
รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ส านักงานสภาความมัน่คงแห่งชาติ 

ระหว่างวันที่ ๑ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ 

ล าดับ นโยบายรัฐบาล/การสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิด
ชอบ วัน

ที ่
สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ รวมถึง ปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

๑ นโยบายรัฐบาลที่ ๒    
เร่ือง การรักษาความมั่นคง
ของรัฐและการต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ๑) การจัดท าร่างพระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ  
(รองรับนโยบายรัฐบาลที่ ๑ และ ๒ ในภาพรวม)  
    เรื่องนี้สืบเนื่องจากสถานการณแ์ละปัญหาความมั่นคงมีการ
เปลี่ยนแปลงและมีลักษณะเช่ือมโยงรวมถึงซับซ้อนรุนแรงมากข้ึน 
ประกอบกับหน่วยความมั่นคงที่เกีย่วข้องได้มีการปรับกลไกและ
ปฏิรูปองค์กรใหม่ ดังนั้น จ าเป็นตอ้งมีการทบทวนและแก้ไข พ.ร.บ. 
สภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๒ เพื่อปรับให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์และระบบงานความมัน่คงที่เปลี่ยนแปลงไป น าไปสู่การ
บริหารจดัการด้านความมั่นคงอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  
    สมช. ได้มีการศึกษาระดมความเห็นเพื่อปรับ พ.ร.บ. มาอย่าง
ต่อเนื่องโดย สมช. ไดต้ั้งคณะท างานเฉพาะกิจศึกษาเปรียบเทียบ
รูปแบบการจดัตั้งและกลไกการท างานของสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ของต่างประเทศ  ได้แก่ สหรัฐฯ รสัเซีย อินเดีย ซาอุดิอารเบีย 
สหราชอาณาจักร และญีปุ่่น น ามาสู่การปรับร่าง พ.ร.บ.ฯ และมีข้อ

 

๕๐,๐๐๐ 
บาท 

สมช. 
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ล าดับ นโยบายรัฐบาล/การสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิด
ชอบ วัน

ที ่
สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ รวมถึง ปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

หารือใน 
การประชุมคณะกรรมการร้อยกรองงานของสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘ (วันท่ี ๒๕ มี.ค. ๒๕๕๘) มเีลขาธิการสภาความ
มั่นคงแห่งชาติเป็นประธาน เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสภา
ความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. .... เพื่อพิจารณากลั่นกรองร่าง พ.ร.บ.ฯ 
ดังกล่าวในช้ันต้น ก่อนจะน าเสนอสภาความมั่นคงแห่งชาติพิจารณา
ต่อไป ทั้งนี ้ที่ประชุมได้เสนอข้อคดิเห็นต่างๆ เพื่อให้ฝ่ายเลขาฯ/
สมช. น าไปพิจารณาประกอบการปรับปรุงร่าง พ.ร.บ.ฯ ดังกล่าวใน
ประเด็นต่างๆ ได้แก่  
    - การก าหนดโครงสร้าง อ านาจหน้าท่ี ก าลังพล เพื่อให้สามารถ
รองรับภัยคุกคามทุกรูปแบบได้อยา่งครอบคลุม  
    - กระบวนการจดัท านโยบายความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อให้สามารถ
น าไปปฏิบตัิได้อย่างเป็นรูปธรรม  
    - การปรับแก้รูปแบบ และถ้อยค า เพื่อให้สามารถตีความได้อยา่ง
ชัดเจน  
     สมช. จะด าเนินการปรับแก้ร่างพระราชบัญญัติสภาความมั่นคง
แห่งชาติ พ.ศ. .... ตามความเห็นของที่ประชุมและจะได้น าเสนอสภา
ความมั่นคงแห่งชาติพิจารณา ต่อไป 
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ล าดับ นโยบายรัฐบาล/การสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิด
ชอบ วัน

ที ่
สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ รวมถึง ปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

   ๒) การจัดท ารายงานสภาวะประเทศด้านความมั่นคง ๒๕๕๗ 
(Thailand Security Outlook 2014)  
(รองรับนโยบายรัฐบาลที่ ๑ และ ๒ ในภาพรวม)  
    ด้วย สมช. อยู่ระหว่างการพิจารณาจดัท ารายงานสภาวะประเทศ
ด้านความมั่นคง พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยได้ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษา
ปัญหาและภัยคุกคามความมั่นคงของชาติครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ (วันท่ี ๓ 
ม.ีค. ๒๕๕๘) ทั้งนี้ ได้เชิญผู้ทรงคณุวุฒิ อาทิ พล.อ.ไวพจน์ ศรีนวล 
พล.อ.ส าเร็จ ศรหีร่าย นายถวิล เปลี่ยนศรี ศ.ดร.จรัญ มะลลูีม และ 
รศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี พร้อมทั้งผู้แทนคณะอนุกรรมการฯจาก
ส่วนราชการต่างๆ ร่วมกันพิจารณาและเสนอข้อคิดเห็นต่อการจดัท า
ร่างรายงานสภาวะประเทศด้านความมั่นคง ๒๕๕๗  
    ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนมุมมองในประเด็นปัญหาต่างๆ อาทิ 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ การเมืองระหว่างประเทศ อิทธิพลของ
ประเทศมหาอ านาจและการถ่วงดุลอ านาจ ความเช่ือมโยงระหว่าง
มิติด้านเศรษฐกิจและความมั่นคง การใช้กลไกอาเซยีนในการ
แก้ปัญหา การเสรมิสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกับประเทศเพื่อนบ้าน 
และปัญหาสถานการณ์ทางการเมอืงภายในประเทศ  
    ปัจจุบัน สมช. ได้จัดท าร่างรายงานสภาวะประเทศแล้วเสร็จ
แล้วกว่าร้อยละ ๙๐ และอยู่ระหว่างการตรวจสอบแก้ไขเพ่ิมเติม
บางประเด็นให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งนี้ จะได้เร่งรัดน าเสนอรัฐบาลต่อไป 

 

๑๒๕,๐๐๐ 
บาท 
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ล าดับ นโยบายรัฐบาล/การสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิด
ชอบ วัน

ที ่
สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ รวมถึง ปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

ประเด็นนโยบายท่ี ๒.๑ 
รัฐบาลให้ความส าคญัต่อ 
การเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมการเมืองและ 
ความมั่นคงอาเซียนในกิจการ 
๕ ด้าน ได้แก่ การบรหิาร
จัดการชายแดน การสร้าง
ความมั่นคงทางทะเล  
การแก้ไขปัญหาอาชญากรรม
ข้ามชาติ การสร้าง 
ความไว้วางใจกับประเทศ
เพื่อนบ้านและการเสริมสร้าง
ศักยภาพในการปฏิบัติการ
ทางทหารร่วมกนัของอาเซียน 

 ๒๑ 
ต.ค. 
๕๗ 

เห็นชอบใน
หลักการร่าง
ยุทธศาสตร์ความ
มั่นคงแห่งชาติ
ทางทะเล  
(พ.ศ. ๒๕๕๘ – 
๒๕๖๒) พร้อมทั้ง
ให้ สมช. จัดท า
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีและ
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณด้าน
ความมั่นคง
แห่งชาติทางทะเล 

๑) การรักษาความมั่นคงของชาติทางทะเล 
    การประชุมชี้แจงแผนความมัน่คงแห่งชาติทางทะเล (พ.ศ. 
๒๕๕๘ - ๒๕๖๔) ในพื้นที่อันดามัน ณ จังหวัดกระบี่ (วันท่ี ๑๒ – 
๑๓ ม.ีค. ๒๕๕๘) โดยมีรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็น
ประธาน ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจให้ภาคส่วนท่ีเกีย่วข้องใน
สาระส าคญัของแผนความมั่นคงฯ ตลอดจนแนวทางการบริหาร
จัดการแผนฯ ซึ่งส่งผลให้การขับเคลื่อนแผนฯ ไปสูก่ารปฏิบัติเป็นไป
อย่างมีเอกภาพและประสิทธภิาพด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วน ทั้งยังได้รับทราบอุปสรรคและปัญหา ตลอดจนข้อคดิเห็นและ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และผู้มสี่วนได้ส่วน
เสียที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการแผนฯ ต่อไป 

 

๒๓๐,๐๐๐ 
บาท 

 

   ๒) การบริหารจัดการชายแดน  
โครงการศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการชายแดนร่วม 
(Coordinated Border Mannagement : CBM)  
ณ ราชอาณาจักรเบลเยียม ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์  
(วันท่ี ๓ - ๗ มี.ค. ๒๕๕๘) โดยผู้ช่วยเลขาธิการสภาความมั่นคง

 

๔๘๘,๖๐๐ 
บาท 
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ล าดับ นโยบายรัฐบาล/การสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิด
ชอบ วัน

ที ่
สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ รวมถึง ปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

แห่งชาติได้น าผู้บริหารและเจ้าหนา้ที่ สมช. เข้าหารือกับหน่วยงาน
ความมั่นคงของเบลเยียม ในประเด็นต่างๆ อาทิ ระบบงานความ
มั่นคงของเบลเยี่ยม กลไกการป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติบรเิวณ
ชายแดนของเบลเยยีมที่มุ่งเน้นการขยายแนวป้องกันออกไปยัง
พรมแดนท่ัวท้ังสหภาพยุโรป กระบวนการท างานเพื่อป้องกันภัย
คุกคามข้ามพรมแดน รูปแบบการท างานในภาวะวิกฤต ทั้งนี้  
ได้ศึกษาตัวแบบการบริหารจดัการชายแดนแบบไร้พรมแดนของกลุ่ม
เบเนลกัช์และยุโรป 
    สมช. จะน าข้อมูลผลการศึกษาดูงานดังกล่าวมาประกอบการ
พิจารณาจัดท าข้อเสนอแนวทางการบริหารจัดการชายแดนของ
ไทย (สมช. ได้รับมอบหมายจากรฐับาลให้พิจารณาเรื่องดังกล่าว
เพื่อให้ส่วนราชการใช้เป็นกรอบทิศทางในการรักษาความมั่นคง
ชายแดนอย่างมีบูรณาการและมีประสิทธิภาพต่อไป)  
   ในช้ันต้น สมช. เตรียมน าร่างแนวทางการบริหารจัดการชายแดนเสนอ
คณะกรรมการร้อยกรองงานของสภาความมั่นคงแห่งชาติพิจารณาต่อไป  
    ปัญหาอุปสรรค หน่วยท่ีรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนท่ีชายแดนมี
หลายหน่วยประกอบกับมีกฎหมายหลายฉบับเกี่ยวข้อง ในขณะที่
การด าเนินการของหน่วยต่างๆ มลีักษณะแยกส่วนส่งผลใหเ้กิด
ข้อจ ากัดในการบูรณาการ 
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ล าดับ นโยบายรัฐบาล/การสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิด
ชอบ วัน

ที ่
สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ รวมถึง ปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

   ๓) การอ านวยการและประสานข่าวกรองความมั่นคง  
   (๑) การแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ความมั่นคงกับเจ้าหน้าที่
หน่วยข่าวกรองต่างประเทศ  (วันท่ี ๙ มี.ค. ๒๕๕๘) ได้มีการหารอื
เพื่อประเมินและวเิคราะห์สถานการณ์ความมั่นคงทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ โดยหัวหน้าหน่วยข่าวกรองอินเดียประจ าประเทศ
ไทย เข้าพบ ลมช. เพือ่น าเรียนก าหนดการมาเยือนไทยของที่ปรึกษา
ด้านความมั่นคงแห่งชาติของอินเดีย (National Security Advisor 
of India) ซึ่งมีสถานะเทียบเท่ารัฐมนตรี ก าหนดระหว่างวันท่ี ๒ – ๓ 
เม.ย. ๒๕๕๘ เพื่อหารือประเด็นความร่วมมือด้านต่างๆ ได้แก่ 
ประเด็นความร่วมมือระหว่างประเทศไทย-อินเดียในภาพรวม และ
เฉพาะด้านความมั่นคง  
   (๒) การจัดประชุมเพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์และปัญหาส าคัญท่ี
กระทบต่อความมั่นคงทั้งปัญหาภายในประเทศและปัญหาระหว่าง
ประเทศ โดยได้ประเมินสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของกลุ่มพลัง
ทางการเมือง และสถานการณ์ชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้ง
แนวโน้มสถานการณ์ใน จชต. ทั้งนี้ สมช. ได้จดัท าเป็นรายงานเสนอ 
รอง นรม.  คสช. และผู้บรหิาร สมช. พิจารณาใช้ประโยชน์ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์แห่งชาติของไทย 
 
 

 
 
 

๕๐๐ บาท 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

๑๒,๙๐๐ 
บาท 

 



- ๗ - 

ล าดับ นโยบายรัฐบาล/การสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิด
ชอบ วัน

ที ่
สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ รวมถึง ปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

   ๔) การต่อต้านการก่อการร้าย ด าเนินการ ๓ เร่ืองส าคัญ คือ 
   (๑) สมช. จัดประชมุส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณา
ระเบียบปฏิบัติประจ ากรณีการติดตามจับกุมผู้ต้องสงสัย  
(วันท่ี ๙ ม.ีค. ๒๕๕๘) มีรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็น
ประธาน โดยที่ประชุมได้พิจารณาร่างแนวทางปฏิบัติต่อการกระท า
ผิดในลักษณะอาชญากรรมขา้มชาติที่ส าคัญ โดยเฉพาะปัญหาการ 
ก่อการร้าย ในประเด็นต่างๆ เช่น  
       - ความถูกต้องเหมาะสมของร่างระเบยีบปฏิบตัิประจ ากรณีการ
ติดตามจับกุมผู้ต้องสงสยัที่เป็นอาชญากรข้ามชาติและร่างระเบียบ
ปฏิบัติประจ าในการน าเสนอข้อมลูและปฏิบัติการด้านข้อมลูข่าวสาร  
       - องค์ประกอบของจุดประสานงานหลักระหว่างหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง  
      เป็นต้น ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ให้เห็นชอบกับร่างอ านาจหน้าที่ตามที่
เสนอระเบียบปฏิบัติฯ ดังกล่าว  
       สมช. จะได้น าเสนอรัฐบาลต่อไป 
   (๒) การประชุม Thailand – Israel Security Dialogue  
คร้ังท่ี ๑ (ระหว่างวันท่ี ๑๑ – ๑๒ มี.ค. ๒๕๕๘) ณ กรุงเทลอาวีฟ 
ประเทศ อิสราเอล โดยมีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็น
หัวหน้าคณะ และคณะฝ่ายอสิราเอลมีรองเลขาธิการสภาความมั่นคง
แห่งชาติของอิสราเอลเป็นหัวหน้าคณะ โดยได้มีการหารือในประเดน็

 
 

๘๗๕ บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

๒,๒๐๒,๗๗๕ 
บาท 

 
 
 

 



- ๘ - 

ล าดับ นโยบายรัฐบาล/การสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิด
ชอบ วัน

ที ่
สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ รวมถึง ปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

เกี่ยวกับภัยจากการก่อการร้ายตา่งๆ และขอให้ประเทศไทยให้
ความส าคญักับการด าเนินการต่อกลุ่มที่เคยเข้ามาเคลื่อนไหวใน
ประเทศไทย รวมทั้งได้หารือในประเด็นเกี่ยวกับ Cyber Security 
ซ่ึงฝ่ายอิสราเอลยืนยันจะให้การสนับสนุนในด้านการฝึกอบรม 
และการให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง  
   (๓) การพบปะและหารือระหว่าง ลมช. กับ นาย Miles 
Armitage เอกอัครราชทูต ด้านการต่อต้านการก่อการร้ายของ
ออสเตรเลีย (วันท่ี ๒๖ ม.ีค. ๒๕๕๘) โดยทั้ง ๒ ฝ่าย ได้เน้นย้ าถึง
ความร่วมมือท้ังในปัจจุบัน และในอนาคต การพยายามชี้ให้เห็นถึง
ต้นเหตุของปัญหาการใช้ความรุนแรงท่ีแท้จริงสามารถน าไปสู่การ
แก้ไขปัญหาได้มากกว่าการแกไ้ขท่ีปลายเหตุ โดยจะต้องมี
กระบวนการพัฒนาอย่างแท้จริง เช่น การให้สิทธิและเสรภีาพแก่
กลุ่มที่ด้อยโอกาสในสังคมทีเ่ห็นว่าการใช้ความรุนแรงจะเป็นทางออก 
เป็นต้น  
    ผลการหารือตาม (๒) และ (๓) จะเป็นกรอบทิศทางส าคัญที่จะ
ช่วยให้ความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างไทย – อิสราเอลและ
ไทย – ออสเตรเลยีในระยะต่อไปมีความใกล้ชิดยิ่งข้ึน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

๕๐๐ บาท 



- ๙ - 

ล าดับ นโยบายรัฐบาล/การสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิด
ชอบ วัน

ที ่
สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ รวมถึง ปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

ประเด็นนโยบายท่ี ๒.๒  
เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความ
รุนแรงในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ส่งเสรมิการพูดคยุ
สันติสุขกับผู้มีความคิดเห็น
ต่างจากรัฐ สร้างความเชื่อมั่น
ในกระบวนการยตุิธรรมตาม
หลักนิติธรรมและหลักสิทธิ
มนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบตัิ 
ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชน
ในพื้นที่ซึ่งเป็นพหุสังคม  
 
 

 ๒๑ 
ต.ค. 
๕๗ 

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

ผลการด าเนินการ ๔ เร่ืองหลัก 
๑) การจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการ เร่ือง  
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (วันท่ี ๖ มี.ค. ๒๕๕๘) สล.คปต. ได้จัดท า
ข้อเสนอการจดัสรรงบประมาณในลักษณะการบูรณาการในการแกไ้ข
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
ตามแผนปฏิบัติการการแกไ้ขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี พ.ศ.
๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ ให้กับส านักงบประมาณ โดยมีข้อเสนอพิจารณา
การจัดสรรงบประมาณเสนอส านกังบประมาณ ที่น่าสนใจ อาท ิ
   (๑) ก าหนดโครงการส าคัญ (Flagship Project) ๖ โครงการ 
ได้แก่  
      - โครงการรักษาความปลอดภัยพื้นที่เศรษฐกิจ ๗ เมืองหลัก 
      - โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประชาชนตามแนวทางทุ่งยาง
แดงโมเดล 
      - โครงการด าเนินงานในหมูบ่า้นเสรมิสร้างความมั่นคง ๑๖๒
หมู่บ้าน (ขจัด/ลดพื้นท่ีอิทธิพล)  
      - โครงการพาคนกลับบ้าน 
      - โครงการเสริมสร้างความเขา้ใจในสถานศึกษาเป้าหมาย ๖๐ 
แห่ง 
      - โครงการบูโดรักษ์สันติสุข  

  



- ๑๐ - 

ล าดับ นโยบายรัฐบาล/การสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิด
ชอบ วัน

ที ่
สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ รวมถึง ปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

      โดยเกี่ยวข้องกับ ๑๑ กระทรวง ได้แก่ ส านักนายกฯ 
กระทรวงกลาโหม ยตุิธรรม ต่างประเทศ การพัฒนาสังคมฯ 
วัฒนธรรม ศึกษาธิการ การเกษตรและสหกรณ์ คมนาคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และกระทรวงสาธารณสุข  มี
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ๑๑ กระทรวง ๓๐ หน่วยงาน มีความต้องการ
งบประมาณ จ านวน ๙,๒๘๖.๑๘๓๖  ล้านบาท 
   (๒) ก าหนด โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนนุเป้าหมายการ
ด าเนินงานกลุม่ภารกิจงานที่ ๑-๗ ตามแผนปฏิบัติการฯ โดยให้
ความส าคัญกับการรักษาความปลอดภัยและการเสริมสร้างสันติ
สุข มี ๑๗ กระทรวง ๕๘ หน่วยงาน ๑๗ กระทรวง ได้แก่ ส านัก
นายกฯ  กลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการตา่งประเทศ กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วัฒนธรรม ศึกษาธิการ เกษตรและ
สหกรณ์ คมนาคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และ 
สาธารณสุข ตามแผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ปี พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ มีความต้องการงบประมาณ จ านวน 
๓๒,๔๓๑.๕๕๕๕ ล้านบาท 
 
 



- ๑๑ - 

ล าดับ นโยบายรัฐบาล/การสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิด
ชอบ วัน

ที ่
สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ รวมถึง ปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

   ๒) การติดตามการด าเนินการตามแผนงานโครงการและแก้ปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ส าคัญ ๒ เร่ือง  
   (๑) การประชุมส านักงานเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อน
การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สล.คปต.) คร้ังท่ี ๒/
๒๕๕๘ มี รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นประธาน  
ที่ประชุมได้ติดตามความก้าวหน้าของแผนงาน/โครงการ ปี 
๒๕๕๘ ในการแก้ไขปัญหาและอปุสรรคในการด าเนินงาน จ านวน 
๑๓ วาระที่ส าคัญ อาท ิ  
   - การแก้ไขปัญหาที่ดินท ากิน และพัฒนาชุมชนบริเวณพื้นที่
เชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติบูโด สุไหงปาดี 
   - แก้ไขระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบ าเหน็จความชอบค่า
ทดแทนและการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๒๑  
   - ก าหนดให้ประสาน กอ.รมน. ภาค ๔ ส่วนหน้า และ ศอ.บต.  
จัดประชุมเพื่อพิจารณาสนับสนุนและจัดท าโฟกัสกรุ๊ป (Focus 
Group) เพื่อให้ทราบถึงความต้องการในพ้ืนท่ีต่อไป 
   (๒) สล.คปต. ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงาน
ตามแผนโครงการจังหวัดชายแดนภาคใต้ และคณะ  
รองนายกรัฐมนตรี/ประธาน คปต. (พล.อ.ประวิตรฯ) 
ในวันท่ี ๑๙ มี.ค. ๒๕๕๘ โดย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ  
รองนายกรัฐมนตรี/ประธาน คปต. ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

๒๒๒,๓๘๐ 
บาท 

 



- ๑๒ - 

ล าดับ นโยบายรัฐบาล/การสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิด
ชอบ วัน

ที ่
สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ รวมถึง ปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

จ านวน ๔ แห่ง ได้แก่ ๑) นิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล อ.ปะนา
เระ จ.ปตัตานี ๒) ศูนย์ฝึกวิชาชีพโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑ 
อ.รามัน จ.ยะลา ๓) ศอ.บต. อ.เมอืง จ.ยะลา และ  
๔) ศูนย์ปฏิบตัิการต ารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ อ.เมือง จ.ยะลา     
    ทั้งนี้ สมช. ได้รวบรวมความเห็นรวมท้ังปัญหาอุปสรรคของ
หน่วยงานในพื้นที่มาจัดท าเป็นประเด็นส าคัญเพ่ือประกอบการ
แจ้งเวียนแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปด าเนินการ รวมท้ังเพ่ือ
ขอรับข้อมลูรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับความก้าวหน้าของการ
ด าเนินการตามมต/ิข้อสั่งการในเร่ืองท่ีส าคัญเพ่ือน ามาประกอบ
เป็นวาระเข้าสู่ที่ประชุม คปต. ในครั้งต่อไป 

   ๓) สล.คปต. ได้พิจารณาจัดท าร่างค าสั่ง ๒ ค าสั่ง เพ่ือแก้ไข
ปัญหาท่ีดินและพัฒนาชุมชนพืน้ที่เทือกเขาบูโด บริเวณรอยต่อ ๓ 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ สืบเนื่องจาก รอง นรม. (พล.อ. ประวติรฯ) 
เดินทางลงพื้นที่เทือกเขาบูโด จึงได้มีข้อสั่งการให้แก้ไขปัญหาทีด่ิน
และพัฒนาชุมชนพื้นที่เทือกเขาบูโด เมื่อวันท่ี ๒๔ พ.ย. ๒๕๕๗ 
สล.คปต. จึงไดจ้ัดท ายกร่างค าสั่งจ านวน ๒ ค าสั่ง ดังนี้  
    (๑) เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินและพัฒนา
ชุมชนพื้นที่เทือกเขาบูโด บริเวณรอยต่อ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้  
    (๒) การจัดท าร่างค าสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการแก้ไขปญัหา

  



- ๑๓ - 

ล าดับ นโยบายรัฐบาล/การสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิด
ชอบ วัน

ที ่
สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ รวมถึง ปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

ทีด่ินและพัฒนาชุมชนพื้นที่เทือกเขาบูโด บริเวณรอยต่อ ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นกลไกการแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ 

   ๔) การขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติสุขจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ การประชุมหารือระหว่างคณะพูดคุยและผู้อ านวยความ
สะดวก ณ ประเทศมาเลเซีย (ระหว่างวันท่ี ๑๖ – ๑๗ ม.ีค. ๒๕๕๘) 
โดยมี รอง เลขาธิการสภาความมัน่คงแห่งชาติเป็นหัวหน้าคณะ
เดินทาง โดยกลุ่มผู้มีความเห็นต่างเห็นชอบในหลักการต่อร่าง
ข้อตกลงร่วมกับดา้นธุรการและการสนับสนุนตามทีฝ่่ายไทยเสนอ 
โดยจะมีการลงนามร่วมกัน ๓ ฝา่ย ในการประชุมที่เป็นทางการครั้ง
แรก 
   ปัญหาอุปสรรค กลุ่มผู้มีความเห็นต่างจากรัฐมีทั้งกลุม่ที่อยู่ภายใน
และภายนอก จ าเป็นต้องก าหนดกรอบและแนวทางให้ด าเนินการ
อย่างประสานสอดคล้องกัน 
 
 
 
 
 
 
 

  



- ๑๔ - 

ล าดับ นโยบายรัฐบาล/การสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิด
ชอบ วัน

ที ่
สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ รวมถึง ปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

ประเด็นนโยบายท่ี ๒.๓ 
พัฒนาและเสริมสรา้ง
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
สถานการณ์
ฉุกเฉินเป็นไป
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
สูงสุด ซึ่งนโยบาย
การเตรียมพร้อม
แห่งชาติ ได้ให้
ความส าคญักับ
แผนป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน

๑) งานด้านการเตรียมพร้อมแห่งชาติ มีด าเนินการ ๓ ส่วน คือ 
   (๑) ผู้แทน สมช. เข้าร่วมและเสนอข้อคิดเห็นใน การประชมุ
คณะกรรมการด าเนินการตามความตกลงอาเซียนว่าด้วยการ
จัดการภัยพิบัติและการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน คร้ังท่ี ๑/
๒๕๕๘ โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
(วันท่ี ๖ ม.ีค. ๒๕๕๘) ที่ประชุมพจิารณา  
       - ร่างค าสั่งแต่งต้ังคณะท างานด าเนินการตามความตกลง
อาเซียนว่าด้วยการจัดการภัยพิบัติและการตอบโต้สถานการณ์
ฉุกเฉิน โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบและมอบให้ฝ่ายเลขานกุารฯ 
ปรับแก้ไของค์ประกอบคณะท างานฯ ตามความเห็นท่ีประชุม  
       - การปรับปรุงจ านวนทรัพยากรและขอบข่ายความสามารถ
ของประเทศส าหรับระบบ Standby Arrangement โดยที่
ประชุมมมีติเห็นชอบและมอบใหฝ้า่ยเลขานุการฯ ก าหนดความ
ชัดเจนด้านทรัพยากรและ แจ้งให้หน่วยงานจัดท ารายละเอียดต่อไป  
      - เห็นชอบทิศทางการขับเคลื่อน Roadmap ตามพันธกรณี
ภายใต้ความตกลงอาเซียนว่าด้วยการจัดการภยัพิบัติและการตอบ
โต้สถานการณ์ฉุกเฉินแห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



- ๑๕ - 

ล าดับ นโยบายรัฐบาล/การสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิด
ชอบ วัน

ที ่
สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ รวมถึง ปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

แห่งชาติ ใน
สถานการณ์
ฉุกเฉิน มี
วัตถุประสงค์ให้
ทุกภาคส่วนมีการ
เตรียมความพร้อม 
เพื่อพร้อมเผชิญ
กับสาธรณภัย ภัย
ด้านความมั่นคง 
และสถานการณ์
ฉุกเฉิน ตั้งแต่ใน
ภาวะปกติ 
ตลอดจนใหม้ีการ
บริหารจดัการได้
อยา่งมี
ประสิทธิภาพและ
ทันท่วงที ในทุก
สถานการณ์ที่
เกิดขึ้น 

   (๒) สมช.จัดการประชุมการขบัเคลื่อนกลยุทธ์ในกรอบ
ยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ (วันท่ี ๒๕ ม.ีค. ๒๕๕๘) โดย
มีผลประชุม ดังน้ี        
       - การก าหนดหน่วยงานหลกัรับผิดชอบแต่ละกลยุทธ์ สมช. 
ร่วมกับ มท. กห. และ ตร. เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบกลยุทธ์ใน
ยุทธศาสตร์การเตรยีมพร้อมแห่งชาติ รวมทั้งสิ้น ๖ กลยุทธ์ ใน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเตรียมพร้อมของทุกภาคส่วนให้พร้อม
เผชิญกับภาวะไม่ปกติประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การผนึกก าลังและ
บูรณาการแผนในทุกระดับ และ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหาร
จัดการที่มเีอกภาพและประสิทธิภาพ 
       - ก าหนดแนวทางขับเคลื่อน โดยพิจารณาจากเป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์และตัวช้ีวัดที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์การ
เตรียมพร้อมแห่งชาติ โดยสามารถปรับเพิ่มเติมให้ขับเคลื่อนแนวทาง
รายกลยุทธ์ เพื่อให้หน่วยงานสนับสนุนรับไปจัดท าแผนงาน/
โครงการรองรับบรรจุในแผนปฏิบตัิราชการประจ าปี  
       -  หน่วยงานหลักในแต่ละกลยุทธ์รายงานความคืบหน้าและ
จัดท ากรอบการด าเนินงานเพื่อขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการ ในแต่
ละกลยุทธ์ โดยหารือร่วมกับหน่วยงานสนับสนุน 

 

 

๑๒,๐๐๐ 
บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๖ - 

ล าดับ นโยบายรัฐบาล/การสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิด
ชอบ วัน

ที ่
สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ รวมถึง ปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

    ปัญหาและอุปสรรค การเช่ือมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยท่ี
เกี่ยวข้องกระท าได้ติดขดั เนื่องจากปัญหาข้อกฎหมายและการมี
ระบบฐานข้อมลูแตกตา่งกัน 

(๓) การฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจ าปี ๒๕๕๘  
(C-MEX ๑๕) สมช. ได้ประสานหารือกับหน่วยที่เกี่ยวข้อง ๓ เรื่อง
ดังนี ้
     - การประชุมการเตรียมการฝึกด้านการสื่อสารการบริหาร
วิกฤตการณ์ระดับชาติ (วันท่ี ๒ มี.ค. ๒๕๕๘) โดยที่ประชุมรับทราบ
ความคืบหน้าการเตรียมการฝึกด้านการสื่อสาร และการน าระบบมา
สนับสนุนการฝึก (ประกอบด้วย ๒ ระบบคือ EOC Web และ web 
conference ผ่าน GIN network)และที่ประชุมได้พิจารณาความ
พร้อมในการฝึกด้านการสื่อสาร การสนับสนุนการฝึกด้านการ
ติดต่อสื่อสาร template EOC Web ที่ใช้ในการฝึก และห้วงเวลา
การอบรมใช้งานระบบการตดิต่อสือ่สารในการฝึก โดยให้ความส าคัญ
กับการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็ว การใช้งานระบบติดตั้งในภาวะปกติ 
และการมีฐานข้อมลูต่างๆ เพียงพอกับความต้องการ 
     - การประชุมคณะอนุกรรมการอ านวยการฝึกการบริหาร
วิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจ าปี ๒๕๕๘ (วันท่ี ๑๐ ม.ีค. ๒๕๕๘) มี
รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแหง่ชาติเป็นประธาน โดยที่ประชุม

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๓,๒๕๐ 
บาท 

 



- ๑๗ - 

ล าดับ นโยบายรัฐบาล/การสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิด
ชอบ วัน

ที ่
สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ รวมถึง ปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

พิจารณามีมติเห็นชอบประเด็นต่างๆดังนี้  
           ความเหมาะสมสถานการณ์ฝึกภายหลังการประชุม
วางแผนขั้นกลาง โดยเห็นควร เพ่ิมบทบาทและภารกิจของต ารวจ
ในการมีอ านาจสบืสวนสอบสวนเกีย่วกับสถานการณ์การฝึกท่ีเกิดขึ้น 
ให้มีการฝึก Emergency Medical System ควบคู่ด้วย ควรให้
นายอ าเภอ (อ. เกาะสมุย อ.เมืองสงขลา อ.เกาะพะงัน และ  
อ.ขนอม) เข้าร่วมการฝึกด้วย การจัดพื้นท่ีให้สื่อมวลชนและจดัการ
แถลงข่าวการฝึก CMEX  
           การจัดส่วนควบคุมการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์
ระดับชาติ ประจ าปี ๒๕๕๘ โดยเห็นควรให้กรมประชาสัมพันธ์เป็น
หน่วยงานท่ีควบคุมการฝึกเพิ่มเตมิ โดยมี ศรชล. ประสานงานระบบ
ควบคุมส่วนกลาง และ มท. มอบอ านาจให้ ปภ. จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
ผู้แทนจังหวัดให้เข้าร่วมการฝึกและสามารถเบิกงบประมาณของ
จังหวัดได้ ทั้งนี้ ไดม้อบให้ฝ่ายเลขานุการฯ ประสานงานกับ
กองทัพเรือและ ศรชล. เพื่อก าหนดหน่วยงานในส่วนควบคุมการฝึก
ให้เรียบร้อยตามความเห็นที่ประชุม 
     - การประชุมจัดท าล าดับเหตุการณ์หลัก (MSEL) ในการฝึก
การบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจ าปี ๒๕๕๘ (CMEX 15) 
(วันท่ี ๑๒ มี.ค. ๒๕๕๘) โดยจากการสอบถามข้อคดิเห็นของผู้แทน
หน่วยงานต่างๆที่เข้าร่วมประชุมเกีย่วกับเนื้อหาเหตุการณ์การฝึก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

๑๒,๐๐๐ 
บาท 



- ๑๘ - 

ล าดับ นโยบายรัฐบาล/การสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิด
ชอบ วัน

ที ่
สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ รวมถึง ปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

CMEX 15 ผู้แทนหน่วยงานได้มีขอ้เสนอแนะในเนื้อหา เช่น 
           การสมมติเหตุการณ์เพื่อที่ยกระดับวิกฤตการณ์ให้ถึงระดับ 
๓ และ ๔ เพื่อให้กองบรรเทาสาธารณภัยของเหล่าทัพ สามารถเข้า
ร่วมการฝึกได้  
           ข้อเสนอะแนะเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อแก้ไข
สถานการณ ์
           ช่องทางของเทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสาร แลกเปลีย่น
ข่าวสาร ในช่วงเกิดวิกฤตการณ์ เป็นต้น 

 ๖ 
ส.ค. 
๕๖ 

ยุทธศาสตร์พัฒนา
เพื่อเสรมิความ
มั่นคงของชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ -
๒๕๖๐ เป็นกรอบ
แนวทางที่ให้
ความส าคญักับ
การพัฒนาด้าน
ต่างๆ เพื่อเสริม
ความมั่นคงของ
ชาติให้กับชุมชน

๒) การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ มีด าเนินการ ๓ ส่วนท่ีส าคญั ดังนี ้
 

(๑) การประชุมคณะกรรมการจดัท าแผนแม่บทอุตสาหกรรม
ป้องกันประเทศ กระทรวงกลาโหม คร้ังท่ี ๒/๒๕๕๘ (วันท่ี ๓ มี.ค. 
๒๕๕๘) โดยมผีลการประชุมดังนี ้
      ๑) การด าเนินการตามประเดน็ในแผนแม่บทอุตสาหกรรม
ป้องกันประเทศต้องก าหนดกรอบเวลาให้ชัดเจน  
      ๒) การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย เพื่อพิจารณาการ
ด าเนินการตามแผนแม่บทอุตสาหกรรมป้องกันประเทศมีความส าคญั 
      ๓) แผนแม่บทอุตสาหกรรมควรมีการก าหนดเรื่องแนวทางการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



- ๑๙ - 

ล าดับ นโยบายรัฐบาล/การสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิด
ชอบ วัน

ที ่
สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ รวมถึง ปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

ชายแดนและ
หมู่บ้านคู่ขนาน
เพื่อความมั่นคง
ตามแนวชายแดน 
ด้วยการผนึกก าลัง
ความร่วมมือจาก
ทุกฝ่ายเพื่อให้คน
ชุมชนหมู่บ้านและ
สังคมมีภมูิคุ้มกัน
ที่เข้มแข็งและ
ยั่งยืน 

      ๔) แก้ไขช่ือบทในแผนฯ จากเดิม “แผนปฏิบัติการ” เป็น 
“แนวทางด าเนินการ”  
      ๕) การให้ความส าคัญกับการวางแผนด้านเงินทุนเพื่อสนับสนุน
การด าเนินงานและมีทุนหมุนเวียนเพื่อการวิจัยพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 

(๒) การประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือขับเคลื่อนประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์พัฒนาฐานข้อมลูและองค์ความรู้ด้าน
ความมั่นคง (วันท่ี ๑๑ ม.ีค. ๒๕๕๘) โดยที่ประชุมได้พิจารณาแนว
ทางการด าเนินงานยุทธศาสตร์พัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรูด้้าน
ความมั่นคง ในห้วงงบประมาณปี ๒๕๕๘ ที่เหลือ และห้วง
งบประมาณปี ๒๕๕๙ โดยที่ประชุมไดม้ีมติให้ สมช. จัดการประชุม
หารือร่วมเฉพาะหน่วยงานหลักเพือ่พิจารณาแนวทางการด าเนินงาน 
และให้หน่วยงานหลักทบทวนเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด พ้ืนที่
เป้าหมาย และโครงการทีส่ าคัญ (Flagship Project) เพื่อเสนอใน
การประชุมดังกล่าว 
 

(๓) การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา
เพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติคร้ังท่ี ๒/๒๕๕๘ (วันท่ี ๒๖ มี.ค. 
๒๕๕๘) โดยที่ประชุมพิจารณา 
      ๑) การขับเคลื่อนแผนงานด้านความมั่นคงระดับกระทรวง/กรม 
และ จังหวัด ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ โดยฝ่ายเลขานุการฯ

 
 
 
 

 
 

๒๒,๒๐๐ 
บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

๕๕,๗๙๕ 
บาท 



- ๒๐ - 

ล าดับ นโยบายรัฐบาล/การสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิด
ชอบ วัน

ที ่
สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ รวมถึง ปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

ท าร่างหลักเกณฑ์แผนงานด้านความมั่นคงจังหวัดเพื่อให้เป็นกรอบให้
จังหวัดน าไปจดัท าแผนงานดา้นความมั่นคงจังหวัดบรรจุใน
แผนพัฒนาจังหวัดเป็นในทิศทางเดียวกัน และให้ กอ.รมน. จัดท า
ปฏิทินการด าเนินงานท่ีสอดคล้องกับปฏิทินงบประมาณ ปฏิทินการ
จัดท าแผนพัฒนาจังหวัด เพื่อประสานการด าเนินงานของกลไกระดบั
ภาค จังหวัด และหน่วยงานส่วนกลาง และขับเคลื่อนผา่น อปพ. 
      ๒) การก าหนดประเด็นการประชุมคณะกรรมการนโยบายและ
อ านวยการพัฒนาเพื่อเสริมความมัน่คงของชาติ (นพช.) โดยมีรอง
นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน โดยให้หน่วยงานน าร่างระเบียบวาระ
การประชุม นพช. ไปพิจารณา และหากมีข้อคิดเห็นขอให้แจ้งฝ่าย
เลขานุการรับทราบ 
      ๓) การเสนอแผนงาน/โครงการของกองบัญชาการป้องกัน
ชายแดนจันทบุรีและตราด(กปช.จต.) โดยที่ประชุมรับทราบการ
จัดท า แผนงาน/โครงการ ของ กปช.จต. ทั้งนี้ ให้ กปช.จต. 
ด าเนินการจัดการประชุมประสานแผนผ่าน พมพ.กปช.จต. และ
เสนอความคืบหน้าให้ที่ประชุม นพช. ทราบ 
 
 
 
 



- ๒๑ - 

ล าดับ นโยบายรัฐบาล/การสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิด
ชอบ วัน

ที ่
สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ รวมถึง ปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

ประเด็นนโยบายท่ี ๒.๔ 
เสรมิสร้างความสัมพันธ์อันดี
กับนานาประเทศ ไม่ว่าใน
ด้านการเมือง เศรษฐกิจ หรือ
สังคม โดยจะน ากลไก
ทางการทูตแบบบูรณาการมา
ใช้ให้เกิดประโยชนส์ูงสุดแก่
ประชาชนท้ังทางตรงและ
ทางอ้อม  
 
 
 
 

   การเสริมสร้างความสัมพันธ์กับตา่งประเทศท่ีส าคัญ ๒ เร่ือง 
   ๑) การลงนาม MOU ว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคง 
ระหว่างไทย-จีน ที่รัฐบาลมอบหมายให้เลขาธิการสภาความมัน่คง
แห่งชาติเป็นผู้แทนรัฐบาลไทยในการลงนาม เพื่อเป็นกลไกส าคัญ
ส าหรับการขับเคลื่อนความร่วมมอืด้านความมั่นคงในอนาคต เมื่อ 
๒๓ ม.ีค. ๕๘ ซึ่งท้ัง ๒ ฝ่ายจะได้มกีารจัดตั้งคณะท างานร่วมว่าด้วย
ความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมาย และความมั่นคงในระดับ
นโยบาย และมีการหารือในการจดัตั้งคณะท างานร่วมในระดับปฏิบตัิ 
๓ คณะได้แก่ ๑) ด้านการรักษาความปลอดภัยแม่น้ าโขง  
๒) ด้านการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ และ  
๓) ด้านการต่อต้านการก่อการร้าย 
   ๒) ผู้อ านวยการสถาบันป้องกนัและศกึษากฎหมายระหว่าง
ประเทศ ของสหรัฐฯ ประจ าประเทศไทย เข้าหารือกับ  
รองเลขาธิการสภาความมัน่คงแห่งชาติ ในประเด็นความมั่นคง
ด้านต่างๆ (วันท่ี ๕ ม.ีค. ๒๕๕๘) ได้มีการหารือแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นต่อสถานการณ์ความมั่นคงของไทยและสถานการณ์ความ
มั่นคงในภูมิภาค และแลกเปลี่ยนแนวทางการแก้ไขปัญหาในประเดน็
การต่อต้านคอรัปชั่น การต่อต้านการค้ายาเสพตดิ ปัญหาผู้อพยพ 
การค้ามนุษย์ ปญัหาสิทธิมนุษยชน ความมั่นคงตามแนวชายแดน 
โดยเฉพาะความมั่นคงทางทะเลทีส่หรัฐฯ ให้ความส าคัญ รวมทั้ง

  



- ๒๒ - 

ล าดับ นโยบายรัฐบาล/การสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิด
ชอบ วัน

ที ่
สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ รวมถึง ปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

เสรมิสร้างความสัมพันธ์และเสริมสร้างเครือข่ายระหว่างเจ้าหน้าที่ 
ทั้งนี้ สหรัฐฯ ได้เสนอให้ไทยใช้กลไกความร่วมมือระหว่างประเทศ
ในการแก้ไขปัญหาท่ีเป็นลักษณะข้ามพรมแดนและอาชญากรรม
ข้ามชาติ อาทิ ปัญหาการค้ามนุษย์ซ่ึงไทยถูกลดระดับความ
พยายามตอบสนองต่อการค้ามนษุย์ลงไปอยู่กลุ่มที่ ๓ (Tier3) และ
ยังเชิญชวนให้เจ้าหน้าท่ีไทยเข้าร่วมอบรมในโครงการต่างๆของ
สถาบันฯเพื่อเพิม่พูนความรู้และประสบการณ์ด้วย  

 


