
รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ส านักงานสภาความมัน่คงแห่งชาติ 

ระหว่างวันที่ ๑ ถึง ๓๑ มีนาคม 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 การบริหารราชการแผ่นดิน  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

การจัดท าแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๐ โดยให้ความส าคญักับการเสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร์
ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านความมั่นคงทั้งมิติภายในและภายนอก
ประเทศ และการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล นโยบายความมั่นคง
แหง่ชาติ ยุทธศาสตรค์วามมั่นคงเฉพาะเรื่องไปสู่การปฏิบัติในระดับ
กระทรวง/กรม และ ระดับพื้นท่ี 
การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
และ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการจัดท า
งบประมาณ รอง นรม. (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เมื่อวันท่ี ๑๔ 
ม.ีค. ๒๕๕๙ ได้เห็นชอบ ดังนี ้
    ๑) งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
       - ภารกิจยุทธศาสตร์ งบประมาณรวม ๒๑.๕ ล้านบาท 
ประกอบด้วยแผนงานยุทธศาสตรข์ับเคลื่อนการแกไ้ขปัญหาใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (บูรณาการ) 
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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 

       - ภารกิจพ้ืนฐาน งบประมาณรวม ๑๘๘.๙๖๙๖ ล้านบาท 
ประกอบด้วย แผนงานพ้ืนฐานด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ 
และแผนงานบุคลากรภาครัฐ 
    ๒) ค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๐ 
       - ภารกิจยุทธศาสตร์ งบประมาณรวม ๓๕.๐๒๔๓ ล้านบาท 
ประกอบด้วยแผนงานยุทธศาสตรข์ับเคลื่อนการแกไ้ขปัญหาใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (บูรณาการ) 
       - ภารกิจพ้ืนฐาน งบประมาณรวม ๒๒๖.๘๓๓๙ ล้านบาท 
ประกอบด้วย แผนงานพ้ืนฐานด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ 
และแผนงานบุคลากรภาครัฐ 

๒ การปฏิรูประบบงานความ
มั่นคง 
 

   การปฏิรูประบบงานความมั่นคง 
    ๑) การจัดการประชุมเตรียมการจัดท าข้อมูลส าหรับ
ประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูประบบงานความมั่นคง
คร้ังท่ี ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันท่ี ๑๖ มี.ค. ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมวิจติร
วาทการ สมช. รับทราบข้อมูลจากหน่วยงานด้านความมั่นคง อาทิ 
โครงสร้างและภารกิจ กฎหมายรองรับ ข้อจ ากัด การด าเนินงาน เพื่อ
ประกอบการก าหนดแนวทางการปฏิรูประบบงานความมั่นคงของ
ประชาคมความมั่นคง 
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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 

     ก าหนดแนวคิดและเปา้หมายการปฏิรปูระบบงานของหน่วยงาน 
การด าเนินงานของหน่วยงานท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบัน เกี่ยวกับการ
ปฏิรูประบบการท างานของหน่วยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน
และการท างานระหว่างหน่วยงานที่ประสานสอดคล้องและเกื้อหนุน
ในการแจ้งเตือน เฝา้ระวัง ติดตาม และแก้ไขปญัหา 

     พิจารณาประเด็นความมั่นคง (Agenda) ที่จะต้องบูรณาการ
ร่วมกันระหว่างประชาคมหน่วยงานความมั่นคง อาทิ การจัดท า
ฐานข้อมูลด้านความมั่นคง การพฒันาระบบรักษาความมั่นคงตาม
แนวชายแดน การป้องกันและแกไ้ขปัญหาการก่อการร้าย 
    ๒) การก าหนดประเด็น (Agenda) ในการปฏิรูประบบงาน
ความมั่นคงให้คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหาร
ราชการแผ่นดิน คณะที่ ๕ ฯ (กขป.๕) เมื่อวันท่ี ๓๐ มี.ค. ๒๕๕๙ 
ณ ห้องประชุมตึกสันตไิมตรี (หลังใน) โดยมี รองนายกรัฐมนตรี  
(พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เปน็ประธาน ประกอบด้วย ๔ 
ประเด็นหลัก ดังนี้ ๑) การจัดท าฐานข้อมูลด้านความมั่นคง (สมช. 
รับผิดชอบ) ๒) การพัฒนาระบบรกัษาความปลอดภัยบุคคล เอกสาร 
และสถานท่ีส าคญั (สขช. รับผดิชอบ) ๓) การปฏิรูประบบงานดา้น
การป้องกันประเทศและการปฏิบตัิภารกจิอื่นที่ไม่ใช่การสงคราม 
(แผนแม่บทการปฏิรูปการบริหารจัดการและการปรับปรุงโครงสร้าง
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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 

กระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙ แผนพัฒนาขีด
ความสามารถกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๙ โดยมี กห. 
รับผิดชอบ) และ ๔) การพัฒนาระบบงานบริการประชาชน (ตช. 
รับผิดชอบ)   
    ๓) การจัดท าฐานข้อมูลด้านความมั่นคง ซึ่งเป็นหน่ึงในประเด็น
การปฏิรปูระบบงานด้านความมั่นคง ด าเนินการจดัการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเรื่องแนวทางการจัดท าบัญชีข้อมูลด้านความมั่นคงของ 
สมช. เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ ม.ีค. ๒๕๕๙ ณ โรงแรมตรัง กทม. ที่ประชุม
พิจารณาจัดท าตารางบัญชีข้อมูล โดยปรบัให้ครอบคลุมกับข้อมลูของ
หน่วยงานภายนอก และพจิารณาภาพรวมของงานตามภารกิจท่ี
รับผิดชอบและการเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

๓๖,๐๐๐ 
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 

๓ 
 

นโยบายรัฐบาลที่ ๑  
เร่ือง การปกป้องและเชิดชู
สถาบันพระมหากษัตริย์ 
และ นโยบายรัฐบาลที่ ๒    
เร่ือง การรักษาความมั่นคง
ของรัฐและการต่างประเทศ 

การก าหนดความ

สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ชาติ

ระยะ ๒๐ ปี และ

แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ 

๑๒  

 

๒๓ 
ก.พ. 
๕๙ 

ให้ด าเนินการ
จัดท าแผนงานท่ี
เกี่ยวข้องกับ
ภารกิจหลักของ
หน่วยงานระยะ  
๒๐ ปี (พ.ศ. 
๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 

ด าเนินการจัดท าแผนงานที่เกี่ยวข้องกับภารกจิหลักของหน่วยงาน
ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ตามข้อสั่งการของ นรม. ใน
คราวประชุม ครม. เมื่อวันที่ ๒๓ ก.พ. ๒๕๕๙ ดา้นการบริหาร
ราชการแผ่นดินและอื่นๆ การจดัท าร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี  
สมช. ด าเนินการประมวลข้อมูลแผนงานภารกิจหลักของส านักต่าง ๆ 
ภายใน สมช. ระยะ ๒๐ ปี เพ่ือจัดท ากรอบแผนงานภารกิจหลักของ 
สมช. ระยะ ๒๐ ปี 

 

- 
 
 

 

สมช. 

  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     

 
 

 

๔ นโยบายรัฐบาลที่ ๑    
เร่ือง การปกป้องเชิดชู
สถาบันพระมหากษัตริย์ 

 ๑๘ 
ก.พ. 
๕๘ 

ครม. เห็นชอบ
แนวทางการรักษา
ความมั่นคง
สถาบันหลักของ
ชาติภายใต้การ
ปกครองระบอบ

การรักษาความมัน่คงของสถาบนัหลักของชาติ 
   การประชมุชี้แจงแนวทางการรักษาความมัน่คงของสถาบนัหลกัของ
ชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมขุ ในพื้นทีภ่าคเหนือตอนบน ณ จังหวัดเชียงราย เมื่อวนัที่ ๒๓ 
– ๒๔ มี.ค. ๒๕๕๙ มีวัตถุประสงคเ์พื่อให้กลุม่เป้าหมาย ได้แก่ ส่วน
ราชการ หนว่ยงานทีเ่กี่ยวข้อง รับทราบเจตนารมณ์ วัตถปุระสงค์ และ
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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 

ประชาธิปไตย
อันมี
พระมหากษตัริย์
ทรงเป็นประมุข 
ตามข้อเสนอของ 
สมช. 

แนวทางปฏิบตัิ เพื่อให้การขบัเคลือ่นแนวทางฯ สามารถบังเกดิผลได้อยา่ง
เป็นรปูธรรม เพื่อใช้เป็นกรอบแนวคดิและแนวทางปฏิบัตใินการพิทักษ์ 
เทิดทูน ธ ารงรักษาไว้ซึ่งความมัน่คงยั่งยืนของสถาบันพระมหากษัตริย ์

๕ 
 

นโยบายรัฐบาลที่ ๒    
เร่ือง การรักษาความมั่นคง
ของรัฐและการต่างประเทศ 

      

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

   การรักษาความมั่นคงชายแดน 
   ๑) การก าหนดแนวทางขับเคลื่อนการบริหารจัดการด้านความ
มั่นคง เมื่อวันท่ี ๑๑ ม.ีค. ๒๕๕๙ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อประเมิน
สภาพปัญหาความมั่นคงและการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีบริเวณชายแดน
ไทย-มาเลเซีย โดยมุ่งแสวงหาแนวทางขับเคลื่อนการประสานและ
บูรณาการการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงาน
ระดับจังหวดั อาทิ กระทรวงมหาดไทย กองอ านวยการรักษาความ
มั่นคงภายในราชอาณาจักร กองบญัชาการกองทัพไทย (กรมกิจการ
ชายแดนทหาร) กองทัพบก (กรมยุทธการทหารบก) กองทัพเรือ 
(กรมยุทธการทหารเรือ) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติภาค ๕  ต ารวจภูธรภาค ๙ 

 

 

สมช. 



- 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 

เพื่อนบ้านและการเสริมสร้าง
ศักยภาพในการปฏิบัติการ
ทางทหารร่วมกันของอาเซียน 

ด่านตรวจคนเข้าเมือง เพื่อให้พ้ืนท่ีชายแดนมีความสงบและสันติใน
อันที่จะส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือทางการค้าชายแดนและ
ขยายตัวไปสู่ความร่วมมือระดบัทวิภาคีกับประเทศเพื่อนบ้าน 
   ๒) การประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) ไทย – 
กัมพูชา คร้ังท่ี ๑๑ เมื่อวันท่ี ๒๔ มี.ค. ๒๕๕๙ ณ ห้องบอลรูม 
โรงแรมคอนราด โดยมี รองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร  
วงษ์สุวรรณ) ประธานคณะกรรมการชายแดนทั่วไป ไทย - กัมพูชา 
และพลเอก เตีย  
บันห์ รองนายกรัฐมนตรี/ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
กัมพูชา - ไทย เป็นประธานร่วม เป็นประธาน 

     ประธานท้ังสองฝ่ายไดเ้ห็นชอบและลงนามบันทึกการเจรจาการ
ประชุม GBC ไทย - กัมพูชา ครั้งที่ ๑๑ โดยมีประเด็นหารือ ๒ ด้าน 
๑๗ ประเด็น ดังน้ี 
   ด้านที่ ๑ ด้านความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อยใน
พื้นที่ชายแดน 
   ๑. จุดผ่านแดนและการสัญจรข้ามแดน 
   ๒. ความร่วมมือด้านแรงงาน 
   ๓. ความร่วมมือด้านการป้องกนัและปราบปรามการค้ายาเสพติด 
   ๔. ความร่วมมือด้านการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมอื่นๆ 
ในพื้นที่ชายแดน 



- 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 

   ๕. ความร่วมมือด้านการต่อต้านการก่อการร้าย 
   ๖. ความร่วมมือในการเก็บกู้ทุ่นระเบดิ 
   ๗. การส่งเสริมความปลอดภัยทางทะเล 
   ๘. การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านความมั่นคงของ
ไทยกับหน่วยทหารและต ารวจของกัมพูชาในพื้นที่ชายแดน 
   ด้านที่ ๒ ความร่วมมือด้านอื่นๆ 
   ๙. ความร่วมมือด้านการคา้บริเวณชายแดน 
   ๑๐. ความร่วมมือด้านการเกษตร 
   ๑๑. ความร่วมมือด้านสาธารณสุข 
   ๑๒. ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว 
   ๑๓. ความร่วมมือด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม 
   ๑๔. ความร่วมมือด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 
   ๑๕. ความร่วมมือด้านการบรรเทาสาธารณภัย 
   ๑๖. ความร่วมมือแก้ไขปญัหาทีอ่าจเป็นข้อขัดแย้ง ซึ่งส่งผล
กระทบต่อความสัมพันธ์ไทย - กัมพูชา  
   ๑๗. ประเด็นอ่ืนๆ 
 
 



- 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 

 ๓๐ 
ก.ย. 
๕๘ 

เห็นชอบ
ยุทธศาสตร์ข่าว
กรองแห่งชาติ 
(พ.ศ.๒๕๕๘ – 
๒๕๖๔) ของ สมช. 

ข่าวกรองแห่งชาติ  
    การประชุมชี้แจงยุทธศาสตร์ข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘ – 
๒๕๖๔ ในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ
ภาค ๑ เมื่อวันท่ี ๒๔ – ๒๖ ม.ีค. ๒๕๕๙ ณ โรงแรมพูลแมน 
ขอนแก่น ราชา ออร์คิด อ าเภอเมอืง จังหวัดขอนแก่น โดยมี  
รอง ลมช.ปกรณ์ฯ เป็นประธาน หน่วยงานด้านการข่าวกรองและ
ส่วนราชการที่เกีย่วข้องในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ประสานข่าวกรอง
แห่งชาติภาค ๑ น ายุทธศาสตร์ข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘ – 
๒๕๖๔ ไปเป็นแนวทางในการด าเนินงานด้านการข่าวกรองที่สามารถ
รับมือกับภัยคุกคามได ้

 

๑๐๙,๙๐๐ 

บาท 

 

   ความมั่นคงทางไซเบอร์ 
     การประชุม ARF Workshop on Operationalising 
Confidence Building Measures for Cooperation during 
Cyber - incident Response เมื่อวันท่ี ๒ – ๓ มี.ค. ๒๕๕๙  
ณ Mandarin Oriental โดยมี Mr. Francois Rivasseau ( Head 
of Security Policy Division, Counter - terrorism and Space 
EU ) and Ir. Md. Shah Nuri Md. Zain (Undersecretary,Cyber 
& Space Security Division, Malaysia’s NSC ) เป็นประธาน 

     การประชุมมุ่งเน้นการมีมาตรการสร้างเสริมความเชื่อมั่น 

-  



- 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 

(Confidence Building Measures: CBM) เพื่อให้เกดิความรว่มมือ
ระหว่างประเทศสมาชิกในการตอบโต้ภัยความมั่นคงทางไซเบอร์อย่างเปน็
รูปธรรม ตั้งแต่ภาครัฐ รัฐวสิาหกิจทีดู่แลเรื่องโครงสรา้งพื้นฐาน และ
ภาคเอกชนโดยใหส้อดคล้องกบัหลักการและบรรทดัฐาน ตามทีร่ะบุใน
รายงาน UNGGE (UN Group of Governmental Experts) 

 ๒๑ 
ต.ค. 
๕๗ 

เห็นชอบใน
หลักการร่าง
ยุทธศาสตร์ความ
มั่นคงแห่งชาติ
ทางทะเล  
(พ.ศ. ๒๕๕๘ – 
๒๕๖๒)  

การรักษาความมั่นคงทางทะเลและผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล    
    การประชุมศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์
ของชาติทางทะเล (ศรชล.) คร้ังท่ี ๒ ประจ าปี ๒๕๕๙ เมื่อวันท่ี 
๒๘ – ๓๐ มี.ค. ๒๕๕๙ ณ โรงแรม เอเชีย พัทยา อ าเภอบางละมุง 
จังหวัดชลบุรี โดยมี อธิบดีกรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝั่ง  
(นายโสภณ ทองดี) เป็นประธาน 

    กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรายงานความคืบหน้าในการ
ด าเนินการตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยในส่วนของคณะกรรมการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัด ซึ่งได้มีการด าเนินการแต่งตั้ง
เรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมการชุดนี้จะเป็นกลไกส าคัญในการ
ขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากร โดยประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ 
ได้มโีอกาสก าหนดทิศทางร่วมกัน 

    การหารือเกี่ยวกับแนวทางในการเพิ่มบทบาทของกรมทรัพยากรทาง

 

- 

 



- 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 

ทะเลและชายฝั่งในการแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย 
 (IUU Fishing) โดยที่ประชุมเสนอให้กรมทรัพยากร ทางทะเลและ
ชายฝั่ง ซึ่งมีจุดแข็งในการสร้างเครือข่าย ภาคประชาชน เพื่อจะได้สร้าง
ความเข้าใจที่ถูกต้องและเห็นความส าคัญในการแก้ไขปัญหา และร่วม
ให้ข้อมูลกับภาครัฐต่อไป  

    ที่ประชุมได้น าเสนอแนวทางการเผชิญเหตุภัยคุกคามต่อทรัพยากร 
ทางทะเลและชายฝั่งว่าควรมีการด าเนินการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายใน
ทุกมิติให้มีความทันสมัย ตลอดจนการเพิ่มการประสานงานระหว่าง
หน่วยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติให้มากขึ้น 

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

   การแก้ไขปญัหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
    การจัดการประชุมคณะกรรมการด าเนินการจดัจ้างทีป่รึกษาโดยวิธี
ตกลงเพ่ือจดัท าโครงการติดตามประเมนิผลการขับเคลือ่นการแก้ไข
ปัญหาจงัหวัดชายแดนภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
เมื่อวันที่ ๑๔ ม.ีค. ๒๕๕๙ ณ หอ้งประชุมประสงค์ สุน่ศิริ อาคาร ๒๐  
ช้ัน ๓ โดยมี รอง ลมช.สมเกียรติฯ รอง ผอ.สล.คปต. เป็นประธาน  

     ที่ประชุมรับทราบ ๒ เรื่องได้แก่ ๑) โครงการตดิตามและประเมนิผล
การขับเคลือ่นการแกไ้ขปญัหา จชต. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
วัตถุประสงคเ์พื่อเพิ่มประสิทธิภาพการติดตาม และประเมินผลการ
ขับเคลื่อนการแกไ้ขปญัหา จชต. ใหม้ีความสมบรูณ์ ครบถ้วน และเหน็ผล

 

- 
สมช. 



- ๑๒ - 

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 

เป็นรปูธรรม รวมทั้งสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อน การ
แก้ปัญหา จชต. รวมทั้งสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการประมวลผลมา
ประกอบการจดัท าและขบัเคลื่อนนโยบายความมัน่คงแห่งชาตติ่อไป และ 
๒) ค าสั่ง สมช. ที่ ๕๙/๒๕๕๙ 

     การพจิารณาการจดัจ้างมหาวิทยาลยับูรพา  
๑) ติดตามผลการด าเนินงานแกไ้ขปญัหาและพัฒนาพื้นที่ จชต. ตาม
แผนปฏิบตัิการการแกไ้ขปญัหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.
๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ และกรอบแนวทาง การประเมนิผลการขับเคลื่อนงาน
การแกไ้ขปญัหา จชต. ตามแนวนโยบายของ คสช. และนโยบายรฐับาล  
๒) ติดตามความก้าวหนา้ของโครงการที่ส าคญัและโครงการหลักตามกลุม่
ภารกิจงานภายใต้แผนปฏิบัตกิาร การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวดั
ชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ รวมทั้ง การศกึษาวเิคราะหผ์ล
ด าเนนิงานแกไ้ขปญัหาและพัฒนาพืน้ที่ จชต. ตามแผนปฏิบตัิการ 
การแกไ้ขปญัหาและพัฒนา จชต. ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  
๓) จดัท าร่างแผนปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ใหเ้ปน็แผนรองรบัการน านโยบายการ
บริหารและพฒันาจังหวดัชายแดนภาคใต ้ไปสูก่ารปฏิบัติในระยะ ๓ ปี
ต่อไป โดยด าเนนิการต่อเนือ่งจากแผนปฏิบตัิการ การแกไ้ขปญัหาและ
พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐  



- ๑๓ - 

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  

การเตรียมพร้อมแห่งชาติ 
    ๑) การประชุมหารือความเป็นไปได้ในการบรรจุเร่ือง “ความ
มั่นคงด้านวัคซีน” เป็นองค์ประกอบอีกด้านหนึ่งของ “ความมั่นคง
แห่งชาติ” เมื่อวันที่ ๑๖ ม.ีค. ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมศรีวิสารวาจา 
สมช. ท าเนียบรัฐบาล ประธาน. รอง ลมช. สมเกียรติฯ 

     เพื่อเตรียมพร้อมรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ในนโยบาย
ระดับชาติ โดยครอบคลุมถึงความสามารถในการผลิตได้เอง
ภายในประเทศ ในลักษณะของการพึ่งพาตนเอง (self-reliance) ด้าน
วัคซีน 
     ๒) การประชุมขั้นสุดท้าย การฝึกการระดมสรรพก าลังเพ่ือ
การทหารประจ าปี ๒๕๕๙ (กรส.๕๙) เมื่อวนัที่ ๒๒ ม.ีค. ๒๕๕๙  
ณ ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม โดยมี จก.กกส.กห. (พล.ท.สัมพันธ์ 
ธัญญพืช) เป็นประธาน 

     กกส.กห.จะมีการจัดการอบรมครั้งสุดท้ายเพื่อเตรียมพร้อมก่อน
การเข้าฝึกจริง โดยมีการแบ่งการอบรมเป็น ๒ ส่วน ประกอบด้วย  
     (๑) การอบรมปรับมาตรฐานเพื่อการฝกึการแก้ปัญหาที่บังคับการ 
(CPX) จะจัดขึ้น ณ โรงแรมลักซอร์ จ.นนทบุรี ในวันที่ ๑๘ – ๒๐ เม.ย. 
๒๕๕๙ และ  
     (๒) การอบรมปรับมาตรฐานเพื่อการฝึกภาคสนาม (FTX) จะจดัขึ้น ณ 

 
 

- 

สมช. 



- ๑๔ - 

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 

โรงแรม รายา แกรนด์ จ.นครราชสมีา ในวันที่ ๒๖ – ๒๘ เม.ย. ๒๕๕๙  

     การฝึกการแก้ปัญหาในที่บังคับการ (CPX) มีก าหนดการการฝึกใน
วันที่ ๒๔ – ๒๖ พ.ค. ๒๕๕๙ ณ ที่ตั้งของศูนย์ปฏิบัติการของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง โดยในระหว่างช่วงการฝึกของวันที่ ๒๕ และ ๒๖ พ.ค. 
๒๕๕๙ จะมีการตรวจเยี่ยมจากปลัดกระทรวงกลาโหมหรือผู้แทน
เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือผู้แทนและเจ้ากรมสรรพก าลัง
กลาโหมหรือผู้แทน 

     การฝึกภาคสนาม (FTX) มีก าหนดการการฝึกในวันที่ ๒๑ – ๒๓ 
ม.ิย. ๒๕๕๙ โดยจะมีการซักซ้อมใน ๒๑ และ ๒๒ มิ.ย. ๒๕๕๙ และ
ปฏิบัติการฝึกจริงในวันที่ ๒๓ มิ.ย. ๒๕๕๙ โดยระหว่างช่วงการฝึกจะมี
การตรวจเยี่ยมการฝึกจาก ปลัดกระทรวงกลาโหมหรือผู้แทน 
เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือผู้แทน และเจ้ากรมสรรพก าลัง
กลาโหมหรือผู้แทน 
     ๓) การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าสถานการณ์การ
ฝึกฯ ประจ าปี ๒๕๕๙ (C-MEX 16) เมื่อวันที่ ๒๙ มี.ค. ๒๕๕๙   
ณ ห้องประชุมจิร วิชิตสงคราม ศูนย์ราชการฯ โดยมี ผอ.สตป.  
(นาย ดนัย มู่สา) เป็นประธาน โดยการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์
ระดับชาติมีวัตถุประสงค์ ดังนี้  
        (๑) ทดสอบกระบวนการวางแผนและน าแผนของหน่วยงานที่



- ๑๕ - 

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 

เกี่ยวข้องกับการเตรียมพร้อมของประเทศ ไปสู่การปฏิบัติภายใต้กรอบ
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ 
แผนการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยแห่งชาติ แผนป้องกันประเทศ 
แผนที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการก่อการร้ายสากล และ แผนผนึก
ก าลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศ  
        (๒) ทดสอบระบบบัญชาการเหตุการณ์ของหน่วยงาน/ 
ศูนย์อ านวยการ/ศูนย์ปฏิบัติการ ในระดับนโยบาย ระดับอ านวยการ  
และระดับจังหวัด  
        (๓) ทดสอบระบบการประสานแผนและแนวทางการปฏิบัติของ
หน่วยงานพลเรือน ต ารวจ ทหาร กรณีภัยส่งผลกระทบรุนแรง ในกรอบ
นโยบาย/ยุทธศาสตร์/แผน ที่เกี่ยวข้อง  

        การก าหนดสถานการณ์หลักแบ่งออกเป็น ๒ ช่วง โดยในช่วงแรก 
ศรชล. ได้ออกจับกุมกลุ่มค้ามนุษย์ที่มีการเคลื่อนย้ายผู้คนทางทะเล 
บริเวณจังหวัดภูเก็ต ต่อมาเมื่อมีการสอบสวนและมีการพิสูจน์ทราบว่า
กลุ่มค้ามนุษย์กลุ่มนั้นเป็นผู้ก่อการร้ายสากล ศตก. จึงเข้ามาเป็น
ผู้บริหารสถานการณ์แทน ศรชล. จากนั้นจึงมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอีก ๒ 
เหตุการณ์ คือ (๑) การก่อการโกลาหลของผู้ก่อการร้ายบนรถไฟฟ้าใต้
ดิน และ (๒) การปล้นบังคับเครื่องบินให้ลงจอดที่สนามบินภูเก็ตโดน
กลุ่มผู้ก่อการร้ายกลุ่มเดียวกัน 



- ๑๖ - 

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 

  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 
     ๑) การประชุมบูรณาการแผนงาน/โครงการขับเคลื่อนประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ผนึกก าลังเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพและภูมิคุ้มกัน
ของคน ชมุชน และพื้นที่เป้าหมายอย่างยั่งยืนประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๗ มี.ค. ๒๕๕๙ โดยมีที่ปรึกษา
ด้านการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (นายกาศพล แก้วประพาฬ) 
เป็นประธาน ที่ประชุมไดม้ีการเสนอปรับแก้แนวทางบางส่วนและยกเลิก
โครงการบางส่วนทีอ่าจซ้ าซอ้นออก และเพิ่มหน่วยงานเข้าเสรมิใน
แผนงานบางแนวทาง ซึ่งทาง มท. เหน็ชอบกับข้อเสนอดังกล่าว 
     ๒) การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเคร่ืองมือก ากับติดตามและ
ประเมินผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่

ชายแดนฯ เมื่อวันท่ี ๒๒ ม.ีค. ๒๕๕๙ รองรับยุทธศาสตร์การพัฒนา
เพื่อเสรมิความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐) ที่ประชุม
พิจารณา โครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เพื่อ
ก าหนดกรอบแนวทางการด าเนินงาน และการประเมินผล น าไปสู่
การสร้างเครื่องมือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ ของปีงบประมาณถัดไป 
และเสนอการบรูณาการของหน่วยงานหลักต่างๆ ในการติดตามลง
พื้นที่เพ่ือประเมินผลร่วมกัน เพื่อลดความซ้ าซ้อน โดยมี สมช. และ 
กอ.รมน. เข้าร่วมสังเกตการณ ์

 

- 
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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 

   ความร่วมมือด้านความมั่นคง ไทย - อินเดีย                 
     การแลกเปลี่ยนความรู้กับหนว่ยคลังสมองของอนิเดียและเข้า
ร่วมการประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนขอ้มูลตามค 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 

 

     การก าหนดท่าทีของไทยต่อกลุ่มประเทศต่างๆ  
    ตามที่นายกรัฐมนตรไีด้มีข้อสั่งการในท่ีประชุมสภาความมั่นคง
แห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ให้ สมช. ร่วมกับ กต. ก าหนดท่าทีของ
ไทยต่อกลุม่ประเทศต่างๆ ประกอบด้วย กลุ่มประเทศมหาอ านาจ 
กลุ่มประเทศ CLMV กลุ่มประเทศอาเซียน กลุ่มประเทศมุสลิม  
กลุ่มประเทศแอฟริกา และกลุม่ประเทศหมู่เกาะ โดยให้ครอบคลมุ
ประเด็นด้านความมั่นคงและการคา้การลงทุน  
    ส านักงานฯ ได้ใช้กลไกการประชุมคณะอนุกรรมการประเมินและ
วิเคราะหส์ถานการณ์ทางการเมืองและความมั่นคงระหว่างประเทศท่ี
มีผลกระทบต่อไทย (อปรท.) ซึ่งมผีู้แทนจากหน่วยงานของกระทรวง
การต่างประเทศและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในการพิจารณา
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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 

เกี่ยวกับกลุ่มประเทศต่างๆ ดังกลา่ว และจัดท าเอกสารแนวทาง
ก าหนดท่าทีของไทยต่อกลุม่ประเทศต่างๆ ซึ่งจะได้น าเสนอในการ
ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ ต่อไป 

     การประชุมระดับสูงในโอกาสครบรอบ ๑๐ ปี ศูนย์แลกเปลี่ยน
ข้อมูลตามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือระดับภูมิภาคเพ่ือการ
ต่อต้านการกระท าอันเป็นโจรสลดัและการปล้นเรือโดยใช้อาวุธใน
เอเชีย (Regional Cooperation Agreement on Combating 
Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia 
(ReCAAP) Information Sharing Centre หรือ ReCAAP ISC) 
เมื่อวันท่ี ๑๘ มี.ค. ๕๙ และการประชุมสภาบริหารศูนย์ ReCAAP 
ISC เมื่อวันท่ี ๑๔ – ๑๘ ม.ีค. ๕๙ ณ โรงแรม Shangri-la ประเทศ
สิงคโปร์ โดยหารือในประเด็นความท้าทายและการจดัการปญัหาใน
ระดับภูมิภาค ความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรมการเดินเรือและ
ภาครัฐในการจัดการปัญหา สถานการณ์การกระท าอันเป็นโจรสลัด
และการปล้นเรือด้วยอาวุธในภูมภิาคเอเชีย แผนงานของ ReCAAP 
ISC ซึ่งให้ความส าคญักับด้านการแลกเปลีย่นข้อมูล ดา้นการ
เสรมิสร้างสมรรถนะให้กับ Focal Points โดยในปีนี้จะจัดโครงการ
เสรมิสร้างสมรรถนะในเมียนมา กัมพูชา และไทย และดา้นการ
พัฒนาเครือข่ายกับภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง และการผลักดันให้มาเลเซีย
และอินโดนเีซียเข้าเป็นรัฐภาคีของ ReCAAP 
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