
รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ส านักงานสภาความมัน่คงแห่งชาติ 

ระหว่างวันที่ ๑ ถึง ๓๑ สิงหาคม 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. 
 
 

การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
สมช. ไดจ้ัดท าแนวทางการรักษาความมั่นคงสถาบันหลกัของชาติ
ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข มี แนวทางประกอบดว้ย 
๑) การเสริมสรา้งความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทและ
ความส าคญัของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อสังคมไทย 
๒) การส่งเสรมิสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและ
ขยายผลโครงการออกไปในวงกว้างเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
๓) การส่งเสรมิการเรียนรู้หลักการทรงงานและแนวพระราชด าริให้
ทุกภาคส่วนสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิต 
๔) การด าเนินมาตรการทางกฎหมายเพื่อปกป้องพระเกียรติยศและ
พระบรมเดชานุภาพของสถาบันพระมหากษตัริยด์้วยความ
ระมัดระวัง รอบคอบ และจริงจัง 
๕) การเฝ้าระวังและด าเนินการต่อการเคลื่อนไหวท่ีส่งผลกระทบต่อ

 สมช. 



- ๒ - 

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 

สถาบันพระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข 
๖) การเสริมสรา้งเอกภาพและประสิทธิภาพในการถวายความ
ปลอดภัยพระมหากษัตรยิ์และพระบรมวงศานุวงศ์ ท่ีเหมาะสม
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
 นรม. ไดล้งนามค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนแนวทางการ
รักษาความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ ภายใต้การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข เมื่อวันที่ ๒๑ 
ก.ค. ๒๕๕๘ และ ลมช. ไดล้งนามค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ติดตามการขับเคลื่อนแนวทางการรักษาความมั่นคงสถาบันหลักของ
ชาติ ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข เมื่อวันที่ ๑๐ ส.ค. ๒๕๕๘ 

๒ 
 

นโยบายรัฐบาลที่ ๑  
เร่ือง การปกป้องและเชิดชู
สถาบันพระมหากษัตริย์ 
และ นโยบายรัฐบาลที่ ๒    
เร่ือง การรักษาความมั่นคง
ของรัฐและการต่างประเทศ 

 ๒๗ 
ม.ีค. 
๕๘ 

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

การประชุมแถลงนโยบายความมัน่คงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ – 
๒๕๖๔ เพื่อเป็นกรอบทิศทางให้หน่วยงานและภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
ได้น าไปก าหนดยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ แผนงาน โครงการ 
รองรับ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติใน 
ทุกระดับ โดยได้แถลงนโยบายความมั่นคงในส่วนภมูิภาค ดังนี ้
- ภาคเหนือ ณ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๖- ๗ ส.ค. ๒๕๕๘ 
- ภาคใต้ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๑๓ – ๑๔ ส.ค. ๒๕๕๘ 
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันท่ี ๒๐-๒๒ 

๗๒๐,๐๐๐ 
บาท 

สมช. 



- ๓ - 

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 

ปฏิบัติ ต่อไป ส.ค. ๒๕๕๘ 
- ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก ณ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 
๒๘ ส.ค. ๒๕๕๘ 

๓ 
 

นโยบายรัฐบาลที่ ๒    
เร่ือง การรักษาความมั่นคง
ของรัฐและการต่างประเทศ 

      

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

   ๑. การป้องกันและแก้ไขปญัหาการก่อการร้ายสากลและปัญหา
อาชญากรรมข้ามชาติ  
  จัดการประชุมคณะท างานร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านการ
ต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติภายใต้กรอบ 
BIMSTEC (7th BIMSTEC Joint Working Group on 
Counter Terrorism and Transnational Crime: JWG - 
CTTC) คร้ังท่ี ๗ ระหว่างวันท่ี ๓ – ๖ ส.ค. ๒๕๕๘ ณ โรงแรม 
แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ มี ลมช. เป็นหัวหนา้คณะผู้แทน
ฝ่ายไทยและประธานร่วมในการประชุม โดยในการประชุมประเทศ
สมาชิกได้มีการน าเสนอสภาวะด้านความมั่นคงของแต่ละประเทศ 
เพื่อแลกเปลีย่นประเด็นปญัหาร่วมกัน โดยชี้ให้เห็นถึงภัยด้านการกอ่
การร้ายและอาชญากรรมข้ามชาตวิ่าเป็นภัยที่ต้องร่วมกันแก้ไข
ระหว่างภูมภิาค จึงจะเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  
  ได้มีการพิจารณาประเด็นที่หยิบยกจากการประชุมกลุม่ย่อยภายใต้

๒,๗๖๕,๐๐๐ 

บาท 

สมช. 



- ๔ - 

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 

คณะท างาน JWG – CTTC  ดังนี้  
   - คณะท างานย่อยด้านการต่อตา้นการสนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้าย ไดเ้สนอให้ขยายขอบเขตของคณะท างานให้
ครอบคลมุถึงการฟอกเงินด้วย ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบให้คณะท างาน
ย่อยขยายขอบเขตความร่วมมือจากการต่อต้านการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายรวมถึงเรื่องการฟอกเงิน โดยศรีลังกาได้
แจ้งจะเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมคณะท างานย่อยครั้งถัดไป ในห้วง
เดือน มีนาคม ๒๕๕๙  
   - การจัดตั้งคณะท างานย่อยด้านการต่อต้านการลักลอบค้ามนุษย์
และการหลบหนเีข้าเมืองโดยผดิกฎหมาย ประเทศสมาชิกเห็นพ้อง
ต้องกันในปัญหาดังกล่าวและควรใช้กลไก BIMSTEC เพื่อแก้ไข
ปัญหาร่วมกัน และประเทศศรีลังกาได้เสนอเป็นประเทศน าในการ
จัดการประชุมคณะท างานย่อย ทีป่ระชุมมมีติน าเสนอในการประชุม
เจ้าหน้าท่ีระดับสูงของ BIMSTEC เพื่อให้ความเห็นชอบในการจัดตั้ง
คณะท างานย่อยฯ ต่อไป  
   - การพิจารณาจัดตั้งระบบฐานข้อมูลด้านความมั่นคงระหว่าง
ประเทศสมาชิก BIMSTEC ที่ประชุมได้พิจารณาเอกสาร
แนวความคิด (Concept Paper) ของระบบดังกล่าว และให้แจ้ง
ข้อคิดเห็นกับส านักงานเลขานุการ BIMSTEC ภายใน ๖ สัปดาห์
หลังจากการประชุม JWG-CTTC ครั้งท่ี ๗ เสร็จสิ้น  



- ๕ - 

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 

   - การพิจารณาสนธสิัญญาความร่วมมือทางอาญาระหว่างประเทศ
สมาชิก โดยประเทศสมาชิกได้เห็นชอบในรายละเอียดของร่าง
สนธิสัญญา ฯ และส านักงานเลขานุการ BIMSTEC จะปรับแก้และ
จะน าเวียนแก่ประเทศสมาชิกเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป  
   - ประเทศสมาชิกได้รายงานสถานะล่าสุดของการด าเนินการ
เตรียมพร้อมส าหรบัการใหส้ัตยาบนัใน อนุสัญญา BIMSTEC ว่าด้วย
ความร่วมมือด้านการต่อต้านการกอ่การร้าย องค์กรอาชญากรรม
ข้ามชาติ และยาเสพติด ซึ่งประเทศไทยและประเทศศรลีังกาได้
รายงานว่าได้ให้สัตยาบันสารแกส่ านักงานเลขานุการ BIMSTEC แลว้ 
ส่วนประเทศอื่นอยู่ระหวา่งการด าเนินการตามกระบวนการใน
ประเทศและจะมีการมอบสตัยาบนัสารแกส่ านักงานฯ เร็วๆ นี้  
   - คณะท างานย่อยด้านอื่นๆ ไดแ้ก่ ด้านการต่อตา้นยาเสพติด 
เคมีภณัฑ์และสารตั้งต้นที่ผิดกฎหมาย และคณะท างานย่อยด้านการ
บังคับใช้กฎหมาย ไดร้ายงานถึงความคืบหน้าด้านความร่วมมือด้าน
ความมั่นคงท่ีเป็นไปด้วยดี  
   ทั้งนี้ ประเทศศรีลังกาจะเป็นเจา้ภาพในการประชุม JWG-CTTC 
ครั้งท่ี ๘ ในปี ๒๕๕๙ ต่อไป 

   ๒. การรักษาความมั่นคงแห่งชาติทะเล 
การประชุมอนุกรรมการจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์ของชาติทาง
ทะเล ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๘ เมื่อ ๒๑ ส.ค. ๕๘ โดยมี พล.ร.ต.ศิริวัฒน์ ฯ 

๓๒,๕๕๐ 

บาท 

 



- ๖ - 

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 

เป็นประธาน ที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าการด าเนินการของ
แผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๔) และได้
หารือความเหมาะสมของร่าง พ.ร.บ.การรักษาผลประโยชน์ของชาติ
ทางทะเล พ.ศ. ....  

   ๓. การอ านวยการและประสานขา่วกรองความมั่นคง 
   การประชุมเพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์และปัญหาส าคัญท่ีกระทบ
ต่อความมั่นคงทั้งปัญหาภายในประเทศและปัญหาระหว่าง
ประเทศห้วง ก.ค. ๕๘ ซึ่ง ปรากฏความเคลื่อนไหวของกลุ่มพลังทาง
การเมืองอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ สมช. ได้จัดท าเป็นรายงานเสนอ  
รอง นรม. ฝ่ายความมั่นคง คสช. และผูบ้ริหาร สมช. พิจารณาใช้
ประโยชน์ในส่วนท่ีเกีย่วข้องกับการรักษาความมั่นคงแลผลประโยชน์
แห่งชาติของไทย  

๓๘,๗๐๐ 

บาท 

 

ประเด็นนโยบายท่ี ๒.๒  
เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความ
รุนแรงในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ส่งเสรมิการพูดคยุ
สันติสุขกับผู้มีความคิดเห็น
ต่างจากรัฐ พัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชน  

   การแก้ไขปญัหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และผลการด าเนนิงานของ
ส านกังานเลขานกุารคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปญัหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (สล.คปต.) ไดด้ าเนินการประสานกรมอุทยาน
แห่งชาติเพื่อรวบรวมข้อมลูเพิ่มเตมิเกี่ยวกับแนวทางแก้ไขปัญหา
พื้นที่ท ากินของราษฎรในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ บูโด - สไุหปาดี โดย 
ได้สรุปประเด็นปัญหาทีด่ินท ากินของราษฎรในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ 
บูโด - สุไหงปาดี และแนวทางการแก้ไขปัญหาของทางราชการตาม
กฎหมายและระเบยีบที่เกี่ยวข้อง 

 

 
สมช. 



- 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 

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

 ๒๒ 
ก.ค. 
๕๗ 
(มติ
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) การพัฒนาระบบสารสนเทศตามยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อม
แห่งชาติ โดยเมื่อวันท่ี ๑๘ ส.ค. ๒๕๕๘ สมช. จัดการประชุมการ
พัฒนาระบบสารสนเทศตามยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ 
โดยได้พิจารณาแนวทางแลกเปลีย่นข้อมูลความมั่นคง  
  ๒) เข้าร่วมการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดท าแผนงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข  
เมื่อวันท่ี ๒๕ ส.ค. ๒๕๕๘ ณ ส านกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ทั้งนีแ้ผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข เป็นแผนงานรองรับภายใต้แผนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่เป็นนโยบายงานด้านสาธารณ
ภัยอันเป็นแขนงหนึ่งของยุทธศาสตร์การเตรยีมพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ. 
๒๕๕๗ – ๒๕๖๑) ที่รองรับงานเตรียมพร้อม ๓ ด้าน ได้แก่  
ด้านสาธารณภัย ด้านการป้องกันประเทศ และ ด้านภัยที่เกิดจากการ
ก่อการร้าย 
   ๓) การจัดท าแผนเตรียมพร้อมด้านอุตสาหกรรม และปัจจัยการ
ผลิต เพื่อเป็นแผนหลักในการระดมก าลังและทรัพยากรสนับสนุน
ภารกิจทางทหาร เพื่อเตรยีมพร้อมทรัพยากรทีผ่ลติไดจ้ากโรงงาน

 
 
 
 

๔,๖๒๕ บาท 

 
 
 
 
 

 

 

สมช. 



- 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 

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 

อุตสาหกรรม และโรงงานอุตสาหกรรม ตามความจ าเป็นที่กองทัพ
ต้องใช้งานในการป้องกันประเทศ 
   (๑) เข้าร่วมการประชุมคณะท างานจัดท าแผนเตรียมพร้อมดา้น
อุตสาหกรรม และปัจจยัการผลติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันท่ี ๒๕ 
ส.ค. ๒๕๕๘  
   (๒) เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะท างานจัดท า
ร่างแผนเตรียมพร้อมด้านอุตสาหกรรมและปัจจัยการผลติ ภายใต้
แผนผนึกก าลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศ ครั้งท่ี ๑/
๒๕๕๘ เมื่อวันท่ี ๒๐ ส.ค. ๒๕๕๘  

   ๔) การด าเนินการตามความตกลงอาเซียนว่าด้วยการจัดการภัย
พิบัติและการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินแห่งชาติ โดยเข้าร่วมการ
ประชุมคณะกรรมการด าเนินการตามความตกลงอาเซยีนว่าด้วยการ
จัดการภัยพิบัติและการตอบโตส้ถานการณ์ฉุกเฉินแห่งชาติ ครั้งท่ี ๒/
๒๕๕๘ เมื่อวันท่ี ๒๕ ส.ค. ๕๘ ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย เพื่อพิจารณา ร่างแผนปฏิบัติการคณะกรรมการด าเนินการตาม
ความตกลงอาเซียนว่าด้วยการจดัการภัยพิบัติและการตอบโต้
สถานการณ์ฉุกเฉินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙  
    



- 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 

 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 
  ๑) การเข้าร่วมการสัมมนาการด าเนินงานขับเคลื่อนประเด็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติ ประจ าปี 
๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การ
จัดระบบป้องกันเพ่ือจัดระเบียบพ้ืนที่ชายแดน เมื่อวันท่ี ๓ – ๔ 
ส.ค. ๒๕๕๘ ณ โรงแรมไชยแสงพาเลส อ.เมือง จ.สิงห์บุรี โดยได้
ช้ีแจงภาพรวมแนวทางการขับเคลือ่นยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสรมิ
ความมั่นคงของชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ และการขับเคลือ่นประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
ยุทธศาสตร์พัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้ด้านความมั่นคง และ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์บริหารจดัการอย่างมเีอกภาพ
และประสิทธิภาพ เพื่อให้หน่วยงานท่ีเข้าร่วมการสัมมนาเข้าใจแนว
ทางการด าเนินงานท่ีผ่านมาและทีจ่ะด าเนินการในอนาคต  
   ๒) การเข้าร่วมการประชุมหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนด
หลักเกณฑ์และแนวทางการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฐานข้อมลูและองค์ความรู้ด้านความมั่นคง 
ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ ประจ าป ี
๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ เมื่อวันท่ี ๖ ส.ค. ๒๕๕๘ โดยได้พิจารณาก าหนด
แนวทางการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ และ แนวทางการก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา

 
 

สมช. 



- ๑๐ - 

ล าดับ นโยบายรัฐบาล/การสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิด
ชอบ วัน

ที ่
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จัดท า แผนงาน/โครงการ รองรับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ โดย
พิจารณาหลักการร่างตารางแนวทางการด าเนินงานขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ฯ ประจ าปี งปม. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐  
  ๓) การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน 
ชายฝ่ังทะเลและเกาะแก่ง (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) ภายใต้กรอบ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๖ 
– ๒๕๖๐) โดยเข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการการจดัท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาพืน้ท่ีชายแดน ชายฝั่งทะเลและเกาะ
แก่ง (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) ของกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้กรอบ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสรมิความมั่นคงของชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – 
๒๕๖๐) ของ สมช. เมื่อวันท่ี ๑๙ ส.ค. ๒๕๕๘ และ ๒๑ ส.ค. ๒๕๕๘ 
โดยแผนยุทธศาสตรฯ์ ดังกล่าว ไดจ้ัดท าขึ้นเพ่ือพัฒนาการศึกษา
เฉพาะพื้นท่ีชายแดน ชายฝั่งทะเลและเกาะแก่ง ท่ีมีอาณาเขตติดกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ เมยีนมา ลาว กัมพูชา และมาเลเซีย ภายใต้
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ. 
๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) ของ สมช.  
  ๔) การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพ่ือความมั่นคง
ในระดับพ้ืนที่ในเขตทัพเรือภาคท่ี ๓ (พมพ.ทรภ.๓) ครั้งท่ี ๒/
๒๕๕๘ ณ โรงแรมรอยลัภเูก็ตซติี้ อ.เมอืง จ.ภูเก็ต โดยมี พล.ร.ท.  
สายันต์ ประสงคส์ าเร็จ ผบ.ทรภ.๓/ ประธาน พมพ.ทรภ.๓ เป็น
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ประธาน เมื่อวันท่ี ๒๐ ส.ค. ๒๕๕๘  
  ๕) การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพ่ือความมั่นคง
ในระดับพ้ืนที่ในเขตกองทัพภาคท่ี ๑ ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันท่ี ๒๕ 
ส.ค. ๒๕๕๘ ณ หอประชุมกองทัพภาคที่ ๑ โดยมี พล.ท.กมัปนาท 
รุดดิษฐ์ มทภ.๑/ประธาน พมพ.ทภ.๑ เป็นประธาน โดยที่ประชุม
ได้รับทราบแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคง 
ทภ.๑ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ. 
๒๕๕๖ - ๒๕๖๐) การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานพัฒนา
เพื่อเสรมิความมั่นคง ทภ.๑ ผลการจัดท าประกาศจังหวัดเรื่อง  
การจัดล าดับความส าคัญเร่งด่วนพ้ืนท่ีเป้าหมายการพัฒนาเพื่อเสริม
ความมั่นคงการอนุมตัิจัดตั้ง สล.อปพ. ตามระเบียบ นร. ว่าด้วยการ
พัฒนาเพื่อเสรมิความมั่นคงของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ความคืบหน้าการ
ด าเนินงานของบ สมช. ซึ่งก าลังจะเสนอค าสั่ง สล.นพช. และก าลัง
จะจัดท าหลักเกณฑ์การจัดท าแผนงานด้านความมั่นคงจังหวัดให้
ชัดเจนขึ้น 
   ที่ประชุมได้พิจารณา เรื่อง แผนการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงใน
ระดับพื้นท่ีในเขตกองทัพภาคที่ ๑ โดยแผนดังกล่าวจะเป็นกรอบ
ใหญ่ในการด าเนินขับเคลื่อนการจดัท าแผนงานด้านความมั่นคง
จังหวัดในเขตพื้นที่กองทัพภาคที่ ๑ และแผนแม่บทเฉพาะพื้นท่ีด้าน 
ไทย-เมียนมา และ ไทย - กัมพูชา โดยที่ประชุมได้เห็นชอบใน
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หลักการ และให้ปรับแผนตามความเห็นท่ีประชุม 
   ๖) การเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการส านักงานเลขานกุาร
คณะอนุกรรมอ านวยการและประสานการพัฒนาเพ่ือเสริมความ
มั่นคงของชาติ (สล.อปพ.) เมื่อวันท่ี ๒๖ – ๒๗ ส.ค. ๒๕๕๘  
โดยมี พล.ท.พิริยธรณ์ ภัทรชาติโยธิน รอง ผอ.ส านักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ความมั่นคง กอ.รมน. เป็นประธาน 

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

   ๑. ความร่วมมือด้านความมั่นคงไทย – เวียดนาม โดยเมื่อวันท่ี ๒๐ 
ส.ค. ๒๕๕๘ ได้เข้าร่วมการประชมุคณะท างานกลุม่ย่อยด้านประมง
ระหว่างไทยและเวียดนาม คร้ังท่ี ๒ ณ กรมประมง และเมื่อวันที่ 
๒๔ ส.ค. ๒๕๕๘ ได้มกีารประชุมหารือแนวทางการด าเนินนโยบาย
ความร่วมมือด้านความมั่นคงไทย – เวียดนาม ณ ห้องวิจิตรวาท
การ ส านักงานสภาความมั่นคงแหง่ชาติ โดยการมาเยือนของ ฯพณฯ 
Nguyen Kim Khoa (Chairman of National Defense and 
Security Committee) ครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อหารือแนวทาง
ด าเนินการด้านความมั่นคงของไทย และแลกเปลีย่นประสบการณ์ใน
การบัญญตัิกฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัการชุมนุมสาธารณะและการ
ควบคุมฝูงชน 

 

๑๔,๐๐๐ 
บาท 
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    ๒. จัดการอภิปรายทางวิชาการเร่ือง “จุดแข็งและจุดอ่อนของไทย
กับบทบาทในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ” เมื่อวันท่ี ๖ ส.ค. 
๒๕๕๘ โดยมี ดร.สุวิทย์ เมษินทรยี์ ผู้อ านวยการสถาบันบณัฑิต
บริหารธรุกิจศศินทร์ และวิทยากรจากส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นผู้บรรยาย ได้อภิปรายเรื่อง 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการพัฒนา จุดแข็งและจดุอ่อนของไทยกับ
การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การพึ่งพา
และความร่วมมือด้านการคา้และการลงทุนระหว่างไทยกับประเทศ
มหาอ านาจ การพึ่งพาและความรว่มมือด้านการค้าและการลงทุน
ระหว่างไทยกับอาเซียน ทั้งนี้ ประเทศไทยสามารถเป็นศูนย์กลาง
ภูมิภาคอาเซียนได้ในหลายเรื่องที่ไทยมีจุดแข็ง อาทิ การบริการทาง
การแพทย์ ด้านอาหาร การท่องเที่ยว การเป็นศูนย์กลางคมนาคม 

  

 


