
รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 

สํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ 

ระหวางวันที่ ๑๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ 

ลําดับ นโยบายรัฐบาล/การส่ังการ

ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคลอง

กับรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักร

ไทยหรือ

แผนพัฒนาการ

เศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ 

ฉบับท่ี ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ การใชจาย

งบประมาณ 

ผูรับผิด

ชอบ วัน

ท่ี 

สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินการ รวมถึง ปญหาอุปสรรค 

ในการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

๑ นโยบายรัฐบาลท่ี ๑    

เร่ือง การปกปองและเชิดชู

สถาบันพระมหากษัตริย  

   สมช.ดูแลในภาพรวม โดยไดมีแผนงานจัดทํารางแนวทางการ

เสริมสรางความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ โดยไดจัดประชุมสวน

ราชการท่ีเก่ียวของเม่ือ ๒๒ ก.ย. ๕๗ เพ่ือพิจารณารางแนวทาง

ดังกลาว มี ลมช. เปนประธาน ที่ประชุมเห็นชอบรางแนวทางซึ่งมุงเนน

การสรางความเขาใจในคุณคาของสถาบันพระมหากษัตริยและ

ความสําคัญของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุข ท่ีประชุมมีขอคิดเห็น เพ่ิมเติมใหนําไปปรับรางแนวทางให

สมบูรณย่ิงข้ึน 

 สมช. 

๒ นโยบายรัฐบาลท่ี ๒    

เร่ือง การรักษาความม่ันคง

ของรัฐและการตางประเทศ 

    

 

 

 

  



ลําดับ นโยบายรัฐบาล/การส่ังการ

ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคลอง

กับรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักร

ไทยหรือ

แผนพัฒนาการ

เศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ 

ฉบับท่ี ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ การใชจาย

งบประมาณ 

ผูรับผิด

ชอบ วัน

ท่ี 

สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินการ รวมถึง ปญหาอุปสรรค 

ในการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

ประเด็นนโยบายท่ี ๒.๑ 

รัฐบาลใหความสําคัญตอ 

การเตรียมความพรอมสู

ประชาคมการเมืองและ 

ความมั่นคงอาเซียนในกิจการ 

๕ ดาน ไดแก การบริหาร

จัดการชายแดน การสราง

ความมั่นคงทางทะเล  

การแกไขปญหาอาชญากรรม

ขามชาติ การสราง 

ความไววางใจกับประเทศ

เพ่ือนบานและการเสริมสราง

ศักยภาพในการปฏิบัติการ

ทางทหารรวมกันของอาเซียน 

   ๑) การดําเนินการตอผูหนีภัยการสูรบจากเมียนมา 

กลุมผูหนีภัยการสูรบจากเมียนมาเขามาในประเทศไทยตั้งแตป ๒๕๒๗ 

ท่ีผานมาไดควบคุมจัดทําทะเบียนและกําหนดใหคนกลุมนี้อาศัยอยูในท่ี

พักพิงชั่วคราว ๙ แหงบริเวณพื้นท่ีชายแดนของจังหวัด ตาก แมฮองสอน 

กาญจนบุรี และราชบุรี โดยมีการดูแลตามหลักมนุษยธรรมเพื่อรอการ

สงกลับมาอยางตอเนื่อง โดยท่ีปจจุบันสถานการณในเมียนมามีความสงบ

เรียบรอย สมช. ภายใตความเห็นชอบของรัฐบาล ไดเดินทางไปประสาน

ความรวมมือกับเมียนมา และองคกรระหวางประเทศท่ีเกี่ยวของ  

(เมื่อ ๑๑-๑๓ ก.ย.๕๗) เพื่อสงคนเหลานี้กลับภูมิลําเนาโดยมีหลักประกัน

ในเร่ืองความปลอดภัยและใหสามารถดํารงชีวิตไดอยางเหมาะสมตอไป 

๓๙๖,๒๕๔

บาท 

สมช.  

   ๒) การบริหารจัดการชายแดนในภาพรวม 

สมช. ไดจัดการประชุมการบริหารจัดการชายแดนในภาพรวม  

เม่ือ ๒๖ ก.ย. ๕๗ มี ลมช. เปนประธาน ซึ่งในการประชุมดังกลาวท่ี

ประชุมไดมอบหมายหนวยงานสวนกลางและจังหวัดชายแดน ๓๒ 

จังหวัด ไปจัดทําขอมูล แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวของกับความมั่นคง

ชายแดนเพ่ือใชเปนฐานขอมูลสําคัญ ในการจัดระเบียบความม่ันคง

ชายแดนรองรับการรวมตัวเปนประชาคม AEC ในป ๕๘ และสอดรับกับ

๘๔,๐๐๐ 

บาท 

สมช. 



ลําดับ นโยบายรัฐบาล/การส่ังการ

ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคลอง

กับรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักร

ไทยหรือ

แผนพัฒนาการ

เศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ 

ฉบับท่ี ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ การใชจาย

งบประมาณ 

ผูรับผิด

ชอบ วัน

ท่ี 

สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินการ รวมถึง ปญหาอุปสรรค 

ในการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

นโยบายรัฐบาล ทั้งนี้ สมช. กําหนดแนวทางในการจัดระเบียบชายแดน

ระยะตอไปใน ๒ ประเด็นท่ีสําคัญ คือ  

๑) การจัดทํา Road Map ในการสงกลับผูหนีภัยการสูรบจากเมียนมา 

กลับประเทศตนทาง  

๒) การบูรณาการการแกปญหาอาชญากรรมขามชาติท่ีมีความ

หลากหลายของปญหา เชน การดําเนินงานของศูนยปฏิบัติการปองกัน

และปราบปรามการกระทําผิดในแมน้ําโขง (ศปปข.) รวมท้ัง ไดหารือ

เกี่ยวกับ มิติในดานเศรษฐกิจการคา/การลงทุน มิติดานความม่ันคง ท่ีมี

ความสําคัญตอการบริหารจัดการชายแดน  

เพ่ือเตรียมความพรอมในการปองกันแกไขปญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม 

๓ 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายรัฐบาลท่ี ๑ เร่ือง  

การปกปองและเชิดชู

สถาบันพระมหากษัตริย 

และ ๒ เร่ือง การรักษา

ความม่ันคงของรัฐและการ

ตางประเทศ 

 

   *การดําเนินงานตอเนื่องเดือน ก.ย. – ต.ค. 

- การประชุมคณะกรรมการรอยกรองงานของสภาความม่ันคง

แหงชาติเพ่ือพิจารณารางนโยบายและยุทธศาสตรความม่ันคง 

กอนเสนอสภาความม่ันคงแหงชาติ 

สมช. ไดจัดการประชุมคณะกรรมการรอยกรองงานของสภาความม่ันคง

แหงชาติ คร้ังท่ี ๑/๕๗ เมื่อวันท่ี ๒๐ ส.ค. ๕๗ คร้ังท่ี ๒/๕๗  

เม่ือวันที่ ๒๙ ส.ค. ๕๗ คร้ังท่ี๓/๕๗ เมื่อวันท่ี ๕ ก.ย. ๕๗ คร้ังท่ี๔/๕๗ 

 สมช.  



ลําดับ นโยบายรัฐบาล/การส่ังการ

ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคลอง

กับรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักร

ไทยหรือ

แผนพัฒนาการ

เศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ 

ฉบับท่ี ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ การใชจาย

งบประมาณ 

ผูรับผิด

ชอบ วัน

ท่ี 

สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินการ รวมถึง ปญหาอุปสรรค 

ในการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เม่ือวนัที่ ๑๘ ก.ย. ๕๗ ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบในประเด็นตางๆดังนี้  

๑) เห็นชอบหลักการรางนโยบายความม่ันคงแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ – 

๒๕๖๔ และใหปรับปรุงการแบงมอบหนวยรับผิดชอบประกอบดวย 

๑๕ ประเด็นนโยบายใหเหมาะสม  

๒) เห็นชอบหลักการตามขอเสนอการแกไขมาตรา ๑๓ และ 

มาตรา ๒๒ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร

กิจการบานเมืองท่ีด ีพ.ศ. ๒๕๔๖ เพ่ือรวมจัดทําแผนบริหารราชการ

แผนดินและการประเมินความคุมคาการปฏิบัติงานของสวนราชการ 

รวมถึงเห็นชอบขอเสนอให สมช. เขาไปมีสวนรวมในการพิจารณา

กําหนดยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณประจําป  

๓) เห็นชอบหลักการรางยุทธศาสตรขาวกรองแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘-

๒๕๖๔  

๔) เห็นชอบหลักการรางยุทธศาสตรความม่ันคงแหงชาติทางทะเล 

(พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔) ซึ่งตอมาเมื่อ ๒๑ ต.ค. ๕๗ ครม. มีมติเห็นชอบ 

ยุทธศาสตรความม่ันคงแหงชาติทางทะเล (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔) และ

ใหขยายหวงเวลา ถึง พ.ศ. ๒๕๖๔ และมอบหมายสวนราชการใชเปน

กรอบในการดําเนินงาน 



ลําดับ นโยบายรัฐบาล/การส่ังการ

ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคลอง

กับรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักร

ไทยหรือ

แผนพัฒนาการ

เศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ 

ฉบับท่ี ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ การใชจาย

งบประมาณ 

ผูรับผิด

ชอบ วัน

ท่ี 

สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินการ รวมถึง ปญหาอุปสรรค 

ในการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๕) เห็นชอบหลักรางยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหา

อาชญากรรมขามชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔ 

   - การปรับปรุงแนวทางดําเนินการ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ขับเคล่ือนนโยบายและยุทธศาสตรดานความม่ันคง สืบเนื่องจาก สมช. 

ไดนําเร่ืองการปรับปรุงแนวทางดําเนินการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

ในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรดานความม่ันคงเขาหารือ 

ในคณะกรรมการรอยกรองงานฯ เมื่อวันท่ี ๒๙ ส.ค. ๕๗ และหารือ 

ในรายละเอียดรวมกับสวนราชการ  

เม่ือ ๑๗ ก.ย. ๕๗ มีมติเห็นชอบในหลักการใหมีการแกกฎหมายและ

แนวทางการดําเนินการที่เกี่ยวของ เพ่ือให สมช. มีบทบาทหลักรวม

จัดทําแผนบริหารราชการแผนดิน และพิจารณากําหนดยุทธศาสตร

จัดสรรงบประมาณประจําป 

-การหารือกับสํานักงานคณะกฤษฏีกาพิจารณายกรางแกไขพระราช

กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

พ.ศ. ๒๕๔๖ เปาหมายเพื่อ 

๑) ขอปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร

กิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ เพ่ือให สมช. เปนหนวยงานหลัก 

 สมช.  



ลําดับ นโยบายรัฐบาล/การส่ังการ

ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคลอง

กับรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักร

ไทยหรือ

แผนพัฒนาการ

เศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ 

ฉบับท่ี ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ การใชจาย

งบประมาณ 

ผูรับผิด

ชอบ วัน

ท่ี 

สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินการ รวมถึง ปญหาอุปสรรค 

ในการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวมจัดทําแผนบริหารราชการแผนดิน และประเมินความคุมคา 

การปฏิบัติภารกิจของสวนราชการ รวมทั้งกําหนดใหการจัดทําแผน

บริหารราชการแผนดินใหนํานโยบายความม่ันคงแหงชาติมาประกอบ 

การพิจารณาดวย ท้ังนี้เพ่ือเช่ือมโยงมิติงานดานความม่ันคงเปนกรอบ

ทิศทางใหสวนราชการใชเปนแนวทางในการขับเคลื่อนประเทศ  

ประสานสอดคลองกับมิติความม่ังค่ังอยางเหมาะสมตอไป (อยูระหวาง

การนําเรียน รอง นรม. (พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ พิจารณา)) 

๒) การเตรียมการนําเสนอ รอง นรม. และ ครม. ขออนุมัติในหลักการ

ให สมช. เขาไปมีสวนรวมกับ สงป. และ สศช. ในการพิจารณา

กําหนดยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณประจําปและให สงป. 

อางอิงนโยบายและยุทธศาสตรดานความม่ันคงภายใตสภาความม่ันคง

แหงชาติ ประกอบการจัดทํายุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณดังกลาว

ตอไป  

 


