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แนวนโยบาย

ดานความมัน่ คงของรัฐ
มาตรา ๗๗ รัฐตองพิทักษรักษาไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย เอกราช อธิปไตย และ
บู ร ณภาพแห ง เขตอำนาจรั ฐ และต อ งจั ด ให มี ก ำลั ง ทหาร อาวุ ธ ยุ ท โธปกรณ แ ละ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยจำเปน และเพียงพอ เพื่อพิทักษรักษาเอกราช อธิปไตย ความ
มั่ นคงของรั ฐ สถาบั น พระมหากษั ต ริ ย ผลประโยชน แห ง ชาติ และการปกครอง
ระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย ท รงเป น ประมุ ข และเพื่ อ การพั ฒ นา
ประเทศ

รายงานแสดงผลการดำเนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
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รัฐบาลใหความสำคัญอยางยิ่งตอการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยและเผยแพรขยายผล
แนวพระราชดำริ รวมทั้งพิทักษรักษาเอกราช อธิปไตย และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขเพื่อนำไปสูการพัฒนาความมั่นคงของประเทศ ซึ่งผลการดำเนินงาน
มีดังนี้

๑. เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยและเผยแพรขยายผลแนวพระราชดำริ

รัฐบาลไดใหความสำคัญสูงสุดกับการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย และกำหนดใหเปน
นโยบายดานความมั่นคงของรัฐ โดยรัฐบาลไดดำเนินการตามนโยบายที่สำคัญ ดังนี้
๑.๑ การปกปองสถาบันพระมหากษัตริย รัฐบาลไดมอบหมายใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
ถวายความปลอดภัยใหกับพระมหากษัตริย และพระบรมวงศานุวงศ ไดมีการดำเนินมาตรการ
ปกป อ งการล ว งละเมิ ด สถาบั น และปราบปรามการกระทำที่ เ ป น การล ว งละเมิ ด อย า งต อ เนื่ อ ง
มาตรการในดานการขาว ดานการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจังตอเปาหมายบุคคลและกลุมบุคคล
ที่มีการกระทำในลักษณะการลวงละเมิดสถาบัน โดยไดดำเนินมาตรการตาง ๆ อาทิ
๑.๑.๑ จัดตั้งศูนยเฝาระวังการกระทำที่เปนอันตรายตอสถาบันขึ้นใน ๗๕ จังหวัด และ
ไดจัดตั้งแหลงขาวประจำหมูบานเพื่อติดตามขอมูลและพฤติกรรมที่เปนอันตรายตอสถาบัน จำนวน
๗๐,๘๘๖ หมูบาน
๑.๑.๒ ชี้ แจงสร า งความเข า ใจที่ ถู ก ต อ งโดยเฉพาะแก ส าธารณชนต า งประเทศใน
ประเด็นตาง ๆ ที่มีความเขาใจที่คลาดเคลื่อนโดยเฉพาะ (๑) บทบาทตามรัฐธรรมนูญและบทบาท
ที่อยูเหนือการเมืองของสถาบันพระมหากษัตริย (๒) กฎหมายวาดวยการกระทำหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ซึ่งไดชี้แจงวาการกระทำหมิ่นพระบรมเดชานุภาพตามมาตรา ๑๑๒ ตามประมวล
กฎหมายอาญา เปนการกระทำความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแหงราชอาณาจักร มิใชเปนเพียงการ
วิพากษวิจารณบุคคล หรือที่เรียกวา Lèse Majesté ตามที่เขาใจกันโดยทั่วไป ซึ่งแตละประเทศยอม
มีเหตุผลภายในเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงของประเทศ สำหรับประเทศไทยการหมิ่นพระบรม-
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เดชานุภาพถูกกำหนดใหเปนความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแหง
ราชอาณาจักรไทย มาตั้งแตมีการประกาศใชประมวลกฎหมาย
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๙ จนถึงปจจุบันเปนเวลากวา ๕๓ ป เนื่องจาก
ประเทศไทยถือวาสถาบันพระมหากษัตริยเปนสถาบันที่เปนหลัก
แหงความมั่นคงของชาติ
๑.๑.๓ บังคับใชกฎหมายกรณี ก ารละเมิ ด สถาบั น
พระมหากษั ต ริ ย อ ย า งจริ ง จั ง โดยประสานการทำงานร ว มกั น
ระหวางกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับหนวย
ขาวกรองของทุกเหลาทัพ และกรมสอบสวนคดีพเิ ศษไดดำเนินการ
จั บ กุ ม ดำเนิ น คดี ตรวจสอบดู แ ลบั ง คั บ ใช ก ฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ ง
กับการละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย และสืบทราบตัวบุคคลผูกระทำความผิดในความผิดวาดวย
ความมั่นคงแหงราชอาณาจักร สำหรับการดำเนินงานที่สำคัญ อาทิ
๑.๑.๓.๑ การดำเนิ น การในต า งประเทศ เพื่ อ ส ง เสริ ม ความรู ค วามเข า ใจ
เกีย่ วกับบทบาทและความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริยใ นฐานะสวนสำคัญของอัตลักษณของชาติ
อาทิ (๑) การจัดใหผูทรงคุณวุฒิของไทยบรรยายพิเศษและหารือกับฝายตาง ๆ ในตางประเทศ
(๒) การชี้แจง และสรางความเขาใจกับสื่อมวลชนของประเทศตาง ๆ อยางตอเนื่อง (๓) การเผยแพร
ขอมูลเกี่ยวกับพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และจัดทำบทความเฉลิมพระเกียรติ
ในโอกาสตาง ๆ เชน โอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงไดรับการทูลเกลาฯ ถวายรางวัลผูนำ
โลกดานทรัพยสินทางปญญา (WIPO Global Leaders Awards) จากองคกรทรัพยสินทางปญญา
โลก (World Intellectual Property Organization) (๔) การประชาสัมพันธปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงใหกับผูแทนจากนานาประเทศ (๕) จัดทำหนังสือชี้แจงถึงองคกรระหวางประเทศและ
บรรณาธิการสื่อตาง ๆ ที่พาดพิงสถาบันพระมหากษัตริยอยางคลาดเคลื่อนจากขอเท็จจริง หรืออยาง
ไมเหมาะสม โดยปที่ผานมารัฐบาลไดมีหนังสือชี้แจง ใหขอมูลที่ถูกตองแกองคกรสื่อ บรรณาธิการ
นิตยสารและสิ่งพิมพตาง ๆ ที่เปนผูนำทางความคิด ไมต่ำกวา ๒๕ ครั้ง (๖) สรางความเขาใจและขอ
ความรวมมือจากผูใหบริการเว็บไซตที่มีการเผยแพรคลิปวีดิทัศนที่มีเนื้อหาไมเหมาะสม (๗) การ
ดำเนินโครงการเชิญสื่อและนักวิชาการตางประเทศ รวมถึงสื่อและผูแทนชุมชนไทยในตางประเทศ
เยือนไทยเพื่อรับทราบขอมูลที่ถูกตองเกี่ยวกับบทบาทและความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย
(๘) การเชิญคณะทูตานุทูตเยี่ยมชมโครงการในพระราชดำริ และ (๙) โครงการเยาวชนคืนถิ่นเพื่อ
เสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย
๑.๑.๓.๒ การแตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาคดีความผิดเกี่ยวกับความ
มั่นคงแหงราชอาณาจักร เพื่อใหคำปรึกษาคดีความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแหงราชอาณาจักรตาม
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๑๒ มาตรา ๑๓๓ มาตรา ๑๓๔ และการกระทำที่มีลักษณะเปน
ความผิดตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา
๑๔ (๓) มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๗ ที่เปนคดีที่มีความสำคัญ ซึ่งอาจสงผลกระทบตอสถาบัน
พระมหากษัตริย ความมั่นคงของประเทศ และสัมพันธไมตรีระหวางประเทศ
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๑.๑.๔ ในช ว งป ๒๕๕๓ รั ฐ บาลได ด ำเนิ น งานกิ จ กรรมต า ง ๆ เพื่ อ สร า งความ
ตระหนักรูและความเขาใจที่ถูกตองตอสื่อและสาธารณชนตางประเทศเกี่ยวกับบทบาทและความ
สำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย รวมทั้งเพื่อสงเสริมใหชาวไทยในตางประเทศมีความซาบซึ้ง
ในพระมหากรุณาธิคุณและมีความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย โดยไดดำเนินการตอบโต
และชี้แจงตอสื่อและสาธารณชนตางประเทศที่รายงานขาวหรือนำเสนอบทวิเคราะหจากขอมูลที่
คลาดเคลื่อนจากขอเท็จจริง รวมทั้งไดสนับสนุนใหสื่อและสถานีโทรทัศนตางประเทศผลิตบทความ
และสารคดีเพื่อสงเสริมความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริยในตางประเทศเพื่อ
เปนการเผยแพรพระเกียรติคุณ นอกจากนี้ รัฐบาลยังไดจัดทำเว็บไซตภาษาอังกฤษเพื่อสงเสริม
ความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับประเทศไทยและสถาบันพระมหากษัตริยของไทยทั้งในหมู
ชาวไทยและชาวตางชาติ
๑.๑.๕ การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “๑ กรม ๑ รัฐวิสาหกิจ ๑ จังหวัด ๑
กิจกรรม” ในลักษณะปฏิบัติบูชา โดยการมีสวนรวมของประชาชนขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และ
๗๕ จังหวัด รวม ๑๐๑ โครงการ อาทิ โครงการหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ โครงการกอสราง
ฝายตนน้ำ
๑.๑.๖ การดำเนินโครงการอาสาสมัครปกปองสถาบัน (อสป.) เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ
๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ เพื่อปลุกจิตสำนึกของคนในชาติใหเกิดความรัก และหวงแหนสถาบันสำคัญของ
ชาติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริยผูทรงอุทิศพระองคเพื่อประโยชนสุขของ
ประชาชนคนไทย โดยมีวิธีการดำเนินการ ผนึกกำลังและปลุกจิตสำนึกของประชาชนทุกหมูเหลา
รวมทั้งกลุมพลังมวลชนทุกรูปแบบในพื้นที่มาเขารวมเปนสมาชิกอาสาสมัครปกปองสถาบัน เพื่อ
ปลูกฝงอุดมการณในการปกปองสถาบันสำคัญของชาติดวยชีวิต สรางความสมานฉันท รูรักสามัคคี
เพื่อนำไปสูความเปนปกติสุขของบานเมืองอยางยั่งยืน รวมทั้งนอมนำพระบรมราโชวาทของพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัว ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติใหเกิดผลเปนรูปธรรม
ทั่วทั้งแผนดิน โดยในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ มีผูสมัครเปนสมาชิกอาสาสมัครปกปองสถาบัน
ใน ๗๕ จังหวัดทั่วประเทศตั้งแตวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
จำนวนทั้งสิ้น ๕,๑๖๘,๗๒๓ คน ผานการฝกอบรมเปนแกนนำอาสาสมัครปกปองสถาบันแลว
จำนวน ๑,๑๖๑,๓๖๗ คน ซึ่งแกนนำอาสาสมัครปกปองสถาบัน ไดรับมอบหมายภารกิจที่สำคัญ
ประกอบดวย (๑) สรางเครือขายและขยายผลดวยการนอมนำพระบรมราโชวาท ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และเผยแพรโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (๒) เฝาระวังภัยดานความมั่นคงและ
ความสงบเรียบรอยในพื้นที่ (๓) รวมกิจกรรมตาง ๆ กับภาครัฐโดยใหแสวงหาจุดรวม สงวนจุดตาง
และ (๔) สนับสนุนและยกยองผูกระทำความดี
๑.๒ การเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย รัฐบาลไดมีการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริยเนื่องในโอกาสมหามงคลที่สำคัญอยางตอเนื่อง
๑.๒.๑ ในป ๒๕๕๒ รัฐบาลไดจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
๘๒ พรรษา ๕ ธั น วาคม ๒๕๕๒ อย า งยิ่ ง ใหญ ภายใต แ นวคิ ด “ความสุ ข ของคนไทยใต แ สง
รายงานแสดงผลการดำเนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
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พระบารมี” ระหวางวันที่ ๓-๙ และวันที่ ๑๑-๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๒ ณ บริเวณถนนราชดำเนินกลาง โดยมี
กิจกรรมตาง ๆ มากมาย เชน การแสดงเฉลิมพระเกียรติ “แสงพระบารมี เบิกดินฟา โรจนไสว”
การจัดขบวนรถประดับไฟเฉลิมพระเกียรติรวมจำนวน ๒๘ ขบวน และการแสดงแสงสีเสียง ๔ มิติ
ภายใต ชื่ อ “The Greatest of the Kings The Greetings of the Land” ณ พระที่ นั่ ง
อนันตสมาคม ลานพระราชวังดุสิต การจัดกิจกรรมแสงสีเสียงยิ่งใหญที่บริเวณลานพระราชวังดุสิต
ระหวางวันที่ ๕-๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๒ การจัดทำโครงการเทิดพระเกียรติเหลือง-ฟา มหามงคล
จากวันแมถึงวันพอ
นอกจากการจัดกิจกรรมดังกลาวแลว รัฐบาลยังไดสนองงานเกี่ยวกับราชการ
ในพระองค โ ดยเห็ น ชอบให ส ำนั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ด ำเนิ น การแก ไขหลั ก เกณฑ ก ารขอ
พระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ ต ามบั ญ ชี ท า ยระเบี ย บสำนั ก นายกรั ฐ มนตรี ว า ด ว ยการขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติ
ยศยิ่ ง มงกุฎไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ ใหเหมาะสมยิ่ ง ขึ้ น โดยเฉพาะหลั ก เกณฑ ส ำหรั บ ผู ที่ ป ฏิ บั ติ ง าน
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่นและกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองที่
และขาราชการพลเรือนตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ทั้งนี้ เพื่อเปน
บำเหน็จตอบแทนความดีความชอบและเปนสิ่งรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนเปนขวัญและ
กำลังใจในการปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนสุขของประชาชนและประเทศชาติสืบไป
๑.๒.๒ ในป ๒๕๕๓ รัฐบาลและภาคเอกชนไดจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ดังนี้
๑.๒.๒.๑ การดำเนินการโครงการเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อเสริม
สรางความสมานฉันท ประจำป ๒๕๕๓ เพื่อขยายผลกิจกรรมการแสดงแสงสีเสียง ๔ มิติ ภายใตชื่อ
“The Greatest of the Kings The Greetings of the Land” ในพื้นที่ ๓๐ จังหวัดทั่วประเทศ
เพื่อเทิดทูนพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวใหจารึกอยูในจิตใจของคนไทย และปกปอง
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สถาบันสำคัญของชาติใหเปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติ โดยคำนึงถึงประโยชนของชาติมากอน
ประโยชนสวนตนหรือพวกพอง และบนหลักการ “แตกตาง แตไมแตกแยก” โดยใหมีกิจกรรม
การฉายภาพบันทึกงาน “เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒” และการถวายสักการะแดพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เปนตน ซึ่งมีพลัง
ประชาชนรวมใจกันปกปองสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อสรางความสมานฉันทใน ๓๐ จังหวัด จำนวน
๓๑ ครั้ง มีประชาชนเขารวมกิจกรรมเปนจำนวน ๘๔๑,๐๐๐ คน
๑.๒.๒.๒ จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องใน
โอกาสมหามงคลบรมราชาภิเษกปที่ ๖๐ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ใชชื่องานวา “รวมพลังใจ
ถวายความภักดี” ระหวางวันที่ ๕-๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ณ บริเวณลานพระราชวังดุสิต และเนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ ชื่องานวา “แผนดินของ
เรา” ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค ในสวนกลาง ไดจัด (๑) งานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
๕ ธันวามหาราช ระหวางวันที่ ๑-๖ ธันวาคม ๒๕๕๓ ที่บริเวณศาลฎีกา (๒) การจัดงาน “แผนดิน
ของเรา” ที่บริเวณพระลานพระราชวังดุสิต กำหนดจัดงานระหวางวันที่ ๑-๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ โดย
แสดงนิทรรศการของกระทรวง ๒๐ กระทรวง แสดงนิทรรศการของภาครัฐวิสาหกิจและเอกชน
จำหนายผลิตภัณฑสินคา OTOP ของกลุมจังหวัด ๑๘ กลุมจังหวัด และจำหนายสินคา อาหาร และ
เครื่องดื่มที่หลากหลายของกลุม ๕๐ เขตของกรุงเทพมหานคร และ (๓) การจัดขบวนเรือประดับไฟ
เฉลิมพระเกียรติในแมน้ำเจาพระยากำหนดในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ มีขบวนเรือประดับไฟ
ประมาณ ๓๒ ลำ และมีขบวนเรือจากจังหวัดตาง ๆ ประมาณ ๖๐๐ ลำ รวมพิธีจุดเทียนถวาย
พระพรชัยมงคล รวมทั้งมีการฉายภาพยนตรสั้นเฉลิมพระเกียรติ “หนึ่งในน้ำพระราชหฤทัย” รวม ๗
เรือ่ ง นอกจากนีม้ กี ารจัดทำวีซดี ภี าพยนตรจำนวน ๕ ลานชุด เพือ่ แจกใหประชาชนทัว่ ประเทศ รวมทัง้
รัฐบาลไดจัดโครงการตาง ๆ ไดแก โครงการพาพอเที่ยวไหวพระทางเรือ โครงการพาพอลองเรือ
ในแมน้ำเจาพระยาชมแสงสีของสะพานขามแมน้ำเจาพระยา โครงการพาพอเที่ยวนั่งรถไฟฟาหัวจักร
ไอน้ำและรถไฟฟา และโครงการจำหนายบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศในราคาพิเศษโดย
สามารถเดินทางได ระหวางวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔ และในสวน
ภูมิภาค ทุกจังหวัดจัดพิธีและกิจกรรมในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ พรอมกันทั่วประเทศ ประกอบ
ดวยพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ พิธีลงนามถวายพระพร กิจกรรมบำเพ็ญพระราชกุศล กิจกรรม
บำเพ็ญประโยชน พิธีถวายเครื่องราชสักการะ พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล นอกจากนี้ มีการ
จัดฉายภาพยนตรสั้นเฉลิมพระเกียรติรวม ๗ เรื่อง และมีการแจกวีซีดีภาพยนตรใหประชาชน
๑.๒.๒.๓ การจัดพิธีและกิจกรรมทางศาสนา ประกอบดวย (๑) พิธีอุปสมบท
พระสงฆจำนวน ๗,๐๕๖ รูป จัดพิธใี นกรุงเทพมหานคร จำนวน ๙ วัด และจัดพิธที กุ จังหวัด จังหวัดละ
๑ วัด (๒) พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ ๘๔ รูป ในโครงการทำดี ๙ เชา ๙ วัน ๙ วัด ระหวางวันที่
๑-๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ ที่บริเวณพระลานพระราชวังดุสิต (๓) พิธีทางศาสนาของ ๕ ศาสนา ในวันที่
๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ อาคารใหมสวนอัมพร (๔) พิธีละหมาดของศาสนาอิสลาม ในวันที่ ๓ ธันวาคม
๒๕๕๓ ณ มัสยิดทุกแหงทั่วประเทศ (๕) พิธีบูชาขอบพระคุณนมัสการพระเจาของศาสนาคริสต
รายงานแสดงผลการดำเนินการ
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ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ โบสถทุกแหงทั่วประเทศ (๖) พิธีสวดถวายพระพรของศาสนา
พราหมณ-ฮินดู ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ โบสถเทพมณเฑียร (๗) พิธีสวดอัรดาสอธิษฐาน
ขอพรจากพระศาสดาของศาสนาซิกข ระหวางวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๙ ธันวาคม
๒๕๕๓ ณ วั ด ซิ ก ข ทุ ก แห ง ทั่ ว ประเทศ (๘) พิ ธี เ จริ ญ พระพุ ท ธมนต แ ละเจริ ญ จิ ต ตภาวนา
ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และทุกวัดทั่วประเทศ ซึ่งจัดพิธีไปแลวรวม ๔ ครั้ง และ (๙) โครงการ
ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระหวางวันที่ ๓-๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ พุทธมณฑล
๑.๒.๒.๔ กิจกรรมเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริยในตางประเทศ
รัฐบาลสนับสนุนใหสื่อและสถานีโทรทัศนตางประเทศผลิตบทความและสารคดีเพื่อสงเสริมความ
เขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริยในตางประเทศ และเผยแพรพระเกียรติคุณ อาทิ
นิตยสาร TIME สถานีโทรทัศน Channel News Asia ของประเทศสิงคโปร และบริษัท Unicap
Television ของประเทศเบลเยียม อีกทั้งรัฐบาลยังไดจัดทำเว็บไซตภาษาอังกฤษเพื่อสงเสริมความรู
ความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับประเทศไทยและสถาบันพระมหากษัตริยของไทยทั้งในหมูชาวไทยและ
ชาวตางชาติ รวมถึงจัดทำสือ่ ประชาสัมพันธในรูปแบบนิทรรศการเคลือ่ นทีเ่ พือ่ เผยแพรพระเกียรติคณ
ุ
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวใหเปนที่ประจักษไปทั่วโลก และเมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓
รั ฐ บาลยั ง ได ร ว มมื อ กั บ สถานี วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น ก องทั พ บก ฝ า ยโทรทั ศ น ด าวเที ย ม Thai Global
Network ถายทอดสดรายการ “รอยใจไทยจุดเทียนชัยถวายพระพร” เพื่อเทิดพระเกียรติและเปด
โอกาสใหชาวไทยในตางแดนไดมีสวนรวมในการแสดงความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย
อี ก ด ว ย ขณะเดี ย วกั น สถานเอกอั ค รราชทู ต และสถานกงสุ ล ใหญ ข องไทยในต า งประเทศได จั ด
กิจกรรมตาง ๆ เพื่อสรางความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับบทบาทและความสำคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริยท งั้ กับชาวไทยและสาธารณชนในตางประเทศ อาทิ การพบปะกับชุมชนไทย สือ่ ทองถิน่
และนักวิชาการตางประเทศ
รายงานแสดงผลการดำเนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
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๑.๒.๒.๕ จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๘ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๓ ใชชื่องานวา
“พลังแหงรัก แมของแผนดิน” ระหวางวันที่ ๑๒-๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๓ ณ บริเวณลานพระราชวัง
ดุสิต และสวนอัมพร เปนการออกรานจำหนายอาหารและของที่ระลึกสินคา OTOP นิทรรศการและ
จำหนายดอกมะลิวันแมแหงชาติ รานคามหานคร
๑.๒.๒.๖ โครงการตามแนวพระราชดำริ ส มเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุมารี “หองสมุดพรอมปญญา” ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ กรมราชทัณฑไดรบั
พระมหากรุณาธิคณ
ุ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรง
เปด “หองสมุดพรอมปญญา” ๒ แหง ไดแก เสด็จพระราชดำเนินทรงเปด “หองสมุดพรอมปญญา”
เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง อำเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันจันทรที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๓
และเสด็จพระราชดำเนินทรงเปด “หองสมุดพรอมปญญา” เรือนจำกลางเชียงราย จังหวัดเชียงราย
เมื่อวันพุธที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๓
๑.๒.๒.๗ โครงการ ELFI (Enhancing Lives of Female Inmates)
โครงการ ELFI เปนโครงการในพระดำริของพระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิตยิ าภา ซึง่ ทรงเล็งเห็น
ชองวางในการอนุวัติขอกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำวาดวยการปฏิบัติตอผูตองขังในเรือนจำ ค.ศ. ๑๙๕๕
(Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners) โดยเฉพาะดานสิทธิมนุษยชน
ของผูตองขังหญิง และความละมุนละมอมทางเพศชาย-หญิง (gender sensitivity) ซึ่งในปจจุบัน
เป น ประเด็ น ที่ ท วี ค วามสำคั ญ มากขึ้ น เป น ลำดั บ โดยวั ต ถุ ป ระสงค ห ลั ก ของโครงการ ELFI คื อ
การผลักดันขอเสนอของประเทศไทยในการจัดทำ “ขอกำหนดสหประชาชาติวาดวยการปฏิบัติตอ
ผูตองขังหญิง และมาตรการที่มิใชการคุมขังสำหรับผูกระทำผิดหญิง” (United Nations Rules for
the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women
Offenders) หรือ The Bangkok Rules ใหไดรับการยอมรับเปนมาตรฐานดานความยุติธรรมทาง
อาญาฉบับใหมในระบบสหประชาชาติ ซึ่งจะเปนการสืบสานการดำเนินโครงการกำลังใจ ในพระดำริ
พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิตยิ าภา สูร ะดับสากล ซึง่ จะเปนการเฉลิมพระเกียรติพระองคทา น
ในนามของรัฐบาลไทย ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ มีการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้
(๑) เมื่อวันที่ ๒๓-๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ประเทศไทย โดย
กระทรวงยุ ติ ธ รรมได เ ป น เจ า ภาพจั ด การประชุ ม กลุ ม ผู เชี่ ย วชาญเพื่ อ เจรจายกร า งข อ กำหนด
สหประชาชาติวาดวยการปฏิบัติตอผูตองขังหญิงในเรือนจำและมาตรการโดยไมใชการคุมขังสำหรับ
ผูกระทำผิดหญิง (The Open-Ended Intergovernmental Expert Group Meeting to
develop supplementary rules specific to the treatment of women in detention and
in custodial and non-custodial setting) และสามารถหาฉันทามติรวมกันไดในตัว text ของราง
ขอกำหนดดังกลาว และตกลงรวมกันที่จะใชชื่อเรียกเอกสารฉบับนี้วา “ขอกำหนดกรุงเทพฯ” หรือ
“The Bangkok Rules” เพื่อเปนการสะทอนบทบาทนำของประเทศในการผลักดันบรรทัดฐาน
ระหวางประเทศ
รายงานแสดงผลการดำเนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
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(๒) การประชุมสหประชาชาติวาดวยการปองกันอาชญากรรม
และความยุตธิ รรมทางอาญา สมัยที่ ๑๒ (Twelfth United Nations Congress on Crime
Prevention and Criminal Justice) ณ เมืองซัลวาดอร ประเทศบราซิล เมื่อวันที่ ๑๒-๑๙
เมษายน ๒๕๕๓ ที่ประชุมไดเจรจาและรับรองปฏิญญาซัลวาดอร (Salvador Declaration) โดยได
มีการกลาวสนับสนุนขอกำหนดกรุงเทพฯ ในยอหนาที่ ๕๐ ของปฏิญญาฯ
(๓) การประชุมคณะกรรมาธิการวาดวยการปองกันอาชญากรรม
และความยุติธรรมทางอาญา (CCPCJ) สมัยที่ ๑๙ ระหวางวันที่ ๑๗-๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓
ณ กรุงเวียนนา ผูแ ทนไทยไดเสนอรางขอมติตอ ทีป่ ระชุมอีกครัง้ โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ จัดสงขอกำหนด
กรุงเทพฯ ฉบับสมบูรณแนบทาย ผานไปยังคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแหงสหประชาชาติ
(Economic and Social Council : ECOSOC) เพื่อเสนอแนะใหที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ
(United Nations General Assembly : UNGA) สมัยสามัญ ครั้งที่ ๖๕ ใหการรับรองเอกสาร
ดังกลาวอยางเปนทางการ ซึ่งที่ประชุม CCPCJ 19 ไดรับรองขอมติเมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓
และทีป่ ระชุม ECOSOC ทีน่ ครนิวยอรก สหรัฐอเมริกา ก็ไดรบั รองขอมติเมือ่ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓
ตามลำดับ
(๔) พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา ไดเสด็จเขารวม
การประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยที่ ๖๕ (65th United Nations General Assembly)
เพื่อทรงเปนประธานเปดนิทรรศการของโครงการ ELFI ในหัวขอ “Standard Minimum Rules :
A New Horizon for Women Prisoners” และที่ประชุมคณะกรรมการที่ ๓ (Third Committee)
ไดใหการรับรองรางขอมติของไทยในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๓ โดยคาดวาจะไดรับการรับรองใน
ขั้นตอนสุดทายโดยที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติในชวงกลางเดือนธันวาคม ๒๕๕๓
๑.๒.๒.๘ โครงการกำลังใจในพระดำริพระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชร
กิติยาภา
(๑) พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา เสด็จเปนประธาน
กิจกรรม “สรางกำลังใจ....สูคนคอน” และเริ่มโครงการกำลังใจในพระดำริ ณ เรือนจำกลาง
นครศรีธรรมราช เมื่อวันอาทิตยที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓
(๒) พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา เสด็จเปนประธาน
กิจกรรม “พัฒนาผลิตภัณฑ สรางกำลังใจ สรางชีวิตใหมแดนหญิงระยอง” ณ เรือนจำกลาง
ระยอง เมื่อวันศุกรที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๓
(๓) พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา เสด็จเปนประธาน
กิจกรรม “จากเวทีตรัง สูเวทีโลก” ณ เรือนจำจังหวัดตรัง เมื่อวันศุกรที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๓
๑.๒.๒.๙ การดำเนิ น งานตามโครงการในพระดำริ พระเจ า หลานเธอ
พระองคเจาพัชรกิติยาภา
(๑) การดำเนิ น งานตามโครงการในพระดำริ พ ระเจ า หลานเธอ
พระองคเจาพัชรกิตยิ าภาในการนอมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในเรือนจำ กรมราชทัณฑ
ไดนอมรับแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช
รายงานแสดงผลการดำเนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
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และนอมรับแนวพระดำริของพระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา จัดทำโครงการ “การ
ดำเนินงานตามโครงการในพระดำริของพระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา ในการนอมนำ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในเรือนจำ” เพือ่ ใหโอกาสและเปนทุนทางสังคมใหกบั ผูต อ งขัง
และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสเฉลิมพระชนม
พรรษา ๘๔ พรรษา ในป ๒๕๕๔ โดยกำหนดใหพื้นที่ดำเนินการในเรือนจำชั่วคราว ๔ แหง ไดแก
เรือนจำชั่วคราวเขาพลอง เรือนจำชั่วคราวเขาระกำ เรือนจำชั่วคราวแคนอย และเรือนจำชั่วคราว
ดอยราง เปนศูนยการเรียนรูต ามโครงการในพระดำริของพระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิตยิ าภา
และคัดเลือกผูต อ งขังเขารับการฝกอบรมในเรือนจำชั่วคราว ๔ แหง แบงออกเปน ๒ กลุม คือ กลุม
ผูที่เคยอยูในภาคเกษตรมีวิถีชีวิตในชนบท ประกอบอาชีพดานการเกษตรอยูแลว และมีความตั้งใจ
จะออกไปประกอบอาชีพเดิม และกลุมผูที่ไมไดมีพื้นฐานอยูในภาคเกษตร เพื่อใหไดรับความรูและ
สามารถนำแนวทางการดำรงชีวิตแบบพอเพียงไปใชได โดยมีผูตองขังเขารวมโครงการ ดังนี้ (๑) ศูนย
เรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง เรือนจำชั่วคราวเขาพลอง จำนวน ๗๗ คน (๒) ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียง เรือนจำชั่วคราวเขาระกำ จำนวน ๑๐๑ คน (๓) ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง เรือนจำ
ชั่วคราวดอยราง จำนวน ๓๗ คน และ (๔) ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง เรือนจำชั่วคราวแคนอย
จำนวน ๑๔๒ คน
(๒) พระเจ า หลานเธอ พระองค เจ า พั ช รกิ ติ ย าภา ได เ สด็ จ เป น
ประธานการเริ่มโครงการกำลังใจ ในพระอุปถัมภฯ ในการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช
ในเรือนจำ ณ เรือนจำชั่วคราวเขาระกำ จังหวัดตราด เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๓ เรือนจำชั่วคราว
แคนอย จังหวัดเพชรบูรณ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๓ เรือนจำชั่วคราวดอยราง จังหวัดเชียงราย
เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓ และเรื อ นจำชั่ ว คราวเขาพลอง จั ง หวั ด ชั ย นาท เมื่อวันที่ ๑๔
พฤษภาคม ๒๕๕๓
๑.๒.๒.๑๐ โครงการอาสาสมัครพิทักษยุติธรรม มีการดำเนินการที่สำคัญ อาทิ
(๑) การอบรมโครงการสรางความสมานฉันทดวยเครือขายอาสา
สมัครพิทักษยุติธรรม เมื่อวันเสารที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๓ ณ หองประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ
๗๒ พรรษา โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง กรุงเทพมหานคร มีประชาชน
เขารับการอบรมทั้งสิ้น ๘๖๔ คน
(๒) การประชุมทางวิชาการวาดวยนวัตกรรมผูนำระดับชาติ ครั้งที่
๒ เรื่อง การพัฒนาผูนำเพื่อสรางสังคมธรรมาธิปไตย ณ มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองเอก เมื่อวันเสารที่
๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ มีประชาชนเขารวมการประชุมทั้งสิ้น ๑,๐๓๗ คน
(๓) การอบรมโครงการสรางความสมานฉันทดวยเครือขายอาสา
สมัครพิทกั ษยตุ ธิ รรม เมือ่ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ ณ อาคารกาญจนาภิเษก โรงเรียนสตรีวทิ ยา ๒
เขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร มีประชาชนเขารับการอบรมทั้งสิ้น ๗๖๐ คน
(๔) การอบรมโครงการสรางความสมานฉันทดวยเครือขายอาสา
สมัครพิทกั ษยตุ ธิ รรม เมือ่ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ ณ ศาลาประชาคม ตำบลบางพระ อำเภอเมือง
จังหวัดตราด มีประชาชนเขารับการอบรมทั้งสิ้น ๒๓๒ คน
รายงานแสดงผลการดำเนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
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รัฐบาลไดพิจารณางบประมาณจากงบกลางที่ตั้งไวสำหรับดำเนินงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (งบกลาง กปร.) รวม ๒๖๕ โครงการ/กิจกรรม
ซึ่งกอใหเกิดประโยชนกับประชาชนในดานตาง ๆ รวมจำนวน ๒๘๗,๙๔๙ คน
๑๐๐,๔๖๙ ครัวเรือน และมีพื้นที่รับประโยชน ๑,๒๙๙,๘๒๖ ไร กระจายใน
ทุกภูมิภาคของประเทศ

(๕) การอบรมโครงการสรางความสมานฉันทดวยเครือขายอาสา
สมัครพิทักษยุติธรรม เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ ณ ศาลาประชาคม ที่วาการอำเภอเมือง
ระยอง ตำบลทาประดู อำเภอเมือง จังหวัดระยอง มีประชาชนเขารับการอบรมทั้งสิ้น ๒๒๔ คน
(๖) การอบรมโครงการสรางความสมานฉันทดวยเครือขายอาสา
สมัครพิทักษยุติธรรม เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ ณ สายธารรีสอรท ตำบลบางพระ อำเภอ
ศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีประชาชนเขารับการอบรมทั้งสิ้น ๓๒๒ คน
(๗) การบรรยายใหความรูเกี่ยวกับโครงการสรางความสมานฉันท
ดวยเครือขายอาสาสมัครพิทักษยุติธรรม ระหวางวันที่ ๑๒-๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๓ ณ สวนอัมพร
กรุงเทพมหานคร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
โดยมีประชาชนเขารับฟงการบรรยายจำนวนมาก
(๘) การเปดโครงการรวมพลอาสาสมัครพิทักษยุติธรรม เมื่อวันที่
๑๑ กันยายน ๒๕๕๓ ณ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร โดยมีนายกรัฐมนตรี
เปนประธาน และมีอาสาสมัครพิทักษยุติธรรมเขารวมงานจำนวนกวา ๑,๐๐๐ คน
๑.๓ การสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในป ๒๕๕๒ รัฐบาล
ไดสนับสนุนโครงการภายใตคณะกรรมการพิเศษเพือ่ ประสานงานโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดำริ
อยางตอเนื่อง จำนวน ๔,๔๐๔ โครงการ ซึ่งสามารถชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน
สรางโอกาสในการประกอบอาชีพไดอยางมั่นคง และยังมีผลตอการสรางความรักและเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย โดยเนนใหเห็นถึงคุณคาของโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดำริ สำหรับในป ๒๕๕๓
รั ฐ บาลได พิ จ ารณางบประมาณจากงบกลางที่ ตั้ ง ไว ส ำหรั บ ดำเนิ น งานโครงการอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดำริ (งบกลาง กปร.) รวม ๒๖๕ โครงการ/และกิจกรรม แบงเปนโครงการดานการพัฒนา
สิ่งแวดลอม ๘๓ โครงการ/กิจกรรม (รอยละ ๓๑.๓๒) การพัฒนาดานแหลงน้ำ ๗๙ โครงการ/
กิจกรรม (รอยละ ๒๙.๘๑) การเกษตร ๑๕ โครงการ/กิจกรรม (รอยละ ๕.๖๖) การสงเสริมอาชีพ
๙ โครงการ/กิจกรรม (รอยละ ๓.๔๐) การคมนาคม/สื่อสาร ๑ โครงการ/กิจกรรม (รอยละ ๐.๓๘)
และดานอื่น ๆ ๗๘ โครงการ/กิจกรรม (รอยละ ๒๙.๔๓) ตามลำดับ ซึ่งกอใหเกิดประโยชนกับ
ประชาชนในดานตาง ๆ รวมจำนวน ๒๘๗,๙๔๙ คน ๑๐๐,๔๖๙ ครัวเรือน และมีพื้นที่รับประโยชน
๑,๒๙๙,๘๒๖ ไร กระจายในทุกภูมิภาคของประเทศ
ทั้ ง นี้ เมื่ อ วั น ที่ ๒๔ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๓ พระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว เสด็ จ
พระราชดำเนินไปทรงเปดประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ อันเนือ่ งมาจากพระราชดำริ ซึง่ เปนโครงการที่
กรมชลประทานไดสนองพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชที่พระราชทาน
พระราชดำริใหปรับปรุงคลองลัดโพธิ์ บริเวณคุงน้ำชวงที่ไหลผานเขตพื้นที่ตำบลบางเจา อำเภอ
พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ใหสามารถรับปริมาณน้ำไดเพิ่มขึ้นและเปนทางลัดของน้ำไหลลงสู
ทะเลไดสะดวกรวดเร็วขึ้น และทรงเปดสะพานภูมิพล ๑ และสะพานภูมิพล ๒ อันเปนโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหกอสราง
ขึ้ น เมื่ อ พ.ศ. ๒๕๓๘ เพื่ อ เป น โครงข า ยถนนรองรั บ การขนถ า ยสิ น ค า จากท า เรื อ กรุ ง เทพฯ
รายงานแสดงผลการดำเนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
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สงเสริมใหประชาชน
เขามาเรียนรู และฝกอบรม
ในศูนยศึกษาการพัฒนา
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ ๖ แหงที่
กระจายอยูในทุกภูมิภาค
ของประเทศ ซึ่งจาก
การประเมินผลพบวา
ครัวเรือนรอยละ ๖๓.๐๗
มีชวี ติ ความเปนอยูท ดี่ ขี นึ้
จากการที่ไดนำความรู
จากการฝกอบรม
ไปปฏิบัติ

ตอเนื่องไปจนถึงพื้นที่อุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรปราการ และภูมิภาคอื่น ๆ ของประเทศ ซึ่งได
กอใหเกิดถนนวงแหวนขึ้นหลายสายเปนเสมือนเสนทางเลี่ยงเมืองที่ชวยใหการจราจรคลองตัวเปน
วงรอบเมืองเชื่อมโยงการเดินทางถึงกัน โดยไมผานใจกลางกรุงเทพมหานคร ชวยใหสะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น อีกทั้งเชื่อมตอไปยังทาอากาศยานสุวรรณภูมิอีกดวย พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานชื่อสะพานดานทิศเหนือวา “สะพานภูมิพล ๑” และสะพาน
ดานทิศใตวา “สะพานภูมิพล ๒”
๑.๔ การจัดทำและขยายโครงการตามแนวพระราชดำริ ในป ๒๕๕๒ รัฐบาลไดดำเนิน
โครงการที่สำคัญ ไดแก โครงการสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ โครงการจัดหาเครื่องมือแพทยประจำ
โรงพยาบาล โครงการฟนฟูสมรรถภาพหัวใจเทิดไท ๘๔ พรรษา โครงการพัฒนาสวนสมุนไพร และ
โครงการชวยเหลือความเดือดรอนของประชาชนสูวิกฤตเศรษฐกิจ โดยปรัชญาของ “เศรษฐกิจ
พอเพียง” ซึ่งรัฐบาลไดดำเนินการแลว ๓๓๓ โครงการ และยังไดมีการประสานงานองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น และสวนภูมิภาค ในการบรรเทาความเดือดรอนของราษฎรจากทั่วประเทศ รวม
๑๑,๗๔๙ เรื่อง การจัดกิจกรรมขางตน แสดงใหเห็นถึงความจงรักภักดีของประชาชนในการเขามามี
สวนรวมในโครงการและกิจกรรมอยางกวางขวาง ทั้งเปนการเสริมสรางจิตสำนึกของประชาชน
ใหตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย และมีสวนรวมกันปกปองความมั่นคงของ
สถาบัน นอกจากนี้ รัฐบาลยังไดขยายผลแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริไปดำเนินการนำรองเปนตัวอยางใหประชาชนใน
พื้นที่จังหวัดไดศึกษาอยางใกลชิด จำนวน ๙๒ โครงการ รวมทั้งขยายผลโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริที่ตั้งอยูในพื้นที่จังหวัดตาง ๆ ในทุกภูมิภาคอยูแลว จำนวน ๔๓๔ โครงการ ซึ่งการ
ดำเนินการดังกลาวไดสงผลใหประชาชนไดรับประโยชนมากยิ่งขึ้น สำหรับในป ๒๕๕๓ การเผยแพร
ขยายผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สำคัญ มีดังนี้
๑.๔.๑ การฝกอบรมใหความรู และการสรางเครือขาย ไดเนนการสรางเครือขาย
ความรวมมือทั้งจากภาครัฐ เอกชน ประชาชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหเขามามีสวนรวม
ในการขยายผลการพัฒนาและใชประโยชนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากยิ่งขึ้น โดย
สงเสริมใหประชาชนเขามาเรียนรู และฝกอบรมในศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รายงานแสดงผลการดำเนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
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๖ แหงที่กระจายอยูในทุกภูมิภาคของประเทศ ซึ่งจากการประเมินผลพบวา ครัวเรือนรอยละ
๖๓.๐๗ มีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้นจากการที่ไดนำความรูจากการฝกอบรมไปปฏิบัติเพื่อเพิ่มรายได
ลดคาใชจาย เพิ่มและพัฒนาผลผลิต ตลอดจนการฟนฟูระบบนิเวศนใหสมบูรณยิ่งขึ้น นอกจากนี้
ไดสนับสนุนและเสริมสรางศักยภาพศูนยเรียนรูอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งเปนภาคประชาชน
ที่ประสบความสำเร็จจากการขยายผลของศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน
๑๒๐ แหงกระจายในทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อเปนแหลงองคความรู และศึกษาดูงานของบุคคล
ทั่วไปไดอยางกวางขวางมากยิ่งขึ้น
๑.๔.๒ การเผยแพรประชาสัมพันธแนวพระราชดำริและผลสำเร็จจากการดำเนินงาน
ซึ่งหนวยงานที่เกี่ยวของไดดำเนินการผลิตและเผยแพรแนวพระราชดำริ การดำเนินงาน ผลสำเร็จ
และประโยชนที่ราษฎรไดรับจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ
ผานทางสื่อทุกแขนง ประกอบดวย วีดิทัศน วิทยุ สื่อสิ่งพิมพในรูปของหนังสือ เอกสาร โปสเตอร
ข า ว บทความประชาสั ม พั น ธ โ ดยนำลงสื่ อ หนั ง สื อ พิ ม พ ร ายวั น รายสั ป ดาห นิ ต ยสาร เว็ บ ไซต
(www.rdpb.go.th) รวมถึงการจัดกิจกรรมเพือ่ ขยายผลการเรียนรูต ามแนวพระราชดำริ และสานตอ
ความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริใหบังเกิดความยั่งยืนยิ่งขึ้น คือการจัด
กิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร โครงการสื่อศิลปนรวมใจถวายในหลวง และการจัดโครงการคายเยาวชนรู
งานสืบสานพระราชดำริเพื่อใหเยาวชนไดรวมเรียนรูและสานตอแนวพระราชดำริในการพัฒนาดาน
ตาง ๆ จากศูนยศกึ ษาการพัฒนาอันเนือ่ งมาจากพระราชดำริและโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดำริ
และเรียนรูการใชชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากเกษตรกรที่ประสบผลสำเร็จ มีชีวิต
ที่ดีขึ้นอยางมั่นคงและยั่งยืนอีกดวย
๑.๔.๓ โครงการความรวมมือระหวางประเทศ ในป ๒๕๕๓ หนวยงานที่เกี่ยวของ
ได ข ยายผลและสร า งเครื อ ข า ยองค ค วามรู โ ครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชดำริ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
ตางประเทศ และประชาสัมพันธเชิงรุกเพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจใหกับชาวตางชาติที่สำคัญ
ไดแก การสรางความรวมมือดานการพัฒนาตามแนวพระราชดำริกับตางประเทศ เชน (๑) โครงการ
ความรวมมือทางวิชาการดานการพัฒนาเกษตรที่ยั่งยืนระหวางไทยกับราชอาณาจักรเลโซโท และ
(๒) โครงการพัฒนาและรณรงคการใชประโยชนจากหญาแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยการ
จัดศึกษาดูงานของคณะจากประเทศเอธิโอเปย เปนตน และการจัดการศึกษาดูงานและฝกอบรมกับ
ชาวตางชาติ ภายใต “โครงการบัวแกวสัมพันธ” เชน (๑) คณะผูแทนจากกลุมประเทศอาเซียน
ติมอร-เลสเต มองโกเลีย และสำนักงานเลขาธิการ Pacific Islands Forum: PIF จำนวน ๒๒ คน
ศึกษาดูงาน ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม (๒)
คณะผูแ ทนจากกลุม ประเทศลาตินอเมริกาและแคริบเบียน เครือรัฐเอกราช ยุโรปตะวันออก แอฟริกา
ตะวันออกกลาง เอเชียใตและเอเชียกลาง จำนวน ๑๙ คน ศึกษาดูงาน ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาอาว
คุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี และ (๓) จัดฝกอบรมใหแกเจาหนาที่สงเสริม
การเกษตรของประเทศติมอร-เลสเต จำนวน ๒๗ คน ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่อง
มาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม เปนตน
รายงานแสดงผลการดำเนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
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๑.๔.๔ การเผยแพร ต อ คณะทู ต านุ ทู ต ต า งประเทศในประเทศไทย ในป ๒๕๕๓
รัฐบาลไดจัดกิจกรรมนำคณะทูตานุทูตตางประเทศประจำประเทศไทยเดินทางไปเยี่ยมชมโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดแก โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนา
สิ่งแวดลอม แหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี ศูนยภูมิรักษธรรมชาติ
จังหวัดนครนายก เพือ่ เรียนรูโ ครงการตาง ๆ ทีถ่ า ยทอดพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั
ในรูปแบบ “พิพิธภัณฑธรรมชาติที่มีชีวิต” การบริหารจัดการดิน น้ำ ปาไม และมนุษย อาทิ การจัด
ทำฝนหลวง และการจัดทำระบบปองกันน้ำทวม รวมทั้งโครงการพัฒนาตาง ๆ อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดชายแดนภาคใต

๒. เสริมสรางศักยภาพการปองกันประเทศใหมีความพรอมในการรักษาเอกราช
อธิปไตย และบูรณภาพแหงดินแดน

รัฐบาลใหความสำคัญในการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพการปองกันและรักษาความมั่นคง
ของประเทศ รวมทั้งพัฒนาความรวมมือทางการทหารกับมิตรประเทศ และสงเสริมบทบาทในการ
รักษาสันติภาพของโลกภายใตกรอบสหประชาชาติ การดำเนินการขางตนที่สำคัญมี ๓ ดาน คือ
๒.๑ การจัดเตรียมกำลังกองทัพใหพรอมเผชิญภัยคุกคามทางทหารที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได
ซึง่ มีการพัฒนาการปฏิบตั กิ ารรวมระหวางเหลาทัพและมิตรประเทศ การพัฒนากำลังทางบก กำลังทางเรือ
และกำลังทางอากาศ ทั้งกำลังรบ อาวุธยุทโธปกรณ และเครื่องมือสนับสนุนใหมีขีดความสามารถ
และศักยภาพในการปฏิบัติการเพื่อรักษาความมั่นคงของประเทศ ไดแก การจัดหาเฮลิคอปเตอรแบบ
ใชงานทัว่ ไประยะที่ ๑ จำนวน ๓ ลำ พรอมชิน้ สวน เครือ่ งมือ และการฝกศึกษา ตลอดจนอุปกรณเสริม
เพื่อบรรจุในหนวยบินแทนเฮลิคอปเตอรที่ขาดอัตรา การจัดหาเครื่องบินขับไลอเนกประสงคแบบ
Gripen 39 C/D จำนวน ๑๒ ลำ เพือ่ ทดแทนเครือ่ งบินขับไลแบบ ๑๘ ก/ข และการจัดซือ้ ยานเกราะ
ลอยาง BTR-3E1 แบบตาง ๆ จำนวน ๙๖ คัน รวมทั้งการศึกษาและพัฒนาองคความรู
เกี่ยวกับเรือดำน้ำของกองทัพเรือ
๒.๒ การรักษาความมั่นคงของประเทศ โดยการใชพระราชบัญญัติการรักษาความ
มั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ ในพื้นที่ ๔ อำเภอของจังหวัดสงขลา เพื่อใชแทน
ประกาศบังคับใชกฎอัยการศึกในพื้นที่ ๔ อำเภอของจังหวัดสงขลา เพื่อลดความเขมขนการ
ใชกฎพิเศษในพื้นที่ แตยังคงใหเจาหนาที่สามารถปฏิบัติงานตอไปได และการใชพระราช
กำหนดการบริหารราชการภายในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๒ เพื่อแกไขปญหาและยุติการชุมนุมที่มีการใชความรุนแรงลงได
รวมทัง้ การจัดกำลังทหารสนับสนุนการแกไขปญหาความไมสงบในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต
การสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน การตอตานการกอการราย และการสกัดกั้นการ
ลักลอบหลบหนีเขาเมือง นอกจากนี้ เมื่อเดือนเมษายน ๒๕๕๓ คณะรัฐมนตรียังไดเห็นชอบ
รางพระราชบัญญัติจัดระเบียบบริหารหมูบานอาสาพัฒนาและปองกันตนเอง พ.ศ. ๒๕๒๒
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่บังคับใชมาเปนเวลานาน ไมเหมาะกับสภาพปจจุบันและไมสอดคลอง
กับการพัฒนาปรับปรุงกฎหมายใหม ๆ โดยรางพระราชบัญญัติดังกลาวไดจัดระบบสนับสนุน
รายงานแสดงผลการดำเนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ

รัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ปที่สอง (วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓)
C_6_64-109.indd 80

4/27/11 11:49:13 AM

แนวนโยบาย
ดานความมั่นคงของรัฐ

81

ใหคณะกรรมการหมูบาน (กม.) ในหมูบานอาสาพัฒนาและปองกันตนเอง (อพป.) มีความเขมแข็ง
และสามารถปฏิบัติภารกิจของหมูบานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๒.๓ การสรางความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานและมิตรประเทศ ในป ๒๕๕๒ รัฐบาลได
ประสานความรวมมือในเวทีประชุมที่สำคัญ ไดแก การประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน การประชุม
คณะกรรมการชายแดนทั่วไป ไทย-กัมพูชา การประชุมคณะกรรมการรวมมือรักษาความสงบ
เรียบรอยตามชายแดนทั่วไป ไทย-ลาว การประชุมคณะกรรมการนโยบายดำเนินงานความรวมมือ
ดานความมั่นคงระหวางกระทรวงกลาโหมไทยกับกระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐประชาชนจีน และ
การประชุมเจาหนาที่ระดับนโยบายดานความมั่นคงตามความรวมมือดานการเมืองและความมั่นคง
ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก (ASEAN Regional Forum : ARF) และการจัดนายทหารสัญญาบัตรเปน
ผูสังเกตการณทางทหาร (๑๐ นาย) สนับสนุนภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในประเทศ
ซูดาน รวมทั้งจัดนายทหารสัญญาบัตรเปนฝายอำนวยการ (๑๗ นาย) และผูสังเกตการณทางทหาร
(๖ นาย) สนับสนุนภารกิจรักษาสันติภาพผสมระหวางสหภาพแอฟริกาและสหประชาชาติในดารฟูร
ในป ๒๕๕๓ รัฐบาลไดมีการดำเนินการที่สำคัญ ไดแก (๑) การประชุมรัฐมนตรี
กลาโหมอาเซียน ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๑๐-๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
และการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหม
ประเทศคูเจรจา เมื่อวันที่ ๑๑-๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๓ ณ สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม โดยไดมีการหารือรวมกันในปญหาความ
มั่นคงตาง ๆ ในภูมิภาค (๒) การประชุมคณะกรรมการชายแดน
ทั่วไป (GBC) ไทย-กัมพูชา ครั้งที่ ๗ เมื่อ ๒๙-๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๓
ณ จังหวัดชลบุรี โดยไดมีการหารือเกี่ยวกับปญหาและแนวทาง
การแกปญหาความมั่นคงของทั้งสองประเทศ (๓) การประชุม
Shangri-La Dialogue ครั้งที่ ๙ ระหวางวันที่ ๔-๖ มิถุนายน
๒๕๕๓ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร โดยมีการหารือในประเด็นสำคัญ
อาทิ ความมั่ น คงทางทะเล (ความปลอดภั ย ทรั พ ยากร และ
อาณาเขต) ผลกระทบดานความมั่นคงจากความกาวหนาทาง
คอมพิวเตอร หรือสงครามไซเบอร การแพรขยายของอาวุธที่มีอานุภาพทำลายลางสูง สถานการณ
ความขัดแยงในคาบสมุทรเกาหลี โครงการพัฒนานิวเคลียรของเกาหลีเหนือและเมียนมาร (๔) การ
ประชุมคณะกรรมการนโยบายดำเนินงานความรวมมือดานความมั่นคงระหวางกระทรวงกลาโหม
ไทยกับกระทรวงกลาโหมจีน ครั้งที่ ๙ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ณ กรุงเทพมหานคร โดย
ไดหารือในประเด็นที่สำคัญเกี่ยวกับความรวมมือทางทหารระดับทวิภาคี ในป ๒๕๕๔ ไดแก การแลก
เปลี่ยนการเยือน ความกาวหนาและทิศทางสำหรับการฝกผสมในอนาคตและความรวมมือดาน
ยุทโธปกรณ (๕) การประชุมเจาหนาที่อาวุโสกลาโหมเรื่อง Common Security Challenges in
the Asia-Pacific Region ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๓-๒๗ มีนาคม ๒๕๕๓ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุน
เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับภัยคุกคามดานความมั่นคงในภูมิภาค (๖) การประชุมเจาหนาที่
ฝายทหารของ ARF และการประชุมหารือนโยบายดานความมั่นคงของ ARF เมื่อวันที่ ๑๘-๒๑
รายงานแสดงผลการดำเนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
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พฤษภาคม ๒๕๕๓ ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นความ
รวมมือของฝายทหารในกรอบ ARF ในการตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ
มาตรการในการสงเสริมความรวมมือทางทหารในกรอบ ARF (๗) การจัดกำลังพลและยุทโธปกรณ
ของกองทัพไทยรวมการฝกกับมิตรประเทศ ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีอยางตอเนื่อง (๘) สง
หมูเรือปราบปรามโจรสลัดเขารวมกับกองกำลังผสมทางทะเลจากประเทศตาง ๆ เพื่อปฏิบัติภารกิจ
รักษาความมั่นคงทางทะเลจากปญหาการกระทำอันเปนโจรสลัดในอาวเอเดนและชายฝงประเทศ
โซมาเลีย ในระหวางวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๓-๑๗ มกราคม ๒๕๕๔ โดยจัดกำลังจากเรือหลวงสิมลิ นั
และเรือหลวงปตตานี มีกำลังพล ๓๕๖ นาย รวมทั้งจัดคณะนายทหารประสานงานรวมปฏิบัติงาน
กับประเทศตาง ๆ ณ ราชอาณาจักรบาหเรน ๘ นาย และจัดศูนยประสานการปฏิบัติในพื้นที่
ณ เมืองซาลาลาห รัฐสุลตานโอมาน มีกำลังพล ๑๒ นาย (๙) สงกองกำลังเฉพาะกิจ ๙๘๐ ไทย/
ดารฟูร เขารวมปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพผสมสหภาพแอฟริกันสหประชาชาติในดารฟูร (United
Nation-African Union Hybrid Mission in Darfur : UNAMID) โดยจัดกำลังเปนกองพัน
ทหารราบผสม มีกำลังพลประมาณ ๘๐๐ นาย และ (๑๐) คณะรัฐมนตรีไดเห็นชอบใหกองทัพ
อากาศเปดสำนักงานผูชวยทูตทหารไทย ณ สถานเอกอัครราชทูต (กรุงสตอกโฮลม) ประเทศสวีเดน
เพื่อประสานความรวมมือทางทหารและงานที่เกี่ยวของกับประเทศสวีเดน ตั้งแตปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๔ เปนตนไป

๓. การขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเปนมรดกโลก

คณะกรรมการมรดกโลกประชุมสมัยสามัญ ครัง้ ที่ ๓๒ (วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๑) ณ ประเทศ
แคนาดา มีมติขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเปนมรดกโลก (เฉพาะตัวปราสาท) ตามที่ราชอาณาจักร
กัมพูชาเสนอ โดยมีเงื่อนไขใหราชอาณาจักรกัมพูชาจัดสงแผนบริหารจัดการ (Management Plan)
สำหรับการขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเปนมรดกโลก ใหคณะกรรมการมรดกโลกในการประชุม
ครัง้ ที่ ๓๓ (พ.ศ. ๒๕๕๒) ณ ราชอาณาจักรสเปน ซึง่ ทีป่ ระชุมครัง้ นีม้ มี ติใหเลือ่ นไปพิจารณาในการประชุม
ครั้งที่ ๓๔ (วันที่ ๒๓ กรกฎาคม-๕ สิงหาคม ๒๕๕๓) ณ สหพันธสาธารณรัฐบราซิล สำหรับกรณีการ
ขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเปนมรดกโลกนี้ ประเทศไทยไดมีหนังสือถึงคณะกรรมการมรดกโลก
และผูอำนวยการใหญยูเนสโก โดยยกประเด็นวาไมเปนไปตามเจตนารมณของธรรมนูญยูเนสโก และ
อนุสัญญาวาดวยการคุ ม ครองมรดกโลก รวมทั้ ง แนวทางปฏิ บั ติ (Operational Guidelines)
ซึ่งถือวาการขึ้นทะเบียนยังไมสมบูรณ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกควรได
รั บ ข อ มู ล จากทั้ ง สองฝ า ย (ไทย-กั ม พู ช า) และให โ อกาสได ชี้ แจงอย า งเท า เที ย มกั น อย า งไรก็ ดี
คณะกรรมการมรดกโลก ประกอบดวย รัฐภาคีจำนวน ๒๑ ประเทศ และในการประชุมสมัชชาทั่วไป
วาดวยอนุสัญญาคุมครองมรดกโลก ครั้งที่ ๑๗ ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส ระหวางวันที่ ๒๒-๒๗ ตุลาคม
๒๕๕๒ ประเทศไทยไดรับเลือกเปนกรรมการในคณะกรรมการมรดกโลก
ในรอบป ๒๕๕๓ รัฐบาลไดใชบทบาทการประชุมในเวทีระหวางประเทศในหลาย ๆ โอกาส
อยางจริงจังและตอเนื่อง เพื่อชี้แจงเรื่องการขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเปนมรดกโลก โดยเฉพาะ
ในกรอบยูเนสโกและศูนยมรดกโลก ซึ่งไทยเปน ๑ ใน ๒๑ ประเทศของคณะกรรมการมรดกโลก
รายงานแสดงผลการดำเนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
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วาระป ค.ศ. ๒๐๐๙-๒๐๑๓ บทบาทของไทยที่สำคัญ คือ ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลก
สมัยสามัญ ครั้งที่ ๓๔ ที่กรุงบราซิเลีย สหพันธสาธารณรัฐบราซิล เมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๓
รัฐบาลไทยไดมอบใหหนวยงานที่เกี่ยวของ (กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดลอม กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงกลาโหม และกระทรวงศึกษาธิการ) ผนึกความรวมมือ
ดำเนินการเจรจาโนมนาวประเทศสมาชิกในคณะกรรมการมรดกโลก สงผลใหคณะกรรมการดังกลาว
มีมติใหเลื่อนการพิจารณาเอกสารของกัมพูชา (แผนบริหารจัดการ) ไปดำเนินการในการประชุมคณะ
กรรมการมรดกโลก สมัยที่ ๓๕ ที่ประเทศบาหเรน ระหวางวันที่ ๑๙-๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๔
นอกจากนี้ รัฐบาลไทยไดหยิบยกเรื่องดังกลาวในการเจรจาหารือระหวางประเทศในระดับสูง
ในทุกโอกาส อาทิ การหารือระหวางนายกรัฐมนตรีกับเลขาธิการสหประชาชาติ ทั้งในระหวาง
การประชุมสมัชชาสหประชาชาติเมื่อเดือนกันยายน ๒๕๕๓ และระหวางการเยือนไทยอยางเปน
ทางการของเลขาธิการสหประชาชาติเมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๕๓ การหารือระหวางรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการตางประเทศกับนาย Francesco Bandarin ผูชวยผูอำนวยการใหญยูเนสโกฝาย
วัฒนธรรมถึง ๒ โอกาส (ระหวางการเยือนฝรั่งเศสอยางเปนทางการของรัฐมนตรีวาการกระทรวง
การตางประเทศเมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๕๓ และนาย Bandarin เดินทางเยือนไทยเมื่อวันที่ ๒๔
พฤศจิกายน ๒๕๕๓) ซึ่งทำใหประชาคมระหวางประเทศเขาใจทาทีของไทยที่เนนย้ำมาตลอดวา การ
ขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเปนมรดกโลกกอใหเกิดความขัดแยงระหวางไทยกับกัมพูชา เนื่องจาก
ประเด็นเรื่องเสนเขตแดนที่ยังไมเรียบรอย และตองอาศัยการแกไขปญหาในกรอบทวิภาคี นอกจากนี้
การขึ้นทะเบียนดังกลาวจะไมสมบูรณหากไมไดรับความรวมมือจากฝายไทย สำหรับในกรอบของ
การดำเนินงานทางการทูต ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ ไดรับการแตงตั้งให
เปนผูแทนพิเศษของไทยเพื่อชี้แจงเรื่องการขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหาร และเปนประธานคณะ
กรรมการเขตแดนรวม (JBC) ไทย-กัมพูชา

๔. เสริมสรางสันติภาพของการอยูรวมกันกับประเทศเพื่อนบาน

รัฐบาลดำรงความสัมพันธที่ดีกับประเทศเพื่อนบานเพื่อมุงสงเสริมความรวมมือในการปองกัน
และแกไขปญหาความมั่นคง โดยใหความสำคัญกับการพัฒนารวมกับประเทศเพื่อนบานบนพื้นฐาน
ของการรักษาผลประโยชนรวมกัน ซึ่งไดดำเนินการผานกลไก
ความรวมมือทัง้ ในกรอบทวิภาคีและพหุภาคีกบั ประเทศเพือ่ นบาน
โดยไดดำเนินการ ดังนี้
๔.๑ ความร ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ อิ ร วดี - เจ า พระยาแมโขง (ACMECS) ในป ๒๕๕๒ รัฐบาลไดเนนการสงเสริมความ
สามารถในการแขงขันและกอใหเกิดความเจริญเติบโตมากขึ้นตาม
แนวชายแดนเพื่ อ อำนวยความสะดวกให มี ก ารเคลื่ อ นย า ย
อุตสาหกรรมการเกษตร โดยสาขาความรวมมือหลักของ ACMECS
ไดแก การอำนวยความสะดวกการคาและการลงทุนการเกษตร
อุ ต สาหกรรมและพลั ง งาน การเชื่ อ มโยงเส น ทางคมนาคม
รายงานแสดงผลการดำเนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
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การทองเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรมนุษย และสาธารณสุข การจัดทำแผนการปฏิบัติการเรงดวน
สำหรับป ๒๕๕๓ รัฐบาลไดเรงรัดการดำเนินโครงการสรางเขตเศรษฐกิจพิเศษรวมทั้ง One Stop
Service และ Logistics Park ในพื้นที่ อำเภอแมสอด จังหวัดตาก รวมทั้ง ไดมีการหารือในเรื่อง
Action Plan และเอกสารความรวมมือกับหุนสวนเพื่อการพัฒนาในการประชุม ACMECS SOM
เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๓ ณ กรุงพนมเปญ กัมพูชา ตลอดจนไดสนับสนุนการดำเนินการลงทุน
เกษตรแบบมีสญ
ั ญา (ACMECS Contract Farming) ทัง้ นี้ ในการประชุม ACMECS Summit ครัง้ ที่ ๔
ณ กรุงพนมเปญ เมื่อวันที่ ๑๖-๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ รัฐบาลโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
ไดแจงความพรอมในการดำเนินโครงการความตกลงการตรวจลงตรารวม (ACMECS Single Visa)
ระหวางไทย-กัมพูชา ซึ่งเปนโครงการนำรองในกรอบ ACMECS เพื่อชวยอำนวยความสะดวกในการ
เดินทางของนักทองเที่ยวจากประเทศที่ ๓ ซึ่งเปนการสงเสริมแนวคิด “หาประเทศ หนึ่งจุดหมาย”
(Five Countries, One Destination) พรอมทั้งสนับสนุนใหมีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ และ
นิคมอุตสาหกรรม บริเวณชายแดนไทยกับประเทศสมาชิก ACMECS ไดแก เขตเศรษฐกิจพิเศษ
แมสอด การจัดตั้งศูนยบริการจุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จ และการลงทุนเกษตรแบบมีสัญญา (Contract
Farming) เพือ่ ความมัน่ คงทางดานอาหาร เปนตน นอกจากนี้ รัฐบาลจะไดผลักดันใหมกี ารจัดกิจกรรม
ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับประตูการคาดานตะวันออก ไทย-กัมพูชา ภายใตนโยบาย ๓ วงแหวน ๕ ประตูการคา
ดวยการประชุมหารือความรวมมือ ๖ สาขา ประกอบดวย (๑) การคา (๒) การลงทุน (๓) การเกษตร
(๔) โลจิสติกส (๕) การทองเที่ยว และ (๖) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ในการหารือทวิภาคีกับ
กัมพูชา ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ครั้งที่ ๑ ซึ่งจะมีขึ้นระหวางวันที่ ๑๗-๒๐ กุมภาพันธ
๒๕๕๔
๔.๒ การพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) และการ
พัฒนารวมสำหรับพื้นที่ชายแดนไทย-มาเลเซีย (JDS) ในป ๒๕๕๒ รัฐบาลไดเนนความรวมมือ
ดานการผลิต การสงเสริมการลงทุน และการถายทอดเทคโนโลยี เพื่อเสริมสรางขีดความสามารถ
ในการแขงขันทางเศรษฐกิจของพื้นที่ภาคใตของไทย จังหวัดตอนเหนือของมาเลเซีย และพื้นที่บน
เกาะสุมาตราของอินโดนีเซีย เพื่อสนับสนุนการสรางสันติสุข การพัฒนาคุณภาพชีวิต และสงเสริม
ความกินดีอยูดีของชาวไทยในพื้นที่ชายแดนภาคใต โครงการที่ดำเนินการอยู คือ โครงการสราง
สะพานขามแมน้ำโก-ลก แหงที่ ๒ เชื่อมบานบูเกะตา อำเภอแวง จังหวัดนราธิวาส-บานบุกิตบุหงา
รัฐกลันตัน ในป ๒๕๕๓ ที่ประชุมระดับรัฐมนตรีและเจาหนาที่อาวุโส IMT-GT ครั้งที่ ๑๗ และ
ระดับมุขมนตรีและผูวาราชการจังหวัด ครั้งที่ ๗ ตามแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ ๓ ฝาย
อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย เมื่อวันที่ ๓-๕ สิงหาคม ๒๕๕๓ ไดเห็นพองรวมกันในประเด็นสำคัญ
๗ เรื่อง ดังนี้
๔.๒.๑ แสดงความมุ ง มั่ น ต อ ความร ว มมื อ ภายใต ก รอบ IMT-GT และยึ ด มั่ น ใน
วิสยั ทัศนทจี่ ะมุง พัฒนาใหอนุภมู ภิ าค IMT-GT เปนดินแดนแหงความสงบสุข รมเย็น และมีความเจริญ
และเชื่อมโยงกันอยางยั่งยืน
๔.๒.๒ ยุทธศาสตรการพัฒนา IMT-GT ทั้ง ๕ ดาน คือ (๑) สงเสริมและอำนวย
ความสะดวกดานการคาและการลงทุน (๒) เสริมสรางโครงสรางพื้นฐานดานการขนสงและพลังงาน
รายงานแสดงผลการดำเนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ

รัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ปที่สอง (วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓)
C_6_64-109.indd 84

4/27/11 11:49:30 AM

แนวนโยบาย
ดานความมั่นคงของรัฐ

85

และโครงสรางพื้นฐานดานการเชื่อมโยงแนวพื้นที่ตาง ๆ (๓) สงเสริมการพัฒนาดานการเกษตร
อุตสาหกรรมการเกษตรและการทองเทีย่ ว (๔) สงเสริมผลิตภัณฑและบริการฮาลาล และ (๕) เสริมสราง
ดานทรัพยากรมนุษย เพื่อใชเปนกรอบแนวทางการดำเนินงานตามกรอบความรวมมือ IMT-GT ใน
ระยะตอไป
๔.๒.๓ ใหความสำคัญกับการประชุมมุขมนตรีและผูวาราชการจังหวัดในการเสริม
สรางความเขมแข็งของความรวมมือในกรอบ IMT-GT และเห็นวาการดำเนินการตามแผนที่นำทาง
และแผนปฏิบัติการของ IMT-GT จะมีสัมฤทธิผลไดโดยตองอาศัยการมีสวนรวมอยางแข็งขันจาก
ภาคีการพัฒนาในพื้นที่ระดับทองถิ่น จังหวัด/รัฐ และภาคเอกชน ตลอดจนตองมีการดำเนินการ
อยางมีประสิทธิภาพขององคกรระดับตาง ๆ ในกรอบ IMT-GT
๔.๒.๔ ใหความสำคัญกับการพัฒนาแนวเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค IMTGT โดยเฉพาะอยางยิ่งความจำเปนในการเชื่อมตอโครงขายคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ำและทาง
อากาศ รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการผานขามแดน เพื่อประโยชนในการเดินทางขนสง และการ
ไหลเวียนของสินคามากยิ่งขึ้น โดยที่ประชุมไดรับรองการปรับสถานะรายการโครงการที่มีลำดับ
ความสำคัญสูงในดานการเชื่อมโยงอนุภูมิภาค รวมเปนโครงการจำนวนทั้งสิ้น ๑๐ โครงการ มูลคา
การลงทุนรวม ๓,๖๐๐ ลานดอลลารสหรัฐ
๔.๒.๕ รับทราบความกาวหนาการดำเนินงานตามแผนงานโครงการแตละดาน และ
ผลการพิจารณาทบทวนโครงการใน Action Plan Matrix ตลอดจนเห็นชอบการปรับรูปแบบการ
ดำเนินงาน โดยจัดตั้งกลไกการดำเนินงานขององคกร และการจัดทำกรอบการติดตามประเมินผล
การดำเนินการเพื่อประเมินผลลัพธและผลกระทบของโครงการไดอยางเปนรูปธรรม
๔.๒.๖ สนับสนุนขอเสนอแนะของสภาธุรกิจ IMT-GT ในการผลักดันขอเสนอโครงการ
ที่สำคัญ เชน การกอตั้ง IMT-GT Center และ IMT-GT Harbor City
๔.๒.๗ คำนึงถึงความสัมพันธทแี่ นนแฟนยิง่ ขึน้ กับญีป่ นุ และ Economic Research
Institute for ASEAN and East Asia: ERIA ในฐานะภาคีการพัฒนา ซึ่งจะมีสวนรวมในการ
เสริมสรางความรวมมือในการดำเนินงาน/โครงการทีจ่ ะชวยผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจในอนุภมู ภิ าค
IMT-GT ใหมีความเจริญมั่นคง และเปนกรอบการพัฒนาหลักที่ชวยสงเสริมสนับสนุนวิสัยทัศน
การรวมตัวเปนประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ใหเกิดผลสัมฤทธิไ์ ดอยางเปนรูปธรรมตอไป
๔.๓ กรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขง (GMS) โดยในป ๒๕๕๒
ประเทศไทยเปนเจาภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีภายใตกรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภมู ภิ าค
ลุมแมน้ำโขง (GMS) ครั้งที่ ๑๕ ที่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ระหวางวันที่ ๑๗-๑๙ มิถุนายน
๒๕๕๒ กรอบความรวมมือดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
สนับสนุนการจางงาน และยกระดับความเปนอยูข องประชาชนในพืน้ ทีใ่ หดขี นึ้ ซึง่ ความสำเร็จทีเ่ ดนชัด
คือ เรื่องการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเชื่อมโยงประเทศสมาชิก ซึ่งหลัก ๆ ไดแก (๑) เสนทาง
ระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก (EWEC) เชื่อมเมียนมาร-ไทย-ลาว-เวียดนาม (๒) เสนทาง
ระเบียงเศรษฐกิจแนวเหนือ-ใต (NSEC) เชือ่ มไทย-ลาว-เมียนมาร-จีน และ (๓) เสนทางระเบียงเศรษฐกิจ
ทางตอนใต (SEC) เชื่อมไทย-กัมพูชา-เวียดนาม สำหรับในป ๒๕๕๓ รัฐบาลไดเขาประชุมระดับ
รายงานแสดงผลการดำเนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
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รัฐมนตรี ๖ ประเทศลุม แมนำ้ โขง ครัง้ ที่ ๑๖ ณ กรุงฮานอย เวียดนาม ระหวางวันที่ ๑๙-๒๐ สิงหาคม
๒๕๕๓ ซึ่งที่ประชุมไดใหความเห็นชอบแผนการดำเนินงาน ซึ่งจะเปนกรอบแนวทางความรวมมือที่
สำคัญของแผนงาน GMS ในอนาคต (๒๕๕๕-๒๕๖๕) รวม ๖ ดาน ดังนี้
๔.๓.๑ กรอบยุทธศาสตรการเชื่อมโยงโครงขายเสนทางรถไฟในอนุภูมิภาคลุมแมน้ำ
โขง ไดกำหนดเสนทางรถไฟที่มีศักยภาพของอนุภูมิภาค ๔ เสนทาง ประกอบดวย (๑) เสนทาง
กรุงเทพฯ-พนมเปญ-โฮจิมินห ซิตี้-คุนหมิง-หนานหนิง (๒) เสนทางกรุงเทพฯ-เวียงจันทน-คุนหมิง
(ผานบอเตน-โมฮั่น)-หนานหนิง-ฮานอย และโฮจิมินห ซิตี้ (๓) เสนทาง กรุงเทพฯ-เวียงจันทนฮานอย และโฮจิมินห ซิตี้ และ (๔) เสนทางกรุงเทพฯ-เวียงจันทน-ฮานอย และโฮจิมินห ซิตี้
๔.๓.๒ แผนปฏิ บั ติ ก ารด า นการอำนวยความสะดวกการค า และการขนส ง ข า ม
พรมแดน ซึ่งมุงเนนการอำนวยความสะดวกในดานการขนสง การสงเสริมการดำเนินงานแลกเปลี่ยน
สิทธิจราจรขามพรมแดน และระบบศุลกากรผานแดน โดยไทยไดเสนอใหธนาคารพัฒนาเอเชียผลักดัน
การดำเนินงาน ๒๔ ชั่วโมง ของศุลกากร ณ ดานพรมแดน เพื่ออำนวยความสะดวกการขนสง
ขามพรมแดนอยางเปนรูปธรรมไปไดกอน และสนับสนุนใหมีการทบทวนเสนทางที่กำหนดใหดำเนิน
งานตามความตกลงวาดวยการขนสงขามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขง (CBTA)
๔.๓.๓ โครงการสงเสริมพลังงานทดแทน เชื้อเพลิงสะอาด และการใชพลังงาน
อยางมีประสิทธิภาพในอนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขง ซึ่งครอบคลุมการพัฒนารูปแบบการทำธุรกิจดาน
พลังงานสะอาด
๔.๓.๔ แผนสนับสนุนความรวมมือดานเกษตร ระยะที่ ๒ (ป ๒๕๕๔-๒๕๕๘) มี
สาระสำคัญเพื่อสงเสริมการลงทุนภาคเกษตรตามแนวพื้นที่เศรษฐกิจ และการพัฒนาขีดความ
สามารถในการแขงขันภาคเกษตรเชื่อมโยงตลาดทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และระดับโลก โดย
จะเนนการสนับสนุนความปลอดภัยของอาหาร
๔.๓.๕ กรอบทิ ศ ทางการดำเนิ น งานแผนงานหลั ก ด า นสิ่ ง แวดล อ ม ระยะที่ ๒โครงการนำรองแนวเชื่อมตอความหลากหลายทางชีวภาพ ที่มุงเนนการอนุรักษความหลากหลาย
ทางชีวภาพ การลดความยากจน การเตรี ย มความพร อ มต อ การเปลี่ ย นแปลงสภาพภูมิอากาศ
การเสริมสรางศักยภาพบุคลากร และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยที่ประชุมไดหารือถึง
ความสำคัญและหาแนวทางความรวมมือเพื่อบรรเทาและปองกันผลกระทบจากปญหาสิ่งแวดลอม
โดยเฉพาะภัยแลงและน้ำทวม ซึ่งเปนปญหารวมกันของอนุภูมิภาค
๔.๓.๖ ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการการพัฒนาแนวพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจตอนใต
(Southern Economic Corridor: SEC) เปนแผนการพัฒนาแบบบูรณาการหลายสาขาตามแนว
เสนทางเชื่อมโยงไทย-กัมพูชา-เวียดนาม-ลาว เพื่อใหเกิดการพัฒนาในแนวพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจที่
สรางโอกาสในการพัฒนาความเปนอยูที่ดีของประชาชนจากศักยภาพในดานอุตสาหกรรมเกษตรการ
แปรรูปผลผลิตประมงและอาหารทะเล อุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยวชายฝงทะเลโดยไทย
ไดเนนย้ำใหมีการขยายแนวเสนทางของ SEC ใหถึงเมืองทวายของพมา
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๔.๔ ความรวมมือในระดับอาเซียน
๔.๔.๑ ในป ๒๕๕๒ ไดมกี ารตกลงของผูน ำประเทศในประเด็นเรือ่ งการพัฒนาเศรษฐกิจ
การเมือง สังคม วัฒนธรรม การเมืองและความมั่นคง ในการประชุมสุดยอดผูนำอาเซียน ครั้งที่ ๑๕
ที่ประเทศไทยเปนเจาภาพจัดขึ้นในเดือนตุลาคม ๒๕๕๒ นอกจากนั้น รัฐบาลยังใหความสำคัญกับ
การดำเนินกลไกความรวมมือทวิภาคี แกไขปญหาที่มีอยูรวมกันบริเวณพื้นที่ชายแดน และการแก
ปญหาขอขัดแยงก็อยูในกรอบของการใชแนวทางสันติวิธีอยางชัดเจน นอกจากนี้ รัฐบาลยังไดวาง
แนวทางในการแกไขปญหาการขาดแคลนน้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยรวมกับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งเปนประเทศในกลุมสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแมน้ำโขง
(Mekong River Commission Secretariat: MRCS) ศึกษาการผันน้ำจากเขื่อนน้ำงึม และพัฒนา
น้ำระบบผลิตไฟฟาจากพลังน้ำในลุมแมน้ำโขงสายหลัก รวมทั้งนายกรัฐมนตรีไดรวมประชุมผูนำ
ลุมแมน้ำโขง ณ ประเทศญี่ปุน เพื่อสงเสริมบทบาทความรวมมือของประเทศลุมแมน้ำโขงกับประเทศ
ญี่ปุนในการพัฒนาอนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขง เปนตน
๔.๔.๒ ในป ๒๕๕๓ รัฐบาลไดเขารวมประชุมสุดยอดอาเซียน ครัง้ ที่ ๑๖ ณ กรุงฮานอย
สาธารณสังคมนิยมเวียดนาม เมื่อวันที่ ๘-๙ เมษายน ๒๕๕๓ โดยมีสาระสำคัญของการประชุมใน
เรื่ อ งของการเสริ ม สร า งบทบาทของอาเซี ย นในโครงสร า งความสั ม พั น ธ ใ นภู มิ ภ าค (Regional
architecture) และแนวทางเสริมสรางความรวมมือเพื่อแกไขปญหาทาทายตาง ๆ ทั้งในระดับโลก
และระดับภูมิภาค ภายใตหัวขอหลักวา “มุงสูประชาคมอาเซียน : จากวิสัยทัศนสูการปฏิบัติ”
(Towards the ASEAN Community : From Vision to
Action) โดยรัฐบาลไดรวมลงนามในพิธีสารวาดวยกลไกระงับ
ขอพิพาทของกฎบัตรอาเซียนและเขารวมพิธีฉลองในวาระที่มีการ
จัดตั้งคณะกรรมาธิการอาเซียนวาดวยการสงเสริมและคุมครอง
สิทธิเด็กและสิทธิสตรีอาเซียน (ASEAN Commission on the
Promotion and Protection of the Rights of Women and
Children: ACWC) ซึ่งจะชวยสนับสนุนใหอาเซียนเปนองคกร
ที่มีกฎกติกาในการทำงานและมีประชาชนเปนศูนยกลาง
๔.๔.๓ รั ฐ บาลได เข า ร ว มประชุ ม สุ ด ยอดอาเซี ย น
ครั้งที่ ๑๗ ณ กรุงฮานอย เมื่อวันที่ ๒๘-๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๓ ซึ่งมี
สาระสำคัญในการจัดทำ Master Plan on ASEAN Connectivity หรือแผนแมบทในการเชื่อมโยง
อาเซียน ทีม่ าของแนวคิดเรือ่ ง ASEAN Connectivity เกิดขึน้ ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครัง้ ที่ ๑๕
ทีป่ ระเทศไทย เมือ่ ปลายป ค.ศ. ๒๐๐๙ โดยมองวา การจัดตัง้ ประชาคมอาเซียนภายในป ค.ศ. ๒๐๑๕ นัน้
ประชาคมอาเซียนจะมีประสิทธิภาพก็ตอ เมือ่ มีความเชือ่ มโยงกัน ทัง้ ในดานสินคา บริการ ทุน และคน
ใน Master Plan ไดมีการกำหนดรายละเอียดตาง ๆ สำหรับชวงป ค.ศ. ๒๐๑๑-๒๐๑๕ เพื่อเชื่อม
อาเซียนใน ๓ ดาน ดานแรกเรียกวา Physical Connectivity คือการเชื่อมโยงกันทางกายภาพ
ดานที่ ๒ Institutional Connectivity เปนการเชื่อมโยงกันทางสถาบัน และดานที่ ๓ People-toPeople Connectivity คือ การเชื่อมโยงกันในระดับประชาชน
รายงานแสดงผลการดำเนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ

รัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ปที่สอง (วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓)
C_6_64-109.indd 87

4/27/11 11:49:40 AM

แนวนโยบาย
ดานความมั่นคงของรัฐ

88

มูลคาการคาชายแดน
ของไทยกับประเทศ
เพื่อนบาน (มาเลเซีย
พมา ลาว และกัมพูชา)
ในป ๒๕๕๓ มีมูลคารวม
๗๗๘,๐๖๑ ลานบาท
เทียบกับ ๖๓๙,๑๓๖
ลานบาท ของป ๒๕๕๒
เพิ่มขึ้น รอยละ ๒๑.๗๔

๔.๔.๔ ในป ๒๕๕๓ รัฐบาลไดมงุ เนนสงเสริมการแลกเปลีย่ นการเยือนระดับสูง โดยเฉพาะ
ในระดับผูนำ ซึ่งนายกรัฐมนตรีไดไปเยือนประเทศเพื่อนบานอยางเปนทางการครบทั้ง ๔ ประเทศ
นอกจากนั้น รัฐบาลไดสงเสริมความสัมพันธภาคประชาชนผานความรวมมือทางดานวัฒนธรรม
ศิลปะ และการศึกษา การสงเสริมใหภาคเอกชนเขาไปลงทุนในประเทศเพื่อนบาน โดยคำนึงถึงการมี
สวนรวมรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) รวมทั้งการทำใหพื้นที่
ตามแนวชายแดนมีความมั่นคงและมั่งคั่ง เพื่อใหประชาชนดำรงชีวิตอยูรวมกันอยางสันติสุข โดยมี
เปาหมายเพื่อการพัฒนาและเจริญรุงเรืองรวมกัน นอกจากนี้ ป ๒๕๕๓ ยังเปนปสำคัญของการฉลอง
การสถาปนาความสัมพันธทางการทูตครบรอบ ๖๐ ป ระหวางไทยกับประเทศเพื่อนบาน ๒ ประเทศ
ไดแก ลาว และกัมพูชา ซึ่งถือเปนโอกาสที่ดีใหไทยไดผลักดันความรวมมือในสาขาตาง ๆ ใหเกิดผล
เปนรูปธรรมตอไปทั้งในรูปแบบของการกอสรางถาวรวัตถุ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย และกิจกรรม
เชิงสัญลักษณ เพื่อสานตอพลวัตรของสถานะความสัมพันธที่ดีเปนพิเศษอีกทางหนึ่ง
๔.๔.๕ ผลจากที่รัฐบาลไดเจรจากับประเทศเพื่อนบานตาง ๆ เพื่อสำรวจและจัดทำ
หลักเขตแดน โดยไดมีการประชุมรวมกัน สำรวจพื้นที่ และพบปะหนวยงานและประชาชนในพื้นที่
อันถือเปนการกระชับความสัมพันธระหวางประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบานในระดับประชาชน
โดยผานการมีปฏิสัมพันธของชุมชนไทยกับประเทศเพื่อนบาน อันจะทำใหเกิดความไวเนื้อเชื่อใจ
ซึ่งกันและกัน และสามารถอยูรวมกันอยางสันติและมีความมั่นคง รวมทั้งมีนโยบาย ๓ วงแหวน
๕ ประตูการคาประเทศไทยสูประตูการคาโลก โดยใหไทยเปนศูนยกลางของทั้ง ๓ วงแหวน เปนการ
ใหความสำคัญดานการคาระหวางประเทศ และอุตสาหกรรมโลจิสติกส เพื่อเสริมความแข็งแกรงให
ภาคสงออกไทย ตลอดจนเสนทางการคาใหม ที่จะเชื่อมประเทศไทยสูตลาดโลกผาน ๕ ประตูการคา
ซึง่ ไดดำเนินการตามยุทธศาสตร ๕-๕-๕ ลีมอดาซาร หาจังหวัด หารัฐ และหาสาขาเศรษฐกิจ ผลักดัน
การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อำเภอแมสอด จังหวัดตาก เปนแหงแรก ทำใหเปนผลดีตอ
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการคาขายชายแดน โดยมูลคาการคาชายแดนของไทยกับประเทศ
เพือ่ นบาน (มาเลเซีย พมา ลาว และกัมพูชา) ในป ๒๕๕๓ มีมลู คารวม ๗๗๘,๐๖๑ ลานบาทเทียบกับ
๖๓๙,๑๓๖ ลานบาท ของป ๒๕๕๒ เพิ่มขึ้น รอยละ ๒๑.๗๔ และไทยไดดุลการคาถึง ๑๙๔,๙๑๕
ลานบาท
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แผนภูมิแสดงมูลคาการคาชายแดนกับประเทศเพื่อนบาน
ระหวางป พ.ศ. ๒๕๕๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๓
ลานบาท
๘๐๐,๐๐๐

๗๗๘,๐๖๑

๗๕๐,๐๐๐

๗๑๓,๕๐๒

๗๐๐,๐๐๐

๖๓๙,๑๓๖

๖๕๐,๐๐๐
๖๐๐,๐๐๐

๕๕๔,๒๘๓
๕๕๐,๐๐๐
๕๐๐,๐๐๐

พ.ศ. ๒๕๕๐

พ.ศ. ๒๕๕๑

พ.ศ. ๒๕๕๒

พ.ศ. ๒๕๕๓

ที่มา : กระทรวงพาณิชย

๕. แกไขปญหาการหลบหนีเขาเมืองทั้งระบบเพื่อไมใหเกิดผลกระทบตอความมั่นคง

ปญหาผูหลบหนีเขาเมืองเปนปญหาสำคัญที่สะสมมาตั้งแตอดีต ปจจุบันคาดวามีจำนวน
ไมตำ่ กวา ๒.๕ ลานคน ประกอบดวย ชนกลุม นอยและกลุม ชาติพนั ธุท มี่ ปี ญ
 หาสถานภาพตามกฎหมาย
ที่อยูระหวางกระบวนการแกปญหาประมาณ ๖ แสนคน กลุมแรงงานตางดาวจากพมา ลาว และ
กัมพูชา ไมต่ำกวา ๑.๔ ลานคน กลุมที่มีปญหาความมั่นคงเฉพาะ อาทิ ผูหนีภัยการสูรบจาก
พมา จำนวน ๑.๓ แสนคน และชาวมงลาวอพยพจำนวน ๔,๐๐๐ คนเศษ โดยในปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๒ รัฐบาลไดใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการรองรับนโยบายของรัฐบาลโดยการเรงรัด
แกปญหาผูหลบหนีเขาเมืองทั้งประเด็นในเชิงนโยบาย และการบริหารจัดการ โดย
๕.๑ การจัดทำยุทธศาสตรแกปญหาผูหลบหนีเขาเมืองทั้งระบบ เพื่อบูรณาการนโยบาย
และยุทธศาสตรใหสามารถดำเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพสอดคลองกับผลประโยชนและความ
มั่นคงโดยรวมของประเทศ โดยไดมีการจัดทำกรอบความคิดยุทธศาสตรเสนอสำนักงานสภาความ
มั่นคงแหงชาติ (สมช.) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเปนประธานใหความเห็นชอบเมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม
๒๕๕๒ ขณะนี้หนวยราชการที่เกี่ยวของยังคงอยูระหวางการพิจารณาตรวจสอบความถูกตองของ
รางยุทธศาสตรดังกลาว ซึ่งจะนำเสนอสำนักงานสภาความมั่นคงแหงชาติและคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ตอไป
รายงานแสดงผลการดำเนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
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๕.๒ การแกปญหาเฉพาะกรณี ซึ่งเปนสวนหนึ่งของปญหาผูหลบหนีเขาเมือง การแก
ปญหาสถานะและสิทธิของบุคคลในสวนชนกลุมนอยหรือกลุมชาติพันธุ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของผูที่
อพยพเขามา และอาศัยอยูมานานตั้งแตอดีตจนผสมกลมกลืนกับสังคมไทยและไมสามารถกลับ
ประเทศตนทาง โดยมียุทธศาสตรการจัดการปญหาสถานะและสิทธิของบุคคลตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๘ เปนกรอบในการแกปญหา ซึ่งรัฐบาลไดมีการดำเนินการแกปญหา
แรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง ๓ สัญชาติ (พมา ลาว และกัมพูชา) และบุตรของแรงงานที่สำคัญ
ดังนี้
๕.๒.๑ การแกไขปญหาเฉพาะกรณีกลุมชาวมงลาวอพยพ โดยไดประสานความรวมมือ
กับลาว ดำเนินการสงกลับภูมิลำเนา จำนวน ๔,๐๐๐ คน ตามหลักสิทธิมนุษยชน
๕.๒.๒ การแกปญหาดำเนินการภายใตหลักความสมดุลระหวางความมั่นคงของชาติ
สิทธิมนุษยชน และความจำเปนทางเศรษฐกิจ ภายใตการรับรูและรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน
เพือ่ นำแรงงานลักลอบเขาสูร ะบบการจางงานทีถ่ กู ตองตามยุทธศาสตรบริหารแรงงานตางดาวทัง้ ระบบ
โดยเปดโอกาสใหแรงงานผิดกฎหมายที่อยูในประเทศไทยมาจดทะเบียนใหมตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๒ และวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๒ และผอนผันการทำงานนำเขาสู
กระบวนการพิสูจนสัญชาติเพื่อปรับสถานะใหเขาสูระบบการจางงานอยางถูกตอง
๕.๒.๓ การแกปญ หาดานสิทธิมนุษยชน คณะรัฐมนตรีมมี ติเมือ่ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๒
เรื่องแกปญหาบุตรของแรงงานตางดาว โดยมอบหมายใหสำนักงานสภาความมั่นคงแหงชาติรับไป
พิจารณา ซึ่งสำนักงานสภาความมั่นคงแหงชาติมีมติเมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๒ ใหจดทะเบียน
บุตรแรงงานตางดาวที่อายุไมเกิน ๑๕ ป และผอนผันใหอยูชั่วคราวตราบที่บิดาและมารดาไดรับการ
ผ อ นผั น ให ท ำงานและอยู อ าศั ย ในประเทศไทย ทั้ ง นี้ คณะรั ฐ มนตรี ไ ด เ ห็ น ชอบเมื่ อ วั น ที่
๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ปรากฏผลการจดทะเบียนบุตรแรงงานตางดาวที่อายุไมเกิน ๑๕ ป (จนถึง
สิ้นป ๒๕๕๓) มีจำนวนประมาณ ๙,๐๐๐ คน ซึ่งสามารถอยูอาศัยในประเทศไทยรวมกับบิดาและ
มารดาตามที่กฎหมายรับรอง
๕.๒.๔ การสกั ด กั้ น และส ง กลั บ แรงงานต า งด า วหลบหนี เข า เมื อ ง ในป ๒๕๕๒
ไดดำเนินการจับกุมและสงกลับแรงงานตางดาว จำนวน ๓๕๘,๔๐๔ คน เปรียบเทียบกับปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๑ จำนวน ๓๐๖,๖๒๑ คน สงผลใหแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองเขาในประเทศลดลง
ร อ ยละ ๑๔.๔ สำหรั บ ป ๒๕๕๓ ปรากฏผลการจั บ กุ ม แรงงานต า งด า วหลบหนี เข า เมื อ ง รวม
๔๑๔,๘๕๕ คน แบงเปน พมา ๒๐๓,๔๗๖ คน กัมพูชา ๑๖๕,๓๐๔ คน ลาว ๔๐,๕๒๗ คน และอืน่ ๆ
๕,๕๔๘ คน และผลการผลักดันสงกลับแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองออกนอกราชอาณาจักร รวม
๔๑๕,๕๕๙ คน แบงเปน พมา ๒๓๖,๙๐๑ คน กัมพูชา ๑๓๕,๑๑๒ คน ลาว ๓๖,๗๕๘ คน และอื่น ๆ
๖,๗๘๘ คน

รายงานแสดงผลการดำเนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
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๕.๒.๕ ในป ๒๕๕๓ ปรากฏผลการจับกุมและดำเนินคดีกับนายจาง ผูนำพา และผูให
ที่พักพิงแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง รวม ๔,๔๔๔ คน แบงเปน นายจาง ๙๔๔ คน ผูนำพา
๒,๐๕๗ คน และผูใหที่พักพิง ๑,๔๔๓ คน และผลการดำเนินคดีกับนายจาง ผูนำพา และผูให
ที่ พั ก พิ งแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง รวม ๓,๖๗๖ คดี แบ ง เป น คดี น ายจ า ง ๑,๐๒๕ คดี
คดีผูนำพา ๑,๖๒๘ คดี และคดีผูใหที่พักพิง ๑,๐๒๓ คดี
๕.๒.๖ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ คณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัติหลักเกณฑในการ
กำหนดสถานะบุคคลตอกลุมเปาหมาย ๔ ประเภท ตามยุทธศาสตรการจัดการปญหาสถานะและ
สิทธิของบุคคลที่สำนักงานสภาความมั่นคงแหงชาติเสนอ อันไดแก (๑) ประเภทที่อพยพเขามาและ
อาศัยอยูเปนเวลานาน กลาวคือ อพยพเขามาอยูอาศัยเปนเวลา ๑๐ ป นับถึงวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ
เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๘ ไดเห็นชอบยุทธศาสตรการจัดการปญหาสถานะและสิทธิของบุคคล
เพื่อใชเปนกรอบในการแกปญหาสถานะและสิทธิของชนกลุมนอยและกลุมชาติพันธุในภาพรวมอยาง
เปนระบบ โดยยึดหลักความสมดุลระหวางหลักสิทธิมนุษยชน ความมั่นคงของมนุษย และความ
มั่นคงของชาติ (๒) ประเภทเด็กและบุคคลที่เรียนอยูในสถานศึกษาแตไมมีสถานะที่ถูกตองตาม
กฎหมาย (๓) ประเภทบุคคลไรรากเหงา และ (๔) ประเภทบุคคลที่ทำคุณประโยชนแกประเทศเพื่อ
เรงรัดแกไขปญหากลุมคนที่มีสถานะตามกฎหมายไมชัดเจน รวมถึงการคุมครองดูแลสิทธิขั้นพื้นฐาน
ภายใตการแกปญหาอยางเปนระบบ โดยคำนึงถึงหลักประกันการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ และการ
ปองกันการอพยพเขามาใหม
๕.๒.๗ การจัดระบบแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองเพื่อใหเขาสูระบบการจางงานที่
ถูกตอง โดยการตออายุใบอนุญาตทำงานแรงงานตางดาวเดิมและการจดทะเบียนแรงงานตางดาวใหม
มีแรงงานตางดาวเขาสูระบบการจางงานจำนวนทั้งสิ้น ๑,๓๑๔,๓๘๒ คน และไดมีการพิสูจนสัญชาติ
แรงงานพมาเปนครั้งแรก สำหรับป ๒๕๕๓ รัฐบาลไดดำเนินการจัดระบบและควบคุมการทำงานของ
คนตางดาวใหเปนรูปธรรมเพื่อใหสามารถตรวจสอบและควบคุมการทำงานของคนตางดาว และ
สนองตอบตอความตองการของนายจาง ดังนี้
๕.๒.๗.๑ การพิจารณาการทำงานของคนตางดาว จำนวน ๑,๓๗๑,๐๔๙ คน
(คนตางดาวถูกกฎหมายจำนวน ๔๑๔,๒๑๗ คน คนตางดาวผิดกฎหมาย จำนวน ๙๕๖,๘๓๒ คน)
๕.๒.๗.๒ การประกั น การประสบอั น ตรายจากการทำงานให กั บ แรงงาน
ตางดาวเพื่อใหแรงงานตางดาวที่หลบหนีเขาเมืองที่เดินทางเขามาทำงานในประเทศไทย ซึ่งไดผาน
การพิสูจนสัญชาติ และมีเอกสารใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) หนังสือเดินทาง (Passport)
หรือเอกสารแสดงตัวแทนหนังสือเดินทาง มาแจงขึ้นทะเบียนเปนลูกจางตามพระราชบัญญัติเงิน
ทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ และเปนผูประกันตนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ โดยเมื่อ
ลูกจางซึ่งเปนแรงงานตางดาวไดขึ้นทะเบียนเปนผูประกันและไดนำสงเงินสมทบ จะไดรับความ
คุมครองใน ๗ กรณี ไดแก กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวย ทุพพลภาพ เสียชีวิต คลอดบุตร
สงเคราะหบุตร ชราภาพ และวางงาน ทั้งนี้มีจำนวนแรงงานตางดาวที่ขึ้นทะเบียนเปนผูประกันตน
ดังตาราง
รายงานแสดงผลการดำเนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
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ตารางแสดงจำนวนแรงงานตางดาวที่ขึ้นทะเบียนเปนผูประกันตน ป พ.ศ. ๒๕๕๓
แรงงานตางดาวสัญชาติ

จำนวน (คน)

พมา
ลาว
กัมพูชา
อื่น ๆ
รวม

๑๐,๑๑๐
๖,๓๓๘
๑๕,๘๘๕
๕๗,๕๐๕
๘๙,๘๓๘

ที่มา : กระทรวงแรงงาน

๕.๒.๗.๓ การจัดระบบพิสูจนสัญชาติและการนำเขาแรงงานตางดาวอยางถูก
กฎหมาย โดยมีการหารือระดับทวิภาคีกับพมา ลาว และกัมพูชา เพื่อดำเนินการพิสูจนสัญชาติและ
การนำแรงงานเขามาทำงานอยางถูกกฎหมาย ดังนี้ การพิสูจนสัญชาติแรงงานลาวและกัมพูชา
ทางการลาวและกัมพูชาไดเขามาตั้งศูนยบริการพิสูจนสัญชาติเพื่อออกหนังสือเดินทางชั่วคราว และ
เอกสารรับรองบุคคลใหกบั แรงงานของตน ในเขตกรุงเทพมหานคร ณ อาคารโฮมอินทาวน เลขที่ ๕/๒๔
ถนนพหลโยธิน ๗๓ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ดำเนินการตั้งแตเดือนเมษายนกันยายน ๒๕๕๓ ในสวนภูมิภาคจัดศูนยบริการเคลื่อนที่ออกไปใหบริการตามกลุมจังหวัด ดำเนิน
การตั้งแตเดือนพฤษภาคม-กันยายน ๒๕๕๓ การพิสูจนสัญชาติแรงงานพมา ทางการพมา ไดเขามา
ตั้งศูนยประสานการพิสูจนสัญชาติและออกหนังสือเดินทางไทย-พมา ณ จังหวัดระนอง (Ranong
Temporary Passport Centre) เพื่อออกหนังสือเดินทางชั่วคราวใหแรงงานพมา ทั้งนี้ มีแรงงาน
ตางดาวไดรบั การพิสจู นสญ
ั ชาติแลวจำนวน ๒๔๘,๑๘๗ คน (พมา ๑๘๘,๓๒๓ คน ลาว ๒๕,๓๗๐ คน
กั ม พู ช า ๓๔,๔๙๔ คน) คงเหลื อ แรงงานต า งด า วที่ จ ะต อ งดำเนิ น การพิ สู จ น สั ญ ชาติ อี ก จำนวน
๖๘๔,๐๖๘ คน (พมา ๖๒๔,๖๖๑ คน ลาว ๓๗,๔๒๒ คน กัมพูชา ๒๑,๙๘๕ คน) สำหรับการนำเขา
แรงงานตางดาวโดยถูกกฎหมายมีการนำแรงงานตางดาวเขามาทำงานอยางถูกกฎหมาย ตามบันทึก
ความเขาใจวาดวยความรวมมือดานการจางแรงงานระหวางรัฐ (MOU) แลว จำนวน ๕๙,๔๐๐ คน
(พมา ๙๖๐ คน ลาว ๑๙,๗๓๓ คน กัมพูชา ๓๘,๗๐๗ คน)
๕.๒.๘ การแกไขปญหาชาวมงลาวจังหวัดเพชรบูรณ ไดดำเนินการสงกลับผูลักลอบเขา
เมืองชาวมงลาว ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณไปแลว ดวยการบังคับใชตามพระราชบัญญัติคนเขาเมือง
พ.ศ. ๒๕๒๒ รวม ๗,๖๒๒ คน
๕.๒.๙ การแกไขปญหาผูหลบหนีเขาเมืองชาวโรฮิงญา รัฐบาลไดดำเนินการสกัดกั้น
และปฏิเสธการเขาเมือง โดยใหความสำคัญตอการมีสวนรวมสนับสนุนจากภาคประชาชน และ
ดำเนินการตามหลักการปฏิบตั ติ อ ผูห ลบหนีเขาเมืองทางทะเลอยางตอเนือ่ งของทุกฝายทีร่ ว มบูรณาการ
แผนงาน ทำใหยอดการหลบหนีเขาเมืองในป ๒๕๕๓ ลดลงจากป ๒๕๕๑ และป ๒๕๕๒ จาก
๔,๘๘๖ คน และ ๑,๔๗๗ คน เหลือเพียง ๙๓ คน
รายงานแสดงผลการดำเนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
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๖. เสริมสรางศักยภาพในการจัดการกับปญหาภัยคุกคามขามชาติและภัยจากยาเสพติด

ในระยะที่ผานมาประเทศไทยตองเผชิญกับปญหาภัยคุกคามขามชาติในรูปแบบตาง ๆ ที่สง
ผลกระทบในทางลบตอประเทศอยางกวางขวาง โดยเฉพาะปญหาการลักลอบคายาเสพติด ปญหา
การลักลอบนำคนเขาเมืองโดยผิดกฎหมายและการคามนุษย ปญหาอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ และ
ปญหาอาชญากรรมคอมพิวเตอร รวมทั้งตองมีการเตรียมตัวเพื่อปองกันภัยจากการกอการรายที่มีอยู
ในทุกภูมิภาคของโลก ในชวงป ๒๕๕๒-๒๕๕๓ รัฐบาลไดใหความสำคัญกับการเตรียมความพรอม
และเพิ่มศักยภาพในการจัดการกับปญหา ดังนี้
๖.๑ จัดทำรางยุทธศาสตรความมัน่ คงแหงชาติ ป ๒๕๕๕-๒๕๕๙ และจัดตัง้ คณะอนุกรรมการ
ประสานงานการดำเนินการปองกันและแกไขปญหาอาวุธที่มีอานุภาพทำลายลางสูง (อปอส.) เพื่อทำ
หนาที่เปนกลไกในระดับนโยบายเกี่ยวกับการดำเนินการวิเคราะห ประเมินสถานการณและปญหา
กำหนดแนวนโยบายในการปองกันและแกไข ประสานงานนโยบายและขาวกรองที่เกี่ยวของเพื่อ
ปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคามจากอาวุธที่มีอานุภาพทำลายลางสูง
๖.๒ จั ด ฝ ก อบรมเครื อ ข า ยภาคประชาชนเพื่ อ ต อ ต า นการก อ การร า ยและอาชญากรรม
ขามชาติในพื้นที่ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคใต และดำเนินการประชาสัมพันธเพื่อสนับสนุนการ
ตอตานการกอการรายและอาชญากรรมขามชาติ โดยไดแจกจายสื่อสิ่งพิมพใหองคกรภาคเอกชน
และประชาชนในพื้นที่ระดับภาค และระดับจังหวัดทั่วประเทศ
๖.๓ การเขารวมประชุม Fourth Biennial Meeting Of States (BMS4) to Consider
the Implementation of the Programme of Action to Prevent, Combat and Eradicate
the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects: PoA ซึ่งมี
วัตถุประสงคเพื่อใหรัฐภาคีไดแลกเปลี่ยนประสบการณ ขอคิดเห็นและแสดงทาทีเกี่ยวกับการดำเนิน
การตามแผนปฏิบัติการสหประชาชาติเพื่อนำไปสูการปรับปรุงแนวทางการปองกันและปราบปราม
และขจัดการคาอาวุธขนาดเล็กและอาวุธเบาที่ผิดกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยไทยได
แสดงทาทีในการประชุมไว ๒ ประเด็น คือ (๑) การควบคุมชายแดน ซึ่งไทยยังประสบปญหาในการ
ควบคุมชายแดน อาทิ เสนทางลักลอบขนอาวุธใหม ๆ โดยใชการขนสงทางน้ำแทนการขนสงทางบก
ไทยไดรวมมือกับเพื่อนบานและองคกรระหวางประเทศอยางใกลชิด อาทิ INTERPOL และ World
Custom Organization โดยมีการสืบสวนสอบสวนรวมกัน และยังไดเขารวมโครงการ Container
Security Initiatives เพื่อควบคุมสินคาที่เขาออกทาเรือแหลมฉบังดวย และ (๒) การดำเนินการตาม
International Tracing Instrument: ITI โดยไทยใหความสำคัญกับการทำเครื่องหมายอาวุธวาเปน
สวนสำคัญที่ทำใหการตามรอยอาวุธนั้นมีประสิทธิภาพ และขณะนี้ไทยอยูในระหวางการปรับปรุง
พระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด พ.ศ. ๒๔๙๐ โดยจะจัดทำโครงการการทำ
เครื่องหมายและการตามรอยอาวุธที่ทันสมัยหลังจากมีการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับใหมแลว
๖.๔ การประชุมหัวหนาหนวยงานดานความมั่นคงของอาเซียน (Meeting of ASEAN
Chiefs of Security Agencies) ครั้งที่ ๑ ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งเปนการ
ประชุมภายใตเสาหลักประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน โดยเนนดานการปองกันและ
ปราบปรามภัยคุกคามรูปแบบใหม (Non-Traditional Areas) รวมทั้งประเด็นอาชญากรรมขามชาติ
รายงานแสดงผลการดำเนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
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อื่น ๆ ที่ไมอยูภายใตกรอบการประชุมเจาหนาที่อาวุโสอาเซียนดานอาชญากรรมขามชาติ ซึ่งกรอบ
ความรวมมือ ประกอบดวย (๑) การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารดานความมั่นคงภายในภูมิภาค โดย
ทุกประเทศตางตระหนักถึงภัยคุกคามที่มีทั้งภัยคุกคามรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม ซึ่งประเทศ
สมาชิกตางตองเผชิญรวมกันอยู และจะตองมีความรวมมือกันอยางใกลชิดในการสกัดกั้น ปองกัน
และบรรเทาปญหา โดยเฉพาะอยางยิ่งการแลกเปลี่ยนขอมูล ขาวกรองระหวางกัน การพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรดานความมั่นคงและการปฏิบัติการรวมกัน (๒) การคุมครองบุคคลสำคัญและ
บริเวณที่มีความสุมเสี่ยง (Critical Infrastructures) และ (๓) ความรวมมือในดานการพัฒนา
ศักยภาพดานความมั่นคง
๖.๕ การประชุมติดตามความคืบหนาและพิจารณาแนวทางการดำเนินการปองกันและแกไข
ปญหาภัยคุกคามจากอาวุธที่มีอานุภาพทำลายลางสูง (Weapons of Mass Destruction: WMD)
มีการหารือเกี่ยวกับความคืบหนาสถานะการดำเนินการของหนวยที่เกี่ยวของ และพิจารณาจัดตั้ง
กลไกการประสานดาน WMD ซึ่งไดมีการตั้งคณะอนุกรรมการประสานงานดานการลดและไมแพร
ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายลางสูง ภายใตคณะกรรมการประสานงานดานสหประชาชาติ องคการ
ระหวางประเทศอื่น ๆ มีหนาที่ในการใหขอมูลและเสนอแนะเชิงนโยบาย ประสานนโยบาย วิธีปฏิบัติ
และกำหนดแนวปฏิบัติตามกรอบกฎหมายที่เกี่ยวของ เพื่อดำเนินการตามพันธกรณีระหวางประเทศ
ที่เกี่ยวของ
๖.๖ จัดสงเจาหนาที่เขารับการอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตรที่สำคัญ เชน (๑) หลักสูตร
การสื บ สวนสอบสวนต อ ต า นการแพร ข ยายอาวุ ธ ของสำนั ก งานตรวจคนเข า เมื อ งและศุ ล กากร
กระทรวงความมั่นคงแหงมาตุภูมิ สหรัฐอเมริกา (Counter-proliferation Investigation Training/
Export Control and Related Border Security Program) และ (๒) หลักสูตรการจำแนกสินคา
และการพัฒนาอาวุธทำลายลางสูง ของโครงการควบคุมการสงออกและไมแพรขยายอาวุธระหวาง
ประเทศ กระทรวงพลังงาน สหรัฐอเมริกา (International Non-proliferation Export Control
Program/ Export Control and Related Security Program) เปนตน
๖.๗ สนับสนุนการเตรียมพรอมแหงชาติ โดยสงเสริม และสนับสนุนใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
จัดทำแผนเตรียมพรอมแหงชาติ ฝกซอมแผน ฝกอบรมบุคลากรใหมีความพรอมในการดำเนินงาน
รวมถึงประชาสัมพันธ เผยแพรองคความรูด า นสาธารณภัยและดานความมัน่ คงใหกบั ประชาชนไดรบั ทราบ
รวมทั้ ง จั ด การฝ ก ซ อ มการบริ ห ารวิ ก ฤตการณ ร ะดั บ ชาติ (Crisis Management Exercise:
C-MEX-10) เปนระยะ เพื่อเตรียมพรอมรับมือกับทุกสถานการณที่จะเกิดขึ้น นอกจากนี้ ยังได
จัดการฝกอบรมหลักสูตรวิทยากรการสรางการเตรียมความพรอมในการเผชิญกับสถานการณการ
กอการรายและอาชญากรรมขามชาติเพือ่ เปนการเพิม่ พูนความรูด า นการรักษาความปลอดภัยสถานที่
และทักษะในดานการเปนวิทยากรใหกบั เจาหนาที่ และเพือ่ ถายทอดความรูใ หกบั เจาหนาทีแ่ ละพนักงาน
ในบริษัทเอกชนดวย
๖.๘ ใหความสำคัญกับการพัฒนาระบบและกลไกในการปองกันปญหาที่อาจเกิดขึ้น โดยการ
จัดการใหมีระบบการขาวกรองที่มีประสิทธิภาพ จัดใหมีเครื่องมือและเทคโนโลยีทันสมัยในการตรวจ
คนเขาเมือง และการเสริมสรางองคความรูใหม ๆ ใหกับเจาหนาที่และบุคลากรที่เกี่ยวของ
รายงานแสดงผลการดำเนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
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๖.๙ ใหความสำคัญกับการพัฒนากฎหมายและการบังคับใชกฎหมายที่มีประสิทธิภาพ
ใหความสำคัญกับการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจังตอผูก ระทำผิดในรูปแบบตาง ๆ เชน เรงรัดปราบปราม
และจับกุมการลักลอบคายาเสพติด นอกจากนี้ รัฐบาลไดใชมาตรการในการปองกันควบคูไปดวย
โดยการนำยุทธศาสตร ๕ รั้ว ไดแก รั้วชายแดน รั้วสังคม รั้วชุมชน รั้วโรงเรียน และรั้วครอบครัว
มาใชเพื่อเปนสวนหนึ่งของการสกัดกั้นมิใหยาเสพติดแพรขยายเขาในสังคมและชุมชนไดโดยงาย
๖.๑๐ การดำเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ในชวงป ๒๕๕๒-๒๕๕๓ มีผลการ
ดำเนินการตรวจจับไดสูงเปนประวัติการณ และมีสัดสวนที่สูงกวาป ๒๕๕๑ อยางเห็นไดชัด โดยในป
๒๕๕๓ มีการดำเนินการ ดังนี้
๖.๑๐.๑ การสกัดกั้นการนำเขายาเสพติดตามแนวชายแดน สามารถจับกุม และยึด
ของกลางยาเสพติดที่สำคัญ ประกอบดวย ยาบา ๑๑,๔๘๕,๒๗๔ เม็ด ยาไอซ ๑๖๐.๒๗ กิโลกรัม
เฮโรอีน ๘๖.๐๕ กิโลกรัม ยาแกหวัดที่มีสวนผสมของซูโดอีเฟดรีน ๕,๓๑๗,๖๕๘ เม็ด
๖.๑๐.๒ การปราบปรามยาเสพติ ด รายสำคั ญ สามารถจั บ กุ ม คดี ย าเสพติ ด ได
๑๙๒,๗๖๔ คดี ผูตองหา ๒๐๓,๔๕๔ คน ยึดของกลางยาเสพติดที่สำคัญ ประกอบดวย ยาบา
๓๘,๕๙๔,๙๔๙ เม็ด ยาไอซ ๕๔๘.๒๐ กิโลกรัม เฮโรอีน ๑๑๗.๕๓ กิโลกรัม ยาแกหวัดที่มีสวนผสม
ของซูโดอีเฟดรีน ๒๔,๕๕๕,๖๕๘ เม็ด
๖.๑๐.๓ การบำบัดรักษาผูเสพและผูติดยาเสพติด ซึ่งเปนเปาหมายสำคัญในการลด
Demand สามารถนำผูเสพ/ผูติดยาเสพติดเขาบำบัดรักษาได ๒๔๘,๑๐๓ คน
๖.๑๐.๔ การสรางความเขมแข็งของหมูบานและชุมชน มีการจัดประชุมประชาคม
และจัดตั้งหมูบานและชุมชนสีขาวไดจำนวน ๔๘,๘๐๘ หมูบานหรือชุมชน นอกจากนี้ยังไดสงเสริม
บทบาทของภาคประชาชน-ภาคประชาสังคม เขามามีสว นรวมในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
โดยผานโครงการกองทุนแมของแผนดิน
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นำยุทธศาสตร ๕ รั้ว
ไดแก รั้วชายแดน
รั้วสังคม รั้วชุมชน
รั้วโรงเรียน และ
รั้วครอบครัวมาใชเพื่อ
เปนสวนหนึ่งของการ
สกัดกั้นมิใหยาเสพติด
แพรขยายเขาไปในสังคม
และชุมชนไดโดยงาย
สรางความเขมแข็ง
ของหมูบานและชุมชน
มีการจัดประชุม
ประชาคม และจัดตั้ง
หมูบานและชุมชนสีขาว
ไดจำนวน ๔๘,๘๐๘
หมูบานหรือชุมชน

รายงานแสดงผลการดำเนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
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ตารางแสดงผลการดำเนินงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด
ระหวางป พ.ศ. ๒๕๕๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๓
พ.ศ. ๒๕๕๑
การจับกุม
• จำนวนคดี
• จำนวนผูตองหา
• จำนวนยาเสพติด
- ยาบา (เม็ด)
- เฮโรอีน (ก.ก.)
- กัญชา (ก.ก.)
- ยาไอซ (ก.ก.)
- พืชกระทอม (ก.ก.)
- ยาแกหวัดที่มีซูโดอีเฟดรีน* (เม็ด)
การอายัดทรัพยสิน
- มูลคาทรัพยสิน (บาท)
การบำบัด (คน)

พ.ศ. ๒๕๕๒

พ.ศ. ๒๕๕๓

๑๔๑,๐๖๘
๑๕๓,๔๓๗

๑๗๒,๓๘๕
๑๘๗,๔๖๒

๑๙๒,๗๖๔
๒๐๓,๔๕๔

๒๐,๖๘๔,๑๒๘
๒๐๐.๖๔
๒๐,๖๑๖.๓๔
๕๔.๗๑
๑๓,๐๕๒.๑๔
๒๐๐,๐๐๐

๒๔,๙๘๘,๘๒๐
๑๔๕.๙๕
๑๘,๓๙๑.๑๐
๒๒๔.๙๑
๒๑,๘๘๘.๕๘
๑,๘๕๓,๑๑๑

๓๘,๕๙๔,๙๔๙
๑๑๗.๕๓
๒๕,๕๕๗.๐๐
๕๔๘.๒๐
๓๕,๖๗๘.๐๙
๒๔,๕๕๕,๖๕๘

๘๓๙,๒๙๓,๙๐๙.๘๒
๙๒,๔๗๒

๑,๐๔๔,๐๑๓,๖๔๐.๘๗
๑๙๔,๗๒๓

๙๗๔,๐๗๙,๖๘๓.๗๖
๒๔๘,๑๐๓

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด และสำนักงานตำรวจแหงชาติ
หมายเหตุ *ยาแกหวัดที่มีซูโดอีเฟดรีน จัดเปนยาอันตรายตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ แตมีการนำมาใชในทางผิดกฎหมายโดยกลุมผูผลิต
ยาเสพติดจะสกัดเอาสารซูโดอีเฟดรีนออกมาใชเปนสารตั้งตนในการผลิตยาไอซและยาบา

๗. การพัฒนาเครือขายความรวมมือกับนานาประเทศทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี

รัฐบาลใหความสำคัญกับการเสริมสรางเครือขายความรวมมือกับนานาประเทศเพื่อใหการ
แกไขปญหาเปนไปอยางครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ เพราะปญหาภัยคุกคามขามชาติและภัยจาก
ยาเสพติดนั้น ประเทศใดประเทศหนึ่งจะแกไขปญหาโดยลำพังไมสามารถดำเนินการได ในหวงเวลา
ทีผ่ า นมาไดมกี ารดำเนินการทัง้ ในกรอบทวิภาคีและพหุภาคี เชน ในระดับทวิภาคี จะมีการแลกเปลีย่ น
ขอมูลขาวสาร การประชุมคณะทำงานรวม และในระดับพหุภาคี ไดใหความสำคัญกับความรวมมือ
ในกรอบสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (ASEAN) ความริเริ่มแหงอาวเบงกอล
สำหรับความรวมมือหลากหลายสาขาวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) ความรวมมือดานการเมือง
และความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก (ARF) การประชุมเอเชีย-ยุโรป (ASEM) และความรวมมือ
ทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก (APEC) โดยลาสุดไดมีการจับกุมชาวตางชาติซึ่งเปนผูตองหา
คาอาวุธผิดกฎหมายและยึดอาวุธสงคราม น้ำหนักประมาณ ๓๕ ตัน จากเครื่องบินเชาเหมาลำที่มา
ลงจอดทีท่ า อากาศยานดอนเมืองเมือ่ วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ ทีผ่ า นมาไดแสดงใหเห็นถึงความรวมมือ
ของประเทศไทยที่มีตอพันธกรณีระหวางประเทศในการปองกันและปราบปรามภัยคุกคามขามชาติ
อยางเขมแข็งและมีประสิทธิภาพ
รายงานแสดงผลการดำเนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
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๘. เรงสรางอุดมการณและจิตสำนึกที่ดีและมีความรับผิดชอบตอประเทศชาติใหแก
ประชาชนและหนวยงาน

รัฐบาลไดตระหนักและใหความสำคัญอยางยิ่งในการเสริมสรางอุดมการณและจิตสำนึกที่ดี
รวมถึงใหประชาชนคนไทยทั้งสวนบุคคลและหนวยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนใหมีความรับผิดชอบ
ตอสังคมสวนรวมและประเทศชาติ โดยไดสอดแทรก ปลูกฝงแนวความคิดดังกลาวแฝงไปในการ
ดำเนินการโครงการในลักษณะตาง ๆ ดังนี้
๘.๑ การฝกอบรมสมาชิกโครงการอาสาพัฒนาและปองกันตนเอง (หมูบาน อพป.)
ทั่วทุกภาคของประเทศ ในป ๒๕๕๒-๒๕๕๓ ในหมูบานตามแนวชายแดนในพื้นที่ ๓๐ จังหวัด และ
หมูบานในพื้นที่จังหวัดตอนใน ๒๘ จังหวัด รวม ๘๘๘ หมูบาน และไดคัดเลือกนักเรียนจากหมูบาน
อพป. ที่มีผลการเรียนดี (มีคะแนนเฉลี่ยไมต่ำกวา ๓.๐๐) มีความประพฤติดี รางกายแข็งแรงไมเปน
โรคติดตอรายแรง แตครอบครัวมีฐานะยากจน เขารับทุนการศึกษาตอในระดับปริญญาตรี สาขา
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตามโครงการเพชรในตม โควตาแตละชั้นป จำนวน
๓๐ คน/ป และเพิ่มโควตาพิเศษในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต จังหวัดละ ๕ คน/ป ระหวาง
ป ๒๕๕๑-๒๕๕๕ โดยใชงบประมาณของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
ซึ่งเมื่อสำเร็จการศึกษาแลว จะไดรับการบรรจุเปนครูที่โรงเรียนภายในภูมิลำเนาของตนเองตอไป
จากผลการดำเนินการที่ผานมามีนิสิตที่สำเร็จการศึกษาแลว จำนวน ๒๐ รุน รุนละ ๒๐ คน รวม
๖๐๐ คน และกำลังศึกษาอีก จำนวน ๕ รุนรวม ๒๐๙ คน
๘.๒ การฝกและจัดตั้งสมาชิกตามโครงการไทยอาสาปองกันชาติ (ทสปช.) เปนการ
ดำเนินการอยางตอเนื่อง ซึ่งที่ผานมานั้นมีสมาชิกอยูเปนจำนวนมาก โดยเงื่อนไขเดิมนั้น มุงหมาย
เพื่อตอสูเพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต ซึ่งปจจุบันเงื่อนไขดังกลาวไดสิ้นสุดลงแลว แตอยางไรก็ตาม เพื่อ
ดำรงรักษากลุมมวลชนที่ไดรับการจัดตั้งขึ้นไวแลวนั้นเปนกลุมมวลชนที่มีพลังบริสุทธิ์ที่มุงหมายใน
การเคลื่อนไหวเพื่อความมั่นคงของประเทศอยางแทจริง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในฯ
ไดจัดกิจกรรมมีการพัฒนาสัมพันธแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นระหวางสมาชิกไทยอาสาปองกันชาติมาโดย
ตอเนื่อง นอกจากนี้ ในหวงป ๒๕๕๒ ที่ผานมายังไดมีการฝกอบรมและจัดตั้งสมาชิกไทยอาสา
ปองกันชาติเพิ่มเติมอีก จำนวน ๓๐ รุนในทุกพื้นที่ของประเทศ โดยมีประชาชนเขารวมโครงการ
ดังกลาวเพิม่ ขึน้ กวา ๕,๐๐๐ คน สำหรับป ๒๕๕๓ มีประชาชนเขารวมฝกอบรมไทยอาสาปองกันชาติ
รวม ๓,๐๐๐ คน
๘.๓ การดำเนินการตามโครงการสรางโอกาสการศึกษาวิชาชีพและสงเสริมการมีงานทำ
สำหรับเยาวชนไทย (โครงการทำดีมีอาชีพ) เปนโครงการที่มุงสงเสริมอาชีพใหแกเยาวชนในพื้นที่
ทั่วประเทศ โดยใหความสำคัญเปนพิเศษในการแกไขปญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งมุงเนน
การแกไขปญหาที่ตัว “เยาวชน” ซึ่งเปนกลุมเสี่ยงในการเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการกอเหตุรุนแรง
ตาง ๆ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ดวยการใหเยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษามีโอกาสเขารับ
การฝกอบรมวิชาชีพในสาขาอาชีพตามความสมัครใจ ภายใตแนวคิด “สรางโอกาส สรางอาชีพ
สรางอนาคต” อาทิ การฝกวิชาชาง การเกษตร การบริหาร เปนตน เริม่ ดำเนินการตัง้ แตปง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งมีเยาวชนเขารับการฝกอบรมทั้งสิ้นแลว ๕ รุน รวม ๑๓,๘๗๑ คน และตอเนื่องจนถึง
รายงานแสดงผลการดำเนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
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โครงการทำดีมีอาชีพ มุงสงเสริมอาชีพใหแกเยาวชนในพื้นที่ทั่วประเทศ
ดวยการใหเยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษามีโอกาสเขารับการฝกอบรมวิชาชีพ
ในสาขาอาชีพตามความสมัครใจ ภายใตแนวคิด “สรางโอกาส สรางอาชีพ
สรางอนาคต” มีผูผานการฝกอบรมแลว รวมทั้งสิ้น ๒๒,๓๗๖ คน
เปนเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต จำนวน ๑๕,๔๐๐ คน

ปงบประมาณ ๒๕๕๓ ซึ่งไดรับงบประมาณเพิ่มเติมจากรัฐบาลใหดำเนินการฝกอบรมตอไปตามแผน
ปฏิบัติการไทยเขมแข็ง ๒๕๕๕ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ เปนเงิน ๘๕๙,๔๔๔,๔๐๐ บาท
มีผูผานการฝกอบรมแลว รวมทั้งสิ้น ๒๒,๓๗๖ คน เปนเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
จำนวน ๑๕,๔๐๐ คน นอกจากนี้ รัฐบาลไดสนับสนุนการปรับแผนการดำเนินงานใหม เพือ่ ใหโครงการ
มีประสิทธิภาพสูงสุด และเปนไปตามความตองการของเยาวชน ที่ตองการ โดยคณะรัฐมนตรีไดมีมติ
เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ ใหความเห็นชอบใหเพิ่มการจัดหาเครื่องมือประกอบวิชาชีพ การจัด
ตั้ง ชมรม“ทำดี มีอาชีพ”และฟารมตัวอยาง และสงเสริมการรวมกลุมกันประกอบอาชีพและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนและประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต นอกเหนือจากการ
อบรมวิชาชีพในสถานศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และ
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ผลการดำเนินงานตามแผนงานที่ปรับปรุงใหม ดังนี้
(๑) จัดตั้งศูนยฝกอบรมวิชาชีพใน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต ฝกอบรมเยาวชน จำนวน ๕,๐๐๐ คน
(๒) อบรมแกนนำเยาวชนหลักสูตรเกษตรอินทรีย ๔๑๐ ตำบล ๕,๘๐๐ คน (๓) จัดตั้งศูนยเศรษฐกิจ
พอเพียง และฟารมตัวอยางเยาวชนทำดี มีอาชีพ ประจำตำบล แลว จำนวน ๓๙๐ ศูนย (๔) จัด
โครงการเสนทางสายไมตรีสุข เพื่อสรางความสัมพันธระหวางผูนำของสภาสันติสุขตำบล และผูนำ
ของเยาวชน ทำดี มีอาชีพ จัดใหมกี ารศึกษาวิถชี มุ ชนเขมแข็ง มีผรู ว มโครงการ ๑,๒๖๐ คน (๕) จัดตัง้
ชมรม “ทำดี มีอาชีพ” จำนวน ๒๙๐ ตำบล และ (๖) สงเสริมใหเยาวชน ทำดี มีอาชีพ รวมกลุม
ประกอบอาชีพ อาทิ รานน้ำชา รานเสริมสวย ตัดผมชาย เปนตน จำนวนสมาชิก ๖,๘๒๐ คน

๙. การสรางความสมานฉันทในสังคมไทยและการปฏิรูปการเมือง

นายกรัฐมนตรีไดตระหนักถึงบทบาทหนาที่ของรัฐสภาในการแกไขปญหาและคลี่คลาย
วิกฤตการณทางการเมืองทีเ่ กิดขึน้ ดังกลาว โดยเสนอใหรฐั สภาเปนเจาภาพในการแตงตัง้ คณะกรรมการ
ระดับชาติขึ้น และประธานรัฐสภา (นายชัย ชิดชอบ) ไดแตงตั้งคณะกรรมการสมานฉันทเพื่อการ
ปฏิรูปการเมืองและศึกษาการแกไขรัฐธรรมนูญ โดยมีนายดิเรก ถึงฝง เปนประธานกรรมการ และ
กรรมการประกอบดวยผูแ ทนจากรัฐบาล สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร สมาชิกวุฒสิ ภา และผูท รงคุณวุฒิ
จากองคกรตาง ๆ เพื่อพิจารณาหาขอตกลงรวมกันถึงแนวทางในการดำเนินการเกี่ยวกับการแกไข
รัฐธรรมนูญโดยยกรางแยกเปน ๖ ฉบับ ๆ ละ ๑ ประเด็น ไดแก (๑) ประเด็นที่มาของสมาชิกสภา
ผู แ ทนราษฎร (มาตรา ๙๓-๙๘) (๒) ประเด็ น ที่ ม าของสมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา (มาตรา ๑๑๑-๑๒๑)
(๓) ประเด็นการทำหนังสือสัญญาที่ตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา (มาตรา ๑๙๐) (๔) ประเด็น
การยุบพรรคการเมืองและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหาร
พรรคการเมือง (มาตรา ๒๓๗) (๕) ประเด็นการดำรงตำแหนงทางการเมืองของสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร
(มาตรา ๒๖๕) และ (๖) ประเด็นการแกไขปญหาความเดือดรอนใหกับประชาชนของสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา (มาตรา ๒๖๖) ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม
๒๕๕๒ รับทราบรายงานการศึกษาของคณะกรรมการสมานฉันทเพื่อการปฏิรูปการเมืองและศึกษา
การแกไขรัฐธรรมนูญ และมอบใหรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสาทิตย วงศหนองเตย)
นำเสนอคณะกรรมการประสานงานดานนิติบัญญัติพิจารณาตอไป และคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่
รายงานแสดงผลการดำเนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
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๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เห็นชอบรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..)
พุทธศักราช .... (มาตรา ๙๓-มาตรา ๙๘) และรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (มาตรา ๑๙๐) รวม ๒ ฉบับ ของคณะกรรมการพิจารณาแนวทาง
การแกไขรัฐธรรมนูญตามขอเสนอของคณะกรรมการสมานฉันทเพื่อการปฏิรูปการเมืองและศึกษา
การแกไขรัฐธรรมนูญ และใหนำเสนอรัฐสภาพิจารณาตอไป
นอกจากนี้ รัฐบาลไดดำเนินการจัดกิจกรรมในการสรางความสมานฉันทของคนในชาติ
รวมทัง้ สรางจิตสำนึกในการปองกันประเทศและรักษาความมัน่ คง คือ โครงการไทยสามัคคี ไทยเขมแข็ง
โดยการจัดกิจกรรมรองเพลงชาติในแตละจังหวัดทีละจังหวัดเรียงตามตัวอักษรตั้งแต ก-ฮ โดยมาจบ
ที่กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๒ ที่สนามศุภชลาศัย โดยตลอดกิจกรรมมีการ
ถายทอดสดผานโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจทุกวันและมีประชาชนที่เขารวมกิจกรรมรวมกันแลว
กวาลานคน และยังไดมีการจัดอบรมสื่อมวลชน (วิทยุเครือขายเพื่อความมั่นคง) จัดทำหนังสือเพื่อ
ปลุกกระแสความรักความสามัคคี และรับผิดชอบตอประเทศชาติ จัดทำรายการโทรทัศนกระทรวง
กลาโหมกับความสมานฉันทของคนในชาติ จัดการประกวดภาพถายเกีย่ วกับความรัก ความสมานฉันท
จัดการศึกษาอบรมเพือ่ ความมัน่ คงของชาติ โดยประชาชนมีสว นรวม (จังหวัดลพบุรี และนครสวรรค)
จั ด การศึ ก ษาอบรมผู น ำท อ งถิ่ น เพื่ อ ความมั่ น คงของชาติ (จั ง หวั ด เชี ย งใหม ) จั ด กี ฬ าเพื่ อ ความ
สมานฉันท และจัดกิจกรรมวอลกแรลลี่เพื่อความสมานฉันท

๑๐. การพัฒนาและแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต

ปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต เปนวาระเรงดวนที่รัฐบาลใหความสำคัญ
ในลำดั บ ต น ที่ จ ะต อ งแก ไขป ญ หาให ค ลี่ ค ลายลง จากการดำเนิ น การในช ว งที่ ผ า นมาปรากฏผล
ความคืบหนาหลายดาน ที่สำคัญไดแก
๑๐.๑ ดานการลดความรุนแรงและการคุมครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน ผลการดำเนินการสะทอนใหเห็นวา การกอเหตุรุนแรงไดลดจำนวนลงโดยเหตุการณ
กอความไมสงบในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ จำนวน ๗๙๙ ครั้ง ลดลงจากป ๒๕๕๒ จำนวน ๒๓๒
ครั้ง (ในป ๒๕๕๒ มีเหตุการณเกิดขึ้นจำนวน ๑,๐๓๑ ครั้ง) ในขณะที่ป ๒๕๕๐ มีเหตุการณเกิดขึ้น
จำนวน ๒,๑๒๙ ครั้ง ป ๒๕๕๑ มีเหตุการณเกิดขึ้นจำนวน ๑,๒๒๙ ครั้ง ซึ่งหนวยงานความมั่นคง
ไดดำเนินงานเชิงรุกตามหลักสิทธิมนุษยชนตอกลุมผูกอความไมสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
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อยางตอเนื่อง นอกจากนี้ ยังไมปรากฏการกอเหตุความไมสงบนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
สำหรับการดำเนินงานเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและเฝาระวังเหตุการณความไมสงบ
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตนั้น รัฐบาลไดสรางเครือขายประชาชนในพื้นที่ ไดรับความรวมมือ
จากหลายเครือขาย และหลายรูปแบบ ไดแก ศูนยเฝาระวังเหตุรายภาคประชาชน โดยกลุมวิทยุ
สมัครเลน และกลุมอาสาสมัครรักษาความปลอดภัยชุมชน/บัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ ๒,๘๖๙ คน
รวมทั้งไดเสริมสรางศักยภาพของกองกำลังประจำถิ่นในจังหวัดชายแดนภาคใต พัฒนาศักยภาพและ
เพิ่มประสิทธิภาพผูนำหนวยชุดรักษาความปลอดภัยหมูบาน (ชรบ.) ในระดับ กำนัน ผูใหญบาน และ
ผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบ (ผรส.) ๖ รุน ๆ ละ ๓๐๐ คน ณ ศูนยฝกสมานมิตร จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ ไดดำเนินการฝกอบรม กำนัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบานฯ รวมผูเขารับการ
ฝกอบรมทั้งสิ้น ๑,๙๖๙ คน สำหรับการดำเนินการตามกฎหมายตอกลุมผูกอความไมสงบในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต นั้น มีจำนวนคดีความมั่นคงในป ๒๕๕๓ รวม ๖๔๖ คดี ลดลงจากป ๒๕๕๒
จำนวน ๑๖๐ คดี (ป ๒๕๕๒ รวม ๘๐๖ คดี) และลดลงจากป ๒๕๕๑ จำนวน ๒๗๔ คดี (ป ๒๕๕๑
รวม ๘๕๐ คดี) ซึ่งลดลงประมาณ ๑ ใน ๓ ของยอดรวมคดีความมั่นคงในป ๒๕๕๐ (ป ๒๕๕๐
รวม ๑,๖๓๓ คดี) ดังตาราง

แผนภูมิแสดงจำนวนคดีความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
ระหวาง พ.ศ. ๒๕๕๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๓
๑,๘๐๐
๑,๖๐๐

คดี

๑,๖๓๓

๑,๔๐๐
๑,๒๐๐

๘๕๐

๑,๐๐๐

๘๐๖

๘๐๐

๖๔๖

๖๐๐
๔๐๐
๒๐๐
๐

พ.ศ. ๒๕๕๐

พ.ศ. ๒๕๕๑

พ.ศ. ๒๕๕๒

พ.ศ. ๒๕๕๓

ที่มา : สำนักงานตำรวจแหงชาติ
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๑๐.๒ ดานการพัฒนาพื้นที่ รัฐบาลไดอนุมัติแผนการพัฒนาพื้นที่พิเศษ ๕ จังหวัดชายแดน
ภาคใต ป ๒๕๕๒-๒๕๕๕ โดยมีกรอบวงเงินประมาณ ๖๓,๓๑๙.๓๗ ลานบาท มีเปาหมายเพือ่ ยกระดับ
รายไดครัวเรือน เพิ่มการมีงานทำในพื้นที่ เพิ่มทักษะฝมือแรงงาน ตลอดจนใหประชาชนมีที่อยูอาศัย
ที่มั่นคง ผลการดำเนินการมีความคืบหนาตามลำดับโดยมีคณะกรรมการรัฐมนตรีพัฒนาพื้นที่พิเศษ
๕ จังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน ทำหนาที่ขับเคลื่อนใหการปฏิบัติงาน
ตามแผนการพัฒนาบรรลุตามนโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้ กระบวนการพัฒนาในพื้นที่ไดใหความสำคัญ
กับการมีสวนรวมของประชาชน โดยใชหลักประชาชนคิดเอง ทำเอง ตัดสินใจเอง สวนทางราชการ
ทำหนาที่เปนที่ปรึกษาและใหการสนับสนุนงบประมาณ ผลของความรวมมือดังกลาวไดปรากฏเปน
รูปธรรมอยางแทจริงในหลายโครงการ โดยในป ๒๕๕๒ ไดรับงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการตาง ๆ
รวม ๘,๕๘๐.๖๘ ลานบาท สำหรับป ๒๕๕๓ รัฐบาลไดจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาและ

แผนภาพแสดงกลไกการกำกับการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่พิเศษ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต
คณะรัฐมนตรี
นำเสนอ
เพื่อทราบ

นโยบาย/
มอบหมาย

คณะกรรมการรัฐมนตรีพัฒนาพื้นที่พิเศษ
หาจังหวัดชายแดนภาคใต
(คณะกรรมการ รชต.)

นำเสนอ
เพื่อพิจารณา

นโยบาย/
มอบหมาย
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
แผนการพัฒนาพื้นที่พิเศษ
หาจังหวัดชายแดนภาคใต
(คณะอนุกรรมการ อชต.)
ประสาน

กลไก

คณะกรรมการ : ๑๘ ทาน
ประธาน : นายกรัฐมนตรี
(นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)
รองประธาน : รองนายกรัฐมนตรี
(นายสุเทพ เทือกสุบรรณ)
ฝายเลขานุการ : สศช.

คณะอนุกรรมการ : ๑๖ ทาน
ประธาน : รองนายกรัฐมนตรี
(นายสุเทพ เทือกสุบรรณ)
ฝายเลขานุการ : ศอ.บต.

๑. กำหนดนโยบายและมาตรการพิจารณาให
ความเห็นชอบแผนงานโครงการและการจัดตั้ง
งบประมาณ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่
หาจังหวัดชายแดนภาคใต
๒. กำกับดูแล เรงรัดติดตาม แกไขกฎระเบียบ
และลดขั้นตอนการปฏิบัติตาง ๆ เพื่อใหการ
พัฒนาพื้นที่พิเศษหาจังหวัดชายแดนภาคใต
เปนไปตามนโยบายอยางมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ
๓. แตงตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงานเพื่อ
ดำเนินการอื่นใดไดตามความเหมาะสม
๔. ปฏิบัติหนาที่อื่นใดที่คณะรัฐมนตรีหรือ
นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
๑. ประสาน เรงรัดและติดตามผลการ
ดำเนินการพัฒนาของหนวยงานใหเปน
ไปตามแผนการพัฒนาพี้นที่พิเศษ
หาจังหวัดชายแดนภาคใต
๒. แตงตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการอื่นใด
ไดตามความเหมาะสม
๓. ปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามที่ประธาน
กรรมการ รชต. มอบหมาย

หนวยปฏิบัติ

องคประกอบ

อำนาจหนาที่

ที่มา : กระทรวงมหาดไทย
รายงานแสดงผลการดำเนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
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แก ไขป ญ หาในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต จำนวน ๓๗๓ โครงการ รวมงบประมาณทั้ ง สิ้ น
๒๐,๕๓๓.๒๗ ลานบาท นอกจากนี้ ยังมีแผนงาน/โครงการภายใตยทุ ธศาสตรตามภารกิจของกระทรวง
กรมที่ดำเนินการในพื้นที่ ซึ่งผลจากการพัฒนาในชวงที่ผานมาที่สำคัญ ไดแก
๑๐.๒.๑ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับหมูบานในจังหวัด
ชายแดนภาคใต ตัง้ แตป ๒๕๕๒ ถึงปจจุบนั ไดขยายผลสูค รอบครัวในพืน้ ทีห่ า จังหวัดชายแดนภาคใต
รวม ๒,๘๖๙ หมูบาน แลว และในบางครัวเรือนก็ไดจัดทางเลือกอาชีพที่ตรงกับศักยภาพ วิถีชีวิต
เพื่อใหมีโอกาสในการพัฒนาอยางยั่งยืนได สวนผูประกอบการในพื้นที่นั้นไดมีการจัด Road Show
แนะนำและจำหนายผลิตภัณฑของดีชายแดนใตไปทั่วทุกภูมิภาคในประเทศและตางประเทศ เชน
ความรวมมือดานการแสดงสินคาไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีน และจะขยายตลาดดานอาหาร
ฮาลาลไปยังประเทศเพื่อนบานดวย
๑๐.๒.๒ รัฐบาลไดกระตุนภาคธุรกิจ โดยออกมาตรการในการฟนฟู ตามมติคณะ
รัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ อนุมัติในหลักการใหธนาคารออมสินดำเนินโครงการใหความ
ชวยเหลือทางการเงินแกผูประกอบการใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใตระยะเวลาโครงการ ๓ ป วงเงิน
๒๕,๐๐๐ ลานบาท
๑๐.๒.๓ พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน ในชวงป ๒๕๕๓ ไดพัฒนาโครงสราง
พืน้ ฐานเพือ่ รองรับการพัฒนาชุมชนใหเกิดความปลอดภัยในชีวติ และทรัพยสนิ และรองรับการประกอบ
อาชีพของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ประกอบดวย (๑) โครงการฟารมตัวอยาง
อำเภอรามัน อำเภอธารโต และอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ดำเนินการเสร็จแลว โดยสำนักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดยะลา (๒) โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบึงละหาร อำเภอแวง จังหวัดนราธิวาส
ดำเนินการเสร็จแลว (๓) โครงการปรับปรุงพื้นที่และกอสรางเขื่อนบริเวณพื้นที่ชุมชนเพื่อรองรับ
การเปดดานชายแดนบูเกะตา จังหวัดนราธิวาส ดำเนินการเสร็จแลว และ (๔) โครงการปรับปรุงภูมทิ ศั น
บริเวณสวนนกและสวนใตสุดสยาม เทศบาลเมืองเบตง จังหวัดยะลา ดำเนินการเสร็จแลว
๑๐.๒.๔ สนับสนุนงานโครงการพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต รวม
๒๐ โครงการ แบงเปนการพัฒนาแหลงน้ำ ๑๔ โครงการ (รอยละ ๗๐) การสงเสริมอาชีพ ๒
โครงการ (รอยละ ๑๐) และอื่น ๆ ๔ โครงการ (รอยละ ๒๐) สรางประโยชนใหแกประชาชนในพื้นที่
รวม ๒๖,๕๕๘ คน ๕,๗๑๘ ครัวเรือน และไดชวยพื้นที่การเกษตรและอื่น ๆ รวม ๒๑,๘๗๗ ไร
๑๐.๒.๕ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพองค ก รสตรี แ ละองค ก รเยาวชนให เ ป น พลั ง สร า ง
สันติสุข และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับหมูบาน และ
ระดับตำบล โดยการสงเสริมบทบาทการเปนผูนำองคกร การบริหารจัดการองคกร บทบาทการเปน
แกนนำเสริมสรางความสัมพันธของชุมชนโดยอาศัยกิจกรรมกีฬาเปนตัวเชื่อมความสัมพันธความรัก
ความสามัคคี และเปนแกนนำในการเสริมสรางความมั่นคงดานรายได สงเสริมอาชีพตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยดำเนินการในพื้นที่ ๔๔ อำเภอ ๑๐๐ ตำบล ๑๐๐ หมูบาน
๑๐.๒.๖ พัฒนาศักยภาพบทบาทสตรีระดับจังหวัด และระดับอำเภอ ในการสราง
ความเขมแข็งชุมชน โดยการฝกอบรมคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับจังหวัด (กพสจ.) และคณะ
กรรมการพัฒนาสตรีระดับอำเภอ (กพสอ.) ใหมีความรู ความสามารถในการบริหารจัดการองคกร มี
สวนรวมในการพัฒนาชุมชนอยางเต็มศักยภาพ และสรางเครือขายการพัฒนาสตรีระดับจังหวัด
จำนวน ๒๕๓ คน

รายงานแสดงผลการดำเนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
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๑๐.๓ ดานการเยียวยาผูไดรับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณความไมสงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายและอำนวยการการเยียวยาผูไดรับผลกระทบ
สืบเนื่องจากสถานการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต (กยต.) ไดเยียวยาผูไดรับผลกระทบ
โดยหลักเกณฑการใหความชวยเหลือเยียวยา โดยในป ๒๕๕๒ ไดจัดสรรงบประมาณ (งบกลาง) และ
งบปกติ รวม ๔๔๕ ลานบาท โดยใหทุกภาคสวนในพื้นที่มีสวนรวมในการแกไขปญหาที่สำคัญในดาน
ตางๆ เชน การเยียวยาเด็กกำพราและสตรีหมายที่ไดรับผลกระทบ การชวยเหลือเยียวยานักเรียน
นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับผลกระทบ และการติดตามผูสูญหายและเยียวยา
ผูไ ดรบั ผลกระทบ เปนตน พรอมทัง้ ปรับปรุงกลไกการบริหารในพืน้ ทีด่ งั กลาว ซึง่ มีผไู ดรบั ความชวยเหลือ
ในพื้ น ที่ ไ ปแล ว จำนวน ๑,๔๕๒ ราย เป น เงิ น ทั้ ง สิ้ น ๑๙๒,๔๐๕,๐๖๖ บาท ประกอบด ว ย
(๑) จังหวัดปตตานี ๕๓๓ ราย (๒) จังหวัดยะลา ๕๐๗ ราย (๓) จังหวัดนราธิวาส ๓๙๙ ราย และ
(๔) จังหวัดสงขลา ๑๓ ราย สำหรับปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการนโยบายและอำนวยการ
การเยียวยาผูไดรับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต ไดให
ความชวยเหลือผูไดรับผลกระทบ จำนวน ๑,๖๘๗ ราย รวมเปนเงิน ๑๓๔,๒๘๖,๙๒๗ บาท (ขอมูล
ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๓) ประกอบดวย (๑) จังหวัดปตตานี ๕๕๙ ราย (๒) จังหวัดยะลา ๕๘๕
ราย (๓) จังหวัดนราธิวาส ๔๗๖ ราย และ (๔) จังหวัดสงขลา ๖๗ ราย นอกจากนี้ ยังไดดำเนินการ
จัดทำฐานขอมูลการเยียวยาผูไ ดรบั ผลกระทบ ซึง่ เปนฐานขอมูลกลางทีน่ ำเสนอขอมูลผลการดำเนินการ
ช ว ยเหลื อ เยี ย วยาผู ไ ด รั บ ผลกระทบของรั ฐ บาล และมี ก ารเผยแพร ข อ มู ล ที่ เ ป น ประโยชน
ตอประชาชนทางเว็บไซต http://www.southernrelief.opm.go.th/southernrelief/ ซึ่งเปนการ
สรางความเขาใจ และประชาสัมพันธการชวยเหลือของรัฐบาลใหประชาชนทั่วไปไดรับทราบดวย

แผนภูมิแสดงจำนวนเหตุการณกอความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต
ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๓
จำนวนเหตุการณ
๒,๕๐๐

๒,๑๒๙
๒,๐๐๐

๑,๕๐๐

๑,๒๒๙

๑,๐๐๐

๑,๐๓๑
๗๙๙
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คณะกรรมการนโยบาย
และอำนวยการ
การเยียวยาผูไดรับ
ผลกระทบสืบเนื่องจาก
สถานการณความ
ไมสงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต (กยต.)
ไดใหความชวยเหลือ
ผูไดรับผลกระทบฯ
จำนวน ๑,๖๘๗ ราย
รวมเปนเงิน
๑๓๔,๒๘๖,๙๒๗ บาท

๕๐๐

๐

พ.ศ. ๒๕๕๐

พ.ศ. ๒๕๕๑

พ.ศ. ๒๕๕๒

พ.ศ. ๒๕๕๓
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๑๐.๔ ดานการเสริมสรางความไววางใจระหวางรัฐกับประชาชน รัฐบาลไดใหความสำคัญ
กับการเรงรัดการแกไขขอรองเรียนของประชาชนเกีย่ วกับเหตุการณละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน
และความไม โ ปร ง ใสของการบั ง คั บ ใช ก ฎหมาย โดยกำหนดมาตรการลดผลกระทบจากการใช
กฎหมายดานความมัน่ คงในพืน้ ที่ และไดนำพระราชบัญญัตกิ ารรักษาความมัน่ คงภายในราชอาณาจักร
พ.ศ. ๒๕๕๑ มาใชแทนกฎอัยการศึกในพื้นที่ ๔ อำเภอของจังหวัดสงขลา เนื่องจากกฎหมายนี้
ใหโอกาสผูตองหาที่กระทำความผิดดวยความหลงผิดหรือรูเทาไมถึงการณไดมีโอกาสกลับใจมาให
ความรวมมือกับทางราชการ และสามารถกลับไปใชชีวิตในสังคมไดอยางปกติสุข สำหรับการสราง
ความโปรงใสในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่นั้น รัฐบาลไดแตงตั้งคณะกรรมการแกไขปญหาเรื่อง
รองเรียนของประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจาหนาที่รัฐ นอกจากนี้ รัฐบาลไดใหความสำคัญ
ในการเรงรัดการชวยเหลือเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากสถานการณความไมสงบใหเปนไปดวย
ความรวดเร็วและใหครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย สำหรับในป ๒๕๕๓ รัฐบาลไดสนับสนุนแผนงาน
และโครงการการอำนวยความเป น ธรรมและการบริ ก ารประชาชน ด ว ยการจั ด ตั้ ง ศู น ย อ ำนวย
ความเปนธรรมภาคประชาชนในระดับตำบล เปนการนำบุคคลทีม่ คี วามรูด า นกฎหมาย และสมาชิกของ
ชุมชนมารวมเปนคณะกรรมการ ขณะนี้มี ๑๑๗ ศูนยใน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต โทรสายดวน
สันติสุขถาวร ๑๘๘๐ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไดรับเรื่องรองเรียน จำนวน ๘๙๘ เรื่อง ไดขอยุติแลว
๖๔๘ เรื่อง คิดเปนรอยละ ๗๒.๑๖ และอยูระหวางดำเนินการ ๒๕๐ เรื่อง คิดเปนรอยละ ๒๗.๘๔
๑๐.๕ ดานการศาสนา ในป ๒๕๕๒ รัฐบาลไดสงเสริมใหประชาชนในพื้นที่สามารถดำเนิน
วิถีชีวิตตามหลักศาสนาและอัตลักษณของตนเอง ไดมีการจัดทำโครงการสงเสริมคนดีมีคุณธรรม
ไปประกอบพิธฮี จั ญ การอำนวยความสะดวกแกผเู ดินทางไปประกอบพิธฮี จั ญ รวมถึงการดูแลผูแ สวงบุญ
ในขณะทีอ่ ยูใ นประเทศซาอุดอิ าระเบียทัง้ ในดานทีพ่ กั การดูแลสุขภาพและสุขอนามัย สำหรับป ๒๕๕๓
รัฐบาลไดสงเสริมและอำนวยความสะดวกในการแสวงบุญหรือการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ
สนับสนุนชาวไทยพุทธไปสักการะสังเวชนียสถาน ประเทศอินเดีย และเนปาลดวย
๑๐.๖ ดานการพัฒนาการศึกษา ในป ๒๕๕๒ รัฐบาลไดสงเสริมและขยายการเรียนการ
สอนวิชาสามัญสูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา มีการฝกอบรมครูดานวิทยาศาสตรเพื่อเพิ่มคุณภาพและ
ยกระดับความรูของนักเรียนในพื้นที่ใหทัดเทียมกับพื้นที่สวนอื่นของประเทศ มีการจัดความพรอมให
นักศึกษาไทยในตางประเทศซึ่งบางสวนตองประสบปญหาเกี่ยวกับการศึกษาและความเปนอยู ใหเขา
มาอยูในระบบการดูแลของทางราชการทั้งกอนเดินทางไปศึกษา ระหวางที่ศึกษาอยูในตางประเทศ
และภายหลังเมื่อจบการศึกษาแลว นอกจากนี้ ยังไดจัดหาทุนการศึกษาทั้งในประเทศและทุนการ
ศึกษาจากตางประเทศใหกับนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตไดมีโอกาสศึกษาในสาขาที่
หลากหลายมากขึ้น สำหรับป ๒๕๕๓ รัฐบาลไดพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตที่
สำคัญ คือ
๑๐.๖.๑ จัดใหโรงเรียนขนาดใหญชวยเหลือโรงเรียนขนาดเล็ก สนับสนุนหลักสูตร
อิสลามศึกษา ขยายผลโรงเรียนปอเนาะในโครงการพระราชดำริ การจัดตั้งศูนยการสอนเสริมใน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
รายงานแสดงผลการดำเนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
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รัฐบาลไดใหขอมูลขอเท็จจริงอยางตอเนื่องแก OIC ทำให OIC เกิดความ
เขาใจที่ถูกตองวาสถานการณจังหวัดชายแดนภาคใตเปนปญหาภายใน
ของไทย รวมทั้งยังเขาใจพัฒนาการของสถานการณจังหวัดชายแดนภาคใต
ในเชิงบวก และแนวทางการแกไขปญหาของรัฐบาลไทยตามแนวทาง
“เขาถึง เขาใจ และพัฒนา”

๑๐.๖.๒ การผลักดันการจัดตั้งศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
(กศน.) ในเมืองยอรกยาการตา ประเทศอินโดนีเซีย โดยสำนักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ (สมช.)
ไดมีการผลักดันการจัดตั้งศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในอินโดนีเซีย โดยได
จัดประชุมกลุมยอยกับผูแทนจากสวนราชการที่เกี่ยวของ เพื่อรวมกันจัดทำกรอบการดำเนินการ
เพื่อเสนอตอหนวยงานที่เกี่ยวของ ใหพิจารณาตอไป
๑๐.๖.๓ การติดตามประเมิ น ผลในการขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร ก ารสนั บ สนุ น การ
ศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิมในตางประเทศ และยุทธศาสตรความรวมมือดานความมั่นคงระหวาง
ประเทศ ณ ประเทศสาธารณรัฐอาหรับอียิปต ประเทศสาธารณรัฐซูดาน และประเทศสาธารณรัฐ
แอฟริกาใต เพื่อติดตามประเมินผล สรางความเขาใจและแลกเปลี่ยนขอมูล ทัศนคติ รวมทั้งสอบถาม
ความตองการของนักศึกษาไทยมุสลิม เพื่อนำขอมูลมาดำเนินการแกไขตอไป
๑๐.๗ ดานการสงเสริมความรวมมือกับมิตรประเทศและองคการระหวางประเทศ
๑๐.๗.๑ ในป ๒๕๕๒ รัฐบาลไดมีการชี้แจงทำความเขาใจในสถานการณที่เกิดขึ้นให
มิตรประเทศและองคกรระหวางประเทศ เปนผลใหไมมกี ารแทรกแซงจากภายนอกประเทศทีม่ นี ยั สำคัญ
และเปนอุปสรรคตอการแกไขปญหา รัฐบาลชุดปจจุบันไดรับความรวมมืออยางดียิ่งจากมิตรประเทศ
ในภูมิภาคในการสนับสนุนการแกไขปญหาความไมสงบที่เกิดขึ้น ลาสุดนายกรัฐมนตรีมาเลเซียไดมา
เยือนไทยและเดินทางไปทีจ่ งั หวัดนราธิวาส ซึง่ เปนการแสดงถึงความจริงใจและความพรอมทีจ่ ะรวมมือ
ชวยเหลือการแกไขปญหาตามที่ทางการไทยเห็นวาเหมาะสม รวมทั้งไดสงเสริมความรวมมือกับ
มิตรประเทศ และองคการระหวางประเทศของกลุมประเทศอิสลาม (Organization of the Islamic
Conference: OIC) เพื่อปองกันมิใหกลุมที่ไมหวังดีเขามาแทรกแซงการดำเนินกิจกรรมในประเทศ
และสร า งความเข า ใจที่ ถู ก ต อ งและสนั บ สนุ น แนวทางการแก ไขป ญ หาจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต
ของประเทศไทย
๑๐.๗.๒ ในป ๒๕๕๓ รัฐบาลไดนำคณะทูตตางประเทศเยือนจังหวัดชายแดนภาคใต
๒ ครั้ง (เดือนกุมภาพันธ และเดือนตุลาคม) ซึ่งเปนการดำเนินการตอเนื่องจากป ๒๕๕๒ (๓ ครั้ง)
เพือ่ ใหคณะทูตไดเห็นและรับทราบขอเท็จจริงทีเ่ กิดขึน้ เกีย่ วกับปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต และมุง หวัง
ใหคณะทูตมีความเขาใจที่ถูกตองจากผูนำศาสนาและผูนำชุมชนในพื้นที่ ผลจากการเยือนดังกลาว
คณะทูตเห็นวาสถานการณมิไดรุนแรงอยางที่เปนขาว และไดเห็นถึงความตั้งใจและมุงมั่นของรัฐบาล
ที่จะแกไขปญหา โดยใหประชาชนในพื้นที่มีสวนรวม เพื่อใหการดำเนินการตาง ๆ ของรัฐบาลเปนไป
ตามที่ประชาชนตองการอยางแทจริง ยิ่งไปกวานั้น ยังเปนการเปดชองทางการรับความรวมมือจาก
ตางประเทศ ในสาขาการพัฒนาดานตาง ๆ ในพื้นที่เนื่องจากคณะทูตไดรับทราบความตองการ
ของประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งยังเปนการกระจายขอเท็จจริง และเปนอีกชองทางหนึ่งในการเผยแพร
นโยบายของรัฐบาลและการดำเนินการเพื่อแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต ขณะเดียวกันรัฐบาล
ยังไดใหขอมูลขอเท็จจริงอยางตอเนื่องแก OIC ที่ไทยเขาเปนผูสังเกตการณตั้งแตป ๒๕๕๑ มาจนถึง
ปจจุบันที่เกี่ยวกับสถานการณจังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งทำให OIC เกิดความเขาใจที่ถูกตองวา
สถานการณ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต เ ป น ป ญ หาภายในของไทย รวมทั้ ง ยั ง เข า ใจพั ฒ นาการของ
สถานการณจังหวัดชายแดนภาคใตในเชิงบวก และแนวทางการแกไขปญหาของรัฐบาลไทยตาม
แนวทาง “เขาถึง เขาใจ และพัฒนา”
รายงานแสดงผลการดำเนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
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๑๐.๗.๓ รัฐบาลไดดำเนินการตาม “ยุทธศาสตรการสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษา
ไทยมุสลิมในตางประเทศ” ซึง่ คณะรัฐมนตรีมมี ติเมือ่ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๐ เห็นชอบการใหการ
สนับสนุนนักศึกษาไทยที่กำลังศึกษาตั้งแตปงบประมาณ ๒๕๕๑ รวม ๓ แนวทางหลัก ประกอบดวย
(๑) จั ด สรรงบประมาณให กั บ สถานเอกอั ค รราชทู ต และสถานกงสุ ล ใหญ ดำเนิ น โครงการและ
กิจกรรมเพื่อสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิมในตางประเทศ โดยในป ๒๕๕๓ มีจำนวน
๓๙ โครงการ (๒) ใหทุนแกนักศึกษาไทยมุสลิมจากจังหวัดชายแดนภาคใตไปศึกษาในตางประเทศ
โดยเริ่มนำรองเมื่อป ๒๕๕๑ จำนวน ๒๓ ทุน (ระดับต่ำกวาปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก) ณ ประเทศมาเลเซีย สิงคโปร อินเดีย อียิปต และออสเตรเลีย รวม ๕๐ ลานบาท และ
(๓) การแสวงหาความรวมมือจากตางประเทศเรื่องทุนการศึกษาและการพัฒนาการศึกษาเพื่อพัฒนา
ศักยภาพและคุณภาพของครูและผูบริหารสถานศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต และชวยพัฒนา
เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตไดอยางยั่งยืน ซึ่งไทยไดรับจากตางประเทศสำหรับเยาวชน
ไทยมุสลิม กวา ๔๐๐ ทุน (จากประเทศตาง ๆ ในตะวันออกกลาง ประเทศเพื่อนบาน และในเอเชีย)
๑๐.๘ ดานการบริหารจัดการในพื้นที่ ในป ๒๕๕๒ รัฐบาลไดเสนอกฎหมายการบริหาร
ราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต โดยมีเปาหมายเพื่อปรับปรุงโครงสรางการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใตใหเปนกลไกที่มีเอกภาพในการทำงาน และสามารถขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลให
บังเกิดผล โดยยกฐานะของศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) ใหมีบทบาท
ดานการพัฒนาทีส่ มดุลกับการทำงานในดานความมัน่ คง จนกระทัง่ เมือ่ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ ไดมี
การบังคับใชพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต พุทธศักราช ๒๕๕๓ ซึ่งมีผล
ใหจัดตั้งศูนยอำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใตเปนสวนราชการถาวรที่ไดรับมอบหมายให
เปนหนวยงานเจาภาพหลัก รับผิดชอบการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตรวมกับหนวยงานที่
เกี่ยวของ
๑๐.๙ จัดใหมีระบบนิติวิทยาศาสตรที่มีประสิทธิภาพ กระทรวงยุติธรรม โดยสถาบัน
นิติวิทยาศาสตร มี ภ ารกิ จ พิ เ ศษที่ ไ ด รั บ มอบหมายจากรั ฐ บาล เพื่ อ อำนวยความยุ ติ ธรรมใหแก
ประชาชนจากเหตุ ก ารณ ค วามไม ส งบใน ๓ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต ภารกิ จ โดยรวม ได แ ก
(๑) การจัดฝกอบรมดานนิติวิทยาศาสตร แกประชาชน ทหาร ตำรวจในพื้นที่ (๒) การสนับสนุน
เครื่องมือ อุปกรณในการตรวจสถานที่เกิดเหตุ และระวังหลักฐานในสถานที่เกิดเหตุแกเจาหนาที่และ
ทหารอยางตอเนื่อง (๓) รวมปฏิบัติงานเต็มรูปแบบกับกองทัพภาค ๔ (๔) สนับสนุนการตรวจพิสูจน
ดานนิตวิ ทิ ยาศาสตรในคดีตา ง ๆ ซึง่ มีผลการดำเนินการระหวางวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒-๓๐ กันยายน
๒๕๕๓ ดังนี้
๑๐.๙.๑ การจัดเก็บขอมูลในระบบฐานขอมูลนิติวิทยาศาสตร ในป ๒๕๕๓ รวม
ทั้งสิ้น ๖๗๐ คดี
๑๐.๙.๒ การออกตรวจสถานที่เกิดเหตุพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต นับวาเปนหัวใจ
สำคัญของการสืบสวนสอบสวน โดยมีวิธีการบันทึกขอมูลรายละเอียด เก็บรวบรวมพยานหลักฐาน
สอบปากคำผู เ สี ย หายหรื อ พยานที่ อ ยู บ ริ เวณสถานที่ เ กิ ด เหตุ เพื่ อ ให ไ ด ข อ มู ล พยานหลั ก ฐาน
มาพิสูจนวามีการกระทำความผิดเกิดขึ้น เพื่อพิสูจนหาความเชื่อมโยงผูตองสงสัยหรือผูเกี่ยวของกับ
รายงานแสดงผลการดำเนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
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สถานที่เกิดเหตุ และเพื่อพิสูจนยืนยันตัวผูกระทำความผิด การเก็บรวบรวมพยานวัตถุ และหรือ
พยานเอกสาร จะไดจากสถานทีเ่ กิดเหตุจากตัวผูต อ งสงสัย จากตัวผูเ สียหายหรือผูต ายและจากทีอ่ นื่ ๆ
การออกตรวจสถานที่เกิดเหตุมีผลการดำเนินงานตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๕๒-กันยายน ๒๕๕๓ มีดังนี้
(๑) การออกตรวจสถานที่เกิดเหตุ จำนวน ๕๓๘ เรื่อง (๒) การจัดทำรายงานผลการตรวจสถานที่
เกิดเหตุ จำนวน ๘๐ เรือ่ ง (๓) การจัดทำรายงานผลการตรวจพิสจู นสารระเบิดและสารเสพติดเบือ้ งตน
(Ion scan) จำนวน ๖๔๔ เรื่อง (๘,๒๐๕ รายการ) (๔) การตรวจเก็บประวัติบุคคล (ตองสงสัย)
จำนวน ๔๖๔ เรื่อง (๑,๖๖๐ รายการ) (๕) การตรวจเก็บประวัติบุคคล (ปองปราม) จำนวน ๑๘ เรื่อง
(๒,๙๘๘ รายการ) ทั้งนี้ การตรวจพิสูจนสารพันธุกรรม (DNA) จากวัตถุพยานในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใตไดจัดเก็บสารพันธุกรรมเพิ่มเติม จำนวน ๒๗๘ รายการ (ตุลาคม ๒๕๕๒-กันยายน
๒๕๕๓ จำนวน ๒,๓๑๙ รายการ) และสามารถนำพิสูจนเปนพยานหลักฐานในคดีอาญาจังหวัด
ชายแดนภาคใต เดือนกันยายน จำนวน ๑๒ คดี (ตุลาคม ๒๕๕๒-กันยายน ๒๕๕๓ จำนวน ๑๔๒ คดี)
โดย Matching จากฐานขอมูล ประกอบดวย Matching จากขอมูลบุคคล จำนวน ๑๑ รายการ และ
Matching จากวัตถุพยาน จำนวน ๒๖ รายการ
๑๐.๙.๓ การฝกอบรมการเก็บรวบรวมหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตรเพื่อสนับสนุน
ดานการขาวในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต หลักสูตรพัฒนาศักยภาพการเก็บรวบรวมพยานหลัก
ฐาน สำหรับเจาหนาที่ชุดรวบรวมหลักฐานดานการขาวเฉพาะกิจชุดนิติวิทยาศาสตร ศูนยขาวกรอง
จังหวัดชายแดนภาคใต จำนวน ๓ รุน (ตามชุดปฏิบัติการ) จำนวน ๕๐ คน อบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง ยุทธวิธีและความปลอดภัยในการใชอาวุธ สำหรับขาราชการ/พนักงานราชการ และเจาหนาที่
ชุดปฏิบัติงานนิติวิทยาศาสตรในจังหวัดชายแดนภาคใต สถาบันนิติวิทยาศาสตร จำนวน ๒ รุน
รวม ๕๐ คน การอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารการเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน ทัง้ จากสถานทีเ่ กิดเหตุ จากตัว
ผูตองหาหรือผูตองสงสัยจากผูเสียหายหรือผูเสียชีวิต และจากที่อื่น ๆ สำหรับ ชุดปฏิบัติการจาก
หนวยเฉพาะกิจ กรมทหารพราน ในพื้นที่ชายแดนภาคใต จำนวน ๒ รุน จำนวน ๒๐๐ คน
๑๐.๙.๔ การสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับงานดานบริหารความยุติธรรมแก
ประชาชนกลุมเปาหมาย โดยดำเนินโครงการสงเสริมสิทธิเสรีภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต โดยใช
หลักสูตรศาสนธรรมนำสันติสุข ซึ่งมีเนื้อหาวิชาเกี่ยวกับหลักศาสนาอิสลาม หลักสิทธิเสรีภาพ
หลักสิทธิมนุษยชน สิทธิตามกฎหมายพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน
พ.ศ. ๒๕๔๘ พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ การเขาถึง
กระบวนการยุติธรรม การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเตรียมความ
พรอมดานอาชีพ การดำเนินงานการพัฒนาหลักสูตรและเตรียมวิทยากรสำหรับใหความรูกับกลุม
เปาหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต โดยมีกลุมเปาหมายเปนกลุมเยาวชนในพื้นที่ ๕ จังหวัด
ชายแดนภาคใต จำนวนไมนอยกวา ๘๐๐ คน
ทั้งนี้ ไดดำเนินการอบรมใหความรูกับกลุมเปาหมายจำนวน ๒ กลุมคือ
กลุมเยาวชนในสถานศึกษา (โรงเรียนปอเนาะ) และกลุมเยาวชนนอกสถานศึกษา ซึ่งไดรับการ
คัดเลือกจากคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด โดยกลุมเยาวชนในสถานศึกษา มีผูเขารับการ
อบรมจำนวน ๔๕๐ คน และผานเกณฑการประเมินความรูไมต่ำกวารอยละ ๘๐ จำนวน ๔๓๔ คน
รายงานแสดงผลการดำเนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
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คิดเปนรอยละ ๙๖.๔๔ (จากแบบทดสอบจำนวน ๑๐ ขอ) และกลุม เยาวชนนอกสถานศึกษา มีผเู ขารับ
การอบรมจำนวน ๔๐๕ คน และผานเกณฑการประเมินความรูไ มตำ่ กวารอยละ ๘๐ จำนวน ๓๙๗ คน
คิดเปนรอยละ ๙๘.๐๒ (จากแบบทดสอบจำนวน ๑๕ ขอ) เมื่อรวมกลุมเปาหมายทั้งสองกลุมแลว
พบวามีผูเขารับการอบรมเปน จำนวนรวมทั้งสิ้น ๘๕๕ คน และผานเกณฑการประเมินความรู
ไมต่ำกวารอยละ ๘๐ จำนวน ๘๓๑ คน คิดเปนรอยละ ๙๗.๑๙

๑๑. การเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง

คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ ห็ น ชอบหลั ก เกณฑ ก ารให ค วามช ว ยเหลื อ ผู ไ ด รั บ ความเสี ย หาย
จากเหตุการณความไมสงบทางการเมือง เมือ่ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๓ กระทรวงสาธารณสุขไดจดั ทำ
แผนฟนฟูสุขภาพกายและสุขภาพจิตระยะเวลา ๑ ป แบงเปน ๓ ระยะ คือ (๑) ระยะวิกฤตและ
ฉุกเฉิน ภายใน ๑ เดือน (วันที่ ๓๑ พฤษภาคม-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๓) จัดทีมสุขภาพจิตระดับ
อำเภอและจังหวัด ลงเยี่ยมใหการปฐมพยาบาลทางจิตเบื้องตน (๒) ระยะหลังไดรับผลกระทบ (หลัง
เหตุการณสงบ) ภายใน ๑-๓ เดือน (วันที่ ๓๐ มิถุนายน-๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๓) จัดอบรมอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมูบาน (อสม.) เชิงรุก ในการเฝาระวังปญหาสุขภาพกายและจิตในชุมชน
และ (๓) การฟนคืนตัวของสังคม ภายใน ๓-๖ เดือน (วันที่ ๓๐ สิงหาคม-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓)
ผลการดำเนินงานออกหนวยแพทยเคลื่อนที่ ๒,๔๑๖ ตำบล ตรวจสุขภาพทางกาย ๖๑๑,๘๐๓ ราย
พบปญหาทางกาย ๑๑๘,๙๘๕ ราย ไมพบปญหาทางกาย ๔๙๒,๘๑๘ ราย ใหการรักษา/การปรึกษา
๑๕๓,๓๔๔ ราย และจากการตรวจสุ ข ภาพทางจิ ต ใจ ๕๗๙,๗๙๘ ราย พบป ญ หาสุ ข ภาพจิ ต
๑๒,๒๒๐ ราย พบมีปญหาซึมเศรา ๓,๙๔๔ ราย โรควิตกกังวล จำนวน ๘,๐๗๐ ราย และอื่น ๆ
๑,๑๔๐ ราย ไมพบปญหาทางจิตใจ ๕๖๗,๕๗๘ ราย ใหการรักษา/การปรึกษา ๕๙,๓๖๕ ราย รวม
ทั้งจัดตั้งศูนยวิกฤตสุขภาพจิต (Mental Health Crisis Center: MCC) ในโรงพยาบาลศูนย
โรงพยาบาลทั่วไป เพิ่มเติมอีก ๙๔ แหงทั่วประเทศ สำหรับการชวยเหลือเยียวยาผูไดรับผลกระทบ
จากเหตุการณความไมสงบฯ ในเดือนเมษายน ๒๕๕๒ และเดือนมีนาคม ๒๕๕๓ ดังนี้
๑๑.๑ การชวยเหลือเยียวยาผูไดรับบาดเจ็บ ทุพพลภาพและเสียชีวิต จำนวน ๑,๘๕๓ ราย
เปนเงิน ๑๐๙,๙๒๓,๒๐๙ บาท ณ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ ดังนี้ (๑) บาดเจ็บเล็กนอย จำนวน
๑,๐๓๓ ราย (๒) บาดเจ็บ จำนวน ๖๒๐ ราย (๓) บาดเจ็บสาหัส จำนวน ๙๐ ราย (๔) ทุพพลภาพ
จำนวน ๑๓ ราย (๕) เสียชีวิต จำนวน ๙๖ ราย และ (๖) ชวยเหลือคารักษาพยาบาลเปนกรณีพิเศษ
จำนวน ๑ ราย
๑๑.๒ การชวยเหลือตอเนื่อง เปนเงินยังชีพรายเดือนแกผูทุพพลภาพ ๑๓ ราย เปนเงิน
๓,๐๐๐ บาท/เดือน บุตรผูเสียชีวิต ๕๘ ราย เปนเงิน ๒,๕๐๐ บาท/เดือน และบุตรผูทุพพลภาพ
๑๔ ราย รวมจำนวน ๘๕ ราย เปนเงิน ๗๐๙,๐๐๐ บาท
๑๑.๓ การชวยเหลือระยะยาว ไดดำเนินโครงการสำรวจความเดือดรอนของประชาชน
ผูร ว มชุมนุมทางการเมือง เพือ่ ใหไดขอ มูลในการกำหนดแนวทางการชวยเหลือทัง้ ในระยะสัน้ ระยะกลาง
และระยะยาว ดวยการสำรวจขอมูลกลุมเปาหมายที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย ไดใหการชวยเหลือจำนวน ๓,๙๑๐ ราย แยกเปนกลุมที่ใหการชวยเหลือสงตัวกลับ
ภูมิลำเนา ๒,๑๗๒ ราย และกลุมที่ไดรับการเยียวยาชวยเหลือเปนเงิน ๑,๗๓๘ ราย
รายงานแสดงผลการดำเนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
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ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ

๑. การจัดหาอาวุธยุทโธปกรณใหทันสมัยยังประสบกับขอจำกัดดานทรัพยากร จำเปนตอง
พิ จ ารณาแนวทางจั ด หาอาวุ ธ ยุ ท โธปกรณ ด ว ยความรอบคอบบนพื้ น ฐานของศั ก ยภาพและ
ความพรอมของสถานการณทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพื่อรักษาความเขมแข็งและมั่นคง
ของประเทศไดอยางยั่งยืน
๒. ผูกระทำผิดกรณีการละเมิดสถาบันพระมหากษัตริยที่อยูนอกราชอาณาจักรโดยเฉพาะ
การกระทำความผิดผาน Server ที่อยูตางประเทศ ทำใหการตรวจสอบขอมูลเปนไปอยางยาก
ลำบาก
๓. การชุมนุมในที่สาธารณะยังไมมีกฎหมายมารองรับ ทำใหการควบคุมการชุมนุมเปน
ไปดวยความยากลำบากและเปนการละเมิดสิทธิของผูที่อยูบริเวณใกลเคียงการชุมนุม
๔. การปฏิ รู ป กฎหมายการดู แ ลสื่ อ เพื่ อ ประชาชน ขณะนี้ ยั ง ไม มี ร ายละเอี ย ดแนวทาง
การปฏิบัติที่ชัดเจน
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