
รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ส านักงานสภาความมัน่คงแห่งชาติ 

ระหว่างวันที่ ๑ ถึง ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

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 

 ๒ 
ก.พ. 
๕๙ 

เห็นชอบตามที่
ส านักงบประมาณ
เสนอ ดังนี ้
๑) วงเงิน
งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๐ 

๒) ยุทธศาสตร์
การจัดสรร
งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๐ ๓) แนว

การก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ยุทธศาสตร์ด้านความ
มั่นคง และ การต่างประเทศ)  
    การก าหนดเป้าหมาย ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ ของยุทธศาสตรด์้านความ
มั่นคงและการต่างประเทศ ภายใตยุ้ทธศาสตร์การจดัสรร
งบประมาณฯ พ.ศ. ๒๕๖๐  

     ประมวลข้อมูลที่เกีย่วข้องกับการก าหนดเป้าหมาย ตัวช้ีวัด  
กลยุทธ์ ของยุทธศาสตรด์้านความมั่นคงและการต่างประเทศ เสนอ 
สงป. เพื่อน าเสนอ ครม. พิจารณา (ครม. มีมติ เห็นชอบแล้ว เมื่อ ๒ 
ก.พ. ๒๕๕๙) ใน ๘ ประเด็น คือ  
      ๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ  
      ๒) การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์  
      ๓) การขับเคลื่อนการแก้ไขปญัหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
      ๔) การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์  

 

- 
 
 

 

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 

ทางการจัดท าและ
เสนอขอ
งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๐ ๔) การ
จัดสรร
งบประมาณให้แก่
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

      ๕) การป้องกัน ปราบปราม และบ าบดัรักษาผู้ติดยา เสพติด  
      ๖) การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและรักษา
ผลประโยชน์ชาติ  
      ๗) การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศและการบริหาร
จัดการภัยคุกคามรูปแบบใหม่  
      ๘) การเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ  
       การด าเนินงานในระยะต่อไปจะประสานหน่วยงานที่เกีย่วข้อง
ทราบ และพิจารณาใช้ประโยชน์ในการถ่ายทอด ยุทธศาสตร์การ
จัดสรรงบประมาณฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ สู่การก าหนด เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ของโครงการส าคญั (Flagship Project) ด้านความมั่นคง ต่อไป 

     การจัดท าประเด็นยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงบรรจุในแผนพัฒนา
เศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) โดย
ให้ความส าคญักับความมั่นคงเป็นรากฐานของการพัฒนาในทุกมติิและ
เป็นเรื่องของทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกศาสนา ทุกสาขาอาชีพ ที่จะส่งเสรมิ และ
สนับสนุน การด าเนินงานดา้นความมั่นคง เพื่อใหค้นมภีูมิคุม้กันและมี
ส่วนร่วมในการพฒันาประเทศให้เจรญิก้าวหน้าบนพื้นฐานของประเทศที่
มีความมั่นคง ประชาชนอยู่ดีมสีุข     
    การประชมุคณะอนกุรรมการจดัท ายุทธศาสตร์ด้านความมัน่คง 
คร้ังที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๒ ก.พ. ๒๕๕๙ ณ ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยนายถวิล เปลีย่นศรี        

-  
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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 

เป็นประธานอนุกรรมการ ไดม้อบให ้รอง ลมช. สมเกียรตฯิ เป็นประธาน
แทน และมผีู้แทน สนผ. พจิารณาก าหนดกรอบแนวคดิ เป้าหมาย ตัวช้ีวดั 
ประเด็นยทุธศาสตร ์

     การประชุมระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) 
เร่ืองยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  
เมื่อวันท่ี ๑๙ ก.พ. ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเดอะสโุกศล กรุงเทพฯ และ 
การประชุมพิจารณารายละเอียดเพื่อปรับปรุงร่างยุทธศาสตร์
ดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๕ ก.พ. ๒๕๕๙ ณ สศช. โดยมี นายถวิล  
เปลี่ยนศรี เป็นประธาน 

     จัดท ายุทธศาสตรด์้านความมัน่คงในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ โดยกรอบแนวคิดยุทธศาสตรด์้านความ
มั่นคง จะให้ความส าคัญกับผลกระทบซึ่งกันและกันระหว่างประเดน็
ความมั่นคงกับประเด็นด้านเศรษฐกิจและสังคม และสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ตระหนกัถึงภัยคุกคามดา้นความมั่นคง
ในระยะ ๕ ปีข้างหน้า จากบริบท/สถานการณ์ทั้งในระดับโลก 
ภูมิภาค ประเทศรอบบ้าน และภายในประเทศ 

     การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านความ
มั่นคง อาทิ ยุทธศาสตร์ความมั่นคงภายใน ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เสรมิสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ ยุทธศาสตร์การรักษาความ
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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 

มั่นคงของชาติทางทะเล ท้ังนี้จะมกีารก าหนด เป้าหมายของแตล่ะ
ยุทธศาสตร์ ต่อไป 

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 

   การข่าวกรอง 
   การจัดการประชุมชี้แจงยุทธศาสตร์ข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๕๘ – ๒๕๖๔ แก่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในส่วนภูมิภาค เพื่อ
เป็นกรอบการด าเนินงานด้านข่าวกรองของประชาคมข่าวกรองและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ให้เกิดความเป็นเอกภาพในการปฏิบัติงานด้าน
การข่าวกรอง ในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ
ภาค ๑ เมื่อวันที่ ๔ ก.พ. ๒๕๕๙ ณ จ.นครนายก โดยมี รอง ลมช.
สมเกียรตฯิ เป็นประธาน และพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ประสานข่าว
กรองแห่งชาติภาค ๒ เมื่อวันที่ ๑๘ – ๒๐ ก.พ. ๒๕๕๙  
ณ จ.เชียงใหม่ โดยมีรอง ลมช.ปกรณ์ ฯ เป็นประธาน 
    การประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาแนวทางการ
จัดต้ังฐานข้อมูลอัตลกัษณ์บุคคลแห่งชาติ คร้ังท่ี ๒/๒๕๕๙ เมื่อ
วันท่ี ๑๕ ก.พ. ๒๕๕๙ เห็นชอบให้ ยธ. เป็นเจ้าภาพรับผดิชอบการ
จัดตั้งศูนย์ฯ โดยมีการประสานงานระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
อย่างใกล้ชิด และเห็นชอบให้ ยธ. พิจารณากรอบระยะเวลาและแนว

 

๒๐๙,๐๘๐ 

บาท 

 

 

 

 

๒๖,๕๐๐ 

บาท 

สมช. 
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ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

ทางการด าเนินงานในการจดัตั้งศนูย์ฯ และน าเสนอที่ประชุมเพื่อ
ร่วมกันพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

    ความมั่นคงทางไซเบอร์ 
     สัมมนาเชิงปฏิบัติการเร่ือง การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้าน
ความมั่นคงทางไซเบอร์ระหว่างไทยกับอิสราเอล โดย สมช. 
ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทล อาวีฟ จัดสมัมนาเชิง
ปฏิบัติการ เมื่อวันอังคารที่ ๑๖ ก.พ. ๒๕๕๙ โดยมีนางสาวมาลี 
วงศาโรจน์ รองปลดักระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
และนายวรีะ อุไรรัตน์ ปษ.นย./รรท.รอง ลมช. เป็นประธานร่วมกัน 
โดยมีพลจัตวา Markovitz พันเอก Ishai Eunson และ Mr. alon 
Hazay เป็นวิทยากร โดยครอบคลมุหัวข้อ ดังนี้ ๑) สถานการณ์
ความมั่นคงทางไซเบอร์ในโลก และความจ าเป็นของยุทธศาสตร์
แห่งชาติในการป้องกันไซเบอรส์เปซ ๒) ยุทธศาสตร์แห่งชาติเพื่อ
ต่อต้านความเสี่ยงทางไซเบอร์ในแง่ความมั่นคงและธรุกรรมออนไลน ์
๓) ปัจจัยพื้นฐานส าหรับยุทธศาสตร์ความมั่นคงทางไซเบอร์และการ
ป้องกันทางไซเบอร์ขั้นต่ าส าหรับหน่วยงานภาครัฐและสถาบัน
การเงิน ๔) การสร้างระบบนิเวศทางไซเบอร์ (Cyber security 
ecosystem) ระหว่างสถาบันวิชาการ ภาครัฐ และภาคเอกชน  
๕) รูปแบบของภัยคุกคามไซเบอรใ์นอนาคต ๖) การด าเนินการของ
ภาครัฐท่ีเป็นหัวใจในการลดความเสี่ยงทางไซเบอร์  

-  



- ๖ - 

ล าดับ นโยบายรัฐบาล/การสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิด
ชอบ วัน

ที ่
สาระส าคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ รวมถึง ปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

๗) การบูรณาการของหน่วยงานดา้นไซเบอร์ ๘) ความพร้อมในการ
รับมือ โดยเน้นบทบาทของ CERT และหน่วยฉุกเฉินทางไซเบอร์ที่
เกี่ยวข้อง ๙) การคุ้มกันโครงสรา้งพื้นฐานส าคัญ (Critical 
Infrastructure) และ ๑๐) เทคโนโลยดี้านความมั่นคงปลอดภัยไซ
เบอร์ของอิสราเอล 

  ๒๑ 
ต.ค. 
๕๗ 

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

การรักษาความมั่นคงทางทะเลและผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล    
   การจัดการประชุมคณะกรรมการร้อยกรองงานของสภาความ
มั่นคงแห่งชาติ คร้ังท่ี ๑ /๒๕๕๙ เมื่อท่ี ๙ ก.พ. ๒๕๕๙  
ณ ห้องวิจิตรวาทการ โดยมี ลมช. เป็นประธาน ที่ประชุมได้มีมติ
เห็นชอบในหลักการรา่งพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของ
ชาติทางทะเล พ.ศ. .... และมอบให้ฝ่ายเลขานุการฯ รับความเห็นท่ี
ประชุมไปด าเนินการปรับปรุงบางประเด็น และให้น าเสนอสภาความ
มั่นคงแห่งชาติพิจารณาเรื่องดังกลา่ว 

๔๗,๗๐๐ 

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 

ประเด็นนโยบายท่ี ๒.๒  
เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความ
รุนแรงในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ส่งเสรมิการพูดคยุ
เพื่อสันติสุขกับผู้มีความ-
คิดเห็นตา่งจากรัฐ พัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมที่
สอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชน  

   การแก้ไขปญัหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
    การจัดการประชุมส านกังานเลขานุการคณะกรรมการขบัเคลือ่น
การแก้ไขปญัหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สล.คปต.) คร้ังที่ ๓/๒๕๕๙ 
เมื่อวันที่ ๑๑ ก.พ. ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม สล.คปต. โดยมี รอง ลมช.  
สมเกยีรตฯิ เปน็ประธาน พิจารณาประเดน็ตา่งๆ ได้แก ่๑) การแกไ้ข
ปัญหาและพัฒนา จชต. โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ๒) โครงการ
เสรมิสร้างความเข้มแข็งโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษาในพื้นที่ ๓ 
จชต. ๓) การบูรณาการแผนงาน/โครงการ/งบประมาณ ตามความต้องการ
ของพื้นที่ และ ๔) แผนงาน/โครงการของหน่วยงานในการขับเคลื่อนการ
แก้ไขปญัหาและพัฒนา จชต. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐                                                     

 

- 
สมช. 

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

การเตรียมพร้อมแห่งชาติ 
    ๑) การจัดการประชุมคณะอนุกรรมการจัดท าระบบเครือข่าย
ข้อมูลความมั่นคง คร้ังที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒ ก.พ. ๒๕๕๙  
ณ ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ศูนย์ราชการฯ โดยมี รอง ลมช. 
สมเกียรติฯ เป็นประธาน 

     รับทราบความก้าวหน้าการจัดท าร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ว่าด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพื่อการเตรียมพร้อม
แห่งชาติ โดยเห็นควรให้มีการน าประเด็นความรับผิดชอบของ
หน่วยงานเมื่อเกิดการรั่วไหลของข้อมูลที่ ทก. เสนอ ระบุไว้ใน ร่าง

 
 

๓๔,๓๗๕ 
บาท  

 
 
 
 
 
 
 
 

สมช. 



- 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 

มีประสิทธภิาพ
สูงสดุ ซึ่งนโยบาย
การเตรยีมพร้อม
แห่งชาต ิได้ให้
ความส าคญักับ
แผนป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน
แห่งชาต ิใน
สถานการณ์ฉกุเฉิน  

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ด้วย  

     เห็นชอบร่างแนวทางการการพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลความ
มั่นคง โดยให้มีการเปลี่ยนช่ือเป็นร่างแนวทางการบูรณาการข้อมูลและ
เครือข่ายข้อมูลความมั่นคงเพื่อการเตรียมพร้อมแห่งชาติ และน า
ความเห็นที่ประชุมไปปรับปรุงร่างแนวทางการพัฒนาระบบฯ ให้
เหมาะสมยิ่งขึ้น  

     เห็นชอบให้น าระบบเครือขา่ยข้อมูลความมั่นคงมาทดสอบใช้ใน
การฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจ าปี ๒๕๕๙ 
     ๒) การประชุมคณะกรรมการเตรียมพร้อมแห่งชาติคร้ังที่ ๑/
๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๙ ก.พ. ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมวิจิตรวาทการ 
ท าเนียบรัฐบาล โดยมี ลมช. เป็นประธาน  

     เห็นชอบความเหมาะสมในเนื้อหาและห้วงเวลาในการปรับ
ยุทธศาสตร์ฯ และด าเนินการจัดตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อรับ
ฟังและพัฒนายุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมฯ โดยมีข้อเสนอให้ มีผู้แทน
สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเข้าร่วมด้วย  

     เห็นชอบร่างแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔  โดยให้เพิ่ม เป้าหมายประชารัฐเพิ่มเติม
ไว้ในเป้าหมายภาพรวม 

     เห็นชอบในหลักการร่าง MOU และให้ มท. และ กห. รายงาน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗๕,๐๒๕ 
บาท 



- ๙ - 

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 

ความเห็นให้ฝ่ายเลขานุการฯทราบ หากไม่กระทบต่อสาระส าคัญจะได้
ด าเนินการเสนอ รอง นรม. (พล.อ.ประวิตรฯ) ต่อไป 
แต่หากกระทบต่อสาระส าคัญ ให้เสนอ กก.ตพ. พิจารณาอีกครั้ง 

   ๖ 
ส.ค. 
๕๖ 

ยุทธศาสตร์พัฒนา
เพื่อเสรมิความ
มั่นคงของชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ -
๒๕๖๐ เป็นกรอบ
แนวทางที่ให้
ความส าคญักับ
การพัฒนาด้าน
ต่างๆ เพื่อเสริม
ความมั่นคงของ
ชาติให้กับชุมชน
ชายแดนและ
หมู่บ้านคู่ขนาน
เพื่อความมั่นคง
ตามแนวชายแดน  

การพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติ 
     การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือซักซ้อมความเข้าใจแนว
ทางการประสานงานของส านักเลขานกุาร คณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการ ภายใต้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการ
พัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อวันท่ี ๔ 
ก.พ. ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการฯ โดยมี รอง ลมช. 
สมเกียรตฯิเป็นประธาน 

    การด าเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ ท่ีผ่านมา 
     ๑. กอ.รมน. ได้จดัตั้ง สล.อปพ. ซึ่งก าลังด าเนินการขับเคลื่อน 
โดยจะรวบรวมแผนงานของหน่วยงานก ากับดูแลประเด็นยุทธศาสตร ์
โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ปี ๖๑ - ๖๔ ของ 
สล.พมพ.ทภ./ทรภ. ให้ทันกุมภาพนัธ์ เพื่อจัดประชุม สล.อปพ. และ 
อปพ. ประสานและบรูณาการเสนอ นพช. ต่อไป  
     ๒. การด าเนินการของ สล.พมพ.ทภ. ๑-๔, สล.พมพ.ทรภ. ๑-๓ 
และ สล.พมพ.กปช.จต. ไดม้ีการด าเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ 
ดังนี้  

 

๑๔,๘๐๐ 
บาท 

 



- ๑๐ - 

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 

          - ทภ.๑ มีแผนพัฒนาเพื่อความมั่นคงระดับพื้นท่ีที่ก าหนด
แนวทางการด าเนินงานท่ีชัดเจน  
          - ทภ.๒ ได้ให้ความส าคัญกับการก าหนดพื้นที่เป้าหมายและ
การบูรณาการแผนงานลงพ้ืนท่ี  
          - ทภ.๓ สรุปแผนงานด้านการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงใน
แผนพัฒนาจังหวัด และมีการแกไ้ขปัญหาเฉพาะ  
          - ทภ.๔ มีการประสานและบูรณาการแผนงานจังหวัดตาม
แนวชายแดน  
          - แผนงานของ ทรภ.๑-๓ และกปช.จต. เป็นแผนงานท่ี ทร. 
ท าเสรมิจากแผนงานของจังหวัด โดยจะมลีักษณะแตกต่างกันในแต่
ละ ทรภ. 

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

   ความร่วมมือด้านความมั่นคง ไทย - อินเดีย                 
     การแลกเปลี่ยนความรู้กับหนว่ยคลังสมองของอินเดียและเข้า
ร่วมการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลตามค าเชิญของสถาน
เอกอัครราชทูตอินเดียประจ าประเทศไทย ณ สาธารณรัฐอินเดีย 
ระหว่างวันท่ี ๒๙ ก.พ. – ๔ มี.ค. ๒๕๕๙ โดยคณะผู้แทนไทยเข้ารับ
ฟังและศึกษางานด้านยุทธศาสตรค์วามมั่นคงและการต่อต้านการกอ่
การร้าย ณ Institute for Defence Studies and Analyses และ
เข้าร่วมการประชุม The Raisina Dialogue 2016 เพื่อหารือและ
แลกเปลีย่นมุมมองแนวคิดด้านการก าหนดยุทธศาสตร์ความมั่นคง 

 

๙๒๑,๕๐๐ 
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 

     ความร่วมมือด้านความมั่นคง ไทย - รัสเซีย   
     เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติให้การต้อนรับการเยือน
ของ นายนิโคไล ปาตรูเซฟ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่ง
สหพันธรัฐรัสเซีย และคณะ เมื่อวันท่ี ๑๐ – ๑๒ ก.พ. ๒๕๕๙  
ณ กรุงเทพฯ หารือข้อราชการในการประชุมคณะท างานว่าด้วยการ
หารือด้านความมั่นคง (Thailand-Russia Joint Working Group 
on Security Consultations) อาทิ การต่อต้านการก่อการร้าย 
อาชญากรรมข้ามชาติ การต่อต้านการค้ามนุษย์ ยาเสพติด เพื่อ
กระชับความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างสองประเทศ 
      การประชุมคณะท างานร่วมว่าด้วยการหารือด้านความมั่นคง
ระหว่างไทยกับรัสเซีย คร้ังท่ี ๒ (The Second Meeting of 
Thailand – Russia Joint Working Group on Security 
Consultations: JWGSC) เมื่อวันท่ี ๑๐ ก.พ. ๒๕๕๙  
ณ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ โดยฝ่ายรัสเซียมี นาย
เยฟกินี่ ลูคยานอฟ รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งสหพันธรัฐ
รัสเซยี เป็นหัวหน้าคณะผู้เข้าร่วมการประชุมฝ่ายรัสเซีย หารือใน
ประเด็นความร่วมมือด้านความมัน่คง ได้แก่ ๑) ความร่วมมือใน
ระดับทวิภาคีระหว่างไทยกับรสัเซยี โดยทั้งสองประเทศจะร่วมกัน
เฉลิมฉลองความสมัพันธ์ทางการทูตครบรอบ ๑๒๐ ปีร่วมกัน  
๒) ความร่วมมือระดับทวิภาคีทางด้านกฎหมายในการต่อต้านภัย

๑,๘๐๐,๐๐๐ 
บาท 
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ของนายกรัฐมนตรี 
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ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

คุกคามข้ามชาติ ๓) สถานการณ์ทางด้านการเมืองการทหารใน
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค และความรว่มมือท่ีเข้มแข็งระหว่างไทยกับ
รัสเซยีในกรอบอาเซยีน ๔) ด้านเทคนิคทางการทหาร ๕) การต่อต้าน
การก่อการร้ายและกลุ่มฝักใฝ่ศาสนาหัวรุนแรง ๖) ด้านการต่อตา้น
อาชญากรรมข้ามชาติ ได้แก่ การค้ามนุษย ์อาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจอาชญากรรมไซเบอร์ การแลกเปลี่ยนข้อมลูระหว่าง
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายไทยและรสัเซยี การลักลอบค้ายาเสพตดิ 
และความร่วมมือในสถานการณ์ฉกุเฉินโดยทั้งสองฝา่ยมีข้อห่วงกังวล
เกี่ยวกับวิกฤตการณ์ทั้งที่มนุษย์สรา้งขึ้นและภัยพิบัติทางธรรมชาต ิ
     นายนิโคไล ปาตรูเซฟ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่ง
สหพันธรัฐเซียได้เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๑ ก.พ. 
๒๕๕๙ ณ ห้องสีงาช้าง ตึกไทยคู่ฟา้ ท าเนียบรัฐบาล หารือภาพรวม
ความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยกับรัสเซียทั้งด้านความมั่นคง 
การทหาร เศรษฐกิจ สังคม กฎหมายและการยุติธรรม ความร่วมมือ
ในกรอบอาเซียน และประเด็นความท้าทายด้านความมั่นคงระดับ
โลก ในการนี้นายกรัฐมนตรีได้แจ้งนายนิโคไล ปาตรูเซฟ ถึงแนวทาง
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ประเทศ ๒๐ ปี 
     นายนิโคไล ปาตรูเซฟ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่ง
สหพันธรัฐเซียได้เข้าเยี่ยมและหารือกับรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก 
ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ในประเดน็ด้านความมั่นคงที่ครอบคลมุถึง 
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ความร่วมมือของทั้งสองประเทศในการสร้างความเข้มแข็งทางด้าน
ความมั่นคงในระดับภูมภิาค การตอ่ต้านการแพร่ขยายแนวคิด
อิสลามหัวรุนแรงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

 


