
รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ส านักงานสภาความมัน่คงแห่งชาติ 

ระหว่างวันที่ ๑ ถึง ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

ล าดับ นโยบายรัฐบาล/การสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิด
ชอบ วัน

ที ่
สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ รวมถึง ปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

๑ 
 

นโยบายรัฐบาลที่ ๑  
เร่ือง การปกป้องและเชิดชู
สถาบันพระมหากษัตริย ์
และ นโยบายรัฐบาลที่ ๒    
เร่ือง การรักษาความมั่นคง
ของรัฐและการต่างประเทศ 

   ๑. การประชุมสภาความมัน่คงแห่งชาติ  
    การประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ คร้ังท่ี ๒/๒๕๕๘  
เมื่อวันท่ี ๑๒ ต.ค. ๒๕๕๘ โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน สรุปผลการประชุม ดังนี้ 
  - เสนอเพื่อทราบ รวม ๕ เรื่อง คือ (๑) ภาพรวมการด าเนินงาน
ด้านความมั่นคงของส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (๒) การบูรณาการข้อมลูด้านความมั่นคง 
(๓) การขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจงัหวัดชายแดนภาคใต้ (๔) ผลการ
ประชุมคณะท างานร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านการต่อต้าน 
การก่อการร้ายและอาชญากรรมขา้มชาติ ภายใต้กรอบ BIMSTEC 
ครั้งท่ี ๗ และ (๕) การประเมินสถานการณด์้านความมั่นคง เพื่อใช้
ประกอบการวางแผนการท างานดา้นความมั่นคงในระยะต่อไป 
  - เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาคือ ร่างแผนผนึกก าลังและทรัพยากรเพื่อ
ป้องกันประเทศ (ฉบับใหม่) รองรบัยุทธศาสตร์การเตรยีมพร้อม

๑๖,๕๐๐ 
บาท 

สมช. 



- ๒ - 

ล าดับ นโยบายรัฐบาล/การสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิด
ชอบ วัน

ที ่
สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ รวมถึง ปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

แห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑) เพื่อเสรมิสร้างศักยภาพของชาติ
ในการป้องกันประเทศ โดยให้ความส าคญักับการเตรยีมทรัพยากร
จากฝ่ายพลเรือน เพื่อสนับสนุนกองทัพเมื่อมีการร้องขอใน
สถานการณ์การสู้รบ  

     ๒. การขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงแห่งชาติและยุทธศาสตร์
ความมั่นคงเฉพาะเร่ือง  
    การประชุมคณะท างานขับเคลื่อนนโยบายความมัน่คงแห่งชาติ
และยุทธศาสตร์ความมั่นคงเฉพาะเร่ือง คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันท่ี 
๑๔ ต.ค. ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติรับทราบแผนปฏบิัติราชการประจ าป ี
พ.ศ. ๒๕๕๙ และก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคง
แห่งชาติและยุทธศาสตร์ความมั่นคงเฉพาะเรื่องของ สมช. ดังนี้  
(๑) เร่งรัดการจัดท านโยบาย/ยุทธศาสตร์ความมั่นคงเฉพาะเรื่องที่อยู่
ระหว่างด าเนินการให้แล้วเสร็จเพือ่เป็นกรอบในการจัดท าโครงการ
ส าคัญ Flagship Project)  
(๒) ให้ขับเคลื่อนภารกิจด้านความมั่นคงในเชิงบูรณาการโดยสัมพันธ์
เชื่อมโยงกับนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔) 
และยุทธศาสตร์ความมั่นคงเฉพาะเรื่อง  โดยก าหนดโครงการส าคัญ 
(Flagship Project) 
 

๕,๗๐๐ บาท  



- ๓ - 

ล าดับ นโยบายรัฐบาล/การสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิด
ชอบ วัน

ที ่
สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ รวมถึง ปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

๒ 
 

นโยบายรัฐบาลที่ ๒    
เร่ือง การรักษาความมั่นคง
ของรัฐและการต่างประเทศ 

      

ประเด็นนโยบายท่ี ๒.๑ 
รัฐบาลให้ความส าคญัต่อ 
การเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมการเมืองและ 
ความมั่นคงอาเซียนในกิจการ 
๕ ด้าน ได้แก่ การบรหิาร
จัดการชายแดน การสร้าง
ความมั่นคงทางทะเล  
การแก้ไขปัญหาอาชญากรรม
ข้ามชาติ การสร้าง 
ความไว้วางใจกับประเทศ
เพื่อนบ้านและการเสริมสร้าง
ศักยภาพในการปฏิบัติการ
ทางทหารร่วมกันของอาเซียน 

   ๑. การบริหารจัดการชายแดน 
    ๑) แผนบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคง ที่ประชุม
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ครั้งท่ี ๔/
๒๕๕๘ เมื่อวันท่ี ๘ ต.ค. ๒๕๕๘ ณ ตึกสันติไมตรี ท าเนยีบรัฐบาล
โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน 
เห็นชอบในหลักการของร่างแผนบริหารจดัการชายแดนด้านความ
มั่นคง (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๔) โดย สมช. จะรบัข้อคิดเห็นท่ีประชุม
ไปปรับปรุงร่างแผนบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคงฯ 
    ๒) การประชุมเตรียมการคณะท างานด้านการจัดการชายแดน 
ไทย – มาเลเซีย คร้ังที่ ๒๔ เมื่อวันท่ี ๒๘ ต.ค. ๒๕๕๘  
ณ โรงแรมลี การ์เด้นส์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ที่ประชุม
หารือประเด็นปญัหาในพ้ืนท่ีชายแดนไทย – มาเลเซยี ดังน้ี  
(๑) การบรหิารจดัการชายแดนและการสร้างรั้วชายแดนไทย – มาเลเซีย 
(๒) การแก้ไขปญัหาบุคคลสองสญัชาติ (๓) การเปิดจุดผา่นแดนไทย 
– มาเลเซีย เพิ่มเติมตามความต้องการของภาคธุรกิจและการขยาย
เวลาด่าน และ (๔) ปญัหาผูห้ลบหนีเข้าเมือง 

 

 

 

 

 

 

๑๕,๐๐๐ 

บาท 

สมช. 



- ๔ - 

ล าดับ นโยบายรัฐบาล/การสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิด
ชอบ วัน

ที ่
สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ รวมถึง ปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

    ๒. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายสากลและปัญหา
อาชญากรรมข้ามชาติ    
    การประชุมหารือระดับรัฐมนตรีว่าด้วยความร่วมมือการบังคับ
ใช้กฎหมายและความมั่นคง (Security For Prosperity 
Dialogue – SFP Dialogue) เมื่อวันท่ี ๒๓ ต.ค. ๒๕๕๘  
ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยรัฐมนตรีประเทศอาเซียน
และจีนได้แลกเปลีย่นทรรศนะด้านความมั่นคงในภูมภิาคโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งด้านภัยคุกคามรูปแบบใหม่และการก่อการร้าย รวมถึงการ
ก าหนดเป้าหมายและการสถาปนากลไกระหว่างกันเพ่ือให้มีการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามที่มีลักษณะข้ามชาตริ่วมกัน
ระหว่างอาเซียนและจีนให้มีประสทิธิภาพและเกดิผลในทางปฏิบัติ 
โดยการประชุมดังกล่าวเป็นกรอบการประชุมครั้งแรกที่ฝา่ยจีนได้
จัดตั้งขึ้นโดยมุ่งหมายใหม้ีการประชุมในลักษณะนี้เกดิขึ้นทุกสองป ี

๑๐๐,๐๐๐ 

บาท 

 

 

ประเด็นนโยบายท่ี ๒.๒  
เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความ
รุนแรงในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ส่งเสรมิการพูดคยุ
สันติสุขกับผู้มีความคิดเห็น
ตา่งจากรัฐ พัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมที่สอดคล้องกับ

   การแก้ไขปญัหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
   ๑) การประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพ่ือพิจารณาการใช้
ถังแก็สคอมโพสิตแทนถังแก๊สเหล็กในพื้นทีจ่ังหวัดชายแดนภาคใต้ 
คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันท่ี ๑๔ ต.ค. ๒๕๕๘ ณ กองบัญชาการ
กองทัพบก โดยมี ผอ.ศปป. ๕ (พลโท สสิน ทองภักดี) ประธาน
อนุกรรมการ/เป็นประธานการประชุม  
      ที่ประชุมเห็นชอบแผนการด าเนินการแลกเปลีย่นถังแก๊ส 

 
 

 

สมช. 



- ๕ - 

ล าดับ นโยบายรัฐบาล/การสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิด
ชอบ วัน

ที ่
สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ รวมถึง ปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

ความต้องการของประชาชน  คอมโพสิตในพื้นที่ จชต. ตามที่ ศปป. ๕ เสนอ ซึ่งแบ่งเป็น ๔ กลุ่ม  
(๑) ลูกค้า (๒) ร้านคา้แก๊ส (๓) โรงบรรจุแก๊ส และ (๔) บริษัทเจ้าของ
แก๊ส มีแนวทางด าเนินการคือ จัดท าบัญชีในข้ันตอนของการรับ - ส่ง 
มีคณะท างานในระดับพ้ืนท่ี พร้อมรายงานความคืบหน้าและปัญหา
อุปสรรค                                  
  ๒) การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาท่ีดินและพัฒนา
ชุมชนบริเวณพ้ืนที่เชื่อมต่อกับเขตอุทยานแห่งชาติบูโด - สุไหงปา
ดี คร้ังท่ี ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันท่ี ๑๔ ต.ค. ๒๕๕๘ โดยมี เลขาธิการ 
ศอ.บต. นายภาณุ อุทัยรตัน์/ประธาน อปด. เป็นประธานการประชุม  
   - การติดตามความก้าวหน้าและรับรองแผนปฏิบัติการเดินส ารวจ
รังวัดเพื่อออกเอกสารสิทธิที่ดินในที่ดินนอกเขตอุทยาน มติที่ประชุม 
รับรองแผนปฏิบัติงานของกรมที่ดนิและให้รับรองข้อเสนอแนะ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจ้างลูกจ้างช่ัวคราวจากการสมัภาษณ์เป็น
การจัดหา เพื่อให้หัวหน้าหน่วยงานในพ้ืนท่ี และผู้น าชุมชน ผู้น า
ศาสนาได้มสี่วนร่วมด้วย  
   - การติดตามความก้าวหน้า/พิจารณาประเด็นการตัดโค่นไม้ยางที่
หมดอายุแล้ว และการเพิกถอนเขตอุทยาน คู่ขนานกับการใช้อ านาจ
ตามมาตรา ๔๔ มติที่ประชุม ให้น ามาตรา ๔๔ มาใช้บังคับตัดโค่นตน้
ยางพาราที่หมดอายุแล้ว ส่วนการเพิกถอนพื้นที่ท่ีพิสูจน์สิทธิ์แล้วนอก
เขตอุทยานแห่งชาติเพื่อรองรับ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ 
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ตุลาคม ๒๕๕๑ นั้น ให้มีการพิจารณาหารือกันอีกครั้ง 
  ๓) การจัดการประชุมการแก้ไขปัญหาบุคคลสองสัญชาติเพ่ือ
สนับสนุนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันท่ี ๒๖ 
ต.ค. ๒๕๕๘ เพื่อเป็นการติดตามสถานการณ์ปญัหาบุคคลสอง
สัญชาติในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงการหาแนวทางในการ
จัดท าบันทึกความเข้าใจ เกีย่วกับการแก้ไขปัญหาบุคคลสองสญัชาติ
ระหว่างไทยกับมาเลเซีย 
  ๔) การหารือกับผู้แทนส านักงบประมาณ เพ่ือปรับปรุงข้อมูล
โครงการและงบประมาณ ในลักษณะบูรณาการ เร่ืองการแก้ไข
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
เมื่อวันท่ี ๒๐ – ๒๑ ต.ค. ๒๕๕๘ โดยน าผลการหารือมาจัดท ากรอบ
งบประมาณในลักษณะบูรณาการ เรื่องการขับเคลื่อนการแกไ้ข
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
โดยเน้นกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับความต้องการของ กอ.รมน. ภาค ๔ 
สน. สรุปไดด้ังนี้ (๑) ยอดงบประมาณรวมทั้งสิ้น ๓๐,๑๗๖.๙๒๘๗ 
ล้านบาท (๒) จ านวนหน่วยงานท้ังหมดที่ได้รับงบประมาณ จ านวน 
๑๗ กระทรวง ๖๑ หน่วยงาน (๕๔ ส่วนราชการ ๓ หน่วยงานไม่
สังกัดกระทรวง ๓ รัฐวิสาหกิจและ ๑ หน่วยงานศาล) (๓) โครงการ
ส าคัญ (Flagship Project) จ านวน ๗,๕๔๓.๐๘๘๒ ล้านบาท และ 
โครงการของกลุ่มภารกจิงาน ๒๒,๖๓๓.๘๔๖๕ ล้านบาท 



- ๗ - 

ล าดับ นโยบายรัฐบาล/การสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิด
ชอบ วัน

ที ่
สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ รวมถึง ปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

ประเด็นนโยบายท่ี ๒.๓ 
พัฒนาและเสริมสรา้ง
ศักยภาพของกองทัพและ
ระบบป้องกันประเทศให้
ทันสมัย มีความพร้อมใน 
การรักษาอธิปไตย และ
ผลประโยชน์ของชาติ  
ปลอดพ้นจากการคุกคามทุก
รูปแบบ  
 

 ๒๒ 
ก.ค. 
๕๗ 
(มต ิ

คสช.) 

นโยบายการ
เตรียมพร้อม
แห่งชาติเป็น
กรอบการก าหนด
ยุทธศาสตร์ 
แนวทาง 
มาตรการ
แผนปฏิบัติการ 
เพื่อให้การบริหาร
จัดการ
สถานการณ์
ฉุกเฉินเป็นไป
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
สูงสุด ซึ่งนโยบาย
การเตรียมพร้อม
แห่งชาติ ได้ให้
ความส าคญักับ
แผนป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน

งานด้านการเตรียมพร้อมแห่งชาติ 
    การเข้าร่วมประชุมระดับโลกในกรอบ Nansen Initiative 
เพ่ือหารือเร่ืองการโยกย้ายถิ่นฐานอันเกิดจากผลกระทบด้านภัย
พิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เมื่อวันท่ี ๑๒ – ๑๖ 
ต.ค. ๒๕๕๘ ณ นครเจนีวา สมาพนัธรัฐสวิส  
   - การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมหารือระดับโลก เพื่อจัดท า 
Protection Agenda ส าหรับเป็นแนวทางปฏิบัติเท่านั้น ซึ่งยังไมม่ี
กฎหมายระหว่างประเทศครอบคลุมเกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าว 
ขณะเดียวกันผลการหารือจะเป็นเพียงบันทึก Agenda ที่รวบรวม
แนวทางการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ และ แนวทางการแก้ไขปัญหา
การโยกย้ายถิ่นฐานท่ีเกิดจากภัยพบิัติในประเทศต่าง ๆ กรอบความ
ร่วมมือสถานการณ์ และ ความท้าทายเท่านั้น โดยมิได้ระบุข้อผูกมัด
และไม่มสีถานะเป็นอนสุัญญาหรือผลผูกพันทางกฎหมายใด ๆ  
   - แนวทางปฏิบัติที่ส าคญัของ Protection Agenda (๑) การ
จัดท าฐานข้อมูลและเพิม่พูนความรู้ประเด็นการโยกย้ายถิ่นฐานอัน
เกิดจากผลกระทบด้านภัยพิบัติและ การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (๒) การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้มาตรการคุ้มครองทาง
มนุษยธรรมเพื่อผู้พลัดถิ่นท่ีได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ และ  
(๓) การบริหารจัดการความเสีย่งของประเทศต้นทาง 
   - ถ้อยแถลงของประเทศไทย (Statement) ประเทศไทยได้ให้

 
 

๑๕๑,๔๐๐ 
บาท 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

สมช. 
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แห่งชาติ ใน
สถานการณ์
ฉุกเฉิน มี
วัตถุประสงค์ให้
ทุกภาคส่วนมีการ
เตรียมความพร้อม 
เพื่อพร้อมเผชิญ
กับสาธารณภัย 
ภัยด้านความ
มั่นคง และ
สถานการณ์
ฉุกเฉิน ตั้งแต่ใน
ภาวะปกติ 
ตลอดจนใหม้ีการ
บริหารจดัการได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ทันท่วงที ในทุก
สถานการณ์ที่
เกิดขึ้น 

ความส าคญักับการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ โดยมี 
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การ
เตรียมพร้อมแห่งชาติ เป็นเครื่องมอืการด าเนินงานเชิงนโยบาย และ 
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็น
เครื่องมือการด าเนินงานเชิงปฏิบัต ิอย่างไรก็ตาม แผน ปภ.ชาติ 
ครอบคลมุเพียงการพลัดถิ่นภายในประเทศเท่านั้นไมร่วมถึงกรณีการ
พลัดถิ่นข้ามเขตแดน  
     - ข้อคิดเห็นของประเทศไทยกบัร่าง Protection Agenda  
มีดังนี ้(๑) การโยกย้ายถิ่นฐานข้ามพรมแดนควรมีการวิเคราะห์
บุคคลที่ควรไดร้ับความคุม้ครองใหชั้ดเจน เพื่อให้ประเทศท่ีให ้
ความช่วยเหลือตามหลักสิทธิมนุษยชนไม่ถูกรอนสิทธิ (๒) ฝึกซ้อม
เพื่อทดสอบแผนการเตรียมพร้อมมีความส าคัญในการบริหารจัดการ
ความเสีย่งเพื่อคุ้มครองผู้พลัดถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
(๓) ประเทศต้นทางและประเทศผูร้ับควรมมีาตรการคุม้ครองและ
เยียวยาผู้พลัดถิ่นอยา่งยั่งยืนให้กลบัมามีชีวิตที่ดีขึ้น (๔) ชุมชน
ท้องถิ่นในประเทศผู้รับผู้พลดัถิ่นควรเข้ามามสี่วนร่วมวางแผนและ
ด าเนินการร่วมกับภาครัฐในฐานะหุ้นส่วนผูม้ีส่วนได้เสีย และ  
(๕) การมีมาตรการดูแลผู้พลัดถิ่นที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะเด็ก สตรี 
และผู้พิการ เพื่อป้องกันไม่ใหผู้้พลดัถิ่นกลุ่มดังกล่าวตกอยู่ใน
ขบวนการค้ามนุษย์และผู้หลบหนีเข้าเมือง 
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 ประเด็นนโยบายท่ี ๒.๔ 
เสรมิสร้างความสัมพันธ์อันดี
กับนานาประเทศ ไม่ว่าใน
ด้านการเมือง เศรษฐกิจ หรือ
สังคม โดยจะน ากลไก
ทางการทูตแบบบูรณาการมา
ใช้ให้เกิดประโยชนส์ูงสุดแก่
ประชาชนท้ังทางตรงและ
ทางอ้อม  

   ๑. ความร่วมมือระหว่างไทย – อินเดีย 
    ๑) การประชุมเตรียมการประชุมคณะท างานเฉพาะกิจร่วม 
ไทย – อินเดีย เมื่อวันท่ี ๑๓ ต.ค. ๒๕๕๘ โดยมี รองเลขาธิการสภา
ความมั่นคงแห่งชาติ (นายปกรณ์ ศรีจันทร์งาม) เป็นประธาน  
ได้พิจารณาขอบเขตความร่วมมือและท่าทีของฝ่ายไทยต่อ  
(๑) คณะท างานเฉพาะกิจด้านกฎหมายและกระบวนการยตุิธรรม 
โดยมีประเด็นหารือ ได้แก่ การเร่งรัดคดตี่างๆที่อยู่ในข้ันตอน
กระบวนการทางกฎหมาย และ (๒) คณะท างานเฉพาะกิจด้านความ
ร่วมมือทางทะเล โดยมีประเด็นหารือ ได้แก่ ประเด็นที่เป็น
ผลประโยชน์ร่วมกัน อาทิ ความมัน่คงและปลอดภัยในมหาสมุทร
อินเดีย การจดัการภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ความร่วมมือทางวิชาการ 
และเศรษฐกิจทางทะเล 
    ๒) เอกอัครราชทูตอินเดียประจ าประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะ
และหารือข้อราชการกับเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ  
เมื่อวันท่ี ๑๕ ต.ค. ๒๕๕๘ เกี่ยวกบัการจัดประชุมคณะท างานร่วมวา่
ด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคง ไทย – อินเดีย และ คณะท างาน
เฉพาะกิจร่วม ไทย - อินเดีย    
    ๓) การประชุมคณะท างานเฉพาะกิจร่วมไทย-อินเดีย ระหว่าง
วันท่ี  ๒๖ – ๒๙ ต.ค. ๒๕๕๘ ณ กรุงนิวเดลี อินเดีย มีการประชุม
คณะท างานเฉพาะกิจใน ๒ สาขา ได้แก่ คณะท างานเฉพาะกิจด้าน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๔๐,๒๐๐ 
บาท 
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กฎหมายและกิจการยุติธรรม และ คณะท างานเฉพาะกจิด้านความ
ร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเล เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคดิ 
ประสบการณ์ และแนวทางปฏิบตัริะหว่างไทยกับอินเดีย ซึ่งหากท้ัง
สองฝ่ายเห็นพ้องในประเด็นใดก็อาจน าไปหารือในเวทีระดับสูงต่อไป 

     ๒. ความร่วมมือไทย - รัสเซีย  
    ๑) การประชุมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทวิภาคีไทย-รัสเซีย 
เมื่อวันท่ี ๑๖ ต.ค. ๒๕๕๘ ที่ประชุมหารือการสนับสนุนข้อมูล
เกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาติในรสัเซีย และความร่วมมือผ่านกลไก
คณะท างานร่วมว่าด้วยการหารือดา้นความมั่นคง (Thailand - 
Russia Joint Working Group on Security Consultations:  
JWG-SC) รวมทั้งสถานการณ์ปัจจบุันระหว่างไทยและรัสเซีย 
    ๒) เอกอัครราชทูตรัสเซียประจ าประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะ 
และหารือข้อราชการกับเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เมื่อ
วันท่ี ๒๐ ต.ค. ๒๕๕๘ ได้หารือข้อราชการถึงแนวทางความร่วมมือ
ระหว่าง สมช. ไทย กับ สมช. รสัเซีย รวมถึงการหารือในเรื่องความ
พยายามในการจดัการประชุมคณะท างานร่วมว่าด้วยการหารือด้าน
ความมั่นคง ครั้งท่ี ๒ 

 

  



- ๑๑ - 

ล าดับ นโยบายรัฐบาล/การสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิด
ชอบ วัน

ที ่
สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ รวมถึง ปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

     ๓. ความร่วมมือไทย – อิสราเอล 
    เอกอัครราชทูตอิสราเอลประจ าประเทศไทยเข้าเย่ียมคารวะ 
และหารือข้อราชการกับเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ  
เมื่อวันท่ี ๒๑ ต.ค. ๒๕๕๘ โดยไดห้ารือข้อราชการเกีย่วกับการจดั
ประชุมหารือด้านความมั่นคงระหว่างไทย - อิสราเอลครั้งต่อไป 
รวมถึงการให้ความเชื่อมั่นในสถานการณ์ความมั่นคงของไทย 

  

     ๔. ความร่วมมือในกรอบอาเซียน 
   การเข้าร่วมการประชุมสัมมนา ASEAN Regional Forum 
(ARF) Seminar on Operationalizing Confidence 
Building Measures in the ARF ระหว่างวันท่ี ๒๒ – ๒๓ ต.ค. 
๒๕๕๘ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ หารือเกี่ยวกับมาตรการเสริมสร้าง
ความไว้เนื้อเชื่อใจด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ และมิตดิ้านไซเบอร์ 
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส ความร่วมมือและบรรทดัฐานระหว่าง
ประเทศในการลดความเสี่ยงของความขัดแย้ง ในกรณีที่เกดิอุบัติภยั
ทางไซเบอร์ในระดับชาติหรือระหว่างประเทศ 

๔๐,๓๕๐ 
บาท 

 

 


