
รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ส านักงานสภาความมัน่คงแห่งชาติ 

ระหว่างวันที่ ๑ ถึง ๓๑ มกราคม 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
สถาบันพระมหากษัตริย ์
และ นโยบายรัฐบาลที่ ๒    
เร่ือง การรักษาความมั่นคง
ของรัฐและการต่างประเทศ 

   การจัดท ายุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
    ๑) การจัดการประชุมคณะท างานจัดท าข้อเสนอเป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ คร้ังที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันพุธท่ี ๖ ม.ค. ๒๕๕๙ โดยมี 
รอง ผอ.สงป. (นายดสุิต เขมะศักดิ์ชัย) เป็นประธาน 
      - ยุทธศาสตร์ภายใต้ (ร่าง) ยทุธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มคีวามสอดคล้องกับ 
(ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ป ีนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ 
(พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔) และทิศทางและกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
      - ยุทธศาสตร์ดา้นความมั่นคงและการต่างประเทศเป็นประเด็น
หนึ่งในยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณฯ ก าหนดไว้ ๑๐ ประเด็น 
คือ ๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ ๒) การ

 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

สร้างความปรองดองและสมานฉันท์ ๓) การขับเคลื่อนการแก้ไข
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ๔) การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว
และการค้ามนุษย์ ๕) การป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ตดิ
ยาเสพตดิ ๖) การส่งเสริมความสมัพันธ์ระหว่างประเทศด้านความ
มั่นคง ๗) การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ ๘) การ
เสรมิสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ ๙) การด าเนินภารกิจ
พื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ดา้นความมั่นคงและการ
ต่างประเทศ 
    ๒) การจัดการประชุมคณะอนกุรรมการขับเคลื่อนโครงการ
ส าคัญในกรอบนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๘ – 
๒๕๖๔) คร้ังท่ี ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ ม.ค. ๒๕๕๙  
ณ ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ โดยมี ผอ.สนผ. ท าหน้าที่
ประธานแทน ผช.ลมช.  
      - การก าหนดเป้าหมาย ตัวช้ีวัด ในการจัดท างบประมาณใน
ลักษณะบรูณาการเชิงยุทธศาสตร ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตรด์้านความมั่นคงและการต่างประเทศ   
      - ที่ประชุมพิจารณาเป้าหมาย ตัวช้ีวัด และนโยบายการจัดสรร
งบประมาณ (กลยุทธ์)  เพื่อใช้ประกอบการจัดท ายุทธศาสตร์ด้าน
ความมั่นคงและการต่างประเทศ ภายใต้ยุทธศาสตร์การจดัสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ น าความเหน็

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

๑๘,๒๕๐ 
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 

คณะอนุกรรมการฯ มาปรับปรุง (ร่าง) เป้าหมาย ตัวช้ีวัด และ
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ (กลยุทธ์) ก่อนน าส่ง สงป. น าไป
ประกอบการจดัท ายุทธศาสตร์ การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

     การบริหารราชการแผ่นดินและการปฏิรูปประเทศของรัฐบาลระยะที่ ๒  
     การจัดท าแผนปฏิบัตกิารและประเด็นภารกจิส าคญัส าหรับส่งต่อ
รัฐบาลต่อไปของ สมช. (ตามกรอบระยะเวลา ( Roadmap) การ
บริหารราชการแผ่นดินและการปฏรูิปประเทศของรัฐบาลระยะที่ ๒ 
(สิน้สุดเดือนมิถนุายน ๒๕๖๐)) โดยมรีายละเอียดดังนี ้
      - สมช. ไดด้ าเนินการจดัท าแผนปฏิบัตกิารและประเด็นภารกิจส าคญั
ส าหรับส่งต่อรัฐบาลตอ่ไปของ สมช. (ตามกรอบระยะเวลา (Roadmap) 
การบรหิารราชการแผ่นดนิและการปฏิรปูประเทศของรัฐบาลระยะที่ ๒ 
(สิ้นสุดเดอืนมิถุนายน ๒๕๖๐)) ซึ่งครอบคลมุ ปีงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ไตรมาสที่ ๑ – ๔) และปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ (ไตรมาสที่ ๑ - ๓) ส านกังานฯ ด าเนนิการตามนโยบาย
รัฐบาล ประเดน็การปฏริูป โดยด าเนนิภารกจิตามอ านาจ หน้าที่ พันธกิจ 
และทิศทางที่ก าหนดไว้ในนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ – 
๒๕๖๔ ที่ก าหนดภาพความส าเรจ็ด้านความมั่นคงคือ “มีเสถียรภาพ
ภายในประเทศ ลดภยัข้ามเขตพรมแดนไทย ก่อเกิดความไวเ้นื้อเช่ือใจใน
อาเซยีนและประชาคมโลก” 

  



- 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 

      - การขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงแห่งชาติฯ จะให้น้ าหนักใน 
การจัดสรรทรัพยากรต่อนโยบายเสริมสร้างความมั่นคงที่เป็นแก่น
หลักของชาติเป็นล าดับส าคัญในระดับต้น ควบคู่กับ นโยบายความ
มั่นคงแห่งชาติในส่วนท่ีเป็นนโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั่วไป โดย
เน้นการบูรณาการภารกิจของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลาง 
และในระดับพื้นท่ี เพื่อให้เกิดภาพแห่งความส าเร็จโดยรวมและ
สามารถรักษาผลประโยชน์แห่งชาติได้อยา่งครบถ้วน ทั้งเสถียรภาพ 
ความเป็นปึกแผ่นของประเทศ และการมีจดุยืนท่ีชัดเจน เหมาะสม 
ซึ่งจะท าให้ประเทศมีเกียรติและศกัดิ์ศรี ในประชาคมโลก 
      - ทั้งนี้ สมช. มีกรอบการด าเนินงาน คือ การติดตาม และ 
การประเมินแนวโนม้สถานการณค์วามมั่นคงในเชิงยุทธศาสตร์ที่
น าไปสู่การจัดท านโยบายและยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงเฉพาะ
พื้นที่ และการประสานเพื่อน าเสนอแนวทางประกอบการตัดสินใจใน
กรณีเฉพาะ รวมถึงการอ านวยการ ประสานการปฏิบัตติามนโยบาย
และยุทธศาสตร์ความมั่นคงเฉพาะพื้นที่และกรณีเฉพาะ ระหว่าง
กระทรวง กรม และหน่วยงานที่เกีย่วข้องในลักษณะบูรณาการ 
รวมทั้งการพัฒนากฎหมายด้านความมั่นคง และการพัฒนาองค์
ความรู้ด้านความมั่นคงท่ีมีคณุภาพ เพื่อให้ค าปรึกษาและ
ข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล คณะรัฐมนตรี และสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
ตลอดจนส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง โดยการ



- 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 

ก าหนดให้มีการก าหนดโครงการส าคัญ (Flagship Project) ภายใต้
นโยบาย/ยุทธศาสตร/์แผน/แนวทางความมั่นคงเฉพาะเรื่องและ
ก าหนดจัดท าภารกิจส าคญัอื่นๆดา้นความมั่นคง ตามนโยบายรัฐบาล 
คณะรัฐมนตรี ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรี  
(พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ประเด็นการปฏิรปูประเทศ 

๒ 
 

นโยบายรัฐบาลที่ ๒    
เร่ือง การรักษาความมั่นคง
ของรัฐและการต่างประเทศ 
 
 

      

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

   การข่าวกรอง 
   การจัดการประชุมคณะอนกุรรมการประสานและอ านวยการ
ยุทธศาสตร์ข่าวกรองแห่งชาติ (อปยข.) เมื่อวันท่ี ๒๗ ม.ค. ๒๕๕๙ 
โดยมี รอง ลมช.ปกรณ์ฯ เป็นประธาน ประเมินสถานการณ์ความ
เคลื่อนไหวของกลุ่มก่อการร้ายในไทย  

 

๒๐,๗๒๕ 

บาท  

สมช. 



- 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 

ความไว้วางใจกับประเทศ
เพื่อนบ้านและการเสริมสร้าง
ศักยภาพในการปฏิบัติการ
ทางทหารร่วมกันของอาเซียน 
ประเด็นนโยบายท่ี ๒.๒  
เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความ
รุนแรงในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ส่งเสรมิการพูดคยุ
สันติสุขกับผู้มีความคิดเห็น
ต่างจากรัฐ พัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชน  

   การแก้ไขปญัหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
    การจัดการประชุมส านกังานเลขานุการคณะกรรมการขบัเคลือ่น
การแก้ไขปญัหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สล.คปต.) คร้ังที่ ๒/๒๕๕๙ 
เมื่อวันที่ ๒๐ ม.ค. ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม สล.คปต. ท าเนยีบรัฐบาล โดย
มี พลเรือตรี สมเกยีรติ ผลประยรู เปน็ประธาน 
     ที่ประชุมรบัทราบการปรับข้อเสนองบประมาณเบื้องตน้ เรื่อง การ
ขับเคลื่อนการแกไ้ขปญัหา จังหวดัชายแดนภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ (ปรับรอบทีส่อง)  
      ที่ประชุมพิจารณา 
      - แผนปฏิบตัิการ การแกไ้ขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๙  
      - การด าเนินการแลกเปลีย่นถังแก็สคอมโพสติในพื้นที่ จังหวดั
ชายแดนภาคใต้                       
      - โครงการตดิตั้งระบบปอ้งกันความปลอดภยัในเขตเมือง ระยะ ๒ 
ด้วยระบบกล้องโทรทัศนว์งจรปดิ (CCTV ) 

 

- 
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 

      -  ความตอ้งการเร่งด่วนเพื่อจดัหาเครื่องมือและอุปกรณเ์พิ่ม
ประสทิธิภาพการปฏิบตัิงานของต ารวจในพื้นที่จังหวดัชายแดนภาคใต้                                                   
      - ตัวช้ีวัดการแกไ้ขปญัหาจังหวดัชายแดนภาคใตต้ามแผนปฏิบัติการ 
การแกไ้ขปญัหาและพัฒนาจังหวดัชายแดนภาคใต้ พ.ศ.๒๕๕๘ –๒๕๖๐                                     
      - (ร่าง) ขอ้ก าหนดการศึกษา(TOR)โครงการติดตามและประเมินผล
การขับเคลือ่นการไขปัญหา จังหวดัชายแดนภาคใต ้

    การพูดคุยเพ่ือสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
     ๑) เลขาธกิารสภาความมัน่คงแห่งชาติเดินทางไปราชการ 
ณ ประเทศฟิลิปปนิส์ เพ่ือหารือเกีย่วกับการพูดคุยเพ่ือสนัติสขุจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เมือ่วันที่ ๙ – ๑๒ ม.ค. ๒๕๕๙ 
      - เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเดินทางไปราชการ ณ ประเทศ
ฟิลิปปินส์ และแลกเปลี่ยนความคดิเห็นร่วมกับ Mr. Cesar P. Garcia Jr. 
เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาตปิระเทศฟิลปิปินส ์และที่ปรึกษา
ประธานาธบิดีดา้นกระบวนการสันตภิาพ เกีย่วกับการพูดคุยเพื่อสนัตสิุข
จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยไดร้ับทราบข้อมลูเกี่ยวกับ รูปแบบ นโยบาย 
ปัญหา อุปสรรค กระบวนการสันติภาพในมนิดาเนา รวมทั้ง ได้
แลกเปลีย่นข้อมลูองค์ความรู้รว่มกนั 
      ๒) เลขาธกิารสภาความมัน่คงแห่งชาติ ได้ประชมุหารือกับ  
Mr. Iyad Ameen Madani เลขาธิการองค์การความร่วมมอือสิลาม 
(Organisation of Islamic Cooperation - OIC) เมื่อวันที่ ๑๒ ม.ค. 

 

๑,๐๙๕,๔๐๐ 
บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘๕๐ 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 

๒๕๕๙ ณ ส านักงานสภาความมัน่คงแห่งชาต ิ 
      - ช้ีแจงข้อเทจ็จริงเกีย่วกับการแก้ไขปญัหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ตามแนวทางสันติวิธี และยืนยนัยังคงเดินหน้ากระบวนการพูดคยุเพื่อ
สันตสิุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ นอกจากนี้ ได้ยืนยนัว่าจะแกไ้ขปญัหาผู้
อพยพและผู้หลบหนเีข้าเมืองตามหลกัมนุษยธรรมและแกไ้ขปัญหาที่
ประเทศต้นทาง 

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

งานด้านการเตรียมพร้อมแห่งชาติ 
    ๑) การจัดการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การ
เตรียมพร้อมแห่งชาติ คร้ังที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๔ ม.ค. ๒๕๕๙  
ณ ห้องประชุม จิร วิชิตสงคราม ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
โดยมี รอง ลมช. สมเกียรติฯ เป็นประธาน 
      - เห็นชอบร่างแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อม
แห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ – 
๒๕๖๐ โดยมีเป้าหมายความส าเร็จ ๗ เรื่อง ประกอบด้วย การบูรณา
การแผนงาน/โครงการของหน่วยงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  
การผลักดันเรื่องเลขหมายฉุกเฉินเลขหมายเดียวทั่วประเทศ    
การพัฒนาฐานข้อมูลในการแลกเปลี่ยนเช่ือมโยงเครือข่ายข้อมูลด้าน
ความมั่นคง การจัดท าแผนเพื่อพัฒนาระบบสื่อสารหลักและสื่อสาร
ส ารอง การฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ การพัฒนาและขยาย
เครือข่ายความร่วมมือระหว่างชุมชนในการเตรียมพร้อม และ  

 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมช. 



- 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 

ความส าคญักับ
แผนป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน
แห่งชาต ิใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน  

การขับเคลื่อนแผนผนึกก าลังและทรัพยากรเพื่อการปอ้งกันประเทศ 
      - เห็นชอบการบรรจุกรอบการด าเนินงานเซนไดเพื่อการลดความ
เสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๗๓ และ กรอบความร่วมมือ
ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมในยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อม
แห่งชาติ โดยมีกลไกคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อรับฟังและพัฒนา
ยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ โดยมี ผอ.สตป. เป็นประธาน 
และมีวาระการท างาน ๓ เดือน (มกราคม – มีนาคม ๒๕๕๙) เพื่อ 
ยกร่างยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ (ฉบับปรับปรุง) ซึ่งจะได้
น าเรื่องดังกล่าวเสนอ กก.ตพ. ในวันที่ ๒๙ ก.พ. ๕๙ ต่อไป 
     ๒) การเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือประเมิน
สถานการณ์และติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อม
แห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑) เมื่อวันที่ ๑๙ ม.ค. ๒๕๕๙  
ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ ทาวเวอร์ จังหวัดสงขลา โดยมี รอง ลมช.  
สมเกียรติฯ เป็นประธาน รับฟังการด าเนินการและปัญหาของการ
ด าเนินการในยุทธศาสตร์เตรียมพร้อมของแผนในแต่ละจังหวัดภาคใต้
และหน่วยงานท้องถิ่น เช่น ปัญหาในการรับมือของภัยทางธรรมชาติ 
(หมอกควัน อุทกภัย ไฟป่า ภัยแล้ง) และภัยความมั่นคงที่อาจเกิดขึ้นใน
อนาคตในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ยาเสพติด แรงงานต่างด้าว  
ขยะ ) ปัญหาในเรื่องงบประมาณการด าเนนิการของหน่วยงานในระดับ
ท้องถิ่นปัญหาเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจ (ทัวร์เถื่อน ไกด์น าเที่ยว

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 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 

เถื่อน) ความขัดแย้งทางศาสนา (พุทธกับอิสลาม) ก่อการร้าย ภัยทาง
ถนน และการบูรณาการในด้านกฎหมายที่ยังไม่เอื้อต่อการด าเนินการ
หน่วยงานระดับท้องถิ่นเป็นต้น 

 

   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) การจัดการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือขับเคลื่อน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์พัฒนาฐานข้อมลูและองค์
ความรู้ด้านความมั่นคง เมื่อวันท่ี ๑๕ ม.ค. ๒๕๕๙ ณ โรงแรม 
เซ็นทราศูนยร์าชการและคอนเวนช่ันเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ  
โดยมี ผอ.สตป. เป็นประธาน 
      - สมช. ในฐานะหน่วยงานก ากับดูแลประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
รับทราบความคืบหน้าแผนงาน/โครงการ ของหน่วยงานหลักและ
หน่วยงานสนับสนุนภายใต้ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์
พัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรูด้า้นความมั่นคง ประจ าปี ๒๕๕๙ – 
๒๕๖๐ 
     ๒) การจัดการประชุมเชิงปฏบิัติการเพ่ือการบูรณาการและ 
คัดกรอง แผนงาน/โครงการ ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์พัฒนา
ฐานข้อมูลและองค์ความรู้ด้านความมั่นคงในกรอบยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติ เมื่อวันท่ี ๒๘ ม.ค. ๒๕๕๙  
ณ ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ศูนย์ราชการฯ โดยมี  
ผอ.สตป. เป็นประธาน 

 

๒๔,๐๐๐ 
บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๔,๘๐๐ 
บาท 

 



- 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 

      - กลั่นกลองแผนงาน/โครงการที่รวบรวมจากหน่วยงานหลัก  
ใน ๙ แนวทางของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์พัฒนา
ฐานข้อมูลและองค์ความรูด้้านความมั่นคงใน ภายใต้ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเพื่อเสรมิความมั่นคงของชาติ  

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

   ความร่วมมือด้านความมั่นคง ไทย - อินเดีย                 
     การประชุมคณะท างานร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคง
ระหว่างไทย - อินเดีย (JWG Thailand – India) คร้ังที่ ๑๐ระหว่าง
วันท่ี ๑๘ – ๒๐ ม.ค. ๒๕๕๙ ณ กรุงนิวเดลี โดยมเีลขาธิการ 
สภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายไทย ได้ร่วมหารือ
ประเด็นด้านความมั่นคงกับเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
อินเดีย โดยมีประเด็นด้านความมัน่คงที่ส าคัญ ได้แก่ การแลกเปลีย่น
ข้อมูลด้านข่าวกรอง การต่อต้านการก่อการร้าย การต่อต้านการฟอก
เงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย การลักลอบค้า
ยาเสพตดิ การค้ามนุษย์และการลกัลอบเข้าเมือง ความมั่นคงทาง 
ไซเบอร์ และความร่วมมือด้านกฎหมาย 

 
 

๒,๒๔๔,๓๐๐ 
บาท 

 

 


