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 ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ ไดรับการจัดสรรงบประมาณรวม

ทั้งสิ้น จํานวน ๒๑๑,๖๙๘,๘๐๐ บาท โดยขอมูลผลการเบิกจายงบประมาณ ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๕ 

พบวามีการใชจายงบประมาณงบประมาณรวม จํานวน ๒๐๗,๖๘๖,๖๑๗.๑๓ คิดเปนรอยละ ๙๘.๑๐ ดังนี ้

 

แผนงาน จัดสรร (บาท) ใชจายสุทธ ิ(บาท) รอยละ 

แผนงานพ้ืนฐานดานความมั่นคง ๖๘,๑๒๖,๙๐๐ ๖๗,๔๘๐,๑๖๔.๕๔ ๙๙.๐๕ 

แผนงานยุทธศาสตรรปองกันและแกไขปญหาที่มี

ผลกระทบตอความมั่นคง 

๑๙,๖๗๖,๓๐๐ ๑๗,๖๖๑,๖๑๐.๑๑ ๘๙.๗๖ 

แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัด

ชายแดนภาคใต 

๔๙,๑๙๐,๗๐๐ ๔๔,๘๒๙,๘๖๘.๘๙ ๙๑.๑๓ 

แผนงานบุคลากรภาครัฐ ๗๔,๗๐๔,๙๐๐ ๗๕,๒๑๑,๘๐๐ ๑๐๐.๑๘ 

รวม ๒๑๑,๖๙๘,๘๐๐ ๒๐๗,๖๘๖,๖๑๗.๑๓ ๙๘.๑๐ 

 

๙๙.๐๕%

๘๙.๗๖%๙๑.๑๓%

๑๐๐.๑๘%

แผนงานพ้ืนฐานดานความมั่นคง

แผนงานยุทธศาสตรปองกันและแกไข

ปญหาที่มีผลกระทบตอความมั่นคง

แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไข

ปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ภาพรวม 

๙๘.๑๐%

ภาพรวมการเบิกจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
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การประชุมสภาความมั่นคงแหงชาติ 

 

พระราชบัญญัติสภาความม่ันคงแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙ กําหนดใหสภาความมั่นคงแหงชาต ิ

มีอํานาจหนาที่สําคัญในการจัดทํานโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ รวมทั้งเสนอแนะ ให

ความเห็น พิจารณากําหนดยุทธศาสตร แผน แนวทาง มาตรการดานความมั่นคง หรือประเด็นที่เก่ียวของกับ

ความมั่นคงแหงชาติ โดยมีสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ ทําหนาท่ีรับผิดชอบงานธุรการของสภา และให

คําปรึกษา เสนอแนะ ตลอดจนอํานวยการ ประสานการปฏิบัติกับหนวยงานที่เก่ียวของท้ังในประเทศและ

ระหวางประเทศ ตลอดจนติดตาม ประเมิน และแจงเตือนสถานการณดานความมั่นคง ดวย 

 

ภาพรวมในหวงปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ ไดจัดการ

ประชุมสภาความมั่นคงแหงชาต ิรวมทั้งสิ้น ๓ ครั้ง ดังนี ้

ครั้งที่ วาระเพื่อทราบ วาระเพื่อพิจารณา 

๑/๒๕๖๕ 

วันที่ ๔ เมษายน 

๒๕๖๕ 

๑. สถานการณความขัดแยงระหวาง  

รัสเซีย – ยูเครน 

๒. ประเด็นความมั่นคงในระยะตอไป 

    ๒.๑ ผลกระทบดานความม่ันคงจาก

การเขามามีอิทธิพลของสื่อสังคม

ออนไลนตอสังคมไทย 

    ๒.๒ ประเด็นปญหาทางศาสนา 

ที่อาจสงผลกระทบตอความม่ันคง 

    ๒.๓ ผูหลบหนีเขาเมืองกลุม

เปราะบาง 

    ๒.๔ ประเด็นปญหาความมั่นคง

จังหวัดชายแดนภาคใต 

๓. (ราง) นโยบายและแผนระดับชาติวา

ดวยความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ 

– ๒๕๗๐) 

๑. (ราง) แนวทางการสงเสริมการอยูรวมกัน

บนความหลากหลายทางสังคม 

๒. การปรับการดําเนินงานของคณะ 

ที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแหงชาต ิ

 

 

 

 

 

 

 

 

         การกําหนดนโยบาย แผนงาน ยุทธศาสตร  

              ที่เก่ียวของกับความมั่นคงแหงชาติ 
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ครั้งที่ วาระเพื่อทราบ วาระเพื่อพิจารณา 

๒/๒๕๖๕ 

วันที่ ๔ 

กรกฎาคม 

๒๕๖๕ 

๑. การใชกลไกสภาความมั่นคงแหงชาติ

แกปญหาและเตรียมความพรอมรองรับ

วิกฤติเศรษฐกิจ 

๒. การประเมินสถานการณการสูรบ

ระหวางรัสเซีย – ยูเครน 

๓. การประเมินผลกระทบดานเศรษฐกิจ 

๔. ประเด็นดานกฎหมายที่เก่ียวของกับ

ราคาพลังงาน 

๑. แผนเตรียมพรอมรองรับสถานการณ

วิกฤติเศรษฐกิจ 

๒. การจัดตั้งกลไกเฉพาะกิจเพ่ือบริหาร

สถานการณวิกฤติเศรษฐกิจ 

 

 

๓/๒๕๖๕ 

วันที่ ๓๐ 

สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๑. สถานการณปญหาความมั่นคง

ระหวางประเทศที่สงผลกระทบตอไทย 

๒. ผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการดาน

การบริหารจัดการผูหลบหนีเขาเมือง

ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 

๓. ความรวมมือดานความมั่นคงกับ

ตางประเทศในประเด็นสําคัญ 

๔. รายงานความคืบหนาการขับเคลื่อน

การแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 

และการพูดคุยเพ่ือสันติสุขจังหวัด

ชายแดนภาคใต 

๑. (ราง) นโยบายและแผนระดับชาติวาดวย

ความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

๒. (ราง) แผนปฏบิัติการดานการสงเสริม

การอยูรวมกันภายใตสังคมพหุวัฒนธรรมใน

ประเทศไทย 

๓. ขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอการแกไข

ปญหาเรงดวนกรณีทับซอนการใชประโยชน

ที่ดิน โดยเฉพาะพื้นที่อยูอาศัย พื้นที่ทํากิน

พ้ืนที่ทางวัฒนธรรม และพ้ืนที่ทางจิต

วิญญาณ 

๔. การแตงตั้งท่ีปรึกษาของสภาความมั่นคง

แหงชาติอีกวาระหนึ่ง 
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การขับเคลื่อนแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นความมั่นคง 

และนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาต ิ

สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ โดย กองนโยบายและยุทธศาสตรความมั่นคง (กนย.) ใน

ฐานะหนวยงานเจาภาพระดับนโยบายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ ประเด็นความมั่นคง และรับผิดชอบ 

การขับเคลื่อนแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นความมั่นคง และนโยบายและแผนระดับชาติวาดวย 

ความมั่นคงแหงชาติ ไดดําเนินการขับเคลื่อนภารกิจสําคัญในหวงไตรมาสท่ี ๔ ดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

การขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร  

และแผนดานความม่ันคง 

การแถลงผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินการตามยุทธศาตรชาติดานความม่ันคง และแผน

แมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นความม่ันคง หวงป พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ เม่ือวันที่ ๓๐ สิงหาคม 

๒๕๖๕ ณ หองประชุมหมายเลข ๔๐๒ – ๔๐๓ ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา โดย สมช. ไดแถลงในประเด็นที่

รับผิดชอบ ไดแก ๑) การขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง และแผนแมบทฯ ประเด็นความมั่นคง 

ในภาพรวม ๒) การดําเนินการและการขับเคลื่อนแผนยอยที่ ๕ การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความ

มั่นคงแบบองครวม และ ๓) การดําเนินการและขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาการรักษาความมั่นคงและ

ผลประโยชนของชาติพ้ืนที่ชายแดน รวมทั้งไดมีการจัดบอรดนิทรรศการและสื่อวีดิทัศนแสดงผลสัมฤทธิ์

การขับเคลื่อน/การดําเนินการในสวนที่รับผิดชอบ 
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การจัดทํา (ราง) นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ ซึ่งมีสถานะ

เปนแผนระดับที่ ๒ รองรับยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง เพื่อใหเปนกรอบทิศทางในการดําเนินการ

ปองกัน แจงเตือน แกไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคาม เพ่ือธํารงไวซึ่งความมั่นคงของชาติ มีทั้งสิ้น ๑๗ 

นโยบายและแผนความมั่นคง โดยสถานะลาสุด ผานการเห็นชอบโดยคณะรัฐมนตรีแลว และอยูระหวางนํา

ขึ้นทูลเกลาฯ ถวายเพ่ือพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธย และประกาศใชในราชกิจจานุเบกษา ตอไป 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินใหคะแนนขอเสนอโครงการสําคัญ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่สงผลตอการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง โดยได

ประเมินใหคะแนนขอเสนอโครงการสําคัญ รวมทั้งสิ้น ๒๕๓ โครงการ โดยแบงกลุมเปน ๑๐ กลุม 

ประกอบดวย คณะทํางาน ๓ คน/กลุม ทําหนาที่ประเมินใหคะแนนขอเสนอโครงการสําคัญ ปรากฏผลการ

ประเมิน ดังนี้ ๑) โครงการท่ีไดคะแนนมากกวารอยละ ๖๐ ของเกณฑ มีจํานวนทั้งสิ้น ๑๖๒ โครงการ ๒) 

โครงการที่ไดคะแนนต่ํากวาเกณฑ มีจํานวนทั้งสิ้น ๙๑ โครงการ ทั้งนี้ รายละเอียดขอเสนอโครงการที่ได

คะแนนนอยมีสาเหตุ ๓ อันดับแรก ไดแก (๑) โครงการขาดขอมูลเชิงประจักษหรือมีขอมูลแตไมเชื่อมโยง

กับโครงการ (๒) แผนการดําเนินงาน/กิจกรรม ไมชัดเจน (๓) ตัวชี้วัดของโครงการไมชัดเจน/ตัวชี้วัดไม

กําหนดคาเปาหมาย ท้ังนี้ สมช. จะดําเนินการนําเขาผลการประเมินใหคะแนนในระบบติดตามและ

ประเมินผลแหงชาติ (eMENSCR) กอนเสนอคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ และคณะรัฐมนตรีเพ่ือ

พิจารณาตามขั้นตอน ตอไป 

การหารือแนวทางการจัดทําแผนระดับท่ี ๓ (แผนดานความม่ันคงเฉพาะเรื่อง) ที่ สมช. 

รับผดิชอบ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของแนวทางการจัดทํา รูปแบบและขั้นตอนนําเสนอ ตลอดจนการ

ขับเคลื่อนแผนระดับท่ี ๓ ในสวนของแผนปฏิบัติการดาน... (แผนดานความมั่นคงเฉพาะเรื่อง) ในความ

รับผิดชอบของ สมช. เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของแผนระดับที่ ๑ ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง แผนระดับ

ที่ ๒ แผนแมบทฯ ประเด็นความมั่นคง และ (ราง) นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ 

(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ตามหลักความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) 

การจัดทําคูมือแนวทางปฏิบัติแผนระดับท่ี ๓ (แผนปฏิบัติการดาน... พ.ศ. ๒๕๖๖ – 

๒๕๗๐) ใหหนวยงานภายใน สมช. ยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติรวมกันในการยกระดับการกํากับทิศทางเชิง

นโยบาย ตลอดจนใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะหนวยงานปฏิบัติและภาคสวนที่เกี่ยวของ เพื่อใหบรรลุ

เปาหมายและวิสัยทัศนการพัฒนาประเทศไดอยางบูรณาการและเปนรูปธรรม 
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การขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 

 

สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ โดย กองความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใตและชนตาง

วัฒนธรรม (กชต.) รวมกับสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 

(สล.คปต.) และสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต (สล.คพส.)  

ในฐานะหนวยงานเจาภาพหลักแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต  

ไดดําเนนิ ๓ ภารกิจที่สําคัญในหวงไตรมาสท่ี ๔  ดังนี ้

๑. การสงเสริมการอยูรวมกันภายใตสังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศไทย ไดมีการ

ดําเนินงานภายใตแผนสงเสริมการอยูรวมกันภายใตสงัคมพหุวัฒนธรรมในประเทศไทย อาทิ ๑) โครงการศึกษา

แนวทางการบริหารจัดการองคการพัฒนาเอกชน (NGOs) และการสงเสริมการอยูรวมกันภายใตสังคมพหุ

วัฒนธรรมของสาธารณรัฐสิงคโปร ๒) การประชุมหารือรวมกับเครือขายภาควิชาการมหาวิทยาลัยขอนแกน

เพ่ือพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนงานสงเสริมการอยูรวมกันภายใตสังคมพหุวัฒนธรรม ณ จ.ขอนแกน 

๒. การขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต โดยไดมีการดําเนินงานที่สําคัญ 

อาทิ ๑) การประชุมสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 

(สล.คปต.) ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๕ ๒) การจัดทําแผนระดับ ๓ ซึ่งมีการเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผน 

ปฏิบัติการภายใตแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต เพ่ือพิจารณากลั่นกรอง 

(ราง) แผนยุทธศาสตรการศึกษาแบบรวมมือและบูรณาการในจังหวัดชายแดนภาคใต  ระยะ ๕ ป  

(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ๓) การประชุมหารือเพ่ือเตรียมประเด็นสําหรับการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน

กลไกการบริหารประเด็นการสื่อสาร จชต. (Southern Border Information Center : SBIC) (อกส.จชต.)  

๔) การประชุมจัดเตรียมประเด็นเสนอคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานบูรณาการฐานขอมูลเพื่อสนับสนุน 

การแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต (อฐม.จชต.) ๕) การประชุมหารือสวนราชการท่ีเก่ียวของระดับ

เจาหนาท่ีเพ่ือกําหนดตัวชี้วัด (ราง) แผนการสนับสนุนนักเรียนและนักศึกษาไทยมุสลิมที่ศึกษาตอใน

ตางประเทศ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ๖) การประชุมคณะกรรมการผูแทนพิเศษของรัฐบาลฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ 

๗) การประชุมเพ่ือติดตามและพิจารณากลั่นกรองประเด็นการขับเคลื่อนงานของกรรมการผูแทนพิเศษ 

ของรัฐบาลฯ ๘) การประสานการปฏิบัติและลงพ้ืนที่ติดตามผลการดําเนินงานการสื่อสารสรางความเขาใจใน

พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต โดยเฉพาะประเด็นการสรางความเขมแข็งของสังคมพหุวัฒนธรรมในพ้ืนที่ รวมทั้ง 

การเตรียมความพรอมรองรับการขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดน

ภาคใต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปสูการปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ และ ๙) การเยี่ยมเยียนนักศึกษาไทย
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มุสลิมที่ศึกษาตอในอินโดนีเซีย และเขาเยี่ยมคารวะองคกรที่เก่ียวของกับการสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษา

ไทยมุสลิมในตางประเทศ ระหวางวันที่ ๑๑ – ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ 

๓. กระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ดําเนินการประสาน 

การปฏิบัติการรวมกันกับภาคสวนที่เกี่ยวของผานกลไกคณะกรรมการพูดคุยเพ่ือสันติสุข โดยไดมีการหารือกับ

ภาคประชาสังคมและภาควิชาการในพื้นที่ จชต. เพ่ือรับฟงความคิดเห็น แนวทางการดําเนินงาน และ

ขอเสนอแนะ ประกอบการจัดทําประเด็นท่ีสําคัญเพ่ือพูดคุยและหาทางออกกับผูกอเหตุรุนแรง เพ่ือการอยู

รวมกันอยางสันติสุขของทุกกลุมในสังคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ โดยกองความมั่นคงทางทะเล (กมท.) ในฐานะหนวย

รับผิดชอบการขับเคลื่อนแผนความมั่นคงแหงชาติทางทะเล ไดมีการอํานวยการ ติดตาม ประสานการ

ขับเคลื่อนดําเนินงานที่เกี่ยวของในหวงไตรมาสท่ี ๔  ผานกลไกที่สําคัญ ไดแก คณะกรรมการนโยบายการ

รักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล (นปท.) มีอํานาจหนาที่ ในการ กําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร และแผน

ความมั่นคงแหงชาติทางทะเล และมาตรการในการรักษาผลประโยชนของชาติทะเลใหสอดคลองกับนโยบาย

รัฐบาล และแผนระดับประเทศท่ีเก่ียวของ 

        การรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล 
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ทั้งนี้ กมท. ไดจัดการประชุมคณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ ณ หองประชุมวิจิตรวาทการ สมช. ทําเนียบรัฐบาล 

โดยมี พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี เปนประธาน เพ่ือ

กําหนดแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย และยุทธศาสตรในการรักษาความมั่นคงและผลประโยชนของชาต ิ

ทางทะเลท่ีสําคัญ ซึ่งที่ประชุมไดเห็นชอบ (ราง) แผนความมั่นคงแหงชาติทางทะเล (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

เพ่ือใหหนวยงานที่ เก่ียวของใชเปนกรอบแนวทางการจัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในการรักษา

ผลประโยชนของชาติทางทะเล  

นอกจากนี้ ยังไดมีภารกิจสําคัญในการอํานวยการ ประสานการปฏิบัติภายใตประเด็นการรักษา

ผลประโยชนของชาติทางทะเล โดยจัดประชุม ติดตาม ตรวจสอบสถานการณในพ้ืนที่ตาง ๆ ดังนี ้

 

คณะอนุกรรมการประสานแผน และติดตามผลการปฏิบัติตามแผนความม่ันคงแหงชาติ

ทางทะเล ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ที่ประชุมรับทราบความคืบหนาในการจัดทําระบบ

อิเล็กทรอนิกสในการรายงานผลการดําเนินงานขับเคลื่อนแผนความมั่นคงเฉพาะเรื่องของ สมช. (Electronic 

Assessment Report: EAR) เพ่ือรองรับการขับเคลื่อนแผนความมั่นคงแหงชาติทางทะเล รวมถึงมีการติดตาม

ผลการดําเนินงาน แผนงาน หรือโครงการเก่ียวกับความมั่นคงแหงชาติ ซึ่งเปนเรื่องสําคัญ (Flagship Project) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๓ จํานวน ๔ โครงการ นอกจากนี้ ที่ประชุมไดมีการพิจารณาและ

มีมติเห็นชอบการกําหนดโครงการสําคัญ ภายใตรางแผนความมั่นคงแหงชาติทางทะเล (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

จํานวน ๔ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม รวมถึงไดเห็นชอบ (ราง) คําสั่ง นปท. เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการ

จัดทําการแบงเขตการใชประโยชนทางทะเลของประเทศไทย 

 

 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนการรักษาความม่ันคงและผลประโยชนของชาติทาง

ทะเล ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) จํานวน ๒ ครั้ง ณ จังหวัดชลบุรี และจังหวัดเพชรบุรี 
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วาระเพื่อทราบ วาระเพื่อพิจารณา 

ผลการประชุม นปท. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ อาทิ การ

ประเมินและจัดทําทาทีของไทยตอการขยายอิทธิพล

ของประเทศมหาอํานาจในอาวไทย และการ

ขับเคลื่อนแผนความมั่นคงแหงชาติทางทะเล (พ.ศ. 

๒๕๕๘ - ๒๕๖๔) 

พิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนแผนความมั่นคง

แหงชาติทางทะเล (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) อาทิ การ

ขับเคลื่อนตัวชี้วัด และการจัดทําโครงการ/กิจกรรม

ภายใตภารกิจงานของหนวยงานรองรับแผนฯ 

 

 

 การพิจารณาแนวทางการจัดกิจกรรมสงเสริมความรวมมือดานการบังคับใช

กฎหมายทางทะเลในอนุภูมิภาคอาวเบงกอล รวมกับ Center for Humanitarian Dialogue (HD)  

เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรมเดอะ ระวีกัลยา กรุงเทพ โดยมี นายพลเทพ ธนโกเศศ รักษาราชการ

แทนผู อํานวยการกองความมั่นคงทางทะเล เปนประธาน ที่ประชุมไดพิจารณาประเด็นที่สําคัญ ดังนี้   

๑) การดําเนินงานของ Center for Humanitarian Dialogue (HD) ศูนย HD มีกําหนดจัดกิจกรรมฝกซอมบน

โตะ (Table-top exercises) ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ และอยูระหวางการรวบรวมขอมูลและ

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมในประเด็นที่เก่ียวกับกิจการทางทะเลเพ่ือสงเสริมความรวมมือจากผูปฏิบัติงานดานการ

บังคับใชกฎหมายทางทะเลของประเทศสมาชิกกลุม BIMSTEC และ ๒) แนวทางการจัดกิจกรรมสงเสริมความ

รวมมือดานการบังคบัใชกฎหมายทางทะเลในอนุภูมิภาคอาวเบงกอล ในประเด็นตาง ๆ ดังนี้ (๑) ความรวมมือ

ทางทะเลภายใตกรอบ BIMSTEC (๒) ประเด็นความทาทายทางทะเลที่สามารถพัฒนาความรวมมือภายใน

อาวเบงกอล และ ๓) ประเด็นหารือสําหรับการจัดกิจกรรมฝกซอมบนโตะ ซึ่ง สมช. สนับสนุนการดําเนินงาน

ของ Centre for Humanitarian Dialogue และยินดีเขารวมกิจกรรมฝกซอมแผนบนโตะ ซึ่งจะเปนการ

แลกเปลี่ยนประสบการณการปฏิบัติงานและการทําความเขาใจแนวปฏิบัติ/การบังคับใชกฎหมายตอประเด็น

ทางทะเลภายในอนุภูมิภาคอาวเบงกอล 

 

 การลงพื้นที่ติดตามและถอดบทเรียนผลการดําเนินงานการขับเคลื่อนการจัด 

การเรียนการสอน เรื่อง ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชนของชาติทางทะเล และเรื่องเขตทางทะเล 

และเขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ครั้งที่ ๑ ระหวางวันที่ ๒๕ - ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และ ครั้งที่ ๒ 

ระหวางวันที่ ๑ - ๕ สิงหาคม ๖๕ ในภาพรวมโดยไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและติดตามผลการดําเนินงาน 

การขับเคลื่อน รวมท้ังการขยายองคความรูสูชุมชนและพัฒนากิจกรรมไปสูการทํางานรวมกับเครือขายอ่ืน ๆ 

สงผลใหกลุมเปาหมายสามารถถายทอดความรูเขาใจเก่ียวกับทะเล รวมถึงมีความตระหนักรูและเห็น

ความสําคัญในการดูแลปกปองทะเลในฐานะเจาของทะเล  

 

 การเขารวมฝกอบรมหลักสูตร The International Foundation for the Law 

of the Sea จั ด โ ด ยมู ล นิ ธิ  The International Foundation for the Law of the Sea (IFLOS)  

ณ เมืองฮัมบูรก ประเทศเยอรมนี ระหวางวันท่ี ๕ สิงหาคม - ๓ กันยายน ๒๕๖๕ มีประเด็นสําคัญ 
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ประกอบดวย ๑) พัฒนาการของการยกรางอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล (UN Convention 

on the Law of the Sea) วิธีการบังคับใชและขอจํากัดอันเนื่องดวยความทาทายของกิจการทางทะเลใน

ปจจุบัน ๒) การจัดทําเขตทางทะเลและประเด็นปญหาอันเกิดจากปรากฏการณความเปลี่ยนแปลงของสภาพ

ภูมิอากาศ (Climate Change) ๓) ขอจํากัดของการคุมครองสิทธิมนุษยชนในทะเล ๔) พัฒนาการของ

กฎหมายความมั่นคงทางทะเล ๕) หนาที่และอํานาจของรัฐในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการสงเสริม

การพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable Development) ในบริบทของทะเล รวมถึงประเด็นการอนุรักษความ

หลากหลายทางชีวภาพ การจัดการทรัพยากรสัตวน้ํา และการปองกันและแกไขมลพิษจากการเดินเรือ และ ๖) 

กฎหมายเก่ียวกับการดําเนินกิจการพาณิชนาวี ไดแก การจัดการความเสียหายอันเกิดจากอุบัติภัยทางทะเล 

การปลอยมลพิษ และความเสียหายทางแพงอ่ืน ๆ  

 

 

 

 

สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ โดย กองความมั่นคงกิจการชายแดนและประเทศรอบบาน (กชป.) 

ในฐานะหนวยรับผิดชอบแผนบริหารจัดการชายแดนดานความมั่นคง และแผนขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการ

ชายแดนดานความมั่นคง ไดดําเนินการขับเคลื่อนภารกิจผานกลไกที่สําคัญในหวงไตรมาสที่ ๔ ดังนี ้

คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจจัดทําแผนปฏิบัติการดานบริหารจัดการชายแดนดานความม่ันคง  
การประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจจัดทําแผนปฏิบัติการดานบริหารจัดการชายแดนดานความมั่นคง  

(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕  

วาระเพื่อทราบ มติเห็นชอบ 

ความคืบหนาการจัดทํานโยบายและแผนระดับชาติ

วาดวยความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

ซึ่งเปนกรอบทิศทางในการปองกัน แกไข หรือระงับ

ยับยั้งภัยคุกคามที่สงผลกระทบตอความมั่นคง

แหงชาติและรักษาไวซึ่งผลประโยชนแหงชาติ โดย

ในปจจุบัน สมช. อยูระหวางนํา (ราง) นโยบายและ

แผนระดับชาติฯ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

เห็นชอบในหลักการในองคประกอบของรางแผนฯ 

ไดแก หลักการและเหตุผล แนวโนมสถานการณและ

ปญหาความมั่นคงชายแดนในระยะ ๕ ป กรอบ

แนวคิด และแนวทางการดําเนินการ รวมถึงตัวชี้วัด 

และกลยุทธตามแนวทางการดํา เนินการท้ัง ๙ 

แนวทาง โดยใหหนวยงานรับผิดชอบหลักในแตละ

แนวทาง พิจารณาความเหมาะสมของตัวชี้วัดและ

แนวทางปฏิบัติใหสอดคลองกับการดําเนินงานของ

ห น ว ย ง า น  แ ล ะ ส ง ใ ห ฝ า ย เ ล ข า นุ ก า ร ค ณ ะ  

อนุกรรมการฯ ดําเนินการตอไป 

        การบรหิารจัดการความม่ันคงชายแดน 

                    และประเทศรอบบาน 



รายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๕ ไตรมาสท่ี ๔ | 11 

 

  

คณะกรรมการชายแดนสวนภูมิภาค (กชภ.) ไทย – มาเลเซีย 

การประชุมคณะกรรมการชายแดนสวนภูมิภาค (กชภ.) ไทย - มาเลเซีย ครั้งที่ ๑๑๑ 

โดยมีวัตถุประสงคที่สําคัญ คือ ใหประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย ไดมีการตก

ลงความรวมมือเพ่ือการพัฒนาพ้ืนท่ีชายแดนใหมีความมั่นคงและการพัฒนาเศรษฐกิจการคาชายแดน โดยทั้ง

สองประเทศไดตกลงความรวมมือดานการขาว การลาดตระเวนรวม และการพัฒนาดานชายแดนเพื่อรองรับ

การเติบโตดานการคาของสองประเทศ 

 

การอํานวยการ ประสาน ขับเคล่ือนงานความมั่นคงชายแดนและประเทศรอบบาน 

 
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหารือและตรวจเย่ียมศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปราม 

การกระทําผิดในแมน้ําโขงและหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อกําหนดทาทีไทยตอจีนในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง  

ณ จังหวัดเชียงราย โดยไดรับฟงการบรรยายสรุปสถานการณยาเสพติดในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงและหารือ

แลกเปลี่ยนขอคิดเห็นการดําเนินการภายใตกลไกการปฏิบัติการแมโขงปลอดภัย (SAFE MAKOMG 

OPERATION) ณ ศูนยประสานงานแมน้ําโขงปลอดภัย อุทยานสามเหลี่ยมทองคํา รวมทั้ง ศึกษาสถานการณ

ความมั่นคงในพ้ืนที่บริเวณสามเหลี่ยมทองคํา 

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินสถานการณความม่ันคงชายแดนและตรวจสภาพ

พื้นที่บริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา ปรากฏประเด็นสําคัญ ดังนี้ ๑) การยกระดับชองทางธรรมชาติบาน 

ทาเสนเปนจุดผานแดนถาวร ๒) การยกระดับจุดผอนปรนการคาบานมะมวง และ ๓) ปญหาการละเมิด MOU  

ป ๒๕๔๓ บริเวณคลองตะเคียน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี 

  

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินสถานการณชายแดนไทย – มาเลเซีย โดยที่ประชุม

ไดรับทราบสถานการณทางการเมืองภายในมาเลเซีย การเปลี่ยนแปลงรัฐบาลบอยครั้งในหวง ๓ ป 

ที่ผานมา ทําใหขาดเสถียรภาพทางการเมืองและมีอุปสรรคในการบริหารประเทศรัฐบาลมาเลเซียเริ่มฟนฟู

ความสัมพันธกับไทยในมิติตาง ๆ เห็นไดจากการเยือนไทยของผูนําระดับสูงมาเลเซียและจัดการประชุมระดับ

ทวิภาคีอยางตอเนื่อง โดยมุงเนนการพัฒนาความรวมมือดานความมั่นคงและเศรษฐกิจ ใหความสําคัญโครงการ

กอสรางถนนเชื่อมตอดานสะเดา - ยูกิตกาบูฮิตัม และการกอสรางสะพานขามแมน้ําโกลก เพื่ออํานวยความ

สะดวกในการสัญจรขามแดนของประชาชน  
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นอกจากนี้ ไดมีการเสนอใหมีการจัดตั้งคณะทํางานรวม ไทย – มาเลเซีย เพื่อศึกษาความ

เปนไปไดของการกอสรางรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพ – กัวลาลุมปูร รวมท้ังปญหาความมั่นคงอ่ืน ๆ อาทิ 

อาชญากรรมบริเวณชายแดนจังหวัดชายแดนภาคใต การลักลอบขนยายแรงงานจากเมียนมา 

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินสถานการณความม่ันคงชายแดนและตรวจสภาพ

พื้นที่บริเวณชายแดนไทย – เมียนมา ณ จังหวัดกาญจนบุรี ระหวางวันที่ ๑๔ – ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ โดย

มี นายสิทธินันท มานิตกุล รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ เปนประธานและหัวหนาคณะเดินทาง มี

วัตถุประสงคเพ่ือ ๑) ประเมินสถานการณความมั่นคงชายแดนไทย – เมียนมา ๒) ติดตามการดําเนินงานของ

หนวยงานที่เก่ียวของ ณ จุดผานแดนถาวรพุน้ํารอน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี และ ๓) ประชุมติดตามประเด็นเขต

แดนไทย-เมียนมา และตรวจสภาพพ้ืนท่ีบริเวณดานเจดียสามองค อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุร ี

 

การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ความม่ันคงชายแดน

ในมุมมองใหม : แนวโนมสถานการณและความทา

ทายตอไทย เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ ณ หอง 

Jubilee โรงแรม เดอะ เบอรเคลีย ประตูน้ํา กรุงเทพฯ 

แ ล ะ ช อ ง ท า ง อ อ น ไ ล น ผ า น  Youtube แ ล ะ 

Facebook ของ สมช. โดยมี นายสิทธินันท มานิต

กุล รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ เปน

ประธาน ปรากฏหัวขอการสัมมนาทางวิชาการฯ ดังนี้ 

หัวขอ “ความมั่นคงชายแดนในมุมมองใหม ผลกระทบที่ไทยตองเผชิญ รวมถึงแนวทาง

การเตรียมความพรอมรับมือความทาทายดานความม่ันคง” ซึ่งไดรับเกียรติจากวิทยากร ดังนี้ ๑) พลเอก

นิพัทธ ทองเล็ก อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม ๒) ดร.จิราพร เหลาเจริญวงศ อาจารยประจําคณะรัฐศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ๓) รศ.ดร. ดุลยภาค ปรีชารัชช อาจารยประจําคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร และ ๔) ดร.ธนเชษฐ วิสัยจร อาจารยประจําคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

หัวขอ “แนวโนมการคาชายแดนของไทยและภายในภูมิภาค : การปรับตัว ความทาทาย 

และความหวังใหมหลังโควิด – ๑๙” ซึ่งไดรับเกียรติจากวิทยากร ดังนี้ ๑) นายมงคล ตันสุวรรณ รอง

เลขาธิการสภาหอการคาไทย ๒) ผศ.ดร.ณัฐพรพรรณ อุตมา อาจารยประจําสํานักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัย

แมฟาหลวง ๓) ผศ.ดร.พบกานต อาวัชนาการ อาจารยประจําสํานักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 

และ ๔) นายอดุลย โชตินิสากรณ อดีตอธิบดีกรมการคาตางประเทศ 

การสัมมนาวิชาการฯ ดังกลาว มุงเนนการแลกเปลี่ยนภัยความรูเกี่ยวกับคุกคามความมั่นคง

ในรูปแบบเดิม และรูปแบบใหมบริเวณชายแดน รวมถึงการวิเคราะหผลกระทบที่ประเทศไทยอาจตองเผชิญ
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จากสถานการณความมั่นคงประเทศรอบบาน และเศรษฐกิจการคาชายแดนของไทย รวมท้ังปญหาอุปสรรค 

โอกาส และความเสี่ยงที่สงผลตอเศรษฐกิจชายแดน ผานมุมมองทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการ ทั้งนี้

การสัมมนาฯ ถือเปนเวทีที่สงเสริมการแลกเปลี่ยนทัศนะ ขอเท็จจริง และขอคิดเห็นทางวิชาการ นําไปสู 

การสนับสนุนการทํางานของ สมช. ในการจัดทํานโยบายที่เก่ียวของตอไป 

 

 

 

 

 

สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ โดย กองความมั่นคงภายในประเทศ (กภน.) ในฐานะ 

หนวยรับผิดชอบการขับเคลื่อนงานการติดตามและประเมินสถานการณความมั่นคงภายในประเทศดานสังคม

จิตวิทยา และสิทธิมนุษยชน การขับเคลื่อนงานความมั่นคงของสถาบันหลัก การขับเคลื่อนการแกไขปญหา 

ผูหนีภัยจากการสูรบ และการขับเคลื่อนการบริหารจัดการยุทธศาสตรผูหลบหนีเขาเมืองและการโยกยาย 

ถิ่นฐานประชากรแบบไมปกติ ไดมีการดําเนินงานที่สําคัญในหวงไตรมาสที่ ๔ ดังนี ้

การดําเนินงาน วันที่ ประเด็นสําคัญ 

การประชุมสวนราชการที่เก่ียวของเพ่ือ

ประเมินแผนปฏิบัติการดานการบริหาร

จัดการผูหลบหนีเขาเมืองฯ 

๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ รับทราบสถานการณการเมืองภายในเมียน

มา ยังคงสงผลกระทบตอความ ม่ันคง

ชายแดนของไทย รวมถึงสถานการณดาน

แรงงานตางดาว ทั้งนี้ ไทยยังคงเผชิญกับ

ความทาทายจากสถานการณการเมือง

ภายในเมียนมาหลายประการ 

การประชุมหารือแลกเปลี่ ยน เพื่ อ

ประเมินและวิ เคราะหสถานการณ

เมียนมาที่อาจสงผลกระทบตอความ

มั่นคงภายในของไทย 

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ รับทราบสถานการณผูหลบหนีเขาเมือง 

แ ล ะ เ ห็ น ช อ บ ใ น ผ ล ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น

แผนปฏิบัติการฯ ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ 

– ๒๕๖๕) รวมถึงแนวทางการขับเคลื่อน

การบริหารจัดการผูหลบหนีเขาเมือง ระยะ

ที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) คณะกรรมการ

บริหารจัดการผูหลบหนีเขาเมือง เ พ่ือ

พิจารณาตอไป 

    การติดตามสถานการณที่กระทบตอความมั่นคงของสถาบันหลัก 

ของชาติ กิจการภายในประเทศ สังคมจติวิทยา และสิทธิมนุษยชน 

รวมท้ังการขับเคลื่อนนโยบาย แผน และยุทธศาสตรที่เก่ียวของ 
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การดําเนินงาน วันที่ ประเด็นสําคัญ 

การประชุมสวนราชการที่เก่ียวของเพ่ือ

พิจารณาแนวทางการดําเนินการกรณีผู

หลบหนีเขาเมือง  

๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ (ลับมาก) 

ประชุมสวนราชการที่เ ก่ียวของเพ่ือ

หารือแนวทางการขับเคลื่อน(ร าง)

นโยบายและแผนระดับชาติวาดวย

ความมั่นคงแหงชาติ(๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

ในประเด็นการรักษาความมั่นคงของ

ส ถ า บั น ห ลั ก ข อ ง ช า ติ  ( มิ ติ ก า ร

เสริมสรางสิทธิมนุษยชนและศาสนา)  

๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ รับทราบเปาหมาย ตัวชี้วัด คาเปาหมาย

รายป และกลยุทธในประเด็นความมั่นคง

ดังกลาว และไดรวมกันพิจารณากําหนด

แนวทางการขับเคลื่อน ดั งนี้  ๑) การ

ขับเคลื่อน ดําเนินการผานแผนระดับที่ ๓ 

คือแผนปฏิบัติราชการของหนวยงานและ

แผนปฏิบัติการดาน .... ที่เก่ียวของ และ

ขับเคลื่อนผานโครงการของหนวยงาน

ปฏิบัติ ทั้งในสวนของโครงการปกติและ

โคร งการสํ าคัญของหน วย ง าน  โดย

ถายทอดเปาหมาย ตัวชี้วัด และกลยุทธ

ของประเด็นความมั่นคง เปนกรอบในการ

จัดทํา และ ๒) หนาที่อํานาจของ กอ.รมน. 

ในฐานะหนวยงานเจาภาพบูรณาการ

ประเด็นความมั่นคง โดยเนนย้ําการกํากับ

ติดตามการจัดทําแผนระดับที่ ๓ โครงการ

ของหนวยงาน และการติดตามประเมินผล

ใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด 

 

 

 

 

 

สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ โดย กองความมั่นคงเก่ียวกับภัยคุกคามขามชาติ (กภช.) ในฐานะ

หนวยรับผิดชอบการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรแหงชาติฯ ยุทธศาสตร 

การตอตานการกอการรายฯ และยุทธศาสตรในการปองกันและแกไขปญหาอาชญากรรมขามชาติฯ  

ไดมีการดําเนินงานที่สําคัญในหวงไตรมาสที่ ๔ ดังนี ้

        การปองกันและแกไขปญหาการกอการราย 

                    และอาชญากรรมขามชาติ 
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การขับเคลื่อนยุทธศาสตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรแหงชาติ 

 การประชุมสวนราชการเพ่ือเตรียมการขับเคลื่อนประเด็นอาชญากรรมทางไซเบอรของ

นโยบายและแผนความมั่นคงที่ ๑๐ การปองกันและแกไขปญหาความมั่นคงทางไซเบอร ภายใต (ราง) นโยบาย

และแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  

 

วาระเพื่อทราบ วาระเพื่อพิจารณา 

๑. (ร าง )  นโยบายและแผนระดับชาติว าด วย 

ความมั่นคงแหงชาติ  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  

เรื่องนโยบายและแผนความมั่นคงท่ี ๑๐ การปองกัน

และแกไขปญหาความมั่นคงทางไซเบอร 

๒. สถานการณอาชญากรรมทางไซเบอรในปจจุบัน 

 ๑. คํานิยาม/ขอบเขตอาชญากรรมทางไซเบอร โดย

มีมติใหฝายเลขานุการรวบรวมขอคิดเห็นจากที่

ประชุมและศึกษาเพ่ิมเติมในประเด็นอาชญากรรม

ทางไซเบอร  เ พ่ือหาขอบเขตหรือนิยามของคํา

ดังกลาว ทั้งนี้ เพ่ือเปนกรอบในการดําเนินการและ

กําหนดประเภทของอาชญากรรมไซเบอรที่ควรเนน

ในระยะ ๕ ป ของนโยบายและแผนความมั่นคงที่ 

๑๐ : การปองกันและแกไขปญหาความมั่นคงทางไซ

เบอร ภายใต (ราง) นโยบายและแผนระดับชาติวา

ดวยความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

๒. แนวทางการขับเคลื่อนประเด็นอาชญากรรมทาง

ไซเบอรของนโยบายและแผนความมั่นคงที่ ๑๐ : 

การปองกันและแกไขปญหาความมั่นคงทางไซเบอร 

ภายใต (ราง) นโยบายและแผนระดับชาติวาดวย

ความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โดย

การจัดทําแผนระดับที่ ๓ รองรับ มีมติให สมกช. รับ

แนวทางในการพิจารณาปรับปรุง (ราง) นโยบายและ

แผนปฏิบัติการฯ (แผนระดับที่ ๓) โดยจัดทําเพียง

แผนเดียว และบูรณาการ กต. อส. ตร. ให เปน

หนวยงานรับผิดชอบรองท่ีเกี่ยวของกับอาชญากรรม

ทางไซเบอรภายในโครงการของ (ราง) นโยบายและ

แผนปฏิบัติการฯ (แผนระดับที่ ๓) กอนนําเสนอ

เสนอคณะรัฐมนตรีตอไป  
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สํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ โดย กองประเมินภัยคุกคาม (กปภ.) ในฐานะหนวย

รับผิดชอบการขับเคลื่อนการประเมินและวิเคราะหสถานการณ สภาวะแวดลอมดานความมั่นคงในเชิง

ยุทธศาสตร รวมทั้งคาดการณสถานการณ ซึ่งมีความเสี่ยงอันจะนําไปสูภัยคุกคามตอความมั่นคงของชาติ  

ไดติดตามและประเมินสถานการณความมั่นคงอยางตอเนื่อง โดยดําเนินงานรวมกับหนวยงานท้ัง

ภายในประเทศ และหนวยงานตางประเทศ ทั้งนี้ ในหวงไตรมาสที่ ๔ ปรากฏการดําเนินการตามกลไก ดังนี้  

๑) การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาสถานการณที่มีผลกระทบตอความม่ันคงแหงชาติ 

(อสกช.) เพื่อติดตามและวิเคราะหสถานการณความมั่นคงภายในประเทศ สถานการณความมั่นคงจังหวัด

ชายแดนภาคใต สถานการณความมั่นคงชายแดนและประเทศรอบบาน และสถานการณตางประเทศ  

๒) การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินขอมูลขาวกรองในระดับยุทธศาสตร 

(อปขย.) เพ่ือติดตามสถานการณความมั่นคงสําคัญท่ีมีแนวโนมสงผลกระทบตอความมั่นคงของชาติ  

๓) คณะอนุกรรมการประสานงานเพื่อประเมินภัยคุกคามดานการกอการราย (อปกร.) เพ่ือ

ติดตามและวิเคราะหสถานการณการกอการรายที่อาจกอใหเกิดภัยคุกคามตอความมั่นคงแหงชาติ โดยเฉพาะ

ในหวงที่ไทยเปนเจาภาพการประชุมกลุมความรวมมือทางเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟก (Asia-Pacific Economic 

Cooperation : APEC) ในป ๒๕๖๕  

๔) ความรวมมือดานความมั่นคงกับมิตรประเทศในประเด็นที่เปนผลประโยชนรวมกัน 

นอกจากนี้ กปภ. ไดจัดจางท่ีปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย เรื่อง การประเมินสถานการณความมั่นคง          

ดวยวิธีการมองอนาคต (Foresight) เพ่ือพัฒนาแนวทางและเครื่องมือในการประเมินสถานการณความม่ันคง 

รวมท้ัง เปนการสนับสนุนการดําเนินงานดานการประเมินภัยคุกคามรูปแบบใหมภายในหนวยงาน เพื่อเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการประเมินสถานความมั่นคงในระดับยุทธศาสตร ทั้งนี้ ปจจุบันอยูระหวางการดําเนินการ  

 

 

 

 

สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ โดย สถาบันความมั่นคงศึกษา (สมศ.) รับผิดชอบภารกิจ 

ดานการศึกษา วิจัย และพัฒนาองคความรูเพ่ือสรางศักยภาพ และบริหารจัดการคลังสมองดานความมั่นคง  

ไดดําเนินการในหวงไตรมาสท่ี ๔ ดังนี ้

     การพัฒนาและเผยแพรองคความรูดานความมั่นคง 

การประเมิน วิเคราะห และแจงเตือนสถานการณ 

ดานความม่ันคง 
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การดําเนินงานภายใตกลไก คณะท่ีปรึกษาของสภาความมั่นคงแหงชาติ ซึ่งมีหนาที่ติดตาม 

ประเมิน วิเคราะหสถานการณ ซึ่งเปนภัยคุกคามตอความมั่นคงแหงชาติในแตละดานที่ไดรับแตงตั้ง เพ่ือเสนอ

ความเห็นตอสภาหรือพิจารณาเรื่องเก่ียวกับความมั่นคงแหงชาติ ตามที่สภาไดรับมอบหมาย โดย สมศ. ไดจัด

ใหมีการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาดานความม่ันคง (กมค.) จํานวน ๒ ครั้ง ที่ประชุมไดรับทราบการ

ประเมินสถานการณทางการเมืองและความมั่นคงในรอบสัปดาห ตลอดจนรวมพิจารณาประเด็นขอหวงกังวล

ตอประเด็นความมั่นคงของไทยในระยะตอไป และใหขอเสนอแนะ/ความคิดเห็น ตอการแกปญหาที่กระทบตอ

ความมั่นคง ปรากฏมติที่สําคัญ ดังนี ้

 

ครั้งที่ วาระเพื่อทราบ วาระเพื่อพิจารณา 

๗/๒๕๖๕ ๑) ขอสั่งการในที่ประชุม

คณะกรรมการนโยบายเก่ียวกับคณะที่ปรึกษา

ของสภาความมั่นคงแหงชาติ ผลการประชุม

ผูนําความริเริ่มแหงอาวเบงกอล สําหรับความ

รวมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและ

เศรษฐกิจ (BIMSTEC Track ๑.๕ ) 

๒) สถานการณความมั่นคงภายในและระหวาง

ประเทศท่ีกระทบตอความม่ันคงของไทย 

ไปปรับปรุงรายงานผลการศึกษาฯ และเสนอ 

สมช. เพื่อใหประโยชนตอไป  

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๘/๒๕๖๕ ๑) ผลการประชุมสภาความมั่นคงแหงชาติ  

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ 

๒) สถานการณความมั่นคงภายในและระหวาง

ประเทศท่ีกระทบตอความม่ันคงของไทย  

โดย ผูแทนสํานักขาวกรองแหงชาต ิ

การจัดทํารายงานผลการศึกษาฯ เรื่อง  

การขยายอิทธิพลของมหาอํานาจในกรณี 

การขยายแสนยานุภาพของมหาอํานาจผาน

พ้ืนที่ ไตหวัน โดย คณะที่ปรึกษาฯ ดาน 

การเตรียมพรอมและปองกันประเทศ และ

คณะที่ปรึกษาฯ ดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี

และดิจิทัล ซึ่งสถาบันความมั่นคงศึกษา/ฝาย

เลขานุการของคณะที่ ปรึ กษาฯ ได จั ด

รวบรวม วิเคราะหประเด็นที่เก่ียวของและ

เสนอตอที่ประชุม  
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การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาจัดทําขอเสนอเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของ

คณะกรรมการที่ปรึกษาดานความมั่นคง (อศมค.) ดังนี้  

 การประชุม อศมค. ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๕ ที่ประชุมไดหารือเก่ียวกับกรอบการศึกษาปญหาความ

เดือดรอนทางเศรษฐกิจ: ราคาพลังงาน สินคาอุปโภคบริโภค เพ่ือศึกษาและจัดทําขอเสนอตอ กมค.  

เพ่ือนําเสนอนายกรัฐมนตรตีอไป 

 การประชุม อศมค. ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๕ ที่ประชุมไดติดตามผลความคืบหนาประเด็นความมั่นคง  

“คนเขาเมืองวิถีใหม” จาก พล.ต.ต.อาชยน  ไกรทอง รองผูบัญชาการสํานักงานตรวจคนเขาเมือง เพ่ือ

ศึกษาและจัดทําขอเสนอในประเด็นดังกลาวตอ กมค. เพ่ือนําเสนอนายกรัฐมนตรตีอไป 

 

การประชุมคณะบุคคลเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของคณะที่ปรึกษาของสภาความมั่นคง

แหงชาติ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ ที่ประชุมไดรับทราบวาระเพ่ือนําเขาเสนอตอที่ประชุมคณะที่ปรึกษาฯ ครั้งที่ ๗/

๒๕๖๕ จํานวน ๓ เรื่อง และวาระเพ่ือพิจารณา ๒ เรื่อง ไดแก ๑) การปลูกฝงองคความรูประวัติศาสตรแก

เยาวชนไทย โดยคณะที่ปรึกษาฯ ดานเศรษฐกิจและสังคมจิตวิทยาและ ๒) แนวโนมผลกระทบและโอกาสของ

ไทยจากการเปดรถไฟความเร็วสูงจีน – ลาว และ เรื่องอื่น ๆ จํานวน ๒ เรื่อง ทั้งนี้ ท่ีประชุมไดใหความเห็น

เพ่ิมเติมในประเด็นทางการเมือง และเศรษฐกิจและแนวโนมที่อาจสงผลกระทบในอนาคตอีกดวย 

 

การประชุมหารือความรวมมือทางวิชาการระหวาง สมศ. กับ Geneva Centre for 

Security Policy (GCSP) โดยที่ประชุมไดใหความสําคัญในการดําเนินกิจกรรมงานวิชาการรวมกันระหวาง 

GCSP และ สมศ.สมช. ผานการจัดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการ โดยใชเวทีงานสัมมนามุมมองวิชาการ 

ความมั่นคง (Academic Forum on Security Perspective: AFSP) เปนพื้นที่การแลกเปลี่ยนองคความรูดาน

ความมั่นคงและสันติภาพ รวมถึงใหมีการแลกเปลี่ยนวิทยากรและนักวิชาการของไทยและ GCSP รวมกัน เพ่ือ

แลกเปลี่ยนมุมมองและถายทอดประสบการณ ในหลักสูตรความมั่นคงศึกษา (ระดับตน) หรือในหลักสูตรของ 

GCSP 

โครงการสัมมนามุมมองความมั่นคง ประจําป ๒๕๖๕ ครั้งท่ี ๒ เรื่อง การทบทวนภูมิทัศน 

ความขัดแยงไทย: กาวตอไปสูการบริหารการจัดการที่ย่ังยืน เม่ือวันจันทรที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เพ่ือ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณระหวางนักวิชาการ ผูเชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษา และ

หนวยงานราชการ เก่ียวกับพลวัตความขัดแยงในสังคมไทยและการเคลื่อนไหวของคนรุนใหมในปจจุบัน รวมถึง

แนวคิดสันติวิธีในการบริหารจัดการความขัดแยงอยางยั่งยืน เพื่อประมวลขอมูลและขอเสนอแนะทางวิชาการ

ประกอบการดําเนินงานดานความมั่นคง 
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โครงการสัมมนาการถายทอดและแลกเปล่ียนองคความรูจากการฝกอบรมหลักสูตร 

"Comprehensive Security Cooperation ๒๒-๒" เพ่ือถายทอดเนื้อหาและประสบการณในการฝกอบรม

แกผูอบรมหลักสูตรความมั่นคงศึกษา (ระดับตน) รุนท่ี ๓ และหนวยงานที่เก่ียวของ ตามแผนการจัดการความรู

ของ สมช. สําหรับการถายทอดความรูหลักสูตร AMFDI มุงเนนในเรื่องสงเสริมการลงทุนระหวางประเทศไทย

และออสเตรเลีย และใหขอมูลเรื่องการมีนโยบายสงเสริมความรวมมือระหวางออสเตรเลียและประเทศ 

ในภูมิลุมแมน้ําโขง โดยมีการหยิบยกหัวขอขาว แลกเปลี่ยนเหตุการณปจจุบัน รวมถึงการทํางานของสื่อ

สมัยใหม โดยเนนเรื่องความนาเชื่อถือของขาว กระบวนการแยกแยะขาวปลอม และการเผยแพรสื่อในรูปแบบ 

propaganda นอกจากนี้  ยังมีการสอนดาน ๑) ความมั่นคงดานเศรษฐกิจ ๒) ความมั่นคงทางทะเล  

๓) การบริหารวิกฤตการณดานภัยพิบัติในพ้ืนที่ตางๆ ๔) ความมั่นคงทางดานธรรมชาติหรือการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ และ ๕) ความมั่นคงรูปแบบใหม  

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรความม่ันคงศึกษา (ระดับตน) รุนท่ี ๓  

มีวัตถุประสงคที่มุงเนนการสรางพื้นที่เพ่ือเผยแพร 

อ งค ค ว ามรู สู ก า รขั บ เ คลื่ อน  ( Knowledge for 

Driving) ซึ่ งมีหัวขอการศึกษาของหลักสูตรฯ ที่

สอดคลองกับหลักแนวคิดของยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 

๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ

ประเด็นความมั่นคง นโยบายและแผนระดับชาติวา

ดวยความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) 

รวมถึงบริบทของสถานการณความมั่นคงที่สําคัญใน

ปจจุบันและแนวโนม โดยมีหมวดวิชา จํานวน ๔ 

หมวด ไดแก ๑) ความรูพื้นฐานดานความมั่นคง ๒) 

การประเมินและวิเคราะหสถานการณความมั่นคง ๓) 
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สถานการณความมั่นคงในบริบทโลกยุคใหม และ ๔) การมีสวนรวมในการขับเคลื่อนความมั่นคงของชาติ ซึ่ง

ไดรับการสนับสนุนวิทยากรท่ีเปนผูเชี่ยวชาญ จากทั้งหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และนักวิชาการ เพ่ือใหเกิด

กระบวนการเรียนรูรวมกันระหวางผูเรียนและผูถายทอดองคความรู รวมถึงเกิดการสรางเครือขายดานความ

มั่นคงเพ่ือนําไปสูการขับเคลื่อนการดําเนินงานดานความม่ันคงของประเทศ ตอไป 

 

 

 

 

สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ โดยกองความมั่นคงระหวางประเทศ (กรป.) มุงเนนที่

สงเสริมความรวมมือระหวางประเทศ เพื่อเตรียมความพรอมในการรับมือตอความทาทายดานความมั่นคงท่ี

อาจเกิดข้ึน โดยมีการดําเนินการทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ เพ่ือเสริมสรางความมั่นคงและความปลอดภัย 

ตลอดจนปองกันและลดความเสี่ยงปญหาที่อาจสงผลกระทบตอประเทศไทยในอนาคต ทั้งนี้ ในหวงไตรมาสท่ี 

๔ มีการขับเคลื่อนภารกิจที่สําคัญ ดังนี้ 

การดําเนินงานตามกรอบความรวมมือดานความมั่นคงระหวางไทยกับนานาประเทศ 

การเขารวมประชุมรัฐภาคีสนธิสัญญาหามอาวุธนิวเคลียร (Treaty on the Prohibition 

of Nuclear Weapons – TPNW) ครั้งที่ ๑ (First Meeting of States Parties –๑MSP) และการประชุม 

๑MSP  ที่ประชุมไดมีการนําเสนอผลงานวิจัย นโยบาย ขอเท็จจริง และประสบการณจากผู เชี่ยวชาญ 

ดานนิวเคลียร มนุษยธรรม และผูไดรับผลกระทบจากอาวุธนิวเคลียร 

 

กา ร เ ข า ร ว มป ร ะชุ ม  Vienna Conference on the Humanitarian Impact of 

Nuclear Weapons (HINW๒๒Vienna)  โดยรัฐภาคีตางยินดีที่มี ๔ ประเทศใหมเปนภาคีระหวางการ

ประชุมฯ ไดแก กาบูเวรดี (Cabo Verde) เกรนาดา กัวเตมาลา และ ติมอร-เลสเต และมีความเห็นพองวาการ

มีอยูของอาวุธนิวเคลียรจะทําใหโลกมีความเสี่ยงตอภัยคุกคามอยูเสมอ อีกทั้งที่ประชุมรัฐภาคีฯ มีมติเห็นชอบ

ประเด็นสําคัญ ดังนี ้๑. การกําหนดหวงเวลาสําหรับการทําลายอาวุธนิวเคลียร ๒. การจัดตั้งคณะที่ปรึกษาดาน

วิทยาศาสตร (Scientific Advisory Group – SAG) ๓. โครงสรางการดําเนินการระหวางการประชุมรัฐภาคีฯ 

(Intersessional) การจัดตั้งคณะกรรมการประสานงาน (Coordination Committee) คณะทํางานไมเปน

ทางการ (Informal Working Groups) และผูประสานงานไมเปนทางการ (Informal Facilitators) ๔.  การ

เลือกตั้งประธานการประชุมรัฐภาคีฯ ครั้งที่ ๒ และ ๓ และ ๕. ปฏิญญา “Vienna Declaration of the ๑st 

    ความรวมมอืดานความมั่นคงกับตางประเทศ  
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Meeting of States Parties of the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons, “Our 

Commitment to a World Free of Nuclear Weapons” 

 

การเขารวมการฝก ภายใตรหัสการฝก EXERCISE FORTUNE GUARD ๒๒ โดยมีผลการ

ฝกที่สําคัญ ดังนี้ ๑. การบรรยายขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับกติการะหวางประเทศและแนวปฏิบัติที่ดี ๑.๑ เนนย้ํา

หลักการสกัดก้ันภายใตกรอบ PSI ๑.๒ ออสเตรเลีย ญี่ปุน และเกาหลีใต ไดนําเสนอแนวปฏิบัติตามหลักการ

ของ PSI ที่นําไปปรับใชภายใตกรอบกฎหมายและนโยบายในประเทศ ๒. การฝก Tabletop Discussion  

เปนการจําลองสถานการณการขนถายสินคาท่ีใชไดสองทางทางทะเล ๓. การฝกซอมบริเวณฐานทัพเรือ 

(LIVEX) และทาเรือ (PORTEX) เปนการจําลองสถานการณการเขาควบคุมและตรวจสอบสินคาเรือตองสงสัย

โดยหนวยยามฝงของสหรัฐฯ (US coastguard) รวมกับกองทัพเรือเกาหลีใต และกองทัพเรือออสเตรเลีย 

 

การเขาเยี่ยมคารวะและการเขาพบหารือขอราชการของผูบริหาร กับ คณะเอกอคัรราชทูต 

ผูนําหรือผูแทนระดับสูง และหัวหนาสวนราชการตางประเทศ/องคกรระหวางประเทศ 

การเขาเยี่ยมคารวะ และการหารือขอราชการของคณะเอกอัครราชทูต ผูนําหรือผูแทน

ระดับสูง และหัวหนาสวนราชการตางประเทศ/องคกรระหวางประเทศ เปนภารกิจหนึ่งที่มีความสําคัญในการ

เจรจา หารือ และกระชับความสัมพันธในระดับสากล อีกท้ังยังเปนการแสวงหา สงเสริม และเรงรัดการ

ดําเนินงานภายใตความรวมมือดานความมั่นคงระหวาง สมช. กับประเทศและองคกรตาง ๆ เพ่ือใหเกิด

ประโยชนสูงสุดแกประเทศไทยอีกทางหนึง่ดวย โดยในหวงไตรมาสที่ ๔ มีคณะบุคคลเขาเยี่ยมคารวะและหารือ

ขอราชการในประเด็นดานความมั่นคง รวมกับผูบริหารของ สมช. ดังนี้ 

 

 

 

 การเขาเยี่ยมคารวะผูบริหาร สมช. ของอุปทูตรักษาการชั่วคราวสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ  

ประจําประเทศไทย 

 การเขาพบหารือระหวางผูบริหาร สมช.กับผูแทนองคการอินเตอรเนชั่นแนล เรสคิว คอมมิตตี (IRC)  

 การเขาพบหารือขอราชการในประเด็นการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร กับเจาหนาที่

สถานทูตออสเตรเลียประจําประเทศไทย 
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การหารือรวมกันระหวางเลขาธิการ

สภาความมั่นคงแหงชาติ กับเลขาธิการ

สภาความมั่นคงแหงชาติมาเลเซีย และ

เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร 

เพ่ือประสานและสงเสริมความรวมมือดาน

ความมั่นคงไทย – มาเลเซีย ในระหวางวันที่ 

๑๙ – ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ สหพันธรัฐ

มาเลเซีย โดยมีประเด็นหารือที่สําคัญ ดังนี้ 

๑) การกระชับและสงเสริมความรวมมือ

สําหรับการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต ๒) แนวทางการขับเคลื่อนความรวมมือภายใตบันทึกความ

เขาใจระหวางรัฐบาลไทยและรัฐบาลมาเลเซียวาดวยการจัดตั้งคณะกรรมการรวมวาดวยความรวมมือดานความ

มั่นคงระหวางไทย – มาเลเซีย (MOU between the Government of the Kingdom of Thailand and 

the Government of Malaysia on the Establishment of Thailand – Malaysia Joint Working 

Committee on Security Cooperation: JWC-SC) และ ๓) การประสานและบูรณาการความรวมมือในการ

บริหารจัดการดานความมั่นคงชายแดนไทย-มาเลเซีย 

นอกจากนี้ พลเอก สุพจน มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ พรอมคณะผูบริหาร 

สมช. ไดเขาพบหารือขอราชการกับ นายชัยณรงค กีรติยุตวงศ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร เพ่ือ

แลกเปลี่ยนขอมูลและประเด็นที่สําคัญตอการพัฒนาและการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต รวมถึง

บทบาทและภารกิจท่ีสถานเอกอัครราชทูตไทยดําเนินการในปจจุบัน โดยเฉพาะการดูแลพี่นองประชาชนท่ีมา

ประกอบอาชีพในมาเลเซีย และนักศึกษาไทยมุสลิมที่กําลังศึกษาอยูในมาเลเซีย 

 

 

 

สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ โดย กลุมงานกฎหมาย (กกม.) ในฐานะหนวยรับผิดชอบ

การดําเนินงานทางกฎหมาย และการพิจารณาใหความเห็นทางกฎหมาย ปรากฏการดําเนินงานในหวงไตรมาสที่ ๔ 

ดังนี้ 

การดําเนินงานในฐานะฝายเลขานุการ (ฝายกฎหมาย) ของศูนยปฏิบัติการ ศูนยบริหาร

สถานการณโควิด – ๑๙ (ศปก.ศบค.) ตลอดจนจัดการประชุมสวนราชการที่เก่ียวของ เพ่ือจัดทําขอกําหนดที่

ออกตาม มาตรา ๙ แหงพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมถึงคําสั่ง 

ศบค. มาตรการและแนวทางปฏิบัติตางๆ ในการปองกันโรคติดตอ 

กฎหมายดานความมั่นคง 
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การดําเนินการในฐานะผูประสานงานคดีของนายกรัฐมนตรี/สํานักนายกรัฐมนตรีรวมถึง

จัดทําคําชี้แจง ใหขอเท็จจริงกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ อาทิ สํานักงาน ป.ป.ช. หรือคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนในคดีที่มีมูลเหตุมาจากการใชอํานาจตามพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน 

พ.ศ. ๒๕๔๘ กรณกีารแพรระบาดของโรคติดเชื้อโควิด – ๑๙ 

การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณฉุกเฉิน (กบฉ.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ โดยมี  

รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ) ประธานกรรมการบริหารสถานการณฉุกเฉิน เปนประธาน 

ที่ประชุมมีมติที่สําคัญในการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณฉุกเฉินที่มี ความรายแรงในพ้ืนที่ จังหวัด

นราธิวาส ยกเวนอําเภอศรีสาคร อําเภอสุไหงโก-ลก อําเภอแวง และอําเภอสุคริิน จังหวัดปตตานี ยกเวนอําเภอ

ยะหริ่ง อําเภอมายอ อําเภอไมแกน และอําเภอแมลาน และจังหวัดยะลา ยกเวนอําเภอเบตง และอําเภอกาบัง 

ออกไปอีก ๓ เดือน ตั้งแตวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ และสิ้นสุดลงในวันท่ี ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ เพื่อใหเกิด

ความตอเนื่องใน การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในการปองกัน ระงับ ยับยั้งสถานการณไดอยางทันทวงที รวมทั้ง

จะเปนประโยชนตอการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินประชาชนในพ้ืนท่ี ทั้งนี้จะนําเสนอ 

ตอคณะรัฐมนตรีอนุมัติตอไป 

การสนับสนุนกอง/กลุมงาน ในการตรวจพิจารณารางคําส่ัง/ระเบียบ/ประกาศที่เกี่ยวของ

และใหความเห็นทางกฎหมาย อาทิ ๑) (ราง) ประกาศแกไขหลักเกณฑและวิธีการในการแตงตั้ง และการ

ปฏิบัติหนาที่ของคณะที่ปรึกษาของสภา มช. ๒) (ราง) คําสั่งแตงตั้งคณะที่ปรึกษาของสภา มช. ๓) (ราง) คาํสั่ง

คณะกรรมการรอยกรองงานของสภาความมั่นคงแหงชาติ เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการประเมินและประสาน

การดําเนินการตามแนวทางการกําหนด  ทาทีของไทยตอกลุมประเทศตาๆ ๔) (ราง) คําสั่งคณะกรรมการนโยบาย

การรักษาผลประโยชนแหงชาติทางทะเลเรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการจัดทําการแบงเขตการใชประโยชนทาง

ทะเลของประเทศไทย ๕) (ราง) บันทึกขอตกลงความรวมมือพัฒนาวิชาการและการวิจัยตอบทบาทละ

ศักยภาพของแทนหลุมปโตรเลียมในอาวไทยที่หมดภาระการใชงาน 

การดําเนินงานสนับสนุนการดําเนินงานทางกฎหมาย อาทิ การศึกษา วิจัย รวบรวม พัฒนา

องคความรูดานกฎหมายความมั่นคง การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายท่ีอยูในความรับผิดชอบของ สมช. 
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สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ โดยศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.)  

ไดดําเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การดําเนินการขับเคลื่อนภารกิจดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการบูรณาการขอมูลดานความมั่นคง เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ สมช. ดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การสงเสริมและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย 

 

ระบบแผนงานและงบประมาณ 

 การชี้แจงงบประมาณตอสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา ในหวงเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๕ 

รวมทั้งสิ้น ๖ คณะ ไดแก ๑) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สภาผูแทนราษฎร ๒) คณะอนุกรรมาธิการฝกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธฯ  

๓) คณะอนุกรรมาธิการครุภัณฑ และ ICT ๔) คณะอนุกรรมาธิการแผนงานบูรณาการ ๒ ๕) คณะกรรมาธิการ

การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกร 

การบูรณาการขอมูลดานความม่ันคง 

ศทส .  ได ดํ า เนิ นการหารื อร วมกั บ

หนวยงานเจาของขอมูล เพ่ือขออนุญาตใชขอมูล 

และหารือรายละเอียดอ่ืน ๆ อาทิ การทํา MoA / 

MoC ระหวางหนวยงาน การดําเนินการตามขอ

กฎหมาย / ระเบียบที่เก่ียวของ เพื่อใหสามารถ

เชื่อมโยงขอมูลไดตามที่ กําหนด กํากับและ

ติดตามการดํ า เนินการเชื่อมโยงข อมูล กับ

หนวยงานที่ไดรับอนุญาตแลว จาก กอ.รมน. เพ่ือ

กําหนดแนวทางการบูรณาการขอมูลดานความ

มั่นคงในระยะตอไปภายหลังจากที่มีการปรับการ

แบงมอบเจาภาพหลักในการขับเคลื่อนการบูรณา

การขอมูลดานความมั่นคงในหวงป พ.ศ. ๒๕๖๖ 

– ๒๕๗๐ โดย กอ.รมน. เปนเจาภาพหลักในการ

ดําเนินการดังกลาว 

การขับเคลื่อนภารกิจดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

          ศทส. ดําเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ของ สมช. เพ่ือสนับสนุนภารกิจดาน

ความมั่นคง โดย ศทส. อยูระหวางดําเนินการ

โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพ่ือความมั่นคง โดย

เปนการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยี 

พัฒนาระบบการวิเคราะหขอมูล (Big Data Analytics) 

สําหรับใชเปนเครื่องมือในการวิเคราะหขอมูลดาน

ความมั่นคง เพิ่มขีดความสามารถของ สมช. ให

สามารถปองกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัย

คุกคามทางไซเบอร พัฒนาใหเกิดกระบวนงานท่ีเปนไป

ตามมาตรฐานรัฐบาลดิจิทัล สามารถบริหารจัดการ

ภายในองคกรใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

การพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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วิสามัญพิจารณาศึกษารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ วุฒิสภา  

๖) คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาความเชื่อมโยงงบประมาณกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติฯ ทั้งนี้  

ไดมีการจัดทําเอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณตอสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา กรอบวงเงิน รวมทั้งสิ้น 

๒๒๓,๗๗๔,๔๐๐ บาท 

 ผลการพิจารณางบประมาณ สมช. เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๒๒๓,๗๗๔,๔๐๐ บาท บาท ซึ่งถูกปรับลดในขั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการฯ 

จํานวนทั้งสิ้น ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณฯ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๒๒๑,๒๗๔,๔๐๐ บาท ดังนี้ 

 คณะอนุกรรมาธิการฝกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธฯ มีมติปรับลดงบประมาณ จํานวน 

๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท จาก จากแผนงานยุทธศาสตรฯ ทั้งนี้ คณะอนกุรรมาธิการฯ มีขอสังเกตที่สําคัญ อาทิ รายละเอียด

แผนการดําเนินงานของงบประมาณที่ไดรับเพ่ิมขึ้นของโครงการรักษาความมั่นคงและปองกันภัยคุกคามขามชาติและ

ความมั่นคงทางทะเล และโครงการพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติ รวมทั้ง สอบถามถึงที่มาและความสําคัญ

ของการดําเนินงานการขับเคลื่อนโครงการสําคัญ (Flagship Project) 

 คณะอนุกรรมาธิการแผนงานบูรณาการ ๒ มีมติปรับลดงบประมาณ จํานวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ 

บาท โดยมีขอสังเกตท่ีสําคัญ อาทิ การตั้งงบประมาณเพ่ือดําเนินการจัดจางที่ปรึกษา การติดตามความกาวหนาและ

ความสําเร็จของภารกิจงานบูรณาการ จชต. และการพูดคุยเพ่ือสันติสุข จชต. การแกไขปญหาประเด็นการปลุกปน

ใหเกิดความแตกแยกระหวางศาสนาพุทธกับศาสนาอิสลาม รวมไปถึงขอเสนอแนะที่ตองการให สมช. มีระบบการ

จัดทําความเชื่อมโยงของฐานขอมูลสําหรับโครงการที่อยูในพื้นที่ จชต. และเนนย้ําเรื่องการใหความสําคัญกับความ

ปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ จชต.  

 คณะอนุกรรมาธิการครุภัณฑ  ICT รัฐวิสาหกิจ และทุนหมุนเวียน มีมติไมปรับลด

งบประมาณ และไมมีขอสังเกต เนื่องดวยเปนการจัดซื้อเพ่ือทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพ และผานการใชงานมา

ไมนอยกวา ๗ ป 

 คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สภาผูแทนราษฎร มีมติไมปรับลดงบประมาณ ทั้ งนี้  คณะกรรมาธิการฯ 

มีขอสังเกตที่สําคัญ เชน แนวทางการดําเนินงานของ สมช. ในประเด็นความมั่นคงที่มีผลกระทบตอประชาชน 

อาทิ ดานพลังงาน ผูลี้ภัยทางการสูรบ และกรณภีัยชางปา  

 คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ วุฒิสภา มีมติไมปรับลดงบประมาณ ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการฯ มีขอสังเกตที่สําคัญ 

อาทิ ๑) ประเด็น ๑๓ หมุดหมายภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๓ ของ สศช. ที่ไมมี

ประเด็นเก่ียวกับความม่ันคง ๒) ประเด็นความหมายของ“ความมั่นคงแบบองครวม” ๓) ที่มาและตัวแปรที่ใชใน

การคาํนวณระดับความสําเร็จในการบรรลุเปาหมายประเด็นความมั่นคง รอยละ ๖๐  
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 คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการจัดทํ างบประมาณเพื่อการขับเคลื่อน 

ยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทยอย และแผนการปฏิรูปประเทศ  

(ฉบับปรับปรุง) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ วุฒิสภา มีมติ ไมปรับลดงบประมาณ ท้ังนี้   

คณะอนุกรรมาธิการฯ มีขอสังเกตที่สําคัญ อาทิ ควรมีการประเมินผลในแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไข

ปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต และการใหความสําคัญกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนสําหรับแผนงานบูรณาการฯ 

เพ่ือใหมีความสอดคลองกับการจัดทํารายงาน/ผลสัมฤทธิ์รายป รวมไปถึง ใหขอเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางการ

ปรับลดรายจายประจําเพ่ือใหสวนราชการนําไปปฏิบัติ 

 

ตารางสรุปผลการพิจารณาจัดสรรงบประมาณฯ จําแนกตามแผนงาน ดังนี ้

แผนงาน วงเงินขอรับการ

จัดสรร (บาท) 

ผลการพิจารณา 

(บาท) 

วงเงินไดรับการ

จัดสรร (บาท) 

รวมงบประมาณตาม (ราง)  

พ.ร.บ. งบประมาณฯ 

๒๒๓,๗๗๔,๔๐๐ ปรับลด ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒๒๑,๒๗๔,๔๐๐ 

แผนงานพื้นฐานดานความมัน่คง ๖๑,๔๕๖,๓๐๐ - ๖๑,๔๕๖,๓๐๐ 

แผนงานยุทธศาสตรปองกันและแกไขปญหา

ที่มีผลกระทบตอความมั่นคง 

๑๕,๔๔๑,๓๐๐ ปรับลด ๗๖๙,๕๐๐ ๑๔,๖๗๑,๘๐๐ 

แผนงานยุทธศาสตรพฒันาศักยภาพ 

การปองกันประเทศและความพรอมเผชิญ

ภัยคุกคามทุกมิติ 

๘,๗๓๐,๕๐๐ ปรับลด ๗๓๐,๕๐๐ ๘,๐๐๐,๐๐๐ 

แผนงานยุทธศาสตรพฒันากลไกการบริหาร

จัดการความมั่นคงแบบ 

องครวม 

๘,๘๐๔,๔๐๐ - ๘,๘๐๔,๔๐๐ 

แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไข

ปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 

๕๓,๕๗๗,๖๐๐ ปรับลด ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๕๒,๕๗๗,๖๐๐ 

แผนงานบุคลากรภาครัฐ ๗๕,๗๖๔,๓๐๐ - ๗๕,๗๖๔,๓๐๐ 
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ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางประจํา ลูกจางเหมาบริการ

จํานวนบุคลากรใน สมช. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

กรอบอัตรากําลัง ปฏิบัติงานจริง

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การคัดเลือกบคุคลเพื่อแตงตั้ง/เลื่อนใหดํารงตําแหนง 

ตําแหนง ระดับ จํานวน (ราย) 

บริหาร ระดับสูง ๒ 

วิชาการ ระดับทรงคณุวุฒิ ๑ 

วิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ๒ 

วิชาการ ระดับชํานาญการ ๑๘ 

 การบรรจุ/แตงตั้งขาราชการ โดยการเปดสอบคัดเลือก ประกอบดวย 

ตําแหนง ระดับ จํานวน (ราย) 

นักวิเคราะหนโยบายและแผน ระดบัปฏิบัติการ ๑๑ 

นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ ๑ 

เจาพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน ๑ 

เจาพนักงานธุรการ ระดบัปฏิบัตงิาน ๑ 
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 การฝกอบรม (หลักสูตรหลัก) 

ชื่อหลักสูตร ผูเขารับการฝกอบรม ตําแหนง 

นักบริหารระดับสูง (นบส.๑) รุนที่ ๙๕ นายธงชัย ไหลประสิทธิ์พร ผูอํานวยการกองความม่ันคง

ดานการเตรียมพรอมและการ

ปองกันประเทศ 

วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (วปอ.) 

รุนที่ ๖๔ 

นายรัชกรณ นภาพรพิพัฒน รองเลขาธิการสภาความมั่นคง

แหงชาติ 

นายธีรภัทร จุนทการ ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานความ

มั่นคงระหวางประเทศ 

 การฝกอบรม (หลักสูตรทั่วไป) 

ชื่อหลักสูตร ผูเขารับการฝกอบรม ตําแหนง 

การรักษาความปลอดภัย  

รุนที่ ๔๘ 

นายกานต แกวรุงเรือง นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

การดําเนินการทางวินัย รุนที่ ๑ นายศภุณัฐ แชมศรีรัตน นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

กฎหมายคุมครองขอมูลสวน

บุคคล สําหรับงานเทคโนโลยี

สารสนเทศ PDCA for IT 

Management รุนที่ ๙ 

นายธนนันท เวียงหา นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

เทคนิคการเปนพิธีกร น.ส.กัญญณัช บูรณเบญญา นักวิเคราะหนโยบายและแผนชาํนาญการ 

 บุคลากรที่ไดรับทุนการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๑) ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ (ศึกษา) ตามความตองการของ สมช. ประจําป ๒๕๖๓  

(สาขาวิชา Applied Intelligence)  ไดแก นายพีระพล ลีลาสิทธิกุล นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ  

๒) ทุนรัฐบาลสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี (Helmut – Schmidt Programme ๒๐๒๑)  

(สาขาวิชา Public Management)  ไดแก นางสาวพิมพชนก รัตนพิเศษ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

๓) ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ (ศึกษา) ตามความตองการของ สมช. ประจําป ๒๕๖๒  

(สาขาวิชา Public Policy)  ไดแก นายสมเกียรติ บุญชู นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
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 การสรางแรงจูงใจ โดยจัดใหมีการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน และใหขาราชการไดรับเงินเดือน

ตามวุฒิ ดังนี้ 

การเลื่อนเงินเดือน 

การเลื่อนเงินเดือนขาราชการ การประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการ โดยการ

ประเมินจะจัดกลุมผลการประเมินเปน ๕ ระดับ ไดแก ดีเดน ดีมาก ดี พอใช ควรปรับปรุง ทั้งนี้ จะมีการ

ประกาศรายชื่อขาราชการพลเรือนสามัญที่มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการในระดับดีเดน และดีมาก ให

ทราบโดยทั่วกัน โดยในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ปรากฏผลการเลื่อนเงินเดือน ดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การใหขาราชการไดรับเงินเดือนตามวุฒ ิ

การดําเนินการใหขาราชการไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิ โดยการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ

ของขาราชการพลเรือนสามัญที่บรรจุใหมใหสูงขึ้นตามปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพของการปฏิบัติหนาท่ี

ราชการ จํานวน ๑๒ ราย แบงเปน  

ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปริญญาตร ี   จํานวน ๑๑ ราย 

ตําแหนงประเภทท่ัวไป    ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  จํานวน ๑ ราย 

 

การพัฒนาระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 

สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ โดย กลุมพัฒนาระบบบริหาร (กพบ.) ในฐานะ

คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ไดจัดทําระบบควบคุมภายในเพื่อให

เปนไปตามระเบียบของสํานักงานตรวจเงินแผนดินอยางตอเนื่อง ตามที่หลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวย

มาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไดกําหนดใหสวน

ราชการรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประกอบดวย ๑. หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุม

ภายใน (แบบ ปค.๓)  ๒. รายงานการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) ๓. รายงาน 

การเลื่อนเงินเดือน ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๕ 

(รอบ ๑ ต.ค. ๖๔ – ๓๑ มี.ค. ๖๕) 

ดีเดน จํานวน ๗๘ ราย 

ดีมาก จํานวน ๗๓ ราย 

ดี จํานวน ๒ ราย 

พอใช จํานวน – ราย 

ไมไดเล่ือน จํานวน ๑๘ ราย 

การเลื่อนเงินเดือน คร้ังท่ี ๒/๒๕๖๕  

(รอบ ๑ เม.ย. ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๕) 

ดีเดน จํานวน ๗๒ ราย 

ดีมาก จํานวน ๘๗ ราย 

ดี จาํนวน ๑ ราย 

พอใช จํานวน ๒ ราย 

ไมไดเล่ือน จํานวน ๔ ราย 
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การประเมินผลการควบคุมภายใน ( แบบ ปค. ๕) และ ๔. รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุม

ภายในของผูตรวจสอบภายใน ( เเบบ ปค.๖) ตอปลัดกระทรวงการคลังภายใน ๙๐ วัน นับแตวัน สิ้น

ปงบประมาณหรือสิ้นปปฏิทินงบประมาณแลวแตกรณ ี

ทั้งนี้ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สํานักงานฯ ไดกําหนดแผนการดําเนินงานที่เก่ียวของไว

ในแผนปฏิบัติราชการประจําปของสํานักงานฯ ดังนี ้

๑. การติดตามและรวบรวมประมวลผลความเสี่ยงตามรายงาน ปค.๔ และ ปค.๕  

ตามที่สํานัก/กอง/กลุมงานไดจัดทําลงในตารางแบบประเมินความเสี่ยงระดับองคกร โดยกําหนดเปน  

๒ รอบ ทุก ๖ เดือน และใหคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคมุภายในและการบริหารความเสี่ยงของ สมช. 

จํานวน ๑๓ คน เปนผูตอบแบบประเมินฯ 

๒. การประเมินความเสี่ยงระดับองคกร โดยการวิเคราะหหาคาคะแนนระดับความเสี่ยง ใช

ตารางวิเคราะหความเสี่ยงและนําประเด็นความเสี่ยงที่มีคาคะแนนระดับสูงที่สุด ๒ อันดับแรก จัดทําเปน

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมองคกร (ปค.๔ และ ปค.๕) 

๓. การติดตามผลการควบคุมภายใน รอบ ๑๒ เดือน โดยประสานสํานัก / กอง / กลุมงาน 

ใหรายงานผลการดําเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน หวงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ 

กันยายน ๒๕๖๕ รอบ ๑๒ เดือน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือจัดทํารายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน 

หวง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 

 

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ๔.๐ 

 รายงานประเมินสถานะของหนวยงานในการเปนระบบราชการ ๔.๐ ของ สมช. ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เสนอสํานักงาน ก.พ.ร. ตรวจประเมิน เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาองคกร 

เพ่ือที่จะทําให สมช. สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยสํานักงาน ก.พ.ร. ไดยกระดับ

ความสําคัญในการประเมินดังกลาว โดยนําไปเปนสวนหนึ่งในตัวชี้วัดการประเมินสวนราชการตามมาตรการ

ปรับปรุ งประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ องคประกอบการประเมินศักยภาพการดํา เนินงาน  

( Potential Base )  

 สมช. มีผลการประเมินสถานการณเปนระบบราชการ ๔.๐ (PMQA ๔.๐) อยูที่ ๓๔๒.๐๑ คะแนน  

จากคะแนนเต็ม ๕๐๐ คะแนน ( ระบบราชการ ๒.๗๔ จาก ๔.๐ ) ผานเกณฑการประเมินฯ คาเปาหมายข้ันตน 

โดยหมวดที่ไดคะแนนผลการประเมินจากผูตรวจประเมินมากที่สุด ๔๐๑.๐๔ คะแนน คือ หมวดที่ ๕  

การมุงเนนบุคลากร และหมวดที่ไดคะแนนผลการประเมินจากผูตรวจประเมินนอยที่สุด ๓๔๒.๐๑ คะแนน  
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คือ หมวดท่ี ๔ การวัด วิเคราะห และจัดการความรู ทั้งนี้ ไดมีขอเสนอแนะของผูตรวจประเมินตอรายงาน 

การประเมินสถานะฯ อาทิ ควรมีการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการองคกร  

โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือการทํางานรวมกับเครือขาย การตอบสนองความตองการของผูรับบริการและ 

ผูมีสวนไดสวนเสีย การเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการทํางานหรือการดําเนินงานตามยุทธศาสตรดานตางๆ

การสนับสนุนระบบจัดการขอรองเรียนมีระบบรายงานสถานะขอรองเรียนโดยผูรองเรียนไมตองรองขอ อันมุง

เปาหมายการพัฒนาระบบการทํางานไปสูระบบราชการดิจิทัล รวมไปถึงควรปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทํางาน 

การวางระบบ และวิธีการทํางานรูปแบบใหม โดยมุงเนนการดําเนินงานเชิงรุกบนพ้ืนฐานของการบูรณาการ

การทํางาน การผลักดันการบริการรูปแบบใหม ผานการออกนโยบายหรือสรางบรรยากาศในการทํางานท่ีดี 

ควบคูไปกับการลดขั้นตอนการดําเนินงานที่ไมจําเปน เพ่ือสนับสนุนความคิดริเริ่มใหมๆควบคู ไปกับการ

สงเสริมใหบุคลากรมีความผูกพันตอองคกร อันจะนําไปสูความเปนองคกรสมัยใหมที่มีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

การตรวจสอบภายใน 

 สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ โดยกลุมตรวจสอบภายใน (กตส.) ไดตรวจสอบการดําเนินงาน

ภายในสํานักงานฯ เพื่อให เปนไปตามกฎระเบียบ ความโปรงใส โดยจัดทํารายงานการตรวจสอบ  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สรุปไดดังนี ้

๑. ตรวจสอบดานการเงินการบัญชี ดําเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานดานการเงินการบัญชี    

ในชวงไตรมาสท่ี ๑ ถึงไตรมาสที่ ๒ (ชวงเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๕) ประจําปงบประมาณ 

๒๕๖๕ เพื่อใหทราบวา การปฏิบัติงานดานการเงินการบัญชีเปนไปตามเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ดานบัญชีของสวนราชการหรือไม ผลปรากฏวา สวนใหญปฏิบัติเปนไปตามเกณฑการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานดานบัญชีของสวนราชการตามระเบียบและแนวทางปฏิบัติดานบัญชีที่กรมบัญชีกลางกําหนด     

๒. ตรวจสอบดานการจัดซื้อจัดจาง ตรวจสอบการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๕ งบลงทุน ๒ โครงการ ไดแก ๑) โครงการจัดหาพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร จํานวน

เงิน ๒,๘๘๖,๐๐๐ บาท และ ๒) โครงการปรับปรุงระบบโสตทัศนูปกรณและวัสดุหองประชุมสํานักงาน 

สภาความมั่นคงแหงชาติ จํานวนเงิน ๙,๔๘๒,๒๐๐ บาท เพ่ือใหทราบวาการดําเนินการจัดซื้อจัดจางเปนไป

ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือไมอยางไร  

ผลปรากฏวาการดําเนินการฯ ดังกลาว สวนใหญเปนไปตามขั้นตอนวิธีการปฏิบัติตามกระบวนการจัดหาโดย
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วิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและ

การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่กําหนด รวมทั้งมีการดําเนินการจัดซื้อเปนไปอยางมีประสิทธิภาพผล 

การใชจายงบประมาณ และการบริหารทรัพยากรของรัฐในกระบวนการจัดซื้อจัดจางฯ ดังกลาว 

๓. ตรวจสอบการเบิกจายใบสําคัญในการเดินทางไปราชการ การประชุม สัมมนาฝกอบรม  

ในชวงไตรมาสที่ ๑ – ๒ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในสวนของคาใชจายในการเดินทางราชการ 

ในประเทศ คาใชจายในการเดินทางราชการตางประเทศ คาใชจายในการจัดประชุม/อบรมสัมมนา

ภายในประเทศ และคาใชจายในการจัดประชุม/อบรมสัมมนาในตางประเทศ เพื่อใหทราบวาเอกสารใบสําคัญ

ประกอบการเบิกจายงบประมาณเปนไปตามหลักฐาน กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่ กําหนดหรือไม  

ผลปรากฏวา เอกสารใบสําคัญที่เบิกจายสวนใหญเปนไปตามระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่กําหนด  

๔. ตรวจสอบการดําเนินมาตรการในการแกไขปญหาหนี้คาสาธารณูปโภคคางชําระของแตละ 

ไตรมาส ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตามมติ ครม. เมื่อวันท่ี ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ และมติครม. เมื่อ

วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕) เพื่อใหทราบวา สํานักงานฯ ไดดําเนินตามมาตรการฯ ดังกลาวที่กําหนดไวหรือไม

อยางไร ผลปรากฏวา สํานักงานฯ ดําเนินการเบิกจายชําระหนี้คาสาธารณูปโภคประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๕ เรียบรอยแลว สวนใหญใชระยะเวลาเบิกจายไมเกิน ๑๕ วันนับแตวันที่ไดรับใบแจงหนี้ มีการตรวจสอบ

และซอมแซมอุปกรณตาง ๆ เปนประจํา และมาตรการและแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานเปาหมายลด

การใชพลังงานรอยละ ๒๐ สวนใหญเปนไปตามมาตรการฯ ดังกลาว  

๕. ตรวจสอบระบบสารสนเทศ  เพ่ือใหทราบวา หนวยรับตรวจไดดําเนินการจัดทําและปฏิบัติตาม

แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ ของ สมช. ตามหลักเกณฑและ

วิธีการในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ และประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 

หรือไม ผลปรากฏวา สวนใหญดําเนินการเปนไปตามแนวนโยบาย/แนวปฏิบัติฯ และระยะเวลาตามท่ี

แผนปฏิบัติงานกําหนด     

๖. ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน  ดําเนินการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจ

วาดําเนินการตามมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑  

ที่กําหนดหรือไม/อยางไร  ผลปรากฏวา สํานักงานฯ ไดจัดวางระบบการควบคุมภายใน มีความเพียงพอและ

เปนไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในที่กระทรวงการคลังกําหนด  โดยมีการประเมิน

ความเสี่ ยง /ปญหาของกอง  สํ านัก  และกลุ ม งานเ กิดขึ้ นจากปจจั ยภายในและปจจั ยภายนอก  

ซึ่งไดมีการปรับปรุงแผนการควบคุม/วิธีการแกไขปญหารองรับเพ่ือลดความเสี่ยง/ปญหาที่เกิดข้ึนไวแลว   

๗. ตรวจสอบการบริหารจัดการความเสี่ยง  ดําเนินการตรวจสอบการบริหารจัดการความเสี่ยง 

ของหนวยงานวา ดําเนินการตามมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสําหรับ

หนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสําหรับหนวยงานของรัฐที่กําหนด

หรือไม ผลปรากฏวา สํานักงานฯ มีการจัดทําแนวทางและแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งการ

ติดตามและรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงเปนไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการบริหาร
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จัดการความเสี่ยงสําหรับหนวยงานของรัฐและแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงสําหรับหนวยงานของรัฐตามที่

กระทรวงการคลังกําหนด   

๘. ตรวจสอบการดําเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของกองความมั่นคงกิจการชายแดน 

และประเทศรอบบาน (กชป.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดําเนินการตรวจสอบ ๑) โครงการศึกษา

วิเคราะหและประเมินสถานการณความมั่นคงประเทศรอบบาน (Flagship Project) และ ๒) โครงการ

ขับเคลื่อนงานบริหารจัดการชายแดนในมิติความมั่นคง เพ่ือใหทราบวาไดดําเนินการเปนไปตามแผนปฏิบัติ

ราชการ และมีผลสัมฤทธิ์จากการดําเนินงานโครงการ หรือไม/อยางไร ผลปรากฏวา การดําเนินกิจกรรม

โครงการฯ ดังกลาว  เปนไปตามเปาหมายและตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนดไวใน

ระบบ Emenscr และระบบ Plan รวมท้ังการใชจายงบประมาณของโครงการฯ เพียงแตการดําเนินการบาง

กิจกรรมไมตรงกับหวงเวลาที่กําหนดไว ทําใหประเทศเปาหมายไมพรอมการติดตอประสานงานตองเลื่อน

กําหนดการออกไป 

 

การปองกันและตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น 

 

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ หรือ Integrity and 

Transparency Assessment หรือที่เรียกวาการประเมิน ITA ถือเปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบาย 

ของรัฐเครื่องมือหนึ่ง โดยเปนเครื่องมือในเชิงบวกที่มุงพัฒนาระบบราชการไทยในเชิงสรางสรรคมากกวา 

มุงจับผิดเปรียบเสมือนเครื่องมือตรวจสุขภาพองคกรประจําป โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหหนวยงานภาครัฐ 

ทั่วประเทศ ไดรับทราบถึงสถานะและปญหา การดําเนินงานดานคุณธรรมและความโปรงใสขององคกร ทั้งใน

ดานการปฏิบัติงาน การใหบริการ และการอํานวยความสะดวกตอประชาชน ผลการประเมินท่ีไดจะชวยให

หนวยงานภาครัฐสามารถนําไปใชในการปรับปรุงพัฒนาองคกรให มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  

การใหบริการ สามารถอํานวยความสะดวก และตอบสนองตอประชาชนไดดียิ่งขึ้น ซึ่งถือเปนการยกระดับ

มาตรฐานการดําเนินงานภาครัฐ ดังนั้น การประเมิน ITA จึงไมไดเปนเพียงการประเมินคุณธรรมและความ

โปรงใสเพียงเทานั้น แตยังเปนการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และการใหบริการประชาชน  

เพ่ือใหทราบถึงชองวางของความไมเปนธรรมและความดอยประสิทธิภาพ สําหรับนําไปจัดทําแนวทาง 

มาตรการตาง ๆ ในการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการไทยตอไป 

สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ เขารับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงาน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ปรากฏผลการประเมินในภาพรวมสํานักงานฯ ไดคะแนนประเมินอยูที่ 

๖๙.๑๓ คะแนน (ระดับ C) โดยผานการประเมิน ITA ที่คะแนนมากกวา ๕๐ คะแนน (ระดับ E) แตไมผาน

เกณฑตัวชี้วัดและคาเปาหมาย ในการขับเคลื่อนแผนแมบทฯ ที่กําหนดใหหนวยงานภาครัฐที่เขารวม 

การประเมินตองผานเกณฑการประเมิน ๘๕ คะแนนขึ้นไป 
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การเขารวมงานราชพิธีและงานรัฐพิธีตางๆ 

ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สํานักงานฯ ไดเขารวมงานราชพิธีและงานรัฐพิธีตางๆ  

รวมทั้งสิ้น ๓๒ งาน อาทิ  

๑. การเขารวมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรม 

ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ ตึกภักดีบดินทร 

ทําเนียบรัฐบาล  

๒. การเขารวมกิจกรรมเนื่องในวันคลายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรม 

ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพอแหงชาติ เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม 

๒๕๖๔ ณ ทองสนามหลวง  

๓. การกลาวอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 

สมเด็จพระนางเจาสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน 

๒๕๖๕ ณ สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก (ททบ. ๕)  

๔. การบันทึกวีดีทัศนกลาวอาเศียรอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจา 

สุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ สถานีวิทยุ

โทรทัศนกองทัพบก  

๕. การบันทึกวีดีทัศนกลาวอาเศียรอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิม

พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕  

๖. พิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เนื่องในวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม 

๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทําเนียบรัฐบาล  

๗. พิธีทําบุญตักบาตรถวายเปนพระราชกุศล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ

พระนางเจาสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เมื่อวันที่ ๓ มถิุนายน ๒๕๖๕ ณ ทองสนามหลวง  

๘. พิธีมอบผาไตร โครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๑๐ รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา

สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง เม่ือวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ ตึกสันติไมตรี 

ทําเนียบรัฐบาล  

๙. พิธีถวายสัตยปฏิญาณเพื่อเปนขาราชการที่ดีและพลังของแผนดิน เนื่องในโอกาสวันมหา

มงคลเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ ทองสนามหลวง  

๑๐. พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ 

พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ทองสนามหลวง 
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การดําเนินงานดานงบลงทุน 

รายการ รายละเอียด จํานวน 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลดําเนินการ 

วิธีจัดหา ลงนาม ตรวจรับ วงเงิน (บาท) 
ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร 

จัดซื้อครภุณัฑ

คอมพิวเตอร 

๑ งาน ๒,๗๐๖,๐๐๐ e-bidding ๑๒/๐๔/๖๕ ๒๖/๐๘/๖๕ ๒,๔๐๐,๐๐๐ 

จัดซื้อครภุณัฑ

คอมพิวเตอร 

๑ งาน ๔๙๕,๔๑๐ เฉพาะเจาะจง ๐๙/๐๙/๖๕  ๔๙๕,๔๑๐ 

จัดซื้อครภุณัฑ

คอมพิวเตอร 

๑ งาน ๔๗๔,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ๒๗/๐๙/๖๕ ๐๑/๑๑/๖๕ ๔๗๑,๙๓๔.๒๐ 

ครุภัณฑอื่น จัดซื้อปรับปรุง

ระบบ

โสตทัศนูปกรณ

และวัสดุภณัฑ

หองประชุม 

๑ งาน 
 

๙,๔๘๒,๒๐๐ e-bidding ๐๗/๐๗/๖๕  ๙,๒๐๒,๐๐๐ 

การบันทึกเทปรายการกลาวอาเศียรวาทถวายพระพรชัย

มงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัวฯ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

การรวมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนาง

เจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 

เนื่ องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ๓ 

มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ มณฑลพิธีทองสนามหลวง 

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุม 

และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องใน

โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ 

พระเจาอยูหัวฯ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
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รายการ รายละเอียด จํานวน 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลดําเนินการ 

วิธีจัดหา ลงนาม ตรวจรับ วงเงิน (บาท) 
ครุภัณฑ

วิทยาศาสตร 

และ

การแพทย 

จัดซื้อเครื่อง

กระตุกหัวใจ

ไฟฟา 

๑ งาน 
 

๒๘๘,๙๐๐ เฉพาะเจาะจง ๒๗/๐๙/๖๕ ๑๒/๑๐/๖๕ ๒๘๘,๙๐๐ 

ครุภัณฑ
โฆษณาและ

เผยแพร 

จัดซื้อโทรทัศน ๑ งาน 
 

๑๐๗,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ๒๖/๐๙/๖๕ ๑๒/๑๐/๖๕ ๑๐๗,๐๐๐ 

ครุภัณฑ
สํานกังาน 

จัดซื้อตูเหล็ก ๑ งาน 
 

๙๐,๙๕๐ เฉพาะเจาะจง ๑๓/๐๙/๖๕ ๐๔/๑๐/๖๕ ๙๐,๙๕๐ 

 

จัดซื้อเครื่อง

ทําลายเอกสาร 

๑ งาน 
 

๕๕,๖๐๐ เฉพาะเจาะจง ๒๖/๐๙/๖๕ ๐๕/๑๐/๖๕ ๕๕,๖๐๐ 

 

จัดซื้อเครื่องเขา

เลม 

๑ งาน 
 

๒๐,๘๖๕ เฉพาะเจาะจง ๒๖/๐๙/๖๕ ๐๔/๑๐/๖๕ ๒๐,๘๖๕ 

 

จัดซื้อครภุณัฑ

สํานักงาน 

๑ งาน 
 

๓๓,๕๘๒.๒๒ เฉพาะเจาะจง ๒๖/๐๙/๖๕ ๒๘/๐๙/๖๕ ๓๓,๕๘๒.๒๒ 

 

จัดซื้อ

เครื่องปรับอากาศ 

๑ งาน 
 

๘๗,๙๕๔ เฉพาะเจาะจง ๐๕/๐๙/๖๕ ๑๔/๐๙/๖๕ ๘๗,๙๕๔ 

 

 

 



กลุ่มงานพัฒนาแผนปฏิบติัราชการภายในองค์กร
สํานักงานสภาความมั�นคงแหง่ชาติ

เลขที� 1 ทําเนยีบรฐับาล ถนนพษิณุโลก
เขตดสิุต กรุงเทพมหานคร 10300

โทรศพัท์ 02 629 8000 โทรสาร 02 629 8056


