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กฎกระทรวง 
แบ่งส่วนราชการสํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาต ิ

สํานักนายกรัฐมนตร ี
พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  ฉ  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  
นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ   
สํานักนายกรัฐมนตรี  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 

ข้อ ๒ ให้สํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ  มีภารกิจเก่ียวกับกิจการความม่ันคงของประเทศ  
โดยเป็นที่ปรึกษา  เสนอแนะนโยบาย  มาตรการ  และแนวทางปฏิบัติด้านความม่ันคงของชาติ  
อํานวยการ  ประสานงานให้เป็นไปตามนโยบาย  รวมทั้งการจัดทําแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติต่อสภา 
ความม่ันคงแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี  เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติ  ป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ด้านความม่ันคงในอนาคต  ตลอดจนการพัฒนาและการจัดองค์ความรู้ด้านความม่ันคงที่มีคุณภาพ   
โดยให้มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสภาความม่ันคงแห่งชาติและกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
(๒) เสนอความเห็นต่อสภาความม่ันคงแห่งชาติหรือคณะรัฐมนตรีเพื่อประกอบการพิจารณา

กําหนดนโยบายและยุทธศาสตร์หรือแผนงานและการอื่นที่เก่ียวข้องกับความม่ันคงแห่งชาติ 
(๓) อํานวยการและประสานการปฏิบัติตามนโยบายและยุทธศาสตร์ความม่ันคงแห่งชาติ 

กับหน่วยงานที่เก่ียวข้องให้สอดคล้องกันและมีบูรณาการ 
(๔) ศึกษา  วิจัย  พัฒนา  ติดตามสถานการณ์ความม่ันคง  และประเมินการเปลี่ยนแปลง 

ของสถานการณ์  และสภาวะแวดล้อมด้านความม่ันคงในเชิงยุทธศาสตร์   
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(๕) เสนอแนะและจัดทํานโยบาย  อํานวยการ  ประสานการปฏิบัติ  ติดตาม  ประเมินผล  
และพัฒนานโยบายความม่ันคงแห่งชาติ  ยุทธศาสตร์และแผนงานที่เก่ียวข้องกับความม่ันคงแห่งชาติ   
ทั้งในด้านความม่ันคงภายในประเทศ  ความม่ันคงในภูมิภาค  และความม่ันคงระหว่างประเทศ  
ครอบคลุมถึ งภัยคุกคามความม่ันคงภายใน   ภัยคุกคามข้ามชาติ  ภัยคุกคามในรูปแบบใหม่   
รวมทั้งการป้องกันประเทศและการเตรียมพร้อมแห่งชาติ  การอํานวยการข่าวกรอง  การจัดการความขัดแย้ง
และการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน  ตลอดจนการอ่ืนที่เก่ียวข้องกับความม่ันคงแห่งชาติ  และเสนอ
ความเห็นต่อสภาความม่ันคงแห่งชาติหรือคณะรัฐมนตรี 

(๖) ติดตาม  ประเมินผลและรายงานการปฏิบัติตามนโยบายความม่ันคงแห่งชาติและนโยบาย
และยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับความม่ันคงแห่งชาติ 

(๗) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายกําหนด  ให้เป็นอํานาจหน้าที่ของสํานักงานสภาความ
ม่ันคงแห่งชาติ  หรือตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ข้อ ๓ ให้แบ่งส่วนราชการสํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) สํานักงานเลขาธิการ 
(๒) สํานักนโยบายและแผนความม่ันคง 
(๓) สํานักประเมินภัยคุกคาม 
(๔) สํานักยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมและการป้องกันประเทศ 
(๕) สํานักยุทธศาสตร์ความม่ันคงกิจการชายแดนและประเทศรอบบา้น 
(๖) สํานักยุทธศาสตร์ความม่ันคงเก่ียวกับภัยคุกคามข้ามชาติ 
(๗) สํานักยุทธศาสตร์ความม่ันคงจังหวัดชายแดนภาคใต้และชนต่างวัฒนธรรม 
(๘) สํานักยุทธศาสตร์ความม่ันคงภายในประเทศ   
(๙) สํานักยุทธศาสตร์ความม่ันคงระหว่างประเทศ   
ข้อ ๔ ในสํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ  ให้มีกลุ่มตรวจสอบภายใน  เพื่อทําหน้าที่หลัก

ในการตรวจสอบดําเนินงานภายในส่วนราชการ  และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานสภา 
ความม่ันคงแห่งชาติ  รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อเลขาธิการสภาความม่ันคงแห่งชาติ  โดยมีอํานาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ดําเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร  การเงิน  และการบัญชีของสํานักงาน
สภาความม่ันคงแห่งชาติ 

(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ 
มอบหมาย 

ข้อ ๕ ในสํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ  ให้มีกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  เพื่อทําหน้าที่ 
ในการพัฒนาการบริหารของส่วนราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์  มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า  รับผิดชอบงาน 
ขึ้นตรงต่อเลขาธิการสภาความม่ันคงแห่งชาติ  โดยมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่หัวหน้าส่วนราชการในสํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ  
เก่ียวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ 
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(๒) ติดตาม  ประเมินผล  และจัดทํารายงานเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการในสํานักงาน
สภาความม่ันคงแห่งชาติ 

(๓) ประสานและดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ  
และหน่วยงานภายในสํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ 

(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ 
มอบหมาย 

ข้อ ๖ สํานักงานเลขาธิการ  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการเก่ียวกับการบริหารงานทั่วไป  และปฏิบัติงานสารบรรณของสํานักงาน 

สภาความม่ันคงแห่งชาติ 
(๒) ดําเนินการเก่ียวกับงานช่วยอํานวยการ  งานเลขานุการ  งานบริหารการประชุม   

และงานประชาสัมพันธ์  และเผยแพร่กิจกรรมของสํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ 
(๓) ดําเนินการเก่ียวกับการเงิน  การบัญชี  การงบประมาณ  การพัสดุ  อาคารสถานที่ 

และยานพาหนะของสํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ 
(๔) ดําเนินการเก่ียวกับการจัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของสํานักงานสภาความม่ันคง

แห่งชาติ 
(๕) ดําเนินการเก่ียวกับการจัดทําและประสานแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานสภา 

ความม่ันคงแห่งชาติ 
(๖) ดําเนินการจัดทําและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านความม่ันคงกับส่วนราชการ 

และประชาคมข่าวกรองทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
(๗) ดําเนินการอ่ืนใดที่มิได้กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการใดของสํานักงานสภา

ความม่ันคงแห่งชาติ 
(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ 

มอบหมาย 
ข้อ ๗ สํานักนโยบายและแผนความม่ันคง  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอแนะ  จัดทํานโยบายความม่ันคงแห่งชาติ  มาตรการและแนวทางการปฏิบัติ 

ด้านความม่ันคงของชาติ  รวมถึงภัยคุกคามความม่ันคงรูปแบบใหม่ 
(๒) จัดทําแผนความม่ันคงเพื่อเชื่อมโยงนโยบายความม่ันคงแห่งชาติไปสู่แผนปฏิบัติ 

ของกระทรวง  และส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 
(๓) เสนอแนะแผนการบริหารราชการแผ่นดินในส่วนที่เก่ียวข้องกับนโยบายความม่ันคง 

ของชาติ  ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบายความม่ันคงแห่งชาติ 
(๔) ให้คําปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่ส่วนราชการ  และองค์กรที่เก่ียวข้องในประเด็น 

ที่เก่ียวข้องกับนโยบายความม่ันคงแห่งชาติ  รวมทั้งอํานวยการและประสานความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานความม่ันคงแห่งชาติให้มีเอกภาพ 
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(๕) ติดตาม  ประเมินผลและรายงานการปฏิบัติตามนโยบายความม่ันคงแห่งชาติและนโยบาย
และยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับความม่ันคงแห่งชาติ 

(๖) ปฏิบัติงานเลขานุการของคณะกรรมการ  และคณะอนุกรรมการตามที่ได้รับมอบหมาย 
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ 

มอบหมาย 
ข้อ ๘ สํานักประเมินภัยคุกคาม  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ประเมิน  วิเคราะห์สถานการณ์ภาพรวมในเชิงยุทธศาสตร์อันเป็นภัยต่อความม่ันคงแห่งชาติ  

ประสาน  รวบรวม  และจัดทําฐานข้อมูลการข่าวกรอง  ตลอดจนแจ้งเตือนภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อ
ความม่ันคงในระดับชาติ 

(๒) เสนอแนะ  จัดทํานโยบาย  อํานวยการ  พัฒนาและประสานการปฏิบัติด้านการข่าวกรอง
กับประชาคมข่าวกรองทั้งในประเทศและต่างประเทศ  รวมทั้งติดตาม  ประเมินผล  และรายงาน 
การปฏิบัติตามวงรอบ 

(๓) ปฏิบัติงานเลขานุการของคณะกรรมการ  และคณะอนุกรรมการตามที่ได้รับมอบหมาย 
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ 

มอบหมาย 
ข้อ ๙ สํานักยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมและการป้องกันประเทศ  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ประเมิน  วิเคราะห์สถานการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงและนําไปสู่วิกฤติการณ์ระดับชาติ  ซ่ึงเป็น

การกระทําจากมนุษย์และจากภัยธรรมชาติ  ภัยคุกคามด้านการทหารและสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อ
การป้องกันประเทศ  รวมถึงจัดทําฐานข้อมูลที่เก่ียวข้อง 

(๒) เสนอแนะ  จัดทํานโยบาย  และพัฒนายุทธศาสตร์ความม่ันคงแห่งชาติเก่ียวกับยุทธศาสตร์
การเตรียมพร้อมแห่งชาติ  ยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ  แผนบริหารวิกฤติการณ์  และแผนผนึกกําลัง
และทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศ  รวมทั้งติดตาม  ประเมินผล  และรายงานการปฏิบัติตามวงรอบ 

(๓) เสนอแนะแนวทาง  มาตรการ  อํานวยการและประสานการปฏิบัติตามนโยบาย 
กับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง   

(๔) พัฒนาระบบ  กลไก  และแผนการบริหารจัดการภาครัฐในภาวะวิกฤติ  เพื่อให้ครอบคลุม
ในด้านการเตรียมพร้อมด้านทรัพยากร  ด้านการป้องกัน  การแก้ไข  การฟื้นฟู  และการประสาน
เชื่อมโยงระบบบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

(๕) เสริมสร้างความร่วมมือและเครือข่ายการบริหารเหตุการณ์ในภาวะวิกฤตกับหน่วยงาน  
และองค์กรในภาควิชาการ  ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

(๖) ปฏิบัติงานเลขานุการของคณะกรรมการ  และคณะอนุกรรมการที่ได้รับมอบหมาย 
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ 

มอบหมาย 



หน้า   ๒๑ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๓๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๔ 
 

  

ข้อ ๑๐ สํานักยุทธศาสตร์ความม่ันคงกิจการชายแดนและประเทศรอบบ้าน  มีอํานาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ประเมิน  วิเคราะห์สถานการณ์ที่กระทบต่อความม่ันคงชายแดน  ความม่ันคงแห่งชาติ 
ทางทะเล  ความม่ันคงต่อประเทศรอบบ้านและอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง  รวมถึงจัดทําฐานข้อมูลที่เก่ียวข้อง 

(๒) เสนอแนะ  จัดทํานโยบาย  และพัฒนายุทธศาสตร์ความม่ันคงแห่งชาติเก่ียวกับความม่ันคง
ชายแดน  ความม่ันคงแห่งชาติทางทะเล  และความม่ันคงต่อประเทศรอบบ้านและอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง  
รวมทั้งติดตาม  ประเมินผล  และรายงานการปฏิบัติตามวงรอบ 

(๓) เสนอแนะแนวทาง  มาตรการ  อํานวยการและประสานการปฏิบัติตามนโยบายกับ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง   

(๔) ปฏิบัติงานเลขานุการของคณะกรรมการ  และคณะอนุกรรมการตามที่ได้รับมอบหมาย 
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ 

มอบหมาย 
ข้อ ๑๑ สํานักยุทธศาสตร์ความม่ันคงเก่ียวกับภัยคุกคามข้ามชาติ  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ประเมิน  วิเคราะห์สถานการณ์ภัยคุกคามข้ามชาติที่กระทบต่อความม่ันคงแห่งชาติ   

การก่อการร้ายสากลและอาชญากรรมข้ามชาติ  รวมถึงจัดทําฐานข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
(๒) เสนอแนะ  จัดทํานโยบาย  และพัฒนายุทธศาสตร์ความม่ันคงแห่งชาตเิก่ียวกับการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ  การก่อการร้ายสากล  และอาชญากรรมข้ามชาติ  รวมทั้งติดตาม  
ประเมินผล  และรายงานการปฏิบัติตามวงรอบ 

(๓) เสนอแนะแนวทาง  มาตรการ  อํานวยการและประสานการปฏิบัติตามนโยบายกับ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง   

(๔) ปฏิบัติงานเลขานุการของคณะกรรมการ  และคณะอนุกรรมการตามที่ได้รับมอบหมาย 
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ 

มอบหมาย 
ข้อ ๑๒ สํานักยุทธศาสตร์ความม่ันคงจังหวัดชายแดนภาคใต้และชนต่างวัฒนธรรม   

มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ประเมิน  วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาความม่ันคงจังหวัดชายแดนภาคใต้  และการจัดการ

ความขัดแย้งพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  รวมถึงจัดทําฐานข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
(๒) ประเมิน  วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาความขัดแย้งระหว่างชนต่างวัฒนธรรมในภูมิภาคต่าง ๆ  

และการจัดการความขัดแย้งในพื้นที่  รวมทั้งจัดทําฐานข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
(๓) เสนอแนะ  จัดทํานโยบาย  และพัฒนายุทธศาสตร์ความม่ันคงแห่งชาติเก่ียวกับนโยบาย

การบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้  ยุทธศาสตร์เก่ียวกับการแก้ไขปัญหาความม่ันคง 
จังหวัดชายแดนภาคใต้  และยุทธศาสตร์เก่ียวกับนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่าง 
ชนต่างวัฒนธรรมในภูมิภาคต่าง ๆ  รวมทั้งติดตาม  ประเมินผล  และรายงานการปฏิบัติตามวงรอบ 



หน้า   ๒๒ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๓๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๔ 
 

  

(๔) เสนอแนะแนวทาง  มาตรการ  อํานวยการและประสานการปฏิบัติตามนโยบายกับ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง   

(๕) ปฏิบัติงานเลขานุการของคณะกรรมการ  และคณะอนุกรรมการตามที่ได้รับมอบหมาย 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ 

มอบหมาย 
ข้อ ๑๓ สํานักยุทธศาสตร์ความม่ันคงภายในประเทศ  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ประเมิน  วิเคราะห์สถานการณ์ด้านกิจการภายในประเทศที่กระทบต่อความม่ันคง 

ของสถาบันพระมหากษัตริย์  ปัญหาความม่ันคงทางด้านสังคมจิตวิทยา  ปัญหาการโยกย้ายถิ่นฐาน 
ของประชากรและการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  รวมถึงจัดทําฐานข้อมูลที่เก่ียวข้อง 

(๒) เสนอแนะ  จัดทํานโยบายและพัฒนายุทธศาสตร์ความม่ันคงแห่งชาติเก่ียวกับความม่ันคง
ของสถาบันพระมหากษัตรยิ์  การเสริมสร้างจิตสํานึกความม่ันคง  การเสริมสร้างความสามัคคีและสันติวิธี  
ปัญหาการโยกย้ายถิ่นฐานของประชากรและการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  รวมทั้งติดตาม  ประเมินผล  
และรายงานการปฏิบัติตามวงรอบ 

(๓) เสนอแนะแนวทาง  มาตรการ  อํานวยการและประสานการปฏิบัติตามนโยบายกับ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง   

(๔) ปฏิบัติงานเลขานุการของคณะกรรมการ  และคณะอนุกรรมการตามที่ได้รับมอบหมาย 
(๕) ปฏิบัติงานรว่มกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ 

มอบหมาย 
ข้อ ๑๔ สํานักยุทธศาสตร์ความม่ันคงระหว่างประเทศ  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ประเมิน  วิเคราะห์สถานการณ์ด้านกิจการระหว่างประเทศที่กระทบต่อความม่ันคง 

ซ่ึงครอบคลุมกลุ่มประเทศมหาอํานาจ  ตะวันออกกลาง  เอเชียใต้  ประเทศโลกมุสลิม  สมาคม
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน  และกิจการระหว่างประเทศ  รวมถึงจัดทํา
ฐานข้อมูลที่เก่ียวข้อง 

(๒) เสนอแนะ  จัดทํานโยบาย  และพัฒนายุทธศาสตร์ความม่ันคงระหว่างประเทศ  เพื่อรักษา
ความม่ันคงของชาติและตามพันธกรณีระหว่างประเทศในด้านความม่ันคง  รวมทั้งติดตาม  ประเมินผล  
และรายงานการปฏิบัติตามวงรอบ 

(๓) เสนอแนะแนวทาง  มาตรการ  อํานวยการและประสานการปฏิบัติตามนโยบายกับ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง   

(๔) ปฏิบัติงานเลขานุการของคณะกรรมการ  และคณะอนุกรรมการตามที่ได้รับมอบหมาย 
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ 

มอบหมาย 
 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๙  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 

นายกรัฐมนตรี 
 



หน้า   ๒๓ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๓๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๔ 
 

  

หมายเหต ุ :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการ
และอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการในสํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติให้เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจ 
ที่เพิ่มข้ึนและเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ด้านความมั่นคงที่ เกิดข้ึนในปัจจุบันทั้งภายใน 
ประเทศและระหว่างประเทศ  อันจะทําให้การปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหน้าที่ของสํานักงานสภาความมั่นคง
แห่งชาติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงข้ึน  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 


