
รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 

ระหว่างวันที่ ๑ ถึง ๓๑ พฤษภาคม 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
สถาบันพระมหากษัตริย ์

 ๑๘ 
ก.พ. 
๕๘ 

ครม. เห็นชอบ
แนวทางการรักษา
ความมั่นคง
สถาบันหลักของ
ชาติภายใต้การ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย
อันมี
พระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 
ตามข้อเสนอของ 
สมช. 
 
 

การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย ์
ตามที่ สมช. ได้จัดท าแนวทางการรักษาความมั่นคงสถาบันหลัก
ของชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งผ่านการพิจารณาจาก ครม.แล้ว 
โดย ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๑๘ ก.พ. ๒๕๕๘ เห็นชอบแนวทางฯ 
ดังกล่าวและให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบในการด าเนินการ
อย่างมีเอกภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ด้านความมั่นคง 
  ทั้งนี้ สมช. ได้จัดการประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
พิจารณาการขับเคลื่อนแนวทางรักษาความมั่นคงสถาบันหลักของ
ชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข ดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๗ พ.ค. ๕๘ สรุปผลการประชุม 
ดังนี ้
  (๑) ท่ีประชุมมีมติให้จัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนแนวทางการ
รักษาความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ ภายใต้การปกครองระบอบ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒,๕๐๐ 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมเีลขาธิการ
สมช. เป็นประธาน 
  (๒) จัดตั้งคณะอนุกรรมการติดตามการขับเคลื่อนแนวทางการ
รักษาความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ ภายใต้การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมี รอง
เลขาธิการ สมช. เป็นประธาน 
  (๓) จัดท าเอกสารใช้ส าหรับเผยแพร่แนวทางการด าเนินการทั้ง ๖ 
แนวทาง แจกจ่ายให้กับส่วนราชการต่างๆ 
  (๔) จัดท าแบบฟอร์มให้ส่วนราชการรายงานการด าเนินงานท่ี
เกี่ยวข้องกับแนวทางทั้ง ๖ ประกอบด้วย 
    - การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทและ
ความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อสังคมไทย 
    - การส่งเสริมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและ
ขยายผลโครงการออกไปในวงกว้างเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
    - การส่งเสริมการเรียนรู้หลักการทรงงานและแนวพระราชด าริให้
ทุกภาคส่วนสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิต 
    - การด าเนินมาตรการทางกฎหมายเพื่อปกปูองพระเกียรติยศและ
พระบรมเดชานุภาพของสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยความ
ระมัดระวัง รอบคอบ และจริงจัง 
    - การเฝูาระวังและด าเนินการต่อการเคลื่อนไหวท่ีส่งผลกระทบ



- 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 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
    - การเสริมสร้างเอกภาพและประสิทธิภาพในการถวายความ
ปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ ท่ีเหมาะสม
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

นโยบายรัฐบาลที่ ๒    
เร่ือง การรักษาความมั่นคง
ของรัฐและการต่างประเทศ 

    
 
 

 สมช. 

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

 ๒๑ 
ต.ค. 
๕๗ 

เห็นชอบใน
หลักการร่าง
ยุทธศาสตร์ความ
มั่นคงแห่งชาติ
ทางทะเล  
(พ.ศ. ๒๕๕๘ – 
๒๕๖๒) พร้อมท้ัง
ให้ สมช. จัดท า
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีและ
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณด้าน

๑. การรักษาความมั่นคงของชาติทางทะเล 
    ๑) จัดการประชุมคณะอนุกรรมการจัดการความรู้เพ่ือ
ผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล (อจชล.) คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๘  
(๗ พ.ค. ๒๕๕๘) โดยที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าการด าเนินการ
ภายใต้แผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔) 
และการด าเนินงานของ อจชล. ที่ผ่านมา รวมทั้งได้มีการหารือถึง
การด าเนินภารกิจทางทะเลที่เกี่ยวข้อง อาทิ การจัดการปัญหาการ
ประมงท่ีผิดกฎหมาย (IUU Fishing) การพัฒนาศูนย์ประสานการ
ปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) และ 
การรื้อถอนแท่นขุดเจาะน้ ามันในทะเลที่หมดอายุการใช้งาน เป็นต้น 
    ๒) จัดการประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพ่ือหารือกับ
กองทัพเรือ เพ่ือพิจารณาแนวทางการพัฒนาศูนย์ประสานการ

 
 

๓๒,๕๕๐ 
บาท 

 
 
 
 
 
 

 
 

๗๐๐ 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศักยภาพในการปฏิบัติการ
ทางทหารร่วมกันของอาเซียน 

ความมั่นคง
แห่งชาติทางทะเล 

ปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.)  
(๑๕ พ.ค. ๒๕๕๘) มี รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (นาย
พรชาต บุนนาค) เป็นประธาน โดยที่ประชุมได้หารือแนวทาง 
การพัฒนา ศรชล. ให้เป็นศูนย์อ านวยการที่มีอ านาจสั่งการและ
บูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจทางทะเล 
ซึ่งที่ประชุมมีมติ ดังนี ้ 
     (๑) การยกระดับ ศรชล.ด าเนินการโดยการตรา พระราชบัญญัติ
การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. ....  
     (๒) ให้น าคณะกรรมการนโยบายและอ านวยการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (นอปท.) มาก าหนดเป็น
คณะกรรมการในระดับนโยบายตามพระราชบัญญัติ และยกระดับ 
ให้ นรม.เป็นประธาน รวมทั้งปรับองค์ประกอบ อ านาจหน้าท่ี  
ของคณะกรรมการนโยบาย และคณะกรรมการ ศรชล. ให้ม ี
ความเหมาะสมและสอดรับกัน  
    ทั้งนี้ สมช. จะได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อก าหนด
แนวทางการพัฒนา ศรชล. ในการพิจารณาร่างดังกล่าวต่อไป  
ก่อนน าเสนอที่ประชุม ส่วนราชการ และ นอปท. เป็นล าดับต่อไป 
    ๓) จัดการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพ่ือก าหนดแนว
ทางการพัฒนาศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์
ของชาติทางทะเล (ศรชล.) คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๘ ( ๒๘ พ.ค. ๒๕๕๘) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

๑๕,๒๕๐ 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เพื่อจัดท าและขับเคลื่อนแผนความมั่นคงทางทะเลให้เกิดความ
ต่อเนื่อง รวมทั้งพิจารณา ร่าง”พระราชบัญญัติการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. ....” โดยที่ประชุมเห็นควร 
ให้ความส าคัญกับประเด็นดังต่อไปนี้  
     (๑) โครงสร้างการบริหารจัดการทางทะเล ในประเด็นความ
เชื่อมโยงของกลไกระดับนโยบายและอ านวยการทั้งในส่วนกลาง 
และระดับพื้นท่ี  
     (๒) สถานะของกฎหมายในการใช้อ านาจการจัดการในภาวะ
วิกฤต โดยเฉพาะความเช่ือมโยงกับกฎหมายที่มีอยู่ อาทิ 
พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  
พ.ศ. ๒๕๕๑ และ พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นต้น  
   (๓) ขั้นตอนและกระบวนการน าเสนอร่างพระราชบัญญัติ โดย
ให้มีการจัดท าบันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่าง
พระราชบัญญัต ิดังกล่าวด้วย 

 

 



- 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 

   ๒. การด าเนินการเกี่ยวกับการเปิดจุดผ่านแดน 
   ๑) สมช. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการเปิดจุด
ผ่านแดน คร้ังท่ี ๓/๒๕๕๘ (๘ พ.ค. ๒๕๕๘) มีเลขาธิการสภาความ
มั่นคงแห่งชาติ เป็นประธาน สรุปผลประชุม ดังน้ี 
      (๑) การก่อสร้างอาคารด่านพรมแดนบ้านหาดเล็กหลังใหม่  
กรมศุลกากรมีหนังสือขอความอนุเคราะห์กระทรวงการต่างประเทศ
ประสานความร่วมมือ กับฝุายกัมพูชาเกี่ยวกับหลักเขตแดนที่ ๗๓  
ที่พบอยู่ในปัจจุบันตั้งอยู่ในต าแหน่งที่ไม่ถูกต้อง  
      ที่ประชุมมีมติ เห็นควรชะลอการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ไว้
ก่อน และให้กระทรวงการต่างประเทศ น าเรื่องนี้เข้าหารือในที่
ประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา 
      (๒) การพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์และแนวทางการสั่งระงับ
หรือปิดจุดผ่านแดนประเภทต่างๆ จากการประชุมคณะอนุกรรมการ
พิจารณาการเปิดจุดผ่านแดน ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๘ ที่ประชุมได้มีมติให้ 
สมช. ไปพิจารณายกร่างหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ปิดหรือระงับการผ่านเข้า – ออกบริเวณชายแดนกรณีเร่งด่วนหรือ
ฉุกเฉินเฉพาะหน้าเพิ่มเติมจากหลักเกณฑ์และแนวทางการเปิดจุด
ผ่านแดนประเภทต่างๆ น าเข้าพิจารณาในคณะอนุกรรมการฯ ต่อไป 
      ที่ประชุมมีมติ ให้ฝุายเลขานุการน าข้อคิดเห็นของที่ประชุมไป
ปรับให้เกิดความเหมาะสม และมอบให้จังหวัดเป็นหน่วยงาน

 

๒๔,๓๗๕ 
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 

รับผิดชอบหลัก จัดตั้งกลไก ก ากับ ดูแลผลกระทบด้านความมั่นคงที่
จะเกิดขึ้นในกรณีจะมีการปิดด่าน โดยให้แจ้งเตือน เฝูาระวัง และ
แจ้งให้คณะอนุกรรมการพิจารณาการเปิดจุดผ่านแดนถาวรทราบ 
และน าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป   
   ๒) การแก้ไขปัญหาบริเวณด่านชายแดน โดย สมช. จัดการ
ประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพ่ือตรวจสอบรายละเอียดความ
เหมาะสมของแผนงาน/โครงการ เกี่ยวกับการพัฒนาด่านและ
พ้ืนที่ชายแดนของจังหวัดน่านและจังหวัดแม่ฮ่องสอน ( ๒๘ พ.ค. 
๒๕๕๘)  โดยมี รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาต.ิ (นายพรชาต 
บุนนาค) เป็นประธาน สรุปผลการประชุม ดังนี ้
      (๑) องค์การบริหารส่วนต าบลน้ ามวบ อ.เวียงสา จ.น่าน ขอ 
ผ่อนผันปรับผิวจราจรเส้นทางจากบ้านน้ าปี้ บริเวณชายแดนไทย-
ลาว ด้านตรงข้ามบ้านแค่น แขวงไชยะบุรี สปป.ลาว ระยะทางรวม 
๑๗.๕ กิโลเมตร และขอเปิดจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนไทย-ลาว 
บริเวณบ้านน้ าปี้ ต าบลน้ ามวบ อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน  
ทั้งนี้ พื้นที่ท่ีขอผ่อนผันดังกล่าวอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ  
ที่ประชุมมีมตใิห้จังหวัดน่านไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
เพื่อก าหนดแนวทางการด าเนินการที่ชัดเจนต่อไป 
      (๒) จังหวัดแม่ฮ่องสอนขออนุมัติการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน
ต้ังแต่สะพานคอนกรีต เสริมเหล็กกิโลเมตรที่ ๐-๘๔๐ ถึงจุดผ่อน

 
 
 
 

 
 

๒,๐๐๐ บาท 



- 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 

ปรนการค้าชายแดนบ้านห้วยต้นนุ่น ต.แม่เงา อ.ขุนยวม จ.
แม่ฮ่องสอน กิโลเมตรที่ ๑๐-๕๔๐ ระยะทางรวม ๙.๗ กิโลเมตร  
ที่ประชุมมีมตมิอบให้ จ.แม่ฮ่องสอน ขออนุญาตด าเนินการในการ
ก่อสร้าง ปรับปรุงถนนดังกล่าวกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และ
พันธุ์พืช ก่อน ส าหรับจุดที่ตั้งด่านนั้นให้ จ.แม่ฮ่องสอน ประสานใน
รายละเอียดกับกรมปุาไม้ รวมทั้งให้มีมาตรการปูองกันผลกระทบที่
อาจเกิดขึ้นควบคู่ไปกับการส ารวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ
ร่วมกัน ต่อไป 

   ๓. การอ านวยการและประสานข่าวกรองความมั่นคง 
   จัดการประชุมเพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์และปัญหาส าคัญท่ี
กระทบต่อความมั่นคงทั้งปัญหาภายในประเทศและปัญหาระหว่าง
ประเทศ โดยได้ประเมินสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของกลุ่มพลัง
ทางการเมือง และสถานการณ์ชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้ง
แนวโน้มสถานการณ์ใน จชต. ทั้งนี้ สมช. ไดจ้ัดท าเป็นรายงานเสนอ 
รอง นรม.ฝุายความมั่นคง คสช. และผู้บริหาร สมช. พิจารณาใช้
ประโยชน์ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงแลผลประโยชน์
แห่งชาติของไทย       
 
 

 

๕๑,๖๐๐ 

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 

    ๔. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายสากลและปัญหา
อาชญากรรมข้ามชาติ    
   ๑) เลขาธิการความริเร่ิมแห่งอ่าวเบงกอลส าหรับความร่วมมือ
หลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (Bay of Bangal 
Intiative for Milti – Sectoral Technical and Economic 
Cooperation – BIMSTEC) เข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อ
ราชการกับเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ  (๑ พ.ค. ๒๕๕๘) 
โดยเลขาธิการ BIMSTEC ได้แสดงความกังวลต่อภัยคุกคามด้านการ
ก่อการร้ายโดยท้ังสองฝ่ายมีความเห็นพ้องกันว่าการแก้ไขปัญหา
จะต้องอาศัยความร่วมมือในลักษณะที่เป็นภูมิภาค เนื่องจากมี
ลักษณะที่ข้ามชาติและเช่ือมโยงกับอาชญากรรมอื่นๆ พร้อมกันน้ีได้
หารือในโอกาสที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
คณะท างานร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านการต่อต้านการก่อการร้าย
และอาชญากรรมข้ามชาติในกรอบ BIMSTEC (BIMSTEC JWG – 
CTTC) ครั้งท่ี ๗ โดยเห็นว่า กลไก BIMSTEC JWG – CTTC เป็น
กลไกที่มีความส าคัญต่อเนื่องในการด าเนินการและครอบคลุม
ความร่วมมือในการต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้าม
ชาติ ประกอบด้วยคณะท างานรวม ๔ คณะ ได้แก่ คณะท างานย่อย
ด้านการข่าวกรอง ด้านยาเสพติด ด้านการสนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้าย และด้านกฎหมาย 

 
 
 

๓,๕๐๐ 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 

   อนึ่ง การประชุมคณะท างานร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านการ
ต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติในกรอบ BIMSTEC 
ครั้งท่ี ๗ ก าหนดมีขึ้นระหว่างวันท่ี ๕-๖ ส.ค. ๒๕๕๘ ณ กรงุเทพฯ 
   ๒) จัดการประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาแนว
ทางการปฏิบัติและการใช้ข้อมูลร่วมกันในการบังคับใช้กฎหมายใน
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การก่อการ
ร้ายและกลุ่มแนวคิดหัวรุนแรงสุดโต่ง (๑๔ พ.ค. ๒๕๕๘) ที่ประชุม
หารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลในการพัฒนากลไกการแลกเปลี่ยนข้อมูล 
การใช้ข้อมูลเพื่อการบูรณาการระบบการปฏิบัติงานด้านการบังคับใช้
กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้การด าเนินการด้านการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้าย 
โดยที่ประชุมมีมติ ดังนี ้
     (๑) เห็นชอบการจัดท าการเชื่อมโยงฐานข้อมูลความมั่นคงด้าน
อาชญากรรมและการก่อการร้าย 
     (๒) สมช. จะเป็นเจ้าภาพจัดให้มีระบบการบริหารจัดการข้อมูล 
โดยมี สพธอ. เป็นผู้สนับสนุนในด้านเทคนิคและการรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูล 
     (๓) สมช. จะน าข้อเสนอต่างๆ ของหน่วยงาน จัดท าเป็นข้อพึง
ปฏิบัติ (Code of conduct) ในการด าเนินงานการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การก่อการร้าย และเสนอให้ ครม. หรือ 

 

 

๒,๔๕๐ 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 

คสช. พิจารณาเห็นชอบเพื่อด าเนินการต่อไป 
  ๓) มอบหมายผู้แทน สมช. เข้าร่วมการประชุม 7th Meeting 
of the BIMSTEC Sub-Group on Combating the 
Financing of Terrorism ( ๒๗ – ๒๘ พ.ค. ๒๕๕๘) 
ณ กรุงทิมพู ราชอาณาจักรภูฏาน มผีลการประชุม ดังนี ้
     (๑) ที่ประชุมเห็นชอบให้ประเทศสมาชิกตรวจสอบรายช่ือผู้ถูก
ก าหนดเป็นประจ าและหากพบการเคลื่อนไหวของผู้ต้องสงสัยให้แจ้ง
ประเทศต้นทาง  
     (๒) ส านักงานเลขาธิการ BIMSTEC จะเป็นผู้บริหารจัดการ
เว็บไซต์ของ BIMSTEC SG-CFT ต่อจากส านักงาน ปปง. 
     (๓) ส านักงานเลขาธิการ BIMSTEC ขอให้ประเทศสมาชิกระบุ
ความต้องการโปรแกรมการฝึกอบรมที่ต้องการและแจ้งให้ส านักงาน
เลขาธิการ ทราบภายในระยะเวลา ๒ เดือน 
     (๔) ประเทศสมาชิกต้องมีการปรับปรุงรายละเอียดผู้
ประสานงานหลักให้เป็นปัจจุบันภายในระยะเวลา ๑ เดือน   
     (๕) การประชุม BIMSTEC JWG-CTTC จะพิจารณาขยาย
ขอบเขตความร่วมมือด้านการต่อต้านการฟอกเงินเพื่อสนับสนุนการ
ก่อการร้าย โดยการพิจารณาขอบเขตของคณะท างานย่อยว่าด้วย
การสกัดกั้นการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายไปสู่
อาชญากรรมข้ามชาติประเภทอื่นๆ 

 

๘๘,๐๒๐ 

บาท 



- 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 

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

 ๒๑ 
ต.ค. 
๕๗ 

เห็นชอบแนวทาง
การจัดท า
งบประมาณปี 
๒๕๕๙ ตาม
ข้อเสนอของ
ส านักงบประมาณ
โดยมอบหมายให้ 
สมช. เป็นเจ้าภาพ
หลักในการจัดท า
งบประมาณใน
ลักษณะบูรณา
การ เรื่อง  
การขับเคลื่อนการ
แก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดน
ภาคใต้  

๑. การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ จชต. 
มีผลการด าเนินการ ๒ เรื่องหลักท่ีเด่นชัด คือ 
    ๑) นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้   
      - จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพิจารณาร่างนโยบายการ
บริหารและการพัฒนา จชต. พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ (๑๑ – ๑๒ 
พ.ค. ๒๕๕๘) ณ โรงแรม ซี เอส ปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยมี 
เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาตเิป็นประธาน ซึ่งท าใหไ้ด้รับฟัง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างนโยบายฯ จาก ๔ เวที คือ  
       (๑) เวทีผู้น าศาสนา และภาคประชาสังคม เสนอให้ทุกภาค
ส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท ายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ  
       (๒) เวทีภาครัฐ เสนอให้มีการสร้างกลไก สร้างเอกภาพ และ
บูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงการจัดสรรงบประมาณ
ต้องครอบคลุม  
       (๓) เวทีภาคสตรี และเยาวชน เสนอว่ายุทธศาสตร์ แผนงาน 
และโครงการ ต้องสะท้อนความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ี และ
การเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวน การเยียวยา  
       (๔) เวทีภาควิชาการและสื่อมวลชนในพื้นที่ จชต. เสนอเรื่อง
การบังคับวิถีให้สามารถน านโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
    ทั้งนี้ สมช. จะปรับร่างนโยบายตามที่ได้รับฟังให้สมบูรณแ์ละจะ
จัดการประชุมคณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นเพื่อจัดท าร่าง

 
 
 

๔๒๖,๐๐๐ 
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 

นโยบายฯ ครั้งสุดท้าย ก่อนน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ คปต. 
ทราบ และน าเสนอสภา มช. พิจารณา ก่อนน าเสนอ ครม. ทราบ 
และ สนช. ทราบต่อไป 
     - จัดการประชุมคณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็น เพ่ือ
พิจารณาร่างนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๘ ( ๒๙ พ.ค. ๒๕๕๘) 
ได้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากท่ีประชุมคณะอนุกรรมการฯ 
น ามาปรับร่างนโยบายฯ ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน โดยให้ปรับเนื้อหา
ในรายละเอียดในส่วนของถ้อยค าต่างๆ ให้มีความชัดเจนเหมาะสม
มากยิ่งข้ึน และจะได้น าร่างนโยบายฯ ท่ีปรับแล้วแจ้ง
คณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณาให้เกิดความชัดเจนอีกครั้ง 
   ๒) การอ านวยการพูดคุยเพ่ือสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ประชุมคณะกรรมการอ านวยการพูดคุยเพ่ือสันติสุขจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ คร้ังท่ี ๒/๒๕๕๘ (๑๕ พ.ค. ๒๕๕๘) โดยมี นรม. 
เป็นประธาน ได้รายงานความคืบหน้าของการพูดคุยสันติสุขต่อ
นายกรัฐมนตรีทราบ ตลอดจนได้รับข้อสั่งการให้ สมช. มีบทบาทเป็น
ผู้ประสานงานหลักถึง สมช. มาเลเซีย ในเรื่องการพูดคุย  
 
 
 

 
 

 
 

๓๐,๒๕๐ 
บาท 

 
 
 
 
 
 

 

๓๔,๘๐๐ 
บาท 



- 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 

   ๒. การแกไ้ขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้านอื่น  ๆที่ส าคัญ ๓ เรื่อง  
    ๑) ประชุมอนุกรรมการแก้ไขปัญหาท่ีดินและพัฒนาชุมชน
บริเวณพ้ืนที่เชื่อมต่อกับเขตอุทยานแห่งชาติบูโด – สุไหงปาดี 
(อปด.) (๑๔ พ.ค. ๒๕๕๘) ณ โรงแรม เอส. ดี. อเวนิว โดยมี นาย
ภาณุ อุทัยรัตน์ เป็นประธาน ที่ประชุมได้พิจารณาจัดล าดับ
ความส าคัญของปัญหาเพื่อเร่งแก้ปัญหาที่ท ากินของราษฎร และ
ปัญหาการบุกรุกท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากกลุ่ม
ผู้มีอิทธิพล และพิจารณาร่างกรอบแนวทางการด าเนินงานของ อปด. 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ และแผนงานโครงการ พ.ศ.
๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ เช่น (๑) แผนงาน อนุรักษ์และจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ ผลผลิต ที่ ๑ โฉนดที่ดินที่ออกให้ประชาชน โดย
มี กรมที่ดินเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ และ (๒) แผนงาน พัฒนาเพิ่ม
รายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ โดยมีกรมอุทยานฯ เป็น
หน่วยงานรับผิดชอบ เป็นต้น 
    ๒) สมช. จัดการประชุมส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สล.คปต.) คร้ัง
ที่ ๓/๒๕๕๘ ( ๒๐ พ.ค. ๒๕๕๘) ณ ส านักข่าวกรองแห่งชาติ โดยมี
นางกนกทิพย์ รชตะนันทน์ รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ/
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธาน ที่ประชุมพิจารณาหัวข้อส าคัญ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๗,๕๐๐ 
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 

ดังนี้  
      (๑) การก่อสร้างหอพักนักศึกษา ณ กรุงไคโรประเทศอียิปต์ 
โดย กต. ศอ.บต. กอ.รมน. ภาค ๔ ศธ. สงป. ที่ประชุมมีมตใิห้
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องประชุมหารือพิจารณาเพื่อให้ได้ข้อสรุปท่ีชัดเจน
รวมทั้งแหล่งงบประมาณในการด าเนินการดังกล่าว 
      (๒) โครงการติดต้ังระบบป้องกันความปลอดภัยในเขตเมือง 
ระยะที่ ๒ ด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) โดย       
กอ.รมน. ศชต. ที่ประชุมมีมต ิให้ สตช. และ ศชต. จัดท า
รายละเอียดข้อมูลแผนงานเพ่ิมเติม รวมทั้ง ข้อมูลความสอดคล้องกับ
ระบบกล้องวงจรปิด ในระยะที่ ๑ เสนอ สล.คปต. พิจารณาอีกครั้ง 
      (๓) การเร่งรัดให้การช่วยเหลือเยียวยาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เสียชีวิต
และพิการ โดย ศธ. ศอ.บต. กรมบัญชีกลาง สงป. ที่ประชุมมีมติ
เบื้องต้นให้ ศธ. จัดท าข้อมูลของข้าราชการครูที่ได้รับผลกระทบทั้ง 
๑๗๑ ราย โดยน าเสนอ สล.คปต. เพื่อพิจารณาเหตุผลความจ าเป็น
ในการให้ความช่วยเหลือในระยะเร่งด่วน รวมทั้งให้ หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องหารือกันเพื่อให้ได้ข้อสรุปในการเร่งรัดช่วยเหลือข้าราชการ
ครูที่มีความสอดคล้องกับข้อสั่งการของประธาน คปต. 
      (๔) การจัดต้ังกรมทหารพราน นาวิกโยธิน ในพื้นที่ จชต. โดย 
กอ.รมน. กองทัพเรือ ที่ประชุมมีมต ิให้น ารายละเอียดแผนงานการ



- 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 

จัดตั้งเข้าสู่ที่ประชุม คปต. ในการประชุม คปต. ครั้งต่อไป 
    ๓) จัดการประชุมส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สล.คปต.) คร้ัง
ที่ ๔/๒๕๕๘ ( ๒๘ พ.ค. ๒๕๕๘) มี ผอ.ศปป. ๕ กอ.รมน. เป็น
ประธาน มีมติที่ประชุม ดังน้ี  
       (๑) โครงการติดต้ังระบบป้องกันความปลอดภัย ในเขตเมือง 
ระยะที่ ๒ ด้วยระบบกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (CCTV) มติที่ประชุม 
ให้ ศชต. ปรับการใช้งบประมาณของโครงการแบ่งเป็น ๒ ส่วนได้แก่ 
ส่วนของกล้องและอุปกรณ์และในส่วนของการก่อสร้างอาคาร
ปฏิบัติการ รวมทั้ง ศชต. จัดท ารายละเอียดของโครงการน าส่ง 
สล.คปต. และ สงป. พิจารณาโดยเร็ว   
       (๒) โครงการพัฒนานิติวิทยาศาสตร์ต ารวจเพ่ือรองรับการ
แก้ปัญหา จชต. มติที่ประชุมให้ ศชต. จัดท ารายละเอียดของ
โครงการตามระเบียบของ สงป./ระเบียบพัสดุ น าเสนอ สล.คปต. 
ภายในสองสัปดาห์เพื่อเข้าที่ประชุม ศปต. ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๘ 
 
 
 
 
 



- 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 

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 ได้ด าเนินการ ๓ ส่วน คือ 
   ๑) จัดการประชุมหารือเพ่ือติดตามการด าเนินงานขับเคลื่อนกล
ยุทธ์ในกรอบยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๕๗ - 
๒๕๖๑) (๘ พ.ค. ๒๕๕๘) สมช. ได้จัดการประชุมร่วมกับหน่วยงาน
หลัก (มท. กห. และ สตช.) เพื่อก าหนดแนวทางขับเคลื่อนกลยุทธ์ที่
รับผิดชอบและรายงานความคืบหน้าการจัดท าแผนงาน/โครงการ
รองรับยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ โดยที่ประชุมเห็นชอบ 
(ร่าง) โครงการหลัก (Main Project) เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานรองรับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ และ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ จ านวน ๑๑ โครงการ
หลัก ดังนี ้
  - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเตรียมความพร้อมของทุกภาคส่วน
ให้พร้อมเผชิญกับภาวะไม่ปกติ ประกอบด้วย (๑) โครงการทบทวน
และพัฒนาแผนให้พร้อมเผชิญกับภาวะไม่ปกติ (๒) โครงการเตรียม
ความพร้อมด้านสาธารณภัย (๓) โครงการจัดเตรียมระบบสื่อสาร
หลักและสื่อสารส ารอง (๔) การพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลด้าน
ความมั่นคง (๕) การพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลร่วม (การประชาสัมพันธ์
และจัดการข่าวสาร) และ (๖) การฝึกซ้อมเพื่อทดสอบแผนด้าน 
สาธารณภัยและการปูองกันประเทศ 
  - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การผนึกก าลังและบูรณาการแผนในทุก

 

๑๔,๘๐๐ 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

ระดับ ประกอบด้วย (๑) การจัดท าแผนรองรับงานด้านสาธารณภัย 
และ (๒) การจัดท าแผนรองรับงานด้านการปูองกันประเทศ 
  - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการที่มีเอกภาพและ
ประสิทธิภาพ ประกอบด้วย (๑) การบัญชาการเหตุการณ์และพัฒนา
ระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ (๒) การบริหารจัดการด้าน 
สาธารณภัย (๓) การบริหารจัดการด้านการปูองกันประเทศ 

   ๒) ผู้แทน สมช. เข้าร่วมการประชุมหารือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การเตรียมพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑) (๑๙ พ.ค. 
๒๕๕๘) โดยมีรองอธิบดีกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
เป็นประธาน สืบเนื่องจาก มท. มอบหมายให้ ปภ. เป็นหน่วยงาน
หลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ. 
๒๕๕๗ – ๒๕๖๑) ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ มท. เป็นหน่วยงานหลัก 
คือ ประเด็นยุทศาสตร์ที่ ๒ (การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและศักยภาพให้
คน ชุมชน และสังคม) และ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ (การเสริมสร้าง
ความร่วมมือกับต่างประเทศ) 
   ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบโครงการหลัก (Main Project) ตามที่ มท. 
เสนอ จ านวน ๕ โครงการ ดังน้ี 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ได้แก่  
   - โครงการเตรียมความพร้อมให้คน ชุมชน และสังคม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านสาธารณภัย  
   - โครงการพัฒนาการจัดท าระบบฐานข้อมูลสาธารณภัยระดับ
ท้องถิ่น  
   - โครงการส่งเสริมให้มีกลไกการประสานงานเชิงรุก ในพ้ืนท่ี
ชายแดน ทะเล เกาะแก่ง และพื้นท่ีเสี่ยงสาธารณภัย 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ได้แก่  
   - โครงการเสริมสร้างและพัฒนาความร่วมมือกับต่างประเทศด้าน
สาธารณภัยและความมั่นคง  
   - การพัฒนาและจัดท าข้อมูลเพื่อการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม
และการบรรเทาสาธารณภัยกับต่างประเทศ  

   ๓) การฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจ าปี ๒๕๕๘  
(C-MEX ๑๕) สมช. ได้ประสานหารือกับหน่วยที่เกี่ยวข้อง ๒ เรื่อง
ดังนี้ 
     - การประชุมหารือแนวทางการประเมินผลการฝึกการบริหาร
วิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจ าปี ๒๕๕๘ (๗ พ.ค. ๒๕๕๘) โดยที่
ประชุมรับทราบสถานการณ์การฝึกและปัญหาฝึก แนวทางการ
ประเมินผลการฝึกท่ีผ่านมา และหารือแนวทางการประเมินผลการ
ฝึกโดยให้ความส าคัญกับการประเมินผลตามวัตถุประสงค์การฝึก 
เปูาหมายการฝึกของหน่วยงาน การปฏิบัติในระดับต่างๆของ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยงาน และการยกระดับภัย โดยที่ประชุมมอบให้ ฝุายเลขานุการ
อนุกรรมการประเมินผลการฝึกจัดท าร่างแบบการประเมิน และ
ก าหนดกรอบการประเมินผลการฝึก เพื่อเสนอต่ออนุกรรมการฯ 
พิจารณาต่อไป  
    - จัดการประชุมส่วนควบคุมการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์
ระดับชาติประจ าปี ๒๕๕๘ คร้ังท่ี ๑ (๑๙ พ.ค. ๒๕๕๘) โดยมีผู้ช่วย
เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธาน สรุปผลการประชุม 
ดังนี้ ที่ประชุมได้ให้ความส าคัญกับระบบการสื่อสารซึ่งกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้รับผิดชอบท้ังการอบรมเพื่อมาตรฐาน 
และการดูแลระบบการสื่อสารระหว่างฝึก ทั้งนี้ ระบบการสื่อสารจะ
ใช้เว็บ EOC โดยมีระบบ GIN Conference และ ระบบโทรศัพท์
พื้นฐาน เป็นระบบส ารองและสนับสนุนการฝึก รวมทั้งแผนการ
ส ารองกระแสไฟฟูาในการสนับสนุนระบบการสื่อสารด้วย การอบรม
ปรับมาตรฐานฯ จะด าเนินการโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ซึ่งจะมีการจัดการอบรมอีก ๒ ครั้ง คือ การอบรม
ส าหรับเจ้าหน้าที่ของส่วนกลาง ณ ส านักงานสถิติแห่งชาติ ระหว่าง
วันท่ี ๒๒ – ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และ การอบรมส าหรับเจ้าหน้าที่
ส่วนภูมิภาค ณ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันท่ี ๒๘ – ๒๙ พฤษภาคม 
๒๕๕๘ 

 
 
 

 
 

๘๗๕ บาท 



- 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 

   ๒. การพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติ 
    การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา
เพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติ คร้ังท่ี ๓/๒๕๕๘ (๑๔ พ.ค. ๒๕๕๘) 
โดยที่ประชุมพิจารณา ๒ เรื่อง ดังนี้     
  (๑) หลักเกณฑ์การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของ
คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ ภายใต้ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ  
พ.ศ. ๒๕๕๘ มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ และให้ฝุาย
เลขานุการฯ น าร่างหลักเกณฑ์หารือกับส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา โดยไม่ให้ขัดกับอ านาจของ ประธานกรรมการ/
อนุกรรมการ ภายใต้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนา
เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  (๒) การจัดท าค าสั่ง และองค์ประกอบส านักงานเลขานุการ
คณะกรรมการนโยบายและอ านวยการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคง
ของชาติ (สล.นพช.) มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ และขอให้
หน่วยงานตรวจสอบและประสานฝุายเลขานุการฯ เพื่อปรับร่างค าสั่ง
แต่งตั้ง สล.นพช. ต่อไป 

 

 

๓๓,๔๗๕ 
บาท 

 



- ๒๒ - 

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 ๒.๔ 
เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี
กับนานาประเทศ ไม่ว่าใน
ด้านการเมือง เศรษฐกิจ หรือ
สังคม โดยจะน ากลไก
ทางการทูตแบบบูรณาการมา
ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนท้ังทางตรงและ
ทางอ้อม  

      ๑. จัดการอภิปรายทางวิชาการ เร่ือง “สถานการณ์ แนวโน้ม 
และบทบาทของสหรัฐฯ และจีน ต่อความมั่นคงของไทยและ
ภูมิภาค” ( ๒๕ พ.ค. ๒๕๕๘ ) มีรองเลขาธิการสภาความมั่นคง
แห่งชาติ (พล.ท.พงศกรฯ) เป็นประธาน สรุปสาระส าคัญ ดังนี ้จีน
ภายใต้การน าของ ปธน.สี จิ้น ผิง มีแนวคิดที่จะรื้อฟื้นเส้นทางสาย
ไหมโบราณ จากคุนหมิงถึงสามประเทศในยุโรป ได้แก่ โปร์แลนด์ 
รัสเซีย และ ตุรกี ทั้งนี้ ได้มีแนวคิดในการสร้างทางรถไฟสายเหนือ
ของไทยเพื่อเชื่อมโยงกับจีน ซึ่งจีนอาจไม่ได้ให้ความส าคัญกับการ
สร้างรถไฟสายนี้เท่าท่ีควรเนื่องจากผลประโยชน์ท่ีจีนจะได้รับไม่
คุ้มค่ากับงบประมาณที่จะลงทุน นอกจากนั้น จีนยังคงให้ความส าคัญ
กับการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ โดยได้มีการก่อตั้งธนาคาร
เพื่อการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานแห่งเอเชีย (AIIB) ขึ้น  
    ๒. จัดการอภิปรายทางวิชาการ เร่ือง “สถานการณ์ แนวโน้ม 
และบทบาทของสหรัฐฯ ต่อความมั่นคงของไทยและภูมิภาค”  
( ๒๙ พ.ค. ๒๕๕๘) มีรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (พล.ท.
พงศกรฯ) เป็นประธาน สรุปสาระส าคัญ ดังนี้ การขยายอิทธิพลของ
จีนกับสหรัฐฯ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่งผลให้ประเทศ
สมาชิกอาเซียนจะต้องก าหนดนโยบายต่างประเทศและความมั่นคง
ให้เหมาะสมกับยุทธศาสตร์ประเทศมหาอ านาจมากยิ่งข้ึน 

 

๕๖,๐๐๐ 
บาท 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

๕๕,๐๐๐ 
บาท 

 



- ๒๓ - 

 


