
รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ส านักงานสภาความมัน่คงแห่งชาติ 

ระหว่างวันที่ ๑ ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ 

ล าดับ นโยบายรัฐบาล/การสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ วัน

ที ่
สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ รวมถึง ปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

๑ การปฏิรูประบบงานความ
มั่นคง 

   การปฏิรูประบบงานความมั่นคง 
  ๑) สมช. ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ก าหนดแนวคิดและ
เป้าหมายการปฏริูประบบงานของหน่วยงาน การด าเนินงานของ
หน่วยงานท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบัน เกี่ยวกับการปฏริูประบบการ
ท างานของหน่วยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน โดยการประสาน
และบูรณาการการท างานระหว่างหน่วยงานให้ประสานสอดคล้อง
และเกื้อหนุนในการแจ้งเตือน เฝ้าระวัง ติดตาม และแก้ไขปัญหา 
นอกจากน้ี ได้พิจารณาประเด็นความมั่นคง (Agenda) ที่จะต้อง
บูรณาการร่วมกันระหว่างประชาคมหน่วยงานความมั่นคง อาทิ การ
จัดท าฐานข้อมูลด้านความมั่นคง การพัฒนาระบบรักษาความมั่นคง
ตามแนวชายแดน การป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย 
  ๒) รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ประธาน
คณะอนุกรรมการปฏริูประบบงานความมั่นคง ได้ก าหนดวันประชุม
คณะอนุกรรมการปฏริูประบบงานความมั่นคง ครั้งท่ี๑/๒๕๕๙ ในวัน

 สมช. 



- ๒ - 

ล าดับ นโยบายรัฐบาล/การสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ วัน

ที ่
สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ รวมถึง ปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

ศุกร์ที่ ๓ มิ.ย. ๒๕๕๙ โดยมีเรื่องเพื่อทราบรวม ๓ เรื่อง ได้แก่  
(๑) การจัดท าฐานข้อมลูด้านความมั่นคง (๒) การจัดท ายุทธศาสตร์
กระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ และแผนงานภายใต้
ยุทธศาสตร์ฯ และ (๓) การพัฒนาระบบงานบริการประชาชนในการ
รับแจ้งความและสอบสวน และเรือ่งเพื่อพิจารณา ๑ เรื่อง ได้แก่ 
แนวทางการปฏิรูปข่าวกรองระยะเร่งด่วน 

๒ การปฏิรูปกฎหมาย  ๒๐ 
ต.ค. 
๕๘ 

เห็นชอบร่าง 
พ.ร.บ. สภาความ
มั่นคงแห่งชาติ 
พ.ศ. .... เพื่อใช้
แทน พ.ร.บ. สภา
ความมั่นคง
แห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๐๒ และ 
พ.ร.บ. สภาความ
มั่นคงแห่งชาติ 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๐๗ 

ร่าง พ.ร.บ. สภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. .... 
    - เนื่องจากบริบทของสถานการณ์และแนวโนม้ภัยคุกคามต่อ
ความมั่นคงในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไป ส านักงานฯ ได้ปรับปรุง
แก้ไข พ.ร.บ. สภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๒ ในลักษณะของ
การยกเลิกกฎหมายเดิม โดยได้ยกร่าง พ.ร.บ. สภาความมั่นคง
แห่งชาติ พ.ศ. .... ซึ่งเป็นการปฏริปูกฎหมายด้านความมั่นคงท่ีได้
ปรับปรุงการท างานดา้นความมั่นคงรวมทั้งบทบาทและหน้าท่ีสภา
ความมั่นคงแห่งชาติและส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาต ิ
      - คณะรัฐมนตรี มมีติเมื่อวันที่ ๕ เม.ย. ๒๕๕๙ รับทราบเรื่อง 
คณะกรรมการประสานงานของ สนช. รับทราบ ร่าง พ.ร.บ. สภา
ความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. .... และให้เสนอ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
(คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. สภาความมั่นคง
แห่งชาติฯ โดยคณะกรรมาธิการวสิามัญ ได้ประชุมแล้ว รวม ๒ ครั้ง  
เมื่อวันท่ี ๑๘ เม.ย. ๒๕๕๙ และวนัท่ี ๒๕ เม.ย. ๒๕๕๙ ตามล าดับ 

 สมช. 



- ๓ - 

ล าดับ นโยบายรัฐบาล/การสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ วัน

ที ่
สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ รวมถึง ปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

    - ส านักงานสภาความมัน่คงแห่งชาติได้เตรียมการรองรับ ร่าง 
พ.ร.บ. สภาความมั่นคงแห่งชาติ ดังนี ้
        ๑) เมื่อวันท่ี ๑๒ เม.ย. ๒๕๕๙ เลขาธิการสภาความมั่นคง
แห่งชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อเตรียมการรองรับภารกจิ
ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ในร่าง พ.ร.บ. สภาความมั่นคง
แห่งชาติ พ.ศ. ....  
        ๒) การแต่งตั้งคณะท างานจัดท าร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วน
ราชการของส านักงานสภาความมัน่คงแห่งชาติ เมื่อวันท่ี ๒๐ เม.ย. 
๒๕๕๙ ท าหน้าที่ (๑) พิจารณาโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ให้เหมาะสมกับบริบท ภารกิจ 
โดยสอดคล้องกับรปูแบบการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ และ
กฎหมายว่าด้วยสภาความมั่นคงแห่งชาติฉบับใหม่ ให้ความเห็น
เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรการวางแผนและบริหารก าลังคนของ
ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และ (๒) จดัท าร่างกฎกระทรวง
การแบ่งส่วนราชการส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาต ิ
        ๓) การด าเนินการตราอนุบญัญัติซึ่งออกตามความในรา่ง 
พ.ร.บ.สภาความมั่นคงแห่งชาติฯ และจัดท าร่างแผนปฏิบัตริาชการ 
๔ ปี ของส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
เพื่อเป็นกรอบทิศทางการด าเนินงานของส านักงานสภาความมั่นคง
แห่งชาติ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 



- ๔ - 

ล าดับ นโยบายรัฐบาล/การสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ วัน

ที ่
สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ รวมถึง ปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

๓ 
 

นโยบายรัฐบาลที่ ๑  
เร่ือง การปกป้องและเชิดชู
สถาบันพระมหากษัตริย์ 
และ นโยบายรัฐบาลที่ ๒    
เร่ือง การรักษาความมั่นคง
ของรัฐและการต่างประเทศ 

   การประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ  
    นายกรัฐมนตร/ีประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติ มีก าหนด
จัดการประชุมสภาความมั่นคงแหง่ชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ในวันพุธท่ี 
๑๑ พ.ค. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ส านักงานสภาความมั่นคง
แห่งชาติ โดยส านักงานฯ ไดเ้สนอเรื่องเพื่อทราบรวม ๓ เรื่อง ได้แก่ 
๑) ร่างแผนผนึกก าลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศ  
๒) แนวทางในการก าหนดท่าทีของไทยต่อกลุ่มประเทศต่างๆ และ 
๓) ร่างพระราชบัญญตัิสภาความมัน่คงแห่งชาติ พ.ศ. .... และเรื่อง
เพื่อพิจารณารวม ๒ เรื่อง ได้แก่ ๑) ร่างยุทธศาสตร์ความมั่นคง
แห่งชาติของไทยต่อประเทศรอบบา้น (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) และ 
๒) ร่างนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต ้

 
 
 

 

สมช. 

๔ 
 

นโยบายรัฐบาลที่ ๒    
เร่ือง การรักษาความมั่นคง
ของรัฐและการต่างประเทศ 

     สมช. 

ประเด็นนโยบายท่ี ๒.๑ 
รัฐบาลให้ความส าคญัต่อ 
การเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมการเมืองและ 
ความมั่นคงอาเซียนในกิจการ 

 ๓๐ 
ก.ย. 
๕๘ 

เห็นชอบ
ยุทธศาสตร์ข่าว
กรองแห่งชาติ 
(พ.ศ.๒๕๕๘ – 
๒๕๖๔) ของ สมช. 

ข่าวกรองแห่งชาติ  
    ๑) การประชุมคณะอนุกรรมการประสานและอ านวยการ
ยุทธศาสตร์ข่าวกรองแห่งชาติ (อปยข.) คร้ังท่ี ๓/๒๕๕๙  

 เมื่อวันท่ี ๒๗ เม.ย. ๒๕๕๙ โดยมนีายรวี ประจวบเหมาะ  
รองผู้อ านวยการส านักข่าวกรองแห่งชาติ เป็นประธาน หน่วยงานท่ี

  



- ๕ - 

ล าดับ นโยบายรัฐบาล/การสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ วัน

ที ่
สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ รวมถึง ปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

๕ ด้าน ได้แก่ การบรหิาร
จัดการชายแดน การสร้าง
ความมั่นคงทางทะเล  
การแก้ไขปัญหาอาชญากรรม
ข้ามชาติ การสร้าง 
ความไว้วางใจกับประเทศ
เพื่อนบ้านและการเสริมสร้าง
ศักยภาพในการปฏิบัติการ
ทางทหารร่วมกันของอาเซียน 

เกี่ยวข้องให้ข้อมูลและประเมินวิเคราะหส์ถานการณ์ภายใต้
ยุทธศาสตร์ข่าวกรองแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๔) ในประเด็น
ยุทธศาสตร์ข่าวกรองเพื่อป้องกันและแก้ไขภัยคุกคามทั่วไปและ
เสรมิสร้างโอกาสด้านความมั่นคง ในการรักษาและเสริมสร้าง
ผลประโยชน์ของชาติในเวทีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และ 
การป้องกันประเทศ  
    ๒) การประชุมชี้แจงยุทธศาสตร์ข่าวกรองแห่งชาติ (พ.ศ.
๒๕๕๘ – ๒๕๖๔) ในพื้นที่รับผิดชอบของศนูย์ประสานข่าวกรอง
แห่งชาติภาค ๔ เมื่อวันท่ี ๒๘ – ๒๙ เม.ย. ๒๕๕๙ ณ โรงแรม 
อิมพีเรียล หัวหิน บีช รีสอร์ท อ.หวัหิน จ.ประจวบครีีขันธ์ โดยมี  
รอง ลมช. สมเกยีรตฯิ เป็นประธาน หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องน า
ยุทธศาสตร์ฯ ไปเป็นแนวทางในการด าเนินงานด้านการข่าวกรองที่
สามารถรับมือกับภัยคุกคามได ้

   การต่อต้านการก่อการร้าย  
    นาย XIONG Desheng รองอธิบดีกรมต่อต้านการก่อการร้าย
กระทรวงความมั่นคงสาธารณะแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และ
คณะเข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับ รอง ลมช.สมเกียรติฯ 

เมื่อวันท่ี ๒๕ เม.ย. ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสิทธิ เศวตศิลา  
โดยร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมลูและทรรศนะด้านการข่าวท่ีมีความ

  



- ๖ - 

ล าดับ นโยบายรัฐบาล/การสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ วัน

ที ่
สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ รวมถึง ปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

เชื่อมโยงระหว่างไทยและจีนในด้านการต่อต้านการก่อการร้าย 
รวมถึงเสนอให้มีความร่วมมือด้านการต่อต้านการก่อการร้ายทั้งใน
ด้านการข่าวด้านนโยบาย และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้  
ความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้ าโขงที่
มากขึ้น และขอให้ไทยเฝ้าระวังการเดินทางเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย  

   การรักษาความมั่นคงทางทะเลและผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล    
    การประชุม ASEAN Regional Forum (ARF) Inte r–
Sessional Meeting on Maritime Security ครั้งท่ี ๘ ระหวา่ง
วันท่ี ๖ - ๗ เม.ย. ๒๕๕๙ ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟลิิปปินส์ โดยมี
รัฐบาลสหรัฐฯ ญี่ปุ่น และฟิลิปปินส์ เป็นประธานร่วม (มีนายสรุิยา 
จินดาวงษ์ รองอธิบดีกรมอาเซยีน กต. เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย) 

    ที่ประชุมได้แสดงท่าทีต่อปัญหา ๑) ความมั่นคงทางทะเลใน
ภูมิภาค อาทิ ประเด็นทะเลจีนใต้ โจรสลัดและการปล้นเรือโดยใช้
อาวุธ และการท าประมงผดิกฎหมาย (IUU Fishing) ๒) ความ
ปลอดภัยในการเดินเรือ โดยมีการแลกเปลีย่นข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความเป็นไปได้ในการจัดท าระเบยีบปฏิบัติว่าด้วยการเผชิญหน้า
อย่างไม่คาดคิดในทะเล (The Code for Unplanned Encounters 
at Sea - CUES) ให้ครอบคลมุทั้งปฏิบัติการของเรือของกองทพัเรือ
และหน่วยยามฝั่ง และ ๓) สถานะและช่องว่างการบริหารจัดการ

  



- ๗ - 

ล าดับ นโยบายรัฐบาล/การสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ วัน

ที ่
สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ รวมถึง ปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

ตลอดจนแนวทางการแกไ้ขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมและ
การส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนทางทะเล 

ประเด็นนโยบายท่ี ๒.๒  
เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความ
รุนแรงในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ส่งเสรมิการพูดคยุ
เพื่อสันติสุขกับผู้มีความ-
คิดเห็นตา่งจากรัฐ พัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมที่
สอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชน  

   การแก้ไขปญัหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
    การประชมุคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ คร้ังที่ ๑/๒๕๕๙ และการตรวจเยีย่มพ้ืนที่กองบังคบั
การหน่วยเฉพาะกจินราธิวาส เมือ่วนัที่ ๖ เม.ย. ๒๕๕๙ ณ จังหวดั
นราธิวาส เพื่อตดิตามความก้าวหน้าการแกไ้ขปญัหาจังหวดัชายแดน
ภาคใต้ในไตรมาสที่ ๑ - ๒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และ
พิจารณาโครงการส าคัญในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ อาทิ การ
ด าเนนิการแลกเปลีย่นถังแก๊สคอมโพสิตในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(ร่าง) แผนแม่บทการบรูณาการกลอ้งโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการจัดหาเครื่องมืออปุกรณ์ในการเพิ่ม
ประสทิธิภาพการปฏิบตัิงานในพื้นทีจ่ังหวัดชายแดนภาคใต้ และโครงการ
พัฒนาดา้นการศึกษาในพื้นที่จังหวดัชายแดนภาคใต ้

 

 
 

 


