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มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน26
นโยบายข้อ ๒

๒.๑	 ในระยะเร่งด่วน	รฐับาลให้ความส�าคญัต่อการเตรยีมความพร้อมสูป่ระชาคมการเมอืงและความมัน่คง	

อาเซียนในกิจการ	 ๕	 ด้าน	 ได้แก่	 การบริหารจัดการชายแดน	 การสร้างความมั่นคงทางทะเล	 การแก้ไขปัญหา

อาชญากรรมข้ามชาติ	 การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพื่อนบ้าน	 และการเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติการ	

ทางทหารร่วมกนัของอาเซยีน	โดยเน้นความร่วมมอืเพ่ือป้องกนั	แก้ไขข้อพพิาทต่าง	ๆ 	และการแก้ไขปัญหาเส้นเขตแดน	

โดยใช้กลไกทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี	 ทั้งจะจัดระเบียบการพัฒนาตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	

และการบรหิารจดัการพืน้ทีช่ายแดนทัง้ทางบกและทางทะเล	รองรบัการพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษตามแนวชายแดน	

โดยใช้ระบบเฝ้าตรวจทีม่เีทคโนโลยทีนัสมยั	ก�าหนดให้ปัญหายาเสพตดิ	การค้าอาวธุ	การค้ามนษุย์	การกระท�าอนัเป็น	

โจรสลัด	 การก่อการร้ายสากลและอาชญากรรมข้ามชาติ	 เป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องได้รับการป้องกันและแก้ไข	

โดยการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวด	 และจัดการปัญหาอื่น	 ๆ	 ที่เชื่อมโยงต่อเนื่องให้เบ็ดเสร็จ	 เช่น	 ปัญหาสถานะ	

และสิทธิของบุคคล	การปรับปรุงระบบการเข้าเมือง	การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว	เป็นต้น

๒.๒	 เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้	 โดยน�ายุทธศาสตร์เข้าใจ	 เข้าถึง		

และพัฒนามาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี	 ส่งเสริมการพูดคุยสันติสุขกับผู้มีความคิดเห็นต่างจากรัฐ		

สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ	 ควบคู่กับ	

การพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมทีส่อดคล้องกบัความต้องการของประชาชนในพืน้ทีซ่ึง่เป็นพหสัุงคม	ขจดัการฉวยโอกาส	

ก่อความรนุแรงแทรกซ้อนเพือ่ซ�า้เตมิปัญหาไม่ว่าจากผู้มีอทิธพิลในท้องถิน่หรอืเจ้าหน้าทีฝ่่ายบ้านเมอืง	ทัง้จะเพิม่ระดบั	

ปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ	และองค์การระหว่างประเทศที่อาจช่วยคลี่คลายปัญหาได้

๒.๓	 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศให้ทันสมัย	 มีความพร้อม	

ในการรักษาอธิปไตย	และผลประโยชน์ของชาต	ิปลอดพ้นจากการคกุคามทกุรปูแบบ	ส่งเสริมและพฒันาวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ	 ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อน�าไปสู่การพึ่งพา

ตนเองในการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์	 สามารถบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในอุตสาหกรรม

ป้องกันประเทศได้	พร้อมทั้งน�าศักยภาพของกองทัพในยามปกติมาสนับสนุนการพัฒนาประเทศ	การป้องกันบรรเทา

สาธารณภยั	การรกัษาทรพัยากรธรรมชาต	ิและการรกัษาความมัน่คงภายใน	โดยมุง่ระดมสรรพก�าลังจากทกุภาคส่วน	

ทั้งในระดับชุมชน	 ท้องถิ่น	 ภูมิภาค	 และนานาชาติ	 โดยเฉพาะอาเซียนและประชาคมโลก	 ให้สามารถด�าเนินงาน	

ร่วมกันเป็นเครือข่ายได้	

๒.๔	 เสริมสร้างความสมัพนัธ์อนัดกัีบนานาประเทศบนหลกัการทีว่่า	นโยบายการต่างประเทศเป็นส่วนประกอบส�าคญั	

ของนโยบายองค์รวมทั้งหมดในการบริหารราชการแผ่นดิน	 ไม่ว่าในด้านการเมือง	 เศรษฐกิจ	 หรือสังคม	 โดยจะน�า	

กลไกทางการทูตแบบบูรณาการมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม	เช่น	การคุ้มครอง

ดูแลคนไทยและผลประโยชน์ของคนไทยในต่างแดน	 การแลกเปล่ียนทางการศึกษา	 วัฒนธรรม	 การค้า	 การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์	และการเปิดโลกทัศน์ให้มีลักษณะสากล	เป็นต้น



 ในการด�าเนินงานด้านความมั่นคงและการต่างประเทศในรอบปีที่ผ่านมา รัฐบาลได้มีมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้สามารถ

รองรับกับสถานการณ์รอบด้านท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสานต่อความร่วมมือกับประเทศ 

เพื่อนบ้านและนานาประเทศ ท้ังในระดับทวิภาคีและพหุภาคี และสร้างความสัมพันธ์กับประเทศยุทธศาสตร์ที่มีศักยภาพ 

เพื่อส่งเสริมความม่ันคงท้ังในภูมิภาคและในระดับโลก และส่งเสริมความร่วมมือเพื่อสร้างความมั่นคงในทุกมิติ รวมถึง 

การเร่งสร้างความเชื่อมั่นในด้านต่าง ๆ แก่อารยประเทศ โดยในปีที่ ๔ มีการด�าเนินการที่ส�าคัญ ดังนี้

๑.	 การร่วมขับเคลื่อนประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน	

 ๑.๑	 การบริหารจัดการชายแดน 

	 	 ๑.๑.๑	 พิจารณาการเปิด-ระงับหรือปิดจุดผ่านแดนประเภทต่าง	 ๆ	 จ�านวน ๒ คร้ัง ดังนี้ ๑) ประชุม

คณะอนุกรรมการพิจารณาการเปิด-ระงับหรือปิดจุดผ่านแดน

ประเภทต่าง ๆ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ โดยเห็นชอบ 

ในการยกระดบัจุดผ่อนปรนการค้าบ้านฮวก อ�าเภอภูซาง จงัหวดั

พะเยา เป็นจดุผ่านแดนถาวร และ ๒) ประชมุคณะอนกุรรมการ

พิจารณาการเปิด-ระงับหรือปิดจุดผ่านแดนประเภทต่าง ๆ  

เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยเห็นชอบในการยกระดับ 

จดุผ่อนปรนการค้าช่องสายตะก ูอ�าเภอบ้านกรวด จังหวดับรุรีมัย์  

เป็นจุดผ่านแดนถาวร และเห็นชอบการเปิดจุดผ่อนปรนการค้า

บ้านคันท่าเกวียน อ�าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 

  ๑.๑.๒ ติดตามการด�าเนินงานและศึกษา

สถานการณ์ความมั่นคงในพื้นท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

จ�านวน ๖ ครั้ง ดังนี้
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   (๑) การติดตามการด�าเนินการและศึกษาสถานการณ์ความม่ันคงในพื้นท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

จงัหวดัสระแก้วในด้านความมัน่คง ด้านเศรษฐกจิ ด้านแรงงาน ด้านคมนาคม ด้านสาธารณสขุ และการตรวจสอบสภาพพืน้ที่

จุดผ่อนปรนการค้าบ้านเขาดิน อ�าเภอคลอดหาด จังหวัดสระแก้ว 

   (๒) การติดตามการด�าเนินงานตามแผนบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคงพื้นที่ภาคตะวันออก

และการตรวจสอบสภาพภมูปิระเทศช่องทางธรรมชาตบ้ิานท่าเส้น อ�าเภอเมอืง จงัหวดัตราด ระหว่างวันที ่๑๔-๑๖ พฤศจกิายน 

๒๕๖๐ ได้แก่ การจัดระบบป้องกันพื้นท่ีชายแดน การเช่ือมโยงฐานข้อมูลการสัญจรข้ามแดน ประกอบด้วย สินค้าและ 

ยานพาหนะ การพฒันาระบบการสญัจรข้ามแดนให้สามารถป้องกนัและควบคมุการลกัลอบเข้าเมอืงและปัญหาอาชญากรรม

ข้ามชาติ การจัดระบบแรงงานต่างด้าวข้ามแดน การพัฒนาระบบการตรวจโรคระบาดและระบบส่งต่อผู้ป่วยข้ามพรมแดน 

การพัฒนาระบบการข่าว การสนับสนุนและพัฒนาปฏิบัติการจิตวิทยาในพื้นที่ชายแดน และการเฝ้าตรวจพื้นที่ชายฝั่งทะเล

   (๓) การติดตามการด�าเนินการและศึกษาสถานการณ์ความม่ันคงในพื้นท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

จังหวัดตากและการตรวจสอบสภาพพื้นที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านริมเมย ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยได้ติดตาม

การด�าเนนิการเตรียมความพร้อมด้านความมัน่คงในการสนบัสนนุเขตพฒันาเศรษฐกจิพิเศษตาก และความคบืหน้าการก่อสร้าง

สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ ๒ และด่านศุลกากรแม่สอด แห่งที่ ๒

   (๔) การติดตามการด�าเนินการและศึกษาสถานการณ์ความม่ันคงในพื้นท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

จังหวัดมุกดาหาร ระหว่างวันท่ี ๒๓-๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ได้แก่ ด้านยาเสพติด ด้านการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย  

ด้านการลักลอบน�าเข้าสินค้าหนีภาษี ด้านการลักลอบค้าไม้หวงห้าม และด้านสาธารณสุข รวมทั้งการเตรียมความพร้อม 

ด้านความม่ันคงในการสนับสนุนเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ประกอบด้วย ๑) การก่อสร้างถนน ๒) การก่อสร้างสถานีสินค้า

ชายแดนมุกดาหาร ๓) การก่อสร้างทางรถไฟทางคู่ ๔) การพัฒนาระบบไฟฟ้าและประปา ๕) โครงการพื้นที่ควบคุมร่วมกัน 

(Common Control Area: CCA) และ ๖) การก่อสร้างสนามบินพาณิชย์

   (๕) การติดตามการด�าเนินการและศึกษาสถานการณ์ความม่ันคงในพื้นท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

จงัหวดัหนองคาย ระหว่างวนัที ่๒๕-๒๗ มถุินายน ๒๕๖๑ พบสถานการณ์ความมัน่คงในพืน้ทีจ่งัหวดัหนองคายท่ีส�าคัญ ได้แก่ 

๑) เขตแดน ๒) ยาเสพตดิ ๓) การลกัลอบเข้าเมืองผดิกฎหมาย ๔) การลกัลอบค้าสินค้าหนภีาษ ีและไม้หวงห้าม ทัง้น้ี ได้มกีาร 

เตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคใน ๓ ด้าน ได้แก่ ๑) การคมนาคมขนส่ง ๒) ด่านศุลกากร/ 

ระบบการผ่านแดน และ ๓) สาธารณูปโภค

   (๖) การติดตามการด�าเนินการและศึกษาสถานการณ์ความม่ันคงในพื้นท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ พบสถานการณ์ความมั่นคงในพื้นที่ ๑) ด้านยาเสพติด ๒) ด้านแรงงาน 

ผิดกฎหมาย ๓) ด้านการลักลอบน�าเข้าสินค้าหนีภาษี และมีข้อเสนอแนะ โดย ๑) เร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

ให้สอดคล้องกบัการพฒันาพืน้ทีเ่ขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษจงัหวดัสงขลา ๒) เตรยีมแรงงานให้มคีวามพร้อมโดยการเก็บข้อมลู 

ความต้องการด้านแรงงานจากผู ้ประกอบการ และผลิตแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ  

และ ๓) บริเวณด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่จัดสรรพื้นที่ในการตรวจพืช สัตว์ และสัตว์น�้า ให้อยู่ในพื้นที่เดียวกัน

 ๑.๒	 การสร้างความมั่นคงทางทะเล	

  ๑.๒.๑	 ขับเคลื่อนแผนความมั่นคงแห่งชาติ 

ทางทะเล	 (พ.ศ.	 ๒๕๕๘-๒๕๖๔) ท่ีใช้เป็นกรอบแนวทางให ้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�าเนินการปกป้อง รักษา และแสวงหา 

ผลประโยชน์ของชาติทางทะเลได้อย่างสมดลุ ยัง่ยนื และมเีอกภาพ 

โดยโครงการส�า คัญในป ีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ คือ  

โครงการรักษาความมั่นคงและป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติและ

ความมั่นคงทางทะเล

จัดทำ�โครงก�ร
รักษ�คว�มมั่นคง

และป้องกันภัยคุกค�มข้�มช�ติ
และคว�มมั่นคงท�งทะเล 

เพื่อขับเคลื่อน
แผนคว�มมั่นคงแห่งช�ติท�งทะเล 

(พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔) 
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  ๑.๒.๒ ด�าเนินโครงการจัดต้ังและพัฒนาศูนย์อ�านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  

มีผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ เช่น ๑) การเสนอร่างพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. .... ปัจจุบัน

อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และในส่วนของการจัดท�าอนุบัญญัติได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ 

และคณะอนกุรรมการด้านต่าง ๆ  จ�านวน ๑๑ คณะ เพือ่รองรบัการด�าเนนิการจดัท�าโครงสร้างศูนย์อ�านวยการรกัษาผลประโยชน์ 

ของชาติทางทะเล และด�าเนินการจัดท�ากฎหมายล�าดับรอง จ�านวน ๒๔ ฉบับ ๒) การพัฒนาระบบและฐานข้อมูล 

ของศูนย์อ�านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) เช่ือมโยงกับระบบ National Single Window และ  

๓) การสร้างห้องติดตามสถานการณ์ทางทะเลพร้อมอุปกรณ์ให้หน่วยงานหลักใน ศรชล.

  ๑.๒.๓ ด�าเนนิโครงการก�าหนดเขตพืน้ทีป่กครองทางทะเล ได้แต่งตัง้คณะกรรมการ คณะอนกุรรมการ และ

คณะท�างาน เพื่อเป็นกลไกในการพิจารณาก�าหนดเขตพื้นที่ปกครองจังหวัดทางทะเล และด�าเนินการยกร่างพระราชบัญญัติ

ก�าหนดและปรับปรุงพื้นที่เขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล พ.ศ. .... คาดว่าจะแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

  ๑.๒.๔ ด�าเนนิโครงการเสรมิสร้างองค์ความรูท้างทะเล ด�าเนนิการจดัท�าและปรบัปรงุเอกสาร จ�านวน ๒ ฉบบั 

ได้แก่ ๑) การจัดท�าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายฉบับย่อในประเด็นเร่งด่วนเก่ียวกับผลประโยชน์ทางทะเลของประเทศไทย  

๖ ประเด็น ประกอบด้วย การวางแผนเชิงพ้ืนที่ทางทะเลของประเทศไทย สถานการณ์และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ 

ขยะทะเลของประเทศไทย ทางเลือกในการรื้อถอนสิ่งติดตั้งในกิจการปิโตรเลียม ทิศทางในการบริหารจัดการเพ่ือป้องกัน 

และแก้ไขปัญหาการเสื่อมโทรมของปะการัง แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง และแนวทาง

การบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองทางทะเลและชายฝั่ง และ ๒) การจัดท�าเอกสารเผยแพร่ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับทะเล  

เรื่อง “ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล” เป็นการเผยแพร่ความรู้ และสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับ

ทะเลให้กับภาคประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

  ๑.๒.๕ ประชุมเพื่อตรวจสอบสถานการณ์และปัญหาความม่ันคงทางทางทะเล แบ่งเป็น ๓ พื้นที่  

ได้แก่ ๑) พื้นที่ด้านทะเลอันดามัน ณ จังหวัดกระบี่ ระหว่างวันที่ ๓-๕ มกราคม ๒๕๖๑ ๒) พื้นที่อ่าวไทยตอนล่าง ณ จังหวัด

สุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ ๘-๙ มีนาคม ๒๕๖๑ และ ๓) พื้นที่ด้านอ่าวไทยตอนบน ณ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ ๓-๔ 

พฤษภาคม ๒๕๖๑ เพือ่รบัทราบสถานการณ์ความมัน่คงทางทะเล ปัญหาและอปุสรรคในการปฏบิตังิาน รวมทัง้ได้รบัข้อคิดเห็น 

และข้อเสนอแนะจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในพื้นที่ ซึ่งจะน�ามาเป็นข้อมูลในการพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อน 

แผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔) ต่อไป 

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)
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  ๑.๒.๖	 เฝ้าระวงัและป้องกนัการรกุล�า้เขตแดนตามแนวชายแดนทางทะเล รฐับาลด�าเนนินโยบายเพือ่รกัษา 

และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทะเลและด�าเนินนโยบายส่งเสริมความร่วมมือทางทะเลในอาเซียนผ่านกรอบและกลไก 

ต่าง ๆ เช่น การประชุมหารืออาเซียนว่าด้วยประเด็นทางทะเล (ASEAN Maritime Forum: AMF) การประชุมอาเซียน 

ว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (ASEAN Regional Forum: ARF)  

การประชมุรัฐมนตรกีลาโหมอาเซียน (ASEAN Defense Ministers’ Meeting: ADMM) การประชมุสุดยอดเอเชยี-ตะวนัออก  

(East Asia Summit: EAS) และการประชุมหารือกับภาคีภายนอกโดยเน้นการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนข้อมูลประสบการณ์ 

เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถและความไว้เน้ือเช่ือใจระหว่างกัน ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือในการแก้ไขและป้องปราม

ปัญหาภัยคุกคามท่ีมีผลกระทบต่อความม่ันคง ผลประโยชน์ทางทะเล และส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรทางทะเลของประเทศ

สมาชิกอาเซียน

 ๑.๓	 การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ

	 	 ๑.๓.๑ บทบาทของรัฐบาลในกรอบการประชุมต่าง	 ๆ รัฐบาลมีบทบาทที่แข็งขันโดยเฉพาะในกรอบ 

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ (ASEAN Senior Officials’ Meeting on Transnational  

Crime: SOMTC) และการประชมุรฐัมนตรอีาเซยีนด้านอาชญากรรมข้ามชาต ิ(ASEAN Ministerial Meeting on Transnational 

Crime: AMMTC) ซ่ึงประเทศไทยเป็นประเทศน�า (lead shepherd) ในเรื่องการลักลอบค้าสัตว์ป่าและค้าไม้ผิดกฎหมาย  

รวมทัง้มาตรการทางด้านการพฒันาควบคู่กบัการต่อต้านการก่อการร้ายและแนวคิดสดุโต่ง ด้วยการแลกเปลีย่นประสบการณ์

และแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับแนวทางสายกลาง ความรู้และความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนาและชาติพันธุ์ และการแก้ปัญหา 

ที่รากเหง้าของปัญหา ในการนี้ ในช่วงการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ ครั้งที่ ๑๑ รัฐบาลจึงได้ให้การ

สนับสนุนและร่วมรับรองเอกสาร ๑) ASEAN Plan of Action (PoA) in Combating Transnational Crime 2016-2025 

ASEAN Comprehensive Plan of Action on Counter Terrorism (ACPoA on CT) ๓) Manila Declaration to  

Counter the Rise of Radicalisation and Violent Extremism และ ๔) ASEAN Declaration to Prevent and Combat 

Cybercrime เพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนในเรื่องต่าง ๆ ดังกล่าว

  ๑.๓.๒	 รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ	 ก�าหนดให้มีคณะกรรมการเตรียมการด้านการรักษา 

ความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์แห่งชาต ิโดยมอี�านาจในการจดัท�านโยบายแผนระดบัชาตว่ิาด้วยการรกัษาความมัน่คงปลอดภัย 

ไซเบอร์แห่งชาติ ตลอดจนการเตรียมการจัดตั้งส�านักงานคณะกรรมการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาต ิ

ให้ทันสถานการณ์โลกในปัจจุบัน โดยก�าหนดกรอบการด�าเนินการ ๔ เรื่องท่ีส�าคัญ ดังน้ี ๑) กรอบแนวคิดนโยบายและ 

แผนระดบัชาต ิเพือ่ปกป้อง รบัมอื ป้องกนั และลดความเส่ียงและความสอดคล้องไปในทศิทางเดยีวกนั ๒) แนวทางการก�าหนด 

โครงสร้างพื้นฐานส�าคัญทางสารสนเทศ (Critical Information Infrastructure: CII) ของประเทศ และแนวทางปฏิบัติ 

เพือ่ตอบสนองต่อสถานการณ์ฉกุเฉนิทางความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ (Standard Operating Procedure: SOP) ๓) แนวทาง

การพัฒนาบคุลากรด้านความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ระยะเร่งด่วน และ ๔) แนวทางการจดัตัง้ Cybersecurity Agency (CSA) 

ท�าหน้าที่หน่วยประสานงานกลางและหน่วยงานเผชิญเหตุด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ชั่วคราว เพื่อให้ความปลอดภัย

มั่นคงไซเบอร์ของชาติอยู่ในระดับมาตรฐานสากล

  ๑.๓.๓	 ด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย	 (พ.ศ.	 ๒๕๖๐-๒๕๖๔)	

ดังนี้

   (๑) การเตรียมความพร้อมการขับเคล่ือนภารกิจ โดยมีการหารือแนวทางในการร่างยุทธศาสตร์

การต่อต้านการก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ และเตรียมความพร้อมในการจัดท�ากฎหมายต่อต้านการก่อการร้าย  

โดยมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์และระดมความคิดเห็นของส่วนราชการที่เก่ียวข้องเพื่อน�าไปสู่การจัดท�า 

กฎหมายต่อต้านการก่อการร้ายในอนาคต

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน30
นโยบายข้อ ๒



   (๒)	 การอ�านวยการประสานภารกิจ เพื่อพิจารณาขั้นตอนและกลไกการตัดสินใจกรณีท่ีม ี

การก่อการร้าย ภายใต้ยทุธศาสตร์การต่อต้านการก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ โดยได้ประชมุร่วมกบัส่วนราชการท่ีเกีย่วข้อง 

จ�านวน ๓ ครั้ง มีประเด็นที่ส�าคัญ ได้แก่ แนวทางเกี่ยวกับขั้นตอนและกลไกการก่อการร้าย และการเลือกกลไกการท�างาน

กรณีที่มีการก่อการร้ายเกิดขึ้นต่อประเทศ ๒ แนวทาง คือ การใช้กลไกสภาความมั่นคงแห่งชาติ และการใช้คณะกรรมการ

แห่งชาติเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ปัญหาการก่อการร้าย

 ๑.๔	 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

  ๑.๔.๑	 ป้องกันปัญหายาเสพติด

   โดยทีม่กีฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัยาเสพตดิ 

หลายฉบบั และบางฉบบัมคีวามล้าสมยัไม่เหมาะกบัสภาพการณ์ 

ปัจจุบัน ดังนั้น เพื่อให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิต ิ

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รัฐบาลจึงได้เร่งรัดผลักดัน 

ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. ....  

และร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด เพ่ือรวบรวมกฎหมาย 

ทีเ่กีย่วกบัการป้องกนั ปราบปราม และควบคุมยาเสพตดิ รวมถงึ 

การบ�าบัดรักษาและฟื ้นฟูสมรรถภาพผู ้ติดยาเสพติดเข้าด้วยกัน ซ่ึงสภานิติบัญญัติแห่งชาติได ้มีมติรับหลักการ 

ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว โดยมีผลการด�าเนินการป้องกันปัญหายาเสพติด ดังนี้

   (๑)	 กลุ่มเดก็ปฐมวยั	ได้รบัการสร้างภูมคิุม้กันและการพฒันาทกัษะทางสมองด้วยสือ่เพ่ือพฒันาทักษะ 

การบริหารจัดการชีวิต (Brain Executive Functions: EF) จ�านวน ๒,๕๔๘,๐๒๑ คน กลุ่มเด็กประถมศึกษาปีที่ ๑-๖  

มีการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ด้วยการพัฒนาทักษะชีวิตค่ายศาสนธรรมบรรยายธรรม กิจกรรมตามหลักศาสนา  

และการให้ค�าปรึกษาและดแูลนกัเรยีนกลุม่เสีย่ง มเีด็กได้รบัการสร้างภมิูคุม้กนัและป้องกนัยาเสพตดิ จ�านวน ๓,๔๔๑,๕๙๕ คน 

กลุม่เยาวชนระดบัมัธยมศกึษา อาชวีศกึษา และอุดมศึกษา มกีารส่งเสรมิให้นกัเรยีน นกัศกึษาแกนน�ามส่ีวนร่วมในการป้องกนั 

ยาเสพติดผ่านกิจกรรมเครือข่ายเยาวชน ศูนย์อ�านวยการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชน  

สภานักเรียน และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE การส่งเสริมบทบาทนักเรียน นักศึกษาในการเฝ้าระวังยาเสพติด

ในสถานศึกษาผ่านกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด โครงการ ๑ ต�ารวจ ๑ โรงเรียน การจัดระเบียบสังคมรอบสถานศึกษา  

และดูแลนักเรียนนักศึกษาที่เสพ/ติดยาเสพติด โดยการจัดค่ายปรับเปล่ียนพฤติกรรมเยาวชนกลุ่มเสี่ยง และจิตสังคมบ�าบัด 

ในสถานศึกษา มีเด็กและเยาวชนได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด จ�านวน ๔,๐๓๗,๕๔๗ คน 

   (๒)	 กลุ่มเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา มีการจัดตั้งศูนย์เยาวชนระดับพื้นที่ จ�านวน ๙๕๗ แห่ง  

จดักจิกรรมช่วยเหลอืคุม้ครองและดแูลเดก็และเยาวชนนอกสถานศกึษา จ�านวน ๑๔๒,๐๒๗ คน และมเียาวชนนอกสถานศึกษา 

ที่เข้ารับการอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.) จ�านวน ๗,๓๒๓ คน

   (๓) กลุ่มแรงงานในสถานประกอบการ ส่งเสริมการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ  

เพื่อเสริมสร้างความรู ้ความเข้าใจแก่นายจ้าง ลูกจ้าง เกี่ยวกับโทษ พิษภัย และระบบการจัดการด้านยาเสพติด 

ในสถานประกอบกิจการ เชิญชวนให้จัดท�าระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ จ�านวน ๒๑,๗๒๐ แห่ง 

ลูกจ้าง ๑,๕๘๖,๐๖๘ คน

   (๔) กลุม่ประชาชนทัว่ไป การด�าเนนิงานกองทนุแม่ของแผ่นดิน จ�านวน ๑,๐๔๘ แห่ง และการเสรมิสร้าง 

หมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติดตามแผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยสนับสนุน 

ชุดปฏิบัติการต�าบล เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่หมู่บ้าน/ชุมชน ๙ ขั้นตอน จ�านวน ๗๒,๘๔๘ แห่ง

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)
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  ๑.๔.๒	 ปราบปรามยาเสพติด

   (๑) ผลการจับกุมคดียาเสพติด

รายการ ผลการดำาเนินงานสะสม

๑) คดียาเสพติดภาพรวม

จ�านวนคดี	 ๓๒๖,๖๑๓	คดี

จ�านวนผู้ต้องหา ๓๕๑,๙๒๐	คน

๒) คดีฐานความผิดสมคบ/สนับสนุน

จ�านวนคดี	 ๓,๓๐๖	คดี

จ�านวนผู้ต้องหา	 ๕,๕๐๒	คน

๓) ของกลางคดียาเสพติด

ยาบ้า ๓๐๑,๖๕๗,๘๖๑	เม็ด

เฮโรอีน	 ๙๐๒.๙๗	กิโลกรัม

ไอซ์ ๑๘,๕๒๕.๖๘	กิโลกรัม

กัญชา ๑๖,๓๙๘.๑๖	กิโลกรัม

คีตามีน ๓๒๐.๒๘	กิโลกรัม

ที่มา : ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

   (๒)	 ยึดและอายดัทรพัย์สนิคดยีาเสพตดิ จ�านวน ๒,๒๓๗ คด ีมลูค่าทรพัย์สนิ ๑,๒๒๘.๖๖ ล้านบาท 

ด�าเนินการต่อข้อร้องเรียนเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีเข้าไปเก่ียวข้องกับยาเสพติด พบการร้องเรียน จ�านวน ๓๐๗ คน และจับกุม 

เจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด จ�านวน ๔๕ คน

 	 ๑.๔.๓	 แก้ไขปัญหาผู้ติดยาเสพติดและการบ�าบัดฟื้นฟู โดยเน้นการบ�าบัดรักษาทุกระบบให้มีมาตรฐาน 

และมีประสิทธิภาพเพื่อให้ผู้ผ่านการบ�าบัดรักษาสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขและไม่กลับไปเสพซ�้า รวมทั้งป้องกัน

การเข้าไปเกีย่วข้องกบัยาเสพตดิรายใหม่ โดยมผีลการบ�าบดัฟ้ืนฟผูู้ตดิยาเสพตดิ จ�านวน ๒๐๖,๔๙๗ คน รวมทัง้ตดิตามผู้ผ่าน

การบ�าบัด จ�านวน ๑๕๔,๕๐๐ คน

  ๑.๔.๔	 ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม	ยั่งยืน	ภารกิจที่ ๙ ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด 

(วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์-๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) ดังนี้

   (๑) จัดท�าข้อมูลประชาสัมพันธ์ส�าหรับเป็นเคร่ืองมือให้แก่ทีมขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศไทย 

ระดับต�าบล เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ในมิติของการร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดเพิ่มเติม 

   (๒) ลงพื้นที่ของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับต�าบล  

ในหมู่บ้าน/ชุมชน ๘๒,๒๗๑ แห่ง พบว่ามีปัญหายาเสพติด ๑๗,๔๒๕ แห่ง ประสานส่งให้ส�านักงานคณะกรรมการป้องกัน 

และปราบปรามยาเสพติดด�าเนินการ ๕๔๔ แห่ง ซึ่งได้ด�าเนินการครบถ้วนทั้ง ๕๔๔ แห่ง 

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน32
นโยบายข้อ ๒



๒.	 การเร่งแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

 ๒.๑	 การขับเคลื่อนงานการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

  ๒.๑.๑	 รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

   (๑) พฒันาเสรมิสร้างความปลอดภยัและความเข้มแขง็ระดบัต�าบล (ต�าบลสนัตธิรรม) ด�าเนนิการใน 

๒๘๒ ต�าบล (๑,๙๗๐ หมู่บ้าน) ยกเว้นหมู่บ้าน/ต�าบลที่ตั้งอยู่ในเขตชุมชนเมือง ๑๘ หมู่บ้าน ๘ ต�าบล ของจังหวัดนราธิวาส 

ปัตตานี ยะลา และ ๔ อ�าเภอของจังหวัดสงขลา ประชาชนในพื้นที่ ๒๘๒ ต�าบล จ�านวน ๓๓๑,๕๔๒ คน เข้ามามีส่วนร่วม 

ในการด�าเนินกิจกรรมตามกรอบแนวทาง จ�านวน ๔ กิจกรรม ได้แก่ ๑) กิจกรรมการปรับปรุงซ่อมแซมจุดตรวจ จุดสกัด 

จ�านวน ๑๖๖ กิจกรรม ๒) กิจกรรมการสนับสนุนการปฏิบัติงานก�าลังภาคประชาชน จ�านวน ๕๓๙ กิจกรรม ๓) กิจกรรม 

การสนับสนุนให้มีการทบทวนยุทธวิธี จ�านวน ๒๑๙ กิจกรรม และ ๔) กิจกรรมตามนโยบายอื่น ๆ จ�านวน ๑๒๙ กิจกรรม 

รวมกิจกรรมทั้งหมด ๑,๐๕๓ กิจกรรม ในการสร้างความเข้มแข็งและความปลอดภัยในพื้นที่และส่งผลให้หมู่บ้าน/ต�าบล  

ในพื้นที่เป้าหมายมีความเข้มแข็งในการดูแลความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

   (๒)	 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับหมู ่บ้าน (พนม.) ด�าเนินการกับประชาชนใน

หมู่บ้านเป้าหมาย จ�านวน ๑,๙๗๐ หมู่บ้าน 

๒๘๒ ต�าบล (ยกเว้นหมู่บ้าน/ต�าบลท่ีตั้งอยู ่

ในเขตชุมชนเมือง ๑๘ หมู่บ้าน ๘ ต�าบล)  

๓๗ อ�าเภอ ของจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา 

และสงขลา ส่งผลให้ประชาชนทุกภาคส่วน 

มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน

ภาคใต้ในรูปแบบการท�าประชาคมหมู่บ้านเพ่ือ

ค้นหาปัญหาและความต้องการของหมู่บ้าน

ที่แท ้จริงน�าไปสู ่การแก ้ไขป ัญหาที่ตรงจุด  

โดยด�าเนินโครงการกิจกรรมตามกรอบแนวทาง

ทีศ่นูย์อ�านวยการบรหิารจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 

(ศอ.บต.) ก�าหนด สรุปการให้ความช่วยเหลือ 

ด้านปัจจัยสี่ จ�านวน ๑๔๑,๖๓๖ คน และ 

ด้านการให้ความช่วยเหลือในกรณีอื่น (การส่งเสริมอาชีพและการมีงานท�า การส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว

และหมู่บ้าน และการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนหรือกิจกรรมกีฬาและสันทนาการ) จ�านวน ๔,๔๕๒ คน รวมการให้ความ

ช่วยเหลือทั้งสิ้น จ�านวน ๑๔๖,๐๘๘ คน และประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมทั้งประชาชนในพื้นที่

เป้าหมายให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่เป็นอย่างดี

   (๓)	 เสรมิสร้างสมาชกิไทยอาสาป้องกนัชาต	ิ(ทสปช.) ประชาชนในพืน้ทีเ่ป้าหมาย จ�านวน ๑,๐๐๐ คน 

มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความปลอดภัยและเกิดพลังความรัก ความสามัคคี มีขวัญและก�าลังใจในการป้องกัน 

และแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ ๘ เมืองหลัก ๕ เมืองเสริม และประชาชนในพื้นที่เขตเมืองมีความเช่ือมั่น 

ในการดแูลความปลอดภัยและร่วมกจิกรรมอดุหนนุเครือข่ายมูลนธิสิมาชกิเครอืข่ายกูชี้พ-กูภั้ย ในพืน้ที ่๓ จงัหวัดชายแดนภาคใต้ 

รวม ๒๑ แห่ง จ�านวน ๖๗๔ คน ส่งผลให้เครือข่ายภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและแก้ไข 

สถานการณ์ต่าง ๆ ในพื้นที่ จ�านวน ๑,๔๕๓ เหตุการณ์

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)
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   (๔) ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	 CCTV	พร้อมอุปกรณ์และการเช่ือมโยงสัญญาณ ด�าเนินการ

ซ่อมแซมและตดิตัง้กล้องแบบ IP CAMERA ในพืน้ทีจ่งัหวดัยะลาและปัตตาน ีจ�านวน ๒๓๖ ตวั (ในเขตจงัหวดัปัตตาน ีจ�านวน 

๑๐ ด่านตรวจ ติดตั้งระบบกล้อง CCTV จ�านวน ๘๐ ตัว จังหวัดยะลา จ�านวน ๑๔ ด่านตรวจ กล้อง ๑๕๖ ตัว) เพื่อสนับสนุน

และเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนและลดความรุนแรงในเขตพื้นที่ ซึ่งด�าเนินการส่งมอบงาน

เรียบร้อยแล้ว จ�านวน ๒๓๖ จุด

   (๕) ติดตั้งเสาไฟส่องสว่าง	(ไฮเมท)	เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การติดตั้งเสาไฟฟ้า

ส่องสว่างไฮเมททั้งระดับความสูง ๑๕ เมตร และ ๑๒ เมตร ติดตั้งแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ�านวน ๘๒ ต้น 

โดยพื้นที่เป้าหมายได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ ๔ อ�าเภอของจังหวัดสงขลา 

เพื่อเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ที่ร้องขอ รวมทั้งเป็นมาตรการเสริมในการป้องกันการประกอบอาชญากรรมและยังมีผลโดยตรงต่อการรักษาความปลอดภัย 

ของกองก�าลังเจ้าหน้าที่ต่าง ๆ ซึ่งคาดว่าจะมีส่วนที่ส�าคัญในการลดความรุนแรงในเขตพื้นที่ที่ก�าหนดได้ในระดับหนึ่ง

   (๖) ขยายผลการพฒันาหมูบ้่าน/ชมุชน

เข้มแข็ง	 มั่นคง	 ม่ังคั่ง	 ย่ังยืน ด�าเนินการในพ้ืนท่ี ๘๐ หมู่บ้าน 

ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส จ�านวน ๒๙ หมู่บ้าน จังหวัดปัตตานี 

จ�านวน ๒๗ หมู่บ้าน และจังหวัดยะลา จ�านวน ๒๔ หมู่บ้าน  

โดยมี ๔ ขั้นตอนด�าเนินการ คือ ๑) การจัดอบรมวิทยากร 

ที่จะเข้าไปเพ่ิมประสิทธิภาพหรือศักยภาพของคณะกรรมการ

หมู ่บ ้านหรือผู ้น�า ๒) การลงพื้นที่ประชุมขับเคลื่อนกับ 

คณะกรรมการหมู่บ้านหรือผู ้น�าในหมู่บ้านให้มีความเข้าใจ 

ในเรื่องของการจัดท�าแผน ๓) การระดมสมอง เพื่อจัดท�า 

แผนพัฒนาชุมชนฉบับน�าร ่องท่ีทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

ให้มากที่สุด และ ๔) การให้คณะกรรมการหมู่บ้านเลือกโครงการ

จากแผนชุมชน

ขย�ยผลก�ร
พัฒน�หมู่บ้�น/ชุมชน

เข้มแข็ง มั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน 

ในพื้นที่จังหวัดนร�ธิว�ส ปัตต�นี 
และยะล� รวม ๘๐ หมู่บ้�น 

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน34
นโยบายข้อ ๒



 	 ๒.๑.๒	 อ�านวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ มีเป้าหมายในด้านคดีความมั่นคงที่เข้าสู่ 

การพิจารณาในขั้นอัยการเพิ่มขึ้น และในด้านการเยียวยาช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบและจาก

การกระท�าของเจ้าหน้าที่รัฐ และมีการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ รวม ๗,๐๐๒ ราย จ�าแนกเป็น

การจ่ายเงินเยียวยา จำานวน (ราย)

๑) กรณีเสียชีวิต	รายละ	๖,๐๐๐	บาท	 ๓๖

๒) กรณีบาดเจ็บ	รายละ	๓,๐๐๐	บาท	 ๘๖

๓) ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้บาดเจ็บสาหัสหรือพิการ	รายละ	๒๐๐,๐๐๐	บาท	 ๘๔

๔) เงินยังชีพรายเดือนแก่บุตรผู้เสียชีวิต	บาดเจ็บสาหัส	หรือพิการ	ตามระดับการศึกษา	 ๖,๐๑๙

๕) เงินยังชีพรายเดือนแก่ผู้ที่พิการจากเหตุความไม่สงบตามลักษณะความพิการ	 ๗๓๕

๖) เงินอุดหนุนแก่ครอบครัวที่อุปการะเด็กที่ทั้งบิดามารดาเสียชีวิตจาก
เหตุความไม่สงบ	แบบครอบครัวอุปถัมภ์	รายละ	๒,๐๐๐	บาทต่อเดือน	

๔๐

๗) เงินช่วยเหลือครอบครัวที่ประสบปัญหาจากเหตุความไม่สงบ ๒

รวม ๗,๐๐๒

ที่มา : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

  ๒.๑.๓	 พัฒนาด้านการศึกษา	 ศาสนา	 และศิลปวัฒนธรรม การขับเคล่ือนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

จงัหวัดชายแดนภาคใต้ ได้พยายามพฒันาคณุภาพการศกึษาภายใต้ปัญหาทีส่�าคญั คือ ความไม่ปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิ 

จากเหตุการณ์ความไม่สงบท่ีเกิดข้ึนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในภาพรวมของการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ 

เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีนักเรียน นักศึกษา จ�านวน ๙๖๑,๐๖๓ คน ครู อาจารย์

และบุคลากรทางการศึกษา จ�านวน ๕๙,๖๒๕ คน และมีสถานศึกษารวม ๕,๐๘๕ แห่ง ในทุกสังกัด ส�าหรับทิศทาง 

การขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการศึกษาและ 

เรยีนรูต้ลอดชวีติอย่างมคีณุภาพ ด�ารงชีวติอย่างเป็นสุขในสังคมพหวุฒันธรรม สอดคล้องกบัหลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

และการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ ๒๑” พร้อมน้อมน�ายุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”  

ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบรมราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ด้านการศึกษาที่มุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน ๔ ด้าน คือ ๑) มีทัศนคติท่ีถูกต้อง 

ต่อบ้านเมือง ๒) มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม ๓) มีงานท�า มีอาชีพ และ ๔) เป็นพลเมืองดี เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย 

สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดไป โดยมีผลการขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

จังหวัดชายแดนภาคใต้ในภารกิจหลัก ๖ ด้าน ดังนี้

   (๑) การศกึษาเพือ่เสรมิสร้างความมัน่คง ด�าเนนิการขบัเคลือ่นบรูณาการร่วมกับหน่วยงานทางการ

ศึกษาในพื้นที่ เพื่อก�าหนดแนวทางในการจัดการเรียนการสอนที่จะท�าให้เยาวชนและประชาชนเกิดความภาคภูมิใจและ

แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ น้อมน�าศาสตร์พระราชามาเป็นแกนหลักในการ

ยกระดบัคณุภาพการศกึษา ตลอดจนปลกูฝังการปกครองในระบอบประชาธปิไตย อนัมพีระมหากษตัรย์ิทรงเป็นประมขุ และ

จัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด เพื่อส่งเสริมจิตอาสาและการบ�าเพ็ญประโยชน์ โดยมีโครงการและกิจกรรมส�าคัญ 

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)
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เช่น กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว 

มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๖๖ พรรษา 

พร้อมปลูกต้นไม้ประจ�าพระองค์ “ต้นรวงผึ้ง” กิจกรรม

ปลูกจิตส�านึกความเป็นชาติไทยในโครงการรณรงค์

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER 

ONE) ในทูลกระหม ่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  

สิริวัฒนาพรรณวดี กิจกรรมประวัติศาสตร์ชาติไทย 

และบญุคณุของพระมหากษตัรย์ิไทย โดยวิทยากรแกนน�า 

จ�านวน ๒๕ คน จัดอบรมขยายผลให้แก ่ผู ้บริหาร 

ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงาน

ราชการ จ�านวน ๑,๒๐๔ คน กิจกรรมพัฒนาทักษะ 

ทางสังคมพหุวัฒนธรรมผ่านกิจกรรมกระบวนการพัฒนาผู ้น�า และกิจกรรมครอบครัวสุขสันต์สมานฉันท์สังคมไทย  

มีผู ้เข้าร่วม ๑,๕๙๐ คน ส่งผลให้พ่อแม่ผู ้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลบุตรหลาน และสร้างความอบอุ่น 

ในครอบครัว

   (๒) การผลิตและพัฒนาก�าลังคน ให้มีสมรรถนะในการแข่งขันในเรื่องของการผลิต และพัฒนา

ก�าลงัคนให้มสีมรรถนะในการแข่งขนั ได้ก�าหนดแนวทางการพฒันาประชากรวยัแรงงาน ให้มทีกัษะทางภาษาเพือ่การสือ่สาร  

ส่งเสริมประสบการณ์ด้านอาชีพเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการแข่งขัน พร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพทางเลือกและพัฒนาฝีมือแรงงาน 

ตลอดจนผลติก�าลงัคนให้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการในท้องถิน่จงัหวดัชายแดนภาคใต้ สอดรบัตามนโยบาย

เมืองต้นแบบ สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน พร้อมมุ่งพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมฮาลาลเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ 

ฮาลาลโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยมีโครงการและกิจกรรมส�าคัญ เช่น การพัฒนาภาษาสู่ยุคอาเซียน ได้แก่ ภาษาอังกฤษ  

ภาษามลายกูลาง ภาษาจนี และภาษาเมยีนมา แก่นกัเรยีน นกัศึกษา ๑,๖๙๕ คน ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา ๑๘ แห่ง การฝึกอบรม 

หลักสูตรมัคคุเทศก์ท่ัวไปแก่ประชาชน จ�านวน ๔๐ คน เพื่อให้ได้รับบัตรมัคคุเทศก์ท่ัวไปที่จะสามารถประกอบอาชีพ 

ได้จริงตามกฎหมาย โครงการหลักสูตร ๒ ปริญญา ระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

กบัคณะอกัษรศาสตร์ มหาวทิยาลยัมาลงั ประเทศอนิโดนีเซยี เพือ่พฒันาหลกัสูตรสองปรญิญาร่วมกนั มกีารเทยีบโอนหน่วยกติ

และได้รับปริญญาทัง้ ๒ มหาวทิยาลยั การอบรมเชงิปฏบิตักิารจดัท�าหลกัสูตรฐานสมรรถนะระยะส้ันในเรือ่งประเทศไทย ๔.๐ 

แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษากว่า ๑๐๐ คน พร้อมหลักสูตรการพัฒนาวิชาชีพครูด้วยนวัตกรรมศึกษา Lesson study  

และวิธีการแบบเปิด Open Approach ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ๔๕๐ คน

   (๓) การพฒันาศกัยภาพคนทกุช่วงวยัและการสร้างสงัคมแห่งการเรยีนรู ้ได้เปิดโอกาสให้ประชากร

ทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาคุณภาพ ให้สามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก โดยให้

ความส�าคัญกับการพัฒนาหลักสูตรระดับปฐมวัย หลักสูตรด้านอาชีพ และหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจ�ามัสยิด  

ระดับอิสลามศึกษาตอนต้นตามความต้องการของพื้นที่ ตลอดจนจัดตั้งศูนย์ภาษาและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา

ทีห่ลากหลาย และจดัตัง้ศนูย์พัฒนาครเูพือ่เพิม่ศกัยภาพและขดีความสามารถในการจดัการเรยีนการสอน โดยมุง่เน้นรปูแบบ 

สะเต็มศึกษาและการสอนแบบโครงงาน โดยใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด ตลอดจนสร้างชุมชน 

แห่งการเรียนรู้วิชาชีพครูด้วย โดยมีโครงการและกิจกรรมส�าคัญ เช่น การอบรมหลักสูตรแกนกลางและการจัดการเรียนรู้

ปฐมวยั รปูแบบ Active Learning แก่คร ู๘๐ คน การอบรมเชงิปฏบิตักิาร การใช้วรรณกรรมเพ่ือเสรมิสร้างพฒันาการเรยีนรู้ 

ของเดก็ปฐมวยั จ�านวน ๓ รุน่ กว่า ๒๐๐ คน โครงการพฒันาการเรยีนการสอนภาษาไทย ผ่านกจิกรรมแข่งขันทกัษะภาษาไทย 

ให้แก่นักเรียน เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ โครงการส่งเสริมภาษาคู่การเรียนรู้สู่หมู่บ้านชายแดนใต้แก่ประชาชน ๒๒๐ คน  

จัดกิจกรรมขับเคลื่อนคุณภาพภาษาไทย โดยใช้ “ห้องสมุดคุณภาพ” ในโรงเรียน ๑๖๑ แห่ง โครงการค่ายภาษาอังกฤษ  

English Camp แก่นกัเรียน ๑๘๐ คน พร้อมจดัท�าบนัทกึความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมอืในการเสรมิสร้างความรอบรูด้้านสุขภาวะ 

ผ่านการเพิม่ขดีความสามารถด้านการอ่านและเขียนภาษา จดัการเรียนการสอนแบบสะเตม็ศกึษา และการสอนแบบโครงงาน 

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน36
นโยบายข้อ ๒



เพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามกระบวนการสะเต็มศึกษา และสร้างสรรค์ผลงานแบบโครงงานที่ใช้องค์ความรู้ในหลายสาขาวิชา  

ที่จะเป็นการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ การจัดตั้งศูนย์ดิจิทัลประจ�าอ�าเภอ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูสอนไม่ตรงสาย  

๙ กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ�านวน ๖๖๐ คน และจัดอบรมพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (คูปองพัฒนาครู) ใน ๓ หลักสูตร  

มีผู้เข้าร่วม ๑๕๗ คน

   (๔) การสร้างโอกาส	ความเสมอภาคและเท่าเทยีมกันทางการศกึษา สร้างแนวทางการดแูลช่วยเหลอื 

นักเรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ พร้อมลดความเหลื่อมล�้าและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชน 

ผูด้้อยโอกาส คนพกิาร และผูไ้ด้รบัผลกระทบจากเหตกุารณ์ความไม่สงบและทีส่�าคญัคอื การน�าประชากรวยัเรยีนทีอ่ยูน่อกระบบ 

การศึกษาเข้าสู่ระบบการศึกษา การให้ทุนการศึกษาเพื่อเพิ่มโอกาสในการศึกษาต่อ ตลอดจนส่งเสริมการเข้าถึงบริการ 

ทางการศึกษาของประชากรวัยเรียนอย่างมีคุณภาพ พร้อมผลักดันโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้  

โดยมีโครงการและกิจกรรมส�าคัญ เช่น การแก้ปัญหาเด็กท่ีอยู่นอกระบบการศึกษาให้กลับเข้ามาสู่ระบบการศึกษาพร้อม

จัดหาที่เรียน จ�านวน ๒๗,๓๗๖ คน (ร้อยละ ๖๐.๔๕) จากจ�านวนทั้งหมด ๔๕,๒๘๙ คน จัดอบรมครูรับผิดชอบระบบดูแล 

ช่วยเหลอืนกัเรยีน ๑๑๑ คน จดัสรรทนุการศึกษาส�าหรบัผู้ด้อยโอกาส คนพกิาร ผู้ได้รบัผลกระทบจากเหตกุารณ์ และผูเ้รยีนต่อ 

เช่น ทุนรพี ๕๐ ทุน ทุนการศึกษาเงินอุดหนุนการศึกษานักเรียนมุสลิมและอิสลามศึกษาแห่งประเทศไทยกว่า ๗๐๐ ทุน  

ทุนอาชีวศึกษากว่า ๙๐๐ ทุน โรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในลักษณะโรงเรียนประจ�าโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา รวม ๖๘ แห่ง ใน ๓๗ อ�าเภอ และโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบ 

การศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ในโรงเรียน ๑๒ แห่ง โดยมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ ๑,๓๐๐ คน

   (๕) การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้ด�าเนินการก�าหนด

มาตรฐานสถานศกึษาน่าอยู ่น่าเรยีน และจดัท�าหลกัสตูรการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม ในระดบัสถานศกึษา 

พร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในสถานศึกษาและชุมชน  

ตลอดจนจดัท�าสือ่ข้อมลูแหล่งเรยีนรู ้และส่งเสรมิการวจัิย เพือ่พฒันาองค์ความรูแ้ละนวตักรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชวีติ 

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีโครงการและกิจกรรมส�าคัญ เช่น ขับเคลื่อนกลยุทธ์ก�าหนดมาตรฐานสถานศึกษาน่าอยู่  

น่าเรียน พร้อมพัฒนาสู่มาตรฐาน และยกย่องเชิดชูสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จัดหลักสูตรวิทยากรแกนน�า หลักสูตร

ท้องถิน่อทุยานธรณโีลกสตลู (Satun UNESCO Global Geopark) และหลกัสตูรส่งเสรมิอาชพีทีเ่กีย่วข้องกบัอทุยานธรณสีตลู 

พร้อมส่งเสริมภาษาเพื่อการท่องเที่ยว ส่งเสริมให้ประชาชนท�าความดี เรียนรู้หลักธรรม และยึดหลักปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง จัดกิจกรรมเรียนรู้ระบบนิเวศน์ตามธรรมชาติ จัดโครงการเรียนรู้ อนุรักษ์ พืชสมุนไพรชุมชน และ 

ภมูปัิญญาท้องถิน่ จดักจิกรรมบ�าเพญ็สาธารณประโยชน์ จติอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด�าร ิ“เราท�าความ ด ีด้วยหัวใจ”  

พร้อมจัดท�าฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

   (๖) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา	มีเป้าหมายให้ผู้เรียน ครู คณาจารย์ และบุคลากร

ทางการศกึษา มคีวามปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สิน พร้อมส่งเสรมิความสัมพนัธ์โรงเรยีนกบัชุมชน พฒันาต้นแบบการจดัการ

ศกึษาท้องถิน่พึง่พาตนเองโดยใช้ต�าบลเป็นฐาน ตลอดจนอบรมและพฒันาการบรหิารจดัการของศูนย์ประสานงานและบรหิาร

การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) และแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ โดยมี

โครงการและกิจกรรมส�าคัญ เช่น จัดท�าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการปฏิบัติตามแผนและมาตรการรักษาความปลอดภัย

ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน ๑,๑๓๓ แห่ง การจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับพื้นที่บริการ  

เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมจัดและระดมทรัพยากรทางการศึกษาในโรงเรียน ๑,๒๕๖ แห่ง ศึกษาธิการส่วนหน้าเคลื่อนท่ี 

พบประชาชนผ่านกิจกรรมที่หลากหลายทั้งจากหน่วยงานการศึกษา สถานศึกษา และส่วนราชการในพื้นที่ ในการส่งเสริม

ทักษะทางวิชาการ อาชีพ การบริการชุมชน การบริการข้อมูลข่าวสาร และบริการจากหน่วยงานในพื้นที่ โดยมีผู้เข้าร่วม

กิจกรรม ๓๗,๒๑๐ คน

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)
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   (๗) การเสริมสร้างประสิทธิภาพและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต ้

ได้จดัท�าโครงการเสรมิสร้างประสทิธภิาพและพฒันาคณุภาพชวีติ 

ของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.) โดยให้ 

ข้าราชการในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และพื้นที่ 

๔ อ�าเภอของจังหวัดสงขลา (อ�าเภอจะนะ เทพา สะบ้าย้อย 

และนาทวี) ได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ 

ในการปฏิบัติงานและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยให้มีโอกาส 

ผ่อนคลายจากการปฏิบัติงานภายใต้สภาวะท่ีอันตรายและ 

เสี่ยงภัยในพ้ืนที่ที่ปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราว เพื่อช่วยเหลือ 

ฟื้นฟูขวัญ ก�าลังใจ และคุณภาพชีวิต รวมท้ังเป็นการส่งเสริมความสมานฉันท์และความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างข้าราชการ 

ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยกัน ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา 

และข้าราชการต�ารวจ ที่ปฏิบัติงานอยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ�านวน ๒๐ รุ่น รวมจ�านวน ๑,๙๘๙ คน

   (๘) การจัดโครงสร้าง	 “สถาบันพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือน” เพื่อเป็นศูนย์กลาง 

ของการบรหิารและพฒันาทรพัยากรมนษุย์ในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต้ ท�าหน้าทีเ่ชือ่มโยงทัง้ระบบการบรหิารและพฒันา

ทัง้กระบวนการสรรหาเพือ่ให้ได้คนเก่ง คนด ีและผูท่ี้มทีศันคตทิีด่ต่ีอการท�างานภาครฐัและประชาชนเข้ามาร่วมท�างานมากขึน้ 

ระบบการพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อให้มีความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่ดีเตรียมพร้อมการเป็นประเทศไทย ๔.๐ และราชการ

ไร้รอยต่อตามนโยบายรัฐบาล โดยประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐ สถาบันวิชาการทั้งในและนอกพื้นที่ และ

ภาคประชาชนมาร่วมพัฒนาประสิทธิภาพการท�างานของเจ้าหน้าที่รัฐให้ท�างานเข้าถึงประชาชนมากขึ้น สามารถเป็นท่ีพึ่ง

ของประชาชนได้ทุกกรณี และการสร้างขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติงาน (ทั้งในรูปแบบตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน) เพื่อแก้ไข

ปัญหาให้ตรงจุด/ตรงประเด็น และเพื่อปิดช่องว่างการย้ายออกนอกพื้นที่ของเจ้าหน้าที่รัฐที่ปฏิบัติงานดีและเป็นที่ยอมรับ

ของประชาชนให้ได้มากที่สุด

  ๒.๑.๔	 พัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพชีวิตประชาชน 

   (๑)	 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด�าเนินโครงข่ายทางหลวงชนบทเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้  

ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สามารถด�าเนินชีวิตได้ตามปกติสุข โดยก่อสร้างถนนแล้วเสร็จครบทั้ง ๒๐ สายทาง 

   (๒) พัฒนาเศรษฐกิจ

    (๒.๑) ฝึกอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยฝึกทักษะอาชีพ และ 

ฝึกอบรมฝีมือในสาขาช่างต่าง ๆ ให้กับกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการพาคนกลับบ้าน หรือแรงงานในพื้นที่โดยรอบอุทยานแห่งชาติ 

เทอืกเขาบโูด-สไุหงปาด ี(นราธวิาส ปัตตาน ียะลา และ ๔ อ�าเภอของจงัหวดัสงขลา) เพือ่ให้แรงงานกลุ่มทีมี่ความคดิเหน็ขดัแย้ง 

กลุ่มที่มีอคติต่อภาครัฐ และกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ ให้มีฝีมือพร้อมในการท�างาน เป็นการเสริมสร้างอาชีพ สามารถประกอบ

อาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว และส่งเสริมความมั่นคงยั่งยืนในการท�างาน มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ�านวน ๘๐๐ คน

    (๒.๒)	 นิคมอุตสาหกรรมยางพารา	 (Rubber	 City) ในพื้นที่ต�าบลฉลุง	 อ�าเภอหาดใหญ	่

จังหวัดสงขลา โดยก�าหนดมาตรการเพิ่มอุปสงค์การใช้ยางพารา เพื่อผลักดันราคายาง ๓ แนวทาง ได้แก่ ๑) เพ่ิมการใช้ 

ยางพาราในอุตสาหกรรมปลายน�้าท่ีส�าคัญ ๒) ส่งเสริมการลงทุนใหม่ในอุตสาหกรรมแปรรูปขั้นต้นน�้า กลางน�้า ปลายน�้า 

และเร่งรัดผลักดันการจัดตั้งอุตสาหกรรมยางพาราภายใต้แนวคิด Rubber City และ ๓) สร้างอุปสงค์การใช้ยางพารา 

ในอุตสาหกรรมใหม่ มุ่งเน้นนวัตกรรม ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างโครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๕ โดยเปิดขายและ 

ให้เช่าที่ดินในโครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา ซึ่งท�าสัญญาแล้วจ�านวน ๒ ราย เนื้อท่ี ๒๓.๒๑ ไร่ และอยู่ระหว่าง 

การตัดสินใจอีก ๖ ราย เนื้อที่ ๑๙๗.๐๙ ไร่

จัดทำ�
โครงก�ร สปชต. 

ในพื้นที่ยะล� ปัตต�นี นร�ธิว�ส 
และสงขล� (บ�งอำ�เภอ) 

มีผู้เข้�ร่วม 
๑,๙๘๙ คน 

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน38
นโยบายข้อ ๒



    (๒.๓) พัฒนาผลิตภัณฑ์ส่ิงทอและเครื่องแต่งกายมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต	้ 

เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดอาเซียน	(ระยะที่	๒)	โดยมีผลการด�าเนินงาน ๒ กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการพัฒนา 

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอใหม่ด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์และเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม (creativity & culture) 

และกิจกรรมการศึกษาแนวทางการพัฒนาสินค้าส่ิงทอเพื่อเพิ่มมูลค่า ผลของการพัฒนาก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์สิ่งทอและ 

เครื่องแต่งกายมุสลิมกว่า ๔๕ ผลิตภัณฑ์ และเข้าร่วมงานแสดงสินค้า Hong Kong Fashion Week 2018 ระหว่างวันที่ 

๘-๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และจัดนิทรรศการแสดงผลงานผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ๔๕ ผลิตภัณฑ์ แสดงแฟช่ันโชว์ และเสวนา 

ในหัวข้อ “Fashion development to Shifting the Local’s well-being in ASEAN” เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑  

ณ โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีผู้เข้าร่วมงานจ�านวน ๑๒๖ คน

    (๒.๔) ด�าเนินโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก ่ 

ด้านพืช โดยปรับปรุงพื้นที่นาร้างเพื่อปลูกข้าวและปลูกปาล์มน�้ามัน ๒๖,๐๐๐ ไร่ ฝึกอบรมด้านหม่อนไหม ๓๐๑ คน จัดงาน 

ตลาดสินค้าหม่อนไหม ๕ ครั้ง ส่งเสริมพืชประจ�าถิ่น แปรรูปผลิตภัณฑ์ ๔,๒๑๐ คน สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การแปรรูป 

ผลผลติ ๑๔๕ กลุม่ อบรมหลกัสตูรการฟ้ืนฟนูาร้างเพือ่การปลกูข้าว ๕,๐๐๐ คน พืน้ทีน่าร้าง ๒๐,๐๐๐ ไร่ จดัท�าแปลงต้นแบบ 

และแปลงขยายผล ๑,๐๘๐ แปลง และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกร ๑๑,๐๖๐ คน ด้านประมง โดยถ่ายทอดเทคโนโลยี 

ด้านการประมง ๒,๗๘๕ คน	 ด้านปศุสัตว์ ส่งเสริมและพัฒนาด้านปศุสัตว์ ๑,๘๕๐ คน และด้านการสร้างเครือข่าย/ 

สร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	โดยพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ ๑๒,๗๐๙ คน จัดงานของดีจากชายแดนใต้ 

อบรมการจัดท�าบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน ๙,๖๐๐ คน อบรมถ่ายทอดความรู้ หลักสูตรต่าง ๆ เกี่ยวกับสหกรณ์ ๔,๘๗๗ คน

    (๒.๕) ด�าเนินการเพื่อให้ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่มีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น	 โดยให้ 

บัณฑิตแรงงานเป็นสื่อกลางน�าประชาชนในพื้นที่ให้ได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือ ความคุ้มครองด้านแรงงาน ตลอดจน

สิทธิประโยชน์จากการเป็นผู้ประกันตน รวมถึงได้จัดตั้งศูนย์แรงงานประจ�าอ�าเภอเพื่อเป็นศูนย์กลางของบัณฑิตแรงงาน 

ประจ�าต�าบล และเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านแรงงานระดับอ�าเภอ ตลอดจนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับประชาชนวัยแรงงาน

ในพื้นที่ โดยได้ให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชน จ�านวน ๕๓,๐๘๖ คน

    (๒.๖) ด�าเนินโครงการสร้างความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ เพื่อจูงใจผู้ประกอบ

กิจการและแรงงานในการท�างานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา นราธิวาส สตูล ปัตตานี และ ๔ อ�าเภอในจังหวัด

สงขลา) เพื่อให้นายจ้างและลูกจ้างร่วมมือร่วมใจกันในการบริหารงานความปลอดภัยขององค์กร เป็นกลไกในการลด 

ความคดิเหน็ต่างในสถานประกอบกจิการ และจงูใจให้เกดิการลงทนุและความต้องการในการท�างานในสถานประกอบกิจการ

ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีผู้เข้าร่วมโครงการ จ�านวน ๒,๑๔๗ คน

    (๒.๗) พัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการสร้างงานที่ยั่งยืนในพื้นที่	 ๓	 จังหวัดชายแดนภาคใต้	

ด�าเนินการพัฒนาทักษะด้านการผลิตเสื้อผ้าส�าเร็จรูปให้กับราษฎรในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ  

และขจัดปัญหาความยากจน จ�านวน ๖๕ คน

    (๒.๘) ส่งเสริมและพัฒนานักธุรกิจรุ่นใหม่ กิจกรรมพัฒนานักธุรกิจรุ่นใหม่จังหวัดชายแดน

ภาคใต้ (Young Executive Network @ Southern Border Provinces Administrative Centre: YES) สร้างเครือข่าย 

นกัธรุกจิรุน่ใหม่ของจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ผ่านการอบรมเพิม่ความรูแ้ละทกัษะด้านธรุกจิ และแลกเปลีย่นเรยีนรูป้ระสบการณ์

ร่วมกันของทายาทธรุกจิหรอืเจ้าของธรุกจิในพืน้ที ่จดักจิกรรมขบัเคลือ่นเศรษฐกิจในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย 

กิจกรรมที่ส�าคัญ เช่น เพจของกลุ่ม YES “ส่ิงที่ใช่ by YES” กิจกรรม Southernmost Startup Challenge (SSC)  

และกจิกรรม Startup โดยด�าเนนิการจดักจิกรรมอบรมเชงิปฏบิตักิาร Deep South Startup Championship 2018 (DSS) 

เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ Startup ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)
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  ๒.๑.๕	 แสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี มีการด�าเนินงานของคณะพูดคุยเพื่อสันติสุข 

จงัหวดัชายแดนภาคใต้และการท�างานระดบัพืน้ทีท่ีไ่ด้มีการบรูณาการเพือ่สร้างความร่วมมอืและการมส่ีวนร่วมของทกุภาคส่วน  

ผ่านการจัดเวทีพูดคุยสร้างความเข้าใจ เพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัย รวมถึงการจัดต้ังชมรมผู้ร่วมสร้างสันติสุข รวมทั้ง 

การสนบัสนนุงานอาชพีต่าง ๆ  ผ่านโครงการสร้างงาน สร้างอาชพีให้กับผูเ้หน็ต่างจากรฐัทีต้่องการด�ารงชวีติในสงัคมอย่างปกติ  

ทั้งประเทศไทยและประเทศมาเลเซียต้องการให้ท้ังสองประเทศและประชาชนของตนมีความสงบสุข มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี  

มีฐานะที่มั่นคงและยั่งยืน และมีการพัฒนา เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงจะเป็นรากฐานส�าคัญของการมีเสถียรภาพ  

ความมั่นคง และความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันของประเทศมาเลเซีย ไทย และภูมิภาคโดยรวม โดยมีประเด็นที่บรรลุการหารือ

ร่วมกัน ๓ ประเด็น ได้แก่ 

   (๑) การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้และความร่วมมือด้านความมั่นคง เห็นตรงกันว่าเป็น 

ผลประโยชน์ร่วมกันของไทยและมาเลเซียและของภูมิภาคที่ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้จะต้องได้รับการแก้ไข แม้ว่า 

ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นปัญหาภายใน แต่ขณะเดียวกันความร่วมมือจากต่างประเทศก็จะท�าให้การแก้ไขปัญหา 

ท�าได้ง่ายขึ้น กระบวนการพูดคุยท่ีมีฝ่ายมาเลเซียเป็นผู้อ�านวยความสะดวกจะมีการด�าเนินการต่อไป โดยมีฝ่ายมาเลเซีย 

เป็นผู้ประสานงานบนพื้นฐานและกรอบของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ขณะเดียวกันก็จะขยายความร่วมมือ 

ในการเสริมสร้างความมั่นคงชายแดน การพัฒนาเศรษฐกิจและประเด็นความม่ันคงในภาพใหญ่ โดยเฉพาะการต่อต้าน 

การก่อการร้ายและแนวคิดสุดโต่ง การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ ยาเสพติด และการค้ามนุษย์ 

   (๒) การพฒันาเศรษฐกิจและความเช่ือมโยงตามแนวชายแดน ท้ังสองประเทศจะยกระดบัความร่วมมอื 

ทางเศรษฐกิจขึ้นเป็น “หุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจที่เข้มข้น” (Enhanced Strategic Economic Partnership)  

เพ่ือร่วมมอืกันสร้างความมัน่คง มัง่คัง่ และส่งเสรมิการพฒันาทีย่ัง่ยนืของทัง้สองประเทศ ในการนี ้ทัง้สองประเทศจะร่วมมอืกนั 

ผลักดันโครงการความร่วมมือที่คั่งค้างมา ซึ่งมีอยู่หลายโครงการ จะเข้มข้นเป็นพิเศษเรื่องความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่

ชายแดน การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างกัน และการส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวระหว่างกัน ทั้งนี้ จะมอบ

ให้มีการประชุมระดับรัฐมนตรีภายในต้นปีหน้า เพื่อดูงานที่ยังคงคั่งค้างและผลักดันเรื่องต่าง ๆ ให้คืบหน้า

   (๓) ความร่วมมือในกรอบอาเซียน ทั้งสองประเทศได้ให้ความส�าคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากและ

จะท�างานร่วมกันอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในปี ๒๕๖๒ ที่ประเทศไทยจะท�าหน้าที่ประธานอาเซียน ซ่ึงมีเป้าหมายส�าคัญ  

คือ การก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียนที่มีความเข้มแข็ง มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ประเทศสมาชิกอาเซียนจะก้าวไปพร้อมกัน  

โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยมุ่งสร้างความเชื่อมโยงและความยั่งยืนในทุกมิติ และเป็นกลุ่มพลังที่สามารถร่วมมือกับ 

ความท้าทายต่าง ๆ  ในโลกได้อย่างแท้จรงิ และยงัเหน็พ้องว่า ประเทศสมาชกิอาเซยีนในวนันีจ้ะต้องร่วมมือกนับรหิารจดัการ 

ความท้าทายต่าง ๆ ด้วยความสุขุมรอบคอบ เพื่อสร้างความเป็นปึกแผ่นและสร้างความเป็นแกนกลางของอาเซียน 

ในการขับเคลื่อนความร่วมมือกับนานาประเทศให้มีสันติภาพ เสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองอย่างแท้จริง

 ๒.๒	 การขับเคลือ่นเศรษฐกจิจังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านโครงการเมอืงต้นแบบ	“สามเหลีย่ม	มัน่คง	มัง่คัง่	ยัง่ยนื” 

ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพชีวิตประชาชน ท�าให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

เพิ่มมากขึ้น ดังนี้

	 	 ๒.๒.๑	 พัฒนาเกษตรฐานราก	เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เช่น พัฒนาพื้นที่เกษตรรกร้าง มีเป้าหมายต้องการ

รวมคน รวมทรัพยากร เพื่อบริหารจัดการรวมกัน โดยพัฒนาพ้ืนที่เกษตรกรรายเดียวให้เป็นเกษตรกรแปลงใหญ่ ปัจจุบัน 

ด�าเนินการแล้วจ�านวน ๒๒ แห่ง ในพื้นที่ ๑๐ อ�าเภอจังหวัดชายแดนภาคใต้ เสริมช่องทางการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร 

สวนยาง โดยมีพื้นที่น�าร่อง จ�านวนทั้งสิ้น ๒๘๒ ต�าบล
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  ๒.๒.๒	 ขยายผลผลิตเกษตรฐานรากจากครัวเรือนสู่ชุมชน โดยการส่งเสริมการด�าเนินงานปศุสัตว์แนวใหม่ 

เป็นการขับเคลื่อนการสร้างหมู่บ้านปศุสัตว์ต้นแบบเพื่อให ้

สามารถเชื่อมโยงกระบวนการผลิต กระบวนการแปรรูป และ 

การตลาดอย ่างครบวงจร ส ่ง เสริมธุรกิจประมงชายฝ ั ่ ง  

เป็นการผลักดันธุรกิจประมงพื้นบ้านต้นแบบ “โอรังปันตัย”  

การแปรรูปยางพาราด้วยวิสาหกิจชุมชน เช่น ส่วนประกอบ 

ของสนามกฬีา หมอน เครือ่งนอน การพฒันาพืน้ทีสู่อ่ตุสาหกรรม

เกษตรก้าวหน้า ส่งเสรมิการปลกูมะพร้าว เพือ่พฒันาสูอ่ตุสาหกรรม 

มะพร้าวครบวงจร ส่งเสริมการเพิ่มคุณภาพการปลูกปาล์มน�้ามัน 

   นอกจากนี ้พืน้ทีเ่ศรษฐกจิ อ�าเภอหนองจกิ 

จังหวัดปัตตานี เป็นพื้นท่ีด้านเกษตรอุตสาหกรรมก้าวหน้า 

ผสมผสาน น�าความรู ้จากงานวิ จัยเทคโนโลยี มาพัฒนา

กระบวนการผลิต ให้มีต้นทุนต�่า ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น ปรับปรุงมาตรการด้านภาษีและกฎระเบียบต่าง ๆ สร้างความเชื่อมั่น 

แก่นักลงทุน อ�าเภอเบตง	 จังหวัดยะลา เป็นพื้นที่น�าร่องด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยมีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

ให้สะอาด ปลอดภัย พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สะดวกต่อการเดินทางโดยเฉพาะสนามบินเบตง ผลักดันนโยบาย 

การท่องเที่ยวโดยชุมชน พร้อมเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวครอบคลุม ๕ จังหวัด ส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นตามล�าดับ 

อ�าเภอสุไหงโก-ลก	 จังหวัดนราธิวาส เป็นเมืองศูนย์กลางการค้าชายแดนระหว่างประเทศ มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  

จัดกิจกรรมกระตุ้นการค้าพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ สร้างกลไกความร่วมมือกับประเทศในกลุ่ม IMG-GT และประเทศ

อาเซียน ผลักดันให้เศรษฐกิจในพื้นที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง

  ๒.๒.๓	 จัดการท่องเท่ียวที่ส่งผลต่อการพัฒนา

คุณภาพชีวิตที่ดียิ่งข้ึนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดน

ภาคใต้ มผีลสะท้อนจากการพฒันา จากสถิตพิบว่ามนีกัท่องเทีย่ว 

เข้ามาท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นจ�านวน 

ที่สูงขึ้นกว่าปีก่อน ๆ  โดยตลอดทั้งปี พบว่า มีจ�านวนนักท่องเที่ยว 

เฉลี่ย ๑,๕๓๔,๑๙๓ คน และมีจ�านวนการจับจ่ายใช้สอย 

เพิ่มสูงข้ึน รวมรายได้กว่า ๖,๔๓๓.๔๖ ล้านบาท จ�าแนกเป็น 

รายจังหวัดได้ ดังนี้ 

จังหวัด นักท่องเที่ยวรวม (คน)
จำาแนกตามกลุ่มนักท่องเที่ยว (คน)

ในประเทศ ต่างประเทศ

นราธิวาส ๖๐๘,๘๕๘ ๒๒๕,๕๗๙ ๓๘๓,๒๖๖

ยะลา ๗๓๑,๓๑๖ ๒๓๑,๓๖๔ ๔๙๙,๙๖๔

ปัตตานี ๑๙๔,๐๙๑ ๑๘๖,๒๕๖ ๗,๗๖๔

รวมทั้งสิ้น ๑,๕๓๔,๑๙๓ ๖๔๓,๑๙๙ ๘๙๐,๙๙๔

ที่มา : ศอ.บต.

ปี ๒๕๖๑ 

มีนักท่องเที่ยว
ในพื้นที่จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ 

๑.๕๓ ล้�นคน 
มีร�ยได้กว่� 

๖.๔๓ พันล้�นบ�ท

ผลักดันธุรกิจ

ประมงพื้นบ้�นต้นแบบ 
“โอรังปันตัย” 
ภ�ยใต้โครงก�รเมืองต้นแบบ

“ส�มเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน”

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)
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จัดทำ�แผนปฏิบัติก�ร
เพื่อคว�มมั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน 

ในพื้นที่จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ 
พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔

  ๒.๒.๔	 มูลค่าการค้าชายแดนและการลงทุน ตัวชี้วัดทางด้านเศรษฐกิจที่มีความก้าวหน้าอย่างชัดเจน 

เป็นรูปธรรม โดยมีการลงทุนและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ดังนี้

จังหวัด ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ

ยะลา ภาคการบริการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ	๖.๗๒

การผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ	๑๒.๕๑

การลงทุนภาคเอกชนเพิ่มขึ้นร้อยละ	๑๐.๗๖

มูลค่าการค้าชายแดนขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ	๔๕.๙๘

นราธิวาส ภาคเกษตรขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ	๗.๘	

ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ	๔.๕	

การลงทุนภาคเอกชนเพิ่มขึ้นร้อยละ	๒.๗

ปัตตานี ภาคเกษตรขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ	๒.๐

ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ	๑.๙

ที่มา : ศอ.บต.

๓.	 การด�าเนินนโยบายและการบริหารงานด้านความมั่นคง 

 ๓.๑	 การด�าเนินการตามแผนการพัฒนาพื้นท่ีเพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติ	 (พ.ศ.	 ๒๕๖๑–๒๕๖๔) 
โดยชี้แจงแผนการพัฒนาพื้นท่ีเพื่อเสริมความม่ันคงของชาติไปสู ่การปฏิบัติ รวมทั้งติดตามผลการด�าเนินการ  
โดยมีแนวทาง ดังน้ี ๑) การชี้แจงสาระส�าคัญและแนวทางการขับเคล่ือนแผนการพัฒนาพ้ืนที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ  
๒) การชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนแผนการพัฒนาพื้นที่ เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ ในพื้นที่ระดับจังหวัด 
และโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ (โครงการ พมพ.) และ ๓) การรับฟังสถานการณ์ในพื้นที่ และร่วมกันหารือ
แนวทางการบูรณาการขับเคลื่อนแผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติไปสู่การปฏิบัติโดยรับฟังความคิดเห็น 
และข้อเสนอแนะจากผู้แทนจังหวัด กองอ�านวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) จังหวัด ภาคเอกชน 
ภาควิชาการ และภาคประชาชน

 ๓.๒	 การจัดท�านโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ	(พ.ศ.	๒๕๖๐-๒๕๖๔) ซึ่งคณะรัฐมนตรี 
ได้มีมติเม่ือวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เห็นชอบในหลักการนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ  
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ซึ่งประกอบด้วย นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ จ�านวน ๑๖ นโยบาย และแผนระดับชาติว่าด้วย 
ความมั่นคงแห่งชาติ จ�านวน ๑๙ แผน โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบแนวทางการด�าเนินงานจัดท�ายุทธศาสตร ์
หรือแผนงานด้านความมั่นคงเฉพาะเรื่อง หรือการก�าหนกแผนงานหรือโครงการที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับนโยบายและ 
แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติต่อไป

 ๓.๓	 ผลการขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์	แผน	แนวทาง	ด้าน
ความมั่นคงเฉพาะเรื่อง 
  ๓.๓.๑	 จั ดท� า แผนปฏิ บั ติ ก า ร เพื่ อ ค ว าม
มั่นคง	 มั่งคั่ง	 และย่ังยืน	 ในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต	้ 
พ.ศ.	 ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ด�าเนินการประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
ร่วมด�าเนนิการศกึษา วเิคราะห์ข้อเทจ็จรงิทีเ่กีย่วข้อง เพ่ือก�าหนด 
กรอบแผน และยกร่างสาระส�าคัญแผนดังกล่าว เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือส�าคัญในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในพื้นที ่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ จากระดับนโยบายไปสู ่การปฏิบัติ  
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ทั้งด้านความม่ันคง ด้านการพัฒนา และด้านการสร้างความเข้าใจ โดยเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
และแผนหลักท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ังใช้เป็นแผนหลักในการจัดท�าแผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบจัดท�าค�าของบประมาณในเชิงยุทธศาสตร์ส�าหรับการแก้ไขปัญหา 

จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป 

	 	 ๓.๓.๒	 จัดท�าแผนย่อยการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	 ภายใต้

ยุทธศาสตร์ชาติ	ระยะ	๒๐	ปี	ด�าเนินการจัดท�าแผนย่อยการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ฯ	เพื่อบรรจุไว้ 

ในแผนแม่บทด้านความมัน่คง	(ประเดน็การป้องกนัและแก้ไขปัญหาทีมี่ผลกระทบต่อความม่ันคง)	ภายใต้ยทุธศาสตร์ชาติ 

ระยะ ๒๐ ปี ได้จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดท�าแผนการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต ้

ในแต่ละระยะ โดยก�าหนดกรอบของปัญหาให้ชัดเจนทั้งที่เกิดขึ้นแล้วและคาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้น รวมทั้งจัดล�าดับ 

ความส�าคญัของปัญหา ตลอดจนก�าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาตัง้แต่ระดบัปัญหาเฉพาะหน้าไปจนถงึรากของปัญหาทีแ่ท้จรงิ 

นอกจากน้ี ให้พิจารณาก�าหนดโครงการส�าคัญและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพื่อแก้ปัญหาให้เป็นรูปธรรมและเป็นไปในทิศทาง

เดียวกันอย่างมีเอกภาพ

 ๓.๔	 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศ 
  ๓.๔.๑	 ด�าเนนิการด้านการเตรียมพร้อมแห่งชาต	ิโดยได้ด�าเนนิงานภายใต้ยุทธศาสตร์การเตรยีมพร้อมแห่งชาติ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ประกอบด้วย ๑) แผนผนึกก�าลังและทรัพยากรเพ่ือการป้องกันประเทศ เพ่ือรองรับยุทธศาสตร์ 
การเตรียมพร้อมแห่งชาต ิมุง่เน้นให้ทกุภาคส่วนผนกึก�าลงัร่วมกนัในลักษณะประชารฐัในการเตรยีมพร้อมทรพัยากรสนบัสนนุ
การปฏิบัติการของฝ่ายทหาร ตามแผนป้องกันประเทศหรือภารกิจเพื่อความมั่นคง และ ๒) การฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ 
ระดบัชาต ิประจ�าปี ๒๕๖๑ (Crisis Management Exercise 2018: C-MEX 18) เป็นการบรูณาการฝึกระหว่างกระทรวงดจิทิลั 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรมการสรรพก�าลังกลาโหม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ  
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล ศรชล. และส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีการน�าแนวทาง 
การบรูณาการฐานข้อมลูและเครอืข่ายข้อมลูความมัน่คงเพ่ือการเตรยีมพร้อมแห่งชาตมิาทดสอบใช้ในการฝึก โดยมเีป้าหมาย
ให้ทกุภาคส่วนมคีวามตระหนกั เชือ่มัน่ มภีมูคุ้ิมกนั และพร้อมเข้ามาผนกึก�าลังในการป้องกนั (Prevention) การเตรียมพร้อม 
(Preparedness) การบริหารจัดการขณะเกิดเหตุ (Response) การฟื้นฟู (Recovery) การลดผลกระทบ (Mitigation)  
การปรับตัว (Adaptation) และการลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ (Threat Risk Reduction) ภายใต้การบริหาร
จัดการเชิงรุกแบบเบ็ดเสร็จ (Proactive Comprehensive Management) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันท่วงที และยั่งยืน
  ๓.๔.๒	 จัดการฝึกร่วมทางการทหารของกองทัพ
   (๑) จัดการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ	 ประจ�าปี	 ๒๕๖๑ (C-MEX 18) มีวัตถุประสงค์ 
เพื่อทดสอบ ๑) นโยบาย/ยุทธศาสตร์/แผนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมพร้อมรองรับวิกฤตการณ์ของประเทศ 
ในการน�าไปปฏิบัติ ๒) ระบบบัญชาการเหตุการณ์ภายใต้กลไกที่เกี่ยวข้อง และ ๓) การประสานแผนและแนวทางปฏิบัต ิ
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยมีผู้เข้าร่วมการฝึกจากท้ังหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  
โดยครอบคลุมการฝึก ๔ ประเด็นหลัก ได้แก่ ๑) การต่อต้านการก่อการร้ายสากล ๒) การก�ากับดูแลความปลอดภัย 
ทางนิวเคลียร์และรังสี ๓) การบริหารจัดการภัยความมั่นคงไซเบอร์ และ ๔) การควบคุมการผ่านจุดผ่านแดน
   (๒) จัดการฝึกร่วมกองทัพไทย	 ๒๕๖๑ ระหว่างเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม ๒๕๖๑ เพื่อให้ม ี
ความพร้อมในภารกิจป้องกันประเทศ รวมทั้งสามารถตอบสนองต่อภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต  
โดยบูรณาการการฝึกตามวงรอบประจ�าปีของเหล่าทัพ และการระดมสรรพก�าลัง มีก�าลังพลเข้ารับการฝึกกว่า ๖,๐๐๐ นาย 
ขอบเขตการฝึก ประกอบด้วย การฝึกปัญหาที่บังคับการทั้งในระดับยุทธการและระดับยุทธวิธี นอกจากน้ี ได้จัดการฝึก 
การปฏิบัติการร่วมทางทะเลเพื่อประสานการปฏิบัติในการใช้ก�าลัง และซักซ้อมการปฏิบัติในการปฏิบัติการร่วมทางทะเล
สนับสนุนด้วยการปฏิบัติการทางอากาศ

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)
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   (๓) ฝึกร่วม/ผสม	 Cobra	 Gold 2018 ระหว่างวันที่ ๒๒ มกราคม-๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  

มียอดก�าลังพลเข้าร่วมการฝึกฯ กว่า ๑๑,๐๐๐ นาย จาก ๒๙ ประเทศ ประกอบด้วย การฝึกปัญหาที่บังคับการ  

การฝึกโจมตีสะเทินน�้าสะเทินบก 

การฝ ึกอพยพพลเรือนออกจาก 

พื้นที่ขัดแย้ง การฝึกด�าเนินกลยุทธ์

ด้วยกระสุนจริง การฝึกควบคุมและ 

สั่งการบนเรือ การกวาดล้างทุ ่น

ระเบิดและการท�าลาย การฝ ึก 

ต ่ อต ้ านการก ่ อการร ้ ายสากล 

โคร งการช ่ วย เหลื อประชาชน  

การฝึกการช่วยเหลอืทางมนษุยธรรม

และบรรเทาภยัพบิตั ิชดุแพทย์เคลือ่นที่ 

และกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์

   (๔) ด�าเนนิการทดสอบขดีความสามารถในการตรวจจบัต่อเป้าหมายทางทะเล ทัง้ในเวลากลางวนั 

และกลางคืนต่อเน่ือง ๒๐ ชั่วโมง ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ติดตามและ 

ควบคุมเรือประมง (Fisheries Monitoring Center: FMC) ของกรมประมง และ ศรชล. เพ่ือให้ได้ข้อมูลบริเวณพื้นที ่

ทีค่าดว่าจะมกีารท�าประมงผดิกฎหมาย ส่งให้แก่อากาศยานทีต่ดิตัง้อปุกรณ์ตรวจจบัทีม่ขีดีความสามารถในการตรวจเป้าหมาย 

ทางทะเลจาก ๖ หน่วยบิน ซึ่งจากผลการปฏิบัติการ ๒๒ เที่ยวบิน ๖๓.๕ ช่ัวโมงบิน ตรวจพบและพิสูจน์ทราบเป้าหมาย 

ได้ท้ังสิน้ ๑๖๐ เป้าหมาย โดยสามารถระบวุนั เวลา และพกิดัเป้าหมาย ในพืน้ทีร่บัผดิชอบได้ทัง้เวลากลางวันและเวลากลางคนื 

และสามารถระบเุครือ่งหมายประจ�าเรอืประมงได้อย่างชดัเจน ซึง่ข้อมลูเหล่านีจ้ะเป็นหลกัฐานทีส่�าคญั และเป็นข้อมลูสนบัสนนุ

ให้แก่กรมประมง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการด�าเนินคดีต่อผู้กระท�าผิดทางทะเลต่อไป

 ๓.๕	 การจัดท�าฐานข้อมูลด้านความมั่นคง	

  การบูรณาการฐานข้อมูลด้านความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ด�าเนินการขับเคล่ือนงานร่วมกับ 

กระทรวง กรม และหน่วยด�าเนินงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะ กอ.รมน. ภาค ๔ ส่วนหน้า ผลักดันให้มี 

การพฒันาต่อยอดฐานข้อมลูกลางสารสนเทศข่าวกรอง (Social Mobile Information Cloud: SMIC) ได้ประสานหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องร่วมพิจารณากลั่นกรองโครงการ และสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจากงบประมาณตามภารกิจงานปกติ 

รวมทั้งผลักดันแนวทางการบูรณาการฐานข้อมูลด้านความม่ันคงจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านกลไกส�านักงานคณะกรรมการ 

ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.) และคณะอนุกรรมการจัดท�าฐานข้อมูลด้านความมั่นคง 

ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลความก้าวหน้าส�าคัญ คือ ๑) การสนับสนุน 

การจัดท�าฐานข้อมูลด้านความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัจจุบันได้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเช่ือมโยง 

ข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเปิดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงจัดเก็บข้อมูล 

และใช้ข้อมูลในฐานข้อมูลดังกล่าวตามภารกิจหน้าท่ีของแต่ละหน่วยงาน ทั้งในแง่ของการสนับสนุนการวางแผนท้ังในระดับ

นโยบาย ยุทธศาสตร์ และยุทธวิธี รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านการข่าวเชิงป้องกันในพื้นที่ และ ๒) การจัดท�าเว็บไซต์ 

สารสนเทศจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อประชาชน (www.3southerninfo.in.th) ปัจจุบันได้เปิดให้ประชาชนสามารถ 

เข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องเก่ียวกับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เช่น นโยบายและข้อส่ังการที่ส�าคัญ สถิติเหตุการณ์ 

การก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข่าวสารส�าคัญ กิจกรรมต่าง ๆ ของภาครัฐ 

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน44
นโยบายข้อ ๒



๔.	 การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ

 รัฐบาลมีความมุ่งม่ันท่ีจะเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศเพื่อรักษาบรรยากาศที่เอ้ืออ�านวย 

ต่อการขยายความร่วมมือในด้านต่าง ๆ  ยกสถานะและเกียรติภูมิของไทยในเวทีโลก ตลอดจนคุ้มครองและส่งเสริมประโยชน์ 

ของประชาชน โดยยดึหลกัการทตู 5S (หรอื ๕ ม)ี เพือ่มุง่ท�าให้ประเทศไทยและคนไทยม ี๕ อย่าง คอื ๑) มคีวามม่ันคง (Security)  

๒) มีความม่ังคั่ง ยั่งยืน (Sustainability) ๓) มีมาตรฐานสากล (Standard) ๔) มีสถานะและเกียรติภูมิ (Status)  

และ ๕) มีพลัง (Synergy) โดยในช่วงปีที่ ๔ ของการด�าเนินงานของรัฐบาลมีผลงานส�าคัญ ดังนี้

 ๔.๑	 การต่างประเทศท�าให้ไทยมีความมั่นคง	(Security)

  ๔.๑.๑	 ด�าเนินการให้ไทยมีมิตรรอบด้าน	 นานาชาติมีความเข้าใจและเชื่อม่ันในสถานการณ์ความมั่นคง

ของไทย

   (๑) สร้างความสัมพันธ์และเพิ่มพูนความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่อง รัฐบาล 

ให้ความส�าคัญกับการส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์กับนานาประเทศ โดยในส่วนของประเทศเพื่อนบ้าน ได้ด�าเนินการ 

จนท�าให้ความสมัพนัธ์อยูใ่นระดบัทีด่เียีย่ม ชายแดนมคีวามสงบเรยีบร้อย มบีรรยากาศความร่วมมอืทีด่ ีมลูค่าการค้าชายแดน

เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง โดยในปี ๒๕๖๐ มีมูลค่าการค้าชายแดนรวม ๑.๓๑ ล้านล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ ๙.๘๔ จากปี ๒๕๖๐ 

และในช่วงเดือนมกราคม-สิงหาคม ๒๕๖๑ มีมูลค่าการค้าชายแดน รวม ๙.๒๒ แสนล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ ๖.๕๑  

เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ๒๕๖๐ รวมทั้งยังประสบความส�าเร็จในการเช่ือมโยง เช่น ยกระดับจุดผ่านแดนภูดู่  

อ�าเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ข้ึนเป็นจุดผ่านแดนถาวรและผลักดันให้ฝ่ายลาวยกระดับด่านผาแก้ว เมืองปากลาย  

แขวงไชยะบุลี ที่อยู่ตรงข้ามขึ้นเป็นด่านสากล และยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าบ้านฮวก จังหวัดพะเยา ขึ้นเป็นจุดผ่านแดน

ถาวร และมกีารจดัท�าความตกลงเพือ่การยกเว้นการเกบ็ภาษซ้ีอนไทย-กมัพชูา เพือ่ส่งเสรมิและเพิม่พนูการลงทนุระหว่างกนั

   (๒) กระชับความสัมพันธ์และเพิ่มพูนความร่วมมือกับนานาประเทศในด้านความสัมพันธ์

กับประเทศยุทธศาสตร์ นอกเหนือจากการสานต่อความร่วมมือที่ใกล้ชิดกับประเทศยุทธศาสตร์ที่มีความส�าคัญท้ังใน 

ด้านการเมอืงและด้านเศรษฐกิจ เช่น สาธารณรฐัประชาชนจนี ประเทศญีปุ่น่ และสาธารณรฐัอนิเดยี รฐับาลได้ชีแ้จงท�าความเข้าใจ 

สถานการณ์ภายในของไทยและผลักดันให้มีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับประเทศที่มีข้อจ�ากัดในการด�าเนินความสัมพันธ์

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)

45



กับไทย ซึ่งจากการด�าเนินงานอย่างต่อเน่ืองของรัฐบาลส่งผลส�าเร็จอย่างดียิ่ง โดยประเทศที่เคยมีข้อจ�ากัดในการด�าเนิน

ความสัมพันธ์กับไทยมีการปรับตัวในทิศทางท่ีดีข้ึนอย่างมาก โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปหารือ 

ทวิภาคีกับประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ระหว่างวันที่ ๒-๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยเป็นผู้น�าไทยคนแรกในรอบ ๑๒ ป ี

ทีไ่ด้เยอืนสหรฐัอเมรกิา นอกจากนี ้สหภาพยโุรป โดยทีป่ระชมุคณะมนตรแีห่งสหภาพยโุรปด้านการต่างประเทศ เมือ่วันที ่๑๑ 

ธันวาคม ๒๕๖๐ ได้มีข้อมติรื้อฟื้นการปฏิสัมพันธ์ทางการเมืองในทุกระดับกับไทย รวมทั้งนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปหารือ

ทวิภาคีกับนางเทรีซา เมย์ นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ และเดินทางไปพบหารือทวิภาคี 

กับนายเอมานูว์แอล มาครง ประธานาธิบดีฝรั่งเศส เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

   (๓)	 สร้างความเข้าใจต่อนานาชาติถึงสถานการณ์ความมั่นคงของไทย	 รัฐบาลได้ด�าเนินการ 

อย่างเข้มข้นเพื่อชี้แจงกับประชาคมระหว่างประเทศถึงสถานการณ์ความม่ันคงของไทย โดยเฉพาะประเด็นจังหวัดชายแดน

ภาคใต้ต่อประชาคมโลกอย่างต่อเนื่อง ผ่านกรอบองค์การความร่วมมืออิสลาม (Organisation of Islamic Cooperation: 

OIC) เพื่อให้ทุกฝ่ายเห็นถึงความตั้งใจและจริงใจของภาครัฐไทยในการแก้ไขสถานการณ์ความไม่สงบอย่างสันติวิธี ส่งผลให้

ประชาคมโลก โดยเฉพาะกลุ่มประเทศมุสลิมมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์และไม่มีการขยายประเด็น

จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยเป็นประเด็นระหว่างประเทศ

 	 ๔.๑.๒	 ด�าเนินการให้ไทยมีบทบาทและความร่วมมือกับนานาชาติในการส่งเสริมความมั่นคงทุกรูปแบบ 
และแก้ไขภัยคุกคามในระดับภูมิภาคและระดับโลก	 โดยเฉพาะกรณีการย้ายถิ่นฐานอย่างไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดีย  
โดยไทยได้มีส่วนให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในรัฐยะไข่ มีการให้ความช่วยเหลือ
ในรูปแบบของเงินบริจาคผ่านรัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและองค์การระหว่างประเทศเพื่อให้ความช่วยเหลือ 
แก่ผู้ได้รับผลกระทบท้ังในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศเพื่อเป็นการบรรเทาทุกข ์
เฉพาะหน้า และมีส่วนให้ความช่วยเหลือในการกลับมาตั้งถ่ินฐานใหม่ในอนาคต และการช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาในพื้นที่  
ซึ่งนับว่าเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้นทางและน�าไปสู่แนวทางการแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าวอย่างยั่งยืนต่อไป
   นอกจากนี้ ในประเด็นการแพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ ซึ่งเป็นประเด็นความมั่นคงระดับโลกนั้น  
ไทยได้ลงนามและให้สัตยาบันสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองอาวุธนิวเคลียร์เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ โดยเป็น  
๑ ใน ๓ ประเทศแรกของโลกที่ให้สัตยาบันต่อสนธิสัญญาดังกล่าว สะท้อนความมุ่งมั่นของไทยในการไม่ผลิตและครอบครอง
อาวุธนิวเคลียร์
	 	 ๔.๑.๓	 ด�าเนินการให้ไทยร่วมเสรมิสร้างความเป็นปึกแผ่นและมบีทบาททีส่ร้างสรรค์ในอนภุมูภิาคลุม่น�า้โขง 
และประชาคมอาเซียน
   ประเทศไทยได้แสดงบทบาทส�าคญัในการพฒันาความร่วมมอืในอนภุมูภิาคลุม่น�า้โขง โดยนายกรฐัมนตรี 
ได้เข้าร่วมการประชุมส�าคัญ ๆ เพื่อแสดงบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทย เช่น การประชุมผู้น�ากรอบความร่วมมือลุ่มน�้าโขง 
กบัประเทศญีปุ่น่ ครัง้ที ่๙ (The 9th Mekong-Japan Summit) เมือ่วนัที ่๑๓ พฤศจกิายน ๒๕๖๐ การประชมุผู้น�ากรอบความร่วมมอื 
แม่โขง-ล้านช้าง ครั้งที่ ๒ (The 2nd Mekong-Lancang Leaders’ Meeting) เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ การประชุม 
สุดยอดผู้น�าแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคน�้าโขง ๖ ประเทศ (Greater Mekong Subregion Summit) 
ครั้งที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๓๐-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ การประชุมสุดยอดผู้น�าลุ่มน�้าโขงตอนล่าง ครั้งที่ ๓ (The 3rd Mekong River 
Commission Summit) เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ และการประชุมผู้น�ากรอบความร่วมมือลุ่มน�้าโขงกับประเทศญี่ปุ่น  
ครั้งที่ ๑๐ (The 10th Mekong-Japan Summit) ระหว่างวันที่ ๘-๙ ตุลาคม ๒๕๖๑
   บทบาทของประเทศไทยในประชาคมอาเซียนเป็นที่ยอมรับจากประเทศสมาชิกอาเซียนและ 
ประเทศคูเ่จรจา โดยไทยได้มส่ีวนร่วมในการส่งเสรมิความมัน่คงและการพฒันาในภมูภิาคอย่างต่อเนือ่ง การด�าเนนิการขบัเคลือ่น 
และผลกัดนับทบาทของไทยในประชาคมอาเซียน เช่น การประชมุสดุยอดอาเซยีน ครัง้ที ่๓๑ ณ กรงุมะนลิา สาธารณรฐัฟิลปิปินส์ 
การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๒ ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์ รวมทั้งในประเด็นทะเลจีนใต้ ไทยมีบทบาทที่สร้างสรรค์ในการ
ส่งเสริมความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมในลักษณะ win-win เพื่อสร้างความไว้เน้ือเช่ือใจระหว่างอาเซียนกับจีน ซ่ึงจะน�าไปสู่
การปรับเปลี่ยนทะเลจีนใต้ให้เป็นทะเลแห่งสันติภาพ เสถียรภาพ และการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sea of Peace, Stability, and 

Sustainable Development)

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน46
นโยบายข้อ ๒



	 ๔.๒	 การต่างประเทศท�าให้ไทยมีความมั่งคั่ง	ยั่งยืน	(Sustainability)

	 	 ๔.๒.๑	 ด�าเนินการให้ไทยกับนานาประเทศเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

   ความมุ่งม่ันของไทยในด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นที่ยอมรับจากนานาชาติ และต่อยอดบทบาท 

น�าที่สร้างสรรค์ของไทยในประเด็นดังกล่าวต่อเน่ืองจากช่วงการเป็นประธานกลุ่ม G77 ตลอดปี ๒๕๕๙ ซึ่งในปี ๒๕๖๑  

ไทยได้เข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อยืนยันความมุ่งม่ันในการขับเคล่ือนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  

โดยจะไม่ทิง้ใครไว้เบือ้งหลงั รวมทัง้ย�า้ถงึการน้อมน�าหลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมาเป็นแนวทางในการบรรลเุป้าหมาย

การพฒันาทีย่ัง่ยนื (SEP for SDGs) เช่น การประชมุ Regional Consultation on South-South Cooperation in Asia and  

the Pacific และการประชมุ Asia-Pacific Forum for South-South Cooperation ระหว่างวนัที ่๒๗-๒๙ มิถนุายน ๒๕๖๑  

ณ ศนูย์ประชมุสหประชาชาต ิกรงุเทพมหานคร ซึง่ไทยได้น�าคณะผู้แทนต่างประเทศจาก ๔๓ ประเทศ เดนิทางไปศึกษาดงูาน 

โครงการที่น�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ เพื่อแสดงให้เห็นว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เป็นวิธีการหน่ึงท่ีสามารถน�าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน และไทยมีความพร้อมที่จะแลกเปล่ียนองค์ความรู้ดังกล่าวให้แก่ 

ประเทศก�าลังพัฒนาอื่น ๆ ท้ังน้ี ปัจจุบันไทยมีความร่วมมือกับ ๒๓ ประเทศ ในการจัดท�าโครงการหรืออยู่ระหว่างริเริ่ม 

ด�าเนินโครงการท่ีน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ เช่น สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต  

ราชอาณาจกัรเอสวาตนี ี(สวาซิแลนด์) ราชอาณาจกัรเลโซโท สาธารณรฐัชลิ ีและสาธารณรฐัโมซมับกิ ซึง่ความร่วมมอืดังกล่าว

น�าไปสู่การเป็นต้นแบบความร่วมมือเป็นใต้-ใต้ (ความร่วมมือระหว่างประเทศก�าลังพัฒนา) เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

  ๔.๒.๒	 ด�าเนินการให้การต่างประเทศช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจตามนโยบายประเทศไทย	๔.๐

   รฐับาลได้ขยายเครอืข่ายกับภาคเอกชนต่างประเทศทีม่ศีกัยภาพเพ่ือเชญิชวนให้ต่างประเทศมาลงทนุ 

ในไทยในสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมายของไทยทั้ง S-Curve และ New S-Curve รวมทั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษต่าง ๆ  โดยเฉพาะ 

ในเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (The Eastern Economic Corridor: EEC) เช่น สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส  

มส่ีวนผลกัดันให้เกดิความร่วมมอืระหว่างบรษิทั การบินไทย จ�ากดั (มหาชน) กับบรษัิท Airbus เพือ่ศกึษาการพฒันาศูนย์ซ่อม

บ�ารุงอากาศยานที่อู่ตะเภา เพื่อยกระดับให้ไทยเป็นศูนย์ซ่อมบ�ารุงที่ทันสมัยในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ซึ่งน�าไปสู่การลงนาม 

ในสญัญาความร่วมมอืเพือ่ประเมนิโอกาสทางธรุกจิของโครงการศูนย์ซ่อมบ�ารงุอากาศยานอูต่ะเภาระหว่างบรษัิทการบนิไทย

กบับรษิทั Airbus เมือ่วนัที ่๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ อนัจะมส่ีวนช่วยสนบัสนนุนโยบายการพฒันาอูต่ะเภาให้เป็นเมอืงการบนิ และ

เป็นกลไกการพฒันาหลกัของ EEC รวมทัง้ได้จดัการบรรยายสรปุเกีย่วกบัพฒันาการและโอกาสการลงทนุใน EEC แก่คณะทตู 

ต่างประเทศประจ�าประเทศไทย จ�านวน ๕๕ ประเทศ รวมทั้งภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในหัวข้อ “The Eastern Economic 

Corridor (EEC) : Taking Off” ณ กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

   นอกเหนือจากการน�าการลงทุนและวิทยากรจากต่างประเทศมาสู่ประเทศไทยแล้ว รัฐบาลยังด�าเนิน 

ภารกจิการทตูเชงิเศรษฐกจิ (Economic Diplomacy) เพือ่ช่วยให้ภาคเอกชนไทยสามารถขยายโอกาสทางการค้าและการลงทนุ 

ไปยังต่างประเทศ โดยการชี้ช่อง สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจแก่ภาคเอกชนไทย ผ่านการจัดตั้งศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์และเว็บไซต์ 

globthailand (http://globthailand.com) เพื่อให้บริการข้อมูลด้านเศรษฐกิจของตลาดที่มีศักยภาพจากทั่วโลก รวมทั้ง 

เว็บไซต์ Thailand 4.0 โดยกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งเผยแพร่

ข้อมูลเก่ียวกับนโยบายประเทศไทย ๔.๐ เป็นภาษาต่างประเทศ 

รวมทั้งการน�าเสนอข่าวสารนวัตกรรมต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับ

แนวทางการพัฒนา ตลอดจนเว็บไซต์ Thailandpresent 

(http://www.thailandpresents.com) ซ่ึงเป็นช่องทางให ้

ผู ้ประกอบการไทยสามารถน�า เสนอสินค ้าของตนสู ่ตลาด 

ต่างประเทศได้ ตลอดจนการจัดกิจกรรม MFA CEO Forum โดยม ี

ผูบ้รหิารของภาคเอกชนทีมี่ศกัยภาพของไทยบรรยายเกีย่วกับวสิยัทัศน์ 

และทิศทางการด�าเนินธุรกิจให้แก่คณะทูตานุทูตต่างประเทศ 

ในประเทศไทย และหอการค้าต่างประเทศในประเทศไทย 

ขย�ยเครือข่�ย
กับภ�คเอกชนต่�งประเทศ

เพื่อชวนลงทุนใน 

S-Curve และ 
New S-Curve 

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)
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	 ๔.๓	 การต่างประเทศท�าให้ไทยมีมาตรฐานสากล	(Standard)

	 	 ๔.๓.๑	 ด�าเนินการให้ไทยมีการพัฒนาที่เป็นมาตรฐานสากลของโลก

   รัฐบาลได ้ด�าเนินการอย่างต ่อเนื่อง 

เพือ่สร้างการรบัรูแ้ละความเข้าใจทีถ่กูต้องเกีย่วกับความพยายาม

แก้ไขปัญหาเก่ียวกบัมาตรฐานสากลทีค่ัง่ค้างของไทย ทัง้ประเดน็

การค้ามนษุย์ ปัญหาการท�าประมงผดิกฎหมาย ขาดการรายงาน 

และไร้การควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated 

fish ing :  IUU) และป ัญหามาตรฐานการบินพลเรือน  

(The International Civil Aviation Organization: ICAO) 

โดยในประเด็นการค้ามนุษย์ สหรัฐอเมริกาได้เลื่อนสถานะ 

ของไทยในรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ (TIP Report)  

ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จาก Tier 3 ในปี ๒๕๕๗ ขึ้นมาเป็น  

Tier 2 watch List (ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐) และขึ้นมาอยู่ในระดับ 

Tier 2 ในปี ๒๕๖๑ ประเด็น IUU มีพัฒนาการต่อเนื่อง  

ขณะที่ประเด็นมาตรฐานการบินพลเรือนได้รับการแก้ไขแล้ว 

โดย ICAO ได้ปลดธงแดงหน้าช่ือประเทศไทย น�ามาซึ่งโอกาส

ทางเศรษฐกจิของธรุกจิการบนิของไทย และมส่ีวนช่วยสนบัสนนุ

การพฒันาอูต่ะเภาเป็นเมอืงการบนิตามแนวทางการพฒันา EEC 

   นอกจากน้ี ตามแนวทางประชารัฐและ

การทูตประชารฐัทีส่่งเสรมิการมส่ีวนร่วมกบัทกุภาคส่วน รัฐบาลให้ความส�าคญักบัความร่วมมอืระหว่างภาครฐัและภาคธรุกจิ 

ในการด�าเนนิการเพือ่ส่งเสรมิมาตรฐานสากลให้เกดิขึน้ในประเทศ โดยเฉพาะเพือ่ป้องกนัและปราบปรามการค้ามนษุย์ ตลอดจน 

ประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน โดยไทยได้ใช้โอกาสต่าง ๆ เช่น ในการเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีของกระบวนการบาหลี  

คร้ังที ่๗ เมือ่วนัที ่๗ สงิหาคม ๒๕๖๑ เพ่ือย�า้ความมุง่มัน่และแนวทางทีส่ร้างสรรค์ของไทยทีร่่วมมอืกนัระหว่างภาครฐัและเอกชน

ในการจัดการกับการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะประเด็นนโยบายไม่ยอมรับการค้ามนุษย์ทุกรูปแบบ (Zero Tolerance) โดยไทย 

ได้ยืน่สตัยาบนัสารเข้าเป็นภาคพีธีิสาร ค.ศ. ๒๐๑๔ ของอนสุญัญาว่าด้วยแรงงานบงัคบั ค.ศ. ๑๙๓๐ (หรอื P29) ขององค์การ

แรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization: ILO) เมือ่วนัที ่๔ มถินุายน ๒๕๖๑ อกีทัง้ได้จดัการเยอืนไทย 

อย่างเป็นทางการของคณะท�างานว่าด้วยการส่งเสรมิสทิธมินษุยชนกบัภาคธรุกจิของสหประชาชาต ิ(UN Working Group on  

the Issues of Human Rights and Transnational Corporations and Other Business Enterprises: UN WGBHR)  

ระหว่างวนัที ่๒๖ มนีาคม-๔ เมษายน ๒๕๖๑ เพือ่แสดงออกถงึเจตนารมณ์ทางการเมอืงของฝ่ายไทยในทกุภาคส่วนต่อประเดน็

สิทธิมนุษยชนและเปิดโอกาสให้สหประชาชาติรับทราบพัฒนาการด้านสิทธิมนุษยชนของไทยที่มีความก้าวหน้าอย่างมาก 

ทัง้นี ้ความมุง่มัน่ของรฐับาลไทยในการแก้ไขและพฒันาประเทศให้ได้มาตรฐานสากลนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันา

ประเทศไทยเองแล้ว ยงัน�าไปสูก่ารเพิม่พนูความร่วมมือกบัต่างประเทศ โดยเฉพาะด้านเศรษฐกจิ รวมทัง้นานาประเทศยงักล่าว

ชื่นชมพัฒนาการที่ดีของไทยและเห็นว่าสามารถเป็นแบบอย่างส�าหรับประเทศอื่น ๆ ได้ด้วย

	 	 ๔.๓.๒	 แสวงหาองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศมาช่วยพัฒนาประเทศ	

   นอกเหนือจากแก้ไขปัญหาคั่งค้างที่เกี่ยวกับมาตรฐานระหว่างประเทศแล้ว รัฐบาลยังมองไปข้างหน้า

เพือ่แสวงหามาตรฐานหรอืกฎระเบยีบสากลมาสนบัสนนุการพฒันาประเทศ เช่น การผลักดนัความร่วมมือโครงการ Country 

Programme: CP กับองค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Cooperation 

and Development: OECD) ซ่ึงจะท�าให้ไทยสามารถเข้าถึงองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีของ OECD เพื่อช่วยพัฒนา 

แนวนโยบายภาครัฐของไทยท่ีจ�าเป็นเร่งด่วนต่อการส่งเสริมศักยภาพ พัฒนาขีดความสามารถ และปฏิรูปกฎระเบียบ

ภายในให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ สาขาความร่วมมือภายใต้โครงการ CP จะแบ่งเป็น ๔ เสาหลัก ได้แก่ ๑) ธรรมาภิบาลภาครัฐและ 

ไทยได้เลื่อนสถ�นะ 
TIP Report จ�ก Tier 3 

ในปี ๕๗ ขึ้นม�อยู่ ในระดับ 
Tier 2 ในปี ๖๑

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน48
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ความโปร่งใส (Governance and Transparency) ๒) สภาพแวดล้อมทางธุรกิจและความสามารถในการแข่งขัน (Business 

Climate and Competitiveness) ๓) ประเทศไทย ๔.๐ (Thailand 4.0) และ ๔) การเตบิโตอย่างทัว่ถงึ (Inclusive Growth) 

โดยจะมีการด�าเนินโครงการ ๑๖ โครงการเพื่อพัฒนาเป้าหมายตาม ๔ เสา

	 ๔.๔	 การต่างประเทศท�าให้ไทยมีสถานะและเกียรติภูมิ	(Status)

	 	 ๔.๔.๑	 ด�าเนินการให้ประเทศไทย/คนไทยมีภาพลักษณ์ที่ดี	ได้รับความนิยมจากต่างประเทศ

   การต่างประเทศมบีทบาทส�าคญัในการส่งเสรมิภาพลกัษณ์ทีถ่กูต้องของไทยสูน่านาประเทศ ตลอดจน 

การส่งเสริมกระแสนิยมไทย ผ่านการด�าเนินกิจกรรมในลักษณะ soft power ที่มุ่งน�าเสนอจุดแข็งต่าง ๆ ของไทย เช่น 

วฒันธรรมไทย เอกลกัษณ์ความเป็นไทย อาหารไทย นวดไทย และมวยไทย ทัง้นี ้กจิกรรมทางวฒันธรรมของไทยในต่างประเทศ

เป็นส่วนหนึง่ทีท่�าให้ต่างประเทศสนใจและชืน่ชมประเทศไทย น�าไปสู่การขยายตวัด้านการท่องเทีย่วและความนยิมสนิค้าไทย 

นอกจากนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้น�าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพ่ือช่วยส่งเสริมกระแสนิยมไทยอีกด้วยเพื่อให้สอดคล้องกับ

พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายชาวต่างชาติในปัจจุบัน เช่น การจัดท�าโปรแกรมในโทรศัพท์มือถือ “Street Food Bangkok” 

“Street Food Phuket” “Street Food Chiang Mai-Chiang 

Rai” และ “Street Food ISAN” เป็นภาษาองักฤษและภาษาจนี 

เพื่อแนะน�าอาหารไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่น

   นอกเหนือจากการส่งเสริมกระแสนิยม

ไทยแล้ว รัฐบาลได้เผยแพร่ข้อมูลท่ีถูกต้อง ตลอดจนศักยภาพ 

ด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจของไทยอย่างต่อเนื่อง ส่งผล

ให้เกิดความเชื่อมั่นในรัฐบาลและประเทศไทย ท�าให้ชาวต่างชาติ 

พร้อมเข้ามาลงทุน ประกอบธุรกิจและท่องเที่ยว องค์การและ

ส�านักข่าวต่างประเทศ จัดอันดับความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจ

ของไทยสูงขึ้น เช่น U.S. News ของสหรัฐอเมริกา ประกาศผล

การจัดอันดับท่ีช้ีว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่เหมาะส�าหรับ

การเริ่มต้นธุรกิจมากที่สุดในโลก (Best Countries to Start a Business) เป็นอันดับ ๑ ติดต่อกัน ๒ ปี ในปี ๒๕๖๐ และ 

ปี ๒๕๖๑ รวมทัง้การจดัอนัดบัตามรายงาน Ease of Doing Business ของธนาคารโลกในปีล่าสุด (เดอืนพฤศจกิายน ๒๕๖๑) 

ประเทศไทยอยู่ที่อันดับ ๒๗ ซึ่งได้คะแนนรวมสูงขึ้นกว่าปี ๒๕๖๐

ไทยเป็นประเทศ
ที่เหม�ะสำ�หรับก�รเริ่มต้น

ธุรกิจม�กที่สุดในโลก
เป็นอันดับ ๑ ติดต่อกัน ๒ ปี

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)
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	 	 ๔.๔.๒	 ด�าเนินการให้ประเทศไทย/คนไทยมบีทบาทเป็นที่ยอมรับและมสีถานะทีด่ีในเวทรีะหวา่งประเทศ

   ในช่วงปีท่ีผ่านมา ประเทศไทยได้มีบทบาทน�าและสร้างสรรค์ในเวทีระหว่างประเทศอย่างต่อ

เนื่อง ท�าให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากนานาประเทศ โดยไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่าง

ประเทศที่ส�าคัญ เช่น การประชุมยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (Ayeyawady Chao  

Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy: ACMECS) ระหว่างวนัที ่๑๕-๑๖ มถินุายน ๒๕๖๑ ซึง่การประชุมดงักล่าว 

ได้รับการตอบรับอย่างดีจากประเทศที่เก่ียวข้อง และเป็นโอกาส

ให้ไทยสามารถผลักดันประเด็นความร่วมมือที่เป็นผลประโยชน ์

ของไทยและภูมิภาคในภาพรวมได้ และการประชุมว่าด้วย

ความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก 

เพื่อการพัฒนาปาเลสไตน์ ครั้งที่ ๓ (The 3rd Conference on 

Cooperation among East Asian Countries for Palestinian 

Development: CEAPAD) เมือ่วนัที ่๒๗ มิถนุายน ๒๕๖๑ อกีทัง้ไทย 

มีก�าหนดจะเป็นเจ ้าภาพการประชุมระดับนานาชาติที่ มี 

ความส�าคญั	๒	การประชมุต่อเนือ่งกนั ได้แก่ การประชมุอาเซยีน 

ในปี	๒๕๖๒	และการประชุมเอเปคในปี	๒๕๖๕ เหล่านี้สะท้อน

การยอมรับและสถานะของไทยในฐานะประเทศที่มีศักยภาพเป็นหุ้นส่วนในการสร้างความยั่งยืนกับประเทศต่าง ๆ 

   รัฐบาลได้ผลักดันร่างพระราชบัญญัติเอกสิทธ์ิและความคุ้มกันส�าหรับองค์การระหว่างประเทศและ

การประชุมระหว่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ. .... ซึ่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว

เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ โดยพระราชบัญญัติฉบับนี้จะเป็นกฎหมายกลางในการคุ้มครองการด�าเนินงานขององค์การ

ระหว่างประเทศ และเป็นเคร่ืองมือท่ีจะให้การสนับสนุนอย่างส�าคัญแก่นโยบายของรัฐบาลอันท่ีจะส่งเสริมให้ประเทศไทย

เป็นศูนย์กลางขององค์การระหว่างประเทศและการประชุมระหว่างประเทศทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สมดังฉายา  

“เจนีวาแห่งเอเชีย” ตลอดจนเป็นการช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยและความเช่ือม่ันในบทบาท 

ของไทยต่อประชาคมโลก

ไทยจะเป็นเจ้�ภ�พ
จัดก�รประชุม

อ�เซียนในปี ๖๒ 
และจัดก�รประชุมเอเปค

ในปี ๖๕

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน50
นโยบายข้อ ๒



   นอกจากนี ้ไทยและชาวไทยได้รบัการยอมรบัจากนานาชาตโิดยการได้รบัเลอืกให้ด�ารงต�าแหน่งส�าคญั

ในองค์การระหว่างประเทศ เช่น ๑) นางสาวอารวีรรณ ฮาวรงัษ ีได้รบัเลือกตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งเลขาธกิารองค์การโทรคมนาคม

แห่งเอเชียและแปซิฟิก (Asia-Pacific Telecommunity) ๒ สมัยติดต่อกัน ได้แก่ วาระ ค.ศ. ๒๐๑๕-๒๐๑๘ และวาระ  

ค.ศ. ๒๐๑๘-๒๐๒๐ ๒) ไทยได้รบัเลอืกตัง้เป็นสมาชกิคณะมนตรอีงค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime 

Organization: IMO) วาระปี ค.ศ. ๒๐๑๘-๒๐๑๙ ซ่ึงเป็นการด�ารงต�าแหน่งเป็นสมยัที ่๗ ติดต่อกัน และ ๓) ไทยได้รบัเลอืกตัง้เป็น

สมาชกิคณะกรรมาธกิารสหประชาชาตว่ิาด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยตุธิรรมทางอาญา (Commission on Crime 

Prevention and Criminal Justice: CCPCJ) วาระปี ค.ศ. ๒๐๑๙-๒๐๒๑ และสมาชกิคณะกรรมาธิการสหประชาชาตว่ิาด้วย 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา (Commission on Science and Technology for Development: CSTD) 

วาระปี ค.ศ. ๒๐๑๙-๒๐๒๒

	 ๔.๕	 การต่างประเทศท�าให้ไทยมีพลัง	(Synergy)

	 	 ๔.๕.๑	 ขับเคลื่อนการต่างประเทศอย่างมีเอกภาพด้วยการทูตประชารัฐและการทูตสาธารณะ

   “การทูตประชารัฐ หรือ Inclusive Diplomacy” ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์กับภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อให้ 

การต่างประเทศเป็นของประชาชนทกุคน โดยกระทรวงการต่างประเทศมกีลไกทมีประเทศไทยในต่างประเทศ เพือ่บรูณาการ 

การท�างานร่วมกนักบัหน่วยราชการอืน่ ๆ  ของไทยในต่างประเทศเพือ่ให้สามารถขบัเคล่ือนนโยบายของรัฐบาลและตอบสนอง 

ต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างเต็มที่ ขณะเดียวกันมีการจัดกิจกรรมในลักษณะสัญจรในประเทศอย่างต่อเนื่อง 

ในทกุภมูภิาคเพือ่ลงพืน้ท่ีพบปะหน่วยงานภาคเอกชน ประชาชนและเยาวชนในระดับท้องถิน่ เพือ่สร้างความตระหนกัรู้ถงึโอกาส

และใช้ประโยชน์จากความร่วมมอืระหว่างประเทศทีไ่ทยมกีบัประเทศต่าง ๆ  ได้ รวมทัง้เพือ่รับฟังความต้องการในระดบัท้องถิน่ 

เพื่อให้การต่างประเทศตอบสนองความต้องการและผลประโยชน์ของชาวไทยทุกภาคส่วนได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ ได้จัดท�า 

แผนแม่บทด้านการต่างประเทศของไทย ระยะ ๒๐ ปี และยุทธศาสตร์รายภูมิภาค ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ที่มีสาระสอดคล้อง 

กับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกหน่วยงานร่วมกันขับเคลื่อนการต่างประเทศของไทยอย่างบูรณาการ 

น�าประเทศไปสู่การพัฒนาตามแนวทางที่รัฐบาลก�าหนดภายใต้บริบทการต่างประเทศที่มีพลวัตสูงเช่นปัจจุบัน

	 	 ๔.๕.๒	 ให้บรกิารด้านการต่างประเทศทีเ่ป็นเลศิเพือ่ผลประโยชน์ของประชาชนไทยและส่งเสรมิการพฒันา

ประเทศ

   รัฐบาลให้ความส�าคัญยิ่งต่อการพัฒนาช่องทางและการท�างานเพื่อยกระดับการให้บริการประชาชน

อย่างต่อเนือ่ง โดยได้เปิดส�านกังานหนงัสอืเดนิทางชัว่คราวเพิม่เตมิ ล่าสดุได้แก่ ส�านกังานหนงัสอืเดนิทางชัว่คราว MRT คลองเตย 

ซึง่ตัง้แต่เดอืนกนัยายน ๒๕๖๑ ได้ขยายการให้บรกิารด้านนิติกรณ์และรบัรองเอกสารนอกกระทรวงการต่างประเทศเป็นครัง้แรก 

และเปิดให้บรกิารรบัรองเอกสารแบบด่วนทีส่�านกังานดงักล่าวด้วย รวมทัง้มกีารจดัหน่วยหนงัสอืเดนิทางเคลือ่นทีเ่พือ่ให้บรกิาร 

ประชาชนในจังหวัดต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการเปิดให้บริการลงทะเบียนจองคิวล่วงหน้าเพื่อขอรับบริการท�า 

หนังสือเดินทางผ่านเว็บไซต์ www.passport.in.th เพื่ออ�านวยความสะดวกแก่ประชาชนให้ได้รับการบริการที่สะดวก 

และรวดเร็วยิ่งขึ้นทั้งนี้ ระหว่างเดือนกันยายน ๒๕๖๐-กันยายน ๒๕๖๑ ได้ให้บริการจัดท�าหนังสือเดินทางให้แก่ประชาชน 

จ�านวนรวม ๒,๑๘๙,๑๑๙ เล่ม 

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)
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