
รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ส านักงานสภาความมัน่คงแห่งชาติ 

ระหว่างวันที่ ๑ ถึง ๓๑ ธันวาคม 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 
และ นโยบายรัฐบาลที่ ๒    
เร่ือง การรักษาความมั่นคง
ของรัฐและการต่างประเทศ 

   การแถลงผลงานของรัฐบาลรอบ ๑ ปี  
    เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ร่วมงานเปิดการแถลงผลการ
ด าเนินงานรัฐบาลรอบ ๑ ปี ณ ตึกสันติไมตรี ท าเนียบรัฐบาล  
     สมช. ร่วมจัดนิทรรศการเพื่อแสดงผลงานเมื่อวันท่ี ๒๓ – ๒๕ 
ธ.ค. ๒๕๕๘ ณ ตึกสันตไิมตรี ท าเนียบรัฐบาล โดยด าเนินการ
เผยแพรค่วามรูค้วามเข้าใจมิติงานด้านความมั่นคง ให้แก่ประชาชน
และผู้ทีม่าร่วมงาน และเผยแพรผ่ลการด าเนินงานรอบ ๑ ปีของ 
สมช. ดังนี ้(๑) หนังสือ รู้จักกับส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
(Infographic) (๒) หนังสือ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 
๒๕๕๘- ๒๕๖๔) (๓) หนังสือ ภาพรวมการด าเนินงานด้านความ
มั่นคงของส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๘ และ (๔) หนังสือ คูม่ือค าแนะน าเบื้องต้นในการป้องกันการ
ก่อการร้าย (ส าหรับประชาชนและบุคคลทั่วไป) ทั้งนี้ จะได้ขยายผล
การด าเนินงานของ สมช. ให้เป็นท่ีรับรู้รับทราบแก่ประชาชน ต่อไป 

 

๕๗,๘๐๐ 
บาท 

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 

๒ 
 

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. ความมั่นคงทางทะเลในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 
    ผู้แทน สมช. เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ASEAN 
Regional Forum (ARF) Workshop on Maritime Risks 
Management and Cooperation เมื่อวันท่ี ๑๓ - ๑๕ ธ.ค. 
๒๕๕๘ ณ กรุงปักก่ิง สาธารณรัฐประชาชนจีน มี Lt.Gen Zhou 
Aimin, Vice President วปอ.จีน และ Mr.Kan Pharidh, Under-
Secretary of State กต. กัมพูชา เป็นประธานร่วม 

    การประเมินสถานการณ์ความมั่นคงทางทะเลในภูมภิาคเอเชีย
แปซิฟิก แนวโน้มสถานการณ์ความมั่นคงทางทะเล ในภาพรวมยังคง
มีเสถียรภาพ แตภ่ัยคุกคามทางทะเลจะยังคงมีอย่างต่อเนื่อง โดยมี
การหารือประเด็นปัญหาทีส่ าคญั อาทิ ความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ 
ปัญหาโจรสลัดและการปล้นเรือโดยใช้อาวุธ และได้หารือการจดัการ
ความเสีย่งทางทะเลในภมูิภาค โดยที่ประชุมเห็นพ้องในการด าเนิน
มาตรการเพื่อส่งเสรมิความเชื่อมั่นระหว่างกัน (Confidence 
Building Measures – CBMs) และสนบัสนุนการเจรจาอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อรักษาไว้ซึ่งสันติภาพและเสถียรภาพความมั่นคงใน

 

 ๓๕,๐๐๐ 

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 

ภูมิภาค ตลอดจนเห็นว่าทุกประเทศควรสร้างความเข้าใจและ
สนับสนุน ความร่วมมือท่ีมิใช่เฉพาะทางทหารแต่รวมถึงหน่วยงาน
บังคับใช้กฎหมายทางทะเล 

  ๑ 
ธ.ค. 
๕๘ 

ยุทธศาสตร์ในการ
ป้องกันและแกไ้ข
ปัญหา
อาชญากรรมขา้ม
ชาติ (พ.ศ.๒๕๕๘-
๒๕๖๔) ซึ่งให้
ความส าคญักับ
แนวคดิการทบทวน 
การป้องกัน  
การตอบโต้ และ 
การเตรยีมพร้อม  

๒. ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้าม
ชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๔)  
    ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ เห็นชอบยุทธศาสตร์ใน
การป้องกันและแกไ้ขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ (พ.ศ.๒๕๕๘-
๒๕๖๔) ที่ให้ความส าคญักับแนวคดิการทบทวน การป้องกัน  
การตอบโต้ และ การเตรียมพร้อม โดยมี ๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ 
(๑) การเสริมสร้างความเข้มแข็งภาครัฐ ด้านกฎหมาย ข่าวกรอง 
เสรมิสร้างศักยภาพองค์ความรู้ (๒) การเสรมิสร้างความร่วมมือนอก
ภาครัฐ และ (๓) การเสริมสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ โดยมี
สาขาความเร่งด่วน คือ การก่อการร้าย อาชญากรรมสิ่งแวดล้อม 
การละเมิดทรัพย์สินทางปญัญา การลักลอบค้ามนุษย์ การลักลอบคา้
ยาเสพตดิ ตามล าดับ  

  

  ๓๐ 
ก.ย. 
๕๘ 

ยุทธศาสตร์ข่าว
กรองแห่งชาติ 
(พ.ศ.๒๕๕๘ – 
๒๕๖๔) มแีนวคดิ
ให้ประชาคมข่าว

๓. ยุทธศาสตร์ข่าวกรองแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๔) 
    สมช. จัดการประชุมช้ีแจงยุทธศาสตร์ข่าวกรองแห่งชาติ (พ.ศ.
๒๕๕๘ – ๒๕๖๔) เมื่อวันท่ี ๒๓ ธ.ค. ๒๕๕๘ ณ ห้องวิจิตรวาทการ 
สมช. โดยมี รอง ลมช.ปกรณ์ฯ เปน็ประธาน  

 

๓๕,๐๐๐ 

บาท 

 



- 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 

กรองและหน่วย
ราชการอื่นๆ ที่มิใช่
หน่วยขา่วตระหนัก
ถึงความส าคญัของ
ภัยคุกคามความ
มั่นคงและสภาวะ
แวดล้อมที่สันติสขุ 
รวมทั้งการพัฒนา
ศักยภาพงานขา่ว
กรองให้สามารถ
รับมือกบัภยั
คุกคามได้ทุก
รูปแบบ 

    หน่วยงานด้านการข่าวและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้น าไปเป็น
กรอบแนวทางในการปฏิบัติงานดา้นการข่าวเพ่ือสนับสนุนนโยบาย
ความมั่นคงแห่งชาติ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล       
    ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์ข่าวกรองแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๔) 
ประกอบด้วย (๑) ยุทธศาสตร์ข่าวกรองเพื่อเสรมิสร้างความมั่นคงท่ี
เป็นแก่นหลักของชาติ (๒) ยุทธศาสตร์ข่าวกรองเพื่อป้องกันและ
แก้ไขภัยคุกคามทั่วไปและเสรมิสรา้งโอกาสด้านความมั่นคง และ  
(๓) ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบข่าวกรอง  

    ๔. นโยบายรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ  
    สมช. จัดการประชุมคณะกรรมการนโยบายรักษาความปลอดภยั
แห่งชาติ (กรช.) ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันท่ี ๒ ธ.ค. ๒๕๕๘ โดยมี 
นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รมต.นร. เป็นประธาน  

    ที่ประชุมเห็นควรแต่งตั้งกลไกคณะอนุกรรมการภายใต้ 
คณะกรรมการนโยบายรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (กรช.) โดยมี 

 

๓๙,๒๐๐ 

บาท 

 



- 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 

รองผู้อ านวยการส านักข่าวกรองแห่งชาติเป็นประธาน และ มผีู้แทน
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเป็นอนุกรรมการ โดยมีอ านาจหน้าท่ีทบทวน 
และพิจารณาแกไ้ขเพิ่มเติมระเบยีบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

    ๕. งานด้านการค้าอาวุธและการไม่แพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพ
ท าลายล้างสูง 
    ๑) จัดการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจทานค าแปลและข้อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัสนธิสัญญาว่าด้วยการค้าอาวุธคร้ังท่ี ๑/
๒๕๕๘ เมื่อวันท่ี ๒๑ ธ.ค. ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมจิร วิชิตสงคราม       
     พิจารณาปรับแก้ส านวนแปลสนธิสัญญาฯ ให้สอดคล้องกับข้อ
กฎหมายของไทย และจะไดร้วบรวมเป็นร่างต้นฉบับแปลที่สมบูรณ์ 
ตอ่ไป 
    ๒) จัดการประชุมคณะท างานด้านเทคนิคภายใต้
คณะอนุกรรมการประสานงานเพ่ือด าเนินการตามพันธกรณีความ
ริเร่ิมเพ่ือความมั่นคงจากการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพท าลาย
ล้างสูง คร้ัง ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันท่ี ๓ ธ.ค. ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมจิร 
วิชิตสงคราม  
     ที่ประชุมให้การรับรองร่างแนวปฏิบัติเชิงนโยบายเพื่อสกัดกั้น
การลักลอบขนส่งอาวุธท่ีมีอานุภาพท าลายล้างสูง (WMD) ใน
ภาพรวม โดยเฉพาะในส่วนของกลไกตดัสินใจทางนโยบาย อย่างไรก็

 

 

๓๕,๒๕๐ 

บาท 

 

 

 

๑,๓๗๕ 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 

ตาม ผูเ้ข้าร่วมประชุมเสนอแนะใหเ้พิ่มเตมิรายละเอียดเกีย่วกับการ
ส่งต่อข้อสั่งการทางนโยบายมาสู่หน่วยปฏิบัติในแตล่ะสถานการณ์ให้
ชัดเจนและสอดคล้องต่อกรอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานผู้บังคับ
ใช้กฎหมาย 
     การช้ีแจงแนวทางการสนับสนุนทางเทคนิคจากส่วนราชการต้น
สังกัด ท่ีสามารถน ามาสนับสนุนการด าเนินงานเพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการลักลอบขนส่ง WMD 
    ๓) จัดการประชุมคณะท างานด้านการบังคับใช้กฎหมายภายใต้
คณะอนุกรรมการประสานงานเพ่ือด าเนินการตามพันธกรณีความ
ริเร่ิมเพ่ือความมั่นคงจากการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพท าลาย
ล้างสูง คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันท่ี ๒๓ ธ.ค. ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม
จิร วิชิตสงคราม  
        พิจารณารับรอง แก้ไขและเพิ่มเติมข้อมลูการด าเนินงานของ
ส่วนราชการต้นสังกัด ท่ีเกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายเพื่อสกัด
กั้นการลักลอบขนส่งอาวุธท่ีมีอานภุาพท าลายล้างสูง 
 
 
 
 
 



- 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 ๒.๒  
เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความ
รุนแรงในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ส่งเสรมิการพูดคยุ
สันติสุขกับผู้มีความคิดเห็น
ต่างจากรัฐ พัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชน  

      การแก้ไขปญัหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
   ๑) การประชมุหารือเพ่ือก าหนดรูปแบบและวิธกีารที่มีประสทิธภิาพ
ในการขบัเคลือ่นงานของทั้ง ๗ กลุม่งานให้เปน็ไปตามแผนปฏิบัติการ
แก้ไขปัญหาและพัฒนาจงัหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งมติ/แนว
ทางการขับเคลือ่นของ คปต. เมื่อวนัที่ ๒ ธ.ค. ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม 
ศปป. ๕ กอ.รมน.  
    หารือเพื่อร่วมกันพจิารณาปรบักจิกรรมและความรบัผดิชอบของกลุ่ม
ที่ ๑, ๓ และ ๗ ใหเ้หมาะสมยิ่งขึ้น 

    ปรบัแผนการด าเนนิงานในการแก้ไขปญัหาและพัฒนา จชต. ให้ทันตอ่
สถานการณ์และสอดคล้องกับข้อมลูข้อเท็จจริงใหต้รงกับความตอ้งการ
ของกลุม่เป้าหมาย 
    เหน็สมควรแต่งตั้งคณะท างานเพือ่ท าหน้าที่ขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ของกลุม่ภารกิจงานทั้ง ๗ กลุม่งาน 
   ๒) การจัดการประชุม สล.คปต. คร้ังที่ ๘/๒๕๕๘ (การประชมุร่วม
ระหว่าง สล.คปต. กบั กอ.รมน. ภาค ๔ ส่วนหนา้ คร้ังที่ ๔) เมื่อวันที่ ๓ 
ธ.ค. ๒๕๕๘ ณ โรงแรม เอส.ด.ีอเวนวิ ถนนบรมราชชนนี  

    ที่ประชุมพิจารณาประเดน็ตา่งๆ ดังนี ้
    (๑) แผนปฏิบตัิการการแกไ้ขปญัหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  

 

 
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 

    (๒) กรอบการจดัท าข้อเสนองบประมาณในลักษณะบรูณาการเชิง
ยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
    (๓) การตดิตามความกา้วหนา้การด าเนนิการตามมติ คปต. และขอ้สั่ง
การประธาน คปต. ในรอบ ๑๘ เดือน  (มิถุนายน ๒๕๕๗ – พฤศจิกายน 
๒๕๕๘)  
    (๔) โครงการจัดหาเครื่องมอืและอุปกรณ์ความต้องการเร่งดว่นในกร
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานในพื้นทีจ่ังหวัดชายแดนภาคใต ้
    (๕) การขอรบัการสนับสนนุงบประมาณตามแผนงานพัฒนางาน
สอบสวนในจังหวดัชายแดนภาคใต้  
    (๖) โครงการสร้างความเข้มแข็งโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศึกษาใน
พื้นทีจ่ังหวัดชายแดนภาคใต ้
     (๗) โครงการสร้างสภาวะแวดล้อมใหเ้อื้ออ านวยตอ่การพดูคุยสันติสขุ 
จังหวัดชายแดนภาคใต ้
   ๓) ประชมุหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่เพ่ือจัดท ารายละเอียด 
โครงการ/กจิกรรม/รายการทีส่อดคล้องกบัการจัดท างบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เร่ืองการแก้ไขปัญหาจังหวดั
ชายแดนภาคใต้ เมือ่วันที่ ๒๐ – ๒๗ ธ.ค. ๕๘ โดยมี ผอ.รมน. ภาค ๔ 
เป็นประธานการประชุม  
    หน่วยในพื้นทีร่่วมกันก าหนดแนวทางการจดัท างบประมาณรายจ่าย
และปฏิทินงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง



- 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 

การแกไ้ขปญัหาและพัฒนาจังหวดัชายแดนภาคใต้ โดยให้ความส าคญักบั
การจัดท างบประมาณในลักษณะบรูณาการเชิงยุทธศาสตร ์
   ๔) การประชมุฝ่ายเลขานกุารร่วมฯ หน่วยงานกลาง และหน่วยงาน
เจ้าภาพหลกักลุม่ภารกจิ เพ่ือเตรียมความพร้อมสรุปข้อมลูส าคญัเพ่ือ
ขอความเห็นชอบจาก รอง นรม. (พล.อ.ประวิตร วงษส์ุวรรณ)/
ประธานกรรมการพิจารณาการจัดท างบประมาณในลกัษณะบูรณาการ
เชิงยุทธศาสตร์ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ภายในสัปดาหแ์รก
ของเดือน ม.ค. ๕๙) เมือ่วันที่ ๒๘ – ๓๐ ธ.ค. ๕๘ ณ ห้องประชุม ศปป.๕ 
กอ.รมน. และหอ้งประชุมส านักงบประมาณ โดยมี รอง ผอ.ศปป.๕/       
รอง ผอ.สล.คปต. เป็นประธานการประชุม 
      (๑) ตรวจสอบรายละเอียดพร้อมสรุปผล โครงการ กิจกรรม รายการ
ด าเนนิงาน และงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร ์
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องจ านวน  
๑๑ หน่วยงานภายใตแ้นวทางที่ ๔ พฒันาการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม                         
      (๒) ตรวจสอบรายละเอียดพร้อมสรุปผลโครงการ กิจกรรม รายการ
ด าเนนิงาน และงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร ์
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ของหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องจ านวน ๑๑ 
หน่วยงาน ภายใต้แนวทางที่ ๕ งานพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่ และ
คุณภาพชีวิตประชาชนจังหวดัชายแดนภาคใต้                         



- 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 

      (๓) ตรวจสอบและสรปุผลรายละเอยีดโครงการ กจิกรรม รายการ
ด าเนนิงานและงบประมาณในลักษณะบรูณาการเชิงยุทธศาสตร ์ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของหน่วยงานที่เกีย่วข้องจ านวน ๑๑ 
หน่วยงานภายใต ้
           - แนวทางที ่๑ เพิ่มประสิทธิภาพการรกัษาความปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ                              
           - แนวทางที่ ๒ อ านวยความยุติธรรมและเยียวยาผูไ้ด้รับ
ผลกระทบ                                               
           - แนวทางที ่๓ เสรมิสรา้งความเข้าใจการแกไ้ขปญัหาจังหวดั
ชายแดนภาคใต้  
     เพื่อน าเรียนและขอความเห็นชอบจากผูบ้รหิารและรองนายกรัฐมนตรี 
(พลเอกประวติร วงษ์สวุรรณ) ประธานกรรมการจดัท างบประมาณฯ
ประจ าป ีพ.ศ. ๒๕๖๐ คณะที่ ๑ ยุทธศาสตรด์้านความมั่นคง 
 
 
 
 
 
 
 



- 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 ๒.๓ 
พัฒนาและเสริมสรา้ง
ศักยภาพของกองทัพและ
ระบบป้องกันประเทศให้
ทันสมัย มีความพร้อมใน 
การรักษาอธิปไตย และ
ผลประโยชน์ของชาติ  
ปลอดพ้นจากการคุกคามทุก
รูปแบบ  
 

 ๒๒ 
ก.ค. 
๕๗ 
(มต ิ

คสช.) 

นโยบายการ
เตรียมพร้อม
แห่งชาตเิป็นกรอบ
การก าหนด
ยุทธศาสตร์ 
แนวทาง มาตรการ
แผนปฏิบตัิการ 
เพื่อให้การบรหิาร
จัดการสถานการณ์
ฉุกเฉินเป็นไปอยา่ง
มีประสิทธภิาพ
สูงสดุ ซึ่งนโยบาย
การเตรยีมพร้อม
แห่งชาต ิได้ให้
ความส าคญักับ
แผนป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน
แห่งชาต ิใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน  

    งานด้านการเตรียมพร้อมแห่งชาติ 
    ๑) จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและจัดกจิกรรมสื่อสาร
เพ่ือเตรียมความพร้อมในสถานการณ์ภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน 
ประจ าปี ๒๕๕๘ เมื่อวันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๒๕๕๘  
     รับฟังการด าเนินการและปัญหาของการด าเนินการใน
ยุทธศาสตร์การเตรยีมพร้อมฯของแผนในแต่ละจังหวัดภาคเหนือและ
หน่วยงานท้องถิ่น เช่น ปัญหาการรับมือภัยทางธรรมชาติ (หมอก
ควัน อุทกภัย ไฟป่า ภัยแล้ง) และภยัความมั่นคงที่อาจเกิดขึ้นใน
อนาคตในการเข้าสู่ประชาคมอาเซยีน (ยาเสพตดิ แรงงานต่างด้าว) 
ปัญหางบประมาณการด าเนินการของหน่วยงานในระดับท้องถิ่น 
และการบูรณาการในดา้นกฎหมายที่ยังไม่เอื้อต่อการด าเนินการ
หน่วยงานระดับท้องถิ่นเป็นต้น  
        ทั้งนี้ สมช. จะได้จัดการประชุมระดับพื้นท่ีในจังหวัด
อุบลราชธานี ในวันท่ี ๖ - ๘ มกราคม ๒๕๕๙ เพื่อช้ีแจงแนวนโยบาย
ความมั่นคงและแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมฯ 
และรับฟังความเห็นกับหน่วยงานระดับจังหวดัและท้องถิ่นต่อไป 
    ๒) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือก าหนดกรอบแนวทางการ
ฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ ประจ าปี ๒๕๕๙ (C-MEX16) เมื่อวันท่ี 
๒๘ ธ.ค. ๒๕๕๘  
       ก าหนดประเด็นการฝึก ได้แก ่ประเด็นการก่อการร้ายและภยั

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๓๕,๐๐๐ 

บาท 

สมช. 



- ๑๒ - 

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 

ความมั่นคงทางทะเล  
      ก าหนดกรอบแนวทางการฝึก ดังนี้  
      (๑) เพื่อทดสอบกระบวนการวางแผนและน าแผนของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการเตรยีมพร้อมของประเทศไปสู่การปฏิบัติ ภายใต้
กรอบนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การเตรยีมพร้อม
แห่งชาติ แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ แผน
ป้องกันประเทศ แผนท่ีเกี่ยวข้องกบัการต่อต้านการก่อการร้ายสากล 
และ แผนผนึกก าลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศ  
      (๒) เพื่อทดสอบระบบบัญชาการเหตุการณ์ของหน่วยงาน/ศูนย์
อ านวยการ/ ศูนย์ปฏิบัติการ ในระดับนโยบาย ระดับอ านวยการ 
และระดับจังหวัด  
      (๓) เพื่อทดสอบระบบการประสานแผนและแนวทางการปฏิบตัิ
ของหน่วยงานพลเรือน ต ารวจ ทหาร กรณีภัยส่งผลกระทบรุนแรง 
ในกรอบนโยบาย/ยุทธศาสตร/์แผน ที่เกี่ยวข้อง 

 

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

   การประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมืองและความ
มั่นคงระหว่างประเทศ 
   จัดการประชุมคณะอนุกรรมการประเมินและวิเคราะห์
สถานการณ์ทางการเมืองและความมั่นคงระหว่างประเทศท่ีมี
ผลกระทบต่อไทย (อปรท.) คร้ังที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันท่ี ๒๔ ธ.ค. 
๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมจริ วิชิตสงคราม เพื่อพิจารณาทบทวนการ

 
 

๔๔,๗๕๐ 
บาท 

 



- ๑๓ - 

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 

ใช้ให้เกิดประโยชนส์ูงสุดแก่
ประชาชนท้ังทางตรงและ
ทางอ้อม 

ก าหนดท่าทีและแนวทางการด าเนนิความสัมพันธ์ของไทยต่อกลุ่ม
ประเทศต่างๆ 

 


