
รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ส านักงานสภาความมัน่คงแห่งชาติ 

ระหว่างวันที่ ๑ ถึง ๓๐ กันยายน 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 ๑  
เร่ือง การปกป้องและเชิดชู
สถาบันพระมหากษัตริย์ 

 ๑๘ 
ก.พ. 
๕๘ 

ครม. เห็นชอบ
แนวทางการรักษา
ความมั่นคง
สถาบันหลักของ
ชาติภายใต้การ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย
อันมี
พระมหากษตัริย์
ทรงเป็นประมุข 
ตามข้อเสนอของ 
สมช. 
 
 

แนวทางการรักษาความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ ภายใต้การ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข ซึ่งท่ีประชุม ครม. มมีติรบัทราบแล้วเมื่อวันที่ ๑๘ ก.พ. ๕๘
เพื่อใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานของภาครัฐให้เป็นไปอย่างถูกต้อง
มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและนโยบายความ
มั่นคงแห่งชาติ มีผลความคืบหน้า (กันยายน ๒๕๕๘) ดังนี้ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้น าแนวทางการรักษาความมั่นคงสถาบันหลกั
ของชาติฯ ไปขับเคลื่อนตามภารกจิของแต่ละหน่วย โดยมีการจัดท า
แผนงาน/โครงการเพื่อใช้ในการด าเนินการทั้งในปีงบประมาณ 
๒๕๕๘ และจะด าเนินการในปี ๒๕๕๙ ด้วย ซึ่งในระยะต่อไป จะไดม้ี
การจัดประชุมคณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการฯ เพื่อ
พิจารณาความสอดคล้องของแผนงาน/โครงการของแตล่ะหน่วยให้มี
ความสอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณต์ามห้วงเวลาและ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

 สมช. 
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ล าดับ นโยบายรัฐบาล/การสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 
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สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ รวมถึง ปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

๒ 
 

นโยบายรัฐบาลที่ ๑  
เร่ือง การปกป้องและเชิดชู
สถาบันพระมหากษัตริย์ 
และ นโยบายรัฐบาลที่ ๒    
เร่ือง การรักษาความมั่นคง
ของรัฐและการต่างประเทศ 

   ๑. การสร้างการรับรู้มิติงานความมัน่คงแก่สือ่สารมวลชน  
   จัดการประชมุสมัมนาสื่อมวลชนกับความมัน่คงของรัฐ เมื่อวันจันทร์
ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงแรมรอยัล ปริน้เซส หลาน
หลวง กรุงเทพฯ  โดยมี ลมช. เป็นประธาน ได้มกีารแถลงการ
ด าเนินงานด้านความมั่นคง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (๑ ตุลาคม 
๒๕๕๗ – ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘) ส านักงานสภาความมัน่คง
แห่งชาติ ดังนี ้
    ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ มีหน้าที่เสนอแนะนโยบาย
และยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงตอ่นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลรวมถึง
ให้ข้อคิดเห็นแก่ส่วนราชการ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ในรอบปีท่ี
ผ่านมา ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้เสนอแนะนโยบาย
ความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔) และ ยุทธศาสตร์ความ
มั่นคงเฉพาะเรื่อง ต่อ สภาความมัน่คงแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี ควบคู่
กับการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้  
“มีเสถียรภาพภายในประเทศ ลดภัยข้ามเขตพรมแดนไทย และ  
ก่อเกิดความเชื่อใจในอาเซียนและประชาคมโลก” ซึ่งจะเป็นรากฐาน
ส าคัญส าหรับการพัฒนาประเทศสูค่วามมั่งคั่งและยั่งยืน ต่อไป  
  ส านักงานฯ ไดด้ าเนินการภารกจิในด้านความมั่นคงทีส่ าคัญ ดังนี ้
๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ เพื่อมุ่งให้ “มีเสถียรภาพ
ภายในประเทศ” 

๑๑๑,๙๐๐ 
บาท 

สมช. 
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    ๑.๑) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลกั โดยการเสนอแนะ
แนวทางการรักษาความมั่นคงสถาบันหลักของชาติภายใต้การ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 
เพื่อธ ารงรักษาไว้ซึ่งความมั่นคงยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ 
(คณะรัฐมนตรีไดม้ีมตเิห็นชอบ เมือ่วันท่ี ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘)  
ควบคู่กับการประสานจัดตั้งกลไกการด าเนินงาน เพื่อให้ภาคส่วนท่ี
เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบในการด าเนนิการอย่างมีเอกภาพ 
   ๑.๒) การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการเสนอแนะ 
(ร่าง)นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) เพื่อให้จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความ
ปลอดภัย ปราศจากเงื่อนไขการใช้ความรุนแรง มสีภาวะแวดล้อมที่
เอื้อต่อการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติ ภายใต้กรอบ
แนวคิด “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” แนวทางสันติวิธี หลักสิทธิมนุษยชน 
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง และการบรหิาร
จัดการบนพ้ืนฐานของสังคมพหุวฒันธรรมควบคูไ่ปกับการขับเคลื่อน
นโยบายไปสู่การปฏิบตัิด้วยการบรูณาการแผนงาน/โครงการเพื่อ
แก้ไขและพัฒนาจังหวดัชายแดนภาคใต้  
    ๑.๓) การเตรียมความพร้อมของชาติเพื่อเผชิญวกิฤติทั้งจาการสู้
รบ สาธารณภัยขนาดใหญ่ และ การก่อการร้าย  โดยด าเนินการ
ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๗ – 
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ราชอาณาจักรไทย
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เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 
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ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

๒๕๖๑) (มติ คสช. เมื่อวันท่ี ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗) เพื่อพัฒนา
ศักยภาพการเตรยีมพร้อมของชาตใินการเผชิญกับภาวะไม่ปกติ โดย
ร่วมมือกับ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพ  
ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล 
(ศรชล.) ศูนย์ปฏิบตัิการต่อต้านการก่อการร้าย (ศตก.) และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอีกหลายหนว่ยงาน  เพื่อเสริมสร้างภมูิคุ้มกัน
และศักยภาพของคน ชุมชน และสังคมโดยรวมใหม้ีระบบการ
เตรียมพร้อมรับมือกับภยัความมั่นคงและสาธารณภัย 
๒) การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ เพ่ือมุ่ง “ลดภัยข้ามเขต
พรมแดนไทย” (Cross-Border)     
    ๒.๑) การเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการชายแดนในมิติ
ความมั่นคง โดยการเสนอแนะรา่งแผนบริหารจัดการชายแดนดา้น
ความมั่นคง (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔) ซึ่งสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
เห็นชอบ เมื่อวันท่ี ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ มุ่งหมายให้พ้ืนท่ีชายแดน
เป็นพื้นที่ท่ีมีความมั่นคง ปลอดภัย  เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ
การค้าการลงทุนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านในฐานะหุ้นส่วน
ทางยุทธศาสตร ์
    ๒.๒) การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล โดยก าหนด
แผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๔  
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๑ ตลุาคม ๒๕๕๗ เพื่อเป็นกรอบ
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แนวทางให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการปกป้องรักษาและ
แสวงหาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลได้อย่างสมดลุและยั่งยืน   
โดยมีการขับเคลื่อนที่ส าคญัในขณะนี้คือ การเสนอ (ร่าง) พ.ร.บ. 
การรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล พ.ศ. .... เพื่อบูรณาการ
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานท่ีมภีารกิจในการรักษาผลประโยชน์
ของชาติทางทะเลให้มีเอกภาพ 
    ๒.๓) การเสริมสร้างศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมข้ามชาติ โดย การเสนอแนะ ยุทธศาสตร์ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ –๒๕๖๔  
เพื่อปกป้องประเทศและประชาชนจากปัญหาอาชญากรรมขา้มชาต ิ
ตลอดจนการให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อไม่ให้ตกเป็นเป้าหมายการ
ด าเนินการขององค์กรอาชญากรรม  ควบคู่กับการสร้างเสริมความ
ร่วมมือเกี่ยวกับ    การต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้าม
ชาติ โดยจดัตั้งคณะท างานร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคง
กับ ๔ ประเทศ ได้แก่ อินเดยี เวียดนาม ปากีสถาน และ รสัเซยี และ 
จัดท าข้อตกลงความร่วมมือด้านความมั่นคงกับรสัเซียและจีน  
๓) การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติเพ่ือมีบทบาทน าในเวที
ระหว่างประเทศ  เพื่อมุ่ง “ก่อเกิดความเชื่อใจในอาเซียนและ
ประชาคมโลก” โดยไดเ้สนอแนะเพื่อก าหนดยุทธศาสตร์ต่อ
ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๕๙) 
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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 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เพื่อเป็น
แนวทางส าหรับการเตรียมความพร้อมของส่วนราชการที่เกีย่วข้องใน
การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงบรบิทอาเซียนได้อย่างสรา้งสรรค์  
มีความพร้อมในการผลักดันผลประโยชน์ด้านความมั่นคงของไทยใน
อาเซียนได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึน้ โดยภาพรวมการด าเนิน
ยุทธศาสตร์ มุ่งเน้นประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อก าหนดบทบาท
ไทยท่ีเกื้อหนุนต่อการสรา้งเอกภาพของอาเซียน ควบคู่กับการักษา
ดุลยภาพทางอ านาจกับประเทศมหาอ านาจ รวมทั้งการสร้างความ
ตระหนักรู้และทัศนคติที่เหมาะสมของประชาชนต่ออาเซียน  
    ส าหรับ แผนการด าเนินงานของส านักงานสภาความมั่นคง
แห่งชาติ ในระยะต่อไป นอกจากท าหน้าที่เสนอแนะนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ แก่นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีแล้ว จะให้
ความส าคญักับการประสานงานและบูรณาการขับเคลื่อนงานด้าน
ความมั่นคงให้เกิดผลในทางปฏิบตัติั้งแต่ระดับกระทรวง กรม และ 
ระดับจังหวดั รวมทั้งขยายเครือข่ายการมสี่วนร่วมกับภาควิชาการ 
สื่อสารมวลชน องค์กรปกครองท้องถิ่น ภาคเอกชน และ  
ภาคประชาชน เพื่อร่วมกันด าเนินภารกิจด้านความมั่นคงเพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับประเทศและประชาชนในชาติต่อไป 
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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. การสร้างการรับรู้มิติงานความมั่นคงแก่ประชาชน  
    (๑) จัดท าหนังสือ สมช. : ยุคใหม่ก้าวสู่อนาคต โดยได้
ด าเนินการจัดพิมพ์รูปเลม่จ านวน ๑,๐๐๐ เลม่ 
    เนื้อหาน าเสนอนโยบายความมัน่คงและยุทธศาสตรค์วามมั่นคง
เฉพาะด้านของ สมช. รวมถึงกระบวนทัศน์ (Paradigm) ทาง
ความคิดในการจัดท านโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติ  
การนิยามความหมาย “ความมั่นคงแห่งชาติ” ความเปลี่ยนแปลง
ของโลกและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ และบทความเกี่ยวกับ สมช. ใน
ยุคใหม่ โดย สมช. มีความมุ่งมั่นปรารถนาที่จะเป็นองค์กรหลักในการ
พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติ  
   (๒) จัดท าจุลสารความมัน่คง ส านักงานสภาความมัน่คง
แห่งชาติ ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ โดยเนื้อหาของจุลสารฯได้กล่าวถึง
ประเด็นส าคญั อาทิ ๑) ความเป็นมาของส านักงานสภาความมั่นคง
แห่งชาติ อ านาจหน้าที่ บทบาทในการก าหนดและพัฒนาเสนอแนะ
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ ๒) นโยบายและยุทธศาสตร์เฉพาะด้าน
ที่ส าคัญของ สมช. ๓) กระบวนการจัดท านโยบายการบริหารและ
การพฒันาจังหวัดชายแดนภาคใต ้๔) ข้อพิพาทในทะเลจีนใต้กับ
ประเด็นท้าทายด้านภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
๕) กระแสโลกาภิวัตน์กับประเด็นความท้าทายของรัฐไทย  
๖) ภูมิรัฐศาสตรไ์ทยเพื่อความมั่นคงและการพัฒนาชาติ ๗) บทบาท

๒๐๐,๐๐๐ 
บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

๖๘,๐๐๐ 
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 

ของโลกมุสลิมบนความสมัพันธ์ด้านภูมิรัฐศาสตร์ และ  
๘) ผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลกับความมั่นคงของรัฐไทย 

   ๒๗ 
ม.ีค. 
๕๘ 

ครม. เห็นชอบ
นโยบายความ
มั่นคงแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ – 
๒๕๖๔ และใช้
เป็นแนวทาง
ให้กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องน าไป
ปฏิบัติ ต่อไป 

๓. การขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๔) 
   คณะรัฐมนตรไีด้มมีติเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ เห็นชอบ
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๔) โดยในห้วงเดือน
กรกฎาคม ๒๕๕๘ ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติได้ช้ีแจงท า
ความเข้าใจสาระส าคญัของนโยบายความมั่นคงแห่งชาติและแนว
ทางการขับเคลื่อนนโยบายความมัน่คงแห่งชาติให้แก่หน่วยงาน
ส่วนกลาง จังหวัด และ รองผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน
จังหวัด (ฝ่ายทหาร) โดยขณะนี้ (เดือน กันยายน ๒๕๕๘) มี
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลักและหน่วยร่วมที่ได้รับมอบหมายให้
ด าเนินการขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ จ านวน ๓๕ 
หน่วยงาน ได้ตรวจสอบ แผนงาน/โครงการ ในแผนปฏิบัตริาชการ
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๘ แล้วสามารถสนับสนุนงานด้านความมั่นคงใน
กรอบนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ 

  

๓ 
 

นโยบายรัฐบาลที่ ๒    
เร่ือง การรักษาความมั่นคง
ของรัฐและการต่างประเทศ 

   ๑. การปฏิรูประบบงานความมั่นคง  
   เมื่อวันท่ี ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘ สมช. ได้ประชุมคณะอนุกรรมการ
ศึกษาและประเมินสถานการณร์ะดับยุทธศาสตร์เพื่อเสนอแนะ
แนวทางป้องกันและแก้ปัญหาส าคญัที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ 
(อศปม.) เพื่อพิจารณาแนวทางการปฏิรูประบบงานความมั่นคง ดังนี ้

๒๘,๓๗๕ 

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 

    ๑) การศึกษาข้อมูลผลการศึกษาปัญหาการปฏิรูประบบความ
มั่นคงของรัฐ ท่ีจัดท าโดยคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปญัหาการ
ปฏิรูประบบความมั่นคงของรัฐ (เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๔) 
    ๒) การด าเนินการปฏิรูประบบงานความมั่นคงควรมี ๒ ระยะ คือ      
         (๑) ระยะแรก (Pre-Reform) ด าเนินการทันทีในห้วงปี พ.ศ.
๒๕๕๘-๒๕๕๙ โดยพจิารณาเรื่องส าคัญเร่งด่วน (Core) ที่เป็น
ข้อจ ากัดหรืออุปสรรคในการด าเนนิงานของหน่วยระดับนโยบายและ
หน่วยระดับปฏิบัติ อาทิ หน่วยงานด้านการข่าว หน่วยระดับนโยบาย 
หน่วยงานอ านวยการและประสานการปฏิบัติ (กองอ านวยการรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร) หน่วยระดับปฏิบัติในการเฝา้ตรวจ 
และควบคมุชายแดน (ทางบกและทางทะเล) และ  
         (๒) ระยะที่ ๒ การปฏิรูประบบงานด้านความมั่นคง 
(Security Reform) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 
๒๐ ปี เพ่ือให้รัฐบาลทุกสมัยด าเนนิงานความมั่นคงที่ยึดโยงกรอบ
งานความมั่นคงให้มากท่ีสดุ  
๒. การบูรณาการฐานข้อมลูด้านความมั่นคง  
จัดการประชุมคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมลูด้านความมั่นคง 
คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ส านักงานสภาความ
มั่นคงแห่งชาติ โดยมี รองนายกรฐัมนตร ี(พลเอก ประวติร วงษ์สุวรรณ) 
เป็นประธาน เพื่อพิจารณากรอบแนวทางการจัดท าฐานข้อมูลด้าน
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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 

ความมั่นคงให้ครอบคลุมกับสภาวการณ์ที่เกีย่วข้องกับความมั่นคงใน
ปัจจุบันเพื่อให้เป็นไปตามข้อสั่งการ นรม. เมื่อ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
๒๕๕๘ มอบหมายใหส้่วนราชการพิจารณาการจัดท าระบบ
ฐานข้อมูลภาครัฐและได้มอบหมายให้ สมช. ด าเนินการจัดชั้น
ความลับและการเข้าถึงข้อมูลเพื่อการวางแผนการด าเนินการของ
หน่วยงานต่างๆ ให้ชัดเจนโดยเฉพาะในเรื่องการจดัท าฐานข้อมูลด้าน
ความมั่นคงและฐานข้อมูลอตัลักษณ์บุคคลที่สามารถบูรณาการการ
ด าเนินการอยา่งมีเอกภาพ 
๓. รายงานสภาวะประเทศด้านความมั่นคง ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ 
   จัดท ารายงานสภาวะประเทศดา้นความมั่นคง ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ 
(Thailand Security Outlook  2014 - 2015 ) ได้ด าเนินการ
จัดพิมพ์รูปเล่มเมื่อวันท่ี ๓๑ ส.ค. ๒๕๕๘  
    รายงานสภาวะประเทศด้านความมั่นคง ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ มุ่งเนน้
สาระส าคญัเกี่ยวกับสถานการณ์ปญัหาภัยคุกคามด้านความมั่นคงท้ัง
ระดับภายในและภายนอกประเทศ รวมถึงผลกระทบและแนวโน้ม
ของสถานการณ์ในระยะ ๕ ปี ต่อไป (จัดท าขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
๒๕๔๖ และระเบยีบส านักนายกรฐัมนตรีว่าด้วยการจดัท าแผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้ระบุให้มีคณะกรรมการจัดท า
รายงานสรุปสภาวะของประเทศ (มี ลมช. เป็นองค์ประกอบ) มี
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หน้าท่ีจัดท ารายงานสรุปสภาวะของประเทศท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และด้านอื่นๆ ณ วันท่ีคณะรัฐมนตรีพ้นต าแหน่ง และประเมิน
สถานการณ์ในระยะต่อไปไม่น้อยกว่า ๔ ปี น าเสนอต่อ
นายกรัฐมนตรีคนต่อไป เพ่ือประกอบการจัดท านโยบายของรัฐบาล
และเมื่อเสนอต่อรัฐบาลแล้วให้จัดท าแผนบริหารราชการแผ่นดิน
ระยะ ๔ ปี เสนอต่อรัฐบาล)  
    สมช. จะได้จดัส่งรายงานสภาวะประเทศด้านความมั่นคง ไปยัง
ส่วนราชการที่เป็นประชาคมความมั่นคง จ านวน ๘๒ หน่วยงาน และ
เสนอ ครม. ทราบ 

ประเด็นนโยบายที่ ๒.๑ 
รัฐบาลให้ความส าคญัต่อ 
การเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมการเมืองและ 
ความมั่นคงอาเซียนในกิจการ 
๕ ด้าน ได้แก่ การบรหิาร
จัดการชายแดน การสร้าง
ความมั่นคงทางทะเล  
การแก้ไขปัญหาอาชญากรรม
ข้ามชาติ การสร้าง 
ความไว้วางใจกับประเทศ

   ๑. ร่างยุทธศาสตร์ความมั่นคงของไทยต่อประเทศรอบบ้าน พ.ศ. 
๒๕๕๘ – ๒๕๖๔ ได้เสนอคณะกรรมการร้อยกรองงานของ 
สภาความมั่นคงแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการ
ปรับแก้ตามที่ทีป่ระชุมเสนอ 

๔๔,๕๐๐ 

บาท 

สมช. 

๒. การรักษาความมั่นคงแห่งชาติทะเล  
    การเข้าร่วมการประชุม ASEAN Maritime Forum (AMF) 
คร้ังท่ี ๖ และ Expanded ASEAN Maritime Forum (EAMF) 
คร้ังท่ี ๔ โดยมีผู้แทน สมช. เข้าร่วมระหว่างวันท่ี ๙ - ๑๑ ก.ย. ๕๘ 
ณ เมืองมานาโด ประเทศอินโดนเีซีย โดยการประชุม AMF มีผู้แทน
จากประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง ๑๐ ประเทศเข้าร่วม และการประชุม 
EAMF จัดขึ้นต่อเนื่อง เพื่อเป็นช่องทางหารือระหว่างภาครัฐร่วมกับ

 

๕๖,๓๒๙ 
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เพื่อนบ้านและการเสริมสร้าง
ศักยภาพในการปฏิบัติการ
ทางทหารร่วมกันของอาเซียน 

ภาควิชาการ (Track ๑.๕) โดยมผีูแ้ทนจากประเทศคูเ่จรจาของ
อาเซียน ๘ ประเทศ ซึ่งเป็นสมาชกิของที่ประชุมสุดยอดเอเชีย
ตะวันออก (East Asia Summit - EAS) รวมทั้งภาควิชาการเข้าร่วม 
โดยมีนาย Vesaka Puja เจ้าหน้าที่อาวุโส อินโดนีเซีย เป็นประธาน 
ส าหรับประเทศไทยมีนายสรุิยา จนิดาวงษ์ รองอธิบดีกรมอาเซียน 
เป็นหัวหน้าคณะ ท่ีประชุมได้หารอืในประเด็นต่างๆ โดยมี
สาระส าคญั ดังนี้  
  ๑) การประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม 
(IUU Fishing) อินโดนีเซียไดเ้สนอให้การการประมง IUU เป็น
ปัญหาอาชญากรรมที่มมีิติดา้นความมั่นคงและต้องสรา้งกลไกทาง
กฎหมายในระดับภูมิภาค (legally binding instrument)  
ที่ประชุมเห็นพ้องกับการที่อาเซยีนจะมีความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหา 
IUU แต่ยังไมส่นับสนุนใหม้ีกลไกทางกฎหมายในระดับภมูิภาค 
   ๒) ประเด็นทะเลจีนใต้ ที่ประชุมเห็นพ้องว่าทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือ
กันรักษาทะเลจีนใต้ให้เป็นพื้นที่ท่ีสันติ ปลอดภัย และมเีสถียรภาพ 
โดยให้ความส าคญักับการมีมาตรการเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ
ระหว่างกันและการเร่งรัดการจัดท า แนวปฏิบัติในทะเลจีนใต้ (Code 
of Conduct in the South China Sea: COC) และปฏิบัตติาม
ปฏิญญาว่าด้วยแนวปฏบิัติของภาคีในทะเลจีนใต้ (Declaration on 
the Conduct of Parties in the South China Sea -DOC) ในข้อ
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ที่ ๕ อย่างเคร่งครดั  
   ๓) ปัญหาการกระท าอันเป็นโจรสลัดและการปล้นเรือด้วยอาวุธ
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ประชุมแสดงความห่วงกังวลที่สถิติการ
ก่อเหตุโจรสลัดและการปล้นเรือบริเวณทะเลจีนใต้สูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะบริเวณน่านน้ าอินโดนีเซียและมาเลเซีย ซึ่งปญัหา
ดังกล่าวควรมีการจับกมุและด าเนนิคดีผู้กระท าผดิรวมทั้งแก้ไข
ปัญหาความยากจนท่ีเป็นเหตุให้เกดิปัญหาดังกล่าว 
   ๔) ข้อเสนอของฟิลิปปินส์เร่ืองการจัดต้ัง ASEAN Coast 
Guard Forum ที่ประชุมยังไมม่ฉีันทามติในเรื่องการจดัตั้ง ACGF 
จึงเห็นควรให้มีการพิจารณารา่งเอกสารหลักการ (concept paper) 
ก่อนท่ีจะพิจารณาร่างขอบเขตงาน (TOR) ในโอกาสต่อไป  
    ในการประชุม ASEAN Maritime Forum (AMF) ครั้งท่ี ๗ และ 
Expanded ASEAN Maritime Forum (EAMF) ครั้งท่ี ๕ โดยมี
บรูไนเป็นเจ้าภาพ 
๓. การอ านวยการและประสานขา่วกรองความมั่นคง 
   วิเคราะห์สถานการณ์และปัญหาส าคัญท่ีกระทบต่อความมั่นคง
ทั้งปัญหาภายในประเทศและปัญหาระหว่างประเทศห้วง  
สมช.จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาสถานการณ์ที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ (อสกช.) เพื่อวิเคราะห์และ
ประเมินสถานการณ์ทีม่ผีลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ ให้ได้ทัน
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กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งเสนอแนะ
แนวทางในการแก้ปัญหาแก่รัฐบาลและผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง โดยได้
ด าเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ เป็นประจ าทุกสัปดาห์ 
พร้อมท้ังได้สรุปผลการประชุม รวมทั้งข้อเสนอแนะ น าเรยีนผู้บริหาร 
และรัฐบาล ในการแก้ปญัหาความมั่นคงท่ีเกิดขึ้น  

ประเด็นนโยบายท่ี ๒.๒  
เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความ
รุนแรงในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ส่งเสรมิการพูดคยุ
สันติสุขกับผู้มีความคิดเห็น
ต่างจากรัฐ พัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชน  

   การแก้ไขปญัหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
   ๑) จัดการประชุมส านักงานเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อน
การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สล.คปต.) คร้ังท่ี ๗/
๒๕๕๘ (การประชุมร่วมระหว่าง สล.คปต. กับ กอ.รมน.ภาค ๔ ส่วน
หน้า ครั้งที่ ๓) เมื่อวันท่ี ๒๒ ก.ย. ๒๕๕๘  โดยมี พลโท วีระ ลือวิ
ชนะ รอง ผอ.สล.คปต. เป็นประธาน สรุปผลการประชุมดังนี้  
  (๑) โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนที่ช ารุด ๓๗ เส้นทางใน
พื้นที่ ๓ จชต. และ ๔ อ าเภอของสงขลา (ระยะที่ ๒)  มติที่ประชุม
น าเสนอ คปต.พิจารณา และสนับสนุนงบประมาณประจ าปีพ.ศ.
๒๕๕๙โดยมอบให้กรมทหารช่างรบัผิดชอบ                                      
  (๒) การเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินการรังวัดที่ดินพื้นที่ ๓ 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ มติที่ประชุมให้กรมที่ดินเจยีดจ่าย
งบประมาณของกรมที่ดินก่อน ส่วนท่ีเหลือ สล.คปต. จะช่วยผลักดัน
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณกลางโดยให้ส านักงบประมาณ 
พิจารณาสนับสนุนในส่วนท่ีจ าเป็นเพื่อ สล.คปต น าเสนอที่ประชุม 

 

๘๔,๑๕๐ 
บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมช. 
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คปต. ต่อไป 
  (๓) แผนการด าเนินงานแลกเปลี่ยนถังแกส็คอมโพสิตในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ มติที่ประชุมเห็นชอบให้น า (ร่าง) แผนการ
ด าเนินการแลกเปลี่ยนถังแก๊สคอมโพสิตในพ้ืนท่ี จชต. เสนอ คปต.
พิจารณาอนุมัติแผนฯ ในเบื้องต้น และมอบหมายให้ กอ.รมน.ภาค ๔ 
สน. ศึกษารายละเอียด ผลกระทบและจัดท าแผนฯ ใหส้มบูรณ์กลาง
ปีหน้า      
  (๔) แนวทางการใช้ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ใน
พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มตทิี่ประชุมเห็นชอบให้หน่วยท่ี
รับผิดชอบจดัหาและซ่อมบ ารุง และงบประมาณในพ.ศ. ๒๕๕๙           
บูรณาการร่วมกบั กอ.รมน.ภาค ๔ สน ทั้งหมดและให้ กอ.รมนภาค 
๔ สน.ร่วมกับ ศชต.พิจารณาวางระบบการใช้กล้องเสนอที่ประชุม 
คปต  เพ่ือพิจารณาอนุมัติในหลักการต่อไป                                     
  (๕) การแต่งต้ังสมาชิกสภาที่ปรึกษาการบริหารและพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ มติที่ประชุมเห็นชอบตามที่ ผบ.ทบ. อนุมตัิ
ให้ ๑)กอ.รมน.ภาค ๔ สน.เป็นหนว่ยบูรณาการด้านความมั่นคงและ
การพัฒน าและ ๒) พิจารณาแต่งตั้งสมาชิกท่ีปรึกษาการบริหารและ
การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต ้เสนอ คปต.  
  (๖) การพิจารณาเร่ืองการให้ความช่วยเหลือเยียวยาเจ้าหน้าที่
รัฐที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ประชุมได้รบั

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 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 

ทราบ (๑) ผลความก้าวหน้าในการเร่งรดัช่วยเหลือเยียวยาผูไ้ด้รับ
ผลกระทบในภาพรวมและปรับปรงุระบบการช่วยเหลือเยยีวยา
กระทรวงยุติธรรมรับผดิชอบ (๒) ศอ.บต. รับผดิชอบปรับปรุง
กฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกีย่วข้อง (๓) ส านักปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรีรับผิดชอบช่วยเหลอืเยียวยาเจา้หน้าท่ีรัฐในส่วน
บ าเหน็จความชอบตามระเบียบส านักนายกโดยปรับปรุง  
กฎ ระเบยีบ หลักเกณฑ์ ให้ทันสมยั 
  ๒) เข้าร่วมประชุมกับผู้แทนหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ เมื่อวันที่ ๗ ก.ย. ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ศอ.บต. อ.เมือง  
จ.ยะลา ได้ประชุมหารือร่วมกับกองทัพภาคที่ ๔/กองอ านวยการ
รักษาความมั่นคงภายใน ภาค ๔ ณ ค่ายสิรินธร อ าเภอยะรัง จังหวัด
ปัตตานี เรื่อง การโอนอ านาจกฎหมายของรัฐมนตรีว่าการมาเป็นรอง
นายกรัฐมนตรี เพื่อบังคับใช้กฎหมายในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
และหารือร่วมกับศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ณ ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ เรื่องการพัฒนาพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เป็นศูนย์
แลกเปลีย่นเรยีนรู้วัฒนธรรมมสุลมิอาเซียน ตามข้อสั่งการของ
นายกรัฐมนตร ี
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 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 

  ๓) จัดการประชุมเพ่ือติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ
การการแก้ไข้ปัญหาและพัฒนาจงัหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 
๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ มติ คปต. และขอ้สั่งการของประธาน คปต. ใน
รอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (๑ ต.ค. ๒๕๕๗ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๘) 
เมื่อวันท่ี ๒๑, ๒๓ – ๒๔ ก.ย. ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมประสงคส์ุ่นสริิ 
อาคาร ๒๐ ท าเนียบรัฐบาล 
สรุปผลการด าเนินงานโครงการปีงบประมาณ ๒๕๕๘                        
กลุ่มภารกิจงานท่ี ๔ กรมการศาสนา แผนงาน โครงการตาม
ยุทธศาสตร์กรมศาสนา โครงการยอ่ย ๑) โครงการจดักิจกรรมทาง
ศาสนาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรม
วงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ๒) โครงการสัปดาห์ส่งเสรมิพระพุทธศาสนา
เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ๓) โครงการอ านวยความสะดวกแก่ผู้
เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ๔) โครงการสมัมนาบทบาทผู้น าศาสนา
สร้างความปรองดองสมานฉันท์สู่ชายแดนใต้ ๕) โครงการทัวร์
คุณธรรมสานสายใย ๓ ศาสนา ๖) โครงการค่ายเยาวชนศรัทธา
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันห่างไกลยาเสพติด ๗) โครงการบูรณะศาสนสถาน 
  นอกจากน้ี กอ.รมน. กรมส่งเสรมิการปกครองส่วนท้องถิ่น 
กองทัพอากาศ และส านักงานต ารวจแห่งชาติ ได้มีการรายงาน
สรุปผลการประเมินผลการปฏิบตังิานการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ จชต 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘  

๓๘,๐๐๐ 
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 

  ๔) จัดการประชุมฝ่ายเลขานุการร่วมคณะกรรมการพิจารณา
การจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการ เร่ือง การขับเคลื่อน
การแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๙ เมื่อวันท่ี ๒๙ ก.ย. ๒๕๕๘ ณ โรงแรมรอยลั ปริ๊สเซส หลาน
หลวง กรุงเทพฯ โดยมี พลโท วีระ ลือวิชนะ ผอ.ศปป ๕ กอ.รมน./
รอง ผอ.สล.คปต.เป็นประธาน 
  ที่ประชุมพิจารณา 
  (๑) รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๙ โครงการ (Flagship Project) รายละเอียดแผนงาน/
โครงการ (Flagship Project)   จ านวน ๖ โครงการ 
       - โครงการรักษาความปลอดภัยในเขตเมือง ๗ เมืองหลัก  
       - โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประชาชน ตามแนวทางทุ่ง
ยางแดงโมเดล                                                
       - โครงการด าเนินงานในหมูบ่้านเสรมิสร้างความมั่นคง ๑๖๒ 
หมู่บ้าน                                                    
       - โครงการพาคนกลับบ้าน                                    
       - โครงการเสริมสร้างความเข้าใจ สถานศึกษาเป้าหมาย ๖๐ 
แห่ง                                                          
       - โครงการบโูดรักษ์สันตสิุข 
 

 

๘๔,๑๕๐ 
บาท 



- 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 

   (๒) แผนงาน/โครงการตามนโยบาย/ข้อสั่งการของประธาน คปต. 
ติดตามความก้าวหน้าและการด าเนินการ ตามมติ คปต. และข้อสั่ง
การของประธาน คปต. เรื่องที่ส าคัญ ได้แก่ ๑) การเสริมสรา้งความ
เข้มแข็งของกองก าลังภาคประชาชน ๒) มาตรการสรา้งความ
ปลอดภัยในเขตเมือง ๗  เมืองหลกั ๓) การเพิ่มประสิทธภาพคดี
ความมั่นคง ๔) การช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก
เหตุการณ์ความไมส่งบในพ้ืนท่ี จชต. ๕) การปฏิบัติการข่าวสารและ
ประชาสมัพันธ์ ๖) การรักษาความปลอดภัยสถานศึกษาและบุคลากร
ทางการศึกษา ๗) การยกระดับคณุภาพและขยายโอกาสทาง
การศึกษา ๘) การสนับสนุนการเดนิทางไปประกอบพิธีฮจัย์ ๙) การ
ทบทวนแผนความต้องการของพื้นที่ (เอกสาร ๘ เล่ม) และการบรูณา
การปรับแผนช่วงไตรมาส ๓ และ ๔ ๑๐) นิคมอุตสาหกรรมอาหาร
ฮาลาล จังหวัดปตัตานี ๑๑) การแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินในพื้นที่
อุทยานแห่งชาติบูโด - สุไหงปาดี ๑๒) การปฏิบัติงานของศูนย์
ปฏิบัติการอ าเภอ (ศปก.อ.) ๑๓) การขอเพิ่มก าลังต ารวจในพ้ืนท่ี 
จชต. และ ๑๔) การจดัตั้งกรมทหารพรานนาวกโยธิน 
 
 
 
 



- 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 

ประเด็นนโยบายท่ี ๒.๓ 
พัฒนาและเสริมสรา้ง
ศักยภาพของกองทัพและ
ระบบป้องกันประเทศให้
ทันสมัย มีความพร้อมในการ
รักษาอธิปไตย และ
ผลประโยชน์ของชาติ ปลอด
พ้นจากการคุกคามทุก
รูปแบบ  
 

 ๒๒ 
ก.ค. 
๕๗ 
(มต ิ

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 
    ให้ความส าคัญกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเตรยีมพร้อม
แห่งชาติ ดังนี้  
  ๑) จัดการประชุมคณะอนกุรรมการจัดท าระบบเครือข่ายข้อมูล
ความมั่นคงเพ่ืออ านวยการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ คร้ังที่ 
๑/๒๕๕๘ เมื่อวันท่ี ๑๑ ก.ย. ๒๕๕๘ โดยมี รอง ลมช. นายพรชาต 
บุนนาค เป็นประธาน ท่ีประชุม เห็นความส าคัญของการจดัท าบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการแลกเปลีย่นข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
เพื่อการเตรียมพร้อมแห่งชาติ และรับทราบความก้าวหน้าการ
ด าเนินการดังกล่าว รวมทั้งได้เห็นชอบ ดังนี้ ๑) เห็นชอบหลักการ
ของร่างแนวทางการจัดท าเครือข่ายข้อมูลความมั่นคงและให้ ฝ่าย
เลขานุการฯ น าความเห็นที่ประชมุไปปรับปรุงและส่งให้หน่วยงาน
พิจารณาอีกครั้ง ๒) เห็นชอบให้มกีารทดสอบการใช้งานระบบ
เครือข่ายข้อมลูความมั่นคงอย่างสม่ าเสมอเพื่อเตรียมพร้อม
ผู้ปฏิบัติงานและระบบเครือข่ายให้พร้อมใช้งานในภาวะวิกฤต ิ
  ๒) จัดการประชุมคณะอนกุรรมการประเมินผลการฝึกการ
บริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจ าปี ๒๕๕๘ คร้ังท่ี ๓/๒๕๕๘ 
เมื่อวันท่ี ๑๔ ก.ย. ๒๕๕๘ ณ โรงแรมรอยลั ปริ้นเซส หลานหลวง 
โดยมี นายธัชชะ จลุชาต อาจารยป์ระจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลยัมหิดล เป็นประธาน ที่ประชุมรับทราบผลการฝึกของ

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

สมช. 



- 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 

แห่งชาติ ใน
สถานการณ์
ฉุกเฉิน มี
วัตถุประสงค์ให้
ทุกภาคส่วนมีการ
เตรียมความพร้อม 
เพื่อพร้อมเผชิญ
กับสาธารณภัย 
ภัยด้านความ
มั่นคง และ
สถานการณ์
ฉุกเฉิน ตั้งแต่ใน
ภาวะปกติ 
ตลอดจนใหม้ีการ
บริหารจดัการได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ทันท่วงที ในทุก
สถานการณ์ที่
เกิดขึ้น 

หน่วยงานท่ีเข้าร่วมการฝึก อาทิ สมช. (นอปท.) ศรชล. (ศรชล. และ 
ศรชล. เขต ๒) ปภ. (บก.ปภ.ช.) กรมเจ้าท่า (กปน.) สภากาชาดไทย 
สปน. เป็นต้น และที่ประชุมพิจารณา เห็นชอบร่างรายงานผลการฝกึ 
โดยให้ท าการประมวลวิเคราะห์ผลการฝึกให้เห็นถึงวัตถุประสงค์ที่
ชัดเจนและประเมินผลการฝึกในภาพรวมเพื่อพัฒนาการฝึกการ
บริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ในระยะต่อไป 

  ๓) จัดการประชุมคณะกรรมการเตรียมพร้อมแห่งชาติ คร้ังท่ี ๓/
๒๕๕๘ เมื่อวันท่ี ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘ เพื่อพิจารณาแนวทางการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ ในปีงบประมาณ 
๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ เพื่อทบทวนและปรับปรุงข้อจ ากัดและปญัหาการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดยมติที่ประชุมได้มี                 
แนวทางการขับเคลื่อนที่ส าคัญ ดังนี้ 
    (๑) การผลักดันเรื่องเลขหมายฉุกเฉินเลขหมายเดียวท่ัวประเทศ
ให้สามารถใช้งานได้จริงและพร้อมบริการประชาชนได้อย่างทันท่วงที   
     (๒) การพัฒนาฐานข้อมูลในการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงเครือข่าย
ข้อมูลด้านความมั่นคง เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยงาน
ด้านความมั่นคงได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยผลักดันให้มีบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ ว่าด้วยการแลกเปลีย่นข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพื่อการ
เตรียมพร้อมแห่งชาต ิ



- 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 

     (๓) การบูรณาการแผนงาน/โครงการ ของหน่วยงานเพื่อ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ  
      - การติดตามและประเมินผลให้สามารถตรวจสอบได้จริงภายใต้
การขับเคลื่อนโครงการหลัก (Main Project) โดยหน่วยงานหลักและ
หน่วยงานสนับสนุนประชุมหารือรว่มกัน เพื่อกลั่นกรองแผนงาน/
โครงการ ในเบื้องต้นใหส้อดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ฯ ก่อน
เสนอคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเตรยีมพร้อม
แห่งชาติ และ คณะกรรมการเตรียมพร้อมแห่งชาติ ตามล าดับ 
      - การจัดท าหลักเกณฑ์พิจารณาแผนงาน/โครงการ ของ
หน่วยงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ โดยจัดล าดับ
ความส าคญั (Priorities) กลยุทธ์ที่ต้องการขับเคลื่อนในแตล่ะ
ปีงบประมาณ และ เมื่อมีความชัดเจนแล้วจะมีการพิจารณาร่วมกับ
ส านักงาน ก.พ.ร. เพื่อจัดท าตัวช้ีวัดร่วม (Joint KPIs) ต่อไป 
     - การน ายุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติให้เป็นส่วนหน่ึง
ของหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด เพื่อ
เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบตัิที่มาจากการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ อาทิ กรอบการด าเนินงานเซนไดเพื่อการลดความเสี่ยง
จากภัยพิบัติ (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๓) 

 



- ๒๓ - 

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) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเครือข่ายการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์
การพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติ เมื่อวันท่ี ๒๑ – ๒๓ ก.ย. 
๒๕๕๘ โดยมี รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (นายพรชาต
บุนนาค) เป็นประธาน จดัโดย ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
สรุปผลการประชุมดังนี ้ 
   (๑) แนวทางการบูรณาการแผนงาน/โครงการและงบประมาณ
ระหว่างหน่วยงานในกรอบยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสรมิความมั่นคงของชาติ 
   (๒) ปัญหาและอุปสรรคที่ผ่านมาในการด าเนินการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัต ิ
   (๓) ข้อเสนอแนะของหน่วยงานในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ อาทิ 
การจัดท าเครือข่ายผู้ประสานงานของหน่วยงาน การก าหนดตัวชีวัด
ร่วมของหน่วยงาน (Joint KPI) เป็นต้น กิจกรรมอื่นๆทีเ่กี่ยวข้อง 
อาทิ กิจกรรมการละลายพฤติกรรม การสร้างทัศนคติในการท างาน
เป็นทีม การคิดเชิงยุทธศาสตร์ เปน็ต้น 
  ๕) จัดการประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมแห่งชาติ คร้ัง
ที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันท่ี ๒๔ ก.ย. ๒๕๕๘ โดยมีเลขาธิการสภาความ
มั่นคงแห่งชาติ เป็นประธาน สรุปผลการประชุมดังนี ้แนวทางการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ 



- ๒๔ - 

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 

๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ โดยที่ประชุมมมีติที่ส าคัญ คือ ให้มีการบูรณาการ
แผนงาน/โครงการ ของหน่วยงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การ
เตรียมพร้อมแห่งชาติ ดังนี ้
   (๑) การติดตามและประเมินผลให้สามารถตรวจสอบได้จริงภายใต้
การขับเคลื่อนโครงการหลัก (Main Project) โดยหน่วยงานหลักและ
หน่วยงานสนับสนุนประชุมหารือรว่มกัน เพื่อกลั่นกรองแผนงาน/
โครงการ ในเบื้องต้นใหส้อดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ฯ ก่อน
เสนอคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเตรยีมพร้อม
แห่งชาติ และ คณะกรรมการเตรียมพร้อมแห่งชาติ ตามล าดับ 
   (๒) การจัดท าหลักเกณฑ์พิจารณาแผนงาน/โครงการ ของ
หน่วยงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ โดยจัดล าดับ
ความส าคญั (Priorities) กลยุทธ์ที่ต้องการขับเคลื่อนในแตล่ะ
ปีงบประมาณ และ เมื่อมีความชัดเจนแล้วจะมีการพิจารณาร่วมกับ
ส านักงาน ก.พ.ร. เพื่อจัดท าตัวช้ีวัดร่วม (Joint KPIs) ต่อไป 
   (๓) การน ายุทธศาสตร์การเตรยีมพร้อมแห่งชาติให้เป็นส่วนหน่ึง
ของนโยบายหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด เพื่อเตรยีมพร้อมรับมือภยัพิบัติที่มาจากการเปลีย่นแปลง
สภาพภมูิอากาศ อาทิ กรอบการด าเนินงานเซนไดเพื่อการลดความ
เสี่ยงจากภยัพิบัติ (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๓) 



- ๒๕ - 

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 

 ๖ 
ส.ค. 
๕๖ 

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

๒. การพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติ ได้ให้ความส าคญั ดังนี้ 
   จัดการประชุมก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาการจัดท า
แผนงานด้านด้านความมั่นคงของจังหวัด เมื่อวันท่ี ๘ ก.ย. ๒๕๕๘  
      ที่ประชุมได้พิจารณา เรื่องร่างหลักเกณฑ์การจดัท าแผนงาน
ด้านความมั่นคงจังหวัดประจ าปี ๒๕๖๐ ดังนี ้
     (๑) ให้ใช้หลักเกณฑฯ์ เดิมที่ นพช. ได้ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 
๒ กันยายน ๒๕๕๖ เนื่องจากมีความเหมาะสมแล้ว โดยให้
ความส าคญักับการท าความเข้าใจจังหวัดในการน าหลักเกณฑ์ฯ 
ดังกล่าว ไปใช้ในการจัดท าแผนงานด้านความมั่นคงจังหวัดมากข้ึน  
     (๒) ให้ฝ่ายเลขานุการฯ ติดตามความคืบหน้าจาก กพร. เรื่อง
การบรรจุเรื่องความมั่นคงในยุทธศาสตร์จังหวัด  
     (๓) แจ้ง มท. เพื่อให้แจ้งไปยังจังหวัดในการยืนยันใช้หลักเกณฑ์
เดิมท าความเข้าใจการขับเคลื่อนยทุธศาสตร์ แนวทางการจดัท า
แผนงานรองรับ กลไกบริหารจัดการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุก
ระดับต่อไป 

 
 

สมช. 

 


