
รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 

ระหว่างวันที่ ๑ ถึง ๓๐ เมษายน 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   จัดท าข้อมูลประกอบการแถลงผลงานรัฐบาลรอบ ๖ เดือน  
(รองรับนโยบายรัฐบาลที่ ๑ และ ๒ ในภาพรวม)  
สมช. ได้จัดท าข้อมูลประกอบการแถลงผลงานรัฐบาลรอบ ๖ เดือน 
เสนอ รอง นรม. (พล.อ.ประวิตรฯ) เพื่อใช้ในงานแถลงผลงานของ
รัฐบาลในรอบ ๖ เดือน ท่ีมีขึ้นเมื่อวันท่ี ๑๗ เม.ย. ๒๕๕๘  
ณ ตึกสันติไมตรี ท าเนียบรัฐบาล โดยมีประเด็นส าคัญสรุป ดังนี ้
    ๑) การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ จากการด าเนินการของ ๑๗ กระทรวง รวม ๕๕ 
หน่วยงาน มีความก้าวหน้าและประสบผลส าเร็จอย่างน่าพอใ จ(ส่วน
ราชการต่างๆสามารถขับเคลื่อนการด าเนินงานเป็นไปตามแผนงาน/
โครงการที่ก าหนดไว้) 
    ๒) การด าเนินความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศท่ี
ส าคัญ โดยรัฐบาลได้ด าเนินความร่วมมือท่ีส าคัญ อาทิ 
      - การลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือ

 

 
สมช. 
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ล าดับ นโยบายรัฐบาล/การสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง
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ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

ความมั่นคงไทย - จีน เมื่อ ๒๓ ม.ีค. ๒๕๕๘ โดยทั้งสองฝ่าย จะได้
จัดตั้งคณะท างานร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมาย 
และความมั่นคงในระดับนโยบาย 
      - การจัดประชุม Joint Working Group ไทย-เวียดนาม ในห้วง
พ.ค. ๒๕๕๘ เพื่อสานต่อความร่วมมือของทั้งสองประเทศ โดยจะ
ร่วมกันพิจารณา ขอความร่วมมือเวียดนามสกัดกั้นผู้หลบหนีเข้าเมือง 
ความร่วมมือด้านอาชญากรรมสิ่งแวดล้อมระหว่างกัน (ค้างาช้าง) 
และการฝึกร่วม เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาก่อการร้ายและการท า
ประมงท่ีผิดกฎหมาย 
       - การจัดกลไกความร่วมมือด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การก่อการร้ายสากลและปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ อาทิ การ
แต่งตั้งคณะกรรมการความร่วมมือด้านความมั่นคง ของคณะท างาน
ร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้าม
ชาติ ภายใต้กรอบความคิดริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลส าหรับความร่วมมือ
หลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (Bay of Bengal 
Initiative Multi-Sectoral Technical and Economic 
Cooperation - BIMSTEC) 
    ๓) การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคงที่ส าคัญ
ของประเทศ ซึ่งรัฐบาลได้เห็นชอบนโยบาย ยุทธศาสตร์ และ
แนวทางการขับเคลื่อนงานความมั่นคงที่ส าคัญรวม ๗ เรื่อง ได้แก ่
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ล าดับ นโยบายรัฐบาล/การสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
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ราชอาณาจักรไทย
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ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

       - ๑. เรื่องการรักษาความมั่นคงของชาติในระยะ ๗ ปีข้างหน้า 
ครม.ได้มีมติ เมื่อ ๒๗ ม.ีค. ๒๕๕๘ เห็นชอบ นโยบายความมั่นคง
แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๔ เพื่อเป็นกรอบทิศทางหลักให้ส่วน
ราชการต้องน าไปถือปฏิบัติเพื่อช่วยกันปกป้องรักษาผลประโยชน์
และรักษาความมั่นคงของชาติโดยรวม  
       - ๒. เรื่องการปกป้อง พิทักษ์ เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
ครม. ได้มีมติ เมื่อ ๑๘ ก.พ. ๒๕๕๘ เห็นชอบแนวทางการรักษา
ความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติภายใต้การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อให้ประชาชน
มีความภาคภูมิใจ และตระหนักคุณค่าความส าคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย ์
       - ๓. เรื่องปัญหาด้านความมั่นคงและภัยคุกคามในอาเซียนท่ี
เกิดขึ้นในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต ครม. ได้มีมติ เมื่อ ๓ ม.ีค. 
๒๕๕๘ เห็นชอบ ยุทธศาสตร์ต่อประชาคมการเมืองและความมั่นคง
อาเซียน พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๔ เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางในการรักษา
ความมั่นคงของประเทศ  
       - ๔. เรื่องการปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
ครม.ได้มีมติ เมื่อ ๒๑ ต.ค. ๒๕๕๗ เห็นชอบแผนความมั่นคงแห่งชาติ
ทางทะเล พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๔ เพื่อเป็นกรอบทิศทางการ
ด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
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ล าดับ นโยบายรัฐบาล/การสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรี 
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หรือแผนพัฒนาการ
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ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

       - ๕. เรื่องการเตรียมพร้อมเผชิญกับภาวะไม่ปกติ และการ
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันและศักยภาพ ให้คน ชุมชมและสังคม ร่วมผนึก
ก าลังและบูรณาการการด าเนินงานของทุกภาคส่วนให้พร้อมรับ
สถานการณ์ต่างๆ ซึ่ง ครม. ได้มีมติ เมื่อ ๒๒ ก.ค. ๒๕๕๗ เห็นชอบ 
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๗ - 
๒๕๖๑ เพื่อเป็นกรอบแนวทางการด าเนินงานของทุกหน่วยงานและ
ภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
       -  ๖. เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงในระดับ
พื้นที่จังหวัด ครม. ได้มีมติ เมื่อ ๖ ส.ค. ๒๕๕๖ เห็นชอบการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ พ.ศ.
๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ ซึ่งได้ให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างศักยภาพของ
คนชุมชน และพื้นท่ีเป้าหมายของจังหวัดชายแดนจังหวัดชายฝั่งทะเล 
และจังหวัดชั้นใน  
       - ๗. เรื่องการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านความมั่นคง 
(Action Plan) รัฐบาลได้มอบหมาย สมช. เป็นหน่วยรับผิดชอบ
บูรณาการ และก าหนดแผนปฏิบัติการด้านความมั่นคงเพื่อขับเคลื่อน
การด าเนินงานด้านความมั่นคงในภาพรวม เพื่อช่วยอ านวยการก ากับ
ดูแลและติดตามผลการด าเนินการของส่วนราชการภายใต้นโยบาย
รัฐบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน   
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ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
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ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

ประเด็นนโยบายท่ี 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) พร้อมท้ัง
ให้ สมช. จัดท า
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีและ
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณด้าน
ความมั่นคง
แห่งชาติทางทะเล 

๑) การรักษาความมั่นคงของชาติทางทะเล 
สมช.ได้จัดประชุมชี้แจงแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล (พ.ศ. 
๒๕๕๘ - ๒๕๖๔) ในพื้นที่อ่าวไทยตอนล่าง ณ จังหวัดสงขลา 
(วันท่ี ๒๒ - ๒๔ เม.ย. ๒๕๕๘) เพื่อสร้างความเข้าใจให้ภาคส่วนท่ี
เกี่ยวข้องในสาระส าคัญของแผนความมั่นคงฯ ตลอดจนแนวทางการ
บริหารจัดการแผนฯ ซึ่งส่งผลให้การขับเคลื่อนแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ
เป็นไปอย่างมีเอกภาพและประสิทธิภาพด้วยการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน ท้ังยังเพื่อเป็นการรับทราบอุปสรรคและปัญหา ตลอดจน
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการแผนฯ ต่อไป 

 

๑๕๐,๐๐๐ 
บาท 

 

   ๒) การบริหารจัดการชายแดน  
การจัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการบริหาร
จัดการชายแดน เพ่ือรองรับการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน  
คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๘ (วันท่ี ๓ เม.ย. ๒๕๕๘) เพื่อพิจารณาความ
เหมาะสมของร่างแผนบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคง (พ.ศ. 

 

๓๒,๖๕๐ 
บาท 
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งบประมาณ 

ผู้รับผิด
ชอบ วัน

ที ่
สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ รวมถึง ปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

๒๕๕๘ – ๒๕๖๔) และพิจารณาการก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบ
และแนวทางการขับเคลื่อนแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ โดยมีแนวทาง
ด าเนินงานตามแผนบริหารจัดการชายแดนฯ ๘ แนวทาง ดังนี้  
- จัดระบบป้องกันพ้ืนท่ีชายแดน  
- พัฒนาระบบการแจ้งเตือนภัยความมั่นคง  
- จัดท าการเชื่อมโยงฐานข้อมูลการสัญจรข้ามแดนประกอบด้วย คน 
สินค้า และยานพาหนะ  
- พัฒนาระบบการสัญจรข้ามแดนให้สามารถป้องกันและควบคุม 
การลักลอบเข้าเมือง และปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ  
- ด าเนินการจัดระเบียบพื้นท่ีที่มีเงื่อนไขของปัญหาความมั่นคงหรือ
ควบคุมการใช้พื้นที่ท่ีมีปัญหาเส้นเขตแดนทับซ้อน  
- พัฒนาระบบการข่าว  
- สนับสนุนและพัฒนาปฏิบัติการจิตวิทยาในพ้ืนท่ีชายแดน  
- จัดเฝ้าตรวจพ้ืนท่ีชายฝั่งทะเล  
  ทั้งนี้ จะได้ด าเนินการปรับร่างแผนบริหารจัดการชายแดนด้าน
ความมั่นคง (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔) ก่อนน าเสนอคณะกรรมการ
ร้อยกรองงานของสภาความมั่นคงแห่งชาติ พิจารณาในล าดับถัดไป 

 



- 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 

   ๓) การเปิดจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร 
-ครม. มีมติ เมื่อวันท่ี ๒๗ ม.ีค. ๒๕๕๘ อนุมัติในหลักการในการเปิด
จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร และมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย
ออกประกาศกฎกระทรวง เพื่อเปิดจุดดังกล่าว และให้ สมช.เป็น
เจ้าภาพจัดประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาก าหนดแนว
ทางการเข้า-ออก บริเวณชายแดนอย่างเป็นระบบ ก ากับ การเข้า-
ออกพ้ืนท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้จังหวัดเตรียมความพร้อมใน
ส่วนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อรองรับการเปิดจุดผ่อนปรนพิเศษโดยเร็ว และ
กรณีทีห่ากจะมกีารใช้พื้นที่บริเวณดังกล่าวเพื่อก่อสร้างใดๆ ให้หารือ
กับกรมแผนที่ทหารก่อนเพื่อไมใ่หก้ระทบต่อปัญหาเขตแดน 

-เมื่อ ๗ เม.ย. ๒๕๕๘ สมช. ได้จัดประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือพิจารณารายละเอียดของจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขรตามที่ 
ครม. เมื่อ ๒๗ มี.ค. ๒๕๕๘ มอบหมายให้ สมช.เป็นเจ้าภาพจัด
ประชุมฯจากนั้น สมช. ได้น าเรื่องเสนอ ครม. เมื่อ ๒๘ เม.ย. ๒๕๕๘ 
โดย ครม. มีมติรับทราบการเปิดจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร โดยให้
กระทรวงมหาดไทยออกประกาศกระทรวงฯให้ครอบคลุมทั้งเรื่องคน 
ยานพาหนะ สินค้า รวมทั้งปัญหาและผลกระทบอื่นๆ และให้จังหวัด
ประจวบฯจัดตั้งกลไกส าหรับก ากับ ดูแลผลกระทบความมั่นคงและ
กรณีมีความจ าเป็นต้องก่อสร้างหรือด าเนินกิจกรรมใดๆบริเวณ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒,๕๐๐ 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 

ชายแดนให้ประสานกรมแผนท่ีทหาร บก.กองทัพไทย ตรวจสอบ
ข้อมูลให้ชัดเจนก่อนการด าเนินการ  

   ๔) การอ านวยการและประสานข่าวกรองความมั่นคง ได้
ด าเนินการ ๓ เรื่องส าคัญ คือ 
   (๑) การแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ความมั่นคงกับเจ้าหน้าท่ี
หน่วยข่าวกรองต่างประเทศ  (วันท่ี ๑๗-๓๐ ม.ีค. ๒๕๕๘) ได้มีการ
หารือเพื่อประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์ความมั่นคงท้ังภายใน
และภายนอกประเทศ โดยได้หารืออย่างไม่เป็นทางการกับหัวหน้า
หน่วยข่าวกรองทางทหารแห่งกองทัพฟิลิปปินส์ (Intelligence 
Service Armed Forces of the Philippines - ISAFP) เพื่อ
แลกเปลี่ยนข่าวสาร มุมมอง ความคิดเห็นในด้านความมั่นคง อาทิ 
ในประเด็นการต่อต้านการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ ความ
มั่นคงทางทะเล ฯลฯ และหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ด้าน
เกาหลีเหนือกับหน่วยข่าวกรองสหรัฐฯ อาทิ ปัญหาการแพร่ขยาย
อาวุธ ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองชาวเกาหลีเหนือ เป็นต้น 
   (๒) การจัดประชุมเพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์และปัญหาส าคัญท่ี
กระทบต่อความมั่นคงทั้งปัญหาภายในประเทศและปัญหาระหว่าง
ประเทศ โดยได้ประเมินสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของกลุ่มพลัง
ทางการเมือง และสถานการณ์ชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้ง

 
 
 

๘๗๐ บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

๒๕,๘๐๐ 
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 

แนวโน้มสถานการณ์ใน จชต. ทั้งนี้ สมช. ไดจ้ัดท าเป็นรายงานเสนอ 
รอง นรม.ฝ่ายความมั่นคง คสช. และผู้บริหาร สมช. พิจารณาใช้
ประโยชน์ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงแลผลประโยชน์
แห่งชาติของไทย       
    (๓) การจัดประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาการ 
บูรณาการข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล (วันท่ี ๒๘ เม.ย. ๕๘) มีหน่วยงาน
ร่วมหารือ ได้แก่ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ กรมการปกครอง กรมการกงสุล 
กองทะเบียนประวัติอาชญากร ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง กรม
ราชทัณฑ์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวง
แรงงาน และศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตร ี(ศปก.นรม.)  
โดยที่ประชุมเห็นชอบในหลักการต่อการจัดตั้งศูนย์บริหารข้อมูล   
อัตลักษณ์บุคคลเพื่อเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการและจัดเก็บข้อมูล
ด้านอัตลักษณ์บุคคล และให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องร่วมกันหารือใน
รายละเอียดเกี่ยวกับการด าเนินการดังกล่าว อาทิ แผนการ
ด าเนินงาน งบประมาณ รายละเอียดเชิงเทคนิคต่างๆ ทั้งนี้ เมื่อมีการ
จัดตั้งศูนย์ข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลแล้ว อาจพิจารณาให้ศูนย์ฯ มี
สถานะเป็นหน่วยงานในลักษณะพิเศษ ภายใต้การก ากับดูแลของ
ส่วนราชการที่มีความเหมาะสม 

 
 
 
 
 

๒๗,๕๐๐ 
บาท 

 

  



- 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 

    ๕) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายสากลและปัญหา
อาชญากรรมข้ามชาติ   จัดให้มีการลงนาม MOU ระหว่างไทย(มี
เลขาธิการ สมช. เป็นผู้ลงนาม)กับองค์การต่อต้านการก่อการร้าย
แห่งชาติของอินโดนีเชีย โดยมีขั้นตอนการด าเนินการ ๒ เรื่องส าคัญ 
ดังนี้ 
   (๑) การจัดประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพ่ือหารือข้อคิดเห็น
เกี่ยวกับการลงนาม MOU ระหว่างไทยกับองค์การต่อต้านการก่อ
การร้ายแห่งชาติของอินโดนีเชีย (วันท่ี ๙ เม.ย. ๒๕๕๘) เพื่อ
พิจารณาความเหมาะสมของร่างความตกลงระหว่างไทยกับองค์การ
ต่อต้านการก่อการร้ายแห่งชาติของอินโดนีเซีย โดยที่ประชุม
เห็นชอบในการลงนามความร่วมมือด้านการต่อต้านการก่อการร้าย
ระหว่างไทย-อินโดนีเซีย เตรียมท าความตกลงความร่วมมือด้านการ
ก่อการร้ายระหว่างไทย-อินโดนีเซีย  
   (๒) การจัดประชุมหารือกับคณะผู้แทนองค์การต่อต้านการก่อ
การร้ายแห่งชาติของอินโดนีเซีย (วันท่ี ๑๗ เม.ย. ๒๕๕๘) หารือ
เรื่องการพิจารณารายละเอียดในการร่างความตกลงระหว่างไทย – 
อินโดนีเซีย และความร่วมมือด้านการต่อต้านการก่อร้ายระหว่างไทย
กับอินโดนีเซีย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

๘๗๕ บาท 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

๕๒๕ บาท 

 

 

 



- 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 

ประเด็นนโยบายท่ี 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  

การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ จชต. 
มีผลการด าเนินการ ๒ เร่ืองหลักที่เด่นชัด คือ 
๑) การจัดท าข้อมูลผลการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ประกอบการแถลงผลงานรัฐบาลรอบ ๖ เดือน 
การจัดประชุม สล.คปต. (วันท่ี ๑๐ – ๑๒ เม.ย. ๒๕๕๘) เพื่อจัดท า
ข้อมูลผลการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งได้น าเสนอบอร์ด
นิทรรศการเพื่อประกอบการแถลงผลงานรัฐบาลรอบ ๖ เดือน โดย
น าผลงานท่ีมีความส าคัญและความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมแสดงในการแถลงผลงานของรัฐบาล
ในรอบ ๖ เดือน ในวันที่ ๑๗ เม.ย. ณ ตึกสันติไมตรี ท าเนียบรัฐบาล  
    การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ปัจจุบัน ด าเนินการ
ภายใต้ แผนปฏิบัติการการแก้ปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ ประกอบด้วยหน่วยงานจาก ๑๗ 
กระทรวง รวม ๕๕ หน่วยงาน และได้ก าหนดให้มีกลุ่มภารกิจงาน
รับผิดชอบด้านต่างๆรวม ๗ กลุ่ม ประกอบด้วย  
   - กลุ่มงานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มี
กระทรวงกลาโหมเป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลัก โดยมีผลการปฏิบัติ 
ดังนี้ สถิติการก่อเหตุในเมืองหลักลดลงจาก ๙ ครั้งเหลือ ๓ ครั้ง 
(ลดลงกว่า ร้อยละ ๖๐) เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีท่ีผ่านมา 
และสถิติการก่อเหตุในห้วง ๖ เดือนที่ผ่านมา ลดลงประมาณร้อยละ 
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๕๐ เปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา  
   - กลุ่มงานอ านวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ มี
กระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลัก โดยมีผลการปฏิบัติ 
ดังนี้ ปรับปรุงระบบงานยุติธรรม อาทิ การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์
สนับสนุน โดยเฉพาะฐานข้อมูลลายนิ้วมือ และสารพันธุกรรม ซึ่งท า
ให้การด าเนินคดีความมั่นคง มีความถูกต้องและได้รับความเชื่อมั่น
จากประชาชนมากขึ้น 
   - กลุ่มงานสร้างความเข้าใจ ทั้งในและต่างประเทศ/สิทธิมนุษยชน 
มีกระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลัก โดยมีผลการ
ปฏิบัติ ดังนี้ สร้างความเข้าใจในสถานการณ์ที่เป็นจริงต่อประชาชน 
ตลอดจนการสร้างความเข้าใจกับประเทศสมาชิก OIC 
   - กลุ่มงานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม มี
กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลัก โดยมีผลการปฏิบัติ 
ดังนี้ ยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเป้าหมาย และการ
เสริมทักษะด้านอาชีพ รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
   - งานพัฒนาตามศักยภาพพื้นที่และคุณภาพชีวิตประชาชน มี
กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลัก โดยมีผลการปฏิบัติ 
ดังนี้ (๑) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ได้อนุมัติงบประมาณให้ก่อสร้างและ
ปรับปรุงถนน เสร็จแล้ว ๗ สายทาง และก าลังด าเนินการ ๑๑ สาย
ทาง (๒) การแก้ปัญหาความเดือดร้อน ตามความต้องการของ
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ประชาชน ซึ่งได้ปรับแผนด าเนินงานให้สนับสนุนได้แล้ว ประมาณ 
๑,๒๐๐ โครงการ (คิดเป็นร้อยละ ๕๔) เป็นเงินประมาณ ๑,๗๐๐ 
ล้านบาท (๓) การพัฒนาพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล 
อ าเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี (๔) การเร่งแก้ไขปัญหาที่ดินท ากิน
ของพี่น้องประชาชนในบริเวณพื้นท่ีเชื่อมต่อกับเขตอุทยานแห่งชาติ 
บูโด-สุไหงปาด ี
   - กลุ่มงานเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐ และขับเคลื่อนนโยบาย  
   - กลุ่มงานแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี ม ีสมช.
เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลัก โดยมีผลการปฏิบัติ ดังน้ี นายกรัฐมนตรี 
ได้อนุมัติแผนขับเคลื่อนกระบวนการพุดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ และจัดกลไกด าเนินการพุดคุยฯ ทั้งนี้ เมื่อวันท่ี ๑ 
ธ.ค. ๒๕๕๗ นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็น
ทางการ และได้เห็นพ้องร่วมกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย โดยให้
มาเลเซียท าหน้าที่ผู้อ านวยความสะดวกในการพูดคุยฯ ต่อไป ซึ่งได้มี
การประสานงานมาอย่างต่อเนื่อง และคาดว่า จะมีการพูดคุยฯ ใน
ระยะเวลาอันใกล้นี ้
   สรุปผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในห้วง ๖ เดือน ท่ีผ่านมา 
มีความส าเร็จ กล่าวคือ เหตุรุนแรง/และความสูญเสียลดน้อยลง
อย่างมีนัยส าคัญ คุณภาพชีวิตประชาชนได้รับการพัฒนาอย่างเห็นได้
ชัด สังคมพหุวัฒนธรรมมีความเข้มแข็ง ประชาชนไทยและ
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ชาวต่างชาติเข้าใจและสนับสนุนการแก้ปัญหาของรัฐ   
   ๒) การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้านอื่นๆ ที่ส าคัญ ๓ 

เรื่อง  
   (๑) จัดให้มีการประชุมคณะท างานกลุ่มภารกิจงานรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน คร้ังท่ี ๒/๒๕๕๘ วันท่ี ๓๑ มี.ค. 
๒๕๕๘ โดยม ีพล.อ.ไพชยนต์ ค้าทันเจริญ รองปลัดกระทรวง
กลาโหม/หัวหน้าคณะท างานกลุ่มภารกิจงานฯ เป็นประธานการ
ประชุม  
    ที่ประชุมรับทราบรายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘ 
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มภารกิจงานฯ หน่วยที่เกี่ยวข้องช้ีแจงผล
การด าเนินงาน งบประมาณที่ใช้ในจังหวัดชายแดนภาคใต้และปัญหา
อุปสรรค ข้อขัดข้องที่ผ่านมา  
    ทั้งนี้ กอ.รมน. รายงานผลความคืบหน้าในการด าเนินการ อาท ิ    
-  โครงการการจัดชุดปฏิบัติการพิเศษ อส. ๑๒๔๘ นาย ซึ่งจะได้เพิ่ม
ก าลังในปี ๒๕๕๙ เป็นจ านวน ๒๑๖๐ นาย และจะจัดตั้งชุดคุ้มครอง
ต าบลเพิ่มอีก ๖๐ ต าบล เพื่อน าก าลังประชาชนในพ้ืนท่ีมาทดแทน
ก าลังทหารซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของประธาน คปต.  
    -โครงการ ศปก.อ. มีปัญหางบประมาณที่ไม่เพียงพอ นอกจากนี้ 
ต ารวจจะได้ใช้ ศปก.อ. ในการขับเคลื่อนภารกิจรักษาความปลอดภัย 
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   (๒) อ านวยการประสานน าข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในโอกาสแถลง
ผลงานรัฐบาลรอบ ๖ เดือน แจ้งส่วนราชการ (เมื่อวันท่ี ๑๗ เม.ย. 
๒๕๕๘) โดยไดแ้จ้งเรียนหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องยึดถือปฏิบัติ 
รวม ๑๒ หน่วยงาน (ได้แก่ สตช., กอ.รมน. ภาค ๔, มท., ปค., กห., 
ทบ., ทร., ทอ., บก.ทบ., ศอ.บต., ยธ.) โดยมีแนวทางเรื่อง การใช้
ก าลังติดตามจับกุมผู้กระท าผิด ดังนี ้
- ก่อนการใช้ก าลังติดตามจับกุม ให้ประสานกับเจ้าหน้าท่ี ๓ ฝ่ายคือ 
ทหาร ต ารวจ และฝ่ายปกครองอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติร่วมกัน 
- ชุดที่เข้าด าเนินการติดตามจับกุมหรือปฏิบัติการฯ ให้ใช้เจ้าหน้าท่ีที่
มีความเชี่ยวชาญหรือได้รับการฝึกฝนเฉพาะ ซึ่งมีเครื่องแต่งกาย
เรียบร้อย มีสัญญาณบอกฝ่ายชัดเจน เพื่อป้องกันการเข้าใจผิด 
- หลังจากปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าท่ีประสานกับผู้น าภายในพื้นที่อย่าง
ใกล้ชิด โดยเฉพาะผู้น าท้องที่ ผู้น าท้องถิ่น และผู้น าศาสนา เพื่อท า
ความเข้าใจกับประชาชนให้เข้าใจถึงความจ าเป็นในการปฏิบัติตาม
กฎหมายของเจ้าหน้าท่ี  
   (๓) สมช. โดย สล.คปต. ได้จัดการประชุมฝ่ายเลขานุการ
คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาท่ีดินและพัฒนาชุมชนบริเวณพ้ืนที่
เชื่อมต่อกับเขตอุทยานแห่งชาติบูโด – สุไหงปาดี (อปด.) คร้ังท่ี 
๑/๒๕๕๘ (วันท่ี ๓๐ เม.ย. ๒๕๕๘) มี น.อ. สมเกียรติ ผลประยูร รน. 
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เป็นประธาน โดยที่ประชุมได้พิจารณาปัญหาและอุปสรรคการ
ด าเนินงานในพ้ืนท่ีของกรมที่ดิน ซึ่งพบว่ามีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอและ
พบปัญหาความไม่ปลอดภัยระหว่างปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี ท่ีประชุมจึง
ได้พิจารณาการปรับแผนด าเนินงานรังวัดที่ดินในพื้นที่โดยรอบเขต
อุทยานแห่งชาติ บูโด – สุไหงปาดี และพิจารณาขอรับการสนับสนุน
ช่างรังวัดจากกรมแผนท่ีทหารเพื่อร่วมด าเนินการกับกรมที่ดิน และ
การดูแลรักษาความปลอดภัยแก่หน่วยรังวัดท่ีดินในพ้ืนท่ีเป้าหมาย 
เพื่อให้กรมที่ดินด าเนินการได้เสร็จตามนโยบาย อย่างไรก็ แม้จะ
ได้รับการสนับสนุนช่างรางวัดจากกรมแผนท่ีทหารแล้ว จะต้องใช้
เวลาในการฝึกอบรมทักษะที่จ าเป็นเพิ่มเติมก่อนการปฏิบัติงานซึ่ง
ต้องใช้เวลาระยะหนึ่ง ช่างรังวัดจึงจะมีความพร้อมในการปฏิบัติ
หน้าท่ี 

ประเด็นนโยบายท่ี ๒.๓ 
พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพของกองทัพและ
ระบบป้องกันประเทศให้
ทันสมัย มีความพร้อมในการ
รักษาอธิปไตย และ
ผลประโยชน์ของชาติ ปลอด
พ้นจากการคุกคามทุก

 ๒๒ 
ก.ค. 
๕๗ 
(มติ
ที่

ประ
ชุม
คสช

นโยบายการ
เตรียมพร้อม
แห่งชาติเป็น
กรอบการก าหนด
ยุทธศาสตร์ 
แนวทาง 
มาตรการ
แผนปฏิบัติการ 

๑) งานด้านการเตรียมพร้อมแห่งชาติ ได้ด าเนินการ ๒ ส่วน คือ 
   (๑) ผู้แทน สมช. เข้าร่วมการประชุมการเตรียมการฝึก
แก้ปัญหาแบบจ าลองสถานการณ์ระดับชาติและการฝึกร่วมฯ 
(วันท่ี ๒ เม.ย. ๒๕๕๘) ณ วปอ. สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
(สปท.) มีผู้อ านวยการ ส านักวิทยาการความมั่นคง วปอ. สปท. 
(พล.ต. จุมพล เฉลยถ้อย) เป็นประธาน เพื่อหารือจัดเตรียมการฝึก
ร่วมของ วปอ. วิทยาลัยเสนาธิการทหาร(วสท.) สถาบันจิตวิทยา
ความมั่นคง(สจว.) และโรงเรียนเสนาธิการเหล่าทัพ(รร.สธ.เหล่าทัพ) 
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รูปแบบ  .) เพื่อให้การบริหาร
จัดการ
สถานการณ์
ฉุกเฉินเป็นไป
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
สูงสุด ซึ่งนโยบาย
การเตรียมพร้อม
แห่งชาติ ได้ให้
ความส าคัญกับ
แผนป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน
แห่งชาติ ใน
สถานการณ์
ฉุกเฉิน มี
วัตถุประสงค์ให้
ทุกภาคส่วนมีการ
เตรียมความพร้อม 
เพื่อพร้อมเผชิญ
กับสาธารณภัย 

โดยมีผลการประชุม ดังนี้ 
   - วปอ. ได้จัดการฝึกการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ภาวะวิกฤติ
ให้แก่ นศ.วปอ. เพื่อให้รับทราบบทบาทหน้าท่ีและกระบวนการ
ด าเนินการหากเกิดภาวะวกิฤติขึ้น โดยในปีนี้ผู้บัญชาการทหารสูงสุด 
มีนโยบายให้บูรณาการการฝึกของ วปอ. ร่วมกับ วสท. สจว. และ 
รร.สธ.เหล่าทัพเข้าด้วยกัน โดยมีกรอบเน้นการเช่ือมโยงแก้ไขปัญหา
ในสถานการณ์ภาวะวิกฤตคิวบคู่ไปกับการฝึกประเด็นปัญหาเรื่องของ
ภัยการสู้รบ  
   - ก าหนดห้วงเวลา จัดการอบรม ระหว่างวันท่ี ๑๖-๑๘ มิ.ย. ๕๘, 
๒๓-๒๕ ม.ิย. ๕๘ โดยมีกรอบการฝึก การแก้ปัญหาเมื่อเกิดภัยพิบัติ
ร้ายแรงทางธรรมชาต ิและให้เชื่อมโยงสถานการณ์ฝึกของ วสท. 
สจว. รร. สธ. เหล่าทัพ ในส่วนของภัยจากการสู้รบ  
   - นอกจากน้ี การฝึกร่วมของ วปอ. วสท. สจว. และ รร.สธ.เหล่า
ทัพ ๕๘  ในปีนี้จะให้ความส าคัญกับภัยคุกคามที่เชื่อมโยงจากบริบท
ระดับโลกท่ีมีผลกระทบสู่ภูมิภาคและประเทศไทย ซึ่งมีก าหนด
จัดการฝึกระหว่างวันท่ี ๑๘ – ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ พ้ืนท่ี ทภ.๓ 
จ.พิษณุโลก 
   ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติ มอบให้ ฝ่ายเลขานุการฯ รับข้อคิดเห็นไป
ด าเนินการปรับแนวทางการฝึก และหารือในการประชุม กอ.ฝึก 
ต่อไป 
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ภัยด้านความ
มั่นคง และ
สถานการณ์
ฉุกเฉิน ตั้งแต่ใน
ภาวะปกติ 
ตลอดจนให้มีการ
บริหารจัดการได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ทันท่วงที ในทุก
สถานการณ์ที่
เกิดขึ้น 

   (๒) การฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจ าปี ๒๕๕๘  
(C-MEX ๑๕) สมช. ได้ประสานหารือกับหน่วยที่เกี่ยวข้อง ๒ เรื่อง
ดังนี ้
   - การจัดประชุมวางแผนขั้นสุดท้าย (FPC) การฝึกการบริหาร
วิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจ าปี ๒๕๕๘ (CMEX-15) (วันท่ี ๒๓ 
เม.ย. ๒๕๕๘) โดยที่ประชุมรับทราบและให้ความเห็นเพิ่มเติมในการ
ปรับปรุงสถานการณ์การฝึก โจทย์การฝึก แนวทางการควบคุมการ
ฝึก การน าแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๕๘ แผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล แผนการประชาสัมพันธ์
ในภาวะไม่ปกติ มาใช้ในการฝึก รวมถึงการน าเอาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการฝึก อาทิ Web EOC GIN conference เป็น
ต้น โดยได้มอบให้กองทัพเรือ ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษา
ผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล (ศรชล.) ซึ่งเป็นฝ่ายเลขานุการส่วน
ควบคุมการฝึกรับความเห็นไปปรับปรุงแนวทางการฝึกและควบคุม
การฝึก และประสานกับ สมช. ปภ. ทก. เพื่อก าหนดแนวทางการ
อบรมก่อนการฝึกมอบให้ ทก. จัดการฝึกอบรมการใช้งานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการฝึก จ านวน ๓ รุ่น และจัดท า template 
ฐานข้อมูลที่จ าเป็นในการฝึก - การประชุมอบรมใช้งานระบบ
สารสนเทศในการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ (EOC Web) จ านวน 
๓ รุ่นในห้วงเดือน พ.ค. ในพื้นที่กรุงเทพฯ และ จังหวัดสงขลา การ

 
 
 

 

๑๙๐,๑๔๐ 
บาท 
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ประชุมอบรมปรับมาตรฐานก่อนการฝึก ณ จังหวัดสงขลา 
    - การจัดประชุมวางแผนขั้นสุดท้ายการฝึกการระดมสรรพ
ก าลังเพ่ือการทหาร ประจ าปี ๒๕๕๘ (Mo-BEX) (วันท่ี ๓๐ เม.ย. 
๒๕๕๘) โดย สมช. ร่วมกับ มท. และ ศรชล ทก. และ หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง ได้ประชุมเพื่อเตรียมการฝึกการบริหารวิฤตการณ์
ระดับชาติ ประจ าปี ๒๕๕๘ (ปัญหาที่บังคับการ/CPX) เพื่อทดสอบ
แผนและระบบบัญชาการเหตุการณ์ภายใต้สถานการณ์จ าลอง
สถานการณ์ความมั่นคงทางทะเลในกรอบยุทธศาสตร์การ
เตรียมพร้อมแห่งชาติ แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ และ แผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล (โดยมีก าหนด
จัดการฝึกในระหว่างวันท่ี ๒๐-๒๕ ก.ค. ๒๕๕๘) ณ ท่ีตั้งปกติของ
หน่วยงานท่ีเข้ารับการฝึกระดับกระทรวงและจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
จังหวัดนครศรีธรรมราช และ จังหวัดสงขลา 
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ประเด็นนโยบายท่ี ๒.๔ 
เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี
กับนานาประเทศ ไม่ว่าใน
ด้านการเมือง เศรษฐกิจ หรือ
สังคม โดยจะน ากลไก
ทางการทูตแบบบูรณาการมา
ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนท้ังทางตรงและ
ทางอ้อม  
 
 
 
 

   การเสริมสร้างความสัมพันธ์กับต่างประเทศ ที่ส าคัญ ๓ เรื่อง 
   ๑) สมช. ให้การต้อนรับ นายอาจิต โดวาล ท่ีปรึกษาด้านความ
มั่นคงรัฐบาลอินเดีย เยือนไทยอย่างเป็นทางการ  
(ระหว่างวันท่ี ๑-๒ เม.ย. ๒๕๕๘) ในฐานะแขกของรอง นรม.และ 
รมว.กห. พล.อ.ประวิตรฯ ซึ่งได้เดินทางมาเยือนประเทศไทย เพื่อ
เยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับ รอง นรม./รมว.กลาโหม ใน
เรื่องความร่วมมือด้านความมั่นคงเพื่อกระชับความสัมพันธ์และความ
ร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับอินเดีย ในด้านเศรษฐกิจ ความมั่นคง 
สังคมวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระดับประชาชน ทั้งนี้ ฯพณฯ  
อาจิต โดวาล ยังได้พบปะหารือกับ ลมช. และได้เสนอให้มีการจัดตั้ง
คณะท างานเฉพาะกิจ (Task force) ๒ ด้าน ได้แก่ ด้านความมั่นคง
ทางทะเล และด้านความรว่มมือด้านกฎหมายและด้านศาล  
   ๒) การจัดประชุมเตรียมการประชุมคณะท างานร่วมด้าน
การเมืองและความมั่นคงระหว่างไทยและเวียดนาม คร้ังท่ี ๗  
(เมื่อวันท่ี ๙ เม.ย. ๒๕๕๘) ท่ีประชุมได้มอบหมายให้ส่วนราชการ
จัดท ารายงานความคืบหน้าภายใต้กรอบความร่วมมือด้านการเมือง
และความมั่นคงระหว่างไทย-เวียดนาม และให้ส่วนราชการเตรียม
ทบทวนความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงภายใต้กลไก 
JWG-PSC ไทย-เวียดนาม และแนวทางความร่วมมือของไทยใน
อนาคต  

 
 

๑,๗๑๕,๐๐๐ 
บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑,๔๐๐ บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



- 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 

   ๓) ประชุมเตรียมการในระดับเจ้าหน้าที่ไทย-เวียดนาม  
(The Assistance Group Meeting) (ระหว่างวันท่ี ๒๖ – ๒๙ 
เม.ย. ๕๘) ณ โรงแรมอนันตรา บางกอก ริเวอร์ไซด์  
   ทั้งสองฝ่ายได้รายงานความคืบหน้าตามแผนการปฏิบัติงานด้าน
ความมั่นคงระหว่างไทย – เวียดนาม ปี ๕๗ – ๕๙ (Work program 
2014 – 2016) ในประเด็นต่างๆ อาทิ 
  - ความร่วมมือทางด้านการเมือง ซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องให้กลไก
ความร่วมมืออาเซียนเป็นบทบาทหลักในการแก้ไขปัญหาที่ส าคัญของ
ภูมิภาค  
  - ความร่วมมือด้านข่าวกรอง 
  - ความร่วมมือด้านการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ อาทิ ยาเสพ
ติด การค้ามนุษย์และการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย การฟอก
เงิน อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ อาชญากรรมการค้าสัตว์ป่าและพันธุ์
พืชป่า และอาชญากรรมไซเบอร์  
  - ความร่วมมือด้านการจัดการปัญหาประมงรุกล้ าน่านน้ า 

 

๒๓๒,๐๐๐ 
บาท 

 

 

 


