แผนการปฏิ บัติงาน
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

สวนที่ 1
กรอบการจัดทําแผนปฏิบัติราชการสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตามพระราชกฤษฎี กาวาดว ยหลั กเกณฑ และวิธีการบริห ารกิ จการบ านเมื องที่ ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 9
กําหนดไวว า การบริห ารราชการเพื่ อให เกิด ผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐให สว นราชการตองจัดทําแผนปฏิบั ติ
ราชการ โดยแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการ ตองมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่
จะตองใชในการดําเนินการของแตละขั้นตอน เปาหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของภารกิจ และตองจัดใหมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่สวนราชการกําหนดขึ้น
จากข อ กฎหมายข า งต น สํ านั ก งานสภาความมั่ น คงแห งชาติ ได จั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามกรอบแผนปฏิบัติราชการ 4 ป สมช. (2561 - 2564) โดยสอดคลองกับภารกิจของ
ประเทศและภารกิ จ ของหน ว ยงาน ได แ ก ยุ ท ธศาสตรช าติ ระยะ 20 ป นโยบายรั ฐ บาล นโยบายและแผน
ระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2564 แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564) และยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 รวมถึง
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใชจายเงินงบประมาณ กําหนดเปนกรอบแนวทางในการจัดทํา ดังนี้
นโยบายรัฐบาล
นโยบายที่ 1 การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย
นโยบายที่ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการตางประเทศ
2.1 การเตรี ย มความพร อ มสู ป ระชาคมการเมื อ งและความมั่ น คงอาเซีย น การบริห ารจั ด การ
ชายแดน การสรางความมั่นคงทางทะเล การแกไขปญหาอาชญากรรมขามชาติ การสรางความ
ไววางใจ กับประเทศเพื่อนบาน และการเสริมสรางศักยภาพในการปฏิบัติการทางทหารรวมกันของ
อาเซียน
2.2 เรงแกไขปญหาการใชความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต
นโยบายที่เกี่ยวของ
นโยบายที่ 10 การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกัน ปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

1

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป
ยุ ท ธศาสตร ช าติ ระยะ 20 ป ประกอบด ว ย 6 ยุ ท ธศาสตร ได แ ก (1) ยุ ท ธศาสตร ด านความมั่ น คง
(2) ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน (3) ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
คน (4) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันในสังคม (5) ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโต
บนคุ ณภาพชีวิตที่ เป นมิตรกับสิ่งแวดลอม (6) ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ
ยุทธศาสตรดานความมั่นคง เปนยุทธศาสตรที่เชื่อมโยงกับภารกิจของสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ
โดยสาระสําคัญของยุทธศาสตรดานความมั่นคงที่เกี่ยวของโดยตรงที่จะตองนําไปสูการถายทอดลงสูแผนปฏิบัติการ
ของหนวยงาน สรุปตามประเด็นแผนแมบทได ดังนี้
1) การรักษาความสงบภายในประเทศ
2) การปองกันและแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอความมั่นคง
3) การพัฒนาศักยภาพของประเทศใหพรอมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบตอความมั่นคงของชาติ
4) การบูรณาการความรวมมือดานความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองคกรภาครัฐและ
ที่มิใชภาครัฐ
5) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองครวม
นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2564
พระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแหงชาติ พ.ศ. 2559 มาตรา 13 คณะรัฐมนตรีจัดใหมีนโยบายและแผน
ระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติขึ้นตามขอเสนอแนะของสภาความมั่นคงแหงชาติ โดยคณะรัฐมนตรีหรือ
หนวยงานของรัฐแลวแตกรณี ใชเปนกรอบแนวทางหรือดําเนินการตามอํานาจหนาที่ในการจัดทําแผนการบริหาร
ราชการแผนดิน แผนนิติบัญญัติ การกําหนดยุทธศาสตรหรือแผนดานความมั่นคงเฉพาะเรื่อง แผนเตรียมพรอม
แหงชาติ แผนบริหารวิกฤตการณที่เกี่ยวของกับความมั่นคงแหงชาติ หรือ กําหนดแผนงานหรือโครงการที่เกี่ยวกับ
นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ หรือ การปฏิบัติราชการอื่นใด ใหสอดคลองกับนโยบาย
และแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ
นโยบายและแผนระดับ ชาติ วาดวยความมั่น คงแหงชาติ (พ.ศ. 2560 - 2564) เป น แผนหลักของชาติ
ที่เปนกรอบทิศทางการดําเนินการปองกันแจงเตือน แกไข หรือ ระงับยับยั้งภัยคุกคามเพื่อธํารงไวซึ่งความมั่นคง
แหงชาติ ประกอบดวยประเด็นความมั่นคง ดังนี้
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1) การขาวกรองและการประเมินสถานการณดานความมั่นคง
2) การเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติภายใตการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
3) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติ
4) การพัฒนาศักยภาพการปองกันประเทศ
5) การสรางความสามัคคีปรองดอง
6) การปองกันและแกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต
7) การบริหารจัดการผูหลบหนีเขาเมือง
8) การปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย
9) การปองกันและปราบปรามยาเสพติด
10) การเสริมสรางความมั่นคงของชาติจากภัยทุจริต
11) การรักษาความมั่นคงพื้นที่ชายแดน
12) การรักษาความมั่นคงทางทะเล
13) การปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคามขามชาติ
14) การปองกันและแกไขปญหาความมั่นคงทางไซเบอร
15) การรักษาดุลยภาพสภาวะแวดลอมระหวางประเทศ
16) การรักษาความมั่นทางพลังงาน
17) การรักษาความมั่นคงดานอาหารและน้ํา
18) การรักษาความมั่นคงดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (พ.ศ. 2560 - 2564) ฉบับที่ 12
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาในดานตาง ๆ โดย
ยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความมั่งคั่งและยั่งยืน เปนยุทธศาสตร
เพื่อเสริมสรางความมั่นคงภายใน และปองกันปญหาภัยคุกคาม การสรางความพรอมในการบริหารจัดการดาน
ความมั่ น คง และการป องกั น และแก ไขสถานการณ ที่เกิดจากภัย คุกคามทั้งภัย ทางทหารและภัย คุกคามอื่น ๆ
การสรางความสอดคลองระหวางนโยบายดานความมั่นคงใหสนับสนุนเสถียรภาพและการพัฒนาดานตางๆ ใหไป
ในทิศทางเดียวกันไดอยางมีประสิทธิภาพ และการเสริมสรางความรวมมือดานความมั่นคงกับมิตรประเทศ
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สาระสําคัญของยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความมั่งคั่ง
และยั่งยืน ที่เกี่ยวของโดยตรงกับสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ ที่จะตองนําไปสูการถายทอดลงสูแผนปฏิบัติ
การของหนวยงาน สรุปได ดังนี้
1. การรักษาความมั่นคงภายใน เพื่อใหเกิดความสงบในสังคมและธํารงไวซึ่งสถาบันหลักของชาติ
2. การสงเสริมความรวมมือกับ ตางประเทศดานความมั่น คง เพื่อบูรณาการความรวมมือกับ มิต ร
ประเทศเพื่อผลประโยชนทางเศรษฐกิจ สังคม และการปองกันภัยคุกคามขามชาติ
3. การรักษาความมั่ นคงและผลประโยชน ของชาติทางทะเลเพื่อคงไวซึ่งประโยชน ทางเศรษฐกิ จ
สังคมและความมั่นคงของชาติเหนืออาณาเขตทางทะเล
4. การบริห ารจัดการความมั่ น คงเพื่ อการพั ฒ นา เพื่ อให เกิ ดความสอดคลองกั นระหวางแผนงาน
ที่เกี่ยวของกับความมั่นคงการพัฒนาภายใตการมีสวนรวมของภาคประชาชน

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ
การขั บ เคลื่ อ นภารกิ จ ของ สมช. มี ค วามสอดคล องกับ เป าหมายเชิงยุท ธศาสตรข องแผนงานภายใต
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณฯ ดังนี้
1. ยุทธศาสตรดานความมั่นคง
1.3 แผนงานบูรณการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
1.10 แผนงานพื้นฐานความมั่นคง

มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
เพื่อให การใช จ ายงบประมาณรายจายประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. 2562 เป น ไปอยางมีป ระสิทธิภ าพ
สํานักงานฯ ไดกําหนดประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ โดยยึดตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใชจาย
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2559) สรุปสาระสําคัญ ดังนี้
1. ใหสวนราชการจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ โดยมีหลักเกณฑสําคัญ
คื อ กํ า หนดให รายจ า ยประจํ าต องให ความสําคั ญ กับ การจัดทํ าแผนการปฏิ บัติงานให ส อดคลองกับ เป าหมาย
การเบิกจายงบประมาณรายไตรมาส โดยการดําเนินงานตามภารกิจยุทธศาสตร ภารกิจหนวยงาน จะตองเรงรัด
ใหเริ่มดําเนินงานและเบิกจายงบประมาณตั้งแตไตรมาส 1 ทั้งนี้ กําหนดใหการฝกอบรมประชุมสัมมนา จะตอง
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ดําเนิน การและมีการเบิ กจายงบประมาณในไตรมาส 1 ไม น อยกวารอยละ 50 ของวงเงิน งบประมาณที่ ไดรั บ
การจั ดสรร เพื่ อให การใช จายภาครัฐ สนั บ สนุ น การขยายตั ว ทางเศรษฐกิจ ของประเทศและเพื่อใหเปน ไปตาม
เปาหมายการเบิกจายรายจายภาพรวมไมนอยกวา รอยละ 96 และรายจายลงทุนไมนอยกวารอยละ 88
2. เปาหมายการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เปนรายไตรมาส ดังนี้
งบรายจาย

รวม

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

- ภาพรวม (รอยละ)

96.00

30.29

22.00

22.00

21.71

- รายจายประจํา (รอยละ)

98.36

33.00

22.00

22.00

21.36

- รายจายลงทุน (รอยละ)

88

21.11

22.00

22.00

22.89

5

สวนที่ 2
แผนปฏิบัติราชการสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
1. ทิศทางการดําเนินงาน
วิสัยทัศน
มุงเปนองคกรหลักในการกําหนดทิศทางนโยบายและยุทธศาสตรเพื่อเปนหลักประกันในการรักษาความมั่นคง
และผลประโยชนแหงชาติอยางยั่งยืน
พันธกิจ
1. ให คําปรึกษา และเสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร แนวทาง และแผนดานความมั่ น คง เปนทิศทาง
ดานความมั่นคงของประเทศ
2. อํานวยการ ประสาน และติดตามประเมินผล เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร แนวทาง และแผน
ดานความมั่นคง ไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
3. ประเมินสถานการณดานความมั่นคง และการเตรียมความพรอมแหงชาติและบริหารวิกฤติความมั่นคง
ในการรับมือภัยคุกคามดานความมั่นคง
4. พัฒนาองคความรูดานความมั่นคง และเสริมสรางเครือขายความรวมมือกับทุกภาคสวน
5. พัฒนาประสิทธิภาพและเสริมสรางสมรรถนะองคกรและบุคลากร เพื่อเปนองคกรหลักดานความมั่นคง
เปาหมาย
1. ขับเคลื่อนการบริหาร การพัฒนา และแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต ในการเสริมสรางสภาวะ
แวดลอมที่สันติสุข การฟนฟูความเชื่อมั่นและลดความหวาดระแวงระหวางประชาชนกับรัฐ การพัฒนาอยางยั่งยืน
โดยใชกระบวนการมี ส วนรว มของทุ กภาคสว น การสงเสริมความตอเนื่องของกระบวนการพูดคุย เพื่อสัน ติสุข
การสรางความเขาใจตอสถานการณ ความเปนจริงที่เกิดขึ้นทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ และการจัดให มี
กลไกและโครงสรางการบริหารจัดการของภาครัฐที่มีเอกภาพ
2. ขับเคลื่ อนนโยบายและแผนระดับชาติ วาด วยความมั่นคงแห งชาติ พ.ศ. 2560 - 2564 และการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการดําเนินภารกิจความมั่นคงในการประเมินสถานการณความมั่นคง ภัยคุกคาม และการพัฒนาฐานขอมูล
และที่ ป รึ ก ษาด า นความมั่ น คง โดยพั ฒ นากระบวนการ/กลไกการขั บ เคลื่ อ นนโยบายและแผนระดั บชาติ ฯ
ยุทธศาสตรขาวกรองแห งชาติ พ.ศ. 2558 - 2564 ยุทธศาสตรการพัฒนาเพื่ อเสริมความมั่นคงของชาติ การประเมิ น
สถานการณ ด า นความมั่ น คงในเชิ ง ยุ ท ธศาสตร แ ละการแจ ง เตื อ นภั ย คุ ก คาม การพั ฒ นากฎหมาย
ด า นความมั่ น คง และการพั ฒ นาฐานข อมู ล ความมั่ น คงและที่ ป รึกษาด านความมั่ น คง เพื่ อเป น กรอบทิ ศ ทาง
ดํ า เนิ น งานด า นความมั่ น คงของหน ว ยงานที่ เกี่ ย วข อ ง และจั ด ทํ า ข อ เสนอแนะต อ สภาความมั่ น คงแห ง ชาติ
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คณะรัฐมนตรีพิจารณาตกลงใจเพื่อรักษาผลประโยชนแหงชาติ ตลอดจนการประสานสวนราชการที่เกี่ยวของ และ
การติดตาม และการประเมินผล ที่นําไปสูการจัดทํานโยบายและยุทธศาสตรดานความมั่นคงเฉพาะพื้นที่
3. พัฒนาและการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรความมั่นคงเฉพาะเรื่อง รองรับยุทธศาสตรชาติ
ระยะ 20 ป นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่ นคงแห งชาติ พ.ศ. 2560 - 2564 นโยบายรัฐบาล
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคมแห งชาติ โดยติด ตาม ศึ กษา วิเคราะห ส ถานการณ ความมั่ น คงเฉพาะเรื่อ ง
ผลกระทบตอความมั่นคงของประเทศ ตลอดจนคาดการณแนวโนม เพื่อพัฒนาและจัดทํานโยบายและยุทธศาสตร
ความมั่นคงเฉพาะเรื่อง และการอํานวยการ ประสานการปฏิบัติ ระหวางกระทรวง กรม และหนวยงานที่เกี่ยวของ
ในลักษณะบู รณาการ รวมทั้ งการจั ดทํ าข อมู ล ดานความมั่ น คงเฉพาะเรื่อง เพื่ อให คําปรึกษาและขอเสนอแนะ
ที่เกี่ยวของตอคณะรัฐมนตรี และสภาความมั่นคงแหงชาติ ตลอดจนสวนราชการ และหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ
4. เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของ สมช. ในการพั ฒนาและการขั บ เคลื่ อ น นโยบายและยุ ท ธศาสตร
ด า นความมั่ น คงให บ รรลุ ผ ล โดยการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการในดานตางๆ ให สอดคลองกับ
โครงสราง ภารกิจ อํานาจหนาที่ของ สมช. และนโยบายของรัฐบาลที่สงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาล
และการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
ภารกิจตามกฎหมาย
พระราชบัญญั ติสภาความมั่นคงแห งชาติ พ.ศ. 2559 มาตรา 21 กําหนดอํานาจหนาที่ของสํานักงาน
สภาความมั่นคงแหงชาติ ดังตอไปนี้
(1) รับ ผิดชอบในงานธุรการของสภาความมั่นคงแห งชาติ และศึกษาและรวบรวมขอมูลดาน
ความมั่นคงที่เกี่ยวกับงานของสภาความมั่นคงแหงชาติ
(2) จัดทํารางนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติตามเปาหมายและแนวทาง
ที่สภากําหนดเพื่อเสนอตอสภาความมั่นคงแหงชาติ
(3) เสนอแนะและให ค วามเห็ น ต อสภาความมั่ นคงแห งชาติ หรื อ คณะรัฐ มนตรี เพื่ อ ประกอบ
การพิจารณากําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร แผนงาน และการอื่นที่เกี่ยวของกับความมั่นคงแหงชาติ
(4) ใหคําปรึกษา เสนอแนะ และใหความเห็น ตลอดจนอํานวยการและประสานการปฏิบัติงาน
ใดๆ เพื่อใหเปนไปตามนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
(5) ติด ตาม ประเมิ น วิเคราะห และแจ งเตื อนสถานการณ ดานความมั่น คง การเปลี่ยนแปลง
ของสถานการณ สภาวะแวดลอมดานความมั่นคงในเชิงยุทธศาสตร พิสูจนทราบและคาดการณภัยคุกคาม และ
การประเมินกําลังอํานาจของชาติ
(6) ประสานงานหรือรวมมือกับหนวยงานตางประเทศในกิจการดานความมั่นคงระหวางประเทศ
ดานการประเมินสภาวะแวดลอม ดานความมั่นคงในเชิงยุทธศาสตร และดานวิชาการที่เกี่ยวกับความมั่นคง
(7) ศึกษา วิจัย รวบรวม พัฒนา สงเสริม และเผยแพรขอมูลหรือองคความรูเกี่ยวกับความมั่นคงแหงชาติ
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(8) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น หรือตามที่สภาความมั่นคง
แหงชาติ นายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
2. กรอบวงเงินงบประมาณของสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติและมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใชจาย
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ ไดรับการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป พ.ศ. 2562 ใน 4 แผนงาน จํานวน 295,363,200 บาท ดังนี้
o แผนงานบู ร ณาการขั บ เคลื่ อ นการแก ไ ขป ญ หาและพั ฒ นาจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต วงเงิ น
91,838,520 บาท
o แผนงานยุทธศาสตร วงเงิน 23,662,100 บาท
o แผนงานพื้นฐานความมั่นคง วงเงิน 98,812,300 บาท ประกอบดวย (1) งบดําเนินงาน 25,143,000
บาท (2) งบลงทุน 8,904,000 บาท (3) งบรายจายอื่น 82,326,600 บาท
o แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ดานความมั่นคง) : วงเงิน 81,050,300 บาท
งบรายจาย
แผนงาน 1 แผนงานบูรณาการ
ขับเคลื่อนการแกไขปญหาและ
พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต

รายการงบประมาณ
รวม
งบรายจายอื่น
ค า ใช จ าย 1 การขั บ เคลื่ อ นการแก ไขป ญ หาจั งหวั ด ชายแดน
ภาคใต
คาใชจาย 2 การดําเนินตามนโยบายการบริหารและการพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต
คาใช จาย 3 การสรางความเขาใจ การดํ าเนิ นนโยบายของรัฐ
เรื่องสิทธิมนุษยชนในตางประเทศ
คาใชจาย 4 การศึกษาการกอเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต
ค า ใช จ า ย 5 การขั บ เคลื่ อ นการแก ไขป ญ หาจั งหวั ด ชายแดน
ภาคใต ในพื้ น ที่ สํ านั ก งานคณะกรรมการขั บ เคลื่ อ นการแก ไข
ปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตสวนหนา (สง.คปต.สน.)
ค า ใช จ า ย 6 เงิ น ค า ตอบแทนผู ป ฏิ บั ติ ง านตามโครงสร า ง
สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแกไขปญหา
จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต (สล.คปต.) สํ า นั ก งานเลขานุ ก าร
คณะกรรมการอํ านวยการพู ด คุยเพื่ อสั นติ สุข จังหวัดชายแดน
ภาคใต (สล.คพส.) สํานักงานคณะกรรมการขับเคลื่อนการแกไข
ปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตสวนหนา (สง.คปต.สน.)
7 คาใชจายสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการอํานวยการพูดคุย
เพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต (สล.คพส.)

งบประมาณ
91,838,520

สัดสวน
31.09

10,505,400
8,907,400
5,757,400
15,797,000
23,435,520

20,763,200

6,672,600
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งบรายจาย
แผนงาน 2 แผนงานยุทธศาสตร

แผนงาน 3 แผนงานพื้นฐาน
ความมั่นคง
งบดําเนินงาน

งบลงทุน

งบรายจายอื่น

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

รายการงบประมาณ
รวม
การรักษาความมั่นคงและปองกันภัยคุกคามขามชาติและความ
มั่นคงทางทะเล
การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติ
รวม

งบประมาณ
23,662,100
15,083,300
8,578,800
98,812,300

รวม
1. คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
2. คาสาธารณูปโภค
คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง รวม
1. คาครุภัณฑคอมพิวเตอร
2. คาที่ดินและสิ่งกอสราง
รวม
ค า ใช จ า ยที่ 1 พั ฒ นาและเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการขั บ เคลื่ อ น
นโยบายความมั่นคงแหงชาติ
คาใชจ ายที่ 2 การเสริม สรางความพรอ มในการรักษาอํานาจ
อธิปไตย สถาบันหลัก ระบบการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
คาใชจายที่ 3 การเสริมสรางความพรอมในการรักษาดุลยภาพ
ทางการเมืองระหวางประเทศ/ ปฏิสัมพันธกับภายนอกประเทศ
คาใชจายที่ 4 การบริหารจัดการองคกรตามหลักบริหารจัดการที่
ดี
คาใชจายที่ 5 รายการคาใชจายในการเดินทางไปตางประเทศ
ชั่วคราวและคาใชจายในการเจรจาธุรกิจและประชุมนานาชาติ
คาใชจายที่ 6 การเสริมสรางความพรอมในการรักษาอาณาเขต
ดินแดน และฐานทรัพยากร
คา ใช จายที่ 7 การจ างที่ ป รึก ษาพั ฒ นาระบบสารสนเทศและ
เครือขาย
รวม

25,143,000
16,318,000
8,825,000
8,904,000
2,904,000
6,000,000
64,765,300
25,495,400

1. งบบุคลากร
1.1 เงินเดือนและคาจางประจํา
1.1.1 เงินเดือน
1.1.2 คาจางประจํา
1.2 คาตอบแทนพนักงานราชการ

78,091,200
69,223,100
64,255,000
4,968,100
8,868,100

2. งบดําเนินงาน

สัดสวน
8.01

33.45

10,981,300
14,513,400
4,675,000
310,000
7,290,200
1,500,000
81,050,300

27.44

2,959,100
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2.1 แผนการใช จายเงินงบประมาณ/แผนปฏิบัติงาน ของ สมช. ตามแผนการเบิ กจายงบประมาณ
(ยึ ดตามมติ คณะรัฐ มนตรี 1 ก.ย. 2559 มาตรการเพิ่ม ประสิท ธิภ าพการใช จายงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561)
แผนงาน
รวมวงเงิน 1 (ต.ค.-ธ.ค.) 2 (ม.ค.-มี.ค.) 3 (เม.ย.-มิ.ย.) 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ภาพรวม รอยละ
96
30.29
22.00
22.00
21.71
รวมจํานวน
283.5486
89.4655
64.9799
64.9799
64.1233
(295.3632 ลานบาท)
แ ผ น ง า น บู ร ณ า ก า ร
ขั บ เคลื่ อ นแก ไขป ญ หา
จังหวัดชายแดนภาคใต
(91.8385 ลานบาท)
งบรายจายอื่น (ลานบาท)
แผนงานยุทธศาสตรฯ
(23.6621 ลานบาท)
งบรายจายอื่น (ลานบาท)
แผนงานพื้นฐานความมั่นคง
(98.8123 ลานบาท)
งบดําเนินงาน (ลานบาท)
งบรายจายอื่น (ลานบาท)
งบลงทุน (ลานบาท)
แผนงานบุคลากรภาครัฐ
(81.0503 ลานบาท)

88.1649

27.8179

20.2045

20.2045

19.9381

88.1649
22.7156

27.8179
7.1673

20.2045
5.2057

20.2045
5.2057

19.9381
5.1370

22.7156
94.8598

7.1673
29.9302

5.2057
21.7387

5.2057
21.7387

5.1370
21.4521

24.1373
79.0335
8.5478
77.8083

7.6158
24.9367
2.6970
24.5501

5.5315
18.1118
1.9589
17.8311

5.5315
18.1118
1.9589
17.8311

5.4585
17.8731
1.9330
17.5960

3. สาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ
แผนปฏิบัติราชการฯ พ.ศ. 2562 ประกอบดวยสาระสําคัญ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร เสริมสรางความเปนผูนําดานความมั่นคงของประเทศ
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
สมช. เปนผูนําในเรื่องเกี่ยวกับการเสนอแนะนโยบายดานความมั่นคงของประเทศ
กลยุทธ
1. กําหนดทิศทาง เสริมสรางศักยภาพในการเปนที่ปรึกษาและเสนอแนะนโยบาย/ยุทธศาสตรดานความมั่นคง
2. กําหนดทาทีที่เหมาะสมในการดําเนินความสัมพันธและความรวมมือดานความมั่นคงกับตางประเทศ
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2. ยุทธศาสตร เสริมสรางศักยภาพการบริหารจัดการภัยดานความมันคง
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
ประเทศมีความพรอมในการบริหารจัดการภัยดานความมั่นคง
กลยุทธ
1. เสริมสรางและพัฒนาความสัมพันธเครือขายดานความมั่นคง/ประชาคมขาวกรองดานความมั่นคง
ทั้งในและตางประเทศ
2. เสริมสรางและพัฒนาระบบฐานขอมูลความมั่นคง องคความรูดานความมั่นคง และประสานความ
รวมมือกับหนวยงานและสถาบันวิชาการทั้งภายในและภายนอกประเทศ
3. พัฒนาศักยภาพการประเมินสถานการณดานความมั่นคง และการแจงเตือนสถานการณและภัยคุกคาม
ดานความมั่นคง
4. เสริมสรางความเขาใจระหวางฝายการเมือง หนวยงานที่เกี่ยวของ และการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน
3. ยุทธศาสตร พัฒนาการขับเคลื่อนงานดานความมั่นคงไปสูการปฏิบัติ
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
1. ประเทศมีการบูรณาการแผนงาน กฎหมาย และการบริหารจัดการในการขับเคลื่อนงานดานความมั่นคง
2. จังหวัดชายแดนภาคใตมีความปลอดภัย มีการพัฒนาอยางทั่วถึง และสอดคลองกับความตองการของ
ประชาชนในพื้นที่
กลยุทธ
1. บูรณาการและขับเคลื่อนนโยบาย/ยุทธศาสตรและแผนดานความมั่นคงไปสูการปฏิบัติอยางเปน
รูปธรรม
2. ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายดานความมั่นคงใหสอดคลองกับภารกิจและการปฏิบัติงานของ สมช.
และหนวยงานที่เกี่ยวของ
3. ขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
4. ยุทธศาสตร ยกระดับขีดความสามารถการบริหารจัดการภายในองคกร
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
สมช. มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และสรางบุคลากรสู
การเปนนักความมั่นคงมืออาชีพ
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กลยุทธ
1. สรางและพัฒนาบุคลากรใหเปนนักยุทธศาสตรความมั่นคงมืออาชีพ
2. สงเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี เพื่อจัดทําและเชื่อมโยงฐานขอมูลดานความมั่นคง
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสมช.
3. พัฒนารูปแบบและการบริหารจัดการภายในองคกรใหมีความคลองตัวและมีประสิทธิภาพเพื่อ
ตอบสนองตอสถานการณดานความมั่นคงที่เปลี่ยนแปลงไป
4. เสริมสรางระบบคุณธรรมความโปรงใสและเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานและสรางกลไกการปองกันการทุจริต
5. บริหารจัดการสถานที่ปฏิบัติงานพรอมจัดใหมีระบบสนับสนุนการทํางานอยางเหมาะสม เพื่อรองรับ
การขยายตัวขององคกรในอนาคต
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สรุปแผนปฏิบัติราชการ สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ พ.ศ. 2562
ประเด็น
ยุทธศาสตร
1. เสริมสราง
ความเปนผูนําดาน
ความมั่นคงของ
ประเทศ

2. เสริมสราง
ศักยภาพการ
บริหารจัดการภัย
ดานความมั่นคง

เปาประสงค
สมช .เปนผูนําใน
เรื่องเกี่ยวกับ
การเสนอแนะ
นโยบายดาน
ความมั่นคงของ
ประเทศ

ประเทศมี
ความพรอมใน
การบริหาร
จัดการภัยดาน
ความมั่นคง

กลยุทธ
1. กําหนดทิศทาง เสริมสรางศักยภาพใน
การเปนที่ปรึกษาและเสนอแนะนโยบาย/
ยุทธศาสตรดานความมั่นคง
2. กําหนดทาทีที่เหมาะสมในการดําเนิน
ความสัมพันธและความรวมมือดาน
ความมั่นคงกับตางประเทศ

1. เสริมสรางและพัฒนาความสัมพันธ
เครือขายดานความมั่นคง/ประชาคม
ขาวกรองดานความมั่นคงทั้งในและ
ตางประเทศ
2. เสริมสรางและพัฒนาระบบฐานขอมูล
ความมั่นคง องคความรูด านความมั่นคง
และประสานความรวมมือกับหนวยงาน
และสถาบันวิชาการทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ
3. พัฒนาศักยภาพการประเมิน
สถานการณดานความมั่นคง และการแจง

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

1. จํานวนของนโยบาย ขอเสนอแนะ
แนวทาง และมาตรการ เพื่อปองกันและ
แกไขปญหาดานความมั่นคง
2. ระดับความสําเร็จการจัดทํานโยบาย
ยุทธศาสตร แนวทาง และแผนดาน
ความมั่นคง
3. ระดับความสําเร็จในการลําดับ
ความสําคัญของประเด็นความมั่นคงหลัก
4. รอยละความเชื่อมั่นและความพึงพอใจ
ของผูมีสวนไดสวนเสีย
2. จํานวนความตกลงตามกรอบความ
รวมมือดานความมั่นคงกับตางประเทศ

5 เรื่อง

1. ระดับความสําเร็จในการจัดทําฐานขอมูล
ดานความมั่นคง

รอยละ 100

3. จํานวนรายงานการประเมินสถานการณ
ความมั่นคง

รอยละ 100

รอยละ 100

งบประมาณ โครงการ/รายการ
หนวย
งบประมาณ
รับผิดชอบ
สนผ. สปภ.
4,732,525 งบรายจายอื่น
แผนงานพื้นฐาน
ความมั่นคง
คาใชจาย 1,2,3,6
8,477,350 งบรายจายอื่น
แผนงานพื้นฐาน
ความมั่นคง
คาใชจาย 3

สตป. สภน.
สภช. สชป.
กกม.
สรป.

7,383,500 งบรายจายอื่น

สนผ. สปภ.
สตป. สภน.
สภช. สชป.
สรป.

6,395,100 งบรายจายอื่น

กพอ. สรป.

6,018,900 งบรายจายอื่น

สปภ.

รอยละ 80
2 ประเทศ/ป

แผนงานพื้นฐาน
ความมั่นคง
คาใชจาย 1,2,3,6
แผนงานพื้นฐาน
ความมั่นคง
คาใชจาย 1,2,6

แผนงานพื้นฐาน
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ประเด็น
ยุทธศาสตร

เปาประสงค

กลยุทธ

ตัวชี้วัด

เตือนสถานการณและภัยคุกคามดาน
ความมั่นคง
4. รอยละความเชื่อมั่นและความพึงพอใจ
4. เสริมสรางความเขาใจระหวางฝาย
การเมือง หนวยงานที่เกี่ยวของ และการมี ของผูม ีสวนไดสวนเสีย
สวนรวมจากทุกภาคสวน
3. พัฒนาการ
ขับเคลื่อนงาน
ดานความมั่นคงไปสู
การปฏิบัติ

1. ประเทศมี
การบูรณาการ
แผนงาน กฎหมาย
และการบริหาร
จัดการในการ
ขับเคลื่อนงาน
ดานความมั่นคง

1. บูรณาการและขับเคลื่อนนโยบาย/
ยุทธศาสตรและแผนดานความมั่นคงไปสู
การปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม

2. ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายดาน
ความมั่นคงใหสอดคลองกับภารกิจและ
การปฏิบัติงานของ สมช. และหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ
2. จังหวัดชายแดน 3. ขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัด
ภาคใตมีความ
ชายแดนภาคใต
ปลอดภัย มีการ
พัฒนาอยางทั่วถึง
และสอดคลองกับ
ความตองการของ
ประชาชนในพื้นที่

เปาหมาย

หนวย
รับผิดชอบ

ความมั่นคง
คาใชจาย 1
รอยละ 80

1. ระดับความสําเร็จการบูรณาการแผนงาน รอยละ 80
กฎหมาย และการบริหารจัดการในการ
ขับเคลื่อนงานดานความมั่นคง
2. รอยละโครงการสําคัญภายใตแผนปฏิบัติ รอยละ 80
การรองรับนโยบายและแผนระดับชาติ
วาดวยความมั่นคงแหงชาติแลวเสร็จ
3. ระดับความสําเร็จการพัฒนากฎหมาย
รอยละ 80
ดานความมั่นคง

3. ระดับความสําเร็จการบูรณาการแผนงาน
กฎหมาย และการบริหารจัดการในการ
ขับเคลื่อนงานเพื่อแกไขปญหาในจังหวัด
ชายแดนภาคใต
4. จํานวนเหตุการณลดลง

งบประมาณ โครงการ/รายการ
งบประมาณ

รอยละ 80
จํานวนเหตุการณ
ลดลงไมนอ ย
กวารอยละ 30
เปรียบเทียบกับ
คาเฉลี่ย 3 ป
ยอนหลัง

422,700 งบรายจายอื่น

แผนงานพื้นฐาน
ความมั่นคง
คาใชจาย 1
37,838,750 งบรายจายอื่น
แผนงานพื้นฐาน
ความมั่นคง
คาใชจาย 1,2,3,6

1,509,950 งบรายจายอื่น

สนผ. และทุก
สํานัก/ศูนย/
กลุมงาน
สนผ. สตป.
สภน. สภช.
สชป. สรป.

กกม.

แผนงานพื้นฐาน
ความมั่นคง
คาใชจาย 1

91,838,500 งบรายจายอื่น

แผนงานบูรณาการ
คาใชจาย 1,2

สชต.
สล.คปต.
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ประเด็น
ยุทธศาสตร
4. ยกระดับขีด
ความสามารถ
การบริหารจัดการ
ภายในองคกร

เปาประสงค
สมช. มีการพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการตาม
หลักการบริหาร
กิจการบานเมือง
ที่ดี และสราง
บุคลากรสูการเปน
นักความมั่นคง
มืออาชีพ

กลยุทธ

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

งบประมาณ โครงการ/รายการ
หนวย
งบประมาณ
รับผิดชอบ
สลก. (กบท.)
894,200 งบรายจายอื่น

1. สรางและพัฒนาบุคลากรใหเปน
นักยุทธศาสตรความมั่นคงมืออาชีพ

1.รอยละของบุคลากรไดรับการพัฒนา
สมรรถนะตามเกณฑที่กําหนด

รอยละ 80

2. สงเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศ
และเทคโนโลยี เพื่อจัดทําและเชื่อมโยง
ฐานขอมูลดานความมั่นคงเพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติงานของสมช.

2. รอยละความสําเร็จในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ
3. รอยละความสําเร็จการเบิกจายงบลงทุน
(รายการครุภัณฑคอมพิวเตอร)

รอยละ 80

3. พัฒนารูปแบบและการบริหารจัดการ
ภายในองคกรใหมีความคลองตัวและมี
ประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองตอ
สถานการณดานความมั่นคงที่
เปลี่ยนแปลงไป
4. เสริมสรางระบบคุณธรรมความโปรงใส
และเพิม่ ประสิทธิภาพระบบงานและสราง
กลไกการปองกันการทุจริต

3.รอยละการเบิกจายใหเปนไปตามเปาหมาย
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใชจาย
งบประมาณ
4.ระดับความสําเร็จการดําเนินการตามคํา
รับรองการปฏิบัติราชการ

รอยละ 96/
เปาหมาย
รัฐบาล
ระดับ 3

4,023,100 งบรายจายอื่น

สลก. (กบค.
กบป. กพบ.)
สนผ.)

5.ระดับความสําเร็จการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใส
6.ระดับความสําเร็จการดําเนินการ
ประชาสัมพันธเผยแพรขอ มูลขาวสาร
7. ระดับความสําเร็จการปรับปรุงและ
พัฒนาอาคารสถานทีเ่ พื่อรองรับการ
ขยายตัวในอนาคต
8. ระดับความสําเร็จการเบิกจายงบลงทุน
(รายการที่ดินและสิ่งกอสราง)

ระดับ 3

1,259,000 งบรายจายอื่น

ศปท., สลก.
(กปส.)

5. บริหารจัดการสถานที่ปฏิบัติงานพรอม
จัดใหมีระบบสนับสนุนการทํางานอยาง
เหมาะสม เพื่อรองรับการขยายตัวของ
องคกรในอนาคต

รอยละ 87

รอยละ 80
รอยละ 80
รอยละ 87

แผนงานพื้นฐาน
ความมั่นคง
คาใชจาย 4,5
851,400 งบรายจายอื่น
แผนงานพื้นฐาน
2,904,000 ความมั่นคง
คาใชจาย 4
แผนงานพื้นฐาน
ความมั่นคง
คาใชจาย 1,4

แผนงานพื้นฐาน
ความมั่นคง
คาใชจาย 1,4
2,041,300 งบรายจายอื่น
แผนงานพื้นฐาน
ความมั่นคง
6,000,000
คาใชจาย 4

สลก. (ศทส.)

สลก. (พอย.)
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รายละเอียดงบประมาณขับเคลื่อนภารกิจ (งบรายจายอื่น) เชื่อมโยงเปาหมายเชิงนโยบายกับเปาหมายการใหบริการของหนวยงานตามแผนงานงบประมาณ
เปาหมายเชิงนโยบาย

เปาหมายการใหบริการของหนวยงาน

คาเปาหมายของตัวชี้วัด

ผลผลิต/ โครงการ

งบประมาณ

เป า หมาย: ประเทศมี น โยบาย ยุ ท ธศาสตร
มาตรการ แนวทางดานความมั่นคงที่มีความ
พรอมในการปองกันและแกไขปญหาและภัย
คุ ก คามด า นความมั่ น คง รวมทั้ ง คลี่ ค ลาย
ปญหาความขัดแยงในสังคม

ผลผลิ ต :นโยบาย ยุ ท ธศาสตร แผนแม บ ท
มาตรการ แนวทางเพื่อ เสริม สรางและรักษา
ความมั่นคงแหงชาติ

88,427,400

ตัวชี้วัด
1. จํานวนมาตรการ แนวทาง เพื่อปองกันและ
เรื่อง
แกไขปญหาอาชญากรรมขามชาติ การกอการ
ราย และความมั่นคงทางทะเล
2. จํานวนความตกลงกรอบความรวมมือดาน จํานวนความตกลง/
ความมั่ น คงกั บ ต างประเทศเพื่ อ ป อ งกั น และ
ประเทศ
แกไขปญหาการกอการรายและอาชญากรรม
ขามชาติ
3. จํ านวนมาตรการ แนวทาง ในการขั บเคลื่ อน
เรื่อง
ยุทธศาสตรการเตรียมพรอมแหงชาติ
4. จํ า นวนนโยบาย ยุ ท ธศาสตร มาตรการ
เรื่อง
แนวทาง และแผนด า นความมั่ น คง เพื่ อ
สนับสนุนภารกิจดานความมั่นคงทีไดรับความ
เห็ น ชอบจากสภาความมั่ น คงแห งชาติ หรื อ

โครงการ
1. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อน
นโยบายความมั่นคงแหงชาติ
2. การเสริ ม สร า งความพร อ มในการรั ก ษา
อํานาจอธิปไตย สถาบันหลัก ระบบการเมือง
เศรษฐกิจ และสังคม
3. การเสริ ม สร า งความพร อ มในการสร า ง
ดุล ยภาพทางการเมื อ งระหวางประเทศและ
ปฏิสัมพันธกับภายนอกประเทศ
4. การบริหารจัดการองคกรตามหลักบริหาร
จัดการที่ดี
5. การเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว
6. การเสริ ม สร า งความพร อ มในการรั ก ษา
อาณาเขต ฐานทรั พ ยากร และโครงสร า ง

หนวยนับ
นโยบายที่ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐ
และการตางประเทศ
2.1 การเตรียมความพรอมสูประชาคม
การเมืองและความมั่นคงอาเซียน
การบริหารจัดการชายแดน การสราง
ความมั่นคงทางทะเล การแกไขปญหา
อาชญากรรมขามชาติ การสรางความ
ไววางใจ กับประเทศเพื่อนบาน และ
การเสริมสรางศักยภาพในการปฏิบัติการ
ทางทหารรวมกันของอาเซียน
เปาหมายเชิงยุทธศาสตร :
1. ประเทศไทยมีความสงบเรียบรอย
ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน โดยทุกภาคสวนของสังคม
มีสวนรวมในการรักษาความสงบเรียบรอย
ภายในประเทศ
2. ประเทศไทยมีระบบขาวกรองและ
เครือขายความรวมมือในการแกไขปญหา
การกอการรายอาชญากรรมขามชาติ และ
ภัยคุกคามรูปแบบใหม

คาเปาหมาย

3

2

2
5
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เปาหมายเชิงนโยบาย

เปาหมายการใหบริการของหนวยงาน

คาเปาหมายของตัวชี้วัด
หนวยนับ

นโยบายที่ 2.2 เรงแกไขปญหาการใช
ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต
เปาหมายเชิงยุทธศาสตร : ภาคสวนตางๆ
มีความเขาใจและสนับสนุนภาครัฐแกไข
ความขัดแยงโดยสันติวิธี

คณะรัฐมนตรี หรือคณะกรรมการระดับชาติ
หรื อ คณะกรรมการภายใต ส ภาความมั่ น คง
แห งชาติ หรือ ที่ กฎหมายระเบี ยบดานความ
มั่นคงกําหนด
5. รอยละความสําเร็จของการขับเคลื่อนโครงการ
สําคัญฯ รองรับแผนความมั่นคงแหงชาติทางทะเล
(พ.ศ. 2558 – 2564)
6. ร อ ยละความสํ า เร็ จ ในการพั ฒ นาระบบ
กลไกการบริ ห ารจั ด การและกฎหมาย เพื่ อ
ขับ เคลื่ อ นยุท ธศาสตรก ารป อ งกั น และแก ไข
ปญหาการกอการราย
7. รอยละของจํานวนหน วยงานกําหนดแผนงาน
โครงการรองรับยุทธศาสตรการเตรียมพรอม
แหงชาติ
8. รอยละของหนวยงานภาครัฐที่ดําเนินงาน
ตามนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความ
มั่นคงแหงชาติ
1. จํานวนเหตุการณลดลงไมนอยกวารอยละ
30 เปรียบเทียบกับคาเฉลี่ย 3 ป

ผลผลิต/ โครงการ

งบประมาณ

คาเปาหมาย
พื้นฐาน
7. การพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือขาย

รอยละ

80

รอยละ

80

รอยละ

100

รอยละ

80

จํานวนเหตุการณ

ไมนอยกวา
รอยละ 30

โครงการที่ 1 : โครงการ นโยบาย แนวทาง 91,838,500
มาตรการ การประสาน และบูรณาการเพื่อไข
ปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต
คาใชจาย 1. การขับเคลื่อนแกไขปญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต
17
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เปาหมายเชิงนโยบาย

เปาหมายการใหบริการของหนวยงาน

คาเปาหมายของตัวชี้วัด
หนวยนับ

ผลผลิต/ โครงการ

งบประมาณ

คาเปาหมาย
คาใชจาย 2. การดําเนินตามนโยบายการบริหาร
การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต

หมายเหตุ
สํานักงานฯ โอนงบประมาณให ศูนยตอตานการกอการรายสากล กองบัญชาการกองทัพไทย ดําเนินการ รวม 4,230,000 บาท ในรายการคาใชจายที่ 1.8 การบริหารงานดานการขาว
การกอการราย จํานวน 450,000 บาท และคาใชจายที่ 6.4 งานดํารงขีดความสามารถในการปฏิบัติการตอตานการกอการรายสากล จํานวน 3,780,000 บาท

18
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งบประมาณตามภารกิจสนับสนุน (การดําเนินงานในลักษณะรายจายประจําและงบลงทุน)
ประเภทรายจาย
แผนงาน บุคลากรภาครัฐ
1. งบบุคลากร

รวมทั้งสิ้น (บาท)
ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย. -มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)
81,050,300
20,262,575
20,262,575
20,262,575
20,262,575
78,091,200

19,522,800

19,522,800

19,522,800

19,522,800

เงินเดือนและคาจางประจํา

69,223,100

17,305,775

17,305,775

17,305,775

17,305,775

คาตอบแทนพนักงานราชการ

8,868,100

2,217,025

2,217,025

2,217,025

2,217,025

2,959,100

739,775

739,775

739,775

739,775

98,812,300

33,596,200

21,738,700

21,738,700

21,738,700

2. งบดําเนินงาน
แผนงานความมั่นคงพื้นฐาน
1. งบดําเนินงาน
1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
1.2 คาสาธารณูปโภค
2. งบลงทุน
2.1 คาครุภัณฑคอมพิวเตอร

25,143,000
16,318,000
8,825,000
8,904,000
2,904,000

19
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ประเภทรายจาย
2.2 คาที่ดินและสิ่งกอสรางสิ่งกอสราง

รวมทั้งสิ้น (บาท)
ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย. -มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)
6,000,000

20

20

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย

21

รายละเอียดงบประมาณขับเคลื่อนภารกิจ (งบรายจายอื่น) จําแนกตาม สํานัก/ ศูนย/ กลุมงาน
สํานัก/ กลุมงาน
สนผ.

(กพน.)

คาใชจาย

งบประมาณ

1.1 นโยบายความมั่นคงแหงชาติ พ.ศ. 2558 - 2564

6,382,300

2.6 การสื่อสารสาธารณดานความมั่นคง (2561)

422,700

1.8 งานพัฒนาแผนปฏิบตั ิราชการภายในองคกร

226,800

6.5 งานการบริหารแผนงานงบประมาณ และติดตามประเมินผล

300,000

7. การจางที่ปรึกษาพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือขาย

1,500,000
รวม

สปภ.

1.3 ยุทธศาสตรขาวกรองแหงชาติ พ.ศ. 2557 - 2564

8,708,500
รวม

สตป.

1,285,800

ยุทธศาสตรการเตรียมพรอมแหงชาติ พ.ศ. 2557 - 2561

8,578,800

2,083,500

3.3 ยุทธศาสตรความมั่นคงของไทยตอประเทศรอบบาน พ.ศ. 2560 - 2564

379,900

3.4 งานบริหารจัดการชายแดนในมิติความมั่นคง

1,440,400

3.6 งานพัฒนารวมในอนุภูมภิ าค

1,387,100

6.1 งานเขตแดน

305,000

แผนความมั่นคงแหงชาติทางทะเล (พ.ศ. 2558 - 2564)

3,299,000
8,894,900

2.4 ยุทธศาสตรปองกันและแกไขปญหาอาชญากรรมขามชาติ พ.ศ. 2559 - 2564

2,650,900

2.5 ยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหาการกอการราย พ.ศ. ….

1,910,700

1.1 ความรวมมือดานความมั่นคงระหวางประเทศ (JWG ไทย – อินเดีย)

2,280,800

1.4 ความรวมมือดานความมั่นคงระหวางประเทศ (JWG ไทย – มาเลเซีย)

1,600,000

1.5 ความรวมมือดานความมั่นคงระหวางประเทศ (BIMSTEC)

4,020,000
รวม

สภน.

9,864,600

ยุทธศาสตรปองกันและแกไขปญหาอาชญากรรมขามชาติ
พ.ศ. 2558 - 2564 (JWG)

รวม

สภช.

8,708,500

1.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ พ.ศ. 2556 - 2560
รวม

สชป.

8,831,800

12,462,400

2.1 งานความมั่นคงของสถาบันหลัก

1,745,600

2.5 งานสังคมจิตวิทยา กลุมชาติพนั ธุ และสิทธิมนุษยชน

2,221,000
22

สํานัก/ กลุมงาน

คาใชจาย

งบประมาณ

2.7 การโยกยายถิ่นฐานประชากรแบบไมปกติ

2,030,400

6.3 งานเกี่ยวกับผูหนีภัยการสูร บตามพื้นที่ชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบาน

724,200
รวม

สรป.

2.3 ยุทธศาสตรปองกันและแกไขปญหาอาชญากรรมขามชาติ
พ.ศ. 2558 - 2564 (JWG ไทย – รัสเซีย)

1,800,000

3.1 ยุทธศาสตรตอประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
พ.ศ. 2559 - 2564

4,711,000

3.2 งานการขับเคลื่อนแนวทางในการกําหนดทาทีของไทยตอกลุมประเทศตาง ๆ
3.2 งานการขับเคลื่อนแนวทางในการกําหนดทาทีของไทยตอกลุมประเทศตาง ๆ (จางที่
ปรึกษา)

3,914,000

3.5 งานการลดอาวุธและการควบคุมอาวุธตามแบบ

1,881,000

6.3 งานการไมแพรขยายอาวุธที่มอี ํานาจทําลายลางสูง

2,181,000
รวม

สชต.

2. การดําเนินการตามนโยบายการบริหารการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต

กพอ.

8,907,400
10,505,400

4. การศึกษาการกอเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
5. การขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตในพื้นที่สํานักงาน
คณะกรรมการขับเคลื่อยการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตสวนหนา (สง.คปต.สน.)
6. เงินคาตอบแทนผูปฏิบตั ิงานตามโครงสราง สล.คปต. สล.คพส. สง.คปต.สน.

15,797,000
23,435,500

รวม

76,258,500

5,757,400

20,763,200

1.5 พัฒนาองคความรูดานความมัน่ คง

4,355,100

1.5 พัฒนาองคความรูดานความมัน่ คง (คลังความรู)

240,000
4,595,100

1.6 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคกร

490,000

4.7 การจัดทําคํารับรองการปฏิบตั ิราชการเพื่อการพัฒนาองคกร

467,500
รวม

กกม.

15,287,000

1. การขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
3. การสรางความเขาใจ การดําเนินนโยบายของรัฐเรื่องสิทธิมนุษยชนในตางประเทศ

รวม
กพบ.

800,000

8,907,400
รวม

สล.คปต.

6,721,200

957,500
1,837,900

1.6 การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใชกฎหมายความมั่นคง
รวม

1,837,900
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สํานัก/ กลุมงาน
กบค.

คาใชจาย

งบประมาณ
388,800

4.1 การบริหารการเงินและการคลัง
รวม

กบป.

650,000

4.3 การบริหารการประชุม
รวม

กบส.

473,300

4.4 งานสารบรรณและประชาสัมพันธ (การเปดเผยขอมูลขาวสารทางราชการ)

246,700
980,000

4.5 การสนับสนุนการบริหารงานพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ

1,061,300

358,200

4.2 การบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

536,000

5.1 คาใชจายในการเดินทางไปตางประเทศชั่วคราวและคาใชจายในการเจรจาธุรกิจและ
ประชุมนานาชาติ

310,000

851,400
539,000

1.10 การปฏิบตั ิการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
รวม

ศตก.

1,536,900
851,400

4.6 การพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือขายสื่อสาร
รวม

ศปท.

2,041,300

1.5 พัฒนาองคความรูดานความมัน่ คง (การจัดการและการพัฒนาองคความรูดานความ
มั่นคงภายในองคกรใหแกบุคลากรใน สมช.)

รวม
ศทส.

720,000

1.1 นโยบายความมั่นคงแหงชาติ พ.ศ. 2558 - 2560
รวม

กบท.

650,000

4.4 งานสารบรรณและประชาสัมพันธ (สงเสริมและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย)
รวม

พอย.

388,800

539,000

1.8 การบริหารงานดานการขาวการกอการราย

450,000

6.4 งานดํารงขีดความสามารถในการปฏิบัติการตอตานการกอการรายสากล

3,780,000
รวม

4,230,000

24

บัญชีอักษรยอหนวยงานภายในสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ

ลําดับ

ชื่อยอ

ชื่อสํานัก / กลุมงาน (เต็ม)

1

สนผ.

สํานักนโยบายและแผนความมั่นคง

2

สภน.

สํานักยุทธศาสตรความมั่นคงภายในประเทศ

3

สชป.

สํานักยุทธศาสตรความมั่นคงกิจการชายแดนและประเทศรอบบาน

4

สรป.

สํานักยุทธศาสตรความมั่นคงระหวางประเทศ

5

สํานักยุทธศาสตรความมั่นคงเกี่ยวกับภัยคุกคามขามชาติ

6

สภช.
สตป.

7

สปภ.

สํานักประเมินภัยคุกคาม

8

สชต.

สํานักยุทธศาสตรความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใตและชนตางวัฒนธรรม

9

กพอ.

กลุมพัฒนาองคความรูความมั่นคง

10

กพบ.

กลุมพัฒนาระบบบริหาร

11

กกม.

กลุมงานกฎหมาย

12

กพน.

กลุมงานพัฒนาแผนปฏิบัติราชการภายในองคกร

13

กบค.

กลุมงานบริหารงานคลัง

14

กบส.

กลุมงานบริหารงานสารบรรณและประชาสัมพันธ

15

พอย.

กลุมงานบริหารพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ

16

กบท.

กลุมงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

17

ศทส.

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

18

กบป.

กลุมงานบริหารการประชุม

19

ศปท.

ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต

20

สล.คปต.

สํานักยุทธศาสตรการเตรียมพรอมและการปองกันประเทศ

สํานักเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
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