
รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตร ี

นางสาวยิ่งลักษณ  ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี 

สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ (สมช.) สํานักนายกรัฐมนตรี 

ระหวางวันท่ี  ๒๓ สิงหาคม  ถึง  ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ ลําดับ นโยบายรัฐบาล/การส่ัง

การของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคลองกับ

รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย 
วันที่  สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินการ รวมถึงปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

การใชจาย

งบประมาณ 

(บาท) 

ผูรับผิดชอบ 

๑ ขอ ๑ 

นโยบายเรงดวนที่จะเริ่ม

ดําเนินการในปแรก 

ขอยอย ๑.๑  

สรางความปรองดอง 

สมานฉันทของคนในชาติ

และฟนฟูประชาธิปไตย 

 

มาตรา ๘ 

องคพระมหากษัตริย

ทรงดํารงอยูในฐานะ

อันเปนที่เคารพ

สักการะ ผูใดจะ

ละเมิดมิไดผูใดจะ

กลาวหาหรือฟองรอง

พระมหากษัตริย

ในทางใดๆมิได 

มาตรา ๗๐  

บุคคลมีหนาที่พิทักษ

รักษาไวซ่ึงชาติ  

ศาสนา

พระมหากษัตริย และ 

- - แผนงาน/โครงการ  โครงการความม่ันคงเพื่อสถาบันหลัก 

ความสมานฉันทและความสงบเรียบรอยของชาติ 

 

ผลการดําเนินการ 

    การดําเนินงานที่ผานมามีการตั้งคณะทํางานยกราง

ยุทธศาสตรการสรางความสมานฉันทภายในชาติ รวบรวม

ขอมูลทั้งจากผูทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ และจากขาวสาร

เปด เพื่อประมวลเปนฐานขอมูลประกอบการยกราง

ยุทธศาสตรฯ รวมทั้งยังไดกําหนดจัดประชุมสัมมนาเชิง

ปฏิบัติการในพื้นที่ภาคตางๆ เพื่อศึกษา ตรวจสอบ

สถานการณป ญห า รั บฟ ง ข อ มูล  ข อคิ ด เ ห็นและ

ขอเสนอแนะ แนวทางที่เหมาะสมในการแกไขปญหาความ

ขัดแยง และการเสริมสรางความสมานฉันทภายในชาต ิ

 

 

- ผูอํานวยการสํานัก

ยุทธศาสตร 

ความม่ันคง

ภายในประเทศ 

(ผอ.สภน.) 

นางพรรษา  

ศิริมาจันทร 



๒ 
 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ ลําดับ นโยบายรัฐบาล/การส่ัง

การของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคลองกับ

รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย 
วันที่  สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินการ รวมถึงปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

การใชจาย

งบประมาณ 

(บาท) 

ผูรับผิดชอบ 

  การปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรง

เปนประมุขตาม

รัฐธรรมนูญน้ี 

  ปญหาอุปสรรคที่สําคัญ 

- 

  

๒ ขอ ๑  

นโ ยบ าย เ ร ง ด ว นที่ จ ะ

ดําเนินการในปแรก 

ขอยอย ๑.๕  

เรงนําสันติสุขและความ

ปลอดภั ย ในชี วิ ต  แ ละ

ทรัพยสินของประชาชน

ก ลั บม า สู พื้ นที่ จั ง ห วั ด

ชายแดนใต 

 

 

หมวด ๕ 

แ ผ น ง า น น โ ย บ า ย

พื้นฐานแหงรัฐ 

สวนที่ ๒  

แนวน โยบายความ

ม่ันคงของรัฐ  

มาตรา ๗๗  

รัฐตองพิทักษรักษาไว

ซ่ึงสถาบัน

พระมหากษัตริย  

เอกราช อธิปไตย และ

บูรณภาพแหงเขต

อํานาจรัฐฯ 

 

 

- - แผนงาน  

งานเตรียมพรอมเพื่อการรักษาความม่ันคงในภาวะวิกฤติ 

เรงดวน ฉุกเฉิน เฉพาะกรณี หรือพื้นที่พิเศษ 

โครงการ   

โครงการอํานวยการติดตาม ประสานงาน และประเมินผล 

การดําเนินงานตามนโยบายเสริมสรางสันติสุขในพื้นที่

จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) 

 

ผลการดําเนินการ  

การเรงรัดจัดทํานโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัด

ชายแดนภาคใต ดวยการหารือกับสภาที่ปรึกษาการบริหาร

และการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตและการรับฟง 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูมีสวนไดสวนเสียที่

เก่ียวของมาจัดทํา รางนโยบายการบริหารและการพัฒนา

จังหวัดชายแดนภาคใต จนแลวเสร็จพรอม 

๖๕๔,๔๖๖ ผู อํานวยการสํานัก

ยุทธศาสตร ความ

ม่ั น ค ง จั ง ห วั ด

ชายแดนภาคใตและ

ชนตางวัฒนธรรม  

(ผอ.สชต.)  

นายดนัย  มูสา 

 



๓ 
 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ ลําดับ นโยบายรัฐบาล/การส่ัง

การของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคลองกับ

รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย วันที่  สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินการ รวมถึงปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

การใชจาย

งบประมาณ 

(บาท) 

ผูรับผิดชอบ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

เสนอสภาความม่ันคงแหงชาติและคณะรัฐมนตรีเพื่อ

พิจารณาใหความเห็นชอบ ตลอดจนการเดินทางไปรับฟง

ความคิด เห็นและขอเสนอในการแกไขปญหาจังหวัด

ชายแดนภาคใตในมิติตางประเทศ ณ ประเทศมาเลเซีย

รวมทั้งการไปชี้แจงนโยบายรัฐบาลในการแกไขปญหา

จังหวัดชายแดนภาคใตใหกับหนวยงานที่เก่ียวของในพื้นที่

จังหวัดชายแดนภาคใตเพื่อใหการแกไขปญหาเปนไปอยาง

มีเอกภาพและบูรณาการ 

 

ปญหาอุปสรรคที่สําคัญ  

การนําเสนอนโยบายการบริหารและพัฒนาจังหวัด

ชายแดนภาคใตจะตองรอการนําเสนอสภาความม่ันคง

แหงชาติกอนเสนอคณะรัฐมนตรีที่ยังไมสามารถจัดประชุม

ไดตามกําหนดเวลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓ ขอ ๑  

นโ ยบ าย เ ร ง ด ว นที่ จ ะ

ดําเนินการในปแรก 

ขอยอย ๑.๕  

เรงนําสันติสุขและความ 

หมวด ๕ 

แ ผ น ง า น น โ ย บ า ย

พื้นฐานแหงรัฐ 

สวนที่ ๒ 

แนวนโยบายความ  

- - แผนงาน การเตรียมพรอมเพื่อการรักษาความม่ันคงใน

ภาวะวิกฤติ เรงดวน ฉุกเฉิน เฉพาะกรณี หรือพื้นที่พิเศษ 

 

 

๕๐๘,๐๑๐ 

 

ผูอํานวยการสํานัก

ยุทธศาสตรความ

ม่ันคงจังหวัด

ชายแดนภาคใตและ 



๔ 
 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ ลําดับ นโยบายรัฐบาล/การส่ัง

การของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคลองกับ

รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย วันที่  สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินการ รวมถึงปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

การใชจาย

งบประมาณ 

(บาท) 

ผูรับผิดชอบ 

 ปลอดภัยในชีวิต และ

ทรัพยสินของประชาชน

กลับมาสูพื้นที่จังหวัด

ชายแดนใต 

ม่ันคงของรัฐ  

มาตรา ๗๗  

รัฐตองพิทักษรักษาไว

ซ่ึงสถาบัน

พระมหากษัตริย  

เอกราช อธิปไตย และ

บูรณภาพแหงเขต

อํานาจรัฐฯ 

 

  โครงการ  

โครงการอํานวยการ ติดตาม ประสานงาน และ

ประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการสนับสนุน

การศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิมในตางประเทศ 

 

ผลการดําเนินการ 

การติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามยุทธศาสตร

ฯ ณ ประเทศมาเลเซีย ซ่ึงมีการขับเคล่ือนยุทธศาสตรฯ 

ประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย โดยมีการจัดตั้งสมาคม

นักศึกษาไทยในประเทศมาเลเซีย (สนทม.)(Thai Student 

Association in Malaysia – TSAM) ทํางานรวมกับสถาน

เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร และเกิดความไว

เน้ือเชื่อใจและเชื่อม่ันในการดําเนินการของรัฐบาล 

 

ปญหาอุปสรรคที่สําคัญ 

  การเดินทางไปติดตามและประเมินผลในตางประเทศ 

 

 ชนตางวัฒนธรรม  

(ผอ.สชต.)  

นายดนัย  มูสา 

 



๕ 
 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ ลําดับ นโยบายรัฐบาล/การส่ัง

การของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคลองกับ

รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย วันที่  สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินการ รวมถึงปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

การใชจาย

งบประมาณ 

(บาท) 

ผูรับผิดชอบ 

     จําเปนตองคํานึงถึงความพรอมของกลุมเปาหมายและหวง

เวลาในการเดินทาง จนไมสามารถไปประเมินผลใน

ประเทศแถบตะวันออกกลางได เน่ืองจากเกิดวิกฤติทาง

การเมืองและสังคม 

  

๔ ขอ ๑  

นโยบายเรงดวนที่จะ

ดําเนินการในปแรก 

ขอยอย ๑.๕  

เรงนําสันติสุขและความ

ปลอดภัยในชีวิต และ

ทรัพยสินของประชาชน

กลับมาสูพื้นที่จังหวัด

ชายแดนใต 

 

หมวด ๕ 

แ ผ น ง า น น โ ย บ า ย

พื้นฐานแหงรัฐ 

สวนที่ ๒ 

แนวนโยบายความ 

ม่ันคงของรัฐ  

มาตรา ๗๗  

รัฐตองพิทักษรักษาไว

ซ่ึงสถาบัน

พระมหากษัตริย  

เอกราช อธิปไตย และ

บูรณภาพแหงเขต

อํานาจรัฐฯ 

 

๑๓ กันยายน

พ.ศ.๒๕๕๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๙ 

พฤศจิกายน 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 

การอนุมัติใหขยายเวลา

ประกาศสถานการณฉุกเฉินที่

มีความรายแรงในพื้นที่ ๓ 

จังหวัดชายแดนภาคใต ตั้งแต

วันที่ ๒๐ กันยายน จนถึงวันที่ 

๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ 

 

 

 

 

 

 

เห็นชอบในหลักการใหยกเลิก

กฎอัยการศึกในพื้นที่ ๔ 

อําเภอของจังหวัดสงขลาและ  

แผนงาน/โครงการ โครงการบริหารจัดการองคกรตาม

หลักบริหารจัดการที่ดี 

 

ผลการดําเนินการ 

๑) การใชพระราชกําหนดการบริหารราชการใน

สถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ในพื้นที่จังหวัด

ชายแดนภาคใต  ไดศึกษาวิเคราะหสถานการณ

ผลกระทบจากความรุนแรงในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดน

ภาคใตและจัดทําขอเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา

ขยายเวลาประกาศสถานการณฉุกเฉินที่มีความรายแรงใน

พื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต (ปตตานี ยะลานราธิวาส) 

ยกเวนอําเภอแมลาน จังหวัดปตตานี  

๒) การใชพระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงภายใน

ราชอาณาจกัร พ.ศ.๒๕๕๑ ในพื้นที่ ๔ อําเภอของ

จังหวัดสงขลา ไดประสานหนวยงานที่เก่ียวของ 

- ผูอํานวยการกลุม

กฎหมาย 

(ผอ.กกม.) 

นายวรณัฐ คงเมือง 



๖ 
 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ ลําดับ นโยบายรัฐบาล/การส่ัง

การของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคลองกับ

รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย วันที่  สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินการ รวมถึงปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

การใชจาย

งบประมาณ 

(บาท) 

ผูรับผิดชอบ 

    ย ก เ ลิ ก ก า ร ใ ช พ ร ะ ร า ช

กําหนดการบริหาราชการใน

สถานการณฉุกเฉินในพื้นที่

อําเภอแมลาน จังหวัดปตตานี 

โดยใหนําพระราชบัญญัติการ 

รั กษา ค วาม ม่ั นค ง ภ าย ใ น

ราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ 

มาใชแทนโดยเฉพาะอยางยิ่ง

การนํามาตรา ๒๑ มาใชเพื่อ

เปดโอกาสให ผูหลงผิดหรือ

รูเทาไมถึงการณกลับตัวโดย

ผานกระบวนการทางศาลเพื่อ

เขาสูสังคมตอไป ซ่ึงเปนการ

ดําเ นินการตามหลักการให

อภั ย แ ละ สัน ติ วิ ธี  ทั้ ง น้ี ไ ด  

ขยายเวลาการประกาศพื้นที่

ปรากฏเหตุการณอันกระทบ

ต อ ค ว า ม ม่ั น ค ง ภ า ย ใ น

ราชอาณาจักรในพื้นที่ ๔  

 

ดําเนินการและรวมพิจารณาโดยการจัดประชุมสวน

ราชการที่เก่ียวของทั้งในสวนกลางและในพื้นที่เพื่อ

ประมวลขอคิดเห็น เสนอแนะ นําเสนอตอคณะรัฐมนตรี

ประกอบการพิจารณาในแตละครั้ง 

 

ปญหาอุปสรรคที่สําคัญ 

- 

  



๗ 
 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ ลําดับ นโยบายรัฐบาล/การส่ัง

การของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคลองกับ

รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย วันที่  สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินการ รวมถึงปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

การใชจาย

งบประมาณ 

(บาท) 

ผูรับผิดชอบ 

    อําเภอของสงขลาออกไปอีก ๑ 

ป (๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ – ๓๐ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๕) รวมทั้ง

เรงรัดการดําเนินการใหเกิดผล

เปนรูปธรรมในพื้นที่โดยเร็ว 

โดยมอบหมายให สมช.  

กอ.รมน. และกห.รับไป

ดําเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



๘ 
 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ ลําดับ นโยบายรัฐบาล/การส่ัง

การของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคลองกับ

รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย วันที่  สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินการ รวมถึงปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

การใชจาย

งบประมาณ 

(บาท) 

ผูรับผิดชอบ 

๕ ขอ ๒  

นโยบายความม่ันคงแหง

รัฐ 

ขอยอย ๒.๑ 

เทิดทูนและพิทักษรักษาไว

ซ่ึงสถาบันพระมหากษัตริย 

มาตรา ๘  

องคพระมหากษัตริย

ทรงดํารงอยูในฐานะ

อันเปนที่เคารพ

สักการะ ผูใดจะ

ละเมิดมิไดผูใดจะ

กลาวหาหรือฟองรอง

พระมหากษัตริย

ในทางใดๆมิได 

มาตรา ๗๐  

บุคคลมีหนาที่พิทักษ

รักษาไวซ่ึงชาติ 

ศาสนา 

พระมหากษัตริย และ

การปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรง

เปนประมุขตาม

รัฐธรรมนูญน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แผนงาน/โครงการ  โครงการความม่ันคงเพื่อสถาบันหลัก 

ความสมานฉันทและความสงบเรียบรอยของชาต ิ

ผลการดําเนินการ 

   การดําเนินงานที่ผานมามีการตั้งคณะทํางานยกรางแนว

ทางการเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ

เพื่อศึกษา รวบรวมขอมูลทั้งจากผูทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ 

และจากข าวสารเปด  เพื่อประมวลเปนฐานขอมูล

ประกอบการยกรางแนวทางฯ  รวมทั้งยังไดกําหนดจัด

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ภาคตางๆ เพื่อศึกษา 

ตรวจสอบสถานการณปญหา รับฟงขอมูล ขอคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะ แนวทางที่เหมาะสมในการเสริมสรางความ

ม่ันคงของสถาบันหลักของชาต ิ

ปญหาอุปสรรคที่สําคัญ 

เน่ืองจากสถานการณความขัดแยงที่นําไปสูความแตกแยก

ของคนในสังคมเปนประเด็นที่ละเอียดออน มีปจจัยและตัว

แปรที่มีความสลับซับซอน จําเปนตองใชความรอบคอบใน

การศึกษาขอเท็จจริงและรวบรวมขอมูลที่เปนทั้งประเด็น

ของสาเหตุและขอเสนอแนะทางวิชาการตางๆ เก่ียวกับ

แนวทางการแกไขปญหาที่สอดคลองกับสถานการณและ

ลักษณะของสังคมไทย 

- ผูอํานวยการสํานัก

ยุทธศาสตร 

ความม่ันคง

ภายในประเทศ 

(ผอ.สภน.) 

นางพรรษา  

ศิริมาจันทร 



๙ 
 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ ลําดับ นโยบายรัฐบาล/การส่ัง

การของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคลองกับ

รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย 
วันที่  สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินการ รวมถึงปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

การใชจาย

งบประมาณ 

(บาท) 

ผูรับผิดชอบ 

๖ ขอ ๒ 

นโยบายความม่ันคงแหง

รัฐ 

ขอยอย ขอ ๒.๓ 

พัฒนาและเสริมสราง

ความรวมมือระหวาง

ประเทศ 

หมวด ๕ 

แผนงานนโยบาย

พื้นฐานแหงรัฐ 

สวนที่ ๒  

แนวนโยบายความ

ม่ันคงของรัฐ  

มาตรา ๗๗  

รัฐตองพิทักษรักษาไว

ซ่ึงสถาบัน

พระมหากษัตริย  

เอกราช อธิปไตย และ

บูรณภาพแหงเขต

อํานาจรัฐฯ 

 

- - แผนงาน/โครงการ 

โครงการการพัฒนาทางยุทธศาสตรเพื่อสงเสริมความ

รวมมือดานความม่ันคงระหวางไทยกับตางประเทศ 

 

ผลการดําเนินการ   

การเรงคล่ีคลายปญหาความขัดแยงระหวางไทยกับ

กัมพูชาโดยกลไกทวิภาคี ในประเด็นปญหาความขัดแยง

ระหวางไทย-กัมพูชา น้ัน สมช.ไดสนับสนุนและประสาน

เชิงนโยบายใหสวนราชที่เก่ียวของดําเนินการใหเปนไปตาม

กรอบนโยบายที่รัฐบาลกําหนด โดยการใชกลไกความรวมมือ

สองฝาย ทั้งคณะกรรมาธิการรวมไทย-กัมพูชา (Joint 

Commission: JC) คณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทย-กัมพูชา 

(General Border Committee: GBC) คณะกรรมการชายแดน

สวนภูมิภาคไทย-กัมพูชา (Regional Border Committee: 

RBC) และคณะกรรมาธิการเขตแดนรวมไทย-กัมพูชา (Joint 

Boundary Commission: JBC)  

 

 

- ผูอํานวยการสํานัก

ยุทธศาสตรความ

ม่ันคงกิจการ

ชายแดนและ

ประเทศรอบบาน 

(ผอ.สชป.) 

นางกนกทิพย  

รชตะนันทน 



๑๐ 
 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ ลําดับ นโยบายรัฐบาล/การส่ัง

การของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคลองกับ

รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย 
วันที่  สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินการ รวมถึงปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

การใชจาย

งบประมาณ 

(บาท) 

ผูรับผิดชอบ 

     ชวยคล่ีคลายปญหาที่เกิดขึ้นตามความเหาะสมของแตละกลไก ซ่ึง

ทุกกลไกมีความตระหนักถึงการดูแลรักษาผลประโยชน ของ

ชาติอยางดีที่สุด  ปจจุบันสถานการณความสัมพันธอยูใน

ระดับที่ดีขึ้น และไมสงผลตอการเจรจารวมมือกันสรางความ

สงบสุขใหกับประชาชนทั้งสองประเทศ  โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ทางการไทยไดพิจารณาแนวทางการดําเนินการตามคําส่ัง

มาตรการชั่วคราวของศาลยุติธรรมระหวางประเทศ โดยไม

กอใหเกิดผลกระทบกับเขตแดนหรืออธิปไตยของไทย และ

การดูแลรักษาความสงบตลอดจนความปลอดภัยใหกับ

ประชาชนไทยบริเวณชายแดน ทั้งน้ี ฝายไทย ไดกําหนด

จัดการประชุม GBC ในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ เพื่อ

เตรียมการจัดประชุมรวมกับฝายกัมพูชา ในชวงปลาย

เดือนธันวาคม ๒๕๕๔ 

 

ปญหาอุปสรรคที่สําคัญ 

ในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหาความขัดแยงระหวาง

ไทย-กัมพูชา โดยปฏิบัติการตามคําส่ังมาตรการชั่วคราว

ของศาลยุติธรรมระหวางประเทศ พรอมแนวทางการ 

-  



๑๑ 
 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ ลําดับ นโยบายรัฐบาล/การส่ัง

การของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคลองกับ

รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย 
วันที่  สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินการ รวมถึงปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

การใชจาย

งบประมาณ 

(บาท) 

ผูรับผิดชอบ 

     ดําเนินการของไทยนับเปนเรื่องละเอียดออนและตอง

ปฏิบัติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย ซ่ึงตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภาโดยไดมีการ

เปดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมรวมของรัฐสภา ตาม ม.

๑๗๙ ของรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ.๒๕๕๐ (เปนการประชุมลับ) 

เม่ือ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 

  

๗ ขอ ๒  

นโยบายความม่ันคง 

แหงรัฐ 

ขอยอย ๒.๔ 

พัฒนาระบบการตรียม

พรอมแหงชาติ 

หมวด ๕ 

แผนงานนโยบาย

พื้นฐานแหงรัฐ 

สวนที่ ๒  

แนวนโยบายความ 

ม่ันคงของรัฐ 

มาตรา ๗๗  

รัฐตองพิทักษรักษาไว

ซ่ึงสถาบัน

พระมหากษัตริย  

เอกราช อธิปไตย และ 

- - แผนงาน/โครงการ  คาใชจายในการพัฒนานโยบาย

ยุทธศาสตรและศักยภาพในการบริหารจัดการดานความ

ม่ันคง/ โครงการศึกษาคนควาทางวิชาการเพื่อสนับสนุน

การดําเนินการตามนโยบายการรักษาความม่ันคงของรัฐ

และนโยบายความม่ันคงแหงชาต ิ 

ผลการดําเนินการ จัดทํา (ราง) นโยบายความม่ันคง

แหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ เพื่อเปนกรอบทิศทางหลัก

ใหหนวยงานที่เก่ียวของใชในการดําเนินการดานความ

ม่ันคงของชาติ จัดทํายุทธศาสตร/มาตรการ/แนวทาง/

แผนงาน/โครงการรองรับในการรักษาความ 

 

๑,๐๑๔,๙๖๐ 

 

ผูอํานวยการสํานัก

นโยบายและแผน

ความม่ันคง 

(ผอ.สนผ.) 

นายฉัตรชัย  

บางชวด 



๑๒ 
 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ ลําดับ นโยบายรัฐบาล/การส่ัง

การของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคลองกับ

รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย 
วันที่  สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินการ รวมถึงปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

การใชจาย

งบประมาณ 

(บาท) 

ผูรับผิดชอบ 

  บูรณภาพแหงเขต

อํานาจรัฐฯ 

  ม่ันคงของชาติ เสร็จแลว อยูระหวางขั้นตอนการนําเสนอ

ใหคณะกรรมการนโยบายของสภาความม่ันคง 

แหงชาต ิและสภาความม่ันคงแหงชาติ เสนอ 

คณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาตอไป  
  

ปญหาและอุปสรรคที่สําคัญ ไดแก  

๑) สืบเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงรัฐบาล  สงผลใหตอง

ปรับปรุงคณะกรรมการระดับนโยบายที่จะกล่ันกรอง 

พิจารณา (ราง) นโยบายฯ เพื่อนําเสนอสภาความม่ันคง

แหงชาติ  และคณะรัฐมนตรีลาชากวากําหนดเดิม 

๒) ภัยพิบัติทางธรรมชาติ (อุทกภัย) ในพื้นที่ กทม. และ

ปริมณฑล  จึงทําใหการประชุม/ สัมมนาที่เก่ียวของกับ

การยกรางนโยบาย ฯ ตองเล่ือนออกไป 

 

 

 

  



๑๓ 
 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ ลําดับ นโยบายรัฐบาล/การส่ัง

การของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคลองกับ

รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย 
วันที่  สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินการ รวมถึงปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานทีสํ่าคัญ 

การใชจาย

งบประมาณ 

(บาท) 

ผูรับผิดชอบ 

๘ ขอ ๒ 

นโยบายความม่ันคงแหง

รัฐ 

ขอยอย ๒.๔  

พัฒนาระบบการ

เตรียมพรอมแหงชาติ 

หมวด ๕  

แนวนโยบายพื้นฐาน

แหงรัฐ 

สวนที่ ๒  

แนวนโยบายดาน

ความม่ันคงของรัฐ 

มาตรา ๗๗ 

รัฐตองพิทักษรักษาไว

ซ่ึงสถาบัน

พระมหากษัตริย  

เอกราช อธิปไตย และ

บูรณภาพแหงเขต

อํานาจรัฐฯ 

 

- - แผนงาน  การจัดทํา(ราง)ยุทธศาสตรการพัฒนาเพื่อเสริม

ความม่ันคงของชาติ พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ 

โครงการ  โครงการบริหารยุทธศาสตรความม่ันคง

ชายแดน                                                                     

ผลการดําเนินการ  สมช.ไดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ

ผูบริหารกระทรวง กรม และหนวยที่เก่ียวของทั้งพลเรือน 

ตํารวจ และทหาร ตลอดจนผูนําหนวยงานใน ระดับภาค

และผูวาราชการจังหวัด เม่ือวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๔ 

โดยมี รองนายกรัฐมนตรี (พลตํารวจเอก โกวิท วัฒนะ) 

เปนประธาน เพื่อพิจารณา(ราง) ยุทธศาสตรการพัฒนา

เพื่อเสริมความม่ันคงของชาติ พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ โดย

ใหความสําคัญกับการสรางภูมิคุมกัน คน ชุมขน พื้นที่ใหมี

ความพรอมเผชิญปญหาและภัยคุกคามความม่ันคงรวมทั้ง

สามารถพัฒนารวมกับประเทศเพื่อนบานอยางยั่งยืน ทั้งน้ี

มีพื้นที่เปาหมาย ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ (พื้นที่

จังหวัดชายแดน จังหวัดชายฝงทะเล และจังหวัดชั้นใน) 

ผลการประชุมได  

๓๒๐,๐๐๐ นั ก วิ เ ค ร า ะ ห

นโยบายและแผน 

ชํานาญการพิเศษ 

สนผ.สมช. 

(นายนันทพงศ 

สุวรรณรัตน) 

 

 



๑๔ 
 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ ลําดับ นโยบายรัฐบาล/การส่ัง

การของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคลองกับ

รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย 
วันที่  สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินการ รวมถึงปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

การใชจาย

งบประมาณ 

(บาท) 

ผูรับผิดชอบ 

     นําไปสูการปรับยุทธศาสตรดําเนินงาน รวม ๗ ยุทธศาสตร 

ไดแก  

๑) การเสริมสรางภูมิคุมของคน ชุมชน และพื้นที ่

๒) การผนึกกําลังทุ กภาคสวนให มีความพรอมเพื่ อ

เสริมสรางความม่ันคงของชาต ิ

๓) การพัฒนาความรวมมือในระดับพื้นที่กับประเทศเพื่อน

บาน 

๔) การพัฒนาพลังมวลชนและการแกไขปญหาโดยสันติวิธี 

๕) การพัฒนาองคความรูสนับสนุนการเสริมสรางความ

ม่ันคง 

๖) การใชมิติดานวัฒนธรรมและภูมิปญญาของชุมชนและ

ทองถิ่น 

๗) การบริหารจัดการอยางมีเอกภาพและประสิทธิภาพ 

ปญหาอุปสรรคที่สําคัญ สืบเน่ืองจากการเปล่ียนแปลง 

รัฐบาล สงผลใหตองปรับปรุงคณะกรรมการระดับนโยบาย

ที่จะกล่ันกรองพิจารณา (ราง) ยุทธศาสตรฯ เพื่อนําเสนอ

สภาความม่ันคงแหงชาติและคณะรัฐมนตรลีาชากวา

กําหนดเดิม 

  



๑๕ 
 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ ลําดับ นโยบายรัฐบาล/การส่ัง

การของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคลองกับ

รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย 
วันที่  สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินการ รวมถึงปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

การใชจาย

งบประมาณ 

(บาท) 

ผูรับผิดชอบ 

๙ ขอ ๒  

นโยบายความม่ันคงแหง

รัฐ 

ขอยอย ๒.๔ 

พัฒนาระบบการ

เตรียมพรอมแหงชาติ 

หมวด ๕ 

แผนงานนโยบาย

พื้นฐานแหงรัฐ 

สวนที่ ๒  

แนวนโยบายความ

ม่ันคงของรัฐ  

มาตรา ๗๗  

รัฐตองพิทักษรักษาไว

ซ่ึงสถาบัน

พระมหากษัตริย  

เอกราช อธิปไตย และ

บูรณภาพแหงเขต

อํานาจรัฐฯ 

 

๑๘  

ตุลาคม พ.ศ.

๒๕๕๕ 

 

คณะรัฐมนตรี มีมติรับทราบ

ผลการฝ กซอมการบริหาร

วิกฤตการณระดับชาติและการ

ม อ บ น โ ย บ า ย ข อ ง  ร อ ง 

น า ย ก รั ฐ ม น ต รี  แ ล ะ ใ ห

หน ว ย ง า น ที่ เ ก่ี ย ว ข อ ง ไ ป

ดําเนินการเพื่อพัฒนาระบบ

การ เตรียมพร อมแห งชาติ

ตามที่ สมช. เสนอ โดยผลการ

ฝกซอมดังกลาว มีความสําคัญ

ที่ มุ ง เนนการ เตรี ยมค วาม

พรอมของหนวยงาน เพื่อให

ตระหนักถึงความสําคัญและ 

สนับสนุนการดําเนินงานของ

รัฐบาลในกรอบนโยบายความ

ม่ันคงแหงรัฐ 

 

 

 

 

แผนงาน/โครงการ 

โครงการบริหารจัดการนโยบายเตรียมพรอมและการ

บริหารจัดการในภาวะวิกฤต 

 

ผลการดําเนินการ 

การอํานวยการขับเคล่ือนการเตรียมพรอมแหงชาติ  โดย

ประสานหนวยงานในคณะกรรมการเตรียมพรอมแหงชาติ 

 

ปญหาอุปสรรคที่สําคัญ 

การประสานและบูรณาการการฝกซอมของหลาย

หนวยงานในการฝกซอมรวมกันยังไมเปนไปในทิศทาง

เดียวกัน 

๙,๑๙๒,๙๕๕ ผู อํานวยการสํานัก

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ก า ร

เตรี ยมพร อมและ

การปองกันประเทศ 

(ผอ.สตป.) 

นายรัชกรณ  

นภาพรพิพัฒน 



๑๖ 
 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ ลําดับ นโยบายรัฐบาล/การส่ัง

การของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคลองกับ

รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย 
วันที่  สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินการ รวมถึงปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

การใชจาย

งบประมาณ 

(บาท) 

ผูรับผิดชอบ 

๑๐ ขอ ๒ นโยบายความม่ันคง

แหงรัฐ 

ขอยอย ๒.๔ 

พัฒนาระบบการ

เตรียมพรอมแหงชาติ 

 

หมวด ๕ 

แผนงานนโยบาย

พื้นฐานแหงรัฐ 

สวนที่ ๒  

แนวนโยบายความ

ม่ันคงของรัฐ  

มาตรา ๗๗ 

รัฐตองพิทักษรักษาไว

ซ่ึงสถาบัน

พระมหากษัตริย  

เอกราช อธิปไตย และ

บูรณภาพแหงเขต

อํานาจรัฐฯ 

 

๘ พฤศจิกายน 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 

คณะรัฐมนตรีมอบหมายให 

สมช. จัดประชุมหารือหนวย

ร า ช ก า ร ที่ เ ก่ี ย ว ข อ ง เ พื่ อ

พิ จ ารณาว า ด ว ย เ รื่ อ งก า ร

บังคับใชกฎหมายในแมนํ้าโขง 

(๔ ฝาย) 

แผนงาน/โครงการ 

โครงการการปองกันและแกไขปญหาความม่ันคงของชาติ

ในรูปแบบใหม 

 

ผลการดําเนินการ  

กรณีเรือบรรทุกสินคาจีนถูกปลนและมีผูเสียชีวิต  

๑๓ ศพ สมช.ไดรับมอบหมายใหเปนหนวยงานเจาภาพ 

ประสานกระทรวงการตางประเทศ สํานักงานตํารวจ

แหงชาติและหนวยงานที่เก่ียวของรวมประชุม โดยมีรอง

นายกรัฐมนตรี (พลตํารวจเอกโกวิท  วัฒนะ) เปนประธาน

การประชุมเพื่อพิจารณาขอเสนอของรัฐบาลจีนจากการ

ประชุมวาดวยความรวมมือในการบังคับใชกฎหมายในแมนํ้า

โขง ๔ ฝาย (จีน สปป.ลาว เมียนมาร และไทย) ที่กรุงปกก่ิง 

ระหวาง ๓๐ ตุลาคม - ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ที่มีรอง

นายกรัฐมนตรี (พลตํารวจเอกโกวิท  วัฒนะ) เปนหัวหนา

คณะผูแทนฝายไทยนอกจากน้ี ยั งไดรับมอบหมายให

เดินทางไปเจรจากับฝายจีนอยางตอเน่ือง ไดแก การเขารวม

ประชุมวาดวย  

- ผูอํานวยการสํานัก

ประเมินภัยคุกคาม 

(ผอ.สปภ.) 

นายสิงคิ์ วิเศษพจนกิจ 

 



๑๗ 
 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ ลําดับ นโยบายรัฐบาล/การส่ัง

การของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคลองกับ

รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย 
วันที่  สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินการ รวมถึงปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

การใชจาย

งบประมาณ 

(บาท) 

ผูรับผิดชอบ 

     ความรวมมือในการบังคับใชกฎหมายในแมนํ้าโขง ๔ฝาย

ระหวาง  โดยเฉพาะการเดินทางตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือ 

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ที่มอบใหเลขาธิการสภาความ

ม่ันคงแหงชาติ เปนหัวหนาคณะผูแทนฝายไทย ระหวาง 

๒๔ - ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔  ซ่ึงคณะรัฐมนตรีเม่ือ วันที่ 

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ไดเห็นชอบตามที่ สมช. เสนอ ๔ 

ประการ ไดแก 

(๑)  จัดตั้งกลไกความรวมมือวาดวยการบังคับใชกฎหมายใน

แม นํ้ า โ ข ง  ๔  ป ร ะ เ ท ศ ขอ ง ฝ า ย ไ ท ย  โ ด ย มี ร อ ง

นายกรัฐมนตรี ฝายความม่ันคง เปนประธาน และมี

เลขาธิการสภาความม่ันคงแหงชาติเปนรองประธาน โดยมี

ผูแทนกระทรวงและหนวยงานที่เก่ียวของรวมดําเนินงาน

ภายใตกลไกน้ี 

(๒) ผูแทนฝายไทยเขารวมพิธีเปดศูนยปฏิบัติการผสม 

(Combine Operation Center) 

(๓) ฝายไทยจัดสงเจาหนาที่เขารวมในขบวนเรือลาดตระเวน

คุนกันเรือพาณิชยที่มาจากทาเรือกวนเหลย 

 

  



๑๘ 
 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ ลําดับ นโยบายรัฐบาล/การส่ัง

การของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคลองกับ

รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย 
วันที่  สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินการ รวมถึงปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

การใชจาย

งบประมาณ 

(บาท) 

ผูรับผิดชอบ 

      ถึงสามเหล่ียมทองคํา ตอจากน้ันจะจัดเรือรวมมือในการ

ลาดตระเวนจากสามเหล่ียมทองคําถึงทาเรือเชียงแสน เพื่อ

นําเรือพาณิชยเขาเทียบที่ทาเรือเชียงแสน โดยไมอนุญาต

ใหเรือกองกําลังรวมลาดตระเวนของจีน เมียนมาร และ 

สปป.ลาว เขามาในเขตอธิปไตยของไทย 

อนุมัติในหลักการจัดตั้งกลไกยอยฝายไทย ประกอบดวย

ศูนยปฏิบัติการฝายไทยที่กองบัญชาการตํารวจภูธรภาค ๕ 

และศูนยปฏิบัติการสวนหนา รับผิดชอบการลาดตระเวน 

และสวนประสานงาน (Contact Points) ที่อําเภอเชียง

แสน พร อมทั้ ง จัด เจาหนาที่ฝ ายไทยไปปฏิบัติ และ

ประสานงานในศูนยปฏิบัติการผสมของจีนที่เมืองทากวน

เหลย โดยใหเปนเรื่องที่ตองรีบดําเนินการภายใตความ

จําเปนเรงดวน 

 

ปญหาและอุปสรรคที่สําคัญ  

- 

 

 

  



๑๙ 
 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ ลําดับ นโยบายรัฐบาล/การส่ัง

การของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคลองกับ

รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย 
วันที่  สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินการ รวมถึงปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

การใชจาย

งบประมาณ 

(บาท) 

ผูรับผิดชอบ 

๑๑ ขอ ๒ 

นโยบายความม่ันคงแหง

รัฐ 

ขอยอย ๒.๕  

เร งรั ดดําเ นินการแก ไข

ปญหายาเสพติด องคกร

อา ชญ าก ร รม  ก าร ค า

มนุษย ผูหลบหนีเขาเมือง 

แ ร ง ง า น ต า ง ด า ว ผิ ด

กฎหมาย และบุคคลที่ไมมี

สถานะที่ชัดเจน 

หมวด ๕ 

แผนงานนโยบาย

พื้นฐานแหงรัฐ 

สวนที่ ๒  

แนวนโยบายความ

ม่ันคงของรัฐ 

มาตรา ๗๗  

รัฐตองพิทักษรักษาไว

ซ่ึงสถาบัน

พระมหากษัตริย  

เอกราช อธิปไตย และ

บูรณภาพแหงเขต

อํานาจรัฐฯ 

 

- - แผนงาน/โครงการ 

โครงการการพัฒนาทางยุทธศาสตรเพื่อสงเสริมความ

รวมมือดานความม่ันคงระหวางไทยกับตางประเทศ 

 

ผลการดําเนินการ  

การจัดทํา (ราง) ยุทธศาสตรแกปญหาผูหลบหนีเขา 

เมืองทั้งระบบ พ.ศ. ... สืบเน่ืองนโยบายของรัฐบาลไดเนน

ความสําคัญในการแกไขปญหาผูหลบหนีเขาเมือง ซ่ึง

สอดคลองกับขอพิจารณาของสภาความม่ันคงแหงชาติที่

พิจารณาเห็นวา ปญหาผูหลบหนีเขาเมืองเปนปญหาสําคัญ

ที่ทําใหเกิดผลกระทบตอความม่ันคงของชาติทั้งทางดาน

เศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการปองกันประเทศอยาง

กวางขวาง ในขณะที่การแกปญหามีลักษณะการบริหาร

จัดการที่แยกสวนขาดการบูรณาการ รวมทั้งยังขาดทิศทาง

ที่ชัดเจนในการแกปญหาในระยะยาว จึงไดมอบหมาย ให 

สมช. จัดทํายุทธศาสตรแกปญหาผูหลบหน้ีเขาเมืองทั้ง

ระบบ  โดยที่ผานมา สมช. รวมกับสวนราชการที่เก่ียวของ

พิจารณา 

 

 

- ผูอํานวยการสํานัก

ยุทธศาสตรความ

ม่ันคง

ภายในประเทศ 

(ผอ.สภน.) 

นางพรรษา 

ศิริมาจันทร 



๒๐ 
 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ ลําดับ นโยบายรัฐบาล/การส่ัง

การของนายกรัฐมนตรี 

ความสอดคลองกับ

รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย 
วันที่  สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินการ รวมถึงปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

การใชจาย

งบประมาณ 

(บาท) 

ผูรับผิดชอบ 

      

ปญหาและอุปสรรคที่สําคัญ  

๑.ปญหาดังกลาวเปนเรื่องละเอียดออนเก่ียวเน่ืองกับความ

ม่ันคงของมนุษยชน โดยมีมิติและผลกระทบ ทั้งดาน

เศรษฐกิจ สังคมแฃะความม่ันคงที่ตองพิจารณาอยางรอบ

ดาน จึงใชเวลาดําเนินการพิจารณา รางยุทธศาสตรฯ ใน

ระยะหน่ึง 

๒.การเปล่ียนแปลงทางการเมืองสงผลใหการเสนอเพื่อขอ

อนุมัติยุทธศาสตรฯ ตองถูกชะลอออกไป 

 

  

 


