับมือเหตุการณไซเบอร 

ที่ สมช. จะดําเนินการจัดทํารวมกับ สกมช. 

 

 
 สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ โดย สถาบันความมั่นคงศึกษา (สมศ.) รับผิดชอบภารกิจดาน

การศึกษา วิจัย และพัฒนาองคความรูเพ่ือสรางศักยภาพ และบริหารจัดการคลังสมองดานความมั่นคง โดยได

ดําเนินการผานกลไกคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะที่ปรึกษา และคณะบุคคลที่เก่ียวของ ดังนี ้

 การประชุมคณะกรรมการจัดทําขอเสนอทางวิชาการเพื่อเสนอแนะยุทธศาสตรนโยบายและแผน

ดานความม่ันคง ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ ที่ประชุมฯ ไดรับทราบและใหความเห็นที่สําคัญ ๕ ประเด็น ดังนี้ ๑) ผล

การจัดสัมมนาทางวิชาการมุมมองความมั่นคง เรื่อง พลวัตความมั่นคงชายแดนกับอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง และ 

ทิศทางความมั่นคงใหมในเอเชียตะวันออกเฉียงใตภาคพื้นสมุทร ๒) การจัดทําบันทึกความเขาใจความรวมมือ

ทางวิชาการระหวาง สมช. กับ คณะรัฐศาสตร สถาบันเอเชียศึกษา และสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย ๓) ความคืบหนาการจัดเวทีรับฟงความเห็น (ราง) นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคง

แหงชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)๔) การเปดหลักสูตรความมั่นคงศึกษา (รุนที่ ๒) ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๕ 

๕) การจัดสัมมนาทางวิชาการมุมมองความมั่นคง ในไตรมาสที่ ๓  ที่ประชุมฯ ไดพิจารณาและใหความเห็นที่

สําคัญ เรื่อง การติดตามสถานการณรัสเซีย-ยูเครน แนวโนมและผลกระทบตอไทย โดยมีการแลกเปลี่ยน และ

ใหขอคิดเห็นจากคณะอนุกรรมการฯ นักวิชาการจากภาครัฐและเอกชนในประเด็นทิศทางการดําเนินนโยบาย

ตางประเทศและความมั่นคงของสหภาพยุโรปและรัสเซีย และ แนวโนมและผลกระทบทางเศรษฐกิจไทยที่

สําคัญ เพ่ือติดตามสถานการณและประเมินผลกระทบที่เกิดข้ึนตอไป 

 การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองเรื่องเสนอคณะกรรมการนโยบายวิชาการดาน

ความม่ันคง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ที่ประชุมรับทราบเรื่องการดําเนินงานทางวิชาการของ สมช. รวม ๓ เรื่อง ไดแก 

๑) ความกาวหนาการศึกษาวิจัยประเด็นความมั่นคง ประจําป ๒๕๖๔ ๒) การจัดทําบันทึกความเขาใจความ

รวมมือทางวิชาการระหวาง สมช. กับ คณะรัฐศาสตร สถาบันเอเชียศึกษา และสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย ๒๕๖๕ และ ๓) ผลการสัมมนาเชิงวิชาการมุมมองความมั่นคง ครั้งที่ ๑ ประจําป ๒๕๖๕ และ

เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา โครงการจัดจางที่ปรึกษาเพ่ือสนับสนุนงานดานความมั่นคงของ สมช. ประจําป

การพัฒนาความรูดานความมั่นคง
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งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๒ โครงการ ดังนี้ ๓.๑) โครงการสํารวจสถานภาพการใชภาษาของประชาชน

ในจชต. ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบในหลักการโครงการจัดจางท่ีปรึกษาฯ และใหผูเสนอโครงการปรับปรุงราง

โครงการฯ ตามความเห็นท่ีประชุมกอนเสนอคณะกรรมการสภาการศึกษาของ สมช. พิจารณาตอไป  

๓.๒) โครงการประเมินสถานการณความมั่นคงดวยวิธีการมองอนาคต (Foresight) ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบใน

หลักการโครงการจัดจางที่ปรึกษาฯ และใหผูเสนอโครงการปรับปรุงรางโครงการฯ ตามความเห็นท่ีประชุมกอน

เสนอคณะกรรมการสภาการศึกษาของ สมช. พิจารณาตอไป ๓.๓) เรื่องอ่ืน ๆ สํานักงาน ก.พ. แจงประสาน

เรื่องการบรรจุเนื้อหาองคความรูดานความมั่นคงแหงชาติของ สมช. สําหรับบรรจุในแพลตฟอรมการพัฒนา

ขาราชการผานระบบอิเล็คทรอนิกส (e - Learning) ของหนวยงาน เพื่อใหขาราชการใชในการบริหารการ

เรียนรูและพัฒนาตนเอง โดยที่ประชุมมอบให สํานักงาน ก.พ. ประสานรายละเอียดเพ่ิมเติมกับ สมศ. สําหรับ

กําหนดและจัดทําเนื้อหาดังกลาวในระยะตอไป 

 การประชุมคณะกรรมการสภาการศึกษาของสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ 

ที่ประชุมฯ ไดรับทราบและใหความเห็นที่สําคัญ ๔ ประเด็น ดังนี้  

๑. การดําเนินงานทางวิชาการดานความมั่นคง ประกอบดวย ๑) การสัมมนาเชิงวิชาการมุมมองความ

มั่นคง ครั้งท่ี ๑ ประจําป ๒๕๖๕ ๒) การดําเนินการภายใตบันทึกความเขาใจความรวมมือทางวิชาการระหวาง 

สมช. - บก.ทท.  สมช. - จุฬาฯ  สมช. - ม.เชียงใหม ๓) การฝกอบรมดานความมั่นคง อาทิ โครงการฝกอบรม

ดานไซเบอรและดิจิทัล (The Cyber boot camp Project) โดยรัฐบาลออสเตรเลีย และโครงการสัมมนาเชิง

ปฏิบัติการระดับภูมิภาคเพื่อสงเสริมความม่ันคงของมนุษยในการปองกันแนวคิดที่นิยมความรุนแรงในประเทศ 

โดยรวมกับ โครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติประจําประเทศไทย (United Nations Development 

Program: UNDP) และสํานักงานวาดวยยาเสพติดและอาชญากรรมแหงสหประชาชาติ (United Nations 

Office on Drugs and Crime: UNODC) และ ๔) แนวทางการจัดทําหลักสูตร/การฝกอบรม/การสัมมนาเชิง

วิชาการดานความมั่นคง  

๒. ผลการศึกษาวิจัยเพ่ือสนับสนุนงานดานความมั่นคง ไดแก ๑) การศึกษารูปแบบการจัดตั้งองคกรจัดการ

ความรูทางทะเล โดย กมท. รวมกับคณะนิติศาสตร จุฬาฯ และ ๒) การศึกษาการขยายตัวของจีนในเอเชียผาน

การใช Soft Power ในมิติการศึกษา: กรณีศึกษาประเทศไทย โดย กรป. รวมกับศูนยพหุวัฒนธรรมและ

นวัตกรรมทางสังคม สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ อีกทั้ง ไดพิจารณาและใหความเห็นที่สําคัญ เรื่อง ผูสมัครเขา

รับการฝกอบรมหลักสูตรความมั่นคงศึกษา (ระดับตน) รุนที่ ๓  โดยที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติผูสมัครตามที่เสนอ

จํานวน ๒๖ คน และให สมศ. ประสานหนวยงานเพ่ือพิจารณาจัดสงผูสมัครเพ่ิมเติม โดยมอบให สมศ. เปน 

ผูพิจารณาผูสมัครท่ีสงมาภายหลัง 

 การประชุมคณะกรรมการสภาการศึกษาของสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ 

ที่ประชุมรับทราบเรื่องเสนอเพื่อทราบ จํานวน ๓ เรื่อง ดังนี้ ๑) แผนการดําเนินงานวิชาการดานความมั่นคงใน

ไตรมาสที่ ๓ ของ สมศ. ๒) การเสริมสรางการมีสวนรวมของนิสิต นักศึกษา และการรับฟงความเห็นตอ(ราง) 
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นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ๓) ผลการศึกษาสถานะของ

กลุมผูเห็นตางจากรัฐ กฎหมายระหวางประเทศ และการยกระดับปญหา จชต. ไปสูสากล และเรื่องเสนอเพ่ือ

พิจารณา โครงการจัดจางที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนงานดานความมั่นคงของ สมช. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๕ จํานวน ๒ โครงการ ดังนี้ (๑) โครงการสํารวจสถานภาพการใชภาษาของประชาชนใน จชต.  

(๒) โครงการประเมินสถานการณความมั่นคงดวยวิธีการมองอนาคต (Foresight) โดยท่ีประชุมมีมติ เห็นชอบ

โครงการจัดจางที่ปรึกษาเพ่ือสนับสนุนงานดานความมั่นคงของ สมช. ประจําป งปม. ๖๕ ทั้งสองโครงการ และ

ใหผูเสนอโครงการปรับปรุงโครงการจัดจางที่ปรึกษาฯ ตามความเห็นที่ประชุมและดําเนินการตามข้ันตอน

ตอไป 

 การประชุมเพื่อปรึกษาแนวทางพัฒนาดานวิชาการความม่ันคงระหวาง ศศว.กอ.รมน. กับ สมศ.

สมช. ที่ประชุมไดมีการหารือ ดังนี้ ๑) การจัดหลักสูตรผูนําดานความมั่นคงระดับยุทธศาสตร (ยม.) มีเปาหมาย

ในการจัดทําความรวมมือทางวิชาการกับ สมช. สถาบันพระปกเกลา และมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ในการสราง

ความเขาใจในการทํางานระดับจังหวัด ๒) การดําเนินความรวมมือทางวิชาการระหวางหนวยงานทั้งสอง อาทิ 

การแลกเปลี่ยนทรัพยากรท่ีเกี่ยวของกับหลักสูตรรวมกัน การแลกเปลี่ยนองคความรูดานความมั่นคง และหรือ

การจัดเวทีสัมมนาทางวิชาการรวมกัน ๓) การจัดทําแผนการดําเนินงาน (Work Plan) ของสองหนวยงาน การ

จัดทําหลักสูตรระยะสั้น (๑ - ๒ สัปดาห) เพ่ือใหความรูเรื่องภารกิจงานความมัน่คงในระดับนโยบายที่เชื่อมโยง

กับการทําแผนพัฒนาจังหวัดแกผูที่เกี่ยวของในระดับจังหวัด และ ๔) ความรวมมือในการพัฒนาบุคลากรดาน

ทักษะภาษาตางประเทศในระดับเจาหนาที ่

 การประชุมคณะที่ปรึกษาของสภา มช. ดานเศรษฐกิจและสังคมจิตวิทยา โดยมีวาระเพื่อพิจารณา

ในการจัดทํารายงานผลการศึกษาฯ เรื่อง การปลูกฝงองคความรูประวัติศาสตรไทยใหแกเยาวชน โดยมีผูแทน

จากกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมใหความเห็นเพ่ิมเติม

เก่ียวกับหลักสูตรประวัติศาสตรของเยาวชนทั้งในระดับโรงเรียน การศึกษานอกโรงเรียน สถาบันการอุดมศึกษา 

นอกจากนี้ที่ประชุมยังไดใหความเห็นเพ่ิมเติมที่สําคัญตอการนําไปจัดทําเปนรายงานผลการศึกษาดังกลาว 

 การประชุมคณะบุคคลเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของคณะที่ปรึกษาของสภาความม่ันคงแหงชาติ   

ครั้งที่ วาระเพื่อทราบ วาระเพื่อพิจารณา 

๔/๒๕๖๕ ระเบียบวาระการประชุมคณะที่

ปรึกษาฯ จํานวน ๒ เรื่อง ไดแก  

๑) การนําผลการศึกษาของคณะที่

ปรึกษาฯ เรื่องอิทธิพลของจีนใน

พ้ืนที่อาวไทยไปขับเคลื่อนการปฏิบัติ

๒) สถานการณความมั่นคงภายใน

๑) การจัดทํารายงานผลการศึกษาฯ เรื่อง อินโด-

แปซิฟกกับผลกระทบตอความมั่นคงของไทย โดยคณะ

ที่ปรึกษาฯ ดานความมั่นคงภายในและระหวางประเทศ 

๒) การพิจารณา (ราง) นโยบายและแผนระดับชาติวา

ดวยความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  

ที่ประชุมยังไดกําหนดเรื่องอื่น ๆ เพ่ือแจงตอทปีระชุม

ทราบ จําวน ๒ เรื่อง ไดแก 
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และระหวางประเทศท่ีกระทบตอ

ความมั่นคงของไทย  

(๑) รายงานความคืบหนาการจัดทํารายงานผลการศึกษา

ของคณะที่ปรึกษาฯ   

(๒) การกําหนดการประชุมคณะที่ปรึกษาฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ 

๕/๒๕๖๕  ๑) การดําเนินการจัดทํา (ราง) 

นโยบายและแผนที่เก่ียวของกับการ

รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร 

๒) สถานการณความมั่นคงภายใน

และระหวางประเทศท่ีกระทบตอ

ความมั่นคงของไทย โดย ผูแทน

สํานักขาวกรองแหงชาติ 

(ราง) นโยบายแลแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคง

แหงชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) โดยที่ประชุมเสนอให

มีการจัดทําระบบแสดงความเห็นแบบอิเล็กทรอนิกส 

(Google Form) ลวงหนา เพื่อใหคณะที่ปรึกษาฯ ได

แสดงความเห็นเก่ียวกับ (ราง) นโยบายและแผนฯ 

ดังกลาว กอนนํามาเสนอตอท่ีประชุมคระที่ปรึกษาฯ 

ตอไป 

๖/๒๕๖๕ วาระเพ่ือนําเขาเสนอตอที่ประชุม

คณะที่ปรึกษาฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ 

จํานวน ๒ เรื่อง ไดแก  

๑) สถานการณความมั่นคงดาน

เศรษฐกิจที่กระทบตอความมั่นคง

ของไทย 

๒) สถานการณความมั่นคงภายใน

และระหวางประเทศท่ีกระทบตอ

ความมั่นคงของไทย โดย ผูแทน

สํานักขาวกรองแหงชาติ 

๑) การทบทวนปรับปรุงตัวชี้วัดระดับแนวทางบูรณา

การขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 

โดย คณะที่ปรึกษาฯ ดานการตอตานการกอการราย

และอาชญากรรมขามชาติ  

๒) การขับเคลื่อนความมั่นคงทางทะเลแบบองครวมโดย

ใชแนวคิดเศรษฐกิจสีน้ําเงนิ โดย ศาสตราจารย ดร.

เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ ที่ปรึกษาฯ ดานเศรษฐกิจและ

สังคมจิตวิทยา โดยที่ประชุมฯ ใหเพ่ิมเติมวาระเพ่ือ

ทราบ เรื่อง การรายงานความคืบหนาการจัดทํา (ราง) 

นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ 

พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ทั้งนี้กําหนดใหฝายเลขานุการฯ 

เปนผูนําเสนอ ตอไป 

 

 การประชุมคณะที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแหงชาติ  

ครั้งที่ วาระเพื่อทราบ วาระเพื่อพิจารณา 

๔/๒๕๖๕ ๑) ขอสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในการประชุม

สภาความมั่นคงแหงชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕  

๒) การนําผลการศึกษาของคณะที่ปรึกษาฯ 

เรื่อง อิทธิพลของจีนในพ้ืนที่อาวไทยไป

ขับเคลื่อนการปฏิบัติ โดย ผูแทนกองความ

มั่นคงทางทะเล  

๓) ผลการเดินทางเยือนสาธารณรัฐอาหรับ

การจัดทํารายงานผลการศึกษาฯ เรื่อง 

หลักเกณฑกลางในการประเมินสถานการณ

และจัดลําดับความสําคัญของปญหาความ

มั่นคงระดับพื้นที่ โดย คณะที่ปรึกษาฯ ดาน

เศรษฐกิจและสังคมจิตวิทยา  

และเรื่องอื่น ๆ จํานวน ๒ เรื่อง ไดแก  

๑) รายงานความคืบหนาการจัดทํารายงาน
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อียิปตของคณะผูแทน สมช. โดยกองความมั่นคง

จังหวัดชายแดนภาคใตและชนตางวัฒนธรรม  

๔) ความคืบหนาการจัดทํา (ราง) นโยบายและ

แผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ 

(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  

๕) สถานการณความมั่นคงภายในและระหวาง

ประเทศท่ีกระทบตอความม่ันคงของไทย โดย 

ผูแทนสํานักขาวกรองแหงชาติ 

ผลการศึกษาของคณะที่ปรึกษาฯ   

๒) การกําหนดการประชุมคณะที่ปรึกษาฯ 

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ 

๕/๒๕๖๕ ๑) การดําเนินการจัดทํา (ราง) นโยบายและ

แผนที่เก่ียวของกับการรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยไซเบอร  

๒) สถานการณความมั่นคงภายในและระหวาง

ประเทศท่ีกระทบตอความม่ันคงของไทย โดย 

ผูแทนสํานักขาวกรองแหงชาติ 

(ราง) นโยบายและแผนระดับชาติวาดวย

ความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  

ซึ่งที่ประชุมฯ ไดใหความเห็นที่สําคัญเพ่ือ

ประกอบการจัดทําในประเด็นตาง ๆ ฝาย

เลขานุการของคณะที่ปรึกษาฯ จะประสาน

กับกองนโยบายและยุทธศาสตรความมั่นคง 

สมช. เพื่อนําความเห็นของคณะที่ปรึกษาฯ 

ไปปรับ (ราง) นโยบายและแผนระดับชาติฯ 

ดังกลาว ตอไป 

๖/๒๕๖๕ ๑) ความคืบหนาการดําเนินการจัดทํา (ราง) 

นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคง

แหงชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  

๒) สถานการณความมั่นคงภายในและระหวาง

ประเทศท่ีกระทบตอความม่ันคงของไทย โดย 

ผูแทนสํานักขาวกรองแหงชาติ  

๓) สถานการณดานเศรษฐกิจและแนวโนมที่จะ

สงผลกระทบตอไทย โดย ผูแทนสํานักงานสภา

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

เปนการจัดทํารายงานผลการศึกษาของ

คณะที่ปรึกษาฯ ไดแก  

๑) การทบทวนปรับปรุงตัวชี้วัดระดับ

แนวทางบูรณาการขับเคลื่อนการแกไข

ปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต โดย คณะที่

ปรึกษาฯ ดานการตอตานการกอการราย

และอาชญากรรมขามชาติ  

๒) การขับเคลื่อนความมั่นคงทางทะเลแบบ

องครวมโดยใชแนวคิดเศรษฐกิจสีน้ําเงิน 

โดย ศาสตราจารย ดร. เผดิมศกัดิ์ จารยะพันธุ 

ที่ปรึกษาฯ ดานเศรษฐกิจและสังคมจิตวิทยา 

 โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนองคความรูดาน Border Management Control มีเนื้อหาโดยสรุป ดังนี้ 

 ๑. การตอตานการกอการราย ประเภทกลุมกอการรายแบงไดเปนพวกขวาจัดที่นิยมคนเชื้อชาติ 

ผิวขาว กลุมคนซายจัดที่นิยมลัทธิมารกซิสต กลุมพิทักษสัตว กลุมพิทักษสิ่งแวดลอมท่ีมีความคิดสุดโตง  

กลุมชาตินิยมหัวรุนแรง และกลุมรุนแรงทางศาสนา โดยในปจจุบันกลุมเหลานี้นิยมเผยแพรลัทธิแนวคิดสุดโตง
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ผานทางออนไลนมากขึ้น ดังนั้น จะตองมีการคัดกรองกลุมนิยมความรุนแรงหรือกอการรายเมื่อเดินทางกลับมา

จากตางประเทศ โดยจะตองมีการตรวจตราพื้นที่ที่อาจตกเปนเปาหมายอยางเขมขน เชน สถานีรถไฟ หรือ

สนามบิน  

 ๒. การลักลอบคาอาวุธ และเครื่องกระสุน เปนปญหาใหญโดยเฉพาะในพ้ืนท่ีที่มีความขัดแยงทาง

ทหาร พื้นท่ีสงคราม หรือในรัฐลมเหลว การลักลอบคาอาวุธสวนใหญมาพรอมกับอาชญากรรมขามชาติอ่ืน ๆ 

เชน การคายาเสพติด การคามนุษย และการลักลอบเขาเมือง จึงตองสรางรวมมือระหวางประเทศเพื่อปองกัน

และแกไขปญหาการลักลอบคาอาวุธ การปองกันและแกไขปญหาดังกลาวกระทําไดโดยการข้ึนทะเบียนอาวุธ

และกระสุน มีการตรวจสอบอยางเปนระบบ และควบคุมการนําเขาออกอยางถูกกฎหมาย 

 ๓. ความปลอดภัยไซเบอร ในปจจุบันสังคมออนไลนก็มีสวนท่ีผิดกฎหมาย เชน Deep web หรือ 

Dark web ซึ่งมีคนเขาใชงานมากขึ้นเพ่ือกออาชญากรรมไซเบอรในรูปแบบตาง ๆ อาทิ การแฮกขอมูล การ

ปลอยมัลแวร และอื่น ๆ นอกจากนี้ Dark web ยังเปนแหลงคาขายยาเสพติด ขายขอมูลบัตรเครดิต เผยแพร

แนวคิดสุดโตง และชองทางการสื่อสารกันระหวางกลุมหัวรุนแรงดวย ซึ่งการปราบปรามจะตองอาศัยความ

รวมมือระหวาง หนวยงานรัฐ ทั้งในระดับประเทศและระหวางประเทศ   

 ๔. สิทธิมนุษยชนกับการบริหารจัดการชายแดน 

    ๔.๑ ปญหาสิ่งแวดลอมที่เดนชัดในยุคปจจุบัน ไดแก ปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ

ภาวะโลกรอน ซึ่งเกิดจากการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดที่เกิดจากการเผาไหม การผลิตซีเมนต รวมถึงการ

ตัดไมทําลายปา ซึ่งในอนาคตจะทําใหเกิดพ้ืนที่แหงแลงและทะเลทรายมากขึ้น 

    ๔.๒ ปญหาดานมลพิษ โดยแบงเปนมลพิษทางอากาศ น้ํา ดิน เสียง กัมมันตรังสีและความรอน 

ปญหาสิ่งแวดลอมเปนผลพวงมาจากการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมและการผลิต ซึ่งมลพิษสวนใหญเกิด

จากอุตสาหกรรมยานยนต อุตสาหกรรมเกษตร และขยะอันตรายตาง ๆ  

 ๔.๓ ปญหาการบริโภคเกินขนาด สงผลกระทบตอระบบนิเวศทั้งบนบกและในน้ําความที่ไมสามารถ

เคลื่อนทรัพยากรอื่นเพ่ือทดแทนการบริโภคของมนุษยไดทัน ทําใหสูญเสียทรัพยากรเกินความจําเปน ความ

เชื่อมโยงของปญหาสิ่งแวดลอมทําใหมีการกําหนดขอตกลงระหวางประเทศเพ่ือใชในการตรวจสอบและกํากับ

ดูแลมากขึ้น 

 ๕. การคามนุษยและการบริหารจัดการชายแดน เหยื่อจากการคามนุษยประมาณ รอยละ ๗๒ ของ

โลกเปนเพศหญิงและเด็กผูหญิง ซึ่งสวนใหญเปนการคามนุษยเพื่อแสวงหาประโยชนทางเพศทําใหการนํา

มุมมองเรื่องการสนับสนุนใหมีบุคลากรเพศหญิงในการทํางานสําคัญมาก โดยควรสงเสริมใหมีเจาหนาท่ี 

เพศหญิงในการเขารวมกํากับดูแลบริหารจัดการชายแดนมากขึ้น โดยการศึกษาพบวาหากมีเจาหนาที่ชายแดน

เปนเพศหญิงมากขึ้น อัตราการใชความรุนแรง และการใชกําลังจะลดลง 
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 โครงการสัมมนาการถายทอดและแลกเปลี่ยนองคความรูจากการฝกอบรมหลักสูตร 

"Comprehensive Security Cooperation 22-1" ที่ประชุมไดมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับ

หลักสูตร ดังนี้   

 ๑. ความม่ันคงทางประชากร เปนหลักคิดหนึ่งท่ีมองวาประชากรมีสวนสําคัญในการกําหนดประเทศ

มหาอํานาจในโลก ซึ่งจะมีสวนบงชี้ความเปนมหาอํานาจและบทบาทในระดับเวทีนานาชาติ ในปจจุบันนี ้

 ๒. มหาอํานาจและการแขงขันของประเทศมหาอํานาจในศตวรรษที่ ๒๑ ตามหลักการทฤษฎี

อํานาจทางรัฐศาสตรระหวางประเทศ ใช ๔ องคประกอบ คือ ขนาดประชากร ขนาดเศรษฐกิจ การรักษาความ

สงบ และอํานาจการทางทหาร ในการแบงประเทศออกเปน ๔ ระดับ ไดแก ๑) ประเทศมหาอํานาจ ๒) อํานาจ

หลักในภูมิภาค ๓) อํานาจกลาง และ ๔) อํานาจเล็ก โดยในศตวรรษที่ ๒๑ มี ๓ ประเทศ ที่เปนมหาอํานาจของ

โลก ไดแก สหรัฐฯ จีน และรัสเซยี โดยแตละประเทศมีการแขงขันและแผขยายอิทธิพลในรูปแบบตางๆ  

๓. ประเทศอํานาจหลักในภูมิภาค จะมีบทบาทเปนผูนําในภูมิภาคเพ่ือสรางความเสถียรและความ

สงบในภูมิภาค ทําใหมีความสามัคคีภายใตเครือขายองคกรในภมูิภาคและสถาบันตางๆ อยางไรก็ตาม ประเทศ

อํานาจหลักในภูมิภาคที่มีอิทธิพลบนเวทีสากลแตยังไมสามารถขยายวัตถุประสงคหรือผลประโยชนในระดับ

โลกเสมือนสหรัฐ หรือจีน  

 ๔. ประเภทอํานาจของรัฐ แบงออก เปน ๑) Ruling Power คืออํานาจปกครองหรืออํานาจรัฐท่ีมี 

มานาน ๒) Rising Power คืออํานาจจากรัฐท่ีกําลังทะยานขึ้นสูอํานาจ และ ๓) Revanchist Power อํานาจ

รัฐที่เกิดเกิดข้ึนจากความแคนตองการเอาคืน โดยเครื่องมือยุทธศาสตรการสรางอํานาจมี ๓ องคประกอบ 

ไดแก (๑) Hard power คือความมั่นคงรูปแบบเดิมที่ยึดโยงกับอํานาจทางทหาร ภูมิศาสตร ดินแดนและเขต

แดนท่ีปกครอง (๒) Soft Power  การใชการดึงดูดทางการทูตซึ่งเปนสวนผสมของการเผยแพรวัฒนธรรม

แนวคิดทางการเมืองและนโยบายทั้งในและตางประเทศ (๓) Sharp Power เปนการใชการพูดอยางแข็งกราว

โดยการบังคับบังคับเปนการใชอิทธิพลทางดานขอมูลหรือการปฏิบัติการ เชน การกอการรายทางไซเบอรใน

การแสดงอิทธิพล 

๕. รูปแบบการทําสงคราม ๑) สงครามตามแบบประกอบดวย การรุก การรับ และการถอยภายใต

สภาพพิเศษ ในขณะที่ ๒) สงครามไมตามแบบ ไดแก การใชการเมือง เศรษฐกิจ และสิ่งอ่ืน ๆ ในการโจมตี 

๖. สงครามรัสเซียยูเครนป ๒๕๖๕ เปนท้ังสงครามตามแบบและสงครามนอกแบบ (Hybrid 

Warfare) มีผูเลนทั้งสหภาพยุโรปภายใตสนธิสัญญาลิสบอนป ค.ศ.๑๙๙๙ โดยจุดเดนของกลุมอํานาจนี้คือการ

ตัดสินใจแทนประเทศสมาชิกในกลุมเขตอํานาจของตนนอกจากนี้ยังมีกลุมนาโต (North Atlantic Treaty 

Organization 1949) ซึ่งกอตั้งขึ้นเพ่ือเปาหมายรวมกันทางการทหาร จะตองมีการเห็นตรงกันอยางมีมติเอก

ฉันทระหวาง ๓๐ ประเทศสมาชิกถึงจะตัดสินใจได ทั้งนี้ รัสเซียชนะสงครามแหงศักดิ์ศรี “HYBRID 

WARFARE” อยางไรก็ตามยูเครนยังไมยอมโดยงาย ฉะนั้นแนวทางยุติสงครามมีทั้งหมด ๓ ดาน ไดแก  



 
 

22 รายงานผลการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ ๓ 

 แนวทาง ๑ (Europe) Quick and Decisive โจมตีระบบโครงสรางพ้ืนฐานที่สําคัญวัตถุประสงค: 

ใหเกิดการเจรจาภายใตเงื่อนไขให Russia ได Annex แควน Donbas  

 แนวทาง ๒ (Asia) Korea (South/North) การแบงการปกครองเปน East – West วัตถุประสงค: 

กองกําลัง UN จากประเทศที่เปนกลาง - จัดตั้งเขต Demilitarization Area 

 แนวทาง ๓ (ผูเชี่ยวชาญดานการทหาร) Center of Gravity ปรับกลยุทธและมุงโจมตีกรุงเคียฟ

เพียงจุดเดียว วัตถุประสงค: ยึดกรุงเคียฟ - การจัดตั้งรัฐบาลหุนเชิด    

๗. ผลกระทบจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน ดานนโยบายตางประเทศ จะมีการคว่ําบาตรการเศรษฐกิจ

ของรัสเซยี ซึ่งสงผลกระทบตอ ๑) การสงออกน้ํามันมูลคารอยละ ๗ - ๑๑ ของ GDP และ ๒) การระงับการเขา

สูระบบการเงินการธนาคาร “Swift” อยางไรก็ตาม การคว่ําบาตรเศรษฐกิจของรัสเซียทําไดไมเต็มท่ีเนื่องจาก 

ประเทศในภูมิภาคยุโรปยังคงเพ่ิงพาการนําเขาน้ํามันจากรัสเซีย ทําใหรัสเซียยังคงอํานาจ และจะมีบทบาทใน

การคานอํานาจของจีนในภูมิภาค  

๘. ความสัมพันธระหวางประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก และอาเซียน ASEAN – Russia Summit 

2022 (5th Feb), Comprehensive Plan of Action strategic partnership for 2021–25, และความตก

ลงภายใต “Shanghai Cooperation Organization (SCO)” ซึ่งเก่ียวของกับ การคายาเสพติด การคาอาวุธ

เถื่อนและการปองกันกอการราย จะเห็นไดวาเริ่มมีปรากฏการณ “Hybrid Regionalism” อาเซียน แนวทาง

ของอาเซียนและ อิทธิพลของมหาอํานาจตออาเซียน โดยกลุมองคกรของตะวันตกตองการใชในการควบคุมจีน 

๑) Shanghai Cooperation Organization (SCO): China and Russia  ๒) Objective  Counter Terrorism 

& Economic มีอิทธิพลสูง ๓) QUADS: US Australia Japan India อิทธิพลระดับกลาง ๔) AUKUS: US UK 

Australia อิทธิพลระดับกลาง และ ๕) FIVE EYEs: US UK Australia NZ Canada อิทธิพลระดับตางๆ 

๙. ภัยคุกคามขามชาติที่สหรัฐฯ ใหความสําคัญเปนหลัก คือ เรื่องความสัมพันธระหวางจีน รัสเซีย 

เกาหลีเหนือ การกอการราย และปญหาการทําลายสิ่งแวดลอม ดังนั้น สหรัฐฯ ยืนยันวาจะไมทอดทิ้งภูมิภาค

เอเชีย-แปซิฟก และยังจะใหความสําคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตมากขึ้น เพื่อถวงดุลอํานาจของจีน

ทั้งในแงเศรษฐกิจและแงการทหาร เนื่องจากเปนศูนยกลางแกงแยงอํานาจระหวางจีนกับสหรัฐฯ โดยสหรัฐ

ประเมินวา ในตะวันออกกลางนั้น โครงสรางสถาปตยกรรมในภูมิภาคจะไมมีวันเกิดข้ึน เนื่องจากความขัดแยง

ระหวางซาอุดิอาระเบียและอิหราน ซึ่งเปนความขัดแยงระหวางศาสนาตางนิกายกัน ทําใหเกิดการรวมตัวได

ยาก นอกจากนี้ยังมีปญหาความขัดแยงของอิสราเอล จอรแดน และอียิปตซึ่งรับเงินจากสหรัฐ  สถานการณเริ่ม

มองออกนอกภูมิภาคนี้ การชนะของกลุมตาลีบันทําใหทางสหรัฐสนใจภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตมากขึ้น   

๑๐. การสรางศักยภาพธรรมาภิบาลที่ดีและการพัฒนางานดานความม่ันคง (Good Governance 

and Security Sector Development) การขยายบทบาทและภารกิจท่ีเพิ่มขึ้นของหนวยงานดานความมั่นคง  

โดยหลักธรรมาภิบาลท่ีดีตองมี ๑) ความรับผิดชอบ ๒) ความโปรงใส ๓) การอยูภายใตกฎหมาย ๔) การมีสวน
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รวม ๕) การตอบสนอง และ ๖) ประสิทธิภาพ ซึ่งการพัฒนาหลักธรรมภิบาลที่ดีตองมาจากหลายฝาย อาทิ  

ฝายบริหาร ฝายนิติบัญญัติ ฝายตุลาการ และ ภาคประชาสังคม 

 

 
 สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ โดย กองประเมินภัยคุกคาม (กปภ.) ดําเนินการติดตามและ

ประเมินสถานการณดานความมั่นคง ผานการขับเคลื่อนยุทธศาสตรขาวกรองแหงชาติ โดยดําเนินการจัด

ประชุมอนุกรรมการพิจารณาสถานการณที่มีผลกระทบตอความมั่นคงของชาติ จํานวน ๔ ครั้ง ตั้งแตครั้งท่ี 

๑๐/๒๕๖๕ ถึงครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๕ อีกทั้ง ไดดําเนินการจัดประชุมประเมินสถานการณความมั่นคงดานภัย

คุกคามทางไซเบอรรวมกับสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทย  

 

การบูรณาการขอมูลดานความม่ันคง 

 สํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ โดย ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) ในฐานะ

หนวยรับผิดชอบในระดับนโยบายของแผนปฏิบัติการดานการบูรณาการขอมูลดานความมั่นคง ระยะที่ ๑  

(พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) ไดดําเนินการภารกิจสําคัญในหวงไตรมาสที่ ๓ ดังนี้  

 ๑) การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคล่ือนการบูรณาการและใชประโยชนขอมูลดานความม่ันคง 

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ที่ประชุมฯ ไดรับทราบผลการขับเคลื่อนการบูรณาการขอมูลดานความมั่นคง ในหวงไตรมาส

ที่ ๑ – ๒ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่ง ศทส.สมช. รวมกับ ศดม.กอ.รมน. ขับเคลื่อนการบูรณาการ

ขอมูลดานความมั่นคงในประเด็น “การบริหารจัดการผูหลบหนีเขาเมือง” นอกจากนี้ที่ประชุมฯ ไดพิจารณาถึง

แนวทางการขับเคลื่อนการบูรณาการขอมูลดานความมั่นคง ๒ เรื่อง ดังนี้ 

- การเสนอแนวทางการบูรณาการขอมูลการบริหารจัดการผูหลบหนีเขาเมือง สําหรับนําเรียนรอง

นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ) พิจารณา โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบแนวทางฯ ดังกลาว และ

กําหนดใหจัดการประชุมคณะกรรมการบูรณาการขอมูลดานความมั่นคง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ในหวงเดือน

มิถุนายน ๒๕๖๕ เพ่ือพิจารณากอนนําเรียนรองนายกรัฐมนตรีตอไป 

- การกําหนดประเด็นเพิ่มเติมสําหรับบูรณาการขอมูลดานความม่ันคง โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบใน

การกําหนดประเด็นเพ่ือบูรณาการขอมูลดานความมั่นคงเพ่ิมเติมอีก ๓ ประเด็น ดังนี้ (๑) การปองกันและแกไข

ปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต (๒) การพัฒนาศักยภาพการเตรียมพรอมแหงชาติและบริหารวิกฤตการณ

ระดับชาติ และ (๓) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชนของชาติพ้ืนท่ีชายแดน 

การติดตามและประเมินสถานการณดานความมั่นคง
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 ๒) การประชุมคณะกรรมการบูรณาการขอมูลดานความม่ันคง ครั้ งที่  ๑/๒๕๖๕  เมื่อ 

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยมี ลมช. เปนประธาน ซึ่งที่ประชุมไดรับทราบผลการขับเคลื่อนการบูรณาการ

ขอมูลดานความมั่นคงในหวงไตรมาสที่ ๑ - ๒ พรอมทั้งเห็นชอบให กอ.รมน. เริ่มเชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงาน

เจาของขอมูลที่ไดแจงยืนยันรายการชุดขอมูล/ฐานขอมูลแลว เพ่ือนํารองในการวิเคราะหและประมวลผลขอมูล

ตามโจทยที่กําหนด และใหนําเรียนรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ) เพ่ือทราบผลการ

ดําเนินการฯ ดังกลาว และรับทราบในการกําหนดประเด็น “การรักษาความมั่นคงและผลประโยชนของชาติ

พ้ืนที่ชายแดน” เปนประเด็นที่จะบูรณาการขอมูลฯ ในระยะตอไป นอกจากนี้ ที่ประชุมเห็นชอบในการเพิ่มเติม

องคประกอบในคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการและใชประโยชนขอมูลดานความมั่นคง โดยเพิ่ม

ผูชวยเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ เปนองคประกอบ 

 

 
 สํ านั กง านสภาคว ามมั่ นค งแห ง ช าติ  มุ ง เน นที่ ส ง เส ริ มคว ามร วมมื อ ระหว า งปร ะ เทศ  

เพื่อเตรียมความพรอมในการรับมือตอความทาทายดานความมั่นคงที่อาจเกิดขึ้น โดยมีการดําเนินการ 

ทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ เพื่อเสริมสรางความม่ันคงและความปลอดภัย ตลอดจนปองกันและลดความเสี่ยง

ปญหาที่อาจสงผลกระทบตอประเทศไทยในอนาคต โดยหวงไตรมาสที่ ๓ จําแนกตามภารกิจที่สําคัญ ดังนี ้

การดําเนินงานตามกรอบความรวมมือดานความมั่นคงระหวางไทยกับนานาประเทศ 

 การประชุมสวนราชการที่เกี่ยวของเพื่อเตรียมการพัฒนาความรวมมือดานความม่ันคงระหวาง

ไทย-ซาอุดีอาระเบีย ที่ประชุมไดมีการรวบรวมประเด็นออนไหวดานความมั่นคง เพื่อประกอบการพิจารณา

การพัฒนาความรวมมือดานความมั่นคงระหวางไทย - ซาอุดีฯ และการเดินทางเยือนซาอุดีฯ ของคณะรอง 

นรม./ รมว.กต. 

 การประชุมสวนราชการที่เกี่ยวของเพื่อเตรียมการสําหรับการประชุมรัฐภาคีสนธิสัญญาหามอาวุธ

นิวเคลียร (Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons – TPNW) ครั้งที่ ๑ (First Meeting 

of States Parties – 1MSP) ที่ประชุมไดรวมกันพิจารณากําหนดทาทีตอประเด็นที่จะมีการหารือ รวมทั้ง

เอกสารผลลัพธในการประชุม TPNW 1MSP ดังนี้ 

ประเด็น มติที่ประชุม 

การดําเนินการปองกันแพรขยายอาวุธนิวเคลียรและ

รังสีของไทย ๒๕๕๙ 

มอบใหฝายเลขานุการจัดทําแบบฟอรมและแจงให

หนวยงานที่เกี่ยวของจัดสงขอมูลภารกิจ อํานาจ

หนาที่ และการดําเนินการในเรื่องดังกลาวใหแก 

ความรวมมือดานความมั่นคงกับตางประเทศ
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สมช. เพ่ือนํามาจัดทําเปนฐานขอมูลสําหรับการ

ดําเนินการปองกันการแพรขยายอาวุธนิวเคลียรและ

รังสีของไทยตอไป 

การกําหนด deadline สําหรับการทําลาย/รื้อถอน

อาวุธนิวเคลียร 

ใหมีการรับฟงประเด็นหารือในการประชุมครั้งแรก

กอน เพ่ือนํามาหารือในประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของ

ตอไป 

การกําหนดกลไกระหวางประเทศท่ีมีอํานาจหนาที่

และระบบการตรวจสอบของสนธิสัญญาฯ 

(Competent international authority, 

including verification) 

เห็นควรใหมีการหารืออยางไม เปนทางการกับ

หนวยงานที่เก่ียวของเพ่ือประกอบการกําหนดทาที

ไทยในเรื่องดังกลาว 

การจัดตั้งคณะที่ปรึกษาทางเทคนิควิทยาศาสตร 

(Scientific Advisory Group - SAG) 

เห็นควรใหมีการผลักดันผูเชี่ยวชาญของไทยเขารวม

คณะที่ปรึกษาดังกลาวในอนาคต 

การชวยเหลือเหยื่อและการฟนฟูสิ่งแวดลอม ความ

รวมมือและความชวยเหลือระหวางประเทศ (Victim 

assistance, environmental remediation and 

international cooperation and assistance) 

ตามขอบทที่ ๖ และ ๗ ของสนธิสัญญาฯ 

เห็นพองวากรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและ

รังสีใหไทยใชแผนฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี  

พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๗๐ 

การทําใหสนธิสัญญาฯ มีความเปนสากล 

(Universalization) 

ประเทศในภูมิภาคอา เซียน เห็นพ อง กันที่ ไ ม

สนับสนุนอาวุธนิวเคลียร และมีการจัดตั้งเขตปลอด

อาวุธนิวเคลียร (Nuclear-Weapon-Free Zones) 

ในภูมิภาคอาเซียน แตสิงคโปรเปนประเทศเดียวที่

สงวนทาทีเกี่ยวกับการไมแพรขยายอาวุธนิวเคลียร

และคัดคานการจัดตั้งสนธิสัญญาฯ จึงเห็นควรใหมี

การหาขอมูลเ ก่ียวกับทาทีของสิงคโปรในเรื่ อง

ดังกลาว 

รางเอกสารผลลัพธ Complementarity of the 

TPNW with the existing nuclear 

disarmament and non-proliferation regime 

เห็นชอบตอสาระสําคัญของรางเอกสารดังกลาว 

และ กต. จะเสนอใหรัฐภาคีรวมรับรองในการ

ประชุม TPNW 1MSP ตอไป 
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(ราง) ปฏิญญาสําหรับการประชุมรัฐภาคีฯ ครั้งท่ี ๑  

(Political Declaration) 

สมช. ในฐานะหนวยงานประสานหลักระดับชาติ

กําลังดําเนินการนํา (ราง) ปฏิญญาฯ เสนอ ครม. 

เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 

 การประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานดานการปองกันและแกไขปญหาอาวุธตามแบบกระสุน 

และเครื่องกระสุน ตามพันธกรณีระหวางประเทศที่เกี่ยวของ ครั้งที ่๑/๒๕๖๕  

ที่ประชุมรับทราบ ๒ เรื่อง ดังนี้  

o ผลการประชุมรัฐภาคีสนธิสัญญาวาดวยการคาอาวุธ (Arms Trade Treaty - ATT) ครั้งท่ี ๗   

o ผลการประชุมรัฐเพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการสหประชาชาติวาดวยการปองกันปราบปราม 

และขจัดอาวุธเล็กและอาวุธเบาอยางผดิกฎหมายทุกรูปแบบ ครั้งท่ี ๗  

       ที่ประชุมพิจารณา ๓ เรื่อง ดังนี ้ 

o การกําหนดท าทีต อการดํา เนินงานของ Open-ended working group (OEWG) on 

conventional ammunition และการควบคุมกระสุนและเครื่องกระสุนปน ตามกรอบพันธกรณีระหวาง

ประเทศท่ีเกี่ยวของ ที่ประชุมไมขัดของในหลักการของรายงาน GGE และ รางเอกสารประกอบการจัดทําทาที

ไทย (ทั้งนี้ การดําเนินการใด ๆ จะตองไมขัดตอหลักอํานาจอธิปไตย ความมั่นคงของชาติ และผลประโยชนของ

ประเทศ โดยให กต. รับขอสังเกตของอนุกรรมการไปพิจารณาประกอบการจัดทําทาทีไทย  

o ความเหมาะสมของ zero draft ของรางเอกสารผลลัพธการประชุมรัฐเพ่ือขับเคลื่อน

แผนปฏิบัติการสหประชาชาติวาดวยการปองกันปราบปราม และขจัดอาวุธเล็กและอาวุธเบาอยางผิดกฎหมาย

ทุกรูปแบบ ครั้งที่ ๘ (BMS8) ที่ประชุม เห็นชอบความเหมาะสมของ zero draft ของรางเอกสารผลลัพธฯ โดย

ใหฝายเลขานุการฯ รับขอสังเกตของท่ีประชุมและแจง กต. เพ่ือนําไปประกอบการประชุม BMS8 ไดแก ไทย

ควรสงเสริมประเด็นความชวยเหลือระหวางประเทศ (International Assistance) ทั้งในระดับระหวางประเทศ 

(International level) และระดับภูมิภาค (National level) และ ไทยควรสงเสริมการใชถอยคําที่ไมผูกมัดใน

เอกสารผลลัพธใน อาทิ ประเด็นการควบคุมกระสุนปน ประเด็นการพัฒนาของเทคโนโลยีเก่ียวกับอาวุธเล็ก

และอาวุธเบา (เครื่องพิมพสามมิติ – 3D printings) และ ประเด็น toy guns ซึ่งเปนประเด็นที่ยังไมมีความ

ชัดเจนในทางนโยบายและทางปฏิบัติในประเทศ 

o การจัดทํารายงานประเทศของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการสหประชาชาติวาดวยการ

ปองกันปราบปราม และขจัดอาวุธเล็กและอาวุธเบาอยางผิดกฎหมายทุกรูปแบบ (UN Programme of 

Action to Prevent, Combat and  Eradicate the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in 

All Its Aspects - UN PoA) ระหวางป ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ (ค.ศ. ๒๐๒๐ – ๒๐๒๑) ที่ประชุม เห็นชอบภาพรวม

ของรางรายงานประเทศฯ และใหฝายเลขานุการทําหนังสือประสานสวนราชการที่เกี่ยวของเพื่อขอความ

อนุเคราะหจัดสงขอมูลท่ีเก่ียวของเพ่ิมเติม เพื่อจัดทํารายงานประเทศฯ ใหสมบูรณยิ่งข้ึน" 
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 การรวมคณะเดินทางเยือนซาอุดีอาระเบียของ รอง นรม./รมว.กต. โดยมีการพบปะ/หารือระหวาง 

รอง ลมช. และผูแทนหนวยงาน Presidncy Security of State ของซาอุดีอาระเบีย เพ่ือทําความรูจักในฐานะ

หนวยประสานงานหลักคูกับ สมช. รวมทั้งแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาความรวมมือและจัดทําบันทึกความ

เขาใจฯ ระหวางกัน 

การเขาเยี่ยมคารวะและหารือขอราชการของคณะเอกอัครราชทูต 

ผูนําหรือผูแทนระดับสูง และหัวหนาสวนราชการตางประเทศ/องคกรระหวางประเทศ 

 การเขาเยี่ยมคารวะ และการหารือขอราชการของคณะเอกอัครราชทูต ผูนําหรือผูแทนระดับสูง และ

หัวหนาสวนราชการตางประเทศ/องคกรระหวางประเทศ เปนภารกิจหนึ่งที่มีความสําคัญในการเจรจา หารือ 

และกระชับความสัมพันธในระดับสากล อีกท้ังยังเปนการแสวงหา สงเสริม และเรงรัดการดําเนินงานภายใต

ความรวมมือดานความมั่นคงระหวาง สมช. กับประเทศและองคกรตาง ๆ เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแก

ประเทศไทยอีกทางหนึ่งดวย โดยในหวงไตรมาสที่ ๓ ไดมีคณะบุคคลเขาเยี่ยมคารวะและหารือขอราชการใน

ประเด็นดานความมั่นคง รวมกับผูบริหารของ สมช. ดังนี้ 
 

วันที่ กิจกรรม 

1 เม.ย. 65 การเขาเยี่ยมคารวะของเอกอัครราชทูตเกาหลีใต ประจําประเทศไทย 

21 เม.ย. 65 การเขาเยี่ยมคารวะ ลมช. ของ เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจําอาเซียน และ 

ผูแทนพิเศษของสหภาพยุโรปสําหรับเมียนมา 

22 เม.ย. 65 การเขาพบหารือของผูแทนสํานักงานขาหลวงใหญผูลี้ภัยแหงสหประชาชาติประจําประเทศไทย 

18 พ.ค. 65 การเขาเยี่ยมคารวะ ลมช. ของอุปทูตสหรัฐฯ ประจําประเทศไทย 

31 พ.ค. 65 การเขาหารือขอราชการของนาย Hiroyuki ผอ.กองขาวกรองตอตานการกอการราย ตร. ญี่ปุน 

30 พ.ค. 65 การเขาพบหารือของเอกอัครราชทูต(ผูแทนรัฐบาลสวิสฯ) กับ ลมช. 

10 มิ.ย. 65 การเขาเยี่ยมคารวะ ลมช. ของที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงการตางประเทศ สหรัฐฯ  

 

 

 



กลุมงานพัฒนาแผนปฏิบัติราชการภายในองคกร

สำนักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ


