
รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 

ระหว่างวันที่ ๑ ถึง ๓๐ มิถุนายน 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 ๒    
เร่ือง การรักษาความมั่นคง
ของรัฐและการต่างประเทศ 

     สมช. 

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

 ๒๑ 
ต.ค. 
๕๗ 

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

๑. การรักษาความมั่นคงของชาติทางทะเล 
     ๑) จัดการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพ่ือพิจารณา
แนวทางการพัฒนาศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล คร้ังท่ี ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันท่ี ๑๒ มิ.ย. 
๒๕๕๘ ที่ประชุมมอบให้ประธานอนุกรรมการฯ ประสานหารือกับ
กองทัพเรือ ในฐานะเจ้าของร่างพระราชบัญญัติรักษาผลประโยชน์
ของชาติทางทะเล พ.ศ. .... ในประเด็นการทับซ้อนกันของต าแหน่ง
ประธานกรรมการ ศรชล. กับ ผอ.ศรชล. ซึ่ง ผบ.ทร. เป็นทั้ง ๒ 
ต าแหน่ง นอกจากน้ีที่ประชุมเห็นควรให้มีกลไกการบริหารคณะเดียว 
คือ คณะกรรมการนโยบายรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
(นปท.) โดยหากมีความชัดเจนในประเด็นดังกล่าวให้เสนอ

 

๑๕,๒๕๐ 
บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



- 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 

เพื่อนบ้านและการเสริมสร้าง
ศักยภาพในการปฏิบัติการ
ทางทหารร่วมกันของอาเซียน 

งบประมาณด้าน
ความมั่นคง
แห่งชาติทางทะเล 

คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาต่อไป 
     ๒) ผู้แทน สมช. เข้าร่วมการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ.๑๙๘๒ สมัยท่ี ๒๕ เมื่อ
วันท่ี ๘ – ๑๒ มิ.ย. ๒๕๕๘ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ท่ีประชุม
รับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี ๒๕๕๗ ขององค์กรหลักภายใต้
อนุสัญญาฯ ดังนี้ ๑) ศาลกฎหมายทะเลระหว่างประเทศ ๒) องค์กร
พื้นดินท้องทะเลระหว่างประเทศ และ ๓) คณะกรรมาธิการก าหนด
ขอบเขตของไหล่ทวีป  
   ท้ังนี้ ประเทศต่างๆ ได้กล่าวถ้อยแถลงและแสดงความเห็นใน
ประเด็นต่างๆ อาทิ ความมั่นคง/ปลอดภัยทางทะเล การช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยทางทะเล และปัญหาการอ้างสิทธ์ิทับซ้อนในทะทะเลจีน
ใต้ เป็นต้น  
   ส าหรับถ้อยแถลงของประเทศไทย ได้ให้ความส าคัญกับสงวน
รักษาเพื่อใช้ประโยชน์จากทะเลอย่างยั่งยืน โดยการปรับปรุง
กฎระเบียบและมาตรการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องโดยเฉพาะการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย (IUU fishing) 

 

 

 
 

๑๙๐,๐๐๐ 
บาท 



- 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. การจัดการชายแดน 
    ๑) การจัดท าแผนบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคง 
ได้จัดการประชุมคณะกรรมการร้อยกรองงานของสภาความมั่นคง
แห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันท่ี ๓ ม.ิย. ๒๕๕๘ โดยมี ลมช. เป็น
ประธาน ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ร่างแผนบริหารจัดการชายแดนด้าน
ความมั่นคง (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔) มีแนวทางด าเนินงาน ๘ 
แนวทาง ดังนี้ (๑) จัดระบบป้องกันพ้ืนท่ีชายแดนและพื้นท่ีชายฝั่ง
ทะเล (๒) พัฒนาระบบการแจ้งเตือนภัยความมั่นคง (๓) จัดท าการ
เชื่อมโยงฐานข้อมูลการสัญจรข้ามแดนประกอบด้วยคน สินค้า และ
ยานพาหนะ (๔) พัฒนาระบบสัญจรข้ามแดนให้สามารถป้องกันและ
ควบคุม การลับลอกเข้าเมือง และปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ (๕) 
ด าเนินการจัดระเบียบพื้นที่ท่ีมีเง่ือนไขของปัญหาความมั่นคงหรือ
ควบคุมการใช้พื้นที่ท่ีมีปัญหาเส้นเขตแดนทับซ้อน (๖) พัฒนาระบบ
การข่าว (๗) สนับสนุนและพัฒนาปฏิบัติการจิตวิทยาในพ้ืนท่ี
ชายแดน และ (๘) จัดเฝ้าตรวจพ้ืนท่ีชายฝั่งทะเล  

   ท้ังนี้ จะได้น าเข้าสู่การพิจารณาของสภาความมั่นคงแห่งชาติ โดย
มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ต่อไป 

 

 
 

๖๓,๑๐๐ 
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 

    ๒) ผู้แทน สมช. ในฐานะคณะท างานได้เข้าร่วมการประชุม
คณะท างานด้านการจัดการชายแดน (BMWG) ไทย – มาเลเซีย 
คร้ังท่ี ๒๓ เมื่อวันที่ ๑๐ – ๑๒ ม.ิย. ๒๕๕๘ ณ จังหวัดสงขลา จัด
โดย กองทัพภาคที่ ๔  โดยในการประชุมทางการไทย – มาเลเซียได้
หารือร่วมกันเรื่อง การพัฒนาด่านผ่านแดนและสรุปความคืบหน้า
โครงการพัฒนาด่านผ่านแดนในพ้ืนท่ีชายแดน ประกอบด้วย ด่าน
บ้านประกอบ ด่านสะเดา และ ด่านวังเกลียน และ ได้หารือเกี่ยวกับ
แนวทางการแก้ไขปัญหาชาวโรฮีนจา โดยให้มีการติดต่อประสานงาน
มากขึ้นระหว่างผู้ปฏิบัติทั้ง ๒ ฝ่าย 
    ๓) การเปิดจุดผ่านแดน ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการ
พิจารณาการเปิดจุดผ่านแดน ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันท่ี ๑๙ ม.ิย. 
๒๕๕๘ โดยมีรอง ลมช. (นายพรชาต บุนนาค) เป็นประธาน ที่
ประชุมได้จัดท าข้อมูลเกี่ยวกับผลดี – ข้อจ ากัด ของบริเวณพื้นท่ีบ้าน
หนองเอี่ยน และบ้านป่าไร่ อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
ประเทศ จังหวัดสระแก้ว เพื่อน าเสนอ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก 
ประวิตร วงษ์สุวรรณ) พิจารณาสั่งการเรื่องดังกล่าว 
         ผู้แทน สมช. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันท่ี ๒๕ มิ.ย. 
๒๕๘ นรม. สั่งการ สมช. รับเป็นเจ้าภาพบูรณาการการปรับปรุงและ
พิจารณาการเปิดจุดผ่านแดน ทั้ง ๓ จุด ในจังหวัดสระแก้ว 

 

๓๑,๙๐๐ 
บาท 

 
 
 
 
 
 
 

 

๒๗,๓๗๕ 
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 

ประกอบด้วย (๑) ปรับปรุงขยายจุดผ่านแดนถาวรคลองลึก – ปอย
เปต (๒) พิจารณาจุดผ่านแดนท่ีถาวรบ้านหนองเอี่ยน – สตึงบท  
(๓) พิจารณาเปิดจุดผ่านแดนท่ีบ้านป่าไร่ – โอเนียง ไปพร้อมกับการ
ด าเนินการเรื่องเขตแดน โดยอาจจะเป็นจุดผ่อนปรนการค้าพิเศษ 
เช่น เดียวกับท่ีด่านสิงขร จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
    ๕) จัดการประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาหา
แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหามวลชนกรณีเขตแดนไทย – 
เมียนมา บริเวณบ้านอินทนิลขวางรอยต่อบ้านในกรัง หมู่ ๙ 
ต าบล จ.ป.ร. อ าเภอกระบุรี จังหวัดระนอง เมื่อวันที่ ๒๙ มิ.ย. 
๒๕๕๘ ที่ประชุมได้เสนอแนวทางแก้ปัญหา โดยสร้างความเข้าใจกับ
ประชาชนในพ้ืนท่ีโดยเน้นไปที่แกนน า ท าการส ารวจเขตแดนร่วม
ไทย – เมียนมา ปฏิบัติการด้านข้อมูลข่าวสารเพื่อลดความน่าเชื่อถือ
ของแกนน า 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

๑,๒๒๕ 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 

   ๓. การจัดท ายุทธศาสตร์ความมั่นคงของไทยต่อประเทศรอบบ้าน 
(พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔) ได้จัดการประชุมคณะกรรมการร้อยกรอง
งานของสภาความมั่นคงแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันท่ี ๓ ม.ิย. 
๒๕๕๘ โดยมี ลมช. เป็นประธาน ท่ีประชุมได้พิจารณาร่าง
ยุทธศาสตร์ความมั่นคงของไทยต่อประเทศรอบบ้าน (พ.ศ. ๒๕๕๘ – 
๒๕๖๔)  

   ที่ประชุมมีมติ ให้ปรับแก้ร่างยุทธศาสตร์ฯ ตามความเห็นของที่
ประชุม และจะได้น าเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการ
ร้อยกรองงานในครั้งถัดไป  

๖๓,๑๐๐ 
บาท 

 

 

   ๔. ความร่วมมือในการลาดตระเวนและการบังคับใช้กฎหมายใน
แม่น้ าโขงระหว่าง จีน สปป.ลาว เมียนมา และไทย โดย สมช. 
ด าเนินการจัดโครงการศึกษาปัญหาความปลอดภัยสาธารณะใน
แม่น้ าโขงร่วมกับ ๔ ประเทศ (Field Study into Major Public 
Security Problems along the Mekong River) ณ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมา และราชอาณาจักรไทย เมื่อวันท่ี ๒๐ – ๒๖ 
ม.ิย. ๒๕๕๘ เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
แถลงการณ์ร่วม ๔ ฝ่าย ระดับรัฐมนตรี ข้อ VIII ในการประชุมว่าด้วย

๒๙๒,๙๘๓ 
บาท 
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ความร่วมมือในการลาดตระเวนและการบังคับใช้กฎหมายในแม่น้ า
โขงระหว่าง จีน สปป.ลาว เมียนมา และไทย ลงวันท่ี ๒๖ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๔ มีสารัตถะว่าด้วยรัฐท้ัง ๔ เห็นชอบในหลักการ
การจัดตั้งคณะท างาน (working team) ขึ้น เพื่อรักษาความมั่นคงใน
แม่น้ าโขงท าการศึกษา (field study) ปัญหาอาชญากรรมส าคัญ 
ปรึกษาหารือ และจัดท าข้อเสนอแนะ (suggestions) ส าหรับการ
พัฒนาสภาพความมั่นคงในแม่น้ าโขง สมช. จึงได้ด าเนินโครงการ
ศึกษาปัญหาความปลอดภัยสาธารณะในแม่น้ าโขงร่วมกับ ๔ 
ประเทศ โดยการลงพื้นที่ พบว่า 
   (๑) หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของทั้งสี่ประเทศได้ต่อสู้และยับยั้ง
กลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติตามล าแม่น้ าโขง ยกระดับสถานการณ์
ความปลอดภัยสาธารณะได้ส าเร็จ และสร้างสภาพแวดล้อมท่ี
ปลอดภัยส าหรับการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาค โดยริเริ่มการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลและข่าวกรอง การร่วมลาดตระเวน ปฏิบัติการ
ต่อต้านยาเสพติด “แม่โขงปลอดภัย” (Safe Mekong) โดยเฉพาะ
การลาดตระเวนร่วมได้ช่วยเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับการ
เดินเรือระหว่างประเทศในแม่น้ าโขง 
   (๒) หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของทั้งสี่ประเทศได้ยกระดับการ
ปราบปรามการลักลอบขนยาเสพติดข้ามพรมแดน (transnational 
drug crime) ตั้งแต่ปีท่ีผ่านมา บังคับให้ขบวนการค้ายาเสพติดต้อง
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เปลี่ยนเส้นทางการขนส่งดั้งเดิม รวมถึงใช้เครื่องมือและวิธีการที่
หลากหลายและซ่อนเร้นมากขึ้น  
   (๓) จ าเป็นที่ท้ังสี่ประเทศต้องเสริมสร้างความเข้มแข็งในด้านการ
ติดต่อสื่อสาร ประสานงาน ยกระดับความร่วมมือ และขยายความ
ร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมระหว่างประเทศ เพ่ิมคุณภาพ
ความร่วมมือ  ริเริ่มความร่วมมือ  องค์รวม (comprehensive 
cooperation) และส่งเสริมความเข้มแข็งและอิทธิพลของกลไก
ความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายในแม่น้ าโขงอย่างต่อเนื่อง 
   (๔) คณะท างานร่วมเสนอให้ท้ังสี่ประเทศมีการลงพื้นที่ศึกษา
ประเด็นปัญหาความมั่นคงสาธารณะร่วมกันเป็นประจ าปีละหนึ่งครั้ง 
และหลังเสร็จสิ้นการร่วมลงพื้นที่ในปี ๕๘ ให้ท้ังสี่ประเทศส่งรายงาน
ที่อ้างอิงกับรายงานฉบับนี้ให้แก่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
ส่วนกลางของตน และให้การสนับสนุนข้อมูลปฐมภูมิแก่ JWG เพื่อ
จัดท ารายงานความเข้าใจเกี่ยวกับการร่วมลงพื้นที่ประจ าปี  
   (๕) ยกระดับกลไกแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองระหว่างหน่วยงาน
บังคับใช้กฎหมายส่วนกลางของทั้งสี่ประเทศกับหน่วยงานบังคับใช้
กฎหมายส่วนหน้าตามล าแม่น้ าโขงของทั้งสี่ประเทศ ส่งเสริมความ
แม่นย าและความตรงเวลาของข่าวกรองเพื่อบรรลุแนวทางและการจู่
โจมที่แม่นย า (Accurate Guidance, Accurate Strike)  
   (๖) สร้างความไว้วางใจของประชาชนในพ้ืนท่ีตามล าแม่น้ าโขงท่ีมี
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ต่อกฎหมายและข้อบังคับในการต่อต้านอาชญากรรม เสริมสร้าง
ความรู้เท่าทันอันตรายของอาชญากรรมร้ายแรง และปรับปรุง
สภาพแวดล้อมให้เกิดหลักนิติธรรมในภูมิภาค และส่งเสริม
ความสามารถของเจ้าหน้าท่ีหน่วยงานผู้บังคับใช้กฎหมายของทั้งสี่
ประเทศผ่านการฝึกฝนให้สามารถควบคุมสถานการณ์ความมั่นคง
สาธารณะตามล าแม่น้ าโขงได้ดีขึ้น 

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

 

๕๑,๖๐๐ 

บาท 
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    ๖. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายสากลและปัญหา
อาชญากรรมข้ามชาติ    
   ๑) จัดการประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพ่ือหารือการจัดต้ัง
คณะท างานเฉพาะกิจ เร่ืองความร่วมมือทางด้านกฎหมายและ
ความมั่นคงทางทะเลระหว่างไทย – อินเดีย เมื่อวันที่ ๔ มิ.ย. 
๒๕๕๘ เรื่องนี้สืบเนื่องจากนายอาจิต โดวาล (H.E. Ajit Doval) ที่
ปรึกษาด้านความมั่นคงรัฐบาลอินเดีย ได้เดินทางมาเยือนไทย
ระหว่างวันท่ี ๓๑ มี.ค. ๒๕๕๘ – ๒ เม.ย. ๒๕๕๘ และได้หารือกับ 
รอง นรม.(พล.อ.ประวิตรฯ) ถึงการประชุมคณะท างานร่วมว่าด้วย
ความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างไทยกับอินเดีย (JWG ไทย – 
อินเดีย) โดยทั้งสองฝ่ายเห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะท างานเฉพาะกิจ 
(Task Force) ในประเด็นความร่วมมือทางอาญา กระบวนการ
ยุติธรรม การส่งผู้ร้ายข้ามแดน และการจัดตั้งคณะท างานเฉพาะกิจ 
ด้านความร่วมมือทางทะเล  
   ๒) การประชุมคณะท างานร่วมด้านการเมืองและความมั่นคง 
(Joint Working Group on Political and Security 
Cooperation : JWG - PSC) ระหว่างไทย-เวียดนาม คร้ังท่ี ๗ 
เมื่อวันท่ี ๑๑ มิ.ย. ๒๕๕๘ ลมช. ได้เข้าพบปะหารือกับรัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงความมั่นคงสาธารณะเวียดนาม โดยได้หารือถึงผล
ความคืบหน้าภายใต้การด าเนินการตามWork Programme 2014-

 
 

๘๗๕ บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑,๙๐๙,๐๐๐ 

บาท 
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2016 ซึ่งมีท้ังความร่วมมือ ด้านการเมือง การข่าว การต่อต้าน
อาชญากรรมข้ามชาติ การทหารและการป้องกันประเทศ ความ
ร่วมมือด้านกฎหมายและการยุติธรรม และเรื่องการท าประมงลุกล้ า
น่านน้ า การลักลอบค้าพันธุ์พืชและสัตว์ป่า โดยมีผลการด าเนินการที่
ดีในภาพรวม และทั้งสองฝ่ายได้เน้นย้ ามีให้ด าเนินการให้ครบถ้วน
ตาม Work Programme รวมถึงได้พิจารณาปัญหาและอุปสรรคใน
การด าเนินการ ท้ังนี้ เวียดนามได้ขอแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการออก
กฎหมายเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศจาก
ไทย 
   ๓) จัดการประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพ่ือหารือแนวทาง
ด าเนินการตามรายงานสภาวะประเทศด้านการก่อการร้าย 
(Country Reports on Terrorism 2014) ของสหรัฐอเมริกา 
เมื่อวันท่ี ๒๕ มิ.ย. ๒๕๕๘ โดยตามรายงานฯ ระบุว่าหน่วยงานด้าน
ความมั่นคงของไทยมีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ของกลุ่ม IS 
โดยเฉพาะในประเด็นการเดินทางผ่านประเทศไทยไปยังประเทศ
เป้าหมายหรือประเทศใกล้เคียง แต่อย่างไรก็ตาม รายงานฯ ยืนยันว่า
ไม่พบถึงรายงานความเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มก่อความไม่สงบภาคใต้
ของไทยและกลุ่ม IS หรือกลุ่มก่อการร้ายสากลอื่นๆ ทั้งนี้ หน่วยงาน
ด้านการข่าวของไทย ยืนยันว่าในปัจจุบัน ยังไม่มีหลักฐานยืนยันการ
เข้าร่วมของคนไทยกับกลุ่ม IS และไม่พบความเช่ือมโยงระหว่างกลุ่ม

 

 

 

 

 

 

 

๗๐๐ บาท 
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ล าดับ นโยบายรัฐบาล/การสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิด
ชอบ วัน
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ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

ก่อความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้จริง แต่หน่วยงานด้าน
การข่าวมีการเฝ้าระวังและติดตามอย่างใกล้ชิดในกลุ่มเสี่ยงต่าง  ๆ
   ๔) จัดการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจทานค าแปลร่าง
อนุสัญญา BIMSTEC ว่าด้วยความช่วยเหลือซ่ึงกันและกันในเร่ือง
ทางอาญา คร้ังท่ี ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันท่ี ๒๖ ม.ิย. ๒๕๕๘ เพื่อ
ตรวจทานค าแปลร่างอนุสัญญา BIMSTEC  
   ๕) จัดการประชุมระดมสมองเพ่ือพิจารณาระเบียบปฏิบัติ
ประจ ากรณีการติดตามจับกุมผู้ต้องสงสัยที่เป็นอาชญากรข้ามชาติ 
เมื่อวันท่ี ๓๐ มิ.ย. ๒๕๕๘ ที่ประชุมเสนอควรให้มีการพิจารณาจัดตั้ง
กลไกโดยให้ สมช. เป็นส่วนกลาง และให้ สขช. เป็นหน่วยในส่วน
พื้นที่ ของการปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติประจ ากรณีการติดตาม
จับกุมผู้ต้องสงสัยที่เป็นอาชญากรข้ามชาติ 

 

 

๑๒,๑๒๕ 

บาท 

 

๕๒๕ บาท 

    ๗. การเชื่อมโยงข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล  จัดการประชุมส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาการเช่ือมโยงข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล ครั้งท่ี 
๒/๒๕๕๘ เมื่อวันท่ี ๑๖ มิ.ย. ๒๕๕๘ โดยมี ลมช. เป็นประธาน  
ที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางในการเช่ือมโยงฐานข้อมูลอัตลักษณ์
บุคคลของกระทรวงยุติธรรมเป็นโครงการน าร่องส าหรับการเช่ือมโยง
ข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลในระดับชาติ โดยมีการเชื่อมโยงกับ ๔ 
หน่วยงาน ประกอบด้วย กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมราชทัณฑ์ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 

๑,๐๐๐ 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 

และมอบหมาย สมช. จัดท าร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะ
กิจพิจารณาแนวทางจัดตั้งฐานข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลแห่งชาติ โดยมี
องค์ประกอบส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมราชทัณฑ์ สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์ และมี ลมช. เป็นประธาน 

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

   ๑. การอ านวยการพูดคุยเพ่ือสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
การประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจพิจารณามาตรการทาง
กฎหมาย เพื่อสนับสนุนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันท่ี ๑๙ มิ.ย. ๕๘ ที่ประชุมหารือ กฎหมายที่
จะรองรับบุคคลที่เข้าร่วมกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัด
ชายแดนภาคใต้มีเพียงพอที่จะน ามารองรับบุคคลดังกล่าวแล้ว แต่มี
ข้อจ ากัดบางประการเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายที่จะต้อง
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข ต่อไป  

 

๑๖,๖๕๐ 
บาท 

 
 
 
 
 

 

 

๒๑ 
ต.ค. 
๕๗ 

เห็นชอบแนวทาง
การจัดท า
งบประมาณปี 
๒๕๕๙ ตาม
ข้อเสนอของ
ส านักงบประมาณ
โดยมอบหมายให้ 

๒. การแกไ้ขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และผลการด าเนินงานของ
ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (สล.คปต.) 
    ๑) ผู้แทน สล.คปต. นายนันทพงศ์ สุวรรณรัตน์ และ นอ.
สมเกียรติ ผลประยูร ร่วมชี้แจงและเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ
ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ปี พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ ในโครงการบูรณาการระดับปฏิบัติการของ
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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 

สมช. เป็นเจ้าภาพ
หลักในการจัดท า
งบประมาณใน
ลักษณะบูรณา
การ เรื่อง  
การขับเคลื่อนการ
แก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดน
ภาคใต้  

ทีมสันติสุขระดับอ าเภอ (สามสหาย) จัดโดย ศอ.บต. ระหว่างวันท่ี ๘ 
– ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรม บี.พี. สมิหราบีช อ าเภอเมือง 
จังหวัดสงขลา มีนายอ าเภอ (๓๗อ าเภอ) ผู้ก ากับการสถานีต ารวจใน
พื้นที่ ๕๙ สถานี และผบ.ฉก. หมายเลข ๒ ตัวเข้าร่วมประชุม เพื่อ
สร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อบูรณาการปฏิบัติงานระดับพ้ืนท่ีในการ
สร้าง และพัฒนาทีมสันติสุขระดับอ าเภอ (สามสหาย) ให้มีความ
พร้อมต่อภารกิจการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ให้มากยิ่งขึ้น 
    ๒) การประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพ่ือบูรณาการข้อมูล
ด้านความมั่นคง ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี ลมช. เป็น
ประธาน เมื่อวันท่ี ๑๗ มิ.ย. ๒๕๕๘ ที่ประชุมได้พิจารณา ๒ เรื่องคือ 
๑) ความก้าวหน้าแนวทางการตรวจสอบยานพาหนะในพ้ืนท่ีจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (โครงการติด chip รถยนต์ RFID) โดยมีมติเห็นชอบ
ในหลักการ และน าเหตุผลความจ าเป็นของโครงการ RFID เพื่อเสนอ
พิจารณาต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลาง
ภาครัฐต่อไป และ ๒) การพัฒนาโครงข่ายสนับสนุนการสื่อสารใน
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV) 
โดยมีมติให้ น าโครงการระบบกล้อง CCTV เสนอ คปต. พิจารณา 
และ ให้ความเห็นชอบหรือมีข้อสั่งการในการปฏิบัติขั้นต่อไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑,๐๐๐ บาท 
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ล าดับ นโยบายรัฐบาล/การสั่งการ
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ความสอดคล้องกับ
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ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

    ๓) การประชุมจัดท าเอกสารเพ่ือชี้แจงงบประมาณที่มีความ
เชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนบูรณาการการขับเคลื่อนการแก้ไข
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เมื่อ
วันท่ี ๒๒ ม.ิย. ๒๕๕๘ ที่ประชุมได้สรุปประเด็นและข้อมูลส าคัญเพื่อ
จัดท าแนวทางและหลักการจัดท าข้อเสนองบบูรณาการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เช่น ภาพรวมของแผนบูรณาการความ
เป็นมาของแผนบูรณาการ วัตถุประสงค์/ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดจ าแนกตามเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ให้
หน่วยงานเจ้าภาพหลักแสดงรายละเอียด และสาระส าคัญของแผน
ให้เช่ือมโยงกับแผนบูรณการ 
    ๔) การประชุมส านักงานเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อน
การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สล.คปต.) คร้ังท่ี๕/
๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๕ มิ.ย. ๒๕๕๘ โดยมี  
พลโท วีระ ลือวิชนะ (ผอ.ศปป ๕/รอง ผอ.สล.คปต.) เป็นประธาน ที่
ประชุมพิจารณา  
        (๑) โครงการก่อสร้างถนนเลียบชายแดน บ้านซาโห่ อ าเภอเบ
ตง จังหวัดยะลา ท่ีประชุมมีมติ มอบให้ ศปก. อ.เบตง ประสาน
ส านักงานป่าไม้ที่ ๑๓ ขออนุญาตบุกเบิกเส้นทาง และรวบรวม
ประมาณการพร้อมรูปแบบการก่อสร้างถนน จัดท ารายงานเสนอ 
ผอ.รมน. ภาค ๔ และ ผวจ.ยะลา เพื่อด าเนินการต่อไป   

๕,๑๐๐ บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗,๗๘๐ บาท 
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ล าดับ นโยบายรัฐบาล/การสั่งการ
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หรือแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การด าเนินการ การใช้จ่าย
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สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ รวมถึง ปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

        (๒) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง อ าเภอรือเสาะ จังหวัด
นราธิวาส ที่ประชุมมีมติ ให้ผลักดันโครงการฯ เข้าสู่แผนด าเนินงาน
ของหน่วยงานท่ีมีภารกิจในเรื่องนี้ หรือบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด
กลุ่มจังหวัด หากไม่สามารถด าเนินการได้ ให้ท่ีประชุม คปต. 
พิจารณา   
        (๓) โครงการก่อสร้างหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎ
ยะลา ท่ีประชุมมีมติ มอบให้ กอ.รมน.ภาค๔ ส่วนหน้า สนับสนุน
โครงการก่อสร้างให้ส่วนราชการด าเนินการปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม                                       
        (๔) โครงการติดตั้งระบบป้องกันความปลอดภัยในเขตเมือง 
ระยะที่ ๒ ด้วยระบบกล้อง (CCTV) ที่ประชุมเห็นชอบ  ให้เพิ่ม
งบประมาณให้สูงข้ึนจากกรอบเดิมอีก ๑๔.๗๒ ล้านบาท เพื่อให้มี
ความเหมาะสมกับความจ าเป็นท่ีต้องด าเนินการในพื้นที่                          
        (๕) การเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินการรังวัดที่ดินในพ้ืนท่ี ๓ 
จังหวัดชายแดนภาคใต้                            
ที่ประชุมมีมติ  ให้เพิ่มประสิทธิภาพการรังวัดที่ดินในพ้ืนท่ี โดยจัดตั้ง
ศูนย์อ านวยการเดินส ารวจออกโฉนดที่ดินในพื้นที่และจัดหา
เจ้าหน้าท่ีประจ าศูนย์เป็นแนวทางการด าเนินงานส าคัญที่เพิ่ม
ประสิทธิภาพการรังวัดที่ดินท่ีรอเอกสารสิทธ์ ๒๒,๕๐๐ กว่าแปลงให้
เสร็จภายในปี ๒๕๖๐  
 



- 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 

        (๖) การให้ความช่วยเหลือเยียวยากรณีราษฎรเสียชีวิตในพ้ืนท่ี
อ าเภอทุ่งยางแดง กรณีราษฎรเสียชีวิต ๔ ราย ตงพิเทน อ.ทุ่งยาง
แดง จ.ปัตตานีเป็นผู้บริสุทธ์ ท่ีประชุมมีมติ  ให้รัฐให้ความช่วยเหลือ
เยียวยาผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมตามระเบียบ กพต.                                  
        (๗) พิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาอ่าวปัตตานี ที่ประชุมพิจารณารายละเอียด
โครงการของแต่ละหน่วยงาน ๒ ส่วน คือโครงการเร่งด่วนและ
โครงการตามภารกิจ ให้มีความชัดเจนและสามารถบูรณาการกันได้ 

ประเด็นนโยบายท่ี ๒.๓ 
พัฒนาและเสริมสร้าง
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

 ๑. งานด้านการเตรียมพร้อมแห่งชาติ ได้ด าเนินการ ๓ ส่วน คือ 
   ๑) จัดการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การ
เตรียมพร้อมแห่งชาติ คร้ังท่ี ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๔ มิ.ย. ๒๕๕๘ 
โดยมี รอง ลมช. (นายพรชาต บุนนาค) เป็นประธาน ที่ประชุม
พิจารณา  
       (๑) แนวทางการก าหนดเลขหมายฉุกเฉินเลขหมายเดียวทั่ว
ประเทศ ยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๗ – 
๒๕๖๑) ก าหนดให้มีเลขหมายฉุกเฉินเลขหมายเดียวท่ัวประเทศ 
(Emergency Call Number) ที่สามารถพร้อมให้บริการประชาชน
ได้อย่างทันท่วงที โดยมี ทก. เป็นหน่วยงานหลัก มติที่ประชุม มอบ
ให้ ทก. ประสานกับ ตร. เพื่อพัฒนาแนวทางก าหนดเลขหมายฉุกเฉิน
เลขหมายเดียวท่ัวประเทศให้เกิดผลทั้งในเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัต ิ             

 

๕๖,๐๐๐ 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อย่างมี
ประสิทธิภาพ
สูงสุด ซึ่งนโยบาย
การเตรียมพร้อม
แห่งชาติ ได้ให้
ความส าคัญกับ
แผนป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน
แห่งชาติ ใน
สถานการณ์
ฉุกเฉิน มี
วัตถุประสงค์ให้
ทุกภาคส่วนมีการ
เตรียมความพร้อม 
เพื่อพร้อมเผชิญ
กับสาธารณภัย 
ภัยด้านความ
มั่นคง และ
สถานการณ์
ฉุกเฉิน ตั้งแต่ใน

       (๒) แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อม
แห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ท่ีประชุมเห็นควร  
           - ก าหนดหน่วยงานก ากับ กลยุทธ์ในแต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์  
           - การก าหนดพื้นที่ด าเนินการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการ 
รองรับกลยุทธ์ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ หน่วยงานหลักควรหารือ
ร่วมกับหน่วยงานสนับสนุนเพื่อก าหนดพื้นที่เสี่ยงภัย / พื้นที่
เป้าหมาย ท่ีเห็นสมควรด าเนินการตามความส าคัญเร่งด่วน  
           - แนวทางประมวลแผนงาน/โครงการ ของหน่วยงานเพื่อ
รองรับโครงการหลัก (Main Project) การประมวลแผนงาน/
โครงการ (Sub-Project) ของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรองรับโครงการ
หลัก (Main Project) ควรพิจารณาจากกลยุทธ์ท่ีเป็นเรื่องเร่งด่วน
และมีหน่วยงานเชิงปฏิบัติที่สามารถก ากับทิศทางได้  
           - แนวทางจัดท าค าของบประมาณเพื่อขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรระบุ
ให้ชัดเจนว่าเป็นงบประมาณด าเนินการด้านการเตรียมพร้อม
แห่งชาติ เพื่อให้ สงป. สามารถจัดหมวดหมู่ (Category Keyword) 
เพื่อให้เป็นเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรงบประมาณในล าดับแรกได ้

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



- 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 

ภาวะปกติ 
ตลอดจนให้มีการ
บริหารจัดการได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ทันท่วงที ในทุก
สถานการณ์ที่
เกิดขึ้น 

   ๒) จัดการประชุมคณะกรรมการเตรียมพร้อมแห่งชาติ คร้ังท่ี ๒/
๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๘ มิ.ย. ๒๕๕๘ โดยมี ลมช. เป็นประธาน ที่
ประชุมพิจารณา เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การ
เตรียมพร้อมแห่งชาติ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยมีมติมอบให้
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ 
ก าหนดข้อเสนอแนวทางบูรณาการการด าเนินงานขับเคลื่อน
แผนงาน/โครงการ ของหน่วยงานในแต่ละกลยุทธ์ รวมทั้งก าหนด
โครงการหลัก (Main Project) ให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติ
โดยเฉพาะการประสานและบูรณาการโครงการต่างๆ ของหน่วยงาน
ให้เข้ามาด าเนินงานสนับสนุนกัน เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ในแต่ละรายกลยุทธ์ โดยมอบให้หน่วยงานก ากับดูแลได้
ก าหนดโครงการหลักและประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานหลักและ
หน่วยงานสนับสนุนพิจารณาความเหมาะสมต่อไป 

   ๓) การฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจ าปี ๒๕๕๘  
(C-MEX ๑๕) สมช. ได้ประสานหารือกับหน่วยที่เกี่ยวข้อง ๒ เรื่อง
ดังนี้ 
     - จัดการประชุมส่วนควบคุมการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์
ระดับชาติ ประจ าปี ๒๕๕๘ เมื่อวันท่ี ๑๖ มิ.ย. ๒๕๕๘ โดยมี ผช.
ลมช. (นายปกรณ์ ศรีจันทร์งาม) เป็นประธาน โดยที่ประชุมเห็นชอบ

 

๗๑,๘๒๕ 
บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

๑๘,๕๐๐ 
บาท 

 



- 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 

แนวทางการควบคุมการฝึกของส่วนควบคุมการฝึก โดยให้
ความส าคัญกับระบบการติดต่อสื่อสารที่ใช้ในการฝึก การปฏิบัติ
หน้าท่ีของส่วนงานต่างๆในส่วนควบคุมการฝึก และการปฏิบัติในการ
ควบคุมการฝึก 

    - จัดการประชุมเตรียมการก่อนการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์
ระดับชาติ ประจ าปี ๒๕๕๘ เมื่อวันท่ี ๒๓  มิ.ย. ๒๕๕๘ โดยมี ผช 
ลมช. (นายปกรณ์ ศรีจันทร์งาม) เป็นประธาน ที่ประชุมรับทราบ
ความคืบหน้าการเตรียมการฝึกของส่วนงานต่างๆ  และหารือความ
พร้อมของหน่วยงานในการฝึก อาทิ การจัดการฝึกในส่วนต่างๆ 
ระบบการติดต่อสื่อสารผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
ปฏิบัติงานของ กรมเจ้าท่า/เลขานุการ กปน. 

    - จัดการประชุมอนุกรรมการประเมินผลการฝึกการบริหาร
วิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจ าปี ๒๕๕๘ คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันท่ี 
๒๕ มิ.ย. ๒๕๕๘ โดยมี นายธัชชะ จุลชาต (อ.ประจ าคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล) เป็นประธาน ที่ประชุม
พิจารณา แนวทางการประเมินผลการฝึกโดยให้การประเมินท้ังเชิง
ปริมาณและคุณภาพ โดยมุ่งเน้นตามวัตถุประสงค์การฝึกและ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานท่ีเข้าร่วมการฝึก โดยแบ่งการประเมิน

 
 
 
 
 

 

๔๐,๖๐๐ 
บาท 

 
 
 
 
 
 

 

๒๐,๗๐๐ 
บาท 

 
 
 

 



- ๒๑ - 

ล าดับ นโยบายรัฐบาล/การสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การด าเนินการ การใช้จ่าย
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ตามสถานการณ์การฝึกและ มอบหมายให้มีหน่วยงานหลักและย่อย
รับผิดชอบประเมินผลการฝึกตามกรอบสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง และ
ก าหนดให้มีแบบประเมินผลที่สะท้อนขั้นตอนการปฏิบัติ (SOP) และ
แบบประเมินผลสภาวะแวดล้อมแยกตามศูนย์การฝึกของหน่วยงาน
ต่างๆ 

 ๖ 
ส.ค. 
๕๖ 

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

๒. การพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติ 
    ผู้แทน สมช. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพ่ือ
ความมั่นคงในระดับพ้ืนที่ในเขตทัพเรือภาคท่ี ๑ เมื่อวันท่ี ๒๓ มิ.ย. 
๒๕๕๘ โดยมี รอง ผบ.ทรภ.๑ (พล.ร.ต.วสันต์ บุญเนือง) เป็น
ประธาน ที่ประชุมรับทราบแนวทางการบริหารจัดการตาม
ยุทธศาสตร์พัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ – 
๒๕๖๐ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ของหน่วยงานส่วนกลาง (สมช. 
กอ.รมน. มท.) ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ทัพเรือภาคทื่ 
๑ ผลการด าเนินงานตามแผนงานด้านความมั่นคงของจังหวัด ผลการ
ทบทวนแผนงานบูรณาการด้านความมั่นคง  

   ท้ังนี้ จะได้ด าเนินการ จัดการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ 
เพื่อติดตามความคืบหน้าการด าเนินงาน และทบทวนหลักเกณฑ์การ

 

๓,๖๒๑ บาท 
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ตามแนวชายแดน 
ด้วยการผนึกก าลัง
ความร่วมมือจาก
ทุกฝ่ายเพื่อให้คน
ชุมชนหมู่บ้านและ
สังคมมีภูมิคุ้มกัน
ที่เข้มแข็งและ
ยั่งยืน 

จัดท าแผนงานด้านความมั่นคงจังหวัด และจะรายงานความคืบหน้า
การด าเนินงานพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติให้ รอง นรม. 
(พล.อ.ประวิตรฯ) เพื่อขอก าหนดจัดการประชุม นพช. ต่อไป 

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

   ๑. จัดการอภิปรายทางวิชาการ เร่ือง“ความสัมพันธ์และบทบาท
ความร่วมมือของประเทศมหาอ านาจในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้” ณ โรงแรมคอนราด กทม. เมื่อวันท่ี ๑๖ – ๑๗ ม.ิย. 
๒๕๕๘ โดยมีรอง ลมช. (พล.ท.พงศกรฯ) เป็นประธาน สรุป
สาระส าคัญการอภิปราย ดังนี้  
   - นโยบายต่างประเทศของจีนต่อเวียดนาม ท้ังสองประเทศมี
อุดมการณ์พรรคคอมมิวนิสต์เช่นเดียวกัน และมีวัฒนธรรมร่วมกัน 
แต่ในขณะเดียวกันจีนมองเวียดนามเป็นประเทศท่ียังต้องการพึ่งพา
จีน และมีความขัดแย้งเรื่องข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ 
   - สหรัฐฯ-จีน ความสัมพันธ์รูปแบบใหม่ของสองมหาอ านาจใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งสหรัฐและจีนมีผลประโยชน์และ
ความร่วมมือระหว่างกัน แต่ยังคงไม่ไว้วางใจกันอยู่ลึกๆ และจะไม่

๓๖๗,๐๐๐ 
บาท 
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เผชิญหน้ากันโดยตรง  
    - บทบาทของสื่อสาธารณะกับการก่อการร้าย ปัจจุบันสื่อโซเชียล
มีเดียเปรียบเหมือนพื้นที่ส าหรับนักข่าวพลเมือง ซึ่งการเผยแพร่
ข้อมูลท าได้โดยอิสระ แต่ไม่ได้รับการกลั่นกรองและอาจถูกบิดเบือน 
สื่อโซเชียลมีเดียจึงเป็นเครื่องมือส าหรับการก่อการร้าย 
    - นโยบายต่างประเทศสหรัฐฯ กับความเปลี่ยนแปลงในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สหรัฐเห็นความส าคัญเชิงยุทธศาสตร์และ
ต้องการผลประโยชน์ในเส้นทางเดินเรือในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ จึงยังคงบทบาทไว้ในภูมิภาคนี้ 
   - วิวัฒนาการความสัมพันธ์ของจีน อินเดีย และสหรัฐฯ อินเดียเป็น
ประเทศท่ีมีนโยบายไม่เลือกข้างและมีความเฉพาะตัวท่ีค่อนข้าง
สลับซับซ้อน ท้ังนี้ อินเดียเคยมีความสัมพันธ์กับโซเวียต ซึ่งได้ล่ม
สลายไปหลังสงครามเย็น 
   - นโยบายหันสู่ตะวันออกของอินเดียและผลกระทบต่อภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อินเดียปฏิรูปเศรษฐกิจภายหลังสิ้นสุด
สงครามเย็น จึงต้องการตลาดและการหันมาหาภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้เป็นการสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างดี 
   - การเปรียบเทียบนโยบายของจีนและสหรัฐฯ ท่ีมีต่ออาเซียน จีน
มองว่าอาเซียนมีบทบาทส าคัญในภูมิภาค เป็นทางออกทะเล และ
เป็นตลาด ในขณะที่สหรัฐมองอาเซียนเป็นศูนย์กลางสถาปัตยกรรม
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ในภูมิภาค เป็นเส้นทางเดินเรือส าคัญและเป็นตลาดใหม่ 
   - นโยบายการทูตภาคประชาชนของจีนต่อภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ แต่ละปีมีนักท่องเที่ยวชาวจีนมาท่องเที่ยวประเทศ
ไทยจ านวนมาก และมีมากขึ้นทุกปี ไทยมีบทบาทส าคัญในการ
ประสานและเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนและจีน 

     ๒. การเสริมสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ โดยผู้แทน สมช. 
เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC) ไทย – 
มาเลเซีย ครั้งท่ี ๒ เมื่อวันท่ี ๒๗ – ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ การประชุม 
JTC ครั้งท่ี ๒ จัดขึ้นภายหลังจากการว่างเว้นการประชุมเป็นเวลา 
๑๐ ปี โดยทั้งสองฝ่ายมุ่งมั่นที่จะจัดการประชุมหารือด้านการค้าการ
ลงทุนร่วมกันอย่างต่อเนื่องในอนาคต ที่ประชุมหารือ 
   ๑) การพัฒนาการค้าและการลงทุน ท้ังสองฝ่ายมีเป้าหมายจะ
ขยายการค้าระหว่างกันให้ถึงระดับ ๓ หมื่นล้านบาทในปี ๒๕๖๑ 
โดยมุ่งเน้นการค้าและการลงทุนในพื้นที่ชายแดน  
   ๒) การอ านวยความสะดวกการค้าและการลงทุน ท้ังสองฝ่ายจะ
ร่วมกันอ านวยความสะดวกการน าเข้าและส่งออกสินค้าเกษตร และ
การจัดท าความตกลงข้ามแดนทางบกตามที่ฝ่ายไทยเสนอโดย
มาเลเซียจะน าข้อเสนอต่างๆ ไปพิจารณาและด าเนินการต่อไป 
   ๓) เขตเศรษฐกิจพิเศษ ท้ังสองฝ่ายจะผลักดันให้เกิดการพัฒนาเขต

๒๙๒,๙๘๓ 
บาท 
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เศรษฐกิจพิเศษที่ดึงดูดนักลงทุนและนักธุรกิจเพื่อเชื่อมโยงจังหวัด
สงขลา-นราธิวาสกับรัฐเปรัคและรัฐกลันตัน รวมถึงเร่งรัดการ
ด าเนินการของกลไกความร่วมมือด้านยุทธศาสตร์ร่วมในพ้ืนท่ี
ชายแดน (the Development Strategy for Border Areas: JDS) 
   ๔) ความร่วมมือฮาลาล มาเลเซียเสนอให้จัดตั้งสภาเศรษฐกิจฮา
ลาลไทย-มาเลเซียขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลเครือข่ายฮาลาลระหว่างทั้ง
สองประเทศ 

 


