
รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 

ระหว่างวันที่ ๑ ถึง ๓๑ กรกฎาคม 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 

   การประชุมแถลงนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ – 
๒๕๖๔ เมื่อวันท่ี ๒ ก.ค. ๒๕๕๘ โดยมี รอง นรม. (พล.อ.ประวิตรฯ) 
เป็นประธาน และหัวหน้าส่วนราชการ (ส่วนกลาง) ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ และผู้แทนเหล่าทัพ เข้าร่วมการประชุม เพื่อเป็นกรอบ
ทิศทางให้หน่วยงานและภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ได้น าไปก าหนด 
ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ แผนงาน โครงการ รองรับ เพื่อ
ขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติในทุกระดับ     
   นอกจากน้ี รอง นรม. (พล.อ.ประวิตรฯ) ได้กล่าวถึงการด าเนินการ
ของรัฐบาลที่ให้ความส าคัญกับความมั่นคงซึ่งเป็นรากฐานส าคัญของ
การพัฒนา เมื่อประเทศชาติมีความมั่นคงแล้วย่อมจะท าให้เกิดความ
ร่วมมือในด้านต่างๆ ตามมา ท้ังด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุน  
ความร่วมมือด้านการศึกษา เมื่อประชาชน  มีความอยู่ดีกินดี  
จะสามารถพัฒนาประเทศให้เกิดความมั่งคั่งและยั่งยืนต่อไป  
โดยทุกหน่วยงานและทุกฝุายต้องร่วมมือกัน 

๖๕๐,๐๐๐ 
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 

   การประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สภา มช.) คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๘ 
เมื่อวันท่ี ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน  
ที่ประชุมรับทราบเรื่องการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมของประเทศ
ไทยในกรอบยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๗ – 
๒๕๖๑) และการจัดท ารายงานสภาวะประเทศด้านความมั่นคง พ.ศ. 
๒๕๕๘ รวมทั้ง เห็นชอบในหลักการเรื่อง ร่างยุทธศาสตร์ข่าวกรอง
แห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๔) ร่างยุทธศาสตร์ในการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔) และ 
แผนบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคง (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔) 

๑๘,๕๐๐ 
บาท 

สมช. 

ประเด็นนโยบายท่ี ๒.๑ 
รัฐบาลให้ความส าคัญต่อ 
การเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมการเมืองและ 
ความมั่นคงอาเซียนในกิจการ 
๕ ด้าน ได้แก่ การบริหาร
จัดการชายแดน การสร้าง
ความมั่นคงทางทะเล  
การแก้ไขปัญหาอาชญากรรม
ข้ามชาติ การสร้าง 

   ๑. การพัฒนาศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์
ของชาติทางทะเล (ศรชล.) การประชุมอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อ
พิจารณาแนวทางการพัฒนา ศรชล. ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันท่ี  
๙ ก.ค. ๒๕๕๘ โดยมี พล.ร.ท.จุมพล ลุมพิกานนท์ เป็นประธาน  
ที่ประชุมได้หารือการยกร่าง พ.ร.บ.การรักษาผลประโยชน์ของชาติ
ทางทะเล พ.ศ. ....  

๑๕,๐๗๕ 
บาท 

สมช. 

   ๒. การพิจารณาการเปิดจุดผ่านแดน การประชุมคณะอนุกรรมการ
พิจารณาการเปิดจุดผ่านแดน ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันท่ี ๒๗ ก.ค. 
๒๕๕๘ มี ลมช. เป็นประธาน ที่ประชุมได้หารือการเปิดจุดผ่านแดน
ช่องอานม้า จ.อุบลราชธานี การขอขยายเวลาการเปิด – ปิดจุดผ่าน

๓๒,๓๗๕ 
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 

ความไว้วางใจกับประเทศ
เพื่อนบ้านและการเสริมสร้าง
ศักยภาพในการปฏิบัติการ
ทางทหารร่วมกันของอาเซียน 

แดนถาวรช่องสะง า จ.ศรีสะเกษ และการขอขยายเวลาการเปิดจุด
ผ่อนปรนการค้า บ.หม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย  

   ๓. การอ านวยการและประสานข่าวกรองความมั่นคง 
   การประชุมเพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์และปัญหาส าคัญท่ีกระทบ
ต่อความมั่นคงทั้งปัญหาภายในประเทศและปัญหาระหว่าง
ประเทศห้วง ก.ค. ๕๘ ซึ่ง ปรากฏความเคลื่อนไหวของกลุ่มพลังทาง
การเมืองอย่างต่อเนื่อง ท้ังนี้ สมช. ได้จัดท าเป็นรายงานเสนอ  
รอง นรม. ฝุายความมั่นคง คสช. และผู้บริหาร สมช. พิจารณาใช้
ประโยชน์ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงแลผลประโยชน์
แห่งชาติของไทย       

๕๑,๖๐๐ 

บาท 

สมช. 

   ๔. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายสากลและปัญหา
อาชญากรรมข้ามชาติ    
   ๑) การประชุมคณะกรรมการความร่วมมือด้านความมั่นคงของ
กลไกคณะท างานร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านการต่อต้านการก่อ
การร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ ภายใต้กรอบ BIMSTEC คร้ังท่ี 
๑/๒๕๕๘ เมื่อวันท่ี ๒๒ ก.ค. ๒๕๕๘ โดยมี รอง ลมช.  
(นางกนกทิพย์ รชตะนันทน)์ เป็นประธาน โดยที่ประชุมพิจารณา
เห็นชอบ ดังนี ้
  ๑) ระเบียบวาระการประชุมคณะท างานร่วมว่าด้วยความร่วมมือ

 
 
 

๒๕,๖๒๕ 

บาท 

 

 

สมช. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 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 

ด้านการต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ ภายใต้
กรอบ BIMSTEC ครั้งท่ี ๗  
  ๒) การจัดท ารายงานประเทศไทยในประเด็นเกี่ยวกับภัยคุกคาม
ความมั่นคงรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่ในภูมิภาค BIMSTEC 
  ๓) สถานะการด าเนินการของคณะท างานย่อย  
    (๑) คณะท างานย่อยว่าด้วยความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนข่าว
กรอง (ศรีลังกาเป็นประเทศน า) 
    (๒) คณะท างานย่อยว่าด้วยประเด็นด้านกฎหมายและการบังคับ
ใช้กฎหมาย (อินเดียเป็นประเทศน า) 
    (๓) คณะท างานย่อยว่าด้วยการสกัดกั้นการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย  (ไทยเป็นประเทศน า) 
    (๔) คณะท างานย่อยว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการ
ลักลอบค้ายาเสพติด วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทและเคมีภัณฑ์
สารตั้งต้น (เมียนมาเป็นประเทศน า) 
  ๔) ท่าทีของฝุายไทย  
    (๑) การขยายขอบเขตความร่วมมือของคณะท างานย่อยว่าด้วย
การสกัดกั้นการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
    (๒) การจัดตั้งฐานข้อมูลด้านการแลกเปลี่ยนข่าวกรองในกลุ่ม
ประเทศสมาชิก BIMSTEC 
    (๓) ข้อเสนอของฝุายไทยในการจัดตั้งคณะท างานย่อยว่าด้วย

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 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 

ความร่วมมือด้านการต่อต้านการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
และการค้ามนุษย ์
    (๔) ข้อเสนอของบังคลาเทศเกี่ยวกับการจัดการประชุมระดับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของกลุ่มประเทศสมาชิก 
BIMSTEC 
   ๒) การฝึกทดสอบแผนเผชิญเหตุการณ์แก้ไขปัญหาการก่อการ
ร้ายสากล ประจ าปี ๒๕๕๘ โดยใช้รหัส "แหลมแท่น๕๘" เป็นการ
ฝึกระดับคณะกรรมการนโยบายและอ านวยการแก้ไขปัญหาการก่อ
การร้ายสากล (นอก. สมมติการฝึก) ณ สมช. ศูนย์ราชการฯ และ  
ส่งคณะผู้แทน สมช. ได้เข้าร่วมการฝึกในระดับปฏิบัติ (การฝึก
ภาคสนาม) จัดโดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล 
(ศตก.) กองบัญชาการกองทัพไทย ระหว่างวันท่ี ๑๙ – ๒๑ ก.ค. ๕๘ 
ณ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์กองทัพไทย เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
แหลมแท่น เขาสามมุข อ.เมือง จ.ชลบุรี เพื่อทดสอบความพร้อมใน
การเผชิญเหตุการณ์การก่อการร้ายสากลแบบบูรณาการทั้งระดับ
นโยบายและระดับปฏิบัติควบคู่กัน  
   - การฝึกระดับนโยบายของส่วนราชการที่เป็นองค์ประกอบ นอก. 
ประกอบด้วยผู้แทนจากส่วนราชการ ๑๙ หน่วย โดย รอง.ลมช. 
(พล.ท.พงศกร รอดชมภู) เป็นประธาน/นรม. (สมมติการฝึก)  
เพื่อเป็นกลไกหลักในการแก้ไขปัญหาในระดับนโยบาย  

 
 
 
 
 
 

สมช./
ศตก. 



- 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 

   - การฝึกภาคสนาม (Field Training Exercises: FTX) 
กองบัญชาการเหตุการณ์ประกอบด้วย ส่วนบังคับบัญชา ส่วนแผน 
ส่วนข่าว ชุดเจรจาต่อรอง ๒ ชุด ชุดประชาสัมพันธ์ ส่วนปฏิบัติการ
ทางยุทธวิธี ส่วนสนับสนุน และส่วนประสานงาน โดยมีผู้แทนจาก 
สมช. เข้าร่วมการฝึกและร่วมการก าหนดโจทย์ปัญหาให้กับหน่วย
ผู้รับการฝึกในส่วนแผน 
  ทั้งนี ้การประสานงานส่วนรับการฝึกท้ัง ๒ ระดับ ด าเนินการผ่าน
การประชุมทางไกล (VTC) และการรับ-ส่งเอกสารค าบัญชาและ
รายงานทางโทรสาร   

ประเด็นนโยบายท่ี ๒.๒  
เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความ
รุนแรงในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ส่งเสริมการพูดคุย
สันติสุขกับผู้มีความคิดเห็น
ต่างจากรัฐ สร้างความเชื่อมั่น
ในกระบวนการยุติธรรมตาม
หลักนิติธรรมและหลักสิทธิ
มนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมที่สอดคล้องกับ

 ๒๑ 
ต.ค. 
๕๗ 

เห็นชอบแนวทาง
การจัดท า
งบประมาณปี 
๒๕๕๙ ตาม
ข้อเสนอของ
ส านักงบประมาณ
โดยมอบหมายให้ 
สมช. เป็นเจ้าภาพ
หลักในการจัดท า
งบประมาณใน
ลักษณะบูรณา

การแกไ้ขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และผลการด าเนินงานของ
ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (สล.คปต.) 
    ๑) การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ คร้ังท่ี ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันท่ี ๑ ก.ค. ๒๕๕๘ 
โดยมี รอง นรม. (พล.อ.ประวิตรฯ) เป็นประธาน ที่ประชุมพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ ดังนี้ 
   ๑) โครงการพัฒนานิติวิทยาศาสตร์ต ารวจเพื่อรองรับการแก้ไข
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
   ๒) การจัดเที่ยวบินไปประกอบพิธีฮัจย์ ปีงบประมาณ๒๕๕๘  
ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๒ 

 

 
สมช. 



- 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 

ความต้องการของประชาชน
ในพื้นที่ซึ่งเป็นพหุสังคม  
 
 

การ เรื่อง  
การขับเคลื่อนการ
แก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดน
ภาคใต้  

พฤษภาคม ๒๕๕๘   
   ๓) การจัดตั้งกรมทหารพราน นาวิกโยธิน 
   ๔) (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่อ่าว
ปัตตาน ี
   ๕) โครงการก่อสร้างเขื่อนปูองกันตลิ่ง บ้านบากง อ าเภอรือเสาะ 
จังหวัดนราธิวาส 
   ๒) การประชุมหารือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดท าเอกสาร
ชี้แจงการจัดท างบประมาณในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เมื่อวันท่ี ๒ ก.ค. ๒๕๕๘ เพื่อ
ประกอบการชี้แจงคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณางบประมาณ
ในลักษณะบูรณาการจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  
    ๓) การประชุมหารือร่วมกับผู้แทนส านักงบประมาณเพ่ือ
พิจารณาร่างเอกสารชี้แจงการจัดท างบประมาณในการแก้ไข
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือ
ชี้แจงคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณางบประมาณใน
ลักษณะบูรณาการจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เมื่อวันท่ี ๗ ก.ค ๒๕๕๘ ที่ประชุมหารือรายละเอียด
ความเชื่อมโยงแผนงานการบูรณาการกับยุทธศาสตร์ และการจัดสรร
งบประมาณปี ๒๕๕๙ เพื่อประกอบการชี้แจงคณะอนุกรรมาธิการฯ 



- 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 

ตามหลักเกณฑ์ในการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการดังกล่าว 
    ๔) ผู้บริหารและหน่วยงานเจ้าภาพหลักชี้แจงงบประมาณใน
การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๙ ให้แก่อนุกรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณใน
ลักษณะบูรณาการจังหวัดและกลุ่มจังหวัดและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เมื่อวันท่ี ๑๐ ก.ค. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ได้รับงบประมาณ 
ในการบูรณาการแผนงานโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
โดย  
    (๑) คณะอนุกรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณในลักษณะ
บูรณาการ จังหวัดและกลุ่มจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มอบให้จัดท าเอกสารเพิ่มเติมในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับแผนงาน/
โครงการตามกลุ่มภารกิจงาน  
    (๒) คณะอนุกรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณในลักษณะ
บูรณาการ จังหวัดและกลุ่มจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รับทราบกรอบแผนงบประมาณในลักษณะบูรณาการในการแก้ไข
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  
 
 
 
 



- 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 

ประเด็นนโยบายท่ี ๒.๓ 
พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพของกองทัพและ
ระบบปูองกันประเทศให้
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 าคัญกับ
แผนปูองกันภัย
ฝุายพลเรือน

๑. งานด้านการเตรียมพร้อมแห่งชาติ 
    การฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจ าปี ๒๕๕๘  
(C-MEX ๑๕) โดย สมช. ได้ด าเนินการ ดังน้ี 
    ๑) จัดการอบรมปรับมาตรฐานเพ่ือการฝึกการบริหาร
วิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจ าปี ๒๕๕๘ เมื่อวันท่ี ๑ - ๓ ก.ค. 
๒๕๕๘ ณ จังหวัดสงขลา โดยมี ผช.ลมช. (นายปกรณ์ ศรีจันทร์งาม) 
เป็นประธาน โดยผู้แทนหน่วยงานที่เข้าร่วมการอบรม ได้รับความรู้ 
ความเข้าใจ นโยบาย แผนและแนวทางการปฏิบัติการบัญชาการ
เหตุการณ์ในแต่ละระดับความรุนแรงที่จะเกิดขึน้ 
    ๒) พิธีเปิดและมอบนโยบายการฝึกซ้อมการบริหาร
วิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจ าปี ๒๕๕๘ (C-MEX15) เมื่อวันท่ี ๒๐ 
ก.ค. ๒๕๕๘ โดยรองนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประวิตรฯ กล่าวเปิดและ
มอบนโยบาย ดังน้ี  
  (๑) ขอให้หน่วยงานและผู้บริหารระดับสูงได้ตระหนักถึง
ความส าคัญของการฝึกโดยให้ก าหนดไว้ในแผนของหน่วยงานและ
เข้ามาเป็นผู้รับการฝึก  
  (๒) การมีระบบบัญชาการเหตุการณ์ที่มีเอกภาพ สอดคล้องกับ
กรอบการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อให้บูรณาการการท างานร่วมกันได้ โดยเฉพาะการบูรณาการทาง
บกและทางทะเล  

 

๑,๐๕๘,๐๐๐ 
บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

สมช. 



- 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 

 
 
 
 
 

แห่งชาติ ใน
สถานการณ์
ฉุกเฉิน มี
วัตถุประสงค์ให้
ทุกภาคส่วนมีการ
เตรียมความพร้อม 
เพื่อพร้อมเผชิญ
กับสาธารณภัย 
ภัยด้านความ
มั่นคง และ
สถานการณ์
ฉุกเฉิน ตั้งแต่ใน
ภาวะปกติ 
ตลอดจนให้มีการ
บริหารจัดการได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ทันท่วงที ในทุก
สถานการณ์ที่
เกิดขึ้น 

  (๓) การส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรมและการฝึกซ้อมในการ
ทดสอบแผน แนวทางปฏิบัติของระบบบัญชาการเหตุการณ์ให้แก่
เจ้าหน้าท่ี 
  นอกจากน้ี ลมช. ได้ชี้แจงโดยให้ความส าคัญกับ  
  (๑) การเตรียมความพร้อมและขีดความสามารถของหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องกับการเตรียมพร้อมของประเทศ ตามยุทธศาสตร์การ
เตรียมพร้อมแห่งชาติ 
  (๒) เพื่อทดสอบระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command 
System)/ขีดความสามารถและการตอบสนองต่อวิกฤตการณ์  
  (๓) ทดสอบระบบการประสานแผน แนวทางการปฏิบัติ และ
เสริมสร้างขีดความสามารถในการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงาน 
    ๓) การฝึกซ้อมการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ระหว่างวันที่ 
๒๐ – ๒๔ ก.ค. ๒๕๕๘ ณ สมช. ศูนย์ราชการฯ โดยมี รอง ลมช. 
(นายพรชาต บุนนาค) เป็นประธาน 
    การฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ เป็นการฝึกแก้ปัญหา
สถานการณ์ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทาง
ทะเล (Maritime Security) โดยใช้กลไกการบริหารจัดการ คือ
คณะกรรมการนโยบายและอ านวยการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ
ทางทะเล (นอปท.) และศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษา
ผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล (ศรชล.) เป็นหลัก ร่วมกับหน่วยงาน
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ตามแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘ 
และคณะกรรมการปูองกันและขจัดมลพิษทางน้ าเนื่องจากน้ ามัน 
(กปน.) รวมทั้งเพิ่มการสนธิความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน ๆ  
ที่เกี่ยวข้องด้านความมั่นคงทางทะเล 
    ทั้งนี้ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้เข้าร่วมการฝึกเพื่อทดสอบแผนและ
การประสานแผนของหน่วยงานในรูปแบบการฝึกปัญหาที่บังคับการ  
ณ ท่ีตั้งปกติของหน่วย ผ่านระบบสารสนเทศ  
    ๔) การตรวจเย่ียมส่วนควบคุมการฝึกซ้อมการบริหาร
วิกฤตการณ์ระดับชาติ  เมื่อวันท่ี ๒๒ ก.ค. ๒๕๕๘ ลมช. ได้ตรวจ
เยี่ยมหน่วยงานท่ีจัดตั้งในส่วนควบคุมการฝึก ได้แก่ ส่วนควบคุมการ
ฝึก (สคฝ.) ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของ
ชาติทางทะเล เขต ๒ (ศรชล. เขต ๒) และ ศูนย์ประสานงานของ
คณะกรรมการปูองกันและขจัดมลพิษทางน้ าเนื่องจากน้ ามัน (กปน.) 
และ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด ณ ส านักงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 
    ๕) การประชุมการประเมินผลหลังการฝึกซ้อมการบริหาร
วิกฤตการณ์ระดับชาติ เมื่อวันที่ ๒๔ ก.ค. ๒๕๕๘ ณ สมช. ศูนย์
ราชการฯ โดยมี รอง ลมช. (นายพรชาต บุนนาค) เป็นประธาน โดย
การประชุมประเมินผลหลังการฝึก Hot Wash ส่วนควบคุมการฝึกได้
ประเมินผลหลังการฝึก ในประเด็นต่างๆ อาทิ การพัฒนาระบบ
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สารสนเทศและการสื่อสารในการปฏิบัติจริงและในการฝึก การ
ก าหนดหน่วยงานและผู้เข้าร่วมการฝึก กลไกการประสานงาน
ระหว่างหน่วยงาน การปฏิบัติของหน่วยงานในพ้ืนท่ี 
    ๖) การประชุมการทบทวนการปฏิบัติหลังการฝึกซ้อมการ
บริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ เมื่อวันที่ ๒๘ ก.ค. ๒๕๕๘  
ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ โดยมี รอง ลมช. (นายพรชาต 
บุนนาค) เป็นประธาน ท่ีประชุมรายงานผลการปฏิบัติในการฝึกของ
หน่วยงานต่างๆ อาทิ (๑) การประเมินตั้งแต่ขั้นตอนการอ านวยการ
การจัดการฝึก (๒) ผลการฝึกปฏิบัติของศูนย์ประสานการปฏิบัติใน
การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลและ การควบคุมการฝึก 
โดย ผู้แทนกองทัพเรือ/ส่วนควบคุมการฝึก (๓) ผลการฝึกปฏิบัติตาม
แผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘  
การจัดตั้งกองบัญชาการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
และผลการฝึกของจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ
จังหวัดสงขลา โดย ผู้แทนกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
(๔) ผลการใช้งานระบบการติดต่อสื่อสารที่ใช้ในการฝึก โดย ผู้แทน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (๕) ผลการฝึกการ
จัดการด้านพลังงาน โดย ผู้แทนกระทรวงพลังงาน (๖) ผลการฝึก
ด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดย ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข  
(๗) ผลการฝึกการปูองกัน การขจัด และการฟื้นฟู ภายหลังการขจัด
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คราบน้ ามันในทะเล โดย ผู้แทนกรมเจ้าท่า (๘) ผลการฝึกด้านการ
ประชาสัมพันธ์และจัดการข่าวสาร โดย ผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์ 

 ๖ 
ส.ค. 
๕๖ 

ยุทธศาสตร์พัฒนา
เพื่อเสริมความ
มั่นคงของชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ -
๒๕๖๐ เป็นกรอบ
แนวทางที่ให้
ความส าคัญกับ
การพัฒนาด้าน
ต่างๆ เพื่อเสริม
ความมั่นคงของ
ชาติให้กับชุมชน
ชายแดนและ
หมู่บ้านคู่ขนาน
เพื่อความมั่นคง
ตามแนวชายแดน  

๒. การพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติ 
   การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา
เพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติ คร้ังท่ี ๔/๒๕๕๘  
โดยมี รอง ลมช. (นายพรชาต บุนนาค) เป็นประธาน เมื่อวันท่ี ๒๙ 
ก.ค. ๕๘ โดยที่ประชุมพิจารณา 
   ๑) ค าสั่งและองค์ประกอบส านักงานเลขานุการ
คณะกรรมการนโยบายและอ านวยการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคง
ของชาติ (สล.นพช.) โดยจะไดจ้ัดท าแผนภูมิการประสานการ
ด าเนินงาน และทบทวนปรับอ านาจหน้าที่ของแต่ละฝุายภายใต้  
สล.นพช. ให้มีความชัดเจน 
   ๒) การพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์การจัดท าแผนงานด้านความ
มั่นคงของจังหวัด ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยจะทบทวนหลักเกณฑ์
การจัดท าแผนงานด้านความมั่นคงของจังหวัด และด าเนินการให้
สอดคล้องกับปฏิทินงบประมาณ และเสนอคณะอนุกรรมการฯ 
พิจารณาความเหมาะสมอีกครั้ง 

 

๖๗,๑๒๕ 
บาท 

สมช. 

 


