
รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ส านักงานสภาความมัน่คงแห่งชาติ 

ระหว่างวันที่ ๑ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

ล าดับ นโยบายรัฐบาล/การสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักร
ไทยหรือ

แผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี 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 

    
 
 

 สมช. 

ประเด็นนโยบายท่ี ๒.๑ 
รัฐบาลให้ความส าคญัต่อ 
การเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมการเมืองและ 
ความมั่นคงอาเซียนในกิจการ 
๕ ด้าน ได้แก่ การบรหิาร
จัดการชายแดน การสร้าง
ความมั่นคงทางทะเล  
การแก้ไขปัญหาอาชญากรรม

 ๒๑ 
ต.ค. 
๕๗ 

พิจารณาร่าง
ยุทธศาสตร์ความ
มั่นคงแห่งชาติ
ทางทะเล  
(พ.ศ. ๒๕๕๘ – 
๒๕๖๒) และ 
มอบหมายให้
หน่วยงาน
รับผิดชอบตาม

๑) การรักษาความมั่นคงของชาติทางทะเล 
(๑) ประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวขอ้งเร่ืองการเตรียมการชี้แจงแผน
ความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล เมือ่วันท่ี ๓ ธ.ค. ๒๕๕๗ 
เพื่อเตรียมการจดังานแถลงแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล  
(พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔) 
(๒) การแถลงแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล (พ.ศ. ๒๕๕๘ – 
๒๕๖๔) โดย สมช. เป็นเจ้าภาพจัดงานร่วมกับ ทร. ในวันศุกร์ที่ ๒๖ 
ธ.ค. ๒๕๕๗ มีรอง นรม. (พล.อ.ประวิตรฯ) เป็นประธาน ซึ่งไดม้ีการ
ช้ีแจงสาระส าคัญแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเลแก่หน่วยงานท่ี

๙๕๘,๕๒๕ 
บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



- ๒ - 

ล าดับ นโยบายรัฐบาล/การสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักร
ไทยหรือ

แผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิด
ชอบ วัน

ที ่
สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ รวมถึง ปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ามชาติ การสร้าง 
ความไว้วางใจกับประเทศ
เพื่อนบ้านและการเสริมสร้าง
ศักยภาพในการปฏิบัติการ
ทางทหารร่วมกันของอาเซียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนความมั่นคง
แห่งชาติทางทะเล 
(พ.ศ. ๒๕๕๘ – 
๒๕๖๔) น าแผน
ดังกล่าวเป็นกรอบ
ในการจัดท า
แผนงาน/
โครงการรองรับ 

เกี่ยวข้องรวมถึงภาคเอกชนรวม ๔๕๐ คน พร้อมกับจัดเสวนากลุม่
เรื่อง แผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเลจะน าไปสู่การปฏิบัตไิด้
อย่างไร โดยหัวข้อในการเสวนาแบ่งเป็น มิติความมั่นคงทางทะล  
มิติความมั่งคั่งทางทะล มิติความยัง่ยืนทางทะเล และมิติดา้น
กฎหมายที่เกีย่วข้องกับกิจกรรมทางทะเล ทั้งนี้ สมช. ก าหนดจะจัด
ประชุมคณะอนุกรรมการประสานแผน ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติตามแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล (พ.ศ. ๒๕๕๘ – 
๒๕๖๔) ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘ เพื่อพิจารณาแผนปฏิบตัิการประจ าปี 
๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ รองรับแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเลฯ โดยเรว็
ต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

   ๒) การป้องกันและแก้ไขปัญหาอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง 
สมช. จัดประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพ่ือประสานงาน
ด าเนินการตามพันธกิจความริเร่ิมเพ่ือความมั่นคงจากการแพร่
ขยายอาวุธอานุภาพท าลายล้างสงูและศึกษาการด าเนินการ
ตรวจสอบและการขนส่งสินค้าใชไ้ด้สองทางบริเวณพ้ืนที่  
อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เมื่อวันท่ี ๒๔ – ๒๕ ธ.ค. ๒๕๕๗ ทั้งนี ้
เพื่อเป็นการประสานการด าเนินงานตามพันธกิจความริเริม่เพื่อ 

๒๗๓,๐๐๐
บาท 

 



- ๓ - 

ล าดับ นโยบายรัฐบาล/การสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักร
ไทยหรือ

แผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิด
ชอบ วัน

ที ่
สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ รวมถึง ปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความมั่นคงจากการแพร่ขยายอาวธุอานุภาพท าลายล้างสูงและศึกษา
แนวทางการด าเนินการตรวจสอบและการขนส่งสินค้าใช้ได้สองทาง 
พร้อมท้ังได้รับฟังการบรรยายสรุป และศึกษาตรวจสอบสภาพพื้นที่
บริเวณด่านศลุกากรอรญัประเทศ – ปอยเปต และพื้นที่ชายแดน  
อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 
ทั้งนี้ สมช. จะได้ประสานการด าเนินการป้องกันและแกไ้ขปัญหา
อาวุธท่ีมีอานุภาพท าลายล้างสูง พร้อมศึกษาข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องในเรื่อง
นีเ้พื่อจัดท าแนวทางแบ่งมอบอ านาจหน้าท่ีในการประสานงานต่อไป 

   ๓) การประชุมแลกเปลี่ยนสถานการณ์ด้านการข่าว ณ ประเทศ
ออสเตรเลีย ระหว่างวันท่ี ๒๐ – ๒๔ ธ.ค. ๒๕๕๗ สมช. ได้จัดคณะ
เดินทางไปหารือข้อราชการกับหนว่ยงานประเมินด้านภยัความมั่นคง
ของออสเตรเลีย ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการข่าว และบทวิเคราะห์
สถานการณ์ปัจจุบันท่ีกระทบต่อความมั่นคงของประเทศไทยและ
ประเทศออสเตรเลยี อาทิ สถานการณผ์ู้ก่อการร้าย สถานการณผ์ู้
หลบหนีเข้าเมือง และบทบาทของจีนมหาอ านาจใหม่ในภูมิภาค
เอเชยี – แปซิฟิก นอกจากน้ียังได้เสริมสร้างและกระชับความร่วมมือ
ระดับเจ้าหน้าท่ีของ สมช. และประชาคมข่าวกรองของออสเตรเลีย 

๑,๑๔๓,๙๐๐ 
บาท 

 



- ๔ - 

ล าดับ นโยบายรัฐบาล/การสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักร
ไทยหรือ

แผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิด
ชอบ วัน

ที ่
สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ รวมถึง ปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

 
 

 

 
 

ตลอดจนสร้างช่องทางและกลไกการประสานงานด้านการข่าวของทั้ง
สองประเทศ 

   ๔) รายงานภาวะประเทศด้านความมั่นคง 
สมช. ไดจ้ัดท ารายงานภาวะประเทศด้านความมั่นคง ๒๕๕๗ 
(ThailandSecurity Outlook ๒๐๑๔) โดยไดจ้ัดประชุม
คณะอนุกรรมการศึกษาปัญหาและภัยคกุคามความมั่นคงของชาติ 
คร้ังท่ี ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันท่ี ๒ ธ.ค. ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใน
หลักการร่างรายงานฯ ทั้งนี้ สมช. จะน าร่างรายงานฯเข้าหารือกับ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อจดัท าร่างฉบับทีส่มบูรณ์ น าเสนอรัฐบาลและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณา ใช้ประกอบการพิจารณาก าหนด
นโยบาย และแนวทางในการรักษาความมั่นคงของชาติได้อยา่งมี
บูรณาการต่อไป 

  

ประเด็นนโยบายท่ี ๒.๒  
เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความ
รุนแรงในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ส่งเสรมิการพูดคยุ
สันติสุขกับผู้มีความคิดเห็น

   ๑) การขับเคลื่อนการแก้ไขปญัหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
โดย สมช. ได้จดัประชมุส านกังานเลขานุการคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวดัชายแดนภาคใต้ (สล.คปต.)  
คร้ังท่ี ๔/๒๕๕๗ ณ จ.ปัตตานี วันท่ี ๒๓ ธ.ค. ๒๕๕๗ โดยที่ประชุม
ได้น าเสนอ เรื่องต่างๆ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระส าหรับการ

  



- ๕ - 

ล าดับ นโยบายรัฐบาล/การสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักร
ไทยหรือ

แผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิด
ชอบ วัน

ที ่
สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ รวมถึง ปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

ต่างจากรัฐ สร้างความเชื่อมั่น
ในกระบวนการยตุิธรรมตาม
หลักนิติธรรมและหลักสิทธิ
มนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบตัิ 
ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชน
ในพื้นที่ซึ่งเป็นพหุสังคม  

ประชุม คปต. ในครั้งต่อไป ดังนี้ ๑. โครงการนิคมอุตสาหกรรม
อาหารฮาลาล จ.ปัตตานี ๒. โครงการเพิ่มศักยภาพนิติวิทยาศาสตร์
และการจัดท าฐานข้อมลู DNA ๓. โครงการขอรับการจัดสรรอัตรา
ข้าราชการต ารวจชั้นประทวน ประจ าปี ๒๕๕๗ ๔. แผนการ
ขับเคลื่อนชุดคุ้มครองต าบล (ชคต.) ประจ าปี ๒๕๕๗ 

   ๒) การบูรณาการงบประมาณแผนงานการแก้ปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ สมช. ได้ด าเนินการดังนี ้
(๑) ประชุมเพ่ือปรับแผน/โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ
การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวดัชายแดนภาคใต้ พ.ศ.๒๕๕๘  
เมื่อวันท่ี ๑-๓ ธ.ค. ๒๕๕๗ เพื่อทบทวนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ของหน่วยงานโดยมุ่งเน้นให้สามารถตอบสนองต่อการแกไ้ขปัญหา 
และตอบสนองความต้องการของประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้ 
โดยได้น า ผลการส ารวจของ กอ.รมน. ภาค ๔ ส่วนหน้า เรื่องความ
ต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ีระดับชุมชน ต าบล อ าเภอที่ส าคัญใน
จังหวัดชายแดนใต้ และความส าคญัของพื้นที่เร่งด่วน มายึดโยงใน
การปรับแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม โดยหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้
ช้ีแจงรายละเอียดพื้นท่ีการด าเนินการตามแผนปฏิบตัิการ พร้อมกับ

 
 
 

๗๘,๐๐๐ 
บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



- ๖ - 

ล าดับ นโยบายรัฐบาล/การสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักร
ไทยหรือ

แผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิด
ชอบ วัน

ที ่
สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ รวมถึง ปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

ได้รับฟังความเห็นเพื่อน าไปปรับแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  
ของไตรมาส ๓ และ ๔ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ให้สอดคล้องกับ 
การแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการในพื้นที่ จชต. อย่าง
แท้จริง  
(๒) การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดท างบประมาณใน
ลักษณะบูรณาการ เร่ือง การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จชต. 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ วันท่ี ๑๒ ธ.ค. ๒๕๕๗ ณ ห้อง
ประชุมวิจิตรวาทาการ สมช. โดยมี รอง นรม. (พล.อ. ประวติรฯ) 
เป็นประธานการประชุม ซึ่งที่ประชุมรับทราบค าสั่งส านัก
นายกรัฐมนตรี ที่ ๒๑๗/๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๒๐ พ.ย. ๒๕๕๗ แต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาการจัดท างบประมาณในลักษณะการบรูณา
การ เรื่องการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย
มี รอง นรม. (พล.อ. ประวติรฯ) เป็นประธาน และ สมช. เป็นฝ่าย
เลขานุการคณะกรรมการฯ  และพิจารณาก าหนดแนวทางการจดัท า
งบประมาณในลักษณะบูรณาการการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อใช้แนวทางในการปฏิบัติ
ต่อไป 

 
 
 
 
 

๕๔,๒๐๐ 
บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๗ - 

ล าดับ นโยบายรัฐบาล/การสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักร
ไทยหรือ

แผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิด
ชอบ วัน

ที ่
สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ รวมถึง ปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

(๓) การประชุมหน่วยงานเจ้าภาพหลักกลุม่ภารกิจงาน ฝ่าย
เลขานุการร่วมฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันท่ี ๑๖ ธ.ค. ๕๗ 
เพื่อเตรียมการในการจัดประชุมสว่นราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อช้ีแจงการ
จัดท างบประมาณในลักษณะบรูณาการ เรื่อง การขับเคลื่อนการ
แก้ไขปัญหา จชต. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  
(๔) การประชุมส่วนราชการที่เกีย่วข้องเพ่ือชี้แจงการจัดท า
งบประมาณในลักษณะบูรณาการ เร่ือง การขับเคลื่อนการแก้ไข
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  
วันท่ี ๑๘ ธ.ค. ๕๗ โดยที่ประชุมช้ีแจง การจัดท างบประมาณใน
ลักษณะบรูณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ การก าหนด
โครงการหลัก (Flagship Project) ในการแก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ และแนวทางการด าเนินการและกรอบระยะเวลา
การจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการการแกไ้ขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อให้ส่วน
ราชการใช้เป็นกรอบแนวทางการท างานต่อไป  
 
 

๒,๕๐๐ บาท 

 
 
 
 
 

๑๕,๐๐๐ 
บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๘ - 

ล าดับ นโยบายรัฐบาล/การสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักร
ไทยหรือ

แผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิด
ชอบ วัน

ที ่
สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ รวมถึง ปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

(๕) ชี้แจงแนวทางการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเพ่ือ
แก้ไขปัญหา จชต. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมี
เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นประธาน เมื่อ ๑๘ ธ.ค. ๕๗ 
ณ ตึกสันติไมตรี ท าเนยีบรัฐบาล ให้กับหน่วยงานราชการในพ้ืนท่ี
ส่วนกลาง ๘๓ หน่วยงานมผีู้เข้าร่วมประชุมประมาณ ๒๕๐ คน 
เพื่อให้กระทรวงไดร้ับทราบแนวทางด าเนินการจดัท าแผนงาน
โครงการเพื่อบรูณาการแก้ไขปญัหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ท้ังนี้
เพื่อท่ีหน่วยงานต่างๆ จะได้น าแนวทางและนโยบายการแกไ้ขปัญหา 
จชต. ของรอง นรม. พล.อ.ประวติรฯ ไปจดัท าแผนงาน/โครงการ
ของหน่วยงานได้ตรงตามนโยบายการแก้ไขปัญหา จชต. อย่างเป็น
เอกภาพและสอดคล้องกับปฏิทินงบประมาณ 
(๖) ชี้แจงการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเพ่ือแก้ไข
ปัญหา จชต. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ในพื้นที่ ๕ จชต.  
(เน้น ๓ จังหวัด ๔ อ าเภอ) โดยมผีูช่้วยเลขาธิการสภาความมั่นคง
แห่งชาติเป็นหัวหน้าคณะเดินทางไป เมื่อ ๒๒ ธ.ค. ๕๗ มีผู้แทน
หน่วยงานในพ้ืนท่ีเข้าร่วมประชุมกว่า ๓๐๐ คน ณ โรงแรมตันหยง 
จ.นราธิวาส ทั้งนี้เพื่อช้ีแจงท าความเข้าใจแนวทางการจัดท า

๘๐,๕๐๐ 
บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑,๑๓๐,๕๒๐ 
บาท 



- ๙ - 

ล าดับ นโยบายรัฐบาล/การสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักร
ไทยหรือ

แผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิด
ชอบ วัน

ที ่
สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ รวมถึง ปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

งบประมาณ พร้อมกับเพื่อขอรับการสนับสนุนข้อมูลของพื้นที่
เป้าหมาย กลุ่มเปา้หมายของหน่วยงานที่มีแผนจะด าเนินการ 
จากนั้นในวันท่ี ๒๖ ธ.ค. ๕๗ สมช. ได้เชิญผู้แทนกระทรวง/กรม 
ต่างๆ มาชี้แจงข้อเสนองบประมาณในการแก้ไขปญัหา จชต. ต่อ  
กอ.รมน. ภาค ๔ ส่วนหน้า ณ โรงแรมบีพีแกรนทาวน์เวอร์ หาดใหญ ่
จ.สงขลา ท้ังนี้เพื่อให้เป็นไปตามขอ้สั่งการของ รอง นรม.  
พล.อ.ประวติรฯ ที่ก าชับให้ทุกแผนงาน/โครงการจะต้องน าเสนอให ้
กอ.รมน. ภาค ๔ ส่วนหน้า พิจารณาก่อนเพื่อให้การบรูณาการ 
การท างานร่วมกันของทุกๆหน่วยงาน 

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

   การฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจ าปี ๒๕๕๘  
(C-MEX ๑๕) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของภาคส่วนต่างๆใน
กรณีการเกิดสาธารณะภัยหรือวิกฤติการณ์ขนาดใหญ่ในระดับชาติ 
โดยสมช. ร่วมกับส่วนราชการที่เกีย่วข้องด าเนินการ ดังนี ้
๑) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเตรียมการฝึกการบริหาร
วิกฤติการณ์ระดับชาติ วันท่ี ๑๗ ธ.ค. ๕๗ โดยที่ประชุมได้หารือแนว
ทางการจัดฝึกการบริหารวิกฤติการณร์ะดับชาติของพื้นที่จังหวัด
สงขลา ในการแก้ไขปญัหาความมัน่คงรูปแบบใหม่ทางทะเล  

 
 
 
 
 
 
 

 

 



- ๑๐ - 

ล าดับ นโยบายรัฐบาล/การสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักร
ไทยหรือ

แผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิด
ชอบ วัน

ที ่
สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ รวมถึง ปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

รูปแบบ  ๒) จัดการประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือเตรียมการฝึกการบริหาร
วิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจ าปี ๒๕๕๘ (C-MEX ๑๕) คร้ังท่ี ๓ 
วันท่ี ๒๒ ธ.ค. ๕๗ ณ จ.นครศรีธรรมราช โดยที่ประชุมมีการ
พิจารณาหารือแนวทางการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ โดย
ใหมุ้่งเน้นการฝึกภัยความมั่นคงทางทะเลก าหนดการด าเนินการที่ จ.
สงขลา สรุาษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช  

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

   ๑) การเสริมสร้างและพัฒนาความร่วมมือด้านความมั่นคงไทย-
อินเดีย โดยไดด้ าเนินการดังนี ้
(๑) จัดการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือด้านความมั่นคง
ระหว่างไทยกับอินเดีย คร้ังท่ี ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันท่ี ๓ ธ.ค. ๕๗  
เพื่อเตรียมการส าหรับการประชุมคณะท างานร่วมว่าด้วยความ
ร่วมมือด้านความมั่นคงไทย-อินเดยี ครั้งท่ี ๙  
(๒) จัดการประชุมคณะท างานร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านความ
มั่นคงไทย-อินเดีย คร้ังท่ี ๙ (Thailand-India Joint Working 
Group on Security Cooperation : JWG –SC) เมื่อ วันท่ี ๑๑ 
– ๑๒ ธ.ค. ๕๗ ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี พล.ท. พงศกรฯ  
(รอง เลขาฯ สมช.) เป็นประธานคณะท างานฝ่ายไทย และ   

๑,๙๕๖,๘๐๐ 
บาท 

 



- ๑๑ - 

ล าดับ นโยบายรัฐบาล/การสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักร
ไทยหรือ

แผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิด
ชอบ วัน

ที ่
สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ รวมถึง ปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมช. ประเทศอินเดีย เป็นประธานคณะท างานฝา่ยอินเดยี ท่ีประชุม
ได้มมีติเห็นชอบประเด็นความร่วมมือต่างๆ  ได้แก่  
๑)ด้านการขา่วกรอง ๒) การทหาร ๓) การต่อต้านยาเสพตดิ  
๔) การก่อการร้ายและการลักลอบขนอาวุธเถื่อน ๕) การต่อต้านการ
ฟอกเงิน ๖) การแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองและการค้ามนุษย์  
๗) การป้องกันปัญหาอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและคอมพิวเตอร์ 
และ ๘) ประเด็นด้านกฎหมาย   

   ๒) นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยเลขาธิการสภาความมัน่คงแห่งชาติ  
และคณะร่วมเดินทางเยือนมาเลเซีย เมื่อวันท่ี ๑ ธ.ค. ๒๕๕๗  
โดย สมช. ไดด้ าเนินการในรายรายละเอยีดเพื่อจดัเตรียมกรอบและ
ก าหนดท่าทีของไทยเกี่ยวกับแนวทางการพูดคุยสันติสุขเพื่อ
แก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้ วัตถุประสงค์หลักในการเยือน
มาเลเซียครั้งนี ้เพื่อแนะน าตัวตามธรรมเนยีมปฏบิัติของผู้น าอาเซียน
พร้อมติดตามความก้าวหน้า และการกระชับความเป็นหุ้นส่วนการ
พัฒนากบัมาเลเซียในมิตติ่างๆ โดยเฉพาะการพัฒนาความเชื่อมโยง
การพัฒนาพ้ืนท่ีชายแดน รวมทั้ง ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในกรอบ
ทวิภาคีและภูมภิาค และหารือแนวทางการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดน

๒,๘๙๕,๕๒๕ 
บาท 

 



- ๑๒ - 

ล าดับ นโยบายรัฐบาล/การสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักร
ไทยหรือ

แผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิด
ชอบ วัน

ที ่
สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ รวมถึง ปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคใต้ โดยปรากฎความคืบหน้าระหว่างประเทศไทยและมาเลเซีย 
ได้ให้ความเห็นชอบกรอบและแผนการพูดคุยสันตสิุข ซึ่งท้ังสองฝ่าย
จะร่วมมือและประสานการด าเนินการอย่างใกล้ชิดต่อไป 

   ๓) การลงนามในสนธิสญัญาการค้าอาวุธ (The Arms Trade 
Treaty) สมช.ได้ประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อก าหนดแนวทาง
ด าเนินการภายหลังการลงนามในสนธิสัญญาการค้าอาวุธ  
(The Arms Trade Treaty) วันท่ี ๑๖ ธ.ค ๕๗. โดยที่ประชุมได้
หารือรายละเอียดเกีย่วกับการลงนามฯและการประชุมเตรียมการรฐั
ภาคีสนธสิัญญาว่าด้วยการค้าอาวุธ (Conference of State 
Parties: CSP) และที่ประชุมได้พจิารณาร่างแปลสนธิสญัญาว่าด้วย
การค้าอาวุธ และก าหนดแนวทางด าเนินการของประเทศไทยหลัง
การลงนามในสนธิสัญญาว่าด้วยการค้าอาวุธ ซึ่งที่ประชุมมมีติให ้
จัดตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อให้สัตยาบันสนธิสญัญา โดยใหม้ี
คณะท างาน ๒ คณะภายใต้คณะอนุกรรมการ ประกอบด้วย ๑) 
คณะท างานด้านการแปลสนธสิัญญา ๒) คณะท างานด้านกฎหมาย 
เพื่อพิจารณาผลกระทบของพันธกรณรีวมทั้งแก้ไขและอนุวัติ
กฎหมายที่เกีย่วข้องกับสนธิสัญญาฯ   

๑๓๓,๓๔๙ 
บาท 

 



- ๑๓ - 

ล าดับ นโยบายรัฐบาล/การสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักร
ไทยหรือ

แผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิด
ชอบ วัน

ที ่
สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ รวมถึง ปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

๒ นโยบายรัฐบาลที่ ๑ เร่ือง  
การปกป้องและเชิดชู
สถาบันพระมหากษัตริย์ 
และ ๒ เร่ือง การรักษา
ความมั่นคงของรัฐและการ
ต่างประเทศ 

 ๒๑ 
ต.ค. 
๕๗ 

มอบหมาย สมช. 
จัดท าแผนปฏิบัติ
การ 
ด้านความั่นคง 
เพื่อใช้
ประกอบการ
ก าหนด 
ยุทธศาตร ์
การจัดสรร
งบประมาณ
ปีงบประมาณ 
๒๕๕๙ 

๑) การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านความมั่นคงภายใต้นโยบาย
รัฐบาล (รองรับนโยบายรัฐบาลที่ ๑ และ ๒ ในภาพรวม) 
รอง นรม. (พล.อ.ประวิตรฯ) มอบหมายให้ สมช. รับผิดชอบด าเนิน
การบูรณาการแผนปฏิบตัิการ (Action Plan) ด้านความมั่นคงของ
ส่วนราชการต่างๆ และ สมช. มีบทบาทในการร่วมจัดท าแผนบรหิาร
ราชการแผ่นดินและยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณประจ าปี 
ด าเนินงานคู่ขนานไปกับการด าเนนิการของ สศช. และ สงป. 
สมช. ไดด้ าเนินการหารือกับ สงป. และ สศช. เพื่อก าหนดแบบฟอรม์
ตารางภาพรวมความเชื่อมโยงระหว่างหัวข้อประเด็นความมั่นคง 
ประเด็นนโยบายรัฐบาล และนโยบาย/ยุทธศาสตร์เฉพาะเรื่อง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และ พ.ศ. ๒๕๕๙ และได้
ด าเนินการคดัเลือกแผนงานโครงการส าคญั (Flagship Project) 
ออกมากระทรวงละ ๓ แผนงาน/โครงการต่อ ๑ agenda  
ทั้งนี้ สมช. จะได้น าเสนอ รอง นรม. (พล.อ.ประวติรฯ) เพื่อใช้ในการ
อ านวยการ ก ากับดูแล และติดตามการด าเนินงานของส่วนราชการ
ต่างๆ และจะใช้ประกอบการจัดท ายุทธศาสตร์การจดัสรร
งบประมาณประจ าปี ๒๕๕๙ 

  



- ๑๔ - 

ล าดับ นโยบายรัฐบาล/การสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักร
ไทยหรือ

แผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิด
ชอบ วัน

ที ่
สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ รวมถึง ปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

     ๒) การประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สภา มช.) คร้ังท่ี ๑/
๒๕๕๗ วันท่ี ๑๘ ธ.ค. ๕๗ โดยมี นรม. เป็นประธาน ที่ประชุมได้
พิจารณาเห็นชอบ ๑) ร่างนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
– ๒๕๖๔ และการก าหนดหน่วยรบัผิดชอบ ๒) ร่างแนวทางการ
รักษาความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ ภายใต้การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์เป็นประมุข ๓) ร่างยุทธศาสตร์
ต่อประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียน ทั้งนี้ สมช. /ฝ่าย
เลขานุการ สภา มช.จะไดป้รับแก้ในรายละเอียดของทั้ง ๓ เรื่อง
ดังกล่าวตามมติที่ประชุมก่อนน าเสนอไปยัง ครม. ต่อไป 

๑๔,๐๐๐ 
บาท 

 

 


