
รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 

สํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ 

ระหวางวันท่ี ๑ ถึง ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

ลําดับ นโยบายรัฐบาล/การส่ังการ

ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคลอง

กับรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักร

ไทยหรือ

แผนพัฒนาการ

เศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ 

ฉบับท่ี ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ การใชจาย

งบประมาณ 

ผูรับผิด

ชอบ วัน

ท่ี 

สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินการ รวมถึง ปญหาอุปสรรค 

ในการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

๑ นโยบายรัฐบาลท่ี ๑    

เร่ือง การปกปองและเชิดชู

สถาบันพระมหากษัตริย  

   การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย 

สมช. ไดนํารางแนวทางการรักษาความม่ันคงสถาบันหลักของชาติ

ภายใตการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง

เปนประมุข ท่ีผานการพิจารณาของท่ีประชุมสวนราชการท่ีเกี่ยวของเมื่อ 

๒๒ ก.ย. ๕๗ กราบเรียน นรม. พิจารณา ซ่ึงเม่ือ ๘ ตุลาคม ๕๗ นรม. 

มีบัญชาใหนํารางแนวทางการรักษาความม่ันคงสถาบันหลักของชาติ 

เขาสูการพิจารณาในที่ประชุมสภาความมั่นคงแหงชาติ  

 สมช.  

 

๒ 

 

 

 

 

นโยบายรัฐบาลท่ี ๒    

เร่ือง การรักษาความม่ันคง

ของรัฐและการตางประเทศ 

    

 

 

 

 

  



ลําดับ นโยบายรัฐบาล/การส่ังการ

ของนายกรัฐมนตรี 
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มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ การใชจาย

งบประมาณ 

ผูรับผิด

ชอบ วัน

ท่ี 

สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินการ รวมถึง ปญหาอุปสรรค 

ในการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นนโยบายท่ี ๒.๑ 

รัฐบาลใหความสําคัญตอการ

เตรียมความพรอมสู

ประชาคมการเมืองและความ

มั่นคงอาเซียนในกิจการ ๕ 

ดาน ไดแก การบริหารจัดการ

ชายแดน การสรางความ

มั่นคงทางทะเล การแกไข

ปญหาอาชญากรรมขามชาติ 

การสรางความไววางใจกับ

ประเทศเพ่ือนบาน และการ

เสริมสรางศักยภาพในการ

ปฏิบัติการทางทหารรวมกัน

ของอาเซียน 

รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย 

(ฉบับชั่วคราว) 

พ.ศ. ๒๕๕๗ ใน  

ม.๑ และ ม.๒ 

  แผนงานที่อยูระหวางการดําเนินการ ดังน้ี 

๑) การจัดทํารางยุทธศาสตรประชาคมการเมืองและความม่ันคง

อาเซียน เตรียมเสนอสภาความมั่นคงแหงชาติและ ครม. เพ่ือใชเปน

กรอบในการดําเนินการของสวนราชการท่ีเกี่ยวของ 

๒) การจัดทําแผนการพัฒนาเพ่ือเสริมความม่ันคงระดับกองทัพเรือ 

(พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๐) รองรับยุทธศาสตรการพัฒนาเพ่ือเสริม 

ความม่ันคงของชาติ (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐) สมช. จัดประชุมสํานักงาน

เลขานุการคณะกรรมการ นโยบายและอํานวยการพัฒนาเพ่ือเสริม 

ความม่ันคงของชาติ (สล.นพช.) เม่ือ ๑๔ ต.ค. ๕๗ มี รอง ลมช.  

เปนประธาน ท่ีประชุมไดเห็นชอบ รางแผนการพัฒนาเพ่ือเสริม 

ความม่ันคงระดับกองทัพเรือ (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) โดยข้ันตอไป 

สมช. จะไดนําเสนอ ท่ีประชุมคณะกรรมการนโยบายและอํานวยการ

พัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติ (นพช.) มี รอง นรม.  

พล.อ. ประวิตรฯ เปนประธานเพ่ือพิจารณา ตอไป ท้ังนี้ สมช.  

อยูระหวางการประสานกองทัพเรือเพ่ือปรับรายละเอียดของแผนฯ 

ใหสมบูรณย่ิงข้ึน กอนนําเสนอ นพช. พิจารณาตอไป  

 

 สมช.  



ลําดับ นโยบายรัฐบาล/การส่ังการ

ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคลอง

กับรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักร

ไทยหรือ

แผนพัฒนาการ

เศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ 

ฉบับท่ี ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ การใชจาย
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ชอบ วัน

ท่ี 

สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินการ รวมถึง ปญหาอุปสรรค 

ในการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

ประเด็นนโยบายท่ี ๒.๒ เรง

แกไขปญหาการใชความ

รุนแรงในจังหวัดชายแดน

ภาคใต โดยนํายุทธศาสตร

เขาใจ เขาถึง และพัฒนามา

ใชตามแนวทางกัลยาณมิตร

แบบสันติวิธี สงเสริมการ

พูดคุยสันติสุขกับผูมีความ

คิดเห็นตางจากรัฐ สรางความ

เชื่อม่ันในกระบวนการ

ยุติธรรมตามหลักนิติธรรม

และหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม

เลือกปฏิบัติ ควบคูกับการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท่ี

สอดคลองกับความตองการ

ของประชาชนในพ้ืนที่ซึ่งเปน

พหุสังคม ขจัดการฉวยโอกาส

   ๑) การติดตามผลการจัดทําแผนปฏิบัติการการแกปญหาและพัฒนา

จังหวัดชายแดนภาคใต ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

สมช. ไดจัดประชุมสวนราชการท่ีเกี่ยวของ เพื่อติดตามผลการจัดทํา

แผนปฏิบัติการการแกปญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต 

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และชี้แจงแนวทางการขับเคล่ือนงานในชวง

ไตรมาสแรก เมื่อ ๑๖ ต.ค. ๕๗ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร กรุงเทพ มี ลมช. 

เปนประธาน โดยพิจารณา แยกเปน ๗ กลุมภารกิจหลัก ไดแก 

๑) งานดานความปลอดภัย ชีวิตและทรัพยสิน 

๒) งานอํานวยการความยุติธรรมและเยียวยาผูท่ีไดรับผลกระทบ 

๓) งานสรางความเขาใจทั้งในและตางประเทศ รวมถึงเร่ืองสิทธิมนุษยชน 

๔) งานการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม 

๕) งานพัฒนาตามศักยภาพพ้ืนท่ีและดุลยภาพชีวิตของประชาชน 

๖) งานเพ่ิมประสิทธิภาพภาครัฐและการขับเคล่ือนนโยบาย 

๗) งานแสวงหาทางออกจากความขัดแยงโดยสันติวิธ ี

ซึ่งพบวาแผนงาน โครงการ ท่ีสวนราชการเสนอในแผนปฏิบัติการยังไม

ครอบคลุมเปาหมายและกลยุทธท่ีกําหนดไว โดยเฉพาะในสวนของงาน

การศึกษาและการพัฒนา จึงขอใหหนวยงานที่เกี่ยวของรับไปพิจารณา

๑๙๓,๗๐๐ 

บาท 

สมช. 



ลําดับ นโยบายรัฐบาล/การส่ังการ

ของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคลอง

กับรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักร

ไทยหรือ

แผนพัฒนาการ
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สังคมแหงชาติ 
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ในการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

กอความรุนแรงแทรกซอน

เพ่ือซ้ําเติมปญหาไมวาจากผูมี

อิทธิพลในทองถ่ินหรือ

เจาหนาที่ฝายบานเมืองท้ังจะ

เพ่ิมระดับปฏิสัมพันธกับ

ตางประเทศ และองคการ

ระหวางประเทศท่ีอาจชวย

คล่ีคลายปญหาได 

ทบทวนใหครบถวน สมช. โดย สล.คปต. จะนําแผนปฏิบัติการซึ่งมี

การบูรณาการแผนงานโครงการที่สมบูรณเสนอ คปต. พิจารณากํากับ

และติดตาม ตอไป 

๒) กําหนดกลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติสุขจังหวัด

ชายแดนภาคใต สํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ (สมช.) ไดยกราง 

คําส่ังสํานักนายกรัฐมนตรี เพ่ือจัดต้ังกลไกขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุย

เพ่ือสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต โดยกําหนดใหมี  

๑) “คณะกรรมการอํานวยการพูดคุยเพ่ือสันติสุขจังหวัดชายแดน

ภาคใต” โดยใชช่ือภาษาอังกฤษวา “The Steering Committee for 

Peace Dialogue” มีนายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ และมี

เลขาธิการสภาความม่ันคงแหงชาติ เปนกรรมการและเลขานุการ 

๒) คณะพูดคุยเพ่ือสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต โดยใชช่ือ

ภาษาอังกฤษวา “The Peace Dialogue Panel” มีผูซึ่งนายกรัฐมนตรี

มอบหมายเปนหัวหนาคณะพูดคุยฯ และมีผูแทนกองอํานวยการรักษา

ความม่ันคงภายในราชอาณาจักร เปนคณะพูดคุยฯ และเลขานุการ 

๓) คณะประสานงานระดับพ้ืนท่ี โดยใชชื่อภาษาอังกฤษวา “The Area-

bases Inter-agency Coordination Working Group” มีผูอํานวยการ



ลําดับ นโยบายรัฐบาล/การส่ังการ
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ชอบ วัน

ท่ี 

สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินการ รวมถึง ปญหาอุปสรรค 

ในการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

รักษาความมั่นคงภายใน ภาค ๔ เปนหัวหนาคณะประสานงานฯ และมี

ผูแทนกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในภาค ๔ เปน  

คณะประสานงานฯ และเลขานุการ สมช. ไดดําเนินการยกราง คําส่ัง

สํานักนายก รัฐมนตรี เพ่ือจัดตั้งกลไกขับเคล่ือนกระบวนการพูดคุยเพ่ือ

สันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต นํากราบเรียนนายกรัฐมนตรี พิจารณา

ความเหมาะสมแลว 

๓) การปรับโครงสรางและกลไกการขับเคล่ือนแกปญหาจังหวัด

ชายแดนภาคใต สมช. ไดมีการหารือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

(สคก.) เพ่ือจัดทําโครงสรางและกลไกการดําเนินงาน ในการแกไขปญหา

จังหวัดชายแดนภาคใต เพื่อพิจารณาทบทวนและปรับปรุงแกไขกลไก

การแกปญหาภายใตคําส่ังคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี ๙๖/๒๕๕๗ 

เร่ือง การแตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัด

ชายแดนภาคใต และประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๙๘/

๒๕๕๗ เร่ือง การแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตซึ่งกําหนดใหมี

คณะกรรมการขับเคล่ือนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต (คปต.) 

โดยจะปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับสถานการณและแนวทางการบริหาร

ราชการแผนดินในภาวะปกติตอไป และไดดําเนินการยกรางระเบียบ



ลําดับ นโยบายรัฐบาล/การส่ังการ
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แผนพัฒนาการ

เศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ 

ฉบับท่ี ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ การใชจาย

งบประมาณ 

ผูรับผิด

ชอบ วัน

ท่ี 

สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินการ รวมถึง ปญหาอุปสรรค 

ในการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. 

๒๕๕๗ นํากราบเรียนนายกรัฐมนตรี พิจารณาแลว (อยูระหวางการ

พิจารณาของ ครม.) คณะกรรมการขับเคล่ือนการแกไขปญหาจังหวัด

ชายแดนภาคใต (คปต.) ภายใตระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีดังกลาว  

จะเปนองคกรหลักในลักษณะถาวร ขับเคล่ือนการแกไขปญหาตอเนื่อง

ในระยะยาวอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

ประเด็นนโยบายท่ี ๒.๓ 

พัฒนาและเสริมสราง

ศักยภาพของกองทัพและ

ระบบปองกันประเทศปองกัน

บรรเทาสาธารณภัย และการ

รักษาความม่ันคงภายในโดย

มุงระดมสรรพกําลังจากทุก

ภาคสวนท้ังในสามารถ

ดําเนินงานรวมกันเปน

เครือขายได 

   การดําเนินการตามยุทธศาสตรการเตรียมพรอมแหงชาติ 

สมช. ไดดําเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคล่ือนยุทธศาสตร

การเตรียมพรอมแหงชาติ คร้ังท่ี ๒/๕๗ เม่ือวันที่ ๑๕ ต.ค. ๕๗   

เพ่ือบูรณาการสวนราชการในการจัดทําแผนงานโครงการจัดทําเปน

แผนปฏิบัติการรองรับยุทธศาสตรการเตรียมพรอมแหงชาติ โดยให

ประมวลลง Template  ตามท่ีกําหนดอยางเปนระบบ ซึ่งหนวยงาน

หลักตามยุทธศาสตรฯไดประชุมรวมกับหนวยงานสนับสนุน เพ่ือจัดทํา

ขอมูลลงในตาราง Template และรวมทั้งใหมีการปรับแกไข 

Template ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น ท้ังนี้ จะไดมีการเสนอแผนปฏิบัติการให

คณะกรรมการเตรียมพรอมแหงชาติ พิจารณาในหวงปลายเดือน ตุลาคม 

๕๗ และรายงานแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการเตรียมพรอม

 สมช.  



ลําดับ นโยบายรัฐบาล/การส่ังการ
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ไทยหรือ

แผนพัฒนาการ
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สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินการ รวมถึง ปญหาอุปสรรค 

ในการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

แหงชาติให คณะรัฐมนตรี (ครม.) และ คณะรักษาความสงบแหงชาติ 

(คสช.) ทราบตอไป 

๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายรัฐบาลท่ี ๑ เร่ือง  

การปกปองและเชิดชู

สถาบันพระมหากษัตริย 

และ ๒ เร่ือง การรักษา

ความม่ันคงของรัฐและการ

ตางประเทศ 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ๒๑ 

ต.ค. 

๕๗ 

มติ ครม. เมื่อ 

๒๑ ต.ค. ๕๗ 

มอบหมาย 

สมช. จัดทํา

แผนปฏิบัติการ 

ดานความ่ันคง 

เพ่ือใช

ประกอบการ

กําหนด 

ยุทธศาตร 

การจัดสรร

งบประมาณ

ปงบประมาณ 

๒๕๕๙ 

การบูรณาการแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ดานความมั่นคงของ

สวนราชการตางๆ รองนายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ--

-มอบหมายให สมช.รับผิดชอบดําเนินการบูรณาการแผนปฏิบัติการ 

(Action Plan) ดานความม่ันคงของสวนราชการตางๆ ปงบประมาณ 

๒๕๕๘ ซึ่ง สมช. ไดจัดประชุมสวนราชการท่ีเกี่ยวของเมื่อ ๑๗ ก.ย. ๕๗ 

และประสาน สศช. เพ่ือประมวลและบูรณาการแผนงาน โครงการ ของ

สวนราชการท่ีเกี่ยวของ ใหมีความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล โดย 

สมช. และ สศช. จะรวมพิจารณา แผนงาน/โครงการท่ีสําคัญ (Flagship 

Project) ดวยการคัดเลือกแผนงาน/โครงการท่ีสําคัญตามนโยบาย

รัฐบาล นโยบายละ ๑๐ แผนงาน/โครงการ เพื่อใหรองนายกรัฐมนตรี 

พลเอก ประวิตรฯใชในการอํานวยการกํากับดูแล และติดตามการ

ดําเนินงานดานความม่ันคงของสวนราชการตางๆ เพ่ือขับเคลื่อน 

เสริมสราง รักษา แกไขปญหาดานความมั่นคงของชาติ โดยมี สมช. เปน

เจาภาพหลักในการประสานการปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการดาน 

ความม่ันคงของสวนราชการตางๆ ตอไป 

๔๐,๖๔๐ 

บาท 

สมช.  
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สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินการ รวมถึง ปญหาอุปสรรค 

ในการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-การเตรียมการประชุมคณะกรรมการประสานงานของสภาความ

ม่ันคงแหงชาติเพ่ือหารือสวนราชการท่ีเก่ียวของเพ่ือกําหนดกรอบ

แผน ปฏิบัติการดานความม่ันคงปงบประมาณ ๒๕๕๙ โดย ใชแผน 

ปฏิบัติการฯ ปงบประมาณ ๒๕๕๘ เปนฐานในการพิจารณา 

ปญหาอุปสรรค 

ภารกิจดานความม่ันคงกระจายอยูในความรับผิดชอบหลายหนวยงาน

โดยมีความเชื่อมโยง กับงานดานเศรษฐกิจและสังคม จึงตองใชเวลาใน

การตรวจสอบและบูรณาการประเด็นท่ีเกี่ยวของในระยะหนึ่ง 

   *การดําเนินงานตอเนื่องเดือน ก.ย. – ต.ค. 

การประชุมคณะกรรมการรอยกรองงานของสภาความม่ันคงแหงชาติ

เพ่ือพิจารณารางนโยบายและยุทธศาสตรความม่ันคงกอนเสนอ 

สภาความม่ันคงแหงชาติ 

สมช. ไดจัดการประชุมคณะกรรมการรอยกรองงานของสภาความม่ันคง

แหงชาติ คร้ังท่ี ๕/๕๗ เมื่อวันท่ี ๒๒ ต.ค. ๕๗  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

การแบงมอบหนวยรับผิดชอบตามนโยบายความม่ันคงแหงชาติ พ.ศ. 

๒๕๕๘ – ๒๕๖๔ ประกอบดวย ๑๕ ประเด็นนโยบาย ดังน้ี 

(๑)เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครอง

 สมช.  



ลําดับ นโยบายรัฐบาล/การส่ังการ
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ชอบ วัน

ท่ี 

สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินการ รวมถึง ปญหาอุปสรรค 

ในการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข (สมช.) 

(๒)สรางความเปนธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันทในชาติ (มท.) 

(๓)ปองกันและแกไขการกอความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต 

และในสวนที่ ๒ ประกอบดวย (สมช.) 

(๔)จัดระบบจัดการชายแดนเพ่ือปองกันและแกไขปญหาขามพรมแดน 

(สมช.) 

(๕)เสริมสรางดุลยภาพในการดําเนินความสัมพันธระหวางประเทศ (กต.) 

(๖)เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพการปองกันประเทศ (กห.) 

(๗)จัดระบบการบริหารจัดการชายแดนเพ่ือปองกันและแกไขปญหาขาม

พรมแดน (สมช.) 

(๘)สรางเสริมศักยภาพการปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคามขามชาติ 

(สมช.) 

(๙)ปองกันและจัดระบบผูหลบหนีเขาเมือง (สมช.) 

(๑๐)เสริมสรางความเขมแข็งและภูมิคุมกันความม่ันคงภายใน (ปปส. 

ปปท. และ กอ.รมน.) 

(๑๑)พัฒนาระบบงานขาวกรอง (สขช.) 

(๑๒)เสริมสรางความม่ันคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ(ทก.) 



ลําดับ นโยบายรัฐบาล/การส่ังการ

ของนายกรัฐมนตรี 
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เศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ 

ฉบับท่ี ๑๑ 
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ชอบ วัน

ท่ี 

สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินการ รวมถึง ปญหาอุปสรรค 

ในการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(๑๓)พัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติเสริมสรางความม่ันคงของ

ชาติ (สมช.) 

(๑๔)รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม (ทส.) 

(๑๕)เสริมสรางความม่ันคงทางพลังงานและอาหาร (พง. และ กษ.) 

ท้ังนี้ สมช. อยูระหวางการนําความเห็นของท่ีประชุมปรับการแบงมอบ

ใหชัดเจนยิ่งขึ้น และจะไดนําเสนอสภาความมั่นคงแหงชาติ และ

คณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบเพ่ือนําไปสูการขับเคล่ือนตอไป 

๒) เห็นชอบหลักการตามขอเสนอการแกไขมาตรา ๑๓ และ 

มาตรา ๒๒ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร

กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ เพ่ือรวมจัดทําแผนบริหารราชการ

แผนดินและการประเมินความคุมคาการปฏิบัติงานของสวนราชการ 

รวมถึงเห็นชอบขอเสนอให สมช. เขาไปมีสวนรวมในการพิจารณา

กําหนดยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณประจําป  

๓) เห็นชอบหลักการรางยุทธศาสตรขาวกรองแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ - 

๒๕๖๒  

๔) เห็นชอบหลักการรางยุทธศาสตรความม่ันคงแหงชาติทางทะเล  

(พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒) ซึ่งตอมาเมื่อ ๒๑ ต.ค. ๕๗ ครม. มีมติเห็นชอบ 
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ในการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรความม่ันคงแหงชาติทางทะเล (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒) และ

ใหขยายหวงเวลา ถึง พ.ศ. ๒๕๖๔ และมอบหมายใหสวนราชการใชเปน

กรอบในการดําเนินงาน 

๕) เห็นชอบหลักรางยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหา

อาชญากรรมขามชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔ (เตรียมเสนอสภาความ

ม่ันคงแหงชาติพิจารณาในเดือน พ.ย. ๕๗) 

 


