
รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ส านักงานสภาความมัน่คงแห่งชาติ 

ระหว่างวันที่ ๑ ถึง ๓๐ พฤศจิกายน 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
สถาบันพระมหากษัตริย์ 
และ นโยบายรัฐบาลที่ ๒    
เร่ือง การรักษาความมั่นคง
ของรัฐและการต่างประเทศ 

       การขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงแห่งชาติและยุทธศาสตร์
ความมั่นคงเฉพาะเร่ือง 
    ๑) การประชุมคณะท างานขบัเคลื่อนนโยบายความมั่นคง
แห่งชาติและยุทธศาสตร์ความมั่นคงเฉพาะเร่ือง คร้ังท่ี ๒/๒๕๕๘ 
เมื่อวันท่ี ๒ พ.ย. ๒๕๕๘  
          ติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคง
แห่งชาติและยุทธศาสตร์ความมั่นคงเฉพาะเรื่องของ สมช. รวมทั้ง
เร่งรัดการจัดท านโยบาย/ยุทธศาสตร์ความมั่นคงเฉพาะเรื่องที่อยู่
ระหว่างด าเนินการให้แล้วเสร็จ และพิจารณาก าหนดโครงการส าคญั 
(Flagship Project) ที่สะท้อนถึงสัมฤทธ์ิผลในการด าเนินงานภายใต้
ยุทธศาสตร์ความมั่นคงเฉพาะเรื่อง 
    ๒) จัดการประชุมเพ่ือก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานของ 
สมช. ระยะ ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ เมื่อวันท่ี ๑๘ พ.ย. ๒๕๕๘   
          วางแผนเชิงยุทธศาสตรท์ี่จะเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๔,๐๐๐ 
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 

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน และนโยบายนายกรัฐมนตรี โดย
หารือประเด็นท่ีจะพจิารณา ได้แก ่การประเมินภาพความส าเร็จ  
การใช้จ่ายงบประมาณ ภารกิจยุทธศาสตร์ ภารกิจการบรหิารองค์กร 
การท า SWOT การก าหนดกลุม่เปา้หมาย และการก าหนดเป้าหมาย
และขอบเขตการปฏิบตัิงานระยะ ๔ ปีท่ีครอบคลมุสาระส าคญัตาม
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
    ๓) จัดการประชุมสัมมนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและขับเคลื่อน
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ กับหน่วยงานกลาง เมื่อวันท่ี ๑๑ 
พ.ย. ๒๕๕๘  
          ก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงฯ และ
ยุทธศาสตร์เฉพาะเรื่องไปสู่การปฏิบัติในระยะต่อไปให้มี
ประสิทธิภาพ แนวทางการจัดท าโครงการส าคัญ (Flagship 
Project) เพื่อรองรับนโยบาย/ยุทธศาสตร์เฉพาะเรื่องไปสู่การปฏิบตัิ
ที่เป็นรูปธรรม 
    ๔) การจัดการประชุมเชิงปฏบิัติการเพ่ือก าหนดแนวทางการ
จัดท าโครงการส าคัญ (Flagship Project) เมื่อวันท่ี ๒๖ – ๒๗ 
พ.ย. ๒๕๕๘  
          ติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคง
แห่งชาติและยุทธศาสตร์ความมั่นคงเฉพาะเรื่องของ สมช. และ
ทบทวนการก าหนดโครงการส าคญั (Flagship Project) ที่สะท้อนถึง

 
 
 
 
 
 
 
 

๒๓,๒๐๐ 
บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 

๔๗,๔๐๐ 
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 

สัมฤทธ์ิผลในการด าเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ความมั่นคงเฉพาะ
เรื่อง  
          จัดท าร่างคู่มือการขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ
และยุทธศาสตร์ความมั่นคงเฉพาะเรื่องของ สมช. เพื่อเป็นกรอบ
ทิศทางให้ส านักภายใน สมช. สามารถด าเนินการตามแผนงานได้
อย่างชัดเจน สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและแผนบรหิารราชการ
แผ่นดิน  
          หารือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย กห. กต. 
ทส. ทร. สตม. สปน. สขช. และ กอ.รมน. เพื่อก าหนดแผนงานและ
พิจารณาปญัหาที่อาจเกิดขึ้นในการขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคง
แห่งชาติและยุทธศาสตร์ความมั่นคงเฉพาะเรื่องของ สมช. ไปสู่การ
ปฏิบัติ โดยการก าหนดเป็นโครงการส าคญั (Flagship Project) ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

๒ 
 

นโยบายรัฐบาลที่ ๒    
เร่ือง การรักษาความมั่นคง
ของรัฐและการต่างประเทศ 

      

ประเด็นนโยบายท่ี ๒.๑ 
รัฐบาลให้ความส าคญัต่อ 
การเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมการเมืองและ 

   ๑. ยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติของไทยต่อประเทศรอบบ้าน  
    ที่ประชุมคณะกรรมการร้อยกรองงานของสภาความมั่นคง
แห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒ พ.ย. ๒๕๕๘ มีมตเิห็นชอบ
ร่างยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติของไทยต่อประเทศรอบบ้าน 

๕๘,๙๐๐ 

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 

ความมั่นคงอาเซียนในกิจการ 
๕ ด้าน ได้แก่ การบรหิาร
จัดการชายแดน การสร้าง
ความมั่นคงทางทะเล  
การแก้ไขปัญหาอาชญากรรม
ข้ามชาติ การสร้าง 
ความไว้วางใจกับประเทศ
เพื่อนบ้านและการเสริมสร้าง
ศักยภาพในการปฏิบัติการ
ทางทหารร่วมกันของอาเซียน 

พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔ โดยจะไดป้รับแก้ในรายละเอียดก่อนน าเสนอ
ให้ สภา มช. พิจารณาต่อไป 
๒. ฐานข้อมลูอัตลักษณ์บุคคลแหง่ชาติ  
    จัดการประชุมคณะอนกุรรมการเฉพาะกิจพิจารณาแนว
ทางการจัดต้ังฐานข้อมลูอัตลักษณ์บุคคลแห่งชาติ คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๙  
เมื่อวันท่ี ๑๖ พ.ย. ๒๕๕๘  
      รับทราบถึงเจตนารมณ์ของนายกรัฐมนตรีในการพยายาม
บูรณาการฐานข้อมลูอัตลักษณ์บุคคลให้ส าเร็จลุล่วงและเกดิ
ประโยชนส์ูงสุด ควรมีการจัดตั้งศนูย์การบริหารอัตลักษณ์บคุคล  
      ในเบื้องต้นเห็นควรให้เริ่มจากการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการ
บริหารอัตลักษณ์บุคคล ซึ่งมผีู้ปฏบิัติงานท่ีได้รบัมอบหมายเป็นผู้
ประสานหลักประจ าแต่ละหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง โดย
มอบหมายให้กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารและ
กระทรวงมหาดไทย ไปพิจารณาความสามารถในการเป็นเจ้าภาพ
หลักการจดัตั้งศูนย์ประสานงานการบริหาร อัตลักษณ์บุคคล และ
พัฒนาเป็นศูนย์การบริหารอตัลักษณ์บุคคลต่อไป 

 

 

๒๙,๐๐๐ 

บาท 

ประเด็นนโยบายท่ี ๒.๒  
เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความ
รุนแรงในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ส่งเสรมิการพูดคยุ

      การแก้ไขปญัหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
   ๑) การจัดการประชุมฝ่ายเลขานกุารร่วมคณะกรรมการพิจารณา
การจัดท างบประมาณในลกัษณะบรูณาการ เร่ือง การขับเคลื่อนการ
แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

๔๒,๕๐๐ 
บาท 

 

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 

สันติสุขกับผู้มีความคิดเห็น
ต่างจากรัฐ พัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชน  

เมื่อวันที่ ๓ พ.ย. ๒๕๕๘  
          ที่ประชุมพิจารณา (๑) แนวทางการประสาน และ บรูณาการ 
โครงการหลักของกลุม่ภารกิจงาน ๗ กลุม่ภารกจิ ประกอบด้วย เรื่องพืน้ที่
เป้าหมาย เรื่องแผนงานโครงการ และเรื่องความต้องการของประชาชนใน
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (๒) เปา้หมายแผนปฏิบัติการฯ ระยะเวลา ๓ 
ปีตามทีไ่ด้รบัอนุมตัิจาก หน.คสช. ทัง้ ๗ กลุม่ภารกิจ (๓) เปา้หมาย
แผนปฏิบตัิการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (๔) ตัวช้ีวัดของแผน
งบประมาณในลกัษณะบูรณาการ เช่น ตัวช้ีวัดระดบัผลกระทบ (Impact) 
และตวัช้ีวัดระดับผลลพัธ์ (Outcome) และ (๕) กรอบงบประมาณใน
ลักษณะบรูณาการ เรื่องการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหา จชต. โดยที่
ประชุมได้พจิารณาความถกูต้องครบถ้วนของข้อมลูโครงการหลักของกลุม่
ภารกิจงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นรายกลุ่มภารกจิ  
   ๒) จัดการประชมุเชงิปฏิบัตกิารหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณตาม
แผนงบประมาณในลกัษณะบูรณาการ เร่ืองขับเคลื่อนการแก้ไขปญัหา 
จชต. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และสนับสนนุความต้องการของ
ประชาชนในพ้ืนที่ เมื่อวันที่ ๕ พ.ย. ๒๕๕๘  
          รับทราบ แนวทางการด าเนินงานและกรอบงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๙ สาระส าคญัของโครงการส าคัญ (Flagship Project) ประเด็น
ข้อพิจารณาร่วมกนัจากการแบ่งกลุ่มย่อยตามกลุ่มภารกจิงาน ทั้ง ๗ กลุ่ม 
กลุม่ภารกจิทุกกลุม่ได้รว่มกันพจิารณาปรบัแผนงานและก าหนด

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๖๒,๓๕๐ 
บาท 
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ล าดับ นโยบายรัฐบาล/การสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิด
ชอบ วัน

ที ่
สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ รวมถึง ปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

เป้าหมายของโครงการให้ชัดเจนขึน้ ระบุรายละเอียดของกจิกรรม และ
ความถูกตอ้งของงบประมาณในลกัษณะบูรณาการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ของแตล่ะกลุ่มภารกจิ ๑-๗ ตามแผนปฏิบัตกิารการแก้ไขปญัหาและ
พัฒนา จชต. พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ เพื่อให้การปฏิบัติงานของแตล่ะ
หน่วยงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมี กอ.รมน. และ ศอ.บต. เป็น
เจ้าภาพหลัก 
   ๓) จัดการประชมุส่วนราชการที่เกี่ยวขอ้ง เพ่ือพิจารณาขับเคลื่อน
แนวทางของภาครัฐกบัองคก์รระหว่างประเทศ (IGOs) และองคก์ร
พัฒนาเอกชน (NGOs ที่เกี่ยวข้อง) กับจังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อ
วันที่ ๑๒ พ.ย. ๒๕๕๘  
          ได้ศึกษาและตรวจสอบข้อเท็จจริงทีเ่กี่ยวข้อง เพือ่เพิม่
ประสทิธิภาพการขบัเคลือ่นแนวทางของภาครัฐต่อองค์กรพัฒนาเอกชน 
(NGOs) ที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่ง คปต.ไดเ้ห็นชอบ
แนวทางดังกล่าวไว้ เมือ่ ๒๖ ก.พ. ๒๕๕๘ โดย คปต. ได้ก าหนดให้ กต. 
รับผดิชอบในฐานะหนว่ยงานเจ้าภาพหลกักลุม่ภารกิจงานสร้างความ
เข้าใจทั้งในประเทศและตา่งประเทศ/สทิธิมนุษยชน ในเบื้องต้น สมช. 
พิจารณาเห็นวา่การขับเคลื่อนดังกลา่วยังไมส่ามารถบูรณาการและ สร้าง
เอกภาพในการขบัเคลือ่นได้อย่างมปีระสิทธภิาพเท่าทีค่วร โดยเฉพาะการ
ประสานการปฏิบัตริะหวา่งหน่วยงานส่วนกลาง และหน่วยงานในพื้นที่ 
ในการตรวจสอบ ตดิตามการด าเนินกิจกรรมของ IGOs และ NGOs ทั้งนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑,๐๕๐ บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๗ - 

ล าดับ นโยบายรัฐบาล/การสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิด
ชอบ วัน

ที ่
สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ รวมถึง ปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

จ าเปน็ต้องปรบัแนวทางการท างานให้เหมาะสม ต่อไป   
   ๔) การจัดการประชุมฝ่ายเลขานกุารร่วมฯ (สล.คปต.) หนว่ยงาน
กลาง และหน่วยงานเจา้ภาพหลกักลุ่มภารกจิงานเพ่ือจัดท า
แผนปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และก าหนดกรอบการจัดท าค าของบประมาณใน
ลักษณะบูรณาการฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เมือ่วันที่ ๑๘ พ.ย. ๒๕๕๘  
มีหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเข้ารว่มประชุมจ านวน ๑๕ หน่วยงาน (ศอ.บต. 
กอ.รมน. กอ.รมน. ภาค ๔ สน. สงป. สศช. กพ. กพร. บก. กห. ยธ. กต. ศธ. 
มท. ปส. ปภ.) ที่ประชุมได้พจิารณา ๒ เรื่อง  
   (๑) การจัดท าแผนปฏิบัตกิารการแก้ไขปญัหาและพัฒนา จชต. 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยขอใหห้น่วยงานเจา้ภาพหลักกลุม่ภารกิจงาน 
เร่งประสานหนว่ยงานในกลุม่ เพื่อรวบรวมข้อมลู แผนงาน/โครงการและ
งบประมาณน าส่ง สล.คปต. ภายในเดือน พ.ย. ๕๘           
   (๒) กรอบการจดัท าค าของบประมาณในลกัษณะบูรณาการฯ เรือ่งการ
ขับเคลื่อนการแกไ้ขปญัหา จชต. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยขอให้
หน่วยงานเร่งจดัท าค าของบประมาณเบื้องตน้ (Pre – ceiling) ตามปฏทิิน
ของส านกังบประมาณ และน าเรียน รอง.นรม. (พลเอกประวติร วงษ์
สุวรรณ) เพื่อทราบตอ่ไป 
 
 

 

๒๐,๓๕๐ 
บาท 

 



- ๘ - 

ล าดับ นโยบายรัฐบาล/การสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิด
ชอบ วัน

ที ่
สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ รวมถึง ปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

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

 ๒๒ 
ก.ค. 
๕๗ 
(มต ิ

คสช.) 

นโยบายการ
เตรียมพร้อม
แห่งชาตเิป็นกรอบ
การก าหนด
ยุทธศาสตร์ 
แนวทาง มาตรการ
แผนปฏิบตัิการ 
เพื่อให้การบรหิาร
จัดการสถานการณ์
ฉุกเฉินเป็นไปอยา่ง
มีประสิทธภิาพ
สูงสดุ ซึ่งนโยบาย
การเตรยีมพร้อม
แห่งชาต ิได้ให้
ความส าคญักับ
แผนป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน
แห่งชาต ิใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน 
มีวัตถุประสงค์ให้

    งานด้านการเตรียมพร้อมแห่งชาติ 
    ๑) จัดการประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลการฝึกการ
บริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจ าปี ๒๕๕๘ เมื่อวันท่ี ๑๓ พ.ย. 
๒๕๕๘  

      (๑) การจัดท ารายงานผลการฝึกเป็นกลไกการเสริมสร้างและ
พัฒนาระบบการเตรยีมพร้อมของประเทศ เพ่ือให้หน่วยงานได้ศึกษา
และน าบทเรียนท่ีได้จากการฝึกฯ ไปปรับปรุงนโยบาย/ยุทธศาสตร์/
แผน ของหน่วยงาน ให้มีความเหมาะสมและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 
รวมทั้งแก้ไขข้อจ ากัดที่หน่วยงานประสบระหว่างการฝึก ให้พร้อม
รับมือกับวิกฤตการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ดังนั้น เห็นควรให้มี
การจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มและเผยแพร่ให้หน่วยงานรับทราบต่อไป 

      (๒) การเสนอรายงานผลการฝึกฯ ให้ ลมช. และ รอง นรม. ลง
นามในค าปรารภและค าน า เพื่อเปน็แนวนโยบายและกรอบทิศ
ทางการด าเนินงานด้านการเตรียมพร้อมของประเทศ และสร้างความ
ตระหนักในการด าเนินการรองรับเรื่องดังกล่าว ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การเตรยีมพร้อมแห่งชาติ และนโยบายความมั่นคง
แห่งชาติ 
    ๒) การจัดการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจวางแผนการ
แลกเปลี่ยนข้อมลู เพ่ือจัดท าระบบสารสนเทศสนับสนนุการบริหาร

 
 

๑๔,๔๒๕ 
บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สมช. 
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ล าดับ นโยบายรัฐบาล/การสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิด
ชอบ วัน

ที ่
สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ รวมถึง ปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

ทุกภาคสว่นมกีาร
เตรียมความพร้อม 
เพื่อพร้อมเผชิญกับ
สาธารณภยั ภยั
ด้านความมัน่คง 
และสถานการณ์
ฉุกเฉิน ตั้งแต่ใน
ภาวะปกติ 
ตลอดจนให้มีการ
บริหารจัดการได้
อย่างมี
ประสทิธิภาพและ
ทันท่วงที ในทุก
สถานการณ์ที่
เกิดขึน้ 

วิกฤตการณ์ คร้ังท่ี ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันท่ี ๒๐ พ.ย. ๒๕๕๘  
          คณะอนุกรรมการและหน่วยงานน าร่อง (มท. ทก. สธ. กห.
(กกส.กห)) ได้พิจารณาปรับปรุงรายละเอยีดร่างบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือว่าด้วยการแลกเปลีย่นข้อมลูระหว่างหน่วยงานให้ชัดเจนและ
เหมาะสมยิ่งข้ึน โดยให้ความส าคญัถึงการก าหนดค านิยามศัพท์และ
การก าหนดรายละเอียดข้อมูลทรพัยากรที่น ามาแลกเปลีย่น 
    ๓) การจัดการประชุมเชิงปฏบิัติการเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การเตรียมพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑) ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๙ เมื่อวันท่ี ๒๔ พ.ย. ๒๕๕๘  
          (ร่าง) แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อม
แห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑) ประจ าปี งปม. ๒๕๕๙ ใหฝ้่าย
เลขานุการฯ ผลักดันแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตรฯ์ ในระดับ
จังหวัดให้ชัดเจน และจัดล าดับความส าคญัตามเป้าหมายยุทธศาสตร์  

 มอบให้หน่วยงานหลักจัดส่งตารางแนวทางการด าเนินงานขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การเตรยีมพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑) 
ประจ าปี งปม. ๒๕๕๙ ใหฝ้่ายเลขานุการฯทราบภายใน วันท่ี ๑๕ 
ม.ค. ๕๙ ซึ่งเป็นไปตามก าหนดห้วงเวลาการด าเนินงานเพื่อ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๗ - 
๒๕๖๑) ประจ าปี งปม. ๒๕๕๙ 

 

๒๘,๔๕๕ 
บาท 

 
 
 
 
 
 
 

๑๓,๔๐๐ 
บาท 
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ล าดับ นโยบายรัฐบาล/การสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิด
ชอบ วัน

ที ่
สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ รวมถึง ปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

 ประเด็นนโยบายท่ี ๒.๔ 
เสรมิสร้างความสัมพันธ์อันดี
กับนานาประเทศ ไม่ว่าใน
ด้านการเมือง เศรษฐกิจ หรือ
สังคม โดยจะน ากลไก
ทางการทูตแบบบูรณาการมา
ใช้ให้เกิดประโยชนส์ูงสุดแก่
ประชาชนท้ังทางตรงและ
ทางอ้อม  

   ๑. ความร่วมมือระหว่างไทย – อินเดีย 
    การจัดการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือด้านความมั่นคง
ระหว่างไทยกับอินเดีย คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันท่ี ๒๓ พ.ย. ๒๕๕๘ 
พิจารณาการเตรียมการฝ่ายไทยส าหรับการประชุมคณะท างานร่วม
ว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างไทยกับอินเดีย ครั้งท่ี 
๑๐ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันท่ี ๑๘ – ๑๙ ม.ค. ๒๕๕๙ ณ กรุงนิวเดลี 
สาธารณรัฐอินเดีย ซึ่งในที่ประชุม ฝ่ายเลขาฯ ได้แจ้งประเด็นในการ
หารือกับอินเดีย เพื่อให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณา และหาข้อมลู
ในประเด็นดังกล่าว 

 

๑,๔๐๐ บาท 
 

๒. ความร่วมมือไทย - สวิตเซอร์แลนด์  
    การหารือประเด็นความมั่นคงกับผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารของ สอท. 
สวิตเซอร์แลนด์ประจ าประเทศไทยการหารือระหว่าง ผอ.สปภ. 
และ พ.อ. Christof เมื่อวันท่ี ๑๐ พ.ย. ๒๕๕๘ โดยเป็นการพบปะ
เพื่อแลกเปลีย่นข้อมูลข่าวสาร ความห่วงกังวล นอกจากน้ี ยังเป็น
การเสริมสร้างความสัมพันธ์ ซึ่งอาจน าไปสูค่วามร่วมมือระหว่าง 
สมช. และหน่วยงานความมั่นคงในสวิตเซอร์แลนด์ได้ในอนาคต  

  

 


