
รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
ระหว่างวันที่ ๑ ถึง ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘ 

ล าดับ นโยบายรัฐบาล/การสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักร
ไทยหรือ

แผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิด
ชอบ วัน

ท่ี 
สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ รวมถึง ปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

๑ นโยบายรัฐบาลที่ ๑    
เรื่อง การปกป้องและเชิดชู
สถาบันพระมหากษัตริย์ 

   การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
เมื่อ ๒๓ ม.ค. ๕๘ นายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบและอนุมัติให้ สมช. 
น าแนวทางการรักษาความมั่นคงสถาบันหลักของชาติภายใต้การ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข ซึ่งผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมสภาความมั่นคง
แห่งชาต ิน าเสนอต่อ ครม. เพื่อทราบ โดย สมช. ได้ส่งเรื่องไปยัง
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้วเมื่อ ๖ ก.พ. ๕๘ ขณะนี้อยู่
ระหว่างการพิจารณาจัดเข้าสู่วาระการประชุมของ ครม.  
ซึ่งแนวทางฯ ดังกล่าวจะใช้เป็นกรอบการท างานของส่วนราชการ
และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างมีเอกภาพต่อไป 
 
 

 สมช. 

๒ 
 
 
 

นโยบายรัฐบาลที่ ๒    
เรื่อง การรักษาความมั่นคง
ของรัฐและการต่างประเทศ 

    
 
 

 สมช. 

  ๒๑ มอบหมาย สมช. การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านความมั่นคงภายใต้นโยบาย   สมช. 



- ๒ - 

ล าดับ นโยบายรัฐบาล/การสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักร
ไทยหรือ

แผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิด
ชอบ วัน

ท่ี 
สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ รวมถึง ปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต.ค. 
๕๗ 

จัดท าแผนปฏิบัติ
การ 
ด้านความั่นคง 
เพื่อใช้
ประกอบการ
ก าหนด 
ยุทธศาตร์ 
การจัดสรร
งบประมาณ
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

รัฐบาล (รองรับนโยบายรัฐบาลที่ ๑ และ ๒ ในภาพรวม) 
รอง นรม. (พล.อ.ประวิตรฯ) มอบหมายให้ สมช. รับผิดชอบด าเนิน
การบูรณาการแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ด้านความมั่นคงของ
ส่วนราชการต่างๆ และคณะรัฐมนตรีมีมติให้ สมช. มีบทบาทในการ
ร่วมจัดท าแผนบริหารราชการแผ่นดินและยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณประจ าปี โดยด าเนินงานคู่ขนานไปกับการด าเนินการ
ของ สศช. และ สงป. ทั้งนี้ สมช. มีผลความคืบหน้าในการ
ด าเนินการข้างต้น ดังนี้ 
(๑) การจัดประชุมคณะท างานเพื่อขับเคลื่อนและประสานการ
ปฏิบัติแผนปฏิบัติราชการด้านความมั่นคงภายใต้นโยบายรัฐบาล 
(คณะท างานภายในของ สมช.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ (วันที่ ๖ ม.ค. 
๒๕๕๘) โดยที่ประชุมได้รับแนวทางการจัดท าแผนงาน/โครงการ
ส าคัญ (Flagship Project) ส าหรับประเด็นความมั่นคง 
(๒) จัดการประชุมผู้ประสานงานระดับกระทรวง เพื่อจัดท า 
แผนงาน/โครงการส าคัญ ประจ าปี ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙  
(วันที่ ๗ ม.ค. ๒๕๕๘) โดยได้มีการพิจารณาจัดท าแผนงาน/โครงการ
ของส่วนราชการต่างๆ ให้สอดคล้องและเป็นไปตามกรอบนโยบาย
รัฐบาล นโยบายความมั่นคงแห่งชาติและยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
เฉพาะเรื่องที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ สมช. ทั้งนี้มีประเด็น ๓ 
เรื่องที่ สมช. มิได้ก าหนดยุทธศาสตร์เฉพาะเรื่องรองรับเนื่องจากมี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนโดยตรงอยู่แล้ว ได้แก่  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

๗๗๐ บาท 
 
 

 
 

 
๘๗๕ บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 



- ๓ - 

ล าดับ นโยบายรัฐบาล/การสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักร
ไทยหรือ

แผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิด
ชอบ วัน

ท่ี 
สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ รวมถึง ปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ โดยมี
กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก กอ.รมน. เป็น
หน่วยงานรับผิดชอบร่วม  
- ความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์ โดยมีกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก  
- ฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร โดยมี
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพลังงาน 
และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก  
ทั้งนี้ สมช. ได้เชิญหน่วยงานดังกล่าวมาหารือ โดยที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบก าหนดและคัดเลือก ๓ โครงการส าคัญ (Flagship 
Project) โดยระบุเป้าหมาย ตัวชี้วัด แนวทางด าเนินการ ตาม 
Template ที่ สมช. ได้ก าหนดร่วมกับ สงป. และ สศช. 
(๓) จัดประชุมคณะท างานเพื่อขับเคลื่อนและประสานการปฏิบัติ
แผนปฏิบัติราชการด้านความมั่นคงภายใต้นโยบายรัฐบาล 
(คณะท างานภายในของ สมช.) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘  
วันที่ ๑๓ ม.ค. ๒๕๕๘ เพื่อประมวลแผนงาน/โครงการส าคัญ 
(Flagship Project) ประจ าปี ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙ ของ สมช.  
และส่วนราชการต่างๆ ซ่ึงรองรับนโยบายรัฐบาลโดยเฉพาะมิติงาน
ด้านความมั่นคง ๑๓ ประเด็นละ ๓ โครงการ  
(๔) สมช. ไดเ้ตรียมการเพ่ือน าแผนงาน/โครงการส าคัญ 
(Flagship Project) ประจ าปี ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙ ของ สมช. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๗,๔๐๐ 
บาท 



- ๔ - 

ล าดับ นโยบายรัฐบาล/การสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักร
ไทยหรือ

แผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิด
ชอบ วัน

ท่ี 
สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ รวมถึง ปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

 
 
 

 

และส่วนราชการต่างๆ เสนอรอง นรม. (พล.อ.ประวิตรฯ) เพื่อใช้
ในการอ านวยการก ากับดูแลและติดตามการด าเนินการ และเพื่อเป็น
ข้อมูลจัดท ายุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ๒๕๕๙  
 
 

ประเด็นนโยบายที่ ๒.๑ 
รัฐบาลให้ความส าคัญต่อ 
การเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมการเมืองและ 
ความมั่นคงอาเซียนในกิจการ 
๕ ด้าน ได้แก่ การบริหาร
จัดการชายแดน การสร้าง
ความมั่นคงทางทะเล  
การแก้ไขปัญหาอาชญากรรม
ข้ามชาติ การสร้าง 
ความไว้วางใจกับประเทศ
เพื่อนบ้านและการเสริมสร้าง
ศักยภาพในการปฏิบัติการ
ทางทหารร่วมกันของอาเซียน 
 
 

 ๒๑ 
ต.ค. 
๕๗ 

เห็นชอบใน
หลักการร่าง
ยุทธศาสตร์ความ
มั่นคงแห่งชาติ
ทางทะเล  
(พ.ศ. ๒๕๕๘ – 
๒๕๖๒) ทั้งนี้ให้ 
สมช. ไป
ด าเนินการ
ปรับปรุงเป็นแผน
ความมั่นคง
แห่งชาติทางทะเล 
(พ.ศ. ๒๕๕๘ – 
๒๕๖๔) และให้
น าแผนความ
มั่นคงฯ ดังกล่าว

๑) การรักษาความมั่นคงของชาติทางทะเล 
(๑) ประชุมคณะอนุกรรมการประสานแผน ติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนความม่ันคงแห่งชาติทางทะเล 
(พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ (วันที่ ๘ ม.ค. ๕๘)  
โดยที่ประชุมฯ ได้พิจารณาเห็นชอบแผนงาน/โครงการส าคัญ 
(Flagship Project) ภายใต้แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๘ – 
๒๕๕๙ รองรับแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเลฯ จ านวน ๓ 
โครงการ ต่อเนื่องในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙ ได้แก่  
- การจัดตั้งศูนย์อ านวยการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของ
ชาติทางทะเล (ศรชล.) โดยมี สมช. และ ศรชล. เป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก  
- โครงการการคุ้มครอง ปกป้อง รักษาและฟื้นฟูทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมทางทะเล รวมทั้งการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยมี 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก  
- โครงการการพัฒนาองค์กร กลไก เครื่องมือ ขีดความสามารถ 

 
๒๙,๗๗๕ 

บาท 
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ล าดับ นโยบายรัฐบาล/การสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักร
ไทยหรือ

แผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิด
ชอบ วัน

ท่ี 
สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ รวมถึง ปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสนอสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ
ต่อไปด้วย พร้อม
ทั้งให้ สมช. จัดท า
แผนปฏับติการ
ประจ าปีและ
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณด้าน
ความมั่นคง
แห่งชาติทางทะเล  

การเชื่อมระบบฐานข้อมูลแบบบูรณาการ และการแจ้งเตือนภัย
ล่วงหน้า เพื่อเตรียมพร้อมในการรับมือต่อภัยพิบัติ สาธารณภัยและ
ภัยธรรมชาติทางทะเล โดยมี กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
(๒) ประชุมอนุกรรมการเฉพาะกิจการศึกษาการจัดต้ังสถาบัน
กิจการทางทะเล ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ (วันที่ ๒๑ ม.ค. ๒๕๕๘) โดยมี 
พล.ร.ท.จุมพล ลุมพิกานนท์ เป็นประธานเพื่อพิจารณาแนวทางใน
การจัดตั้งสถาบนักิจการทางทะเลแห่งประเทศไทยภายใต้แผนความ
มั่นคงแห่งชาติทางทะเล (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๔) เพื่อเป็นองค์กรที่ท า
หน้าที่ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และเป็นศูนย์กลางข้อมูลเชิงวิชาการทาง
ทะเล โดยมี สมช. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบด าเนินการ โดยการ
จัดตั้งองค์กรดังกล่าวอยู่ระหว่างยกร่างพระราชบัญญัติ และพิจารณา
อ านาจหน้าที่ ก าหนดขอบเขต โครงสร้าง ให้ชัดเจนก่อน  
เพือ่น าเสนอคณะอนุกรรมการจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์
แห่งชาติทางทะเล (อจชล.) พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

 
 

 
 

๑๖,๐๗๕ 
บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   ๒) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายสากล 
(๑) การประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือแนวทางการ
พัฒนาหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยสถานที่ส าคัญ  
(วันที่ ๖ ม.ค. ๒๕๕๘) มีมติใหป้รับปรุงระเบียบการรักษาความ
ปลอดภัยและเพิ่มภารกิจการรักษาความปลอดภัยแก่ผลประโยชน์
ของนานาชาติในไทย และให้ศูนย์รักษาความปลอดภัย (ศรภ.)

 
 

๘๗๕ บาท 
 
 
 
 

 



- ๖ - 

ล าดับ นโยบายรัฐบาล/การสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักร
ไทยหรือ

แผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิด
ชอบ วัน

ท่ี 
สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ รวมถึง ปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองบัญชาการกองทัพไทย พัฒนาหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย
ให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐที่ไม่ได้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย
เพิ่มเติมด้วย 
(๒) ประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อรับฟังการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงลึกเกี่ยวกับยุทธศาสตร์และการต่อต้านการก่อการร้ายของกลุ่ม 
ISLAMIC STATE (วันที่ ๒๓ ม.ค. ๒๕๕๘) ท าใหไ้ด้รับทราบข้อมูล
เชิงลึกและองค์ความรูเ้กี่ยวกับยุทธศาสตร์การก่อการร้ายของกลุ่ม 
ISLAMIC STATE รวมถึงแนวทางการป้องกันการก่อการร้ายที่
สามารถน ามาปรับใช้ได้ และสามารถน าข้อมูลมาใชป้ระกอบการ
จัดท าแนวทางของไทยในการเฝ้าระวังกลุ่มแนวคิดหัวรุนแรงที่ใช้
ความรุนแรง (Extremist Violence)  

 
 
 
 
 
 

๘๒,๔๐๐ 
บาท 

   ๓) การป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ 
โดยจัดการประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดแนวทาง
ปฏิบัติต่อการกระท าความผิดในลักษณะอาชญากรรมข้ามชาติ 
(วันที่ ๑๒ ม.ค. ๒๕๕๘) โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบกรอบแนวทาง
ปฏิบัติต่อการกระท าความผิดในลักษณะอาชญากรรมข้ามชาติที่
ส าคัญโดยเฉพาะปัญหาการก่อการร้ายและแนวทางปฏิบัติต่อกรณีผู้
หลบหนีเข้าเมือง  

-  

   ๔) การต่อต้านการลักลอบค้าวัสดุนิวเคลียร์ 
ผู้แทน สมช. เข้าร่วมการประชุมสัมมนา เรื่อง การต่อต้านการ

๑๒,๗๐๐ 
บาท 

 



- ๗ - 

ล าดับ นโยบายรัฐบาล/การสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักร
ไทยหรือ

แผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิด
ชอบ วัน

ท่ี 
สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ รวมถึง ปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลักลอบค้าวัสดุนิวเคลียร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(INTERPOL Counter Nuclear Smuggling Workshop for 
the Southeast Asia Region) ครั้งที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ 
ม.ค. ๒๕๕๘ ณ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม /จัดโดยส านักงาน
เลขาธิการองค์การต ารวจสากล(INTERPOL) ซึ่งในการประชุม
ดังกล่าว ผู้แทนองค์การต ารวจสากลได้เสนอความร่วมมือการ
ฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ของไทยด้วย 

   ๕) การอ านวยการข่าวกรองความมั่นคง 
สมช. ได้ด าเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ความมั่นคงกับ
เจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองต่างประเทศ (วันที่ ๒๑ ม.ค. ๒๕๕๘)  
ซึ่งได้ประมวลข้อมูล จัดเก็บเพื่อไว้ใช้ประโยชน์ ในการจัดท านโยบาย
และยุทธศาสตร์ความมั่นคงเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องของ สมช.  

๔๒๐ บาท  

   ๖) การช่วยเหลือคนไทยในราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย 
โดยร่วมประชุมหารือแนวทางการช่วยเหลือคนไทยใน
ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย (วันที่ ๒๐ ม.ค. ๒๕๕๘) ผู้แทน สมช. 
ได้ประชุมร่วมกับศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(ศอ.บต.) ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศ 
ส านักข่าวกรองแห่งชาติ เพื่อ พิจารณาแนวทางการช่วยเหลือคนไทย
ที่มีปัญหาด้านสถานะบุคคลและตกค้างอยู่ในราชอาณาจักร
ซาอุดิอาระเบียเป็นเวลานาน (ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยมุสลิมซึ่งมี
ภูมิล าเนาเดิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้) ซึ่งการประชุมดังกล่าว 

-  



- ๘ - 

ล าดับ นโยบายรัฐบาล/การสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักร
ไทยหรือ

แผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิด
ชอบ วัน

ท่ี 
สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ รวมถึง ปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

ได้ข้อสรุปแนวทางการด าเนินการเบื้องต้นใน ๒ ระยะดังนี้ 
๑.ระยะเร่งด่วน ก าหนดให้มีหน่วยเคลื่อนที่ (Mobile unit) 
ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เดินทางไปพบกลุ่มปัญหาที่ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย 
เพื่อให้ค าปรึกษารวมทั้งให้บริการงานทะเบียนราษฎรเบื้องต้น เพื่อ
ช่วยบรรเทา  ความเดือดร้อนเป็นการเฉพาะหน้า 
๒.ระยะต่อไป ให้มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบและแนว
ทางการด าเนินการที่ยังคงเป็นอุปสรรคต่อการให้ความช่วยเหลือกลุ่ม
คนที่มีลักษณะปัญหาดังกล่าวในต่างประเทศต่อไป 

   ๗) ปัญหาผู้ลักลอบเข้าเมือง โดย สมช. ได้เข้าร่วมการหารือกับ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงความมั่นคงของจีน ในประเด็น
ปัญหาผู้ลักลอบเข้าเมือง (วันที่ ๑๙ ม.ค. ๒๕๕๘) ซึ่งผลของการ
หารือได้ข้อสรุปให้ ไทย-จีน จัดตั้งกลไกความร่วมมือการแก้ไขปัญหา
ผู้ลักลอบเข้าเมือง (ไทย-จีน) เพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกันต่อไป 

-  

   ๘) การจัดท ารายงานภาวะประเทศด้านความมั่นคง (Thailand 
Security Outlook ๒๐๑๔) 
สมช. ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาปัญหาและภัยคุกคาม
ความม่ันคงของชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ (วันที่ ๒๘ ม.ค. ๒๕๕๘) โดย
ในการประชุมได้มีการพิจารณาปรับแก้เนื้อหาสาระและถ้อยค าของ
ร่างรายงานฯ ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น และ สมช. จะได้น าร่าง
รายงานฯ ฉบับทีส่มบูรณ์ น าเสนอรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 
 
 
 

๓๘,๐๐๐ 
บาท 

 



- ๙ - 

ล าดับ นโยบายรัฐบาล/การสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักร
ไทยหรือ

แผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิด
ชอบ วัน

ท่ี 
สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ รวมถึง ปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

พิจารณา ใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย และแนวทางใน
การรักษาความมั่นคงของชาติในด้านต่างๆ ได้อย่างมีบูรณาการต่อไป 

ประเด็นนโยบายที่ ๒.๒  
เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความ
รุนแรงในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ส่งเสริมการพูดคุย
สันติสุขกับผู้มีความคิดเห็น
ต่างจากรัฐ สร้างความเชื่อมั่น
ในกระบวนการยุติธรรมตาม
หลักนิติธรรมและหลักสิทธิ
มนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชน
ในพื้นที่ซึ่งเป็นพหุสังคม  
 
 
 
 
 
 

 ๒๑ 
ต.ค. 
๕๗ 

เห็นชอบแนวทาง
การจัดท า
งบประมาณปี 
๒๕๕๙ ตาม
ข้อเสนอของ
ส านักงบประมาณ
โดยมอบหมายให้ 
สมช. เป็นเจ้าภาพ
หลักในการจัดท า
งบประมาณใน
ลักษณะบูรณา
การ เรื่อง  
การขับเคลื่อนการ
แก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดน
ภาคใต้  

๑) การจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการ เรื่อง  
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ด าเนินการใน ๓ ส่วนส าคัญดังนี้ 
     (๑) การประชุมหน่วยงานของกลุ่มภารกิจงานที่ ๔ (งาน
การศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม มี ศธ. เป็นเจ้าภาพหลัก) 
และภารกิจที่ ๕ (งานพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพ
ชีวิตประชาชน มี มท.เป็นเจ้าภาพหลัก) (วันที่ ๓๐ ธ.ค. ๒๕๕๘)  
โดยที่ประชุมได้เห็นชอบ แผนงาน/โครงการ ของหน่วยงานที่ส าคัญ
และสอดคล้องตามแผนความต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแผน
ชุมชน เพื่อน าเสนอการจัดท าของบประมาณปี ๒๕๕๙ ต่อส านัก
งบประมาณต่อไป  
     (๒) การประชุมของฝ่ายเลขานุการร่วมคณะกรรมการ
พิจารณาการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเรื่องการ
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
(วันที่ ๖ - ๘ ม.ค. ๒๕๕๘) เพื่อพิจารณาการจัดท างบซึ่งที่ประชุมได้
พิจารณาเห็นชอบค าของบประมาณทั้ง ๗ กลุ่มภารกิจงานประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๙  
     (๓) ด าเนินเรื่องเพื่อขออนุมัติค าของบประมาณ ประจ าปี  
พ.ศ.๒๕๕๙ สมช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการร่วมฯ ได้น าค าขอ

 
 
 
 

๑๔,๐๐๐ 
บาท 

 
 
 
 
 
 
 

 
๔๕,๐๐๐ 

บาท 

 



- ๑๐ - 

ล าดับ นโยบายรัฐบาล/การสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักร
ไทยหรือ

แผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิด
ชอบ วัน

ท่ี 
สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ รวมถึง ปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบประมาณทั้ง ๗ กลุ่มภารกิจงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙  
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายงานต่อ รอง นรม. (พล.อ.ประวิตรฯ) 
เพื่ออนุมัติค าของบประมาณในลักษณะบูรณาการเรื่องการขับเคลื่อน
การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว และจะ 
น าเรียน นายกรัฐมนตรี เพื่อทราบต่อไป 

   ๒) ประชุมเพ่ือจัดท าร่างนโยบายการบริหารและการพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐  
(วันที่ ๒๓ ม.ค. ๒๕๕๘) โดยได้มีการปรับแก้นโยบายให้มีความ
กระชับชัดเจนและป้องกันการตีความเนื้อหาของนโยบายที่อาจส่งผล
กระทบในทางลบต่อการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยปรับ
ถ้อยค าให้มีความชัดเจนเหมาะสมมากขึ้น 

-  

   ๓) กระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ประชุมคณะกรรมการอ านวยการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ (วันที่ ๒๘ ม.ค.๒๕๕๘) โดยมี
นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมรับทราบแผนขับเคลื่อน
กระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ และกรอบ
ความร่วมมือทั่วไประหว่างไทย-มาเลเซีย ในกระบวนการพูดคุยเพื่อ
สันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ และที่ประชุมได้วางแนวทางการ
ท างานให้ประสานสอดคล้องกัน ตามค าสั่ง ส านักนายกรัฐมนตรี  
ที่ ๒๓๐/๒๕๕๗ เรื่อง จัดตั้งกลไกขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยเพื่อ
สันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้ ได้ก าหนดการพูดคุยไว้ 

๒๓,๖๐๐ 
บาท 

 



- ๑๑ - 

ล าดับ นโยบายรัฐบาล/การสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักร
ไทยหรือ

แผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิด
ชอบ วัน

ท่ี 
สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ รวมถึง ปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

เป็น ๓ ระดับ ได้แก่  
๑) ระดับนโยบาย มี นายกรัฐมนตรี เป็นหัวหน้า  
๒) คณะขับเคลื่อน มี พล.อ.อักษรา เกิดผล ประธานคณะที่ปรึกษา
กองทัพบก เป็นหัวหน้าทีมพูดคุย (ประกอบไปด้วยเรื่องกฎหมาย 
การพัฒนา และ กอ.รมน.) 
๓) ส่วนพื้นที่ โดยให้ กอ.รมน. ภาค ๔ ส่วนหน้า โดยแม่ทัพภาคที่ ๔ 
เป็นผู้ขับเคลื่อนการด าเนินการที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 

ประเด็นนโยบายที่ ๒.๓ 
พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพของกองทัพและ
ระบบป้องกันประเทศให้
ทันสมัย มีความพร้อมในการ
รักษาอธิปไตย และ
ผลประโยชน์ของชาติ ปลอด
พ้นจากการคุกคามทุก
รูปแบบ  

 ๒๒ 
ก.ค. 
๕๗ 
(มติ
ที่

ประ
ชุม
คสช
.) 

นโยบายการ
เตรียมพร้อม
แห่งชาติเป็น
กรอบการก าหนด
ยุทธศาสตร์ 
แนวทาง 
มาตรการ
แผนปฏิบัติการ 
เพื่อให้การบริหาร
จัดการ

๑) งานด้านการเตรียมพร้อมแห่งชาติ ด าเนินการ ๒ ส่วน คือ 
(๑) การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การ
เตรียมพร้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ (วันที่ ๑๕ ม.ค. ๒๕๕๘) 
โดยมีผลการประชุม ดังนี้ ให้หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบกลยุทธ์ใน
กรอบยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติได้ก าหนดโครงการส าคัญ 
(Flagship) โดยให้บรรจุในแผนปฏิบัติงานและแผนงบประมาณ
ประจ าปีของหน่วยงาน (ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) จ านวน ๑ 
- ๓ โครงการส าคัญ โดยให้จัดล าดับความส าคัญและเน้นการจัดท า
แผนเชิงบูรณาการที่สะท้อนให้เห็นถึงการท างานร่วมกันของหลาย
หน่วยงาน โดยจะมกีารก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดงานด้านความ

 
๒๘,๙๐๐ 

บาท 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



- ๑๒ - 

ล าดับ นโยบายรัฐบาล/การสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักร
ไทยหรือ

แผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิด
ชอบ วัน

ท่ี 
สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ รวมถึง ปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

สถานการณ์
ฉุกเฉินเป็นไป
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
สูงสุด ซึ่งนโยบาย
การเตรียมพร้อม
แห่งชาติ ได้ให้
ความส าคัญกับ
แผนป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน
แห่งชาติ ใน
สถานการณ์
ฉุกเฉิน มี
วัตถุประสงค์ให้
ทุกภาคส่วนมีการ
เตรียมความพร้อม 
เพื่อพร้อมเผชิญ
กับสาธรณภัย ภัย
ด้านความมั่นคง 
และสถานการณ์
ฉุกเฉิน ตั้งแต่ใน

มั่นคงในลักษณะบูรณาการ เพื่อประโยชน์ในการติดตาม ประเมินผล 
รวมทั้ง พิจารณาความเหมาะสมด้านงบประมาณไปพร้อมกันด้วย 
(๒) การฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจ าปี ๒๕๕๘  
(C-MEX ๑๕) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของภาคส่วนต่างๆใน
กรณีการเกิดสาธารณะภัยหรือวิกฤติการณ์ขนาดใหญ่ในระดับชาติ 
โดย สมช. ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ด าเนินการ ดังนี้ 
 
- การประชุมวางแผนขั้นต้น (IPC)การฝึกการบริหารวิกฤตการณ์
ระดับชาติ ประจ าปี ๒๕๕๘ (C-MEX ๑๕) (วันที่ ๑๕ ม.ค. ๒๕๕๘) 
เพื่อรับทราบและติดตามความคืบหน้าในการด าเนินงานเตรียมการ
ฝึก ในด้านต่างๆ อาท ิ(๑) เพื่อรับทราบการก าหนดโจทย์การฝึกและ
การจัดบุคลากรของหน่วยงาน  
(๒) เพื่อพิจารณาความพร้อมของระบบบัญชาการฝึก ณ ที่ตั้งปกติ
ของหน่วยงาน (๓) เพื่อเตรียมความพร้อมของระบบสื่อสารผ่าน
ดาวเทียม ระบบการประชุมทางไกล และอื่นๆ ส าหรับหน่วยรับการ
ฝึก และ (๔) เพื่อเตรียมความพร้อมระบบ EOC Web (Emergency 
Operation Center Web) ที่ใชใ้นการฝึก 
- การประชุมระดับเจ้าหน้าที่เพื่อพัฒนา/จัดท าสถานการณ์ฝึกการ
บริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ (วันที่ ๒๘ ม.ค. ๒๕๕๘) โดยผู้แทน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เสนอแนะรายละเอียดเกี่ยวกับโจทย์การฝึก
เพิ่มเติมให้กองทัพเรือ (กรมยุทธการทหารเรือ) ในฐานะหน่วยจัดท า

 
 
 
 
 
 
 
 

 
๕๒,๕๐๐ 

บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

๒๗,๖๕๐ 
บาท 



- ๑๓ - 

ล าดับ นโยบายรัฐบาล/การสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักร
ไทยหรือ

แผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิด
ชอบ วัน

ท่ี 
สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ รวมถึง ปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

ภาวะปกติ 
ตลอดจนให้มีการ
บริหารจัดการได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ทันท่วงที ในทุก
สถานการณ์ที่
เกิดขึ้น 

สถานการณ์การฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจ าปี 
๒๕๕๘ (Crisis Management Exercise 2015: C-MEX-15) ใน
ประเด็นต่างๆ ประกอบด้วย ๑) การเพิ่มเติมสถานการณ์การบังคับ
เรือขนน้ ามันพุ่งชนแท่นผลิตในอ่าวไทย ๒) การเพิ่มจ านวนการเรียก
ค่าไถ่เรือ ๓) การสมมติสถานการณ์ และ ๔) อ านาจหน้าที่ของแต่ล่ะ
หน่วยงานในการแก้ไขสถานการณ์วิกฤต (การก าจัดคราบน้ ามันใน
ทะเลและชายฝั่ง และการประเมินความเสียหายทางด้านทรัพยากร
ทางธรรมชาติและโอกาสทางธุรกิจของประชาชน)  

 ๖ 
ส.ค. 
๕๖ 

ยุทธศาสตร์พัฒนา
เพื่อเสริมความ
มั่นคงของชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ -
๒๕๖๐ เป็นกรอบ
แนวทางที่ให้
ความส าคัญกับ
การพัฒนาด้าน
ต่างๆ เพ่ือเสริม
ความมั่นคงของ
ชาติให้กับชุมชน
ชายแดนและ
หมู่บ้านคู่ขนาน

๒) การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ ด าเนินการ ๓ ส่วน ดังนี้ 
(๑) การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา
เพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ (วันที่ ๑๔ ม.ค. 
๒๕๕๘) มีผลการประชุม ดังนี้ ๑) การก าหนดร่างหลักเกณฑ์การ
พิจารณาโครงการ สมควรน าความเห็นที่ประชุมกระทรวงการ
ต่างประเทศมาประกอบการพิจารณาความชัดเจนการสนับสนุน
งบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายด าเนินงานทั้งในระดับทวิภาคี
หรือพหุภาคี เพื่อเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง
โดยเฉพาะปัญหาที่กระทบต่อความมั่นคงในลักษณะข้ามชาติ 
(Cross border) ๒) การก าหนดทิศทางและเป้าหมายการด าเนินงาน
ที่ชัดเจนมีความส าคัญ  ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ สนับสนุน 
การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ 

 
 
 

๔๑,๕๐๐ 
บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



- ๑๔ - 

ล าดับ นโยบายรัฐบาล/การสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักร
ไทยหรือ

แผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิด
ชอบ วัน

ท่ี 
สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ รวมถึง ปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

เพื่อความมั่นคง
ตามแนวชายแดน 
ด้วยการผนึกก าลัง
ความร่วมมือจาก
ทุกฝ่ายเพื่อให้คน
ชุมชนหมู่บ้านและ
สังคมมีภูมิคุ้มกัน
ที่เข้มแข็งและ
ยั่งยืน 

ตลอดจนนโยบายการต่างประเทศ ๓) การก าหนดโครงการความ
ร่วมมือสองฝ่ายสมควรมีพื้นฐานจากการมีส่วนร่วมวางแผนและ
ด าเนินการของทั้งสองฝ่าย ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ ทั้งนี้ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สมควรสะท้อนโครงการที่ผ่านการ
พิจารณากลั่นกรองของคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงระดับ
พื้นที่ในเขตกองทัพภาคที่ ๑-๔ (พมพ.ทภ.๑-๔) คณะกรรมการ
พัฒนาเพื่อความมั่นคงระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑-๓ 
(พมพ.ทรภ.๑-๓) กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด 
(๒) จัดการประชุมการด าเนินงานแผนงานด้านความมั่นคงกับ
กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (วันที่ ๒๒ ม.ค. 
๒๕๕๘) สืบเนื่องจากยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของ
ชาติ และ แผนการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงระดับกองทัพเรือ ได้
ให้ความส าคัญกับแผนงานด้านความมั่นคงชายแดนด้านตราดและมิติ
ความร่วมมือชุมชนชายแดนไทยกับชุมชนชาวกัมพูชา โดยมอบหมาย
ให้กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (กปช.จต.) และ
จังหวัดตราด ได้ร่วมกันจัดท าแผนงาน/โครงการ บรรจุเป็นแผนงาน
ด้านความมั่นคงในแผนพัฒนาจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ต่างๆ ในกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาต ิ
พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ ต่อไป 
(๓) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเพื่อเสริมความม่ันคงของชาติระหว่างหน่วยงานส่วนกลาง

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

๑๔๐,๑๔๐ 
บาท 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

๒๐๖,๐๒๐ 
บาท 



- ๑๕ - 

ล าดับ นโยบายรัฐบาล/การสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักร
ไทยหรือ

แผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิด
ชอบ วัน

ท่ี 
สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ รวมถึง ปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

กับหน่วยงานระดับพื้นที่ (วันที่ ๒๕ ม.ค. ๒๕๕๘) 
ทั้งนี้เนื่องจาก หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล าน้ าโขง 
(นรข.) ซึ่งมีพื้นที่ความรับผิดชอบตามล าน้ าโขงตั้งแต่สามเหลี่ยม
ทองค าที่บ้าน สบรวก อ.เชียงแสน ไปสิ้นสุดที่แก่งผาได อ.เวียงแก่น 
ระยะทางรวม ๑๐๐ กิโลเมตร ตรวจพบปัญหาการลักลอบเข้าเมือง
ทั้งชาวลาว เมียนมา และเกาหลีเหนือ โดยเฉพาะชาวเกาหลีเหนือจะ
เดินทางผ่านจีน สปป. ลาว แล้วข้ามแม่น้ าโขงเข้าไทย บริเวณ  
อ.เชียงแสน หรือ อ.เชียงของ จ.เชียงราย โดยได้ข้อสรุปให้ นรข.  
มีการท างานแบบบูรณาการร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ติดล าน้ า
โขง เพื่อช่วยกันเฝ้าระวังและแลกเปลี่ยนข้อมูล โดยจะมีการจัดหา
อุปกรณ์เรดาร์ที่จ าเป็นเพิ่มเติมตามแนวแม่น้ าโขงเพื่อสอดส่องดูแล
การลักลอบเข้าเมืองหรือลักลอบขนสินค้าผิดกฎหมายด้วย 

ประเด็นนโยบายที่ ๒.๔ 
เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี
กับนานาประเทศ ไม่ว่าใน
ด้านการเมือง เศรษฐกิจ หรือ
สังคม โดยจะน ากลไก
ทางการทูตแบบบูรณาการมา
ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม  

   ๑) การชี้แจงและประสานความเข้าใจกับต่างประเทศเกี่ยวกับการ
แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
(๑) เอกอัครราชทูตฝ่ายการเมืองของญี่ปุ่นเข้าพบเลขาธิการสภา
ความม่ันคงแห่งชาติ เพ่ือแลกเปลี่ยนความเห็นประเด็นด้านความ
มั่นคง (วันที ่๑๖ ม.ค. ๒๕๕๘) โดยมีการประสานความเข้าใจและ
แลกเปลี่ยนความเห็นเรื่องการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ดังนี้  
- ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
- แนวทางความมั่นคงและแนวทางการพัฒนา  

 
 

 

 



- ๑๖ - 

ล าดับ นโยบายรัฐบาล/การสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักร
ไทยหรือ

แผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิด
ชอบ วัน

ท่ี 
สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ รวมถึง ปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- การพูดคุยเพื่อสันติสุข  
- สาเหตุของความรุนแรงที่เกิดอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ในเขตจังหวัด
ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ ๔ อ าเภอของจังหวัดสงขลา 
(๒) เอกอัครราชทูตอังกฤษประจ าประเทศไทย นาย Mark 
Andrew Geoffrey Kent ขอเข้าเยี่ยมคารวะเลขาธิการสภา
ความม่ันคงแห่งชาติ (วันที่ ๒๒ ม.ค. ๒๕๕๘) โดยหารือในเรื่อง
ความร่วมมือด้านความมั่นคงร่วมกันโดยเฉพาะการปราบปรามการ
ก่อการร้าย รวมทั้งได้เสนอให้ไทยศึกษาโครงสร้างของหน่วยงาน 
COBRA (Cabinet Office Briefing Room A) ของอังกฤษ ซ่ึงเป็น
หน่วยงานพหุภาคี (Multi Agency Framework) ในการ
ประสานงานและบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆ ด้านความมั่นคง 
เพื่อบริหารจัดการสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อประเทศ  

   ๒) การเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับต่างประเทศ 
การหารือข้อราชการร่วมกับเอกอัครราชทูตไทย ณ เวียงจันทน์ 
(นายพิษณุ จันทร์วิทัน) ณ เวียงจันทน์ เพื่อก าหนดแนวทางและ
มาตรการในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงบริเวณพื้นที่ชายแดน 
(วันที่ ๒๖ ม.ค. ๒๕๕๘) โดยมีรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
(นายพรชาต บุนนาค) เป็นหัวหน้าคณะเดินทาง โดยมีผลการหารือ 
ในประเด็นที่ส าคัญ ดังนี้ 
- หน่วยงานความมั่นคงควรให้ความส าคัญมิติวัฒนธรรมร่วมมากขึ้น 
ซึ่งปัจจุบันประเด็นวัฒนธรรมร่วมเป็นจุดแข็งของไทยในการด าเนิน

๒๐๖,๐๒๐ 
บาท 

 



- ๑๗ - 

ล าดับ นโยบายรัฐบาล/การสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักร
ไทยหรือ

แผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิด
ชอบ วัน

ท่ี 
สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ รวมถึง ปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ความสัมพันธ์ ซึ่งจะช่วยสร้างความรู้สึกความเป็นอันหนึ่งอันเดียวให้
เกิดขึ้น นอกจากนี้ การที่ชุมชนสองฝั่งมีความรู้สึกใกล้ชิดแนบแน่นยัง
จะช่วยบรรเทาปัญหาระหว่างกัน ซึ่งรวมถึงปัญหาเส้นเขตแดน ด้วย 
- ในระยะต่อไปจะมีการเพิ่มขึ้นของ Connectivity ในภูมิภาค  
ซึ่งย่อมจะส่งผลข้างเคียงด้านความมั่นคงโดยเฉพาะความเสี่ยงของ
ภัยคุกคามข้ามชาติ โดยเฉพาะปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติรูปแบบ
ต่างๆ ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาการเชื่อมโยงและการติดต่อ
สัมพันธ์ระหว่างกันในอนาคต ทั้งนี้ สมช. จึงเห็นว่าการเสริมสร้าง
ความร่วมมือกับเพื่อนบ้านด้านความมั่นคงจะมีความจ าเป็นมากขึ้น  
- หน่วยงานความมั่นคงของไทยควรพัฒนาความสัมพันธ์และความ
ร่วมมือกับต่างประเทศให้มากขึ้น เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบาย
รัฐบาลที่ให้ความส าคัญเรื่องความมั่นคงที่ควบคู่กับความมั่งคั่ง  
โดย สมช. เป็นหน่วยงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ
งานด้านความมั่นคงแบบองค์รวมที่สามารถขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตได้ 

   ๓) การศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์น าไปสู่การเสริมสร้างดุลย
ภาพในการด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดย สมช. ได้
จัดการอภิปรายทางวิชาการ เรื่อง “สถานการณ์ แนวโน้ม และ
บทบาทของมหาอ านาจต่อความมั่นคงของไทยและภูมิภาค”  
(วันที่ ๙ ม.ค. ๒๕๕๘) ทั้งนี้ เพื่อน าความรู้และข้อมูลที่ได้จากการ
อภิปราย น ามาพิจารณาใช้ประกอบการจัดท านโยบายและ

๑๒๑,๐๐๐ 
บาท 

 



- ๑๘ - 

ล าดับ นโยบายรัฐบาล/การสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักร
ไทยหรือ

แผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิด
ชอบ วัน

ท่ี 
สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ รวมถึง ปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

ยุทธศาสตร์ความมั่นคงเฉพาะเรื่องของ สมช. และใช้เป็นฐานข้อมูล
ส าหรับใช้ในการจัดท าข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายเพ่ือให้ผู้บริหาร
ประเทศพิจารณาใช้ประโยชน์ในการก าหนดนโยบายต่างประเทศ 
ฯลฯ ต่อไป 

 


