
รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ส านักงานสภาความมัน่คงแห่งชาติ 

ระหว่างวันที่ ๑ ถึง ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 
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ความสอดคล้องกับ
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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 ซึ่งผา่นการพิจารณาจาก ครม.แล้ว โดย ครม. มีมติเมื่อ
วันท่ี ๑๘ ก.พ. ๒๕๕๘ เห็นชอบแนวทางฯ ดังกล่าวและใหส้่วน
ราชการภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบในการด าเนินการอย่างมี
เอกภาพและสอดคล้องกับสถานการณด์้านความมั่นคงต่อไป 
ทั้งนี้ แนวทางประกอบด้วย 
๑) การเสริมสรา้งความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทและ
ความส าคญัของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อสังคมไทย 
๒) การส่งเสรมิสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากรพะราชด าริและ
ขยายผลโครงการออกไปในวงกว้างเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
๓) การส่งเสรมิการเรียนรู้หลักการทรงงานและแนวพระราชด าริให้
ทุกภาคส่วนสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิต 

 สมช. 
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๔) การด าเนินมาตรการทางกฎหมายเพื่อปกป้องพระเกียรติยศและ
พระบรมเดชานุภาพของสถาบันพระมหากษตัริยด์้วยความ
ระมัดระวัง รอบคอบ และจริงจัง 
๕) การเฝ้าระวังและด าเนินการต่อการเคลื่อนไหวท่ีส่งผลกระทบต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข 
๖) การเสริมสรา้งเอกภาพและประสิทธิภาพในการถวายความ
ปลอดภัยพระมหากษัตรยิ์และพระบรมวงศานุวงศ์ ท่ีเหมาะสม
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
 อน่ึง สมช. อยู่ระหว่างเตรียมการเพื่อช้ีแจงแนวทางและประสาน
ส่วนราชการที่เกีย่วข้องเพื่อขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติต่อไป 

๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายรัฐบาลที่ ๒    
เร่ือง การรักษาความมั่นคง
ของรัฐและการต่างประเทศ 

    
 
 

 สมช. 

  ๒๑ 
ต.ค. 
๕๗ 

มอบหมาย สมช. 
จัดท าแผนปฏิบัติ
การ 
ด้านความมั่นคง 
เพื่อใช้
ประกอบการ

๑) การจัดท าแผนปฏิบัติการด้านความมั่นคง 
คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อ ๒๑ ต.ค. ๒๕๕๗ ให ้สมช. ร่วมจัดท า
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
โดยด าเนินงานคู่ขนานไปกับการด าเนินการของ สศช. และ สงป.  
โดย สมช. ไดด้ าเนินการ ดังนี ้
 

  
 
 
 
 
 
 

สมช. 
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ก าหนด 
ยุทธศาตร ์
การจัดสรร
งบประมาณ
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

(๑) การประชุมคณะท างานเพ่ือขับเคลื่อนและประสานการ
ปฏิบัติการ ด้านความมั่นคงภายใต้นโยบายรัฐบาล คร้ังท่ี ๓/
๒๕๕๘ (วันที่ ๒๔ ก.พ. ๒๕๕๘) ทีป่ระชุมพิจารณาแนวทางการ
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านความมั่นคงภายใต้นโยบายรัฐบาล 
และพิจารณาก าหนดโครงการส าคญั (Flagship Project) ตามหัวข้อ
ประเด็นด้านความมั่นคง (agenda) ทั้ง ๑๓ หัวข้อ ทั้งนี้เพื่อให้ รอง 
นรม. ใช้ในการอ านวยการก ากับ ติดตามการด าเนินการใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และประกอบการจัดท ายุทธศาสตร์การจดัสรร
งบประมาณปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ได้แก ่
- การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย ์ 
- ความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาต ิ 
- การก่อความไมส่งบในจังหวัดชายแดนภาคใต ้ 
- การบริหารจัดการชายแดน  
- การก่อการร้ายสากลและอาชญากรรมข้ามชาต ิ 
- ความมั่นคงทางทะเล  
- ผู้หลบหนีเข้าเมือง,แรงงานผิดกฎหมาย,การค้ามนุษย ์ 
- ความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร ์
- ฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน และ อาหาร  
- การป้องกันประเทศและการเตรยีมพร้อม(รวมถึงภัยพิบัติ)  
- การข่าวกรอง  

๘๗๕ บาท 
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- ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน  
- ดุลยภาพในการด าเนินความสมัพันธ์ระหว่างประเทศ  
  หัวข้อประเด็นด้านความมั่นคง (agenda) จะมีความสัมพันธ์กับ
นโยบายรัฐบาล นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ นโยบายความมั่นคงเฉ
พาเรื่อง/ยุทธศาสตรด์้านความมั่นคงเฉพาะเรื่อง/แนวทางด้านความ
มั่นคงเฉพาะเรื่อง ท้ังนี้โครงการส าคัญ (Flagship Project) 
ประกอบด้วย  
- โครงการส าคัญท่ี สมช. เป็นเจ้าภาพหลัก โดย สมช. มีบทบาท
เป็นหน่วย ก ากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล ส าหรับปี 
พ.ศ. ๒๕๕๘ จ านวน ๑๖ โครงการที่ส าคญั อาทิ โครงการจดัตั้งและ
พัฒนาศูนย์อ านวยการปฏบิัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทาง
ทะเล (ศรชล.) โครงการเตรยีมความพร้อมการบริหารจัดการภัยพิบัติ
และสาธารณภัย  
- โครงการส าคัญท่ีมีหน่วยงานภายนอกเป็นเจ้าภาพหลกั โดย 
สมช. มีบทบาทเป็นหน่วยติดตาม รายงานผล ส าหรับปี พ.ศ. 
๒๕๕๘ จ านวน ๑๑ โครงการทีส่ าคัญ อาทิ การพัฒนาระบบก ากับ
ดูแลการจัดกากกัมมันตรังสีของประเทศไทย โครงการแก้ไขปญัหา
ที่ดินท ากินในพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ ์
- โครงการส าคัญหรือกิจกรรมที่ปรากฏอยู่ในแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ ของ สมช. ส่วนใหญ่
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เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าและเสนอแนะนโยบาย
ยุทธศาสตร์ รวมถึงโครงการเพื่อประสานช้ีแจงขับเคลื่อนนโยบาย
ยุทธศาสตร์ซึ่งเป็นไปตามภารกิจประจ าของ สมช.  
(๒) สมช. ได้เตรียมการเพ่ือน าแผนงาน/โครงการส าคัญ 
(Flagship Project) ประจ าปี ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙ ของ สมช. 
และส่วนราชการต่างๆ เสนอรอง นรม. (พล.อ.ประวิตรฯ) เพื่อใช้
ในการอ านวยการก ากับดูแลและตดิตามการด าเนินการ และน าไปใช้
ประกอบการจดัท ายุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ
๒๕๕๙ ร่วมกับ สงป. และ สศช. โดยเฉพาะการก าหนดเป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์และนโยบายการจัดสรรงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับมิติ
ด้านความมั่นคง ทั้งนี้ ครม. มีมติ เมื่อ ๒๐ ม.ค. ๒๕๕๘ เห็นชอบ
ยุทธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณแล้ว 

    ๒) การจัดท าร่างพระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ  
(รองรับนโยบายรัฐบาลที่ ๑ และ ๒ ในภาพรวม) 
การประชุมสมัมนาเพ่ือรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. .... 
(เมื่อวันท่ี ๑๖ ก.พ. และ ๒๐ ก.พ. ๒๕๕๘) สมช. ได้จดั
ประชุมสมัมนาดังกล่าวมีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็น
ประธาน โดยได้ข้อคิดเห็นและข้อสังเกตจากท่ีประชุม เพื่อปรับปรุง 
ร่าง พรบ. สภา มช. พ.ศ. .... ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ความ
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มั่นคงในปัจจุบันและแนวโน้มในระยะต่อไป อาทิ องค์ประกอบ  
สภา มช. ที่ให้ความส าคัญกับสมาชิกสภาความมั่นคงท่ีรับผดิชอบมติิ
งานท่ีเชื่อมโยงกับงานความมั่นคง อาทิ การพัฒนาเศรษฐกิจสังคม 
การข่าว งานยุติธรรม และประเดน็เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร รวมถึงการปรับอ านาจหนา้ที่ สภา มช. และ สมช. ให้มี
บทบาทและขอบเขตที่กว้างมากขึน้ อาทิ การมีอ านาจในการ
มอบหมายหน่วยงานเพื่อด าเนินดา้นความมั่นคงและบทบาทในการ
พิจารณางบประมาณที่เกี่ยวข้องกบัภารกิจความมั่นคง ท้ังนี้ เพื่อให้
การอ านวยการ ประสานงานและการก ากับดูแลงานด้านความมั่นคง
ของชาติมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

  ๒๐ 
ม.ค. 
๕๘ 

ให้ส่วนราชการ 
จัดท าแผนงาน/
โครงการเพื่อ
เสนอขอรับการ
จัดสรร
งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๙  

๓) การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๙ ของ ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
(รองรับนโยบายรัฐบาลที่ ๑ และ ๒ ในภาพรวม) 
สมช. จัดประชุมคณะท างานแผนปฏิบัติราชการภายในเพ่ือ
พิจารณาจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๙ ของส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (วันท่ี ๓ ก.พ. 
๒๕๕๘) โดยมี รอง.ลมช. เป็นประธาน โดยส านัก/กลุม่งาน ภายใน 
สมช. รับทราบแนวทางการจัดท ารายละเอียดค าของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามที่ส านักงบประมาณ 
ก าหนด อาทิ ให้ส่วนราชการให้ความส าคญัต่อ การด าเนินการ

 
 

 
 

๑,๕๗๕ บาท 

 



- 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 

ภารกิจท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ นโยบายส าคญัของรัฐบาลและจดุเน้น
ของยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๕๙ มีความชัดเจน และตามที่ ลมช. ให้ความเห็นชอบ และ
แนวทางการก าหนดกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปาน
กลาง พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔  
  การด าเนินงานขั้นต่อไป ส านัก/กลุ่มงาน ภายใน สมช. จัดท า
รายละเอียดค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๙ ไดร้วบรวมเสนอ รอง นรม. (พล.อ. ประวิตรฯ) ในฐานะ
รัฐมนตรีเจ้าสังกัดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเสนอ สงป. ต่อไป 

    ๔) การเผยแพร่ประชาสัมพันธภ์ารกิจงานด้านความมั่นคง 
(รองรับนโยบายรัฐบาลที่ ๑ และ ๒ ในภาพรวม) 
ผู้แทน สมช. เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการประชาสมัพันธ์
ผลงานของหน่วยงานระดับกระทรวง (วันท่ี ๒๗ ก.พ. ๒๕๕๘)  
ณ กรมประชาสมัพันธ์ โดยมี ม.ล.ปนัดดา ดิศกลุ รัฐมนตรีประจ า
ส านักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแนว
ทางการจัดส่งข้อมลูและช่องทางการติดต่อสื่อสาร เพื่อให้เป็นไปตาม
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ทีใ่ห้ทุกกระทรวงและหน่วยงานใน
สังกัดจัดท าเอกสารสรุปผลการด าเนินงานตามภารกิจ ความส าเร็จ
ของงานท่ีเกี่ยวข้องกับการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข การให้บริการ

  



- 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 

ประชาชนและผลงานท่ีมลีักษณะโดดเด่นของหน่วยงานท่ีสมควร
ประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนทราบ โดยให้จัดส่งข้อมูลดังกล่าวให้
กรมประชาสมัพันธ์เป็นประจ าทุกสัปดาห์ ในรูปแบบของจดหมาย
ข่าว (Press Release) ทั้งนี้ ผู้แทน สมช. ได้เสนอให้มีหลกัเกณฑ์
การคัดเลือกประเด็นการประชาสมัพันธ์ให้เหมาะสมชัดเจนและ
สอดคล้องกับสถานการณ์ ในขณะทีป่ระธานการประชุมได้ขอให้ 
สมช. และ สขช. ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านนโยบายด้านความมั่นคงและ
เกี่ยวข้องกับการข่าวช่วยกลั่นกรองประเด็นประชาสมัพันธ์ที่อาจ
ส่งผลต่อความมั่นคงของชาติเพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชนอย่าง
เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณต์่อไปด้วย 

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

 ๒๑ 
ต.ค. 
๕๗ 

เห็นชอบใน
หลักการร่าง
ยุทธศาสตร์ความ
มั่นคงแห่งชาติ
ทางทะเล  
(พ.ศ. ๒๕๕๘ – 
๒๕๖๒) พร้อมทั้ง
ให้ สมช. จัดท า
แผนปฏับติการ
ประจ าปีและ

๑) การรักษาความมั่นคงของชาติทางทะเล 
การประชุมชี้แจงแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล (พ.ศ. ๒๕๕๘ 
- ๒๕๖๔) ในพื้นที่อ่าวไทยตอนบน ณ จังหวัดชลบุรี วันที่ ๑๙ - ๒๐ 
ก.พ. ๒๕๕๘  โดยได้สร้างความเขา้ใจสาระส าคญัของแผนความ
มั่นคงฯ ตลอดจนแนวทางการบรหิารจัดการแผนความมั่นคงฯ  
ซึ่งส่งผลให้การขับเคลื่อนแผนความมั่นคงฯ ไปสู่การปฏิบัตเิป็นไป
อย่างมีเอกภาพและประสิทธิภาพด้วยการมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
ทั้งยังได้รับทราบอุปสรรคและปัญหา ตลอดจนข้อคดิเห็นและ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และผู้มสี่วนได้ส่วน

 

๑๑๒,๐๐๐ 
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 

ความไว้วางใจกับประเทศ
เพื่อนบ้านและการเสริมสร้าง
ศักยภาพในการปฏิบัติการ
ทางทหารร่วมกันของอาเซียน 

แผนการใช้จ่าย
งบประมาณด้าน
ความมั่นคง
แห่งชาติทางทะเล 

เสียที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการแผนความมั่นคงฯ ต่อไป 

   ๒) การบริหารจัดการชายแดน  
การประชุมคณะอนกุรรมการพิจารณาร่างยุทธศาสตร์ความมั่นคง
ของไทยต่อประเทศรอบบ้าน เมื่อวันท่ี ๑๙ ก.พ. ๒๕๕๘ โดย สมช. 
ได้มีการปรับร่างยุทธศาสตรฯ์ โดยเพิ่มแนวโน้มของสถานการณ์ที่จะ
เกิดขึ้นระหว่างไทยกับประเทศรอบบ้าน 

  

   ๓) การอ านวยการและประสานข่าวกรองความมั่นคง  
(๑) การแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ความมั่นคงในภูมิภาคเอเชยี
ตะวันออกกับเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองต่างประเทศ (วันท่ี ๙ ก.พ. 
๒๕๕๘) ได้มีการหารือเพื่อประเมนิและวิเคราะหส์ถานการณ์ความ
มั่นคงท้ังภายในและภายนอกประเทศ ซึ่ง สมช. จะได้ประมวลข้อมลู 
จัดเก็บเพื่อไว้ใช้ประโยชน์ ในการจัดท านโยบายและยุทธศาสตร์
ความมั่นคงเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องของ สมช. ต่อไป 
(๒) วิเคราะห์สถานการณ์และปญัหาส าคัญท่ีกระทบต่อความ
มั่นคงทั้งปัญหาภายในประเทศและปัญหาระหว่างประเทศ โดยใช้

 

๔๒๐ บาท 

 

 

 

๒๕,๘๐๐ 
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 

ความร่วมในหน่วยงานด้านความมั่นคงและประชาคมข่าวกรอง 
ทั้งนี้ สมช.ได้ จัดท าเป็นรายงานเสนอ รอง นรม.  คสช. และผู้บริหาร 
สมช. พิจารณาใช้ประโยชน์ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

   ๔) การต่อต้านการก่อการร้าย 
จัดการหารือแลกเปลี่ยนทัศนะด้านการต่อต้านการก่อการร้ายกับ
หน่วยงานต่อต้านการก่อการร้ายต่างประเทศ (วันท่ี ๑๗ ก.พ. 
๒๕๕๘) โดยได้มีการประเมินสถานการณ์การก่อการรา้ยของกลุ่มกอ่
การร้ายในภูมิภาคตะวันออกกลาง และแนวทางการจัดการกับกลุม่
ก่อการร้ายหัวรุนแรง (extremist radicalization) เพื่อน าองค์
ความรู้และข้อเสนอแนะไปใช้ประโยชน์ ในการจัดท านโยบายและ
ยุทธศาสตร์ความมั่นคงเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องของ สมช. ต่อไป 

 

๑,๐๐๐ บาท 
 

ประเด็นนโยบายท่ี ๒.๒  
เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความ
รุนแรงในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ส่งเสรมิการพูดคยุ
สันติสุขกับผู้มีความคิดเห็น
ต่างจากรัฐ สร้างความเชื่อมั่น
ในกระบวนการยตุิธรรมตาม
หลักนิติธรรมและหลักสิทธิ
มนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบตัิ 

 ๒๑ 
ต.ค. 
๕๗ 

เห็นชอบแนวทาง
การจัดท า
งบประมาณปี 
๒๕๕๙ ตาม
ข้อเสนอของ
ส านักงบประมาณ
โดยมอบหมายให้ 
สมช. เป็นเจ้าภาพ
หลักในการจดัท า

๑) การจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการ เร่ือง  
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้มีการด าเนินการใน ๒ ส่วนส าคัญดังนี้  
(๑) การประชุมส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดท า
รายละเอียดโครงการที่ส าคัญให้สอดคล้องตามข้อเสนอของ กอ.
รมน. ภาค ๔ ส่วนหน้า (ระหว่างวันท่ี ๒ – ๓ ก.พ. ๒๕๕๘)  โดยมี 
พลตรี นพวงศ์ สุรวิชัย (รองผอ.รมน.ภ. ๔สน.) เป็นประธาน ร่วมกับ 
สมช. โดยที่ประชุมมมีติให้หน่วยท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องรายงาน
รายละเอียดโครงการที่ส าคญัตามข้อเสนอของ กอ.รมน.ภาค ๔ ส่วน

 
 
 
 

๑๔๐,๐๐๐ 
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 

ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชน
ในพื้นที่ซึ่งเป็นพหุสังคม  
 
 

งบประมาณใน
ลักษณะบรูณา
การ เรื่อง  
การขับเคลื่อนการ
แก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดน
ภาคใต้  

หน้า โดยใหป้รับแผนงาน/โครงการให้สอดคล้องกับโครงการหลัก
และโครงการสนับสนุน  ตามกรอบงบประมาณในลักษณะบูรณาการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมี โครงการหลัก ๓ โครงการ ได้แก ่
- โครงการรักษาความปลอดภัยในเขตเมือง ๗ เมืองหลัก ทางด้าน
เศรษฐกิจ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ ๔ อ าเภอของจังหวัด
สงขลา) 
-  โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตรป์ระชาชนตามแนวทางทุ่งยางแดง
(จ.นราธิวาส) 
-. โครงการ ๑๖๒ หมู่บ้าน (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ ๔ อ าเภอ
ของจังหวัดสงขลา) 
โครงการสนับสนุน ๒ โครงการ ประกอบด้วย 
- โครงการเสริมสร้างความเข้าใจสถานศึกษา เป้าหมายโรงเรียน ๖๐ 
แห่ง (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ ๔ อ าเภอของจังหวัดสงขลา) 
- โครงการพาคนกลับบ้าน กลุ่มเปา้หมายผู้ก่อการร้ายที่ท าผิดแล้ว
ส านึกผดิกับคืนสูส่ังคม 
(๒) การประชุมหารือในฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณา
การจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเร่ืองการขับเคลื่อนการ
แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๙ เพื่อจัดท าค าของบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ของโครงการ
ส าคัญ ตามข้อเสนอของ กอ.รมน.ภาค ๔ (วันท่ี ๙ ก.พ. ๒๕๕๘) ไดม้ี



- 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 

การปรับปรุงโครงการส าคญัให้ชัดเจนตามแผนปฏิบตัิการการแก้ไข
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใตป้ี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ทั้งนี ้ฝ่าย
เลขานุการฯจะแจ้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและน าเรยีนรอง
นายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เพื่อรับทราบ ต่อไป 

   ๒) การขับเคลื่อนการแก้ไขปญัหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
มีประเด็นส าคัญท่ีเกี่ยวข้อง ๒ เร่ืองดังนี้ 
(๑) การประชุมคณะกรรมการขบัเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๘ (วันท่ี ๒๖ ก.พ. ๒๕๕๘) มรีอง 
นรม. (พล.อ.ประวิตรฯ) เป็นประธาน โดยที่ประชุมไดต้ิดตาม
ความก้าวหน้าของการด าเนินการการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ และพิจารณาให้ความเห็นชอบ ๓ เร่ืองส าคัญ ได้แก่  
- การโอนยุทธศาสตร์การสนับสนนุการศึกษาของนักศึกษาไทยมสุลมิ
ในต่างประเทศ (เดมิ สมช. รบัผิดชอบ) ให้กับกลุ่มภารกิจงาน
การศึกษา ศาสนา และศลิปวัฒนธรรม โดยมี ศธ. เป็นเจ้าภาพหลัก
ต่อไป 
- ร่างแนวทางของภาครัฐต่อองค์การระหว่างประเทศ (IGO) และ
องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO)ที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางให้กับส่วนราชการที่เกีย่วข้องในการ
ประสานความร่วมมือหรือกลั่นกรองการเข้ามาด าเนินกิจกรรมใน
ประเทศไทยอย่างเป็นระบบและมเีอกภาพต่อไป 

 

 

๕๗,๒๐๐ 
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 

- ข้อเสนอการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัด
นราธิวาส 
(๒) ประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับแนวทางการใช้
มาตรการตามกฎหมายเพ่ืออ านวยให้เกิดสันติสุขในพื้นที่ จชต. 
(วันท่ี ๓ ก.พ. ๒๕๕๘) โดยมี ลมช. เป็นประธาน โดยได้มีการ
พิจารณาประเด็นการเพิ่มประสิทธิภาพทางกฎหมาย ตามมาตรา ๒๑ 
ของ พ.ร.บ.ความมั่นคงฯ พ.ศ. ๒๕๕๑ อาทิ ขยายพื้นท่ีประกาศ 
พ.ร.บ. ความมั่นคงฯ เพิ่มขึ้น และใช้ พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ ในระยะสั้น
และในกรณีที่จ าเป็นเท่านั้น รวมทัง้ปรับกระบวนการบริหารทางคดี
ให้สั้นลง และปรับลดข้อก าหนดที่เป็นเง่ือนไขก่อนเข้ารับอบรม ตาม
มาตรา ๒๑ ใหม้ีความยดืหยุ่น สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นีท่มาก
ยิ่งข้ึน 

 

 

๑,๐๐๐ บาท 

 

   ๓) การติดตามผลการด าเนินงานการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ไตรมาสที่ ๑ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
สล.คปต. ด าเนินการตดิตามผลการด าเนินงานการแก้ไขปญัหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ ๑ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๘ ใน ๒ ส่วน ดังนี ้
(๑) สล.คปต. ได้ติดตาม และรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินการช่วง
ไตรมาส ๑ ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ โดยจัดเก็บข้อมลูของ ๕๕ 
หน่วยงาน ภายใต้ภารกิจงานท้ัง ๗ กลุ่ม เพื่อเป็นข้อมูลรายงาน 

  



- ๑๔ - 

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 

คปต. ทั้งนี้อยู่ในระหว่างการด าเนนิการประสานขอข้อมูลกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้เกิดความครบถ้วนเพื่อน าเสนอในการประชมุ 
คปต. ครั้งท่ี ๑/๕๘ 
(๒) พิจารณาโครงการส าคัญ (Flagship Project) ส าหรับ
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ตามที่ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. เสนอ ๖ 
โครงการ ได้แก่  
- โครงการรักษาความปลอดภัยพืน้ท่ีเศรษฐกิจ ๗ เมืองหลัก  
- โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประชาชนตามแนวทางทุ่งยางแดง
โมเดล  
- โครงการด าเนินงานในหมู่บ้านเสริมสร้างความมั่นคง ๑๖๒ หมู่บ้าน 
(ขจัด/ลดพื้นท่ีอิทธิพล  
- โครงการพาคนกลับบ้าน  
- โครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเป้าหมาย ๖๐ แห่ง  
- โครงการบูโดรักษ์สันติสุข เป็นตน้ 

   ๔) กระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติสขุจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ด าเนินการใน ๒ เรื่องส าคญัดังนี ้
(๑) ประชุมส านกัเลขานุการร่วม ๓ ฝ่ายภายใต้กลไกขับเคลื่อน
กระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติสุขจงัหวัดชายแดนภาคใต้ ตามค าสั่ง
ส านักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๓๐/๒๕๕๗ (วันท่ี ๒ ก.พ. ๒๕๕๘) โดยมี 
ลมช. เป็นประธาน โดยได้กรอบแนวทางการท างานร่วมกันของ

 

๓๙,๕๐๐ 
บาท 

 

 



- ๑๕ - 

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 

ส านักงานเลขานุการ ๓ ระดับ อาทิ ๑) ทุกกลไกต้องรายงานผลการ
ด าเนินการให้ สมช. ทราบอย่างตอ่เนื่อง ๒) ประเด็นท่ีมคีวามส าคัญ
ต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการอ านวยการฯ เป็นต้น 
นอกจากน้ีได้ก าหนดตัวบุคคลที่จะให้การสัมภาษณต์่อสื่อมวลชนมี 
จ านวน ๔ รายเท่านั้น ได้แก่ นรม./ ลมช./ หัวหน้าคณะพูดคุย และ
แม่ทัพภาค ๔  รวมทั้งให้ ลมช. จัดท าคู่มือการประสานงานเพื่อ
ติดต่อในกรณีฉุกเฉินจ าเป็นด้วย 
(๒) ผู้แทน สมช. เข้าร่วมการประชุม เร่ือง Resolving 
domestic conflict in south East Asia : how to build a 
sustainable peace ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย (วันท่ี 
๑๐-๑๒ ก.พ. ๒๕๕๘) เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบรหิาร
จัดการการพูดคุยเพื่อสันตสิุขของประเทศฟลิิปปินส์ ประเทศ
อินโดนีเซียและประเทศอังกฤษ การลดเงื่อนไขการใช้ความรุนแรง 
การพัฒนาพื้นทีต่ามความต้องการของประชาชน การส่งเสริม
การศึกษา สรา้งความยุติธรรมทางสังคม นอกจากน้ี ไดเ้สริมสร้าง
เครือข่ายกับประเทศและองค์กรทีม่ีประสบการณ์ในกระบวนการ
พูดคุยเพื่อสันติสุข รวมทั้ง ช้ีแจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณท์ี่
เป็นจริงของจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อต่างประเทศด้วย 
 

 

 

 

 

๗๗,๖๐๐ 
บาท 



- ๑๖ - 

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
ที่

ประ
ชุม
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 มีด าเนินการ ๒ ส่วน คือ 
(๑) การประชุมคณะกรรมการด าเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การเตรียมพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑) (วันท่ี ๑๙ ก.พ. 
๒๕๕๘) ที่ประชุมรับทราบการฝึกการระดมสรรพก าลังเพื่อการทหาร 
ประจ าปี ๒๕๕๘ (กรส. ๕๘) ทีไ่ดก้ าหนดแนวทางการปฏิบตัิด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนาระบบสื่อสารหลักและสื่อสารส ารอง และที่
ประชุมรับทราบการฝึกการบริหารวิกกฤตการณร์ะดบัชาติ พ.ศ.
๒๕๕๘ (C-MEX 15) ซึ่ง ทก.(ICT) ได้จัดท าแผนด าเนินการฝึกซ้อม
ด้านการสื่อสาร โดยเน้นการพัฒนาระบบ EOC Web และการอบรม
เกี่ยวกับ VTC (Web Conference) ฝ่ายเลขานุการฯ ไดจ้ัดท า
โครงการส าคัญ (Flagship Project) ในส่วนท่ี ทก. เป็นหน่วยงาน
หลักในยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 
๑ กลยุทธ์ที่ ๔) เพื่อเป็นโครงการย่อยในกิจกรรมที่ ๑.๔ 
ระบบสื่อสารหลักและสื่อสารส ารอง โครงการที่ ๑ โครงการพัฒนา
ระบบบัญชาการเหตุการณ์ ตามแผนปฏิบัตริาชการด้านความมั่นคง
ภายใต้นโยบายรัฐบาล (รวมถึงภยัพิบัติ) จ านวน ๒ โครงการ คือ
โครงการพัฒนาระบบบูรณาการขอ้มูลเพื่อการประสานงานและสั่ง
การเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ งบประมาณจ านวน ๔๐ ล้านบาท และ การ
เช่าวงจรสื่อสารระบบเครือข่ายกลางการสื่อสารและโทรคมนาคม
แบบดิจิทัล งบประมาณจ านวน ๔,๓๗๐,๐๐๐ บาท การจดัท าค าขอ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๑๗ - 

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
กับสาธรณภัย ภัย
ด้านความมั่นคง 
และสถานการณ์
ฉุกเฉิน ตั้งแต่ใน
ภาวะปกติ 
ตลอดจนใหม้ีการ
บริหารจดัการได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ทันท่วงที ในทุก
สถานการณ์ที่
เกิดขึ้น 

งบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

(๒) การฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจ าปี ๒๕๕๘  
(C-MEX ๑๕)  

- การประชุมวางแผนการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ 
ประจ าปี ๒๕๕๘ (C-MEX ๑๕) (วันท่ี ๕-๖ ก.พ. ๒๕๕๘) ณ 
โรงแรม บีพี สมิหลา บีช โฮเตล็ แอนด์ รีสอร์ท อ.เมือง จ.สงขลา ท่ี
ประชุมได้ระดมความคิดเห็นและพิจารณาภาพรวมการฝึก เพื่อน าไป
จัดท าล าดับสถานการณฝ์ึกในระดบันโยบาย/กระทรวง/กรมและ
ระดับจังหวดั/เขต โดยมีหัวข้อการหารือดังนี้ ๑) สถานการณฝ์ึก 
โจทย์การฝึกของจังหวัด ๒) ความพร้อมของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อสารของศูนย์บญัชาการเหตุการณ์ส่วนหน้าจังหวัด 
๓) การจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณส์่วนหน้าจังหวัด ๔) การจัดตัง้
ศูนย์ข้อมูลร่วม (Joint Information Center) ๕) การประสานการ
ปฏิบัติของ ศรชล.เขต ๒ กับจังหวดั ๖) การประสานการปฏบิัติของ 
ศรชล.เขต ๒ กับ ศูนย์บรรเทาสาธารณะภัยกองทัพภาคที่ ๔ ศูนย์
บรรเทาสาธารณภยัทัพเรือภาคที่ ๒ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วน
หน้าจังหวัด โดยจังหวัดในพ้ืนท่ีมีความพร้อมต่อการฝึกตาม
สถานการณ์การฝึก โจทย์การฝึก และการจัดผู้เข้ารับการฝึก ตั้งแต่

 

 

 

๒๒๐,๖๘๐ 
บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๑๘ - 

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 

การแก้ไขปัญหาระดับท้องถิ่น (ระดับ ๑-๒) ไปจนถึงกรณีจังหวัดไม่
สามารถแก้ปัญหาได้ ต้องมีการร้องขอจากหน่วยงานส่วนกลาง 
(ระดับ ๓-๔) ตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาต ิ

- การประชุมวางแผนขั้นกลางการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์
ระดับชาติ ประจ าปี ๒๕๕๘ (C-MEX 15) วันท่ี ๑๙ ก.พ. ๒๕๕๘ 
โดยการฝึกการบริหารวิกฤตการณฯ์จะมีขึ้นระหว่างวันท่ี ๒๐-๒๔ 
ก.ค. ๒๕๕๘ ณ จ.สงขลา สรุาษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช เพื่อ
เป็นการเตรียมความพร้อมของภาคส่วนต่างๆในกรณีการเกิด
สาธารณะภัยหรือวิกฤติการณ์ขนาดใหญ่ในระดับชาติ ท่ีประชุม
รับทราบความกา้วหน้าการเตรยีมการฝึก สถานการณ์ฝึกหลัก และ
ล าดับสถานการณ์ฝึกของหน่วยงานท่ีเข้าร่วมการฝึก ทั้งส่วนกลาง 
(ทร. ปภ. ทก. เป็นต้น) และจังหวัด (สงขลา สรุาษฎร์ธานี 
นครศรีธรรมราช) ที่ประชุมรับทราบแนวทางปฏิบัติในการสนับสนุน
การปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน (สปฉ.) ตามแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติฉบับใหม่ ทั้งนี้ หน่วยงานท่ีเข้าร่วมการ
ฝึกไดห้ารือเพื่อปรับสถานการณฝ์กึของหน่วยงาน ก าหนดพื้นที่ฝึก 
(ณ ท่ีตั้งปกติ หรืออื่นๆ) และผู้บรหิารระดับสูงที่เข้ารับการฝึก 
 
 

 

 

 

๔๒,๐๐๐ 
บาท 



- ๑๙ - 

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 
ด้วยการผนึกก าลัง
ความร่วมมือจาก
ทุกฝ่ายเพื่อให้คน
ชุมชนหมู่บ้านและ
สังคมมีภมูิคุ้มกัน

๒) การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ มีด าเนินการ ๒ ส่วนที่ส าคญั ดังนี ้
(๑) การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพ่ือความมั่นคงในระดับ
พ้ืนที่ในเขตกองทัพภาคท่ี ๑ คร้ังที่ ๑/๒๕๕๘ (พมพ.ทภ.๑) (วันท่ี 
๑๐ ก.พ. ๒๕๕๘) โดยที่ประชุมรับทราบแนวทางการปฏิบัติงานของ
กองทัพภาคที่ ๑ และหารือในประเด็นแนวทางการพัฒนาเพื่อเสริม
ความมั่นคงในปี ๒๕๕๘ และการด าเนินการตามกรอบเวลาของ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสรมิความมั่นคง (๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) โดย
ให้ความส าคญักับการจดัท าแผนงานความมั่นคงของจังหวัด แนว
ทางการเปิดจดุผ่านแดนถาวรในพืน้ท่ีทัพภาค ๑ และ ร่างระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพฒันาเพื่อเสรมิความมั่นคงของชาติ 
พ.ศ. ... โดยอยูร่ะหว่างน าเสนอ ครม. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
(๒) การประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) ณ ตึกสันตไิมตรี ท าเนียบ
รัฐบาล มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน (วันท่ี ๒๓ ก.พ. ๒๕๕๘) ที่
ประชุมเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัด ๗๖ จังหวัด และแผนพัฒนากลุม่
จังหวัด ๑๘ กลุ่มจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑) และผลการ
พิจารณาคุณภาพแผนพัฒนาจังหวดั ๗๖ จังหวดั และกลุ่มจังหวัด 
๑๘ กลุ่มจังหวัด โดยการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด/กลุม่จังหวัดต้องมี
ความสอดคล้องกับ “วิสัยทัศน์ประเทศไทย 2015–2020” และที่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



- ๒๐ - 

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 

ที่เข้มแข็งและ
ยั่งยืน 

ประชุมเห็นชอบแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีของจังหวัด ๗๖ จังหวัด 
และกลุม่จังหวัด ๑๘ กลุม่จังหวัด โดยอนุมตัิค าของบประมาณของ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามที่ทีม
บูรณาการเสนอ จ านวน ๔,๓๔๓ โครงการ งบประมาณ 
๔๖,๑๕๑,๘๖๓,๗๔๙ บาท- ประมวลและรายงานผลการประชุม
เสนอคณะกรรมการนโยบายและอ านวยการพัฒนาเพื่อเสริมความ
มั่นคงของชาติ (นพช.) เพื่อหารือแนวทางการจัดท าแผนงานดา้น
ความมั่นคงจงัหวัดภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคง
ของชาติ (พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) 

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

   การด าเนินการตามผลการเจรจากับต่างประเทศ 
การประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการด าเนินการตามผลการ
เจรจากับต่างประเทศ คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๘ (วันท่ี ๒๔ ก.พ. ๕๘) จัดจดั
โดยส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เพื่อติดตามความคืบหน้าผลการ
ปฏิบัติงานในด้านการต่างประเทศของส่วนราชการ ความตกลงที่
นายกรัฐมนตรีได้ท ากับต่างประเทศ ท้ังนี้ ขอให้รายงานผลการหารือ
ระหว่างหัวหน้าส่วนราชการกับผู้น าหรือผู้บริหารของต่างประเทศ
ด้วย ท้ังนี้ในส่วนของ สมช. ได้เสนอรายงานความคืบหนา้การ
ด าเนินการตามผลการเจรจาของ นรม. ในการเดินทางเยือน
ต่างประเทศท่ีผ่านมา อาทิ ๑) การยกระดับจุดผ่านแดนด้านกัมพูชา 
๒) การแก้ปัญหาเพื่อเปิดจุดผา่นแดนด่านสิงขร จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

 

 
 



- 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) การเสนอให้เมียนมาจัดตั้งคณะท างานร่วมเพื่อส่งกลับผู้หนภีัย
การสูร้บกลับพม่า นอกจากน้ีในโอกาสที่ นรม. จะเดินทางเยือน
สิงคโปร์ ในห้วง มี.ค. ๒๕๕๘ สมช. ได้เสนอให้สิงคโปร์ผลักดัน
โครงการระดับภูมภิาคว่าด้วยการลดแนวคิดนยิมความรุนแรงเพื่อ
ด าเนินการภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนซึ่งจะมีความยั่งยืน
มากกว่าความร่วมมือด้านการป้องกันและแก้ปัญหาในลักษณะของ
การสกัดกั้นและปราบปรามด้วย 

 


