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1. รายนามผูชี้แจง 

ของสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาต ิ

 



A1 

 

1. รายนามผูชี้แจง 

ของสํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาต ิ

 
1. พลเอก วลัลภ     รักเสนาะ   เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ 

2. นายสิงค์ิ     วิเศษพจนกิจ  รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาต ิ

3. นางสาวชลิดา     โชไชย   รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาต ิ

 



 

 

 

 

 

 

2. วิสัยทัศน พันธกิจ และภารกิจ 

ตามกฎหมายจัดตั้งหนวยงาน 

และโครงสรางของหนวยงาน 



 

 

 

วิสัยทัศน 

องคกรมีความสามารถพรอมเปนผูนําดานการจัดการความม่ันคงของชาติ ใหมีความสมดุลระหวาง

ความม่ันคงและการพัฒนา 

พันธกิจ 

1. ใหคําปรึกษา และเสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร แนวทาง และแผนดานความม่ันคงแหงชาติ  

เพ่ือเปนทิศทางดานความม่ันคงของประเทศ 

2. อํานวยการ ประสาน และติดตามประเมินผลเพ่ือขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร แนวทาง 

ดานความม่ันคง ไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 

3. ประเมินสถานการณดานความม่ันคง และเตรียมความพรอมแหงชาติ และบริหารวิกฤติความม่ันคง

ในการรับมือภัยคุกคามดานความม่ันคง 

4. พัฒนาองคความรูความม่ันคง และเสริมสรางเครือขายความรวมมือกับทุกภาคสวน 

5. พัฒนาประสิทธิภาพและเสริมสรางสมรรถนะองคกรและบุคลากร เพ่ือเปนองคกรหลัก 

ดานความม่ันคง 

ภารกิจของกฎหมายจัดตั้งหนวยงานและโครงสรางหนวยงาน 

พระราชบัญญัติสํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาต ิพ.ศ. 2559 โดยหมวด 3 สํานักงานสภาความม่ันคง

แหงชาติ มาตรา 21 ใหสํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 

(1) รับผิดชอบในงานธุรการของสภา และศึกษาและรวบรวมขอมูลดานความม่ันคงท่ีเก่ียวกับงานของสภา 

(2) จัดทํารางนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติตามเปาหมายและแนวทางท่ีสภา

กําหนดเพ่ือเสนอตอสภา 

(3) เสนอแนะและใหความเห็นตอสภาหรือคณะรัฐมนตรี เพ่ือประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย 

ยุทธศาสตร แผนงาน และการอ่ืนท่ีเก่ียวของกับความม่ันคงแหงชาติ 

(4) ใหคําปรึกษา เสนอแนะ และใหความเห็น ตลอดจนอํานวยการและประสานการปฏิบัติงานใดๆ 

เพ่ือใหเปนไปตามนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

(5) ติดตาม ประเมิน วิเคราะห และแจงเตือนสถานการณดานความม่ันคง การเปลี่ยนแปลงของ

สถานการณ สภาวะแวดลอมดานความม่ันคงในเชิงยุทธศาสตร พิสูจนทราบและคาดการณภัยคุกคาม  

และการประเมินกําลังอํานาจของชาติ 

2. วิสัยทัศน พันธกิจ และภารกิจตามกฎหมายจัดต้ังหนวยงาน 

และโครงสรางของหนวยงาน 

 

B1 



(6) ประสานงานหรือรวมมือกับหนวยงานตางประเทศในกิจการดานความม่ันคงระหวางประเทศ 

ดานความม่ันคงในเชิงยุทธศาสตรดานการประเมินสภาวะแวดลอม และดานวิชาการท่ีเก่ียวกับความม่ันคง 

(7) ศึกษา วิจัย รวบรวม พัฒนา สงเสริม และเผยแพรขอมูลหรือองคความรูเก่ียวกับความม่ันคง

แหงชาติ 

(8) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอ่ืน หรือตามท่ีสภา นายกรัฐมนตรี 

หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

 

--------------------------------------------------------------- 
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3. งบประมาณภาพรวม 



C1

ป 2562

งบประมาณที่ไดรับ **การเบิกจาย
งบประมาณ

ตามราง พ.ร.บ.
จํานวน รอยละ

งบประมาณรวม 304,883,000.00   188,852,372.57   290,756,800.00   (14,126,200.00)  (4.63)     

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 79,217,200.00    49,551,866.90    81,050,300.00    1,833,100.00     2.26      

2. งบประมาณตาม Function

   1) แผนงานพื้นฐานความมั่นคง 137,520,100.00   58,581,757.75    98,812,300.00    (38,707,800.00)  (39.17)   

3. งบประมาณตามยุทธศาสตร

   1) แผนงานยุทธศาสตรรักษาความมั่นคง

และความสงบเรียบรอยภายใน 

ความมั่นคงชายแดน และทางทะเล

-                   -                   17,561,300.00    17,561,300.00   100.00   

4. งบประมาณบูรณาการ

   4.1 งบประมาณตาม Agenda

        1) แผนงานบูรณาการขับเคลื่อน

การแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต

5. แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ -                   -                   -                   -                  -       

หมายเหต ุ* งบประมาณป 2561 รวมงบประมาณรายจายเพิ่มเติมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดวย

               ** ผลเบิกจาย ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

หมายเหต ุ   โอนงบประมาณเบิกแทน ประจําป 2561 จํานวนทั้งสิ้น 68,153,600 บาท ดังนี้

   1  แผนงาน : แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญญาจังหวัดชายแดนภาคใต

          1.1. เงินงบประมาณโอนเบิกแทนกัน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบรายจายอื่น จํานวน 61,731,700 บาท ดังนี้

               1.1.1 กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) จํานวน 46,084,700 บาท

               1.1.2 กองทัพบก จํานวน 15,647,000 บาท

   2  แผนงาน : แผนงานพื้นฐานดานความมมั่นคง

          2.1 เงินงบประมาณโอนเบิกแทนกัน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบรายจายอื่น จํานวน 6,421,900 บาท ดังนี้

               2.1.1 ศูนยปฏิบัติการตอตาน

การกอการรายสากล กองบัญชาการกองทัพไทย 

(ศตก.) จํานวน 5,500,000 บาท

               2.1.2 กรมสรรพกําลังกลาโหม สํานักงานปลัดกลาโหม (กกส.กห.) จํานวน 621,900 บาท

               2.1.3 กรมประชาสัมพันธ (กปส.) จํานวน 300,000 บาท

3. งบประมาณภาพรวม

หนวยงาน      สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ

หนวย : ลานบาท

งบประมาณป 2561 - 2562

*ป 2561 เพิ่ม / ลด

80,718,747.92    93,332,900.00    5,187,200.00     5.56      88,145,700.00    



 

 

 

 

 
 

4. สรุปผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และสรปุปญหา 

อุปสรรคการดําเนินงาน และแนวทางแกไข 



D1 

 

 
 

สํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติไดรับการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวนเงิน 304.8830 ลานบาท ใน 3 แผนงาน 1) แผนบูรณาการขับเคลื่อน 

การแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 2) แผนงานพ้ืนฐานดานความม่ันคง และ 3) แผนงานบุคลากรภาครัฐ  

(ดานความม่ันคง) โดยมีภารกิจ คือ เสนอแนะ นโยบาย ยุทธศาสตร แผน มาตรการ และแนวทางปฏิบัติดานความม่ันคง

ของชาติ เสนอตอสภาความม่ันคงแหงชาติและคณะรัฐมนตรี และอํานวยการ ประสานงานใหเปนไปตามนโยบาย 

รวมถึงประเมินและวิเคราะหสถานการณและภัยคุกคามตอความม่ันคงแหงชาติ เพ่ือรักษาผลประโยชนของชาติ 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ใหความสําคัญกับการแกปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต การขับเคล่ือนนโยบาย

และแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติและยุทธศาสตรความม่ันคงเฉพาะเรื่อง รวมถึงการดําเนินการใน

ประเด็นความม่ันคงสําคัญตามนโยบายรัฐบาล และนโยบายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ 

 ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญของสํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ สรุป ดังนี้ 

• การดําเนินภารกิจตามแผนงานพ้ืนฐาน 

1. การจัดทํานโยบาย/ยุทธศาสตร/แผนดานความม่ันคง เพ่ือใชเปนกรอบการดําเนินงานดาน 

ความม่ันคงของประเทศ โดยสภาความม่ันคงแหงชาติใหความเห็นชอบ 1) นโยบายและแผนระดับชาติวาดวย

ความม่ันคงแหงชาติ (พ.ศ. 2560 – 2564) และการจัดทําแผนแมบทรองรับ 2) แผนสงเสริมการอยูรวมกันภายใต

สังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศไทย (พ.ศ. 2560 - 2564) 3) แผนการพัฒนาพ้ืนท่ีเพ่ือเสริมความม่ันคงของชาติ  

(พ.ศ. 2560 – 2564) 

2. การกําหนดแนวทางหรือมาตรการในการปองกันหรือแกไขปญหาเกี่ยวกับความม่ันคงแหงชาต ิ 

มีกลไกดําเนินการท่ีสําคัญ คือ สภาความม่ันคงแหงชาติ คณะกรรมการภายใตสภาความม่ันคงแหงชาติ และ

คณะกรรมการ/อนุกรรมการ ภายใตยุทธศาสตรความม่ันคงเฉพาะดาน โดยมีมติดําเนินการเพ่ือปองกันและแกไข

ปญหาความม่ันคงท่ีสําคัญ อาทิ 1) การเชื่อมโยงฐานขอมูล การนําขอมูลชีวมาตรมาใชกับหนังสือเดินทาง และการตั้ง

กลุมงานเฉพาะกิจ ขับเคลื่อน (ยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหาอาชญากรรมขามชาติ พ.ศ. 2558 - 2564)  

2) แนวปฏิบัติเชิงนโยบายเพ่ือสกัดก้ันการลักลอบขนอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายลางสูง รวมท้ังระบบเครื่องสงและ

วัสดุอุปกรณ (ทางทะเล)/(ทางอากาศ)/(ทางบก) เขามาในเขตอธิปไตยของไทย 

3. การจัดทําแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ครั้งท่ี 1/2561  

เม่ือ 15 กุมภาพันธ 2561 กําหนดให (ราง) นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ (พ.ศ. 2560 – 2564) 

เปน “แผนแมบทรองรับ” ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง โดยมอบหมายใหสํานักงานฯ เปนหนวยรับผิดชอบหลัก 

ในการจัดทําแผนแมบทดานความม่ันคงภายใตยุทธศาสตรชาติ และแผนแมบทดานความม่ันคงเฉพาะดาน ตามประเด็นท่ี

เก่ียวของ รวม 14 ประเด็น โดยอยู ในระหวางการดําเนินการ ดังนี้  1) ปรับรายละเอียดสภาพแวดลอม 

ดานความม่ันคงระยะ 20 ป 2) พิจารณาตัวชี้วัดท่ีเก่ียวของและความเปนไปไดในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ

4. สรุปผลการดําเนินงานท่ีสําคัญในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

และสรุปปญหา อุปสรรคการดําเนินงานและแนวทางแกไข 
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ดานความม่ันคงระยะเวลา 10 และ 20 ป 3) ปรับรายละเอียดของแผนความม่ันคงเฉพาะเรื่องของ สมช.  

ท้ัง 14 แผนท่ีเปนแผนรองรับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง 

4. การปฏิรูประบบงานความม่ันคง สํานักงานฯ ในฐานะฝายเลขานุการ คณะอนุกรรมการปฏิรูป

ระบบงานความม่ันคง เพ่ือดําเนินการปฏิรูประบบงานความม่ันคงดานตางๆ โดยปงบประมาณ พ.ศ.2561  

ไดมีการติดตามเรงรัดดําเนินการในภารกิจดานความม่ันคงในประเด็น ดังนี้ 1) การจัดทําฐานขอมูลดานความม่ันคง  

2) การปฏริูปของกระทรวงกลาโหม 3) การปฏิรูปกิจการตํารวจ และ 4) การปฏิรูปงานขาวกรอง 

5. การอํานวยการ ประสาน ขับเคล่ือน นโยบาย/ยุทธศาสตร  

 5.1 การขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ 2560 – 2564 โดยการ

จัดทําการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการจัดทําแผนงานหรือโครงการเก่ียวกับความม่ันคงแหงชาติซ่ึงเปนเรื่อง

สําคัญ (Flagship Project) และการกําหนดโครงการสําคัญรองรับนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคง

แหงชาติ และแผนแมบทยุทธศาสตรชาติ 20 ป ดานความม่ันคง  

 5.2 การชี้แจงสรางความเขาใจ ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะแกภาคสวนท่ีเก่ียวของ และกําหนด

กรอบแผนงานงบประมาณภารกิจดานความม่ันคง และการติดตามการดําเนินงานและตรวจสอบสถานการณ 

ความม่ันคง อาทิ ยุทธศาสตรดานการปองกันและแกไขปญหาอาชญากรรมขามชาติ ยุทธศาสตรการปองกันและแกไข

ปญหาการกอการราย ยุทธศาสตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร ยุทธศาสตรความม่ันคงแหงชาติของไทย 

ตอประเทศรอบบาน ยุทธศาสตรการเตรียมพรอมแหงชาติ และการกําหนดแผนงานงบประมาณ และ 

การดําเนินงานของ อจชล. ประจําป 2561 

 5.3 การอํานวยการประสานภารกิจความม่ันคง โดยไดจัดทําแนวทาง มาตรการ ดําเนินการและ 

การประสานภารกิจ อาทิ 1) กรอบการปรับปรุงแนวทางและมาตรการในการประสานความรวมมือและบริหาร

จัดการ การดําเนินงานองคการพัฒนาเอกชนและเครือขายภาคประชาสังคมในประเทศไทย 2) ภารกิจผูอพยพ/ 

ผูหลบหนีภัยจากการสูรบ โดยการเตรียมมาตรการรองรบักรณีการอพยพของชาวโรฮีนจาชวงฤดูมรสุม การติดตาม 

การดําเนินการหามาตรการแทนการคุมขังสําหรับเด็กและมารดาในหองกัก การพิจารณากรณี ผูหลบหนีภัยจากการสู

รบสมัครใจเดินทางกลับมาตุภูมิเพ่ิมเติม แนวทางปฏิบัติตอผูหลบหนีเขาเมืองทางทะเล (SOP) 3) ภารกิจดานการ

ตอตานการกอการราย โดยการกําหนดข้ันตอนและกลไกการตัดสินใจกรณีท่ีมีการกอการรายเกิดข้ึนตอประเทศไทย  

ภายใตยุทธศาสตรการตอต านการกอการราย พ.ศ. 2560 - 2564 ให มีชองทางการตัดสินใจท่ีรวดเร็ว 

และมีประสิทธิภาพและการกําหนดมาตรการเก่ียวกับนักรบกอการรายตางชาติท่ีเดินทางผานประเทศไทย 4) ภารกิจ

ความม่ันคงทางทะเล โดยจัดทําเอกสารเผยแพรความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับทะเลและมหาสมุทรและผลประโยชนของชาติ

ทางทะเลของไทย และการพิจารณาทางเลือกในการรื้อถอนสิ่งติดตั้งท่ีใชในกิจการปโตรเลียม  

6. การฝกการบริหารวิกฤตการณระดับชาติ ประจําป 2561 (Crisis Exercise Management :  

C-MEX 18) เพ่ือทดสอบนโยบาย/แผน/ยุทธศาสตรของหนวยงาน ตลอดจนระบบบัญชาการเหตุการณ  

การประสานงานระหวางหนวย ในการเตรียมพรอมและตอบสนองตอวิกฤตการณของประเทศ โดยการฝกซอม 

แผนบนโตะ (Tabletop Exercise : TTX) เม่ือวันท่ี 5 – 8 มิถุนายน 2561 มีประเด็นการฝก ไดแก 1) การตอตาน
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การกอการรายสากล 2) การกํากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียรและรังสี 3) การบริหารจัดการภัยความม่ันคงไซเบอร 

และ 4) การควบคุมการผานจุดผานแดน และการฝกภาคสนาม (Field Training Exercise : FTX) ในหวงเดือน 

มิถุนายน – กรกฎาคม 2561 มีประเด็นการฝก คือ 1) การผนึกกําลังและทรัพยากรเพ่ือการปองกันประเทศ  

2) การบริหารจัดการสาธารณภัย และ 3) การรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล 

7. การประเมินสถานการณและใหความเห็นดานความม่ันคง ไดจัดทําเปนรายงานเสนอตอ 

รองนายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ เปนรายสัปดาห และรายงานเฉพาะกรณี ดังนี้ 

 7.1 การประเมินสถานการณความม่ันคงและการประสานขอมูลดานการขาวกับหนวยงานใน

ประชาคมขาวกรอง โดยการพิจารณาสถานการณท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคงของชาติ การประสานและ

อํานวยการยุทธศาสตรขาวกรองแหงชาติ และการประเมินและวิเคราะหสถานการณทางการเมืองและความม่ันคง

ระหวางประเทศท่ีมีผลกระทบตอไทย มีกลไก คือ คณะอนุกรรมการพิจารณาสถานการณท่ีมีผลกระทบตอความ

ม่ันคงของชาติ (อสกช.) คณะอนุกรรมการปรับปรุงประสิทธิภาพงานขาวกรอง (อปปข.) และ คณะอนุกรรมการ

ประสานและอํานวยการยุทธศาสตรขาวกรองแหงชาติ (อปยข.) 

 7.2 การเสนอแนะใหขอคิดเห็นคําปรึกษา โดยมีกลไกคณะอนุกรรมการท่ีมีองคประกอบ คือ 

ประชาคมความม่ันคง ภาควิชาการ ผูทรงคุณวุฒิดานความม่ันคง เพ่ือประเมินสถานการณความม่ันคงในเชิง

ยุทธศาสตร การคาดการณภัยคุกคาม การประเมินกําลังอํานาจของชาติ และเสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร

แผนงานท่ีเก่ียวของกับความม่ันคงแหงชาติ รวมถึงการแกไขปญหาวิกฤติท่ีสําคัญ 

 7.3 การแจงเตือนภัยคุกคามความม่ันคง โดยการวางแนวทางและพัฒนาประสิทธิภาพการประกาศ

สถานการณอันเปนภัยคุกคามตอความม่ันคงแหงชาติในดานการกอการราย ในการกําหนดกลไกพิจารณาประกาศ

สถานการณอันเปนภัยคุกคามตอความม่ันคงแหงชาต ิ

8. การเสริมสรางความรวมมือดานความม่ันคงกับตางประเทศ   

 8.1 กรอบความรวมมือคณะทํางานรวมดานการเมืองและความม่ันคง (JWG)   

  8.1.1 การประชุมคณะทํางานรวมเฉพาะกิจระหวางไทย - อินเดีย ครั้งท่ี 3 แบงเปน 2 คณะ   

1) คณะทํางานเฉพาะกิจดานกฎหมายและกิจการยุติธรรม เห็นชอบการมอบหมายใหผูบังคับการ INTERPOL ท้ังสอง

ประเทศเปนผูประสานงาน และการจัดหลักสูตรฝกอบรมดานกระบวนการยุติธรรมของไทยแกฝายอินเดีย และ

หลักสูตรดูงานระบบศาลอินเดียแกเจาหนาท่ีไทย นอกจากนี้หารือเรื่องการจัดทํารางความตกลงระหวางไทยกับ

อินเดียในการชวยเหลือทางอาญาดานกฎหมายแพงและพาณิชย การสืบพยานดวย VDO Conference และการ

ปรับปรุงความรวมมือระหวางหนวยงานในการติดตามหรืออายัดทรัพยสิน และ 2) คณะทํางานเฉพาะกิจดานความ

ม่ันคงทางทะเล มีการติดตามความคืบหนาการดําเนินการ 4 สาขาหลัก ไดแก (1) การตระหนักรูภาพสถานการณทาง

ทะเล รางเอกสารความตกลงการแลกเปลี่ยนขอมูล white shipping (2) ความปลอดภัยทางทะเล (3) ความม่ันคงทางทะเล 

(4) ประเด็นท่ีเก่ียวของกับเศรษฐกิจทางทะเล และไดหยิบยกประเด็นใหม ไดแก การจัดต้ังคณะทํางานผูเชี่ยวชาญทางเทคนิค 

การสงเสริมความรวมมือระหวางหนวยยามฝง และความสนใจของอินเดียในการเขารวมการฝกรวม Cobra Gold 
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  8.1.2 การประชุมคณะทํางานรวมวาดวยการหารือดานความม่ันคงระหวางประเทศไทยกับ

สหพันธรัฐรัสเซีย ครั้งท่ี 4 เปนการหารือความรวมมือดานความม่ันคงในประเด็นความม่ันคงท่ีอยูในความสนใจ

ของไทยและสหพันธรัฐรัสเซีย ประกอบดวย สถานการณดานการเมืองและการทหารในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก การ

แลกเปลี่ยนขาวกรองดานความม่ันคง และการหารือความรวมมือดานความม่ันคงตามกรอบคณะทํางานรวมฯ ดาน

กระบวนการยุติธรรม การปองกันและปราบปรามอาชญากรรมทางไซเบอร การปองกันและปราบปรามการฟอก

เงินและอาชญากรรมทางการเงิน และการปองกัน ปราบปรามยาเสพติดและสกัดก้ันเครือขายยาเสพติด 

  8.1.3 การประชุมหัวหนาฝายความม่ันคงของประเทศสมาชิก BIMSTEC ครั้งท่ี 2 ระหวางวันท่ี 27 

– 29 มี.ค. 2561 ณ ประเทศบังกลาเทศ เพ่ือทบทวน (1) ราง concept paper การจัดทําแผนปฏิบัติการอยาง

ครอบคลุมเพ่ือสงเสริมความรวมมือดานความม่ันคงทางทะเลของประเทศสมาชิก BIMSTEC (2) ราง concept การใช

ประโยชนจากเทคโนโลยีอวกาศเพ่ือจัดการกับความทาทายดานความม่ันคง (3) การจัดตั้งศูนย BIMSTEC Himalayan 

Science Council (4) การกําหนดวันและเวลาใหมของโครงการฝกอบรมเพ่ือเสริมสรางศักยภาพผูปฏิบัติงานดาน

ความม่ันคง 

 8.2 ความรวมมือดานความม่ันคงตามกรอบพันธกรณีระหวางประเทศ อาทิ  1) การเจรจาความตก

ลงระหวางรัฐบาลไทยและรัฐบาลฝรั่งเศสวาดวยขอจํากัดในการถายภาพและเผยแพรภาพถายดวยดาวเทียมใน

พ้ืนท่ีท่ีรัฐบาลฝรั่งเศสถือวาเปนพ้ืนท่ีออนไหว 2) การประชุมเพ่ือเสริมสรางความรวมมือ ดานการตอตานการกอ

ก า ร ร า ย  Inter-Regional Conference on Preventing and Countering Violent Extremism and 

Radicalization that lead to Terrorism/ การประชุม Aqaba Process Meeting on Southeast Asia 3) การ

ประชุมอํานวยการกระบวนการบาหลี ครั้งท่ี 32 ระหวาง 30 – 31 ต.ค. 60 (กระบวนการหารือระดับภูมิภาคเอเชีย -  

แปซิฟก เพ่ือจัดการปญหาการลักลอบขนยายมนุษย การคามนุษย และอาชญากรรมขามชาติ ท่ีเก่ียวของกับการ

โยกยายถ่ินฐาน) 4) ความรวมมือกับประเทศในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง ดังนี้ (1) กลไกความรวมมือดานการบังคับ

ใชกฎหมายและความม่ันคงในแมน้ําโขง ระหวาง 16 – 17 พฤศจิกายน 2560 ณ กรุงปกก่ิง สาธารณรัฐประชาชน

จีน (2) การเปดศูนยบูรณาการความรวมมือการบังคับใชกฎหมายและความม่ันคงลานชาง - แมโขง 27-29 

ธันวาคม 2560 ณ เมืองคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน (3) ความรวมมือในการบังคับใชกฎหมายแมโขง - ลาชาง 

ณ เมืองยางกุง เมียนมา ระหวาง 10 – 12 มกราคม 2561 และ (4) ความรวมมือลาดตระเวนของศูนยประสานงาน 

4ประเทศ ระหวาง 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ 2561 ณ เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน 

 8.3 ความรวมมือกับประชาคมขาวกรองตางประเทศ  

  8.3.1 การหารือระดับเจาหนาท่ีผูเชี่ยวชาญตามคําเชิญของหนวยขาวกรองเยอรมนี ระหวาง

วันท่ี 20 – 25 พ.ย. 2560 ณ กรุงเบอรลิน ประเทศเยอรมนี โดยหารือประเด็นท่ีเปนภัยคุกคามรวมกัน ไดแก การกอการ

ราย ปญหาพิพาทในทะเลจีนใต สถานการณในรัฐยะไข เมียนมา และ จังหวัดชายแดนภาคใต  

  8.3.2 การแลกเปลี่ยนการประเมินวิเคราะหดานสถานการณความม่ันคงประจําป (Annual 

Analytic Exchange) กับสํานักขาวกรองกลางสหรัฐฯ (Central Intelligence Agency - CIA) ในระดับเจาหนาท่ี

ผูปฏิบัติงาน ระหวางวันท่ี 13 – 21 พ.ค. 2561 ณ กรุงวอรชิงตัน ดีซี สหรัฐอเมริกา 
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9. การพัฒนาฐานขอมูลความม่ันคง สํานักงานฯ ดําเนินการตามสั่งการของนายกรัฐมนตรี ท่ีได

มอบหมายใหเปนหนวยรับผิดชอบหลัก ดังนี้ 

 9.1 ฐานขอมูลอัตลักษณบุคคลแหงชาติ (สปภ.) กําหนดแนวทางการดําเนินงานและกรอบระยะเวลา

ในการจัดตั้งศูนยการบริหารอัตลักษณบุคคลของกระทรวงยุติธรรม  

 9.2 ฐานขอมูลดานความม่ันคง ไดดําเนินการจัดทําบัญชีขอมูลดานความม่ันคงแบงเปน 8 กลุม

ขอมูล ไดแก 1) ฐานขอมูลดานการเตรียมพรอมแหงชาติ 2) ฐานขอมูลดานการบริหารจัดการชายแดน 3) 

ฐานขอมูลดานการรักษาผลประโยชนแหงชาติทางทะเล 4) ฐานขอมูลดานอาชญากรรมขามชาติและการกอการ

ราย 5) ฐานขอมูลดานปญหาผูหลบหนีเขาเมือง 6) ฐานขอมูลดานการเขารวมเปนประชาคมอาเซียน 7) ฐานขอมูล

ดานอัตลักษณบุคคล และ 8) ฐานขอมูลดานการแกไขปญหาพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต โดยไดหารือรวมกับ

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) และหนวยงานภายใตกํากับ เพ่ือเตรียมความพรอมในการกําหนด

ระบบการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลดานความม่ันคง Phase ตางๆ ท้ังนี้ ตามขอสั่งการของ นรม. ในคราวประชุม 

ครม. เม่ือวันท่ี 23 ม.ค. 61 ให สมช. สงขอมูลผลการดําเนินงานของ คณะกรรมการบูรณาการฐานขอมูลดานความ

ม่ันคงใหสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสฯ (สรอ.) หรือสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฯ (สพร.) โดยปจจุบัน 

สํานักงาน ฯ ประมวลเสนอ ครม. ทุกเดือนผานกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) ตั้งแต เดือน ก.พ. 61 

 

10. การพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับความม่ันคง โดยการยกรางกฎหมายวาดวยขอมูลความม่ันคงของรัฐ

และความลับทางราชการ 

• การดําเนินงานภายใตแผนงานยุทธศาสตรขับเคล่ือนการแกไขปญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต 

  ภาพรวมจํานวนเหตุการณความรุนแรงมีแนวโนมลดลง โดยปงบประมาณ 2561 (ขอมูลเม่ือ  

1 มิ.ย. 61) มีจํานวน 63 เหตุการณ (ปงบประมาณ 2560 จํานวน 342 เหตุการณ) 

 10.1 การจัดทําแผนบูรณาการขับเคล่ือนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต โดยจัดทํา

แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และโครงการ/

กิจกรรมสําคัญ มีกรอบการดําเนินงานท่ีสําคัญในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามขอเนนย้ําของหัวหนาผูแทนพิเศษ

ของรัฐบาล (พลเอก อุดมเดช สีตบุตร) และผูแทนพิเศษของรัฐบาล 12 ทาน ท่ีรับผิดชอบกลุมภารกิจงานกลุมท่ี 1 – 7 

นอกจากนี้ หนวยงานภายใตแผนงานบูรณาการฯ ท้ัง 54 หนวยงาน ไดเขารวมระดมความคิดเห็นตามกลุมภารกิจงานตางๆ 

ในประเด็นการคัดเลือกโครงการสําคัญท่ีสอดคลองกับโครงการตาม Road Map ขับเคลื่อนการแกไขปญหาและ

พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตของผูแทนพิเศษของรัฐบาล รวมท้ัง สรุปผลขอมูลโครงการสําคัญท่ีผานการวิเคราะห

จากหนวยงานภายใตกลุมภารกิจประเภทตาง ๆ ไดแก 1) โครงการสําคัญตามแผนงานบูรณาการ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2561 2) โครงการสําคัญตามความริเริ่ม และ 3) โครงการสําคัญขยายผลจากป 60 

 10.2 การขับเคล่ือนแผนปฏิ บัติการการแกปญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต  

พ.ศ. 2561 – 2563 โดยการติดตามการดําเนินการตามแผนงานโครงการเก่ียวกับการแกไขปญหาจังหวัดชายแดน

ภาคใต และการประสานหารือการจัดทํางบประมาณ และการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ

สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต (สล.คปต.) และสํานักงาน
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คณะกรรมการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตสวนหนา (สนง.คปต.สน.) โดยเฉพาะการกําหนด

เปาหมายและตัวชี้วัดของแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหา จชต. ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตลอดจน 

(ราง) แผนยุทธศาสตรม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน จังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. 2561 – 2564 นอกจากนี้ มีการจัดเตรียม

ขอมูลรวมกันสําหรับการจัดทําแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. 2561  

ซ่ึงจะใชเปนกรอบทิศทางการดําเนินงานของหนวยงานท่ีเก่ียวของกับแผนงานบูรณาการฯ ท้ัง 54 หนวยงาน 

รวมท้ัง การหารือเพ่ือจัดตั้งคณะอนุกรรมการกํากับและติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ และ

คณะอนุกรรมการติดตามประเมินผล สําหรับเปนกลไกการประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

นอกจากนี้ ไดพัฒนาศักยภาพของเจาหนาท่ีรัฐในกระบวนการสันติภาพ และสรางความเขาใจ 

ตอสถานการณจังหวัดชายแดนภาคใตตามความเปนจริงและอยางสรางสรรค ตลอดจนพัฒนาความรวมมือ  

สรางปฏิสัมพันธระหวางรัฐ ประชาสังคม และประชาคมตางประเทศ อาทิ ความรวมมือทวิภาคีไทย – สหราชอาณาจักร 

การหารือระหวางไทย – สิงคโปร 

10.3 การกําหนดแนวทางหรือมาตรการในการปองกันหรือแกไขปญหาเกี่ยวกับปญหาจังหวัด

ชายแดนภาคใต โดยกลไกคณะกรรมการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต และคณะอนุกรรมการ

ท่ีเก่ียวของ มีประเด็นสําคัญ ดังนี้ 1) การกําหนดแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบฐานขอมูลภูมิสารสนเทศ เพ่ือ

สนับสนุนการบูรณาการฐานขอมูลดานความม่ันคง จชต. 2) แนวทางการดําเนินการดานการศึกษาของนักศึกษา

ไทยมุสลิมฯ ท้ังภายในประเทศและตางประเทศ เพ่ือแกไขปญหาและเสนอใหมีการทบทวนยุทธศาสตรตอไป      

3) แนวทางการบูรณาการฐานขอมูลดานความม่ันคงในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต โดยรายงานความกาวหนา 

ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข ตอคณะกรรมการบูรณาการฯ และกําหนดแนวทางการจัดทําเอกสารรายงาน

ความกาวหนาฯ ประจําเดือน เพ่ือรายงานตอคณะรัฐมนตรี ตามขอสั่งการนายกรัฐมนตรี 

10.4 การขับเคล่ือนกระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต โดยเรงรัดการสราง

ความไววางใจระหวางกัน การประชุมติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุย

เพ่ือสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต และการเดินทางไปพูดคุยกับกลุมผูเห็นตางจากรัฐ และการพิจารณามาตรการ

ทางกฎหมายเพ่ือสนับสนุนกระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติสุข/การประเมินการใช พรก. การบริหารราชการ 

ในสถานการณฉุกเฉิน รวมถึงการพิจารณามาตรการทางนโยบายและมาตรการบริหารทางลบัในกระบวนการพูดคุย 

 

 ปญหาอุปสรรค 

1. สถานการณปญหาและภัยคุกคามดานความม่ันคงของชาติ มีความซับซอนและเปล่ียนแปลงอยาง

รวดเร็ว และมีความเช่ือมโยงถึงกันในทุกมิติ โดยสถานการณท่ีมีความเสี่ยงท่ีสําคัญ สรุปดังนี้ สถานการณดาน

การกอการราย การโจมตีและการจารกรรมทางไซเบอร อิทธิพลของชาติมหาอํานาจตอสถานการณความม่ันคง 

ในระดับโลกและภูมิภาค สถานการณในภูมิภาคอาเซียนในการรักษาดุลความสัมพันธกับมหาอํานาจ และ 

ความขัดแยงทางเชื้อชาติในประเทศเพ่ือนบาน ท่ีอาจมีคลื่นผูอพยพหลบหนีจากพ้ืนท่ีขัดแยงดังกลาว รวมถึง 

การโยกยายถ่ินฐานและการลักลอบเขาเมือง  

สถานการณ ดั งกลาว สงผลกระทบตอการรักษาดุลความสัมพันธ ท้ั งกับประเทศในภู มิภาค 

และชาติมหาอํานาจ ตลอดจนการเฝาระวังและเตรียมความพรอมตอการกอการราย และการจัดการ 
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ตอกลุมอาชญากรรมขามชาติ โดยเฉพาะการประเมินสภาวะแวดลอมความม่ันคงและการแจงเตือนภัยคุกคาม 

ท่ีทันตอสถานการณ รวมถึงการกําหนดนโยบาย/ยุทธศาสตร ท่ีใชเปนกรอบทิศทางดานความม่ันคงไดอยาง

ครอบคลุมและรอบดาน และการปรับปรุงกลไก กระบวนการ และการประสานความรวมมือกับทุกภาคสวน 

ในการขับเคลื่อนภารกิจความม่ันคง 

2. การแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต  

 2.1 กระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต มีความละเอียดออนซ่ึงตองใชเวลาระยะ

หนึ่งในการพูดคุยและเสริมสรางความไววางใจระหวางกัน นอกจากนี้  กลุมผู เห็นตางจากรัฐมีหลายกลุม 

หลายระดับ จึงตองมีแนวทางการขับเคลื่อนท่ีแตกตางกัน ดังนั้น เปาหมายความสําเร็จอาจไมสามารถเกิดข้ึนไดในระยะสั้น 

 2.2 เอกภาพในการบริหารจัดการและความเขาใจและความรับผิดชอบตอหนาท่ีของผูรับผิดชอบและ

ความรวมมือของภาคสวนตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการแผนงาน/โครงการ 

3. การขับเคล่ือน นโยบาย/ยุทธศาสตร ดานความม่ันคงใหมีความเปนรูปธรรม 

 3.1 การเชื่อมโยงนโยบายและยุทธศาสตรดานความม่ันคงกับแผนระดับปฏิบัติการ/ แผนงาน 

กระทรวง-หนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยเฉพาะการกําหนดแผนงาน/โครงการรองรับ นโยบาย/ยุทธศาสตร อยางชัดเจน 

รวมถึงการบูรณาการกับภาคเอกชนและภาคประชาชน   

3.2 ระบบการบริหารและกลไกการขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคง

แหงชาติ การประสานการขับเคลื่อนในภาพรวมของนโยบายและแผนฯ ยังไมมีความเปนเอกภาพ และไมมี 

จุดประสานระหวางหนวยงาน (Focal point) ท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบท่ีชัดเจน 

3.3 การขับเคลื่อนโครงการเก่ียวกับความม่ันคงแหงชาติซ่ึงเปนเรื่องสําคัญ (Flagship Project) 

ภายใตนโยบายและแผนฯ ความม่ันคงแหงชาติ  หวงเวลาการกําหนดโครงการสําคัญ (Flagship Project)  

ไมสอดคลองกับหวงเวลาการจัดทําคําของบประมาณ/ปฏิทินการจัดทํางบประมาณ ทําใหการขับเคลื่อนไมสามารถ

ทําไดอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากไมมีงบประมาณรองรับ หรือไมสามารถปรับแผนการใชงบประมาณของ

หนวยงานใหสอดคลองกับภารกิจตาม Flagship Project ได  นอกจากนี้ หนวยงาน/สวนราชการ ใหความสําคัญ

โครงการสําคัญ (Flagship Project) ไมมากเทาท่ีควร เนื่องจากเห็นวาเปนการดําเนินงานตามหนาท่ีและภารกิจ

ของหนวยงานอยูแลว โดยไมจําเปนตองบรรจุเปนโครงการสําคัญ  

  3.4 การขับเคลื่อนภารกิจความม่ันคงในระดับพ้ืนท่ี 1) กลไกการบริหารจัดการมีความซับซอน

และกระบวนการหลายข้ันตอน และขาดความเชื่อมโยงระหวางหนวยงานพ้ืนท่ีกับหนวยงานสวนกลาง  

2) หนวยงานในจังหวัดขาดการเชื่อมโยงงานดานความม่ันคงกับงานดานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  

3) แผนงานดานความม่ันคงจังหวัดไมไดรับการจัดสรรงบประมาณหรือไดรับจํานวนนอย เนื่องจากแผนพัฒนา

จังหวัด/กลุมจังหวัด มุงเนนท่ีการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และงบประมาณความม่ันคงจะอยูในงานตามภารกิจ 

(function) มากกวางานตามพ้ืนท่ี (Area-based) 4) เจาหนาท่ีท่ีเขาใจและปฏิบัติหนาท่ีดานความม่ันคงในพ้ืนท่ีมี

นอย และการโยกยายบุคลากรบอยครั้งสงผลตอความตอเนื่องและความชํานาญ 5) ระเบียบและขอกฎหมาย 

บางประการมีความยืดหยุนนอยและเปนอุปสรรคตอการพัฒนาในพ้ืนท่ี 6) ฐานขอมูลดานความม่ันคงท่ีเก่ียวของ

กับการพัฒนาเพ่ือเสริมความม่ันคงของชาติในระดับจังหวัด ไมชัดเจนและไมเชื่อมโยงอยางเปนระบบ 
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 แนวทางแกไข 

1. การประเมินสถานการณความม่ันคงและการแจงเตือนภัยคุกคามอยางเปนระบบ  

 1.1 พัฒนาระบบแจงเตือนสถานการณรวมถึงเครื่องมือวิเคราะห การประเมินสถานการณภาพรวม

ในเชิงยุทธศาสตร ระยะกลาง ระยะยาว  ใหมีประสิทธิภาพ  

 1.2 ขับเคลื่อนการปฏิรูปหนวยงานดานการขาวผานกลไกในระดับนโยบาย โดยวางแนวทาง 

การดําเนินงานเปนระยะสั้น กลาง และยาว รวมท้ังกําหนดใหมีหนวยงานรับผิดชอบหลักและรอง ทําหนาท่ี 

เพ่ือการสรางเอกภาพในประชาคมขาวกรองและพัฒนาระบบงานขาวกรองใหมีคุณภาพ นําไปสูการประเมินวิเคราะห

สถานการณท่ีสามารถใชประกอบการตัดสินใจในระดับนโยบาย การแจงเตือน และสั่งการแกไขปญหาไดทันทวงที 

2. การแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต  

 2.1 ขับเคลื่อนการดําเนินงานใหมีเอกภาพการบริหารจัดการและการขับเคลื่อนภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ 

และสนับสนุนการดําเนินงานของผูแทนพิเศษของรัฐบาล และประสานงานระหวางคณะรัฐมนตรี และราชการ

สวนกลางกับหนวยงานในพ้ืนท่ี 

 2.2 การสรางความตอเนื่อง และเสริมสรางบรรยากาศท่ีเก่ียวของใหเอ้ือตอการพูดคุย โดยมี

เปาหมายสําคัญตอผูเห็นตางจากรัฐ ซ่ึงตองแสดงใหเห็นถึงการลดเหตุรุนแรงอยางมีนัยสําคัญ 

3. การพัฒนาการขับเคล่ือนมิติงานดานความม่ันคง 

 3.1 สรางความเชื่อมโยงระหวางนโยบาย/ ยุทธศาสตร ดานความม่ันคง กับนโยบายและแผน 

ในระดับชาติ และแผนระดับอ่ืนๆ โดยบูรณาการกรอบแนวคิดและประเด็นยุทธศาสตรดานความม่ันคง 

ในการจัดทําแผนแมบทยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง และใหความสําคัญกับการจัดทําแผนปฏิบัติการ (แผนระดับ 3) 

รองรับยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง และนโยบาย/ยุทธศาสตร ดานความม่ันคง โดยเฉพาะการกําหนดแผนงาน/

โครงการ ระดับกระทรวงและหนวยงานท่ีเก่ียวของ (การจัดทําคําของบประมาณ) ใหสอดคลองกับยุทธศาสตร

จัดสรรงบประมาณ  เพ่ือใหการแปลงนโยบาย/แผน ไปสูการปฏิบัติ มีความเชื่อมโยงของแผนงานและงบประมาณ 

 3.2 กําหนดหลักเกณฑและวิธีการกําหนดโครงการสําคัญรองรับนโยบายและแผนระดับชาติ 

วาดวยความม่ันคงแหงชาติ และการกําหนดหวงเวลาการกําหนดโครงการเก่ียวกับความม่ันคงแหงชาติซ่ึงเปนเรื่อง

สําคัญ (Flagship Project) ใหสอดคลองกับปฏิทินการจัดทํางบประมาณ เพ่ือใหมีกรอบการกําหนดโครงการ 

และกรอบเวลาในการจัดทําแผนงานงบประมาณท่ีชัดเจน 

 3.3 ปรับปรุงการบริหารจัดการและกลไกรับผิดชอบในระดับนโยบาย  

  3.3.1 ใหมีคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ 

เพ่ือประสานติดตามการดําเนินงานและจัดทําขอเสนอเชิงนโยบาย และการกําหนดจุดประสาน (focal point) 

ระดับกระทรวง/หนวยงานรับผิดชอบ รวมถึงการทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่งท่ีเก่ียวของ 

ท่ีนําไปสูการเสริมสรางการบริหารจัดการท่ีเก้ือหนุนการขับเคลื่อนนโยบาย   

  3.3.2 การติดตามประเมินผลในระดับนโยบายอยางเปนระบบและตอเนื่อง เพ่ือติดตาม

ความกาวหนาการดําเนินงาน การประเมินผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของนโยบาย และผลกระทบท่ีเกิดข้ึน  
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โดยบูรณาการการทํางานรวมกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในการดําเนินการ

ตามระบบติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรชาติ (EMENSCR)   

  3.4 การขับเคลื่อนภารกิจความม่ันคงในระดับพ้ืนท่ี โดยขับเคลื่อนแผนการพัฒนาเพ่ือเสริม 

ความม่ันคงของชาติฉบับใหม ใหมีความยืดหยุนและสามารถขับเคลื่อนอยางเปนรูปธรรมไดมากข้ึนและการพัฒนา

สมรรถนะของบุคลากรเพ่ือรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรฯ  โดยเฉพาะสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

มีบทบาทสนับสนุนหนวยงานภาครัฐเพ่ือปองกันและแกไขปญหาดานความม่ันคงมากข้ึน   

 3.5 เสริมสรางบทบาทภาคีความม่ันคง  รวมถึงภาคีนอกภาครัฐสนับสนุนการดําเนินงาน 

ตามนโยบายและแผนระดับชาติฯ โดยขยายประชาคมความม่ันคงใหครอบคลุมหนวยงาน และองคกรนอกภาครัฐ

ท้ังในและตางประเทศอยางกวางขวางยิ่งข้ึน ประสานความรวมมือและพัฒนาระบบการเชื่อมโยงเครือขายภาคี

นอกภาครัฐในทุกระดับ รวมถึงกลุม/องคกรภาคประชาชนและชุมชน/ทองถ่ิน 

------------------------------------- 



 

 

 

 

 
 

5. แผนและผลการเบกิจายงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561  

จําแนกระดบัผลผลิต/โครงการ 
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กระทรวง : สํานักนายกรัฐมนตรี

สวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ  : สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น      239.6861      189.9819        79.6654        35.0491        58.5510        45.5004        55.6171        47.0169        45.8526        62.4155 

ยุทธศาสตรจัดสรร : ยุทธศาสตรดานความมั่นคงและการตางประเทศ      161.8558      121.3815        60.2076        18.5647        39.0934        28.6688        36.1596        30.4522        26.3952        43.6958 

แผนงาน : แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดน

ภาคใต

       27.8188        17.5431        10.2367         3.2906         6.7047         3.1994         6.7047         5.4846         4.1727         5.5684 

- ตัวชี้วัด : จํานวนมาตรการและแนวทางปฏิบัติ และประสานความ

รวมมือจากภาคสวนตาง ๆ รวมทั้งขอเสนอแนะ คําปรึกษาในการ

ปฏิบัติตามนโยบายการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต ที่

นําไปสูการคลี่คลายปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต

4 4 1 1 1 1 1 1 1 1

- ตัวชี้วัด : รอยละของกระทรวง กรม และหนวยงานที่เกี่ยวของที่

รวมประสานความรวมมือกับภาคสวนตาง ๆ รวมทั้งเพื่อลดปญหา

ความรุนแรงจากความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต

60 60 15 15 15 15 15 15 15 15

โครงการที่  1 : โครงการ นโยบาย แนวทาง มาตรการ การ

ประสาน และบูรณาการเพื่อไขปญหาความไมสงบในจังหวัด

ชายแดนภาคใต

       27.8188        17.5431        10.2367         3.2906         6.7047         3.1994         6.7047         5.4846         4.1727         5.5684 

1. แผนการปฏิบัติงาน

1.1 ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ

- จํานวนมาตรการและแนวทางปฏิบัติ และประสานความ

รวมมือจากภาคสวนตาง ๆ รวมทั้งขอเสนอแนะ คําปรึกษา

ในการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารและพัฒนาจังหวัด

ชายแดนภาคใต ที่นําไปสูการคลี่คลายปญหาความไมสงบ

ในจังหวัดชายแดนภาคใต

4 4 1 1 1 1 1 1 1 1

เชิงคุณภาพ

- รอยละของกระทรวง กรม และหนวยงานที่เกี่ยวของที่

รวมประสานความรวมมือกับภาคสวนตาง ๆ รวมทั้งเพื่อ

ลดปญหาความรุนแรงจากความไมสงบในจังหวัดชายแดน

ใ 

60 60 15 15 15 15 15 15 15 15

1.2 กิจกรรมหลัก

กิจกรรมที่ 1 : พัฒนานโยบาย แนวทาง และระบบ

กลไกที่เกี่ยวของกับการแกไขปญหาจังหวัดชายแดน

- ตัวชี้วัด : จํานวนนโยบาย ยุทธศาสตร มาตรการ 

แนวทาง และแผนดานความมั่นคง

4 4 1 1 1 1 1 1 1 1

งบประมาณ        27.8188        17.5431        10.2367         3.2906         6.7047         3.1994         6.7047         5.4846         4.1727         5.5684 

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานดานความมั่นคงและการตางประเทศ      134.0370      103.8384        49.9709        32.3887        29.4549        22.2225 

- ตัวชี้วัด : จํานวนนโยบาย ยุทธศาสตร มาตรการ แนวทาง และแผน

ดานความมั่นคง เพื่อสนับสนุนภารกิจดานความมั่นคงที่ไดรับความ

เห็นชอบจากสภาความมั่นคงแหงชาติหรือคณะรัฐมนตรีหรือ

คณะกรรมการระดับชาติหรือคณะกรรมการภายใตสภาความมั่นคง

แหงชาติ หรือที่กฎหมาย กฎระเบียบดานความมั่นคงกําหนด

9 9 2 2 2 2 2 2 3 3

- ตัวชี้วัด : รอยละของกระทรวง กรม และหนวยงานที่เกี่ยวของที่

รวมดําเนินงาน ดานความมั่นคงสอดคลองกับนโยบาย ยุทธศาสตร 

มาตรการ และแนวทางหรือแผนดานความมั่นคง

60 60 15 15 15 15 15 15 15 15

ผลผลิตที่  1 : นโยบาย ยุทธศาสตร แผนแมบท มาตรการ 

แนวทางเพื่อเสริมสรางและรักษาความมั่นคงแหงชาติ

     134.0370      103.8384        49.9709        15.2740        32.3887        24.4694        29.4549        24.9676        22.2225        38.1274 

1. แผนการปฏิบัติงาน

1.1 ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ

- จํานวนนโยบาย ยุทธศาสตร มาตรการ แนวทาง และ

แผนดานความมั่นคง เพื่อสนับสนุนภารกิจดานความมั่นคง

ที่ไดรับความเห็นชอบจากสภาความมั่นคงแหงชาติหรือ

คณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการระดับชาติหรือ

คณะกรรมการภายใตสภาความมั่นคงแหงชาติ หรือที่

กฎหมาย กฎระเบียบดานความมั่นคงกําหนด

9 9 3 3 3 3 3 3

แผนและผลการเบิกจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

หนวย : ลานบาท (ทศนิยม 4 ตําแหนง )

แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ
รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.) ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.) ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.) 
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แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ

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

เชิงคุณภาพ

-  รอยละของกระทรวง กรม และหนวยงานที่เกี่ยวของที่

รวมดําเนินงาน ดานความมั่นคงสอดคลองกับนโยบาย 

ยุทธศาสตร มาตรการ และแนวทางหรือแผนดานความ

60 60 15 15 15 15 15 15 15 15

1.2 กิจกรรมหลัก

กิจกรรมที่ 1 : พัฒนานโยบาย ยุทธศาสตรแผนหลัก

ดานความมั่นคง  และระบบกลไก  การบริหารจัดการ 

รวมทั้งฐานขอมูลองคความรูดานความมั่นคงและเพิ่ม

ประสิทธิภาพการขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคง

แหงชาติ และความมั่นคงเฉพาะเรื่องเฉพาะพื้นที่ไปสู 

นโยบาย ยุทธศาสตรดานความมั่นคงเฉพาะเรื่อง 

เฉพาะพื้นที่ไปสูการปฏิบัติ
- ตัวชี้วัด : จํานวนนโยบาย ยุทธศาสตร มาตรการ 

แนวทาง และแผนดานความมั่นคง

9 9 3 3 3 3 3 3

- ตัวชี้วัด : รอยละความสําเร็จของนโยบายและ

ยุทธศาสตรดานความมั่นคง ที่มีการกําหนดประเด็น

ความมั่นคงที่สําคัญและมีแผนดําเนินการที่เกี่ยวของ

80 80 20 20 20 20 20 20 20 20

กิจกรรมที่ 2 : การจัดหาวัสดุและครุภัณฑคอมพิวเตอร

- ตัวชี้วัด : จํานวนนโยบาย ยุทธศาสตร มาตรการ 

แนวทาง และแผนดานความมั่นคง

9 9 3 3 3 3 3 3

- ตัวชี้วัด : รอยละความสําเร็จของนโยบายและ

ยุทธศาสตรดานความมั่นคง ที่มีการกําหนดประเด็น

ความมั่นคงที่สําคัญและมีแผนดําเนินการที่เกี่ยวของ

               80 80 20 20 20 20 20 20 20 20

งบประมาณ      134.0370      103.8384        49.9709        15.2740        32.3887        25.4694        29.4549        24.9676        22.2225        38.1274 

1 : พัฒนานโยบาย ยุทธศาสตรแผนหลักดานความ

มั่นคง  และระบบกลไก  การบริหารจัดการ รวมทั้ง

ฐานขอมูลองคความรูดานความมั่นคงและเพิ่ม

ประสิทธิภาพการขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคง

แหงชาติ และความมั่นคงเฉพาะเรื่องเฉพาะพื้นที่ไปสู 

นโยบาย ยุทธศาสตรดานความมั่นคงเฉพาะเรื่อง 

เฉพาะพื้นที่ไปสูการปฏิบัติ

      129.2960         99.3317         48.3356         15.2601         29.4034         21.0055         29.3947         24.9538         22.1623         38.1123 

2 : การจัดหาวัสดุและครุภัณฑคอมพิวเตอร           4.7410           4.5067           1.6353           0.0139           2.9853           4.4639           0.0602           0.0139           0.0602           0.0150 

แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ        77.8303        68.6004        19.4578        16.4845        19.4576        16.8315        19.4575        16.5647        19.4574        18.7197 

ผลผลิตที่  1 : รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ รักษาความ

สงบเรียบรอยภายในประเทศ

       77.8303        68.6004        19.4578        16.4845        19.4576        16.8315        19.4575        16.5647        19.4574        18.7197 

งบประมาณ        77.8303        68.6004        19.4578        16.4845        19.4576        16.8315        19.4575        16.5647        19.4574        18.7197 

หมายเหตุ

1. เงินงบประมาณโอนเบิกแทนกันป ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2560 ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2560 จํานวน 17.0009 ลานบาท ประกอบดวย

           - กระทรวงการตางประเทศ (กต.) จํานวน 1.0000 ลานบาท

           - ศูนยปฏิบัติการตอตานการกอการรายสากล กองบัญชาการกองทัพไทย (ศตก.) จํานวน 5.7500 ลานบาท

           - ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) จํานวน 8.0000 ลานบาท

           - กรมสรรพกําลังกลาโหม สํานักงานปลัดกลาโหม  จํานวน 0.6019 ลานบาท

           - กองทัพบก  จํานวน 1.6490 ลานบาท
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กระทรวง : สํานักนายกรัฐมนตรี

สวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ  : สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น      239.6861      189.9819        79.6654        35.0491        58.5510        45.5004        55.6171        47.0169        45.8526        62.4155 

ยุทธศาสตรจัดสรร : ยุทธศาสตรดานความมั่นคงและการตางประเทศ      161.8558      121.3815        60.2076        18.5647        39.0934        28.6688        36.1596        30.4522        26.3952        43.6958 

แผนงาน : แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดน

ภาคใต

       27.8188        17.5431        10.2367         3.2906         6.7047         3.1994         6.7047         5.4846         4.1727         5.5684 

- ตัวชี้วัด : จํานวนมาตรการและแนวทางปฏิบัติ และประสานความ

รวมมือจากภาคสวนตาง ๆ รวมทั้งขอเสนอแนะ คําปรึกษาในการ

ปฏิบัติตามนโยบายการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต ที่

นําไปสูการคลี่คลายปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต

4 4 1 1 1 1 1 1 1 1

- ตัวชี้วัด : รอยละของกระทรวง กรม และหนวยงานที่เกี่ยวของที่

รวมประสานความรวมมือกับภาคสวนตาง ๆ รวมทั้งเพื่อลดปญหา

ความรุนแรงจากความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต

60 60 15 15 15 15 15 15 15 15

โครงการที่  1 : โครงการ นโยบาย แนวทาง มาตรการ การ

ประสาน และบูรณาการเพื่อไขปญหาความไมสงบในจังหวัด

ชายแดนภาคใต

       27.8188        17.5431        10.2367         3.2906         6.7047         3.1994         6.7047         5.4846         4.1727         5.5684 

1. แผนการปฏิบัติงาน

1.1 ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ

- จํานวนมาตรการและแนวทางปฏิบัติ และประสานความ

รวมมือจากภาคสวนตาง ๆ รวมทั้งขอเสนอแนะ คําปรึกษา

ในการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารและพัฒนาจังหวัด

ชายแดนภาคใต ที่นําไปสูการคลี่คลายปญหาความไมสงบ

ในจังหวัดชายแดนภาคใต

4 4 1 1 1 1 1 1 1 1

เชิงคุณภาพ

- รอยละของกระทรวง กรม และหนวยงานที่เกี่ยวของที่

รวมประสานความรวมมือกับภาคสวนตาง ๆ รวมทั้งเพื่อ

ลดปญหาความรุนแรงจากความไมสงบในจังหวัดชายแดน

ใ 

60 60 15 15 15 15 15 15 15 15

1.2 กิจกรรมหลัก

กิจกรรมที่ 1 : พัฒนานโยบาย แนวทาง และระบบ

กลไกที่เกี่ยวของกับการแกไขปญหาจังหวัดชายแดน

- ตัวชี้วัด : จํานวนนโยบาย ยุทธศาสตร มาตรการ 

แนวทาง และแผนดานความมั่นคง

4 4 1 1 1 1 1 1 1 1

งบประมาณ        27.8188        17.5431        10.2367         3.2906         6.7047         3.1994         6.7047         5.4846         4.1727         5.5684 

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานดานความมั่นคงและการตางประเทศ      134.0370      103.8384        49.9709        32.3887        29.4549        22.2225 

- ตัวชี้วัด : จํานวนนโยบาย ยุทธศาสตร มาตรการ แนวทาง และแผน

ดานความมั่นคง เพื่อสนับสนุนภารกิจดานความมั่นคงที่ไดรับความ

เห็นชอบจากสภาความมั่นคงแหงชาติหรือคณะรัฐมนตรีหรือ

คณะกรรมการระดับชาติหรือคณะกรรมการภายใตสภาความมั่นคง

แหงชาติ หรือที่กฎหมาย กฎระเบียบดานความมั่นคงกําหนด

9 9 2 2 2 2 2 2 3 3

- ตัวชี้วัด : รอยละของกระทรวง กรม และหนวยงานที่เกี่ยวของที่

รวมดําเนินงาน ดานความมั่นคงสอดคลองกับนโยบาย ยุทธศาสตร 

มาตรการ และแนวทางหรือแผนดานความมั่นคง

60 60 15 15 15 15 15 15 15 15

ผลผลิตที่  1 : นโยบาย ยุทธศาสตร แผนแมบท มาตรการ 

แนวทางเพื่อเสริมสรางและรักษาความมั่นคงแหงชาติ

     134.0370      103.8384        49.9709        15.2740        32.3887        24.4694        29.4549        24.9676        22.2225        38.1274 

1. แผนการปฏิบัติงาน

1.1 ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ

- จํานวนนโยบาย ยุทธศาสตร มาตรการ แนวทาง และ

แผนดานความมั่นคง เพื่อสนับสนุนภารกิจดานความมั่นคง

ที่ไดรับความเห็นชอบจากสภาความมั่นคงแหงชาติหรือ

คณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการระดับชาติหรือ

คณะกรรมการภายใตสภาความมั่นคงแหงชาติ หรือที่

กฎหมาย กฎระเบียบดานความมั่นคงกําหนด

9 9 3 3 3 3 3 3

แผนและผลการเบิกจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

หนวย : ลานบาท (ทศนิยม 4 ตําแหนง )

แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ
รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.) ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.) ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.) 
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แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ

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

เชิงคุณภาพ

-  รอยละของกระทรวง กรม และหนวยงานที่เกี่ยวของที่

รวมดําเนินงาน ดานความมั่นคงสอดคลองกับนโยบาย 

ยุทธศาสตร มาตรการ และแนวทางหรือแผนดานความ

60 60 15 15 15 15 15 15 15 15

1.2 กิจกรรมหลัก

กิจกรรมที่ 1 : พัฒนานโยบาย ยุทธศาสตรแผนหลัก

ดานความมั่นคง  และระบบกลไก  การบริหารจัดการ 

รวมทั้งฐานขอมูลองคความรูดานความมั่นคงและเพิ่ม

ประสิทธิภาพการขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคง

แหงชาติ และความมั่นคงเฉพาะเรื่องเฉพาะพื้นที่ไปสู 

นโยบาย ยุทธศาสตรดานความมั่นคงเฉพาะเรื่อง 

เฉพาะพื้นที่ไปสูการปฏิบัติ
- ตัวชี้วัด : จํานวนนโยบาย ยุทธศาสตร มาตรการ 

แนวทาง และแผนดานความมั่นคง

9 9 3 3 3 3 3 3

- ตัวชี้วัด : รอยละความสําเร็จของนโยบายและ

ยุทธศาสตรดานความมั่นคง ที่มีการกําหนดประเด็น

ความมั่นคงที่สําคัญและมีแผนดําเนินการที่เกี่ยวของ

80 80 20 20 20 20 20 20 20 20

กิจกรรมที่ 2 : การจัดหาวัสดุและครุภัณฑคอมพิวเตอร

- ตัวชี้วัด : จํานวนนโยบาย ยุทธศาสตร มาตรการ 

แนวทาง และแผนดานความมั่นคง

9 9 3 3 3 3 3 3

- ตัวชี้วัด : รอยละความสําเร็จของนโยบายและ

ยุทธศาสตรดานความมั่นคง ที่มีการกําหนดประเด็น

ความมั่นคงที่สําคัญและมีแผนดําเนินการที่เกี่ยวของ

               80 80 20 20 20 20 20 20 20 20

งบประมาณ      134.0370      103.8384        49.9709        15.2740        32.3887        25.4694        29.4549        24.9676        22.2225        38.1274 

1 : พัฒนานโยบาย ยุทธศาสตรแผนหลักดานความ

มั่นคง  และระบบกลไก  การบริหารจัดการ รวมทั้ง

ฐานขอมูลองคความรูดานความมั่นคงและเพิ่ม

ประสิทธิภาพการขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคง

แหงชาติ และความมั่นคงเฉพาะเรื่องเฉพาะพื้นที่ไปสู 

นโยบาย ยุทธศาสตรดานความมั่นคงเฉพาะเรื่อง 

เฉพาะพื้นที่ไปสูการปฏิบัติ

      129.2960         99.3317         48.3356         15.2601         29.4034         21.0055         29.3947         24.9538         22.1623         38.1123 

2 : การจัดหาวัสดุและครุภัณฑคอมพิวเตอร           4.7410           4.5067           1.6353           0.0139           2.9853           4.4639           0.0602           0.0139           0.0602           0.0150 

แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ        77.8303        68.6004        19.4578        16.4845        19.4576        16.8315        19.4575        16.5647        19.4574        18.7197 

ผลผลิตที่  1 : รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ รักษาความ

สงบเรียบรอยภายในประเทศ

       77.8303        68.6004        19.4578        16.4845        19.4576        16.8315        19.4575        16.5647        19.4574        18.7197 

งบประมาณ        77.8303        68.6004        19.4578        16.4845        19.4576        16.8315        19.4575        16.5647        19.4574        18.7197 

หมายเหตุ

1. เงินงบประมาณโอนเบิกแทนกันป ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2560 ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2560 จํานวน 17.0009 ลานบาท ประกอบดวย

           - กระทรวงการตางประเทศ (กต.) จํานวน 1.0000 ลานบาท

           - ศูนยปฏิบัติการตอตานการกอการรายสากล กองบัญชาการกองทัพไทย (ศตก.) จํานวน 5.7500 ลานบาท

           - ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) จํานวน 8.0000 ลานบาท

           - กรมสรรพกําลังกลาโหม สํานักงานปลัดกลาโหม  จํานวน 0.6019 ลานบาท

           - กองทัพบก  จํานวน 1.6490 ลานบาท



 

 

 

 

 

6. รายงานสถานะการเงิน  

ท้ังเงินรายได เงินสะสมคงเหลือ 

และเงินนอกงบประมาณ  

ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560 
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 จัดเก็บได  หัก คาใชจาย  นําสงคลัง

1. รายไดคาขายของเบ็ดเตล็ด 0.0111         -              0.0111         -          -      

2. รายไดจากคาธรรมเนียม

 

0.1106         0.0586         0.0520         -          -      

3. รายไดเงินเหลือจายปเกาสงคืน 1.2388         -              1.2388         -          -      

4. รายไดดอกเบี้ยเงินฝากที่ 0.0026         -              0.0026         -          -      

รวม 1.3631        0.0586        1.3045        -         -     

1. รายไดคาขายของเบ็ดเตล็ด 0.0175         -              0.0175         

2. รายไดจากการขายครุภัณฑ 0.1156         -              0.1156         

3. รายไดจากคาธรรมเนียม

 

0.9028         0.6988         0.2040         

4. รายไดเงินเหลือจายปเกาสงคืน 1.4975         -              1.4975         

5. รายไดดอกเบี้ยเงินฝากที่

สถาบันการเงิน

0.0018         -              0.0018         

รวม 2.5352        0.6988        1.8364        -         -     

1. รายไดคาขายของเบ็ดเตล็ด 0.0249         -              0.0249         

2. รายไดจากการขายครุภัณฑ 1.7850         -              1.7850         

3. รายไดจากคาธรรมเนียม

บริการอื่น (คาสมัครสอบแขงขัน)

0.0315         -              0.0315         

4. รายไดเงินเหลือจายปเกาสงคืน 1.1256         -              1.1256         

5. รายไดดอกเบี้ยเงินฝากที่

สถาบันการเงิน

0.0018         -              0.0018         

รวม 2.9688        -            2.9688        -         -     

2558

ป รายการ
 เงินรายไดแผนดิน  เงินสะสม

คงเหลือ

   และเงินนอกงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

   6. รายงานสถานะการเงิน ทั้งเงินรายได เงินสะสมคงเหลือ

2560

2559

 เงิน

นอก



 

 

 

 

 
 

7. แผนการดําเนินงาน 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ท่ีสาํคัญ 

และผลสัมฤทธ์ิท่ีคาดวาจะไดรบั 
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แผนดําเนินงานปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ สํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ ดําเนินการตามพันธกิจหลัก คือ 

การจัดทํานโยบายความม่ันคงแหงชาติ ยุทธศาสตร และแผนดานความม่ันคง ตลอดจนการอํานวยการ ขับเคลื่อน

ประสานการปฏิบัติ การใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะท่ีสามารถเสริมสรางความพรอมและกอใหเกิดผลดีตอ 

ความม่ันคงและผลประโยชนแหงชาติ เพ่ือสรางหลักประกันความม่ันคง ใน 4 มิติ คือ  

1) การรักษาอาณาเขต ดินแดน ฐานทรัพยากร และโครงสรางพ้ืนฐานของชาติ  

2) การรักษาอํานาจอธิปไตย รูปแบบของรัฐ สถาบันหลัก ระบบการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 

 3) การรักษาหลักการ คุณคาพ้ืนฐานของคนภายในรัฐ ความปลอดภัย และสุขภาวะท่ีดี  

4) การรักษาดุลยภาพทางการเมืองระหวางประเทศ และปฏิสัมพันธกับภายนอกประเทศ 

ท้ัง 4 มิติมีความสัมพันธเชื่อมโยงกัน ในการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนดานความม่ันคง

แหงชาติ จึงไดลําดับความสําคัญของประเด็นปญหา ผลกระทบท้ังเชิงบวกและเชิงลบ และความเสี่ยง เพ่ือให 

การปองกันและแกไขปญหาดานความม่ันคงมีความรอบดาน และสามารถรักษาความสมดุลระหวางการรักษา

ผลประโยชนของชาติดานความม่ันคงกับการพัฒนาประเทศ โดย สํานักงานฯ ไดกําหนดแผนการดําเนินงาน 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้  

1. การขับเคลื่อนการบริหาร การพัฒนา และแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต เพ่ือขับเคลื่อนประเด็น

ความม่ันคงสําคัญตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล 

2. การขับเคลื่อนยุทธศาสตรดานความม่ันคงเฉพาะเรื่องท่ีสําคัญ ในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยจาก 

ภัยคุกคามขามพรมแดน รวมถึงการเตรียมความพรอมของชาติในการปองกันแกไขปญหา ลดผลกระทบ และความเสี่ยง 

3. การขับเคลื่อน (ราง) นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ (พ.ศ. 2560 – 2564) และ

การเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินภารกิจความม่ันคงในการประเมินสถานการณความม่ันคง ภัยคุกคาม และการ

พัฒนาฐานขอมูลความม่ันคงและท่ีปรึกษาดานความม่ันคง เพ่ือใหประเทศมีกรอบทิศทางดานความม่ันคงท่ีชัดเจน 

และมีความพรอมในการขับเคลื่อนภารกิจดานความม่ันคง 

4. การพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรความม่ันคงเฉพาะเรื่อง ใหสอดคลองกับ (ราง) 

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) (ราง) นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ (พ.ศ. 

2560 – 2564) และประเด็นความม่ันคงสําคัญตามนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

5 .  การ เ พิ่มประสิทธิภ าพของหนวยงาน ในการพัฒนาและการขับ เคลื่อน  นโยบายและ

ยุทธศาสตรดานความม่ันคงใหบรรลุผลสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล  
 

7. แผนการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ท่ีสําคัญ 

และผลสัมฤทธิ์ท่ีคาดวาจะไดรับ 
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สรุปสาระสําคัญ ดังนี้  

1. การขับเคล่ือนการบริหาร การพัฒนา และแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต เพ่ือขับเคล่ือน

ประเด็นความม่ันคงสําคัญตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล  ดําเนินการภายใตนโยบายการบริหารและการ

พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. 2560 - 2562 โดยการติดตามศึกษา วิเคราะหสถานการณความม่ันคงจังหวัด

ชายแดนภาคใต การคาดการณแนวโนม และการอํานวยการ ประสานการปฏิบัติตามนโยบายฯ ดังกลาว ระหวาง

กระทรวง กรม และหนวยงานท่ีเก่ียวของในลักษณะบูรณาการ รวมท้ังการจัดทําขอมูลดานความม่ันคงท่ีเก่ียวของ 

เพ่ือใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะตอรัฐบาล คณะรัฐมนตรี และสภาความม่ันคงแหงชาติ ตลอดจนสวนราชการ

และหนวยงานท่ีเก่ียวของ ตลอดจนการสรางเอกภาพในการบริหารและการบูรณาการการดําเนินงานอยางมี

ประสิทธิภาพ โดยการจัดใหมีกลไกและโครงสรางการบริหารจัดการของภาครัฐ ตามประกาศคณะรักษาความสงบ

แหงชาติ ฉบับท่ี 98/2557 เรื่องการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต สํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติไดรับ

มอบหมายเปนหนวยงานหลักรวมกับกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร และศูนยอํานวยการ

บริหารและพัฒนาจังหวัดภาคใต และกําหนดใหมีสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแกไขปญหา

จังหวัดชายแดนภาคใต ในสํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ รวมถึงตามคําสั่ง คปต. ท่ี 3/2559 ในการจัดตั้ง

สํานักงานคณะกรรมการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตสวนหนา (สํานักงาน คปต. สวนหนา) มี

หนาท่ีปฏิบัติงานดานธุรการใหกับผูแทนพิเศษของรัฐบาล และประสานงานกับสวนราชการ และหนวยงานท่ี

เก่ียวของ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของผูแทนพิเศษของรัฐบาลในการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 

การขับเคลื่อนภารกิจดังกลาวดําเนินการภายใต แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาและพัฒนา

จังหวัดชายแดนภาคใต โครงการการขับเคลื่อนแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต  ประกอบดวยโครงการยอยท่ี

สําคัญ ดังนี้ 

1) การขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต ภายใตนโยบายการบริหารการพัฒนา

จังหวัดชายแดนภาคใต และแผนปฏิบัติการแกไขปญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. 2560 - 2562  

2) การสรางความเขาใจ การดําเนินนโยบายของรัฐเรื่องสิทธิมนุษยชนในตางประเทศ 

3) การดําเนินการพูดคุยเพ่ือสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต /สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการ

อํานวยการพูดคุยเพ่ือสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต (สล.คพส.) 

4) การขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตในพ้ืนท่ีสํานักงานคณะกรรมการ

ขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตสวนหนา (สง.คปต.สน.) 

ผลสัมฤทธิ์ท่ีคาดวาจะไดรับ คือ การเสริมสรางสภาวะแวดลอมท่ีสันติสุข การฟนฟูความเชื่อม่ันและลด

ความหวาดระแวงระหวางประชาชนกับรัฐ การพัฒนาอยางยั่งยืนโดยใชกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

การสงเสริมความตอเนื่องของกระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติสุข การสรางความเขาใจตอสถานการณความเปนจริงท่ี

เกิดข้ึนท้ังภายในประเทศและภายนอกประเทศ  
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2. การขับเคล่ือนยุทธศาสตรดานความม่ันคงเฉพาะเรื่องท่ีสําคัญ ในการรักษาความม่ันคงปลอดภัย 

ปองกันแกไขปญหา ลดผลกระทบ และความเสี่ยง จากภัยคุกคามท่ีมีลักษณะขามพรมแดน และการเตรียมความ

พรอมของชาติ  โดยการติดตาม ศึกษา วิเคราะหสถานการณความม่ันคง ตลอดจนการคาดการณแนวโนม การ

กําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร มาตรการ แนวทาง และการอํานวยการ ประสานการปฏิบัติตามยุทธศาสตรความ

ม่ันคง ระหวางกระทรวง กรม และหนวยงานท่ีเก่ียวของในลักษณะบูรณาการ และการเตรียมพรอมแหงชาติเพ่ือ

รับมือกับวิกฤติการณท่ีกระทบตอความม่ันคงของชาติ และเสริมสรางความรวมมือดานความม่ันคงกับตางประเทศ ให

เกิดผลดีตอการรักษาผลประโยชนของชาติในการปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคามขามพรมแดน ความม่ันคง

แหงชาติทางทะเล การเตรียมพรอมรับมือภัยคุกคาม 

ภารกิจดังกลาวกําหนดเปนแผนงานยุทธศาสตรรักษาความม่ันคงและความสงบเรียบรอยภายใน 

ความม่ันคงชายแดนและทางทะเล  ประกอบดวยโครงการ ดังนี้ 

1) โครงการรักษาความม่ันคงและปองกันภัยคุกคามขามชาติและความม่ันคงทางทะเล 

ประกอบดวย โครงการยอย คือ ความรวมมือดานความม่ันคงระหวางประเทศ (JWG) และการขับเคลื่อนแผน 

ความม่ันคงแหงชาติทางทะเล (พ.ศ. 2558 – 2564) 

2) โครงการพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติ ประกอบดวย การขับเคลื่อนยุทธศาสตร 

การเตรียมพรอมแหงชาติ (พ.ศ. 2560 – 2564) การฝกซอมการบริหารวิกฤติการณระดับชาติ 

ผลสัมฤทธิ์ท่ีคาดวาจะไดรับ คือ สามารถรักษาและเสริมสรางความม่ันคงและปองกันภัยคุกคามทุกรูปแบบ

ท่ีกระทบตอเสถียรภาพและความม่ันคงปลอดภัยภายในประเทศ โดยเฉพาะภัยคุกคามขามพรมแดนท่ีสําคัญ คือ 

ภัยการกอการราย อาชญากรรมขามชาติ การปกปองและรักษาอํานาจอธิปไตยของชาติและรักษาผลประโยชนของ

ชาติทางทะเล และการเตรียมพรอมแหงชาติ โดยการบริหารจัดการเชิงรุกแบบเบ็ดเสร็จในทุกข้ันตอน และการลด

ความเสี่ยงจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ ไดอยางมีประสิทธิภาพ ทันทวงที และยั่งยืน ตลอดจนทุกภาคสวนมีความ

ตระหนัก เชื่อม่ัน มีภูมิคุมกัน และพรอมเขามาผนึกกําลัง 

  

3. การขับเคล่ือน (ราง) นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาต ิ(พ.ศ. 2560 – 2564)  

และการเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินภารกิจความม่ันคงในการประเมินสถานการณความม่ันคง ภัยคุกคาม 

และการพัฒนาฐานขอมูลและท่ีปรึกษาดานความม่ันคง โดยพัฒนากระบวนการ/กลไกการขับเคลื่อนนโยบาย 

และแผนระดับชาติฯ ยุทธศาสตรขาวกรองแหงชาติ (พ.ศ. 2558 – 2564) แผนการพัฒนาพ้ืนท่ีเพ่ือเสริมความม่ันคงของชาติ 

(พ.ศ. 2561 – 2564) การประเมินสถานการณดานความม่ันคงในเชิงยุทธศาสตรและการแจงเตือนภัยคุกคาม  

การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพตอการใชกฎหมายความม่ันคง และการพัฒนาฐานขอมูลความม่ันคงและท่ีปรึกษา

ดานความม่ันคง รวมถึงการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรพัฒนาองคกร และแผนปฏิบัติราชการของ สํานักงานฯ 



G4 

 

ภารกิจขางตนไดกําหนดในแผนงานพ้ืนฐานดานความม่ันคง คาใชจายอ่ืน 1 รายการ คือ คาใชจายท่ี 1 

พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการขับเคลื่อนโยบายความม่ันคงแหงชาติ 

ผลสัมฤทธิ์ท่ีคาดวาจะไดรับ คือ ประเทศมีกรอบทิศทางดําเนินงานดานความม่ันคง และขอเสนอแนะเชิง

นโยบายตอสภาความม่ันคงแหงชาติ คณะรัฐมนตรีพิจารณาตกลงใจเพ่ือรักษาผลประโยชนแหงชาติ ตลอดจนการ

ประสานการดําเนินการของสวนราชการและหนวยงานท่ีเก่ียวของ ใหมีการบูรณาการและขับเคลื่อนแผนงาน 

โครงการ และงบประมาณ และการบริหารจัดการ รวมกันอยางมีเอกภาพ สอดคลองกับนโยบายและแผนระดับชาติ

วาดวยความม่ันคงแหงชาติ (พ.ศ. 2560 – 2564) และการขับเคลื่อน (ราง) ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) 

(ดานความม่ันคง) รวมถึงการติดตามและการประเมินผล ท่ีนําไปสูการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร ในภาพรวม

และความม่ันคงเฉพาะพ้ืนท่ี  

  

4. การพัฒนาและการขับเคล่ือนนโยบายและยุทธศาสตรความม่ันคงเฉพาะเรื่องใหสอดคลองกับ 

(ราง) แผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ (พ.ศ. 2560 – 2564) และประเด็นความม่ันคงท่ีสําคัญตาม

นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยการดําเนินงาน ติดตาม ศึกษา วิเคราะหสถานการณความม่ันคงเฉพาะเรื่อง 

รวมท้ังผลกระทบตอความม่ันคงของประเทศ ตลอดจนการคาดการณแนวโนม เพ่ือการพัฒนาและจัดทํานโยบาย

และยุทธศาสตรความม่ันคงเฉพาะเรื่อง การกําหนดมาตรการ และแนวทางการปองกันและแกไขปญหาความ

ม่ันคงเฉพาะเรื่อง และการอํานวยการ ประสานการปฏิบัติตามนโยบายและยุทธศาสตรความม่ันคง ระหวาง

กระทรวง กรม และหนวยงานท่ีเก่ียวของ รวมท้ังการจัดทําขอมูลดานความม่ันคงเฉพาะเรื่อง เพ่ือใหคําปรึกษาและ

ขอเสนอแนะท่ีเก่ียวของตอรัฐบาล คณะรัฐมนตรี และสภาความม่ันคงแหงชาติ ตลอดจนสวนราชการ และหนวยงาน

ของรัฐท่ีเก่ียวของ ภายใต นโยบายและยุทธศาสตรเฉพาะเรื่อง ท่ีสําคัญ ดังนี้  

(1) ยุทธศาสตรความม่ันคงตอประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน (พ.ศ. 2558 – 2564) 

(2) ยุทธศาสตรความม่ันคงของไทยตอประเทศรอบบาน (พ.ศ. 2559 – 2564) 

(3) แผนการบริหารจัดการผูหลบหนีเขาเมือง 

(4) แผนสงเสริมการอยูรวมกันภายใตสังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศไทย (พ.ศ. 2561 – 2564)  

(5) แผนบริหารจัดการชายแดนดานความม่ันคง (พ.ศ. 2559 – 2564) 

(6) แนวทางการรักษาความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติภายใตการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
  

ภารกิจดังกลาวไดกําหนดในแผนงานพ้ืนฐานดานความม่ันคง มีคาใชจายดําเนินการ 3 รายการ ดังนี้ 

- คาใชจายท่ี 2 เสริมสรางความพรอมในการรักษาอํานาจอธิปไตย รูปแบบของรัฐ สถาบันหลัก ระบบ

การเมือง เศรษฐกิจและสังคม เปนโครงการท่ีมุงดําเนินการเก่ียวกับ ความม่ันคงของสถาบันหลัก การแกไขปญหา

ผูหลบหนีเขาเมืองและการโยกยายถ่ินฐานประชากร การปองกันและแกไขปญหาอาชญากรรมขามชาติและ 



G5 

 

การกอการราย ความม่ันคงดานสังคมจิตวิทยา ความม่ันคงเก่ียวกับชนตางวัฒนธรรม  และการสื่อสารสาธารณะ

ดานความ่ันคง 

- คาใชจายเสริมท่ี 3 สรางความพรอมในการรักษาดุลยภาพทางการเมืองระหวางประเทศ และ

ปฏิสัมพันธกับภายนอกประเทศ เปนโครงการท่ีมุงดําเนินการเก่ียวกับประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน

ความม่ันคงของไทยตอประเทศมหาอํานาจ ความม่ันคงของไทยตอประเทศเพ่ือนบาน การบริหารจัดการชายแดน

ในมิติความม่ันคง พัฒนารวมในอนุภูมิภาค การลดอาวุธและการควบคุมอาวุธตามแบบ   

- คาใชจายท่ี 6 เสริมสรางความพรอมในการรักษาอาณาเขต ดินแดน ฐานทรัพยากร และโครงสราง

พ้ืนฐาน เปนโครงการท่ีมุงดําเนินการเก่ียวกับ งานเขตแดน ผูหนีภัยการสูรบตามพ้ืนท่ีชายแดนไทยกับประเทศ

เพ่ือนบาน การไมแพรขยายอาวุธท่ีมีอํานาจทําลายลางสูง การตอตานการกอการรายสากล 

ผลสัมฤทธิ์ท่ีคาดวาจะไดรับ คือ การรักษาผลประโยชนแหงชาติและเสริมสรางความม่ันคงในมิติตางๆ ท่ี

สําคัญ คือ เสริมสรางเสถียรภาพของประเทศและความม่ันคงปลอดภัยจากภัยคุกคามท่ีกระทบตอสถาบันหลักของ

ชาติ ระบบการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม รวมถึงการดําเนินชีวิตของประชาชน การรักษาดุลยภาพและสภาวะ

แวดลอมระหวางประเทศ และการรักษาผลประโยชนแหงชาติในมิติระหวางประเทศ  และการเสริมสรางความ

พรอมของประเทศในดานตางๆ ในการรักษาอํานาจอธิปไตย อาณาเขต ดินแดน โครงสรางพ้ืนฐาน ตลอดจน

ทรัพยากรท่ีสําคัญของชาติ  

  

 นอกจากนี้  สํานักงานฯ ไดกําหนดใหมีการ เ พิ่มประสิทธิภาพของ สมช.  โดยการพัฒนา

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการในดานตางๆ เพ่ือใหดําเนินภารกิจหลักของสํานักงานฯ บรรลุผล สอดคลองกับ

โครงสราง ภารกิจ อํานาจหนาท่ีของ สมช. และนโยบายของรัฐบาลท่ีสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาล 

และการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  โดยไดจัดทําเปนไวในแผนงานพ้ืนฐานดาน

ความม่ันคง 2 รายการ คือ 1) คาใชจายท่ี 5 การเดินทางไปราชการตางประเทศช่ัวคราว และ 2) คาใชจายท่ี 

4 บริหารจัดการองคกรตามหลักบริหารจัดการท่ีดี ไดรับการจัดสรรงบประมาณในสวนของงบรายจายอ่ืน 

รวมถึงกิจกรรมอีก 1 กิจกรรม คือ จัดหาการวัสดุและครุภัณฑระบบคอมพิวเตอร ซ่ึงมีความสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณฯ ในสวนของยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ภาครัฐ  

ผลสัมฤทธิ์ท่ีคาดวาจะไดรับ คือ การพัฒนาระบบงานภายในองคกรตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ี

ดี โดยสามารถพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ การพัฒนาองคกรใหมี

ระบบและมาตรฐานการปฏิบัติงาน หนวยงานผานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงาน และการพัฒนา

ขีดความสามารถและศักยภาพบุคลากร โดยการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหเปนมืออาชีพและมีความเชี่ยวชาญ

สามารถปฏิบัติภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ และวางระบบการพัฒนาบุคลากรในอนาคตใหเปนนักยุทธศาสตร

ความม่ันคง  

............................................. 



 

 

 

 

 

8. สรุปการกําหนดเปาหมายการใหบริการของกระทรวง 

หนวยงาน และตวัชี้วัดเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพป 2561 – 2562 

พรอมทั้งแนวทางการพิจารณาทบทวนเปาหมายการใหบริการ

และตัวชี้วัดใหมีความชัดเจนครบถวน และสามารถเชื่อมโยงกับ

เปาหมายระดบัชาติ ในกรณีที่มีผลงานต่ํากวาเปาหมาย หรือ

กําหนดเปาหมาย เทากันทุกป 
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8.1 การกําหนดเปาหมายและตัวช้ีวัดของสํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 สํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ ไดดําเนินการทบทวนเปาหมายและตัวชี้วัด ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 โดยพิจารณาจาก (ราง) ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) (ราง) นโยบายและแผนระดับชาติวา

ดวยความม่ันคงแหงชาติ (พ.ศ. 2560 – 2564) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

ถายทอดเชื่อมโยงเปาหมายหนวยงาน ดังนี้ 

ตัวช้ีวัด หนวยนับ คาเปาหมาย 

เชิงปริมาณ    

ตัวชี้วัด 1: จํานวนเหตุการณลดลง ไมนอยกวารอยละ 30 เปรียบเทียบ

กับคาเฉลี่ย 3 ป ยอนหลัง 

จํานวน 30 

ตัวชี้วัด 2: จํานวนนโยบาย ยุทธศาสตร มาตรการ แนวทาง และแผนดาน

ความม่ันคง เพ่ือสนับสนุนภารกิจดานความม่ันคงท่ีไดรับความเห็นชอบ

จากสภาความม่ันคงแหงชาติหรือคณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการ

ระดับชาติหรือคณะกรรมการภายใตความม่ันคงแหงชาติหรือท่ีกฎหมาย

กฎระเบียบดานความม่ันคงท่ีกําหนด 

จํานวน (นโยบาย

ยุทธศาสตร) 

9 

ตัวชี้วัด 3: จํานวนมาตรการ แนวทาง ในการปองกันหรือแกไขปญหา

เก่ียวกับความม่ันคงแหงชาติ 

จํานวน (มาตรการ 

แนวทาง) 

5 

ตัวชี้วัด 4: จํานวนความตกลงตามกรอบความรวมมือดานความม่ันคงกับ

ตางประเทศเพ่ือปองกันและแกไขปญหาการกอการรายและอาชญากรรม

ขามชาติ 

จํานวน (ความ

ความตกลง/

ประเทศ) 

2 

เชิงคุณภาพ   

ตัวชี้วัด 5: รอยละของกระทรวงกรมและหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีรวม

ดําเนินงานดานความม่ันคงสอดคลองกับนโยบาย ยุทธศาสตร มาตรการ

และแนวทางหรือแผนดานความม่ันคง 

รอยละ 60 

ตัวชี้วัด 6: รอยละความสําเร็จของการจัดทํายุทธศาสตร แนวทางหรือ

แผนดานความม่ันคงเฉพาะดาน 

รอยละ 100 

ตัวชี้วัด 7: รอยละโครงการสําคัญภายใตแผนปฏิบัติการรองรับนโยบาย

และแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

แลวเสร็จ 

รอยละ 80 

ตัวชี้วัด 8: รอยละความสําเร็จในการพัฒนาระบบและกลไกการบริหาร

จัดการความม่ันคงและผลประโยชนของชาติทางทะเล 

รอยละ 100 

8. สรุปการกําหนดเปาหมายการใหบริการของกระทรวง หนวยงาน และตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  

เชิงคุณภาพป 2561 – 2562 พรอมทั้งแนวทางการพิจารณาทบทวนเปาหมายการใหบริการและ

ตัวช้ีวัดใหมีความชัดเจนครบถวน และสามารถเช่ือมโยงกบัเปาหมายระดับชาติ  

ในกรณีที่มีผลงานต่ํากวาเปาหมาย หรือกําหนดเปาหมาย 
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8.2 การกําหนดตัวช้ีวัดสําหรับงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  มีแนวทาง ดังนี้ 

8.2.1 การทบทวน วิสัยทัศน พันธกิจ โดยสอดคลองและเช่ือมโยงกับ (ราง) ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

(พ.ศ. 2561 – 2580) (ราง) นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ (พ.ศ. 2560 – 2564) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และบทบาทหนาท่ีของสํานักงานฯ  

ท่ีเปนหนวยงานเชิงยุทธศาสตร (เสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร และอํานวยการประสานการดําเนินการไปสู

การปฏิบัติ)  

  8.2.2 การปรับปรุงแผนงาน โดยกําหนดใหมีแผนยุทธศาสตรรองรับภารกิจเชิงยุทธศาสตรท่ี

สําคัญ โดยเพ่ิมเติมจากแผนพ้ืนฐาน คือ แผนงานยุทธศาสตรรักษาความม่ันคงและความสงบเรียบรอยภายใน 

ความม่ันคงชายแดนและทางทะเล เพ่ือปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคามขามพรมแดน (การกอการรายและ

อาชญากรรมขามชาติ ความม่ันคงทางทะเล) และการเตรียมความพรอมแหงชาติ รวมถึงการกําหนดตัวชี้วัดท่ี

เชื่อมโยง/รองรับ (ราง) ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) (ราง) นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความ

ม่ันคงแหงชาติ (พ.ศ. 2560 – 2564) และ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

ไดชัดเจนยิ่งข้ึน  

  8.2.3 การปรับปรุงเปาหมาย/ ตัวช้ีวัด ของหนวยงาน ใหมีความเปนรูปธรรมและเพ่ิม

เปาหมายใหมีความทาทาย สรุปดังนี้  

1) ยกเลิกตัวชี้วัด ท่ีไมมีภารกิจในรอบปงบประมาณและตัวชี้วัดท่ีกรอบการวัดผลยังไม

ชัดเจนเพียงพอ (การจัดทํานโยบาย ยุทธศาสตร แผน ดานความม่ันคง) 

2) คงตัวชี้วัดสําคัญ ท่ีมีความเปนรูปธรรมและมีการวัดผลมาอยางตอเนื่อง คือ การ

ขับเคลื่อนแผนบูรณาการจังหวัดชายแดนภาคใต ตัวชี้วัด คือ จํานวนเหตุการณความรุนแรงในจังหวัดชายแดน

ภาคใตลดลง และภารกิจหลักตามกฎหมาย ตัวชี้วัด คือ จํานวนนโยบาย ยุทธศาสตร มาตรการ แนวทาง และแผนดาน

ความม่ันคง 

3) ปรับปรุงและเพ่ิมตัวชี้วัดใหม โดยมุงเนน/การขับเคลื่อนภารกิจท่ีสําคัญ  ดังนี้ 

(1) การขับเคล่ือนนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ ซ่ึง

เปนกรอบการขับเคลื่อนแผนแมบทยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง โดยกําหนดตัวชี้วัด คือ รอยละของหนวยงาน

ภาครัฐท่ีดําเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ และรอยละโครงการสําคัญภายใต

นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 แลวเสรจ็ 

(2) การขับเคล่ือนภารกิจเชิงยุทธศาสตรท่ีสําคัญ (การปองกันและแกไขปญหา

ภัยคุกคามขามพรมแดน) โดยกําหนดตัวชี้วัด คือ (1) จํานวนความตกลงตามกรอบความรวมมือดานความม่ันคงกับ

ตางประเทศเพ่ือปองกันและแกไขปญหาการกอการรายและอาชญากรรมขามชาติ (2) จํานวนมาตรการ แนวทาง 
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เพ่ือปองกันและแกไขปญหาอาชญากรรมขามชาติ การกอการราย และความม่ันคงทางทะเล และ (3) การ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตรการเตรียมพรอมแหงชาต ิ

8.2.4 รายละเอียดตัวช้ีวัด ป 2562 

ตัวช้ีวัด หนวยนับ คาเปาหมาย 

เชิงปริมาณ    

ตัวชี้วัด 1 : จํานวนเหตุการณลดลง ไมนอยกวารอยละ 30 เปรียบเทียบกับ

คาเฉลี่ย 3 ป ยอนหลัง 

จํานวนเหตุการณ 30 

ตัวชี้วัด 2 : จํานวนมาตรการ แนวทาง เพ่ือปองกันและแกไขปญหาอาชญากรรม

ขามชาติ การกอการราย และความม่ันคงทางทะเล 

เรื่อง 3 

ตัวชี้วัด 3: จํานวนความตกลงตามกรอบความรวมมือดานความม่ันคงกับ

ตางประเทศเพ่ือปองกันและแกไขปญหาการกอการรายและอาชญากรรมขาม

ชาติ 

จํานวน       

ความตกลง/

ประเทศ 

2 

ตัวชี้วัด 4 : จํานวนมาตรการ แนวทาง ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการ

เตรียมพรอมแหงชาติ 

เรื่อง 2 

ตัวชี้วัด 5: จํานวนนโยบาย ยุทธศาสตร มาตรการ แนวทาง และแผนดานความ

ม่ันคง เพ่ือสนับสนุนภารกิจดานความม่ันคงท่ีไดรับความเห็นชอบจากสภาความ

ม่ันคงแห งชาติห รือคณ ะรัฐมนตรีห รือคณ ะกรรมการระดับชาติหรือ

คณะกรรมการภายใตสภาความม่ันคงแหงชาติหรือท่ีกฎหมายกฎระเบียบดาน

ความม่ันคงกําหนด 

เรื่อง 5 

เชิงคุณภาพ   

ตัวชี้วัด 6: รอยละความสําเร็จของการขับเคลื่อนโครงการสําคัญฯ รองรับแผน

ความม่ันคงแหงชาติทางทะเล (พ.ศ. 2558 - 2564) 

รอยละ 

 

80 

ตัวชี้วัด 7: รอยละความสําเร็จในการพัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการและ

กฎหมาย เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหาการกอการราย 

รอยละ 80 

ตัวชี้วัด 8: รอยละของจํานวนหนวยงานกําหนดแผนงาน โครงการรองรับ

ยุทธศาสตรการเตรียมพรอมแหงชาต ิ

รอยละ 100 

ตัวชี้วัด 9: รอยละของหนวยงานภาครัฐท่ีดําเนินงานตามนโยบายและแผน

ระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาต ิ

รอยละ 80 

 

 

 



H4 
 

8.2.5 ความเช่ือมโยงกับเปาหมาย/แผน ระดับชาต*ิ           

 
*มติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 15 กุมภาพันธ 2561 เรื่องแนวทางการเสนอแผนเขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี มีมติจําแนกแผนเปน 3 ระดับ 

**ตัวเอน หมายถึง  มคีวามเช่ือมโยงในบางสวนหรือการดําเนินการมีความสอดคลองและสนับสนุนยุทธศาสตรท่ีอางถึงได 

แผนงาน  ตัวชี้วดั  แผนระดับ 1  แผนระดับ 2  แผนระดับ 3 

 

 

 

- โครงการการขับเคล่ือนการ

แกไขปญหา จชต. 

 

1 

ยุทธศาสตรชาติดาน

ความมั่นคง กลยุทธ 

1 

แผนแมบทภายใต

ยุทธศาสตรชาติ 

แผนแมบทยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง 

นโยบายและแผนความ

มั่นคงฯ ยุทธศาสตร 7 

1) นโยบายการบริหารและพัฒนาจังหวดั

ชายแดนภาคใต 2) แผนปฏิบัติการการ

แกไขปญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดน

ภาคใต 2561 - 2563 
แผนพัฒนาฯ 

ยุทธศาสตรที่ 5 กลยุทธ 1 

ยุทธศาสตรจัดสรรงบประมาณ 

ยุทธศาสตรดานความมั่นคง 1.3 (1.3.2) 

 

 

 

- โครงการรักษาความมั่นคง

และปองกันภยัคุกคามขาม

ชาติและความมั่นคงทางทะเล 

- โครงการพัฒนาระบบการ

เตรียมพรอมแหงชาติ 

 

2,3,4, 

6,7,8 

ยุทธศาสตรชาติดาน

ความมั่นคง กลยุทธ 

3 

 

แผนแมบทภายใต

ยุทธศาสตรชาติ 

แผนแมบทยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง 

นโยบายและแผนความ

มั่นคงฯ ยุทธศาสตรที่ 4, 

13, 14, 15, 16 

1) ยุทธศาสตรการเตรียมพรอมแหงชาติ 

2) ยุทธศาสตรการปองกันและแกไข

ปญหาอาชญากรรมขามชาติ 3) 

ยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหา

การกอการราย 4) ยุทธศาสตรการรักษา

ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรแหงชาติ 

แผนพัฒนาฯ 

ยุทธศาสตรที่ 5 กลยุทธ 

2,3,4 

ยุทธศาสตรจัดสรรงบประมาณ 

ยุทธศาสตรดานความมั่นคง  1.3 (1.3.1) 

1.6 (1.6.1) 

 

 

 

ค ช จ . 1  พั ฒ น า แ ล ะ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการขับเคล่ือนโย
บายความมั่นคงแหงชาติ 
คชจ. 2 รักษาอาํนาจอธปิไตย 
รูปแบบของรัฐ สถาบันหลัก 
ระบบการเมือง เศรษฐกิจและ
สังคม 
คชจ. 3 รักษาดุลยภาพทาง
การเมืองระหวางประเทศ 
และปฏิสัมพันธกับภายนอก
ประเทศ 
คชจ. 4 บริหารจัดการตามหลัก
บริหารจัดการที่ดี 
คชจ. 5 เดินทางไปราช-การ
ตางประเทศชั่วคราว 
คชจ. 6 รักษาอาณาเขต 
ดินแดน และฐานทรัพยากร 

 

5,9 

ยุทธศาสตรชาติ 

ยุทธศาสตร 1 ดาน

ความมั่นคง ประเด็น 

1,2,3,4,5 

ยุทธศาสตร 6 ดาน

การปรับสมดุลและ

พัฒนาระบบการ

บริหารจัดการภาครัฐ 

ประเด็น 6.1, 6.3, 

6.4 

 

แผนแมบทภายใต

ยุทธศาสตรชาติ 

แผนแมบทยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง 

นโยบายและแผนความ

มั่นคงฯ 

1) ยุทธศาสตรความมั่นคงตอประชาคม

การเมื องและความมั่ นคงอาเซี ยน 2 ) 

ยุทธศาสตรความมั่นคงของไทยตอประเทศ

รอบบาน 3) ยุทธศาสตรแกปญหาผูหลบ

เขาเมืองทั้งระบบ 4) แผนสงเสริมการอยู

รวมกันภายใตสังคมพหุวัฒนธรรม 5) แผน

บริหารจัดการชายแดนดานความมั่นคง 6) 

แนวทางการรักษาความมั่นคงของสถาบัน

หลักของชาติฯ 7) ยุทธศาสตรขาวกรอง

แหงชาติ 8) แผนการพัฒนาเพื่อเสริมความ

มั่นคงของชาติ 

แผนพัฒนาฯ 

ยุทธศาสตรที่ 5 ประเด็น 

1,2,3,4,5 

 ยุทธศาสตรที่ 9 ประเด็น 

(5) แรงงาน และ 

ความมั่นคง  

ยุทธศาสตรที่ 10 ประเด็น 

3.7, 3.8 

ยุทธศาสตรจัดสรรงบประมาณ 

ยุทธศาสตรดานความมั่นคง  1.3 (1.3.1)  

6.1 (6.1.1), 6.3  / 1.1, 1.3 (1.3.3), 1.4 

(1.4.1)** 

แผนยุทธศาสตร 

 

แผนบูรณาการ 

 

แผนงานพื้นฐาน 

 



 

 

 

 

 

 
 

9. สรุปงบประมาณรายจายประจําป 

งบประมาณ พ.ศ. 2562 



 

 

 

 

 

 

9.1 สรุปแผนการปฏบิัตงิานและแผนการใช

จายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 จําแนกเปน 6 กลุม 



I1

กระทรวง       สํานักนายกรัฐมนตรี

สวนราชการ       สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ

รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-ม.ีค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-ม.ิย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)

ยอดรวมทั้งสิ้น 290.7568 91.5628 66.3981 66.3980 66.3979

1. กลุมงบประมาณรายจายบุคลากรภาครัฐ 81.0503 20.2626 20.2626 20.2626 20.2625

   1.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ 81.0503 20.2626 20.2626 20.2626 20.2625

2. กลุมงบประมาณรายจาย กระทรวง/หนวยงาน (Function) 116.3736 39.5670 25.6022 25.6022 25.6022

   2.1 แผนงานพื้นฐาน 98.8123 33.5962 21.7387 21.7387 21.7387

   2.2 แผนงานยุทธศาสตร 17.5613 5.9708 3.8635 3.8635 3.8635

3. กลุมงบประมาณรายจายบูรณาการ (Agenda) 93.3329 31.7332 20.5333 20.5332 20.5332

   3.1 แผนงานบูรณาการ 93.3329 31.7332 20.5333 20.5332 20.5332

4. กลุมงบประมาณรายจายพื้นที่ (Area) 0

   4.1 แผนงานบูรณาการพื้นที่ 0 0 0 0 0

5. กลุมงบประมาณรายจายบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ 0

6. กลุมงบประมาณรายจายงบกลาง

   6.1 งบกลาง 0 0 0 0 0

9.1 สรุปแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จําแนกเปน 6 กลุม

หนวย : ลานบาท (ทศนิยม 4 ตําแหนง)

กลุม
งบประมาณ



 

 

 

 

 

 

9.2  แผนการปฏบิัติงานและแผนการใชจาย

งบประมาณรายจายประจําป 

งบประมาณ พ.ศ. 2562 



J1

กระทรวง     สํานักนากรัฐมนตรี

สวนราชการ     สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ หนวยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-ม.ีค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-ม.ิย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)

ตัวชี้วัด/กิจกรรม เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ

ยอดรวมทั้งสิ้น 290.7568 91.5628 66.3981 66.3980 66.3979

แผนงานบูรณาการ 93.3329 31.7332 20.5333 20.5332 20.5332

     โครงการ : โครงการ นโยบาย แนวทาง 

มาตรการ การประสาน และบูรณาการ เพื่อแกไข

ปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต

93.3329 93.3329 31.7332 20.5333 20.5332 20.5332

     ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จํานวนเหตุการณความ

รุนแรงฯ ลดลงไมนอยกวารอยละ 30 เปรียบเทียบ

กับคาเฉลี่ย 3 ปยอนหลัง

รอยละ 30 30 30 30 30

     1. กิจกรรม : พัฒนานโยบาย แนวทาง และ

ระบบกลไกที่เกี่ยวของกับการแกไขปญหาจังหวัด

ชายแดนภาคใต

93.3329 93.3329 31.7332 20.5333 20.5332 20.5332

แผนงานยุทธศาสตรรักษาความมั่นคงและความ

สงบเรียบรอยภายใน ความมั่นคงชายแดนและ

ทางทะเล

17.5613 3.9194 4.5316 4.5316 4.5787

     โครงการที่ 1 : โครงการรักษาความมั่นคง

และปองกันภัยคุกคามขามชาติ และความมั่นคง
8.9825 1.0886 2.5587 2.5587 2.7765

     ตัวชี้วัด : จํานวนความตกลงตามกรอบความ

รวมมือดานความมั่นคงกับตางประเทศ เพื่อ

ปองกันและแกไขปญหาการกอการรายและ

อาชญากรรมขามชาติ

ความตกลง/

ประเทศ
2 1 1

     ตัวชี้วัด : ตัวชี้วัด: จํานวนมาตรการ แนวทาง 

เพื่อปองกันและแกไขปญหาอาชญากรรมขามชาติ 

การกอการราย และความมั่นคงทางทะเล
จํานวนเรื่อง 3 1 1 1

     1. กิจกรรม : กิจกรรมพัฒนานโยบาย 

แนวทาง และระบบกลไกที่เกี่ยวของกับการรักษา

ความมั่นคงและปองกันภัยคุกคามขามชาติ และ

ความมั่นคงชายแดนและทางทะเล

8.9825 1.0886 2.5587 2.5587 2.7765

     โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบการ

เตรียมพรอมแหงชาติ
8.5788 2.8308 1.9729 1.9729 1.8022

     ตัวชี้วัด : จํานวนมาตรการ แนวทาง ในการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตรการเตรียมพรอมแหงชาติ
เรื่อง 2 1 1

     ตัวชี้วัด : รอยละของจํานวนหนวยงานกําหนด

แผนงาน โครงการรองรับยุทธศาสตรการ

เตรียมพรอมแหงชาติ

รอยละ 80 20 20 20 20

     1. กิจกรรม : กิจกรรมพัฒนานโยบาย 

แนวทาง ระบบกลไก และการขับเคลื่อนแผนงาน

ตามยุทธศาสตรการเตรียมพรอมแหงชาติ

8.5788 2.8308 1.9729 1.9729 1.8022

แผนงานพื้นฐานดานความมั่นคง  98.8123 33.5962 21.7387 21.7387 21.7387

     ผลผลิต : นโยบาย ยุทธศาสตร แผนแมบท 

มาตรการ แนวทางเพื่อเสริมสรางและรักษาความ

มั่นคงแหงชาติ

98.8123 33.5962 21.7387 21.7387 21.7387

     ตัวชี้วัด : จํานวนนโยบาย ยุทธศาสตร 

มาตรการ แนวทาง และแผนดานความมั่นคง เพื่อ

สนับสนุนภารกิจดานความมั่นคงที่ไดรับความ

เห็นชอบจากสภาความมั่นคงแหงชาติ หรือ

คณะรัฐมนตรี หรือคณะกรรมการระดับชาติ หรือ

คณะกรรมการภายใตสภาความมั่นคงแหงชาติ 

หรือที่กฎหมาย กฎระเบียบดานความมั่นคงกําหนด

เรื่อง 5 1 1 2 1

9.2  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

          หนวย : ลานบาท (ทศนิยม 4 ตําแหนง)



J2

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ หนวยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-ม.ีค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-ม.ิย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)

ตัวชี้วัด/กิจกรรม เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ

     ตัวชี้วัด : รอยละของหนวยงานภาครัฐที่

ดําเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติวาดวย

ความมั่นคงแหงชาติ

รอยละ 80 20 20 20 20

     1. กิจกรรม : พัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร 

แผนหลักดานความมั่นคง และระบบกลไกการ

บริหารจัดการ รวมทั้งฐานขอมูลองคความรูดาน

ความมั่นคงและเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อน

นโยบายความมั่นคงแหงชาติ และความมั่นคง

เฉพาะเรื่อง เฉพาะพื้นที่ ไปสูการปฏิบัติ

94.4083 34.5466 19.9696 19.9696 19.9225

     2. กิจกรรม : การจัดหาวัสดุและครุภัณฑ

คอมพิวเตอร
4.4040 1.1010 1.1010 1.1010 1.1010

แผนงานบุคลากรภาครัฐ 81.0503 20.2626 20.2626 20.2626 20.2625

     ผลผลิต : รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ

พื้นฐานดานความั่นคง
81.0503 20.2626 20.2626 20.2626 20.2625

     ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของการบริหาร

ราชการองคกรมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล 

มีความตระหนักรูและมีจิตสํานักในเรื่องธรรมาภิ

บาล และตอตานการทุจริต กอใหเกิดความสงบ

เรียบรอยภายในประเทศ

รอยละ 100 25 25 25 25

     1. กิจกรรม : บุคลากรภาครัฐรักษาความสงบ

เรียบรอยภายในประเทศ
81.0503 20.2626 20.2626 20.2626 20.2625

  หมายเหตุ : 1. ใหรวมทุกแผนงานของหนวยงานดวย 

                 2. ใหจัดทําเปนแผนเต็มป



 

 

 

 

 

 

9.3  รายการภาระผูกพนังบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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กระทรวง     สํานักนายกรัฐมนตรี

สวนราชการ     สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ

หนวย : ลานบาท (ทศนิยม 4 ตําแหนง)

งปม.ทั้งสิ้น งบประมาณ ระบุ

ประเภทรายการผูกพัน ปงบประมาณ (ไมรวมเผื่อเหลือ ที่ตั้งไว หมายเลข คําชี้แจง

ผลผลิต/โครงการ/งบรายจาย/รายการ เริ่มตน-สิ้นสุด เผื่อขาดและเงิน ตั้งแตเริ่ม ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 ปตอ ๆ ไป สถานภาพ พรอมเหตุผล

นอกงบประมาณ จนถึงป 61 ตามหมายเหตุ

รวมทั้งสิ้น 39.8777 24.5073 5.3943 4.5017 1.8248 1.8248 1.8248

1. ผูกพันสัญญา

แผนงานพื้นฐานดานความมั่นคง

แผนงานรอง: รักษาความสงบเรียบรอยภายในประเทศ

ผลผลิต: นโยบาย ยุทธศาสตร แผนแมบท มาตรการ

แนวทาง เพื่อเสริมสรางและรักษาความมั่นคงแหงชาติ

งบดําเนินงาน

(1) รายการคาเชารถยนต 4 คัน 2558 - 2562 7.9800 6.3840 1.5960 5 - บ. ช.พัฒนาคารเรนท จก. สัญญาที่ 11/58 ลว.23 เม.ย.58

(2) รายการคาเชารถยนต 11 คัน 2559 - 2563 13.3845 8.0307 2.6769 2.6769 5 - บ.ที.เค.วาย.ลิสซิ่ง จก. สัญญาที่ 12/59 ลว.2 ม.ีค.59

(3) รายการคาเชารถยนต 3  คัน 2557 - 2561 10.0926 10.0926 5 - บ.ฉัตรแกวทัวร จก. สัญญาที่ 8/57 ลว. 5 ก.ย.57 

(สัญญาสิ้นสุดในป 2561)

(4) รายการคาเชารถยนต 5 คัน 2562 - 2566 8.4206 0 1.1214 1.8248 1.8248 1.8248 1.8248 3 - สัญญาเชารถยนต 3 คัน สิ้นสุดในปงบประมาณ พ.ศ. 2561

สมช. จึงมีความประสงคขอเชารถยนต 5 คัน ทดแทน

สัญญาเชารถยนตเดิม และเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน/

ภารกิจที่เพิ่มมากขึ้น

  หมายเหต ุ   1. ใหแสดงงบดําเนินงาน งบลงทุน และงบอื่น ๆ ที่มีลักษณะเปน งบดําเนินงานและงบลงทุน

                  2. ใหแสดงทั้งรายการเดิมและรายการที่ตั้งใหมในป 2562 โดย จําแนกประเภทรายการผูกพันเปน 3 รายการดังนี้

                      (1) ผูกพันตามสัญญา (2) ผูกพันตาม ม. 23 (3) ผูกพันรายการใหม ป 2562

                  3. ใหระบุหมายเลขกํากับสถานภาพรายการผูกพันงบประมาณรายจาย ดังนี้

                      (1) ยังไมไดดําเนินการใด ๆ ทั้งสิ้น (2) กําลัง-สํารวจออกแบบ/-กําห (3) แบบเสร็จ/คุณลักษณะเสร็จ (4) อยูระหวางจัดซื้อจัดจาง (5) จัดซื้อจัดจางแลว

                      (6) ลงนามในสัญญาแลว (7) ยกเลิกรายการ

9.3  รายการภาระผูกพันงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562



 

 

 

 

9.4  รายละเอียดงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

จําแนกตามงบรายจาย (ทุกแผนงาน) 
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

93,332,900 บาท

1. งบรายจ่ายอื�น 93,332,900         บาท

1) ค่าใช้จ่ายการขับเคลื�อนแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 10,732,900         บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินตามนโยบายการบริหารการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 8,907,400           บาท

3) การสร้างความเข้าใจ การดําเนินนโยบายของรัฐเรื�องสิทธิมนุษยชนในต่างประเทศ 5,757,400           บาท

4) การศึกษาการก่อเหตุรุนแรงในพื�นที�จังหวัดชายแดนภาคใต้ 15,797,000         บาท

5) การขับเคลื�อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในพื�นที�สํานักงานคณะกรรมการ

ขับเคลื�อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนหน้า (สง.คปต.สน.) 24,462,400         บาท

6) เงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานตามโครงสร้างสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื�อน

การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สล.คปต.) สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการ

อํานวยการพูดคุยเพื�อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สล.คพส.) สํานักงานคณะกรรมการ

ขับเคลื�อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนหน้า (สง.คปต.สน.) 20,763,200         บาท

7) ค่าใช้จ่ายสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการอํานวยการพูดคุยเพื�อสันติสุขจังหวัดชายแดน

ภาคใต้ (สล.คพส.) 6,912,600           บาท

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย (แผนงานยุทธศาสตร์) 17,561,300 บาท

โครงการ : โครงการรักษาความมั�นคงและป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติและความ

มั�นคงทางทะเล 8,982,500 บาท

1. งบรายจ่ายอื�น 8,982,500          บาท

1) โครงการรักษาความมั�นคงและป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติและความมั�นคงทางทะเล 8,982,500           บาท

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ 8,578,800 บาท

1. งบรายจ่ายอื�น 8,578,800          บาท

1) โครงการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ 8,578,800           บาท

เป้าหมาย : ลดเหตุการณ์รุนแรงในพื�นที� 3 จชต. และ 4 อําเภอของสงขลา

สํานักนายกรัฐมนตรี

สํานักงานสภาความมั�นคงแห่งชาติ

โครงการ : โครงการ นโยบาย แนวทาง มาตรการ การประสาน และบูรณาการเพื�อไขปัญหาความไม่

สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท มาตรการ แนวทางเพื�อเสริมสร้างและ

รักษาความมั�นคงแห่งชาติ 98,812,300 บาท

1. งบดําเนินงาน 25,143,000         บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 16,318,000         บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน 10,923,700         บาท

(1) ค่าอาหารทําการนอกเวลา 595,600             บาท

(2) ค่าเบี�ยประชุมกรรมการ 400,000             บาท

(3) ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื�อจัดจ้าง 80,000              บาท

(4) ค่าเบี�ยเลี�ยง ที�พักและพาหนะ 204,100             บาท

(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 22,100              บาท

(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 500,000             บาท

(7) ค่าซ่อมแซมสิ�งก่อสร้าง 500,000             บาท

(8) ค่าจ้างเหมาบริการ 4,233,900           บาท

(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 864,800             บาท

(10) ค่ารับรองและพิธีการ 348,000             บาท

(11) ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาเครื�องปรับอากาศ 600,000             บาท

(12) ค่าเช่าทรัพย์สิน 600,000             บาท

(13) ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 60,000              บาท

(14) ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาเครื�องกําเนิดไฟฟ้า 60,000              บาท

(15) ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาระบบกล้องวงจรปิด CCTV 100,000             บาท

(16) วัสดุสํานักงาน 540,000             บาท

(17) วัสดุเชื�อเพลิงและหล่อลื�น 700,000             บาท

(18) วัสดุงานบ้านงานครัว 50,000              บาท

(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 200,000             บาท

(20) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 15,200              บาท

(21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตํารา 250,000             บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์  4 คัน 1,596,000           บาท

งบประมาณทั�งสิ�น 7,980,000         บาท

ปี 2558 - 2559 ตั�งงบประมาณ 3,192,000         บาท

ปี 2560 ตั�งงบประมาณ 1,596,000         บาท

ปี 2561 ตั�งงบประมาณ 1,596,000         บาท

ปี 2562 ตั�งงบประมาณ 1,596,000         บาท

(3) ค่าเช่ารถยนต์ 11 คัน 2,676,900           บาท
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งบประมาณทั�งสิ�น 13,384,500        บาท

ปี 2559 ตั�งงบประมาณ 2,676,900         บาท

ปี 2560 ตั�งงบประมาณ 2,676,900         บาท

ปี 2561 ตั�งงบประมาณ 2,676,900         บาท

ปี 2562 ตั�งงบประมาณ 2,676,900         บาท

ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ 2,676,900         บาท

(4) ค่าเช่ารถยนต์ 5 คัน 3 คัน 1,121,400           บาท

งบประมาณทั�งสิ�น 8,420,600         บาท

ปี 2562 ตั�งงบประมาณ 1,121,400         บาท

ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ 1,824,800         บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 1,824,800         บาท

ปี 2565 - 2566 ผูกพันงบประมาณ 3,649,600         บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 8,825,000          บาท

(1) ค่าโทรศัพท์ 1,544,000           บาท

(2) ค่านํ�าประปา 160,000             บาท

(3) ค่าไปรษณีย์ 130,000             บาท

(4) ค่าไฟฟ้า 6,750,000           บาท

(5) ค่าบริการสื�อสารและโทรคมนาคม 241,000             บาท

2. งบลงทุน 8,904,000          บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที�ดินและสิ�งก่อสร้าง 8,904,000          บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 2,904,000          บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2,904,000           บาท

(1) ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายและการพัฒนาระบบสารสนเทศ เขตดุสิต จังหวัด

กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 2,904,000           บาท

2.1.2 ค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง 6,000,000          บาท

2.1.2.1 ค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง 6,000,000           บาท

(1) ค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้างที�มีราคาต่อหน่วยตํ�ากว่า 10 ล้านบาท 6,000,000           บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(1.1) ปรับปรุงพื�นที�ปฏิบัติงานศูนย์ราชการ รองรับการปรับโครงสร้างของสํานักงาน

สภาความมั�นคงแห่งชาติ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี� กรุงเทพมหานคร 1 งาน 6,000,000           บาท
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3. งบรายจ่ายอื�น 64,765,300         บาท

1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาและเพิ�มประสิทธิภาพการขับเคลื�อนนโยบายความมั�นคงแห่งชาติ 25,495,400         บาท

2) ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความพร้อมในการรักษาอํานาจอธิปไตย สถาบันหลัก ระบบการเมือง 

เศรษฐกิจ และสังคม 10,981,300         บาท

3) ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความพร้อมในการรักษาดุลยภาพทางการเมืองระหว่างประเทศ 

ปฏิสัมพันธ์กับภายนอกประเทศ 14,513,400         บาท

4) ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการองค์กรตามหลักบริหารจัดการที�ดี 4,675,000           บาท

5) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั�วคราว 310,000             บาท

6) ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความพร้อมในการรักษาอาณาเขตดินแดนฐานทรัพยากรและโครงสร้าง

พื�นฐาน 7,290,200           บาท

7) การจ้างที�ปรึกษาพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สํานักงานสภาความมั�นคงแห่งชาติ 

แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1,500,000           บาท

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ 81,050,300 บาท

1. งบบุคลากร 78,091,200         บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจํา 69,223,100         บาท

1.1.1 เงินเดือน 64,255,000         บาท

(1) อัตราเดิม 194 อัตรา 56,535,000         บาท

(2) เงินประจําตําแหน่ง 3,250,800           บาท

(3) เงิน พ.ส.ร. 252,400             บาท

(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสําหรับข้าราชการ 4,216,800           บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจํา 4,968,100          บาท

(1) อัตราเดิม 4,968,100           บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 8,868,100          บาท

1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 8,868,100          บาท

(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 8,868,100           บาท

2. งบดําเนินงาน 2,959,100          บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 2,959,100          บาท

รวม 290,756,800



 

 

 

 

10. สรุปขอมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลง

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 
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10. สรุปขอมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2560

กระทรวง     สํานักนายกรัฐมนตรี

สวนราชการ     สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ

หนวย :ลานบาท (ทศนิยม 4 ตําแหนง)

ตั้งงบประมาณไว โอนเปลี่ยนแปลงเปน *ประเภท

ลําดับ สรุปรายการ หนวย จํานวนเงิน ลําดับ สรุปรายการ หนวย จํานวนเงิน รายการ เหตุผล

ที่ ที่

ยอดรวมทั้งสิ้น 6.2782 6.2782

แผนงาน  พื้นฐานดานความมั่นคงและ 3.6622 แผนงาน  พื้นฐานดานความมั่นคงและ 3.6622

            การตางประเทศ             การตางประเทศ

ผลผลิต นโยบาย ยุทธศาสตร แผนแมบท ผลผลิต นโยบาย ยุทธศาสตร แผนแมบท

          มาตรการ แนวทางเพื่อ           มาตรการ แนวทางเพื่อ

          เสริมสรางและรักษาความมันคง           เสริมสรางและรักษาความมันคง
          แหงชาติ           แหงชาติ
งบรายจายอื่น งบลงทุน - โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

   1) คาใชจายในการเสริมสรางความพรอม 2.3200    ครุภัณฑคอมพิวเตอร 1.3200 เพือรองรับงบลงทุน

ในการรักษาอํานาจอธิปไตย สถาบันหลัก งบรายจายอืน - โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

ระบบการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม    คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 1.0000 เพื่อเดินทางไปราชการ

   ตางประเทศชัวคราว ตางประเทศ (USA)

   2) คาใชจายเสริมสรางความพรอมในการ 1.3422 งบลงทุน - โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

รักษาดุลยภาพทางการเมืองระหวางประเทศ    ครุภัณฑสํานักงาน 0.9776 เพือรองรับงบลงทุน

ปฏิสัมพันธกับภายนอกประเทศ งบรายจายอืน - โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

   คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0.3646 เพื่อเดินทางไปราชการ

   ตางประเทศชัวคราว ตางประเทศ (USA)

ตั้งงบประมาณไว โอนเปลี่ยนแปลงเปน *ประเภท

ลําดับ สรุปรายการ หนวย จํานวนเงิน ลําดับ สรุปรายการ หนวย จํานวนเงิน รายการ เหตุผล

ที่ ที่

แผนงาน   แกไขปญหาและพัฒนาจังหวัด 1.6490 แผนงาน   แกไขปญหาและพัฒนาจังหวัด 1.6490

             ชายแดนภาคใต              ชายแดนภาคใต

ผลผลิต    นโยบาย  แนวทาง มาตรการ ผลผลิต    นโยบาย  แนวทาง มาตรการ

ประสานและบูรณาการแกไขปญหาความ ประสานและบูรณาการแกไขปญหาความ

ไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต ไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต

งบรายจายอื่น งบลงทุน โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

      คาใชจายในการขับเคลื่อนแกไขปญหา 1.6490    ที่ดินและสิ่งกอสราง 1.6490 เพื่อรองรับงบลงทุน

จังหวัดชายแดนภาคใต

แผนงาน  พื้นฐานดานความมั่นคงและ 0.9670 แผนงาน   แกไขปญหาและพัฒนาจังหวัด 0.9670

            การตางประเทศ              ชายแดนภาคใต

ผลผลิต นโยบาย ยุทธศาสตร แผนแมบท ผลผลิต    นโยบาย  แนวทาง มาตรการ

          มาตรการ แนวทางเพื่อ ประสานและบูรณาการแกไขปญหาความ

          เสริมสรางและรักษาความมั่นคง ไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต

          แหงชาติ

งบรายจายอื่น งบรายจายอื่น โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

      คาใชจายเสริมสรางความพรอมในการ 0.9670    คาใชจายในการเดินทางไปราชการของ 0.9670 เพื่อเปนคาใชจายในการ

รักษาดุลยภาพทางการเมืองระหวางประเทศ ผูแทนพิเศษของรัฐบาลฯ เดินทางของผูแทนพิเศษ

ปฏิสัมพันธกับภายนอกประเทศ ของรัฐบาลฯ

ประเภทรายการ  *1.ยุบรายการเดิมเพื่อไปเพิ่มรายการใหม 3. เปลี่ยนแปลงสถานที่ดําเนินงานจากที่กําหนดไวเดิม

                        2.รายการที่มีวงเงินโอนเปลี่ยนแปลงเกินรอยละ 15 ของงบประมาณที่ตั้งไว (ใหแสดงเฉพาะงบลงทุน คาครุภัณฑ      

                           ที่มีราคาตอหนวยเกิน 1 ลานบาท และคาที่ดินและสิ่งกอสรางที่มีราคาตอหนวยเกิน 10 ลานบาท)  แบบ ก. 5



 

 

 

 

11. สรุปขอมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลง

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 
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11. สรุปขอมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2561

กระทรวง     สํานักนายกรัฐมนตรี

สวนราชการ     สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ

หนวย :ลานบาท (ทศนิยม 4 ตําแหนง)

ตั้งงบประมาณไว โอนเปลี่ยนแปลงเปน *ประเภท

ลําดับ สรุปรายการ หนวย จํานวนเงิน ลําดับ สรุปรายการ หนวย จํานวนเงิน รายการ เหตุผล

ที่ ที่

ประเภทรายการ  *1.ยุบรายการเดิมเพื่อไปเพิ่มรายการใหม  3. เปลี่ยนแปลงสถานที่ดําเนินงานจากที่กําหนดไวเดิม

                         2.รายการที่มีวงเงินโอนเปลี่ยนแปลงเกินรอยละ 15 ของงบประมาณที่ตั้งไว (ใหแสดงเฉพาะงบลงทุน คาครุภัณฑ 

                            ที่มีราคาตอหนวยเกิน 1 ลานบาท และคาที่ดินและสิ่งกอสรางที่มีราคาตอหนวยเกิน 10 ลานบาท)  แบบ ก. 6

- ไมมีรายการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ -



 

 

 

 

 

 

12. สรุปการใชจายงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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กระทรวง       สํานักนายกรัฐมนตรี

สวนราชการ       สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

รวมทั้งสิ้น 304.8830         304.8830         25.7389          114.2769         140.8027         9.0883            8.9490            

งบบุคลากร 79.2172            79.2172            -                  49.5519            62.5519          -                  -                  

งบดําเนินงาน 25.3840            25.3840            2.8930             9.4428             37.1998          2.3226             2.3226             

งบลงทุน 25.8830            25.8830            22.1882            2.8425             10.9822          5.6789             5.6789             

งบเงินอุดหนุน -                  -                  -                  -                  -                 -                 -                 

งบรายจายอื่น 174.3988          174.3988          0.6576             52.4397            30.0688          1.0868             0.9475             

หมายเหตุ

 (1) งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

 (2) ไดรับอนุมัติเงินประจํางวด/อนุมัติใหโอนเปลี่ยนแปลงรายการ

 (3) รายการที่ทําสัญญากอหนี้ผูกพันไวแลว 

 (4) ผลการเบิกจายรวมทั้งสิ้น ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

 (5) รอยละของการเบิกจายกับงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 

 (6) เงินที่ขออนุมัติกันไวเบิกจายเหลื่อมป ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

 (7) เงินกันที่ทําสัญญากอหนี้ผูกพันไวแลว ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

ขอกันเงินฯ กอหนี้ผูกพัน

12. สรุปการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

หนวย : ลานบาท (ทศนิยม 4 ตําแหนง)

งบรายจาย

งบประมาณป 2561 งบประมาณป 2560

วงเงิน

งบประมาณ

ไดรับจัดสรร กอหนี้ผูกพัน เบิกจายแลว 

ณ 31 พ.ค. 61

รอยละเบิกจาย

ตองบประมาณ



 

 

 

 

 

13. คาใชจายการฝกอบรมและสัมมนา 

ท้ังในประเทศและตางประเทศ   

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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กระทรวง     สํานักนายกรัฐมนตรี

สวนราชการ      สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ

 หนวย : ลานบาท (ทศนิยม 4 ตําแหนง) 

ราชการ เอกชน

รวมทั้งสิ้น 855,000 741,492 1,009,900 394,535 864,800

ยุทธศาสตรเนความมั่นคง

แผนงานพื้นฐานดานความมั่นคง

ผลผลิต : นโยบาย ยุทธศาสตร แผนแมบท มาตรการ 

แนวทางเพื่อเสริมสรางและรักษาความมั่นคงแหงชาติ

กิจกรรม : พัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร แผนหลักดาน

ความมั่นคง และระบบกลไกการบริหารจัดการ รวมทั้ง

ฐานขอมูลองคความรูดานความมั่นคงและเพิ่ม

ประสิทธิภาพการขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคง

แหงชาติ และความมั่นคงเฉพาะเรื่อง เฉพาะพื้นที่ ไปสู

การปฏิบัติ

งบรายจายอื่น

1. โครงการ/หลักสูตร สําหรับนักบริหารระดับสูง เชน 

นักปกครองระดับสูง นักบริหารการทูต นักบริหารงาน

ยุติธรรม 177,300 138,400 วัตถุประสงค  เพื่อพัฒนาความรู

    ในประเทศ ความสามารถ สั่งสมประสบการณ และความ

 - คาสมนาคุณวิทยากร (บุคลากรของรัฐ) เชี่ยวชาญตามหลักสมรรถนะ

 - คาสมนาคุณวิทยากร (มิใชบุคลากรของรัฐ) กลุมเปาหมาย ผูบริหารของ สมช. (ประเภท ก)

 - คาอาหาร 1 2 2 30 วัน 300 บาท/วัน/คน 18,000 ผลประโยชนที่จะไดรับ

 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ผูผานการอบรมมีความพรอมรับ

 - คาเชาที่พัก 1 2 2 30 วัน 2000 บาท/วัน/คน 120,000 การเปลี่ยนแปลง การเปนผูนํา มีแนวคิด

 - คายานพาหนะ 1 2 2 1 ครั้ง 200 บาท/ครั้ง/คน 400 วิธีการทํางานที่ทันสมัย เนนจริยธรรม

 - คาใชจายอื่นๆ ... (โปรดระบุรายละเอียด) มุงถึงประชาชน และมีความสามารถในการ

... ปกครอง บังคับบัญชา และกํากับติดตามงาน

2. โครงการ/หลักสูตรวิทยาลัยเหลาทัพ เชน วิทยาลัย

การทัพบก วิทยาลัยการทัพเรือ หรือ เสนาธิการทหาร 45,200 วัตถุประสงค เพื่อพัฒนาความรู ความสามารถ

    ในประเทศ สั่งสมประสบการณ และความเชี่ยวชาญตาม

 - คาสมนาคุณวิทยากร (บุคลากรของรัฐ) หลักสมรรถนะ

 - คาสมนาคุณวิทยากร (มิใชบุคลากรของรัฐ) กลุมเปาหมาย ผูบริหารของ สมช. (ประเภท ข)

 - คาอาหาร 1 1 1 30 วัน 300 บาท/วัน/คน 9,000 ผลประโยชนที่จะไดรับ ผูผานการอบรมมี

 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ความพรอมรับการเปลี่ยนแปลง การเปนผูนํา

 - คาเชาที่พัก 1 1 1 30 วัน 1200 บาท/วัน/คน 36,000 มีแนวคิดวิธีการทํางานที่ทันสมัย เนนจริยธรรม

 - คายานพาหนะ 1 1 1 1 ครั้ง 200 บาท/ครั้ง/คน 200 มุงถึงประชาชน และมีความสามารถในการ

 - คาใชจายอื่นๆ ... (โปรดระบุรายละเอียด) ปกครอง บังคับบัญชา และกํากับติดตามงาน

...

3. โครงการ/หลักสูตรสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง 27,200 วัตถุประสงค เพื่อพัฒนาความรู ความสามารถ

    ในประเทศ สั่งสมประสบการณ และความเชี่ยวชาญตาม

 - คาสมนาคุณวิทยากร (บุคลากรของรัฐ) หลักสมรรถนะ

 - คาสมนาคุณวิทยากร (มิใชบุคลากรของรัฐ) กลุมเปาหมาย ผูบริหารของ สมช. (ประเภท ข)

 - คาอาหาร 1 1 1 18 วัน 300 บาท/วัน/คน 5,400 ผลประโยชนที่จะไดรับ ผูผานการอบรมมี

 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ความพรอมรับการเปลี่ยนแปลง การเปนผูนํา

 - คาเชาที่พัก 1 1 1 18 วัน 1200 บาท/วัน/คน 21,600 มีแนวคิดวิธีการทํางานที่ทันสมัย เนนเรื่องการ

 - คายานพาหนะ 1 1 1 1 ครั้ง 200 บาท/ครั้ง/คน 200 ประสานงานสังคมจิตวิทยา การสรรางความ

 - คาใชจายอื่นๆ ... (โปรดระบุรายละเอียด) เชื่อมั่นตอประชาชนในการปฏิบัติงานของรัฐ

...

4. โครงการ/หลักสูตรสถาบันพระปกเกลา เชน การ

จัดการ ความขัดแยง ธรรมาภิบาล การเมืองการ

ปกครอง สําหรับนักบริหาร เปนตน 37,700 วัตถุประสงค เพื่อพัฒนาความรู ความสามารถ

    ในประเทศ สั่งสมประสบการณ และความเชี่ยวชาญตาม

 - คาสมนาคุณวิทยากร (บุคลากรของรัฐ) หลักสมรรถนะ

 - คาสมนาคุณวิทยากร (มิใชบุคลากรของรัฐ) กลุมเปาหมาย ผูบริหารของ สมช. (ประเภท ข)

 - คาอาหาร 1 1 1 25 วัน 300 บาท/วัน/คน 7,500 ผลประโยชนที่จะไดรับ ผูผานการอบรมมีความ

 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม พรอมรับการเปลี่ยนแปลง การเปนผูนํา

 - คาเชาที่พัก 1 1 1 25 วัน 1200 บาท/วัน/คน 30,000 มีแนวคิด วิธีการทํางานที่ทันสมัย เนนเรื่องที่

 - คายานพาหนะ 1 1 1 1 ครั้ง 200 บาท/ครั้ง/คน 200 เกี่ยวกับความมั่นคงเฉพาะดานสําหรับขาราชการ

 - คาใชจายอื่นๆ ... (โปรดระบุรายละเอียด) ระดับชํานาญการพิเศษขึ้นไป เพื่อปรับใชในการ

... แกปญหาความมั่นคง

5. โครงการ/หลักสูตรการบริหารการคลัง งบประมาณ 8,400 30,400 วัตถุประสงค เพื่อพัฒนาบุคลากรงานสนับสนุน

    ในประเทศ รองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของ สมช.

 - คาสมนาคุณวิทยากร (บุคลากรของรัฐ) กลุมเปาหมาย ผูบริหารของ สมช. (ประเภท ข)

 - คาสมนาคุณวิทยากร (มิใชบุคลากรของรัฐ) ผลประโยชนที่จะไดรับ ผูผานโครงการมีทักษะ

 - คาอาหาร 1 2 2 10 วัน 300 บาท/วัน/คน 6,000 การทํางานและการแกปญหาของงานไดดียิ่งขึ้น

 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม

 - คาเชาที่พัก 1 2 2 10 วัน 1200 บาท/วัน/คน 24,000

 - คายานพาหนะ 1 2 2 1 ครั้ง 200 บาท/ครั้ง/คน 400

 - คาใชจายอื่นๆ ... (โปรดระบุรายละเอียด)

...

สถานที่ดําเนินการ

(ใสเครื่องหมาย Ö )

ระบุจํานวน (เชน ชั่วโมง,

วัน เปนตัน) / หนวยนับ
อัตราที่ตั้ง

จํานวน หนวยนับ อัตรา หนวยนับ

รวมเงิน
บุคคล

ภายนอก
รวม

13. คาใชจายการฝกอบรมและสัมมนาทังในประเทศและตางประเทศ  ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม/

งบรายจาย/รายการ (ชื่อโครงการ/หลักสูตร)

งบประมาณป 2560 งบประมาณป 2561

รายละเอียดงบประมาณป 2562

คําชี้แจง

(เหตุผลความจําเปน

และผลประโยชนที่จะไดรับ)
ครั้ง/รุน

จํานวนผูเขารับการฝกอบรม (คน)

จัดสรร จายจริง จัดสรร
เบิกจาย

(ณ วันที.่..)
ประเภท ก ประเภท ข



P2

ราชการ เอกชน

สถานที่ดําเนินการ

(ใสเครื่องหมาย Ö )

ระบุจํานวน (เชน ชั่วโมง,

วัน เปนตัน) / หนวยนับ
อัตราที่ตั้ง

จํานวน หนวยนับ อัตรา หนวยนับ

รวมเงิน
บุคคล

ภายนอก
รวม

ยุทธศาสตร/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม/

งบรายจาย/รายการ (ชื่อโครงการ/หลักสูตร)

งบประมาณป 2560 งบประมาณป 2561

รายละเอียดงบประมาณป 2562

คําชี้แจง

(เหตุผลความจําเปน

และผลประโยชนที่จะไดรับ)
ครั้ง/รุน

จํานวนผูเขารับการฝกอบรม (คน)

จัดสรร จายจริง จัดสรร
เบิกจาย

(ณ วันที.่..)
ประเภท ก ประเภท ข

6. โครงการ/หลักสูตรกฏหมาย 10,900 วัตถุประสงค เพื่อพัฒนาบุคลากรงานสนับสนุน

    ในประเทศ รองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของ สมช.

 - คาสมนาคุณวิทยากร (บุคลากรของรัฐ) กลุมเปาหมาย ผูบริหารของ สมช. (ประเภท ข)

 - คาสมนาคุณวิทยากร (มิใชบุคลากรของรัฐ) ผลประโยชนที่จะไดรับ ผูผานโครงการมีทักษะ

 - คาอาหาร 1 2 2 5 วัน 300 บาท/วัน/คน 3,000 การทํางานและการแกปญหาของงานไดดียิ่งขึ้น

 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม

 - คาเชาที่พัก 1 2 2 5 วัน 750 บาท/วัน/คน 7,500

 - คายานพาหนะ 1 2 2 1 ครั้ง 200 บาท/ครั้ง/คน 400

 - คาใชจายอื่นๆ ... (โปรดระบุรายละเอียด)

...

7. โครงการ/หลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย และ

งานประชาสัมพันธ 42,800 วัตถุประสงค เพื่อพัฒนาบุคลากรงานสนับสนุน

    ในประเทศ รองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของ สมช.

 - คาสมนาคุณวิทยากร (บุคลากรของรัฐ) กลุมเปาหมาย ผูบริหารของ สมช. (ประเภท ข)

 - คาสมนาคุณวิทยากร (มิใชบุคลากรของรัฐ) ผลประโยชนที่จะไดรับ ผูผานโครงการมีทักษะ

 - คาอาหาร 1 4 4 10 วัน 300 บาท/วัร/คน 12,000 การทํางานและการแกปญหาของงานไดดียิ่งขึ้น

 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม

 - คาเชาที่พัก 1 4 4 10 วัน 750 บาท/วัน/คน 30,000

 - คายานพาหนะ 1 4 4 1 ครั้ง 200 บาท/ครั้ง/คน 800

 - คาใชจายอื่นๆ ... (โปรดระบุรายละเอียด)

...

8. โครงการ/หลักสูตรขาวกรองทางยุทธศาสตร ผูชวย

นายทหารฝายการขาว 52,900 วัตถุประสงค เพื่อพัฒนาความรู ความสามารถ

    ในประเทศ สั่งสมประสบการณ และความเชี่ยวชาญ

 - คาสมนาคุณวิทยากร (บุคลากรของรัฐ) ตามหลักสมรรถนะและสรางเครือขาย

 - คาสมนาคุณวิทยากร (มิใชบุคลากรของรัฐ) กลุมเปาหมาย ผูบริหารของ สมช. (ประเภท ข)

 - คาอาหาร 1 2 2 25 วัน 300 บาท/วัน/คน 15,000 ผลประโยชนที่จะไดรับ ผูผานการอบรมมี

 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ความรูความเขาใจกิจกรรมดานความมั่นคง

 - คาเชาที่พัก 1 2 2 25 วัน 750 บาท/วัน/คน 37,500 การทํางานรวมกับเครือขาย การนํานโยบาย

 - คายานพาหนะ 1 2 2 1 ครั้ง 200 บาท/ครั้ง/คน 400 ไปสูการปฏิบัติ และสรางเครือขายดาน

 - คาใชจายอื่นๆ ... (โปรดระบุรายละเอียด) ความมั่นคง

...

9. โครงการ/หลักสูตร การตอตานขาวกรอง 42,400 วัตถุประสงค เพื่อพัฒนาความรู ความสามารถ

    ในประเทศ สั่งสมประสบการณ และความเชี่ยวชาญ

 - คาสมนาคุณวิทยากร (บุคลากรของรัฐ) ตามหลักสมรรถนะและสรางเครือขาย

 - คาสมนาคุณวิทยากร (มิใชบุคลากรของรัฐ) กลุมเปาหมาย ผูบริหารของ สมช. (ประเภท ข)

 - คาอาหาร 1 2 2 20 วัน 300 บาท/วัน/คน 12,000 ผลประโยชนที่จะไดรับ ผูผานการอบรมมี

 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ความรูความเขาใจดานการขาวกรอง สามารถ

 - คาเชาที่พัก 1 2 2 20 วัน 750 บาท/วัน/คน 30,000 ทํางานรวมกับเครือขาย และนํานโยบาย

 - คายานพาหนะ 1 2 2 1 ครั้ง 200 บาท/ครั้ง/คน 400 ไปสูการปฏิบัติ และสรางเครื่อขายงาน

 - คาใชจายอื่นๆ ... (โปรดระบุรายละเอียด) ดานความมั่นคง

...

10. โครงการ/หลักสูตร การรักษาความปลอดภัย 49,327 57,245 23,000 วัตถุประสงค เพื่อพัฒนาความรู ความสามารถ

    ในประเทศ สั่งสมประสบการณ และความเชี่ยวชาญตาม

 - คาสมนาคุณวิทยากร (บุคลากรของรัฐ) หลักสมรรถนะ และความรูพื้นฐานที่จําเปน

 - คาสมนาคุณวิทยากร (มิใชบุคลากรของรัฐ) ในการทํางานดานความมั่นคง

 - คาอาหาร 1 2 2 6 วัน 300 บาท/วัน/คน 3,600 กลุมเปาหมาย ผูบริหารของ สมช. (ประเภท ข)

 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ผลประโยชนที่จะไดรับ ผูผานการอบรมมี

 - คาเชาที่พัก 1 2 2 8 วัน 1200 บาท/วัน/คน 19,200 ความรูความเขาใจระเบียบการรักษาความ

 - คายานพาหนะ 1 1 1 1 ครั้ง 200 บาท/ครั้ง/คน 200 ปลอดภัยดาบขอมูลบุคลากร เอกสาร สถานที่

 - คาใชจายอื่นๆ ... (โปรดระบุรายละเอียด) ซึ่งจําเปนตองานดานความมั่นคง แบะการสราง

... เครือขายดานความมั่นคง

11. โครงการ/หลักสูตร สําหรับงานเฉพาะดานความ

มั่นคงการคิดวิเคราะห/จัดทํายุทธศาสตรความมั่นคง 195,000 35,250 วัตถุประสงค เพื่อพัฒนาความรู ความสามารถ

    ในประเทศ สั่งสมประสบการณ และความเชี่ยวชาญตาม

 - คาสมนาคุณวิทยากร (บุคลากรของรัฐ) หลักสมรรถนะ และความรูพื้นฐานที่จําเปน

 - คาสมนาคุณวิทยากร (มิใชบุคลากรของรัฐ) ในการทํางานดานความมั่นคง

 - คาอาหาร 1 5 5 6 วัน 300 บาท/วัน/คน 9,000 กลุมเปาหมาย ผูบริหารของ สมช. (ประเภท ข)

 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 1 5 5 11 มื้อ 50 บาท/มื้อ/คน 2,750 ผลประโยชนที่จะไดรับ ผูผานการอบรมมี

 - คาเชาที่พัก 1 5 5 6 วัน 750 บาท/วัน/คน 22,500 ความรูความเขาใจในงานที่รับผิดชอบดาน

 - คายานพาหนะ 1 5 5 1 ครั้ง 200 บาท/ครั้ง/คน 1,000 ความมั่นคง ไดแก การคิดวิเคราะห การกําหนด

 - คาใชจายอื่นๆ ... (โปรดระบุรายละเอียด) นโยบาย ยุทธศาสตร การจัดทําโครงการ

การติดตามประเมินผล การจัดทําแผนงาน

... การเสนอนําผลงาน

12. โครงการ/หลักสูตร สําหรับงานเฉพาะดานความ

มั่นคง การติดตามและประเมินผล 20,000 18,000 วัตถุประสงค เพื่อพัฒนาความรู ความสามารถ

    ในประเทศ สั่งสมประสบการณ และความเชี่ยวชาญตาม

 - คาสมนาคุณวิทยากร (บุคลากรของรัฐ) หลักสมรรถนะ และความรูพื้นฐานที่จําเปน

 - คาสมนาคุณวิทยากร (มิใชบุคลากรของรัฐ) ในการทํางานดานความมั่นคง

 - คาอาหาร 1 5 5 3 วัน 300 บาท/วัน/คน 4,500 กลุมเปาหมาย ผูบริหารของ สมช. (ประเภท ข)

 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 1 5 5 5 มื้อ 50 บาท/มื้อ/คน 1,250 ผลประโยชนที่จะไดรับ ผูผานการอบรมมี

 - คาเชาที่พัก 1 5 5 3 วัน 750 บาท/วัน/คน 11,250 ความรูความเขาใจในงานที่รับผิดชอบดาน

 - คายานพาหนะ 1 5 5 1 ครั้ง 200 บาท/ครั้ง/คน 1,000 ความมั่นคง ไดแก การคิดวิเคราะห การกําหนด

 - คาใชจายอื่นๆ ... (โปรดระบุรายละเอียด) นโยบาย ยุทธศาสตร การจัดทําโครงการ

การติดตามประเมินผล การจัดทําแผนงาน

... การเสนอนําผลงาน



P3

ราชการ เอกชน

สถานที่ดําเนินการ

(ใสเครื่องหมาย Ö )

ระบุจํานวน (เชน ชั่วโมง,

วัน เปนตัน) / หนวยนับ
อัตราที่ตั้ง

จํานวน หนวยนับ อัตรา หนวยนับ

รวมเงิน
บุคคล

ภายนอก
รวม

ยุทธศาสตร/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม/

งบรายจาย/รายการ (ชื่อโครงการ/หลักสูตร)

งบประมาณป 2560 งบประมาณป 2561

รายละเอียดงบประมาณป 2562

คําชี้แจง

(เหตุผลความจําเปน

และผลประโยชนที่จะไดรับ)
ครั้ง/รุน

จํานวนผูเขารับการฝกอบรม (คน)

จัดสรร จายจริง จัดสรร
เบิกจาย

(ณ วันที.่..)
ประเภท ก ประเภท ข

13. โครงการ/หลักสูตร สําหรับงานเฉพาะดาน

สนับสนุน เชน การเงิน พัสดุ บุคลากร ตรวจสอบภายใน 56,800 วัตถุประสงค เพื่อพัฒนาความรู ความสามารถ

    ในประเทศ สั่งสมประสบการณ และความเชี่ยวชาญตาม

 - คาสมนาคุณวิทยากร (บุคลากรของรัฐ) หลักสมรรถนะ และความรูพื้นฐานที่จําเปน

 - คาสมนาคุณวิทยากร (มิใชบุคลากรของรัฐ) ในการทํางานสนับสนุนดานความมั่นคง

 - คาอาหาร 1 8 8 6 วัน 300 บาท/วัน/คน 14,400 กลุมเปาหมาย ผูบริหารของ สมช. (ประเภท ข)

 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 1 8 8 12 มื้อ 50 บาท/มื้อ/คน 4,800 ผลประโยชนที่จะไดรับ ผูผานการอบรมมี

 - คาเชาที่พัก 1 8 8 6 วัน 750 บาท/วัน/คน 36,000 ความรูความเขาใจในงานที่รับผิดชอบ

 - คายานพาหนะ 1 8 8 1 ครั้ง 200 บาท/ครั้ง/คน 1,600 เฉพาะดาน เชน ดานการเงิน การคลัง การพัสดุ

 - คาใชจายอื่นๆ ... (โปรดระบุรายละเอียด) การตรวจสอบภายใน การประชุม

...

14. โครงการ/หลักสูตร เสริมสรางสมรรถนะ และ

วัฒนธรรมองคกร 200,500 วัตถุประสงค เพื่อพัฒนาสมรรถนะดานทีมงาน

    ในประเทศ การสรางความสัมพันธ และวัฒนธรรมองคกร

 - คาสมนาคุณวิทยากร (บุคลากรของรัฐ) 4 4 3 วัน 600 บาท/วัน/คน 7,200 การสรางความเชื่อมั่นในการเปนขาราชการที่ดี

 - คาสมนาคุณวิทยากร (มิใชบุคลากรของรัฐ) 3 3 3 วัน 1200 บาท/วัน/คน 10,800 กลุมเปาหมาย ผูบริหารของ สมช. (ประเภท ข)

 - คาอาหาร 1 50 50 3 วัน 300 บาท/วัน/คน 45,000 ผลประโยชนที่จะไดรับ ผูผานการอบรมมี

 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 1 50 50 6 มื้อ 50 บาท/มื้อ/คน 15,000 ความรูความเขาใจในวัฒนธรรมองคกร

 - คาเชาที่พัก 1 50 50 3 วัน 750 บาท/วัน/คน 112,500 การรวมมือรวมใจ เขาใจทิศทาง

 - คายานพาหนะ 1 50 50 1 ครั้ง 200 บาท/ครั้ง/คน 10,000 เปาหมายองคกร และสามารถรวมกันผลักดัน

 - คาใชจายอื่นๆ ... (โปรดระบุรายละเอียด) ใหภารกิจขององคกรประสบความสําเร็จ

...

15. โครงการ/หลักสูตร สรางทักษะทางภาษา เชน 

ภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆ 103,350 วัตถุประสงค เพื่อพัฒนาความรู ความสามารถ

    ในประเทศ และทักษะดานภาษา เพื่อใหพรอมการเปน

 - คาสมนาคุณวิทยากร (บุคลากรของรัฐ) ประชาคมอาเซียน

 - คาสมนาคุณวิทยากร (มิใชบุคลากรของรัฐ) กลุมเปาหมาย ผูบริหารของ สมช. (ประเภท ข)

 - คาอาหาร 1 3 3 30 วัน 300 บาท/วัน/คน 27,000 ผลประโยชนที่จะไดรับ ผูผานการอบรมมี

 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 1 3 3 55 มื้อ 50 บาท/มื้อ/คน 8,250 ความมั่นใจในการใชภาษาอังกฤษ พัฒนาทักษะ

 - คาเชาที่พัก 1 3 3 30 วัน 750 บาท/วัน/คน 67,500 ใหสามารถสนับสนุนงานที่ตองใชภาษา

 - คายานพาหนะ 1 3 3 1 ครั้ง 200 บาท/ครั้ง/คน 600 ในการปฏิบัติ เชน ความมั่นคงระหวางประเทศ

 - คาใชจายอื่นๆ ... (โปรดระบุรายละเอียด)

...



 

 

 

 

14. คาใชจายในการเดินทาง 

ไปราชการตางประเทศชัว่คราว 

และคาใชจายในการเจรจาและประชมุ

นานาชาติ  ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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กระทรวง     สํานักนายกรัฐมนตรี

สวนราชการ     สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ

 หนวย : ลานบาท (ทศนิยม 4 ตําแหนง) 

มี ไมมี ประเทศ
กลุมประเทศ

(ก/ข/ค/ง/จ)

รวมทั้งสิ้น 310,000 296,363 310,000 85,157 310,000

ยุทธศาสตรเนความมั่นคง

แผนงานพื้นฐานดานความมั่นคง

ผลผลิต : นโยบาย ยุทธศาสตร แผนแมบท 

มาตรการ แนวทางเพื่อเสริมสรางและรักษาความ

มั่นคงแหงชาติ

กิจกรรม : พัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร แผนหลัก

ดานความมั่นคง และระบบกลไกการบริหาร

จัดการ รวมทั้งฐานขอมูลองคความรูดานความ

มั่นคงและเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อน

นโยบายความมั่นคงแหงชาติ และความมั่นคง

เฉพาะเรื่อง เฉพาะพื้นที่ ไปสูการปฏิบัติ

งบรายจายอื่น

1. โครงการ/หลักสูตร นักบริหารระดับสูง เชน 

นักปกครองระดับสูง นักบริหารการทูต นัก

บริหารงานยุติธรรม 75,000 73,200  ยุโรป ก หรือ ง,จ วัตถุประสงค เพื่อพัฒนาผูบริหารใหพรอม

    - คาเบี้ยเลี้ยง (ประเภท ก) 1 8 1,500 12,000 เปนผูนําสั่งสมประสบการณ และความ

    - คาที่พัก (ประเภท ก) 1 8 2,500 20,000 ความเชี่ยวชาญตามหลักสมรรถนะ

    - คาพาหนะ กลุมเปาหมาย ผูบริหารของ สมช. (ประเภท ก)

           - คาโดยสารเครื่องบิน (ประเภท ก) 1 2 20,000 40,000 ผลประโยชนที่จะไดรับ ผูผานการอบรม

           - คาธรรมเนียม มีความพรอมกับการเปลี่ยนแปลง

           - คาแท็กซี่ 1 2 600 1,200 การเปนผูนํา มีแนวิด วิธีการทํางานที่ทันสมัย

           - อื่นๆ (ระบ)ุ... เนนจริยธรรม มุงถึงประชาชน และมี

    - คาเครื่องแตงตัว (ระบุตําแหนง...) ความสามารถในการปกครอง บังคับบัญชา

    - อื่น ๆ … (โปรดระบุรายละเอียด) และกํากับติดตามงาน

...

2. โครงการ/หลักสูตร วิทยาลัยเหลาทัพ เชน 

วิทยาลัยการทัพบก วิทยาลัยการทัพเรือ หรือ

เสนาธิการทหาร 68,000  ยุโรป ก หรือ ง,จ วัตถุประสงค เพื่อพัฒนาความรู ความสามารถ

    - คาเบี้ยเลี้ยง (ประเภท ข) 1 9 1,200 10,800 สั่งสมประสบการณ และความเชี่ยวชาญ

    - คาที่พัก (ประเภท ข) 1 9 2,000 18,000 ตามหลักสมรรถนะ

    - คาพาหนะ กลุมเปาหมาย ขาราชการ สมช. (ประเภท ข )

           - คาโดยสารเครื่องบิน (ประเภท ข) 1 2 19,000 38,000 ผลประโยชนที่จะไดรับ ผูผานากรอบรม

           - คาธรรมเนียม มีความพรอมรับการเปลี่ยนแปลง

           - คาแท็กซี่ 1 2 600 1,200 การเปนผูนํา มีแนวคิดวิธีการทํางานที่ทันสมัย

           - อื่นๆ (ระบ)ุ... เนนจริยธรรม มุงถึงประชาชน และ

    - คาเครื่องแตงตัว (ระบุตําแหนง...) มีความสามารถในการปกครอง

    - อื่น ๆ … (โปรดระบุรายละเอียด) บังคับบัญชา และกํากับติดตามงาน

...

3. โครงการ/หลักสูตร GCSP 86,400  วัตถุประสงค เพื่อพัฒนาความรู ความสามารถ

    - คาเบี้ยเลี้ยง (ประเภท ข) 2 5 1,200 12,000 สั่งสมประสบการณ และความเชี่ยวชาญ

    - คาที่พัก (ประเภท ข) ตามหลักสมรรถนะ และสรางเครือขาย

    - คาพาหนะ กลุมเปาหมาย ขาราชการ สมช. (ประเภท ข )

           - คาโดยสารเครื่องบิน (ประเภท ข) 2 2 18,000 72,000 ผลประโยชนที่จะไดรับ ผูผานการอบรม

           - คาธรรมเนียม มีความรูความเขาใจกิจกรรมดานความมั่นคง

           - คาแท็กซี่ 2 2 600 2,400 การทํางานรวมกับเครือขาย การนํานโยบาย

           - อื่นๆ (ระบ)ุ... ไปสูการปฏิบัติ และสรางเครือขาย

    - คาเครื่องแตงตัว (ระบุตําแหนง...) ดานความมั่นคง

    - อื่น ๆ … (โปรดระบุรายละเอียด)

...

4. โครงการ/หลักสูตร สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง 296,363 10,157 41,200  วัตถุประสงค เพื่อพัฒนาความรู ความสามารถ

    - คาเบี้ยเลี้ยง (ประเภท ข) 1 5 1,200 6,000 สั่งสมประสบการณ และความเชี่ยวชาญ

    - คาที่พัก (ประเภท ข) 1 5 2,000 10,000 ตามหลักสมรรถนะ และสรางเครือขาย

    - คาพาหนะ กลุมเปาหมาย ขาราชการ สมช. (ประเภท ข )

           - คาโดยสารเครื่องบิน (ประเภท ข) 1 2 12,000 24,000 ผลประโยชนที่จะไดรับ ผูผานการอบรม

           - คาธรรมเนียม มีความรูความเขาใจกิจกรรมดานความมั่นคง

           - คาแท็กซี่ 1 2 600 1,200 การทํางานรวมกับเครือขาย การนํานโยบาย

           - อื่นๆ (ระบ)ุ... ไปสูการปฏิบัติ และสรางเครือขาย

    - คาเครื่องแตงตัว (ระบุตําแหนง...) ดานความมั่นคง

    - อื่น ๆ … (โปรดระบุรายละเอียด)

...

14. คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราวและคาใชจายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ  ปงบประมาณ พ .ศ. 2562

ยุทธศาสตร/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/

กิจกรรม/งบรายจาย/รายการ

งบประมาณป 2560 งบประมาณป 2561 รายละเอียดงบประมาณป 2562

คําชี้แจง 

(เหตุผลความจําเปน

และผลประโยชนที่จะไดรับ)
จัดสรร จายจริง จัดสรร

ประเภทการประชุม

(ระบ)ุ

พันธกรณีขอตกลง ประเทศ / กลุมประเทศ

(ระบ)ุ(ใสเครื่องหมาย √)เบิกจาย

(ณ วันที.่..)
ครั้ง/รุน คน วัน อัตราที่ตั้ง รวมเงิน
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5. โครงการ/หลักสูตร ขาวกรองยุทธศาสตร 

ผูชวยนายทหารฝายการขาว 41,200  วัตถุประสงค เพื่อพัฒนาความรู ความสามารถ

    - คาเบี้ยเลี้ยง (ประเภท ข) 1 5 1,200 6,000 สั่งสมประสบการณ และความเชี่ยวชาญ

    - คาที่พัก (ประเภท ข) 1 5 2,000 10,000 ตามหลักสมรรถนะ และสรางเครือขาย

    - คาพาหนะ กลุมเปาหมาย ขาราชการ สมช. (ประเภท ข )

           - คาโดยสารเครื่องบิน (ประเภท ข) 1 2 12,000 24,000 ผลประโยชนที่จะไดรับ ผูผานการอบรม

           - คาธรรมเนียม มีความรูความเขาใจกิจกรรมดานความมั่นคง

           - คาแท็กซี่ 1 2 600 1,200 การทํางานรวมกับเครือขาย การนํานโยบาย

           - อื่นๆ (ระบ)ุ... ไปสูการปฏิบัติ และสรางเครือขาย

    - คาเครื่องแตงตัว (ระบุตําแหนง...) ดานความมั่นคง

    - อื่น ๆ … (โปรดระบุรายละเอียด)

...

หมายเหตุ  1. ประเภทการประชุม ใหระบุประเภทการประชุม เชน ประชุมสัมมนา / เจรจาธุรกิจ / ปรึกษาหารือ / ดูงาน / ตรวจบัญชี เปนตน

2. พันธกรณีขอตกลง ใหระบุวาเปนกรณีที่มีพันธกรณีขอตกลงกับองคกรระหวางประเทศ หรือกรณีที่ไมมีพันธกรณีขอตกลง โดยใสเครื่องหมาย √ ในชองมี หรือ ไมมี

3. ประเทศ / กลุมประเทศ ใหระบุชื่อประเทศ และกลุมประเทศวาเปนประเภท ก  ประเภท ข  ประเภท ค  ประเภท ง  หรือประเภท จ  ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

4. รายละเอียดโครงการใหแนบทายแบบฟอรมนี้



 

 

 

 

 

15.  รายงานผลการดําเนินงาน 

ตามขอสังเกตของคณะกรรมาธิการ 

วิสามัญพิจารณารางพระราชบญัญตั ิ

งบประมาณรายจายประจําป  

งบประมาณ พ.ศ. 2561 
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 สํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ ไดจัดทํารายงานผลดําเนินงานในสวนท่ีเก่ียวของกับขอสังเกตของ

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมี

รายละเอียด ดังนี้ 

• ภาพรวมการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

1 . ก าร กํ าห น ดวิ สั ย ทั ศ น พั น ธ กิ จ  เป าห ม ายแ ละตั ว ชี้ วั ด ค วาม สํ า เร็ จ ได ท บ ท วน 

การกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จโดยพิจารณาปรับปรุงใหสอดคลองและเชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตรชาติ รางนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ฉบับท่ี ๑๒ และบทบาทหนาท่ีของสํานักงานฯ ท่ีเปนหนวยงานเชิงยุทธศาสตร (เสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร 

และอํานวยการประสานการดําเนินการไปสูการปฏิบัติ)ดังนี้  

   1.1 ความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบั ติราชการ 4 ป  ของหนวยงาน ซ่ึงเปนแผนเชิง

ยุทธศาสตร (Strategic Planning) ของหนวยงานและกรอบการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปและแผน

งบประมาณ (คําของบประมาณรายจายประจําป) โดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์และมีทิศทางท่ีชัดเจน และไดถายทอด

เปาหมายและตัวชี้วัดท่ีไดปรับปรุงใหม ในแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสํานักงานฯ  

  1.2 การปรับปรุงแผนงานงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  โดย

กําหนดให มีแผนยุทธศาสตรเพ่ิมเติมจากแผนพ้ืนฐาน คือ แผนยุทธศาสตรแผนงานยุทธศาสตรรักษา 

ความ ม่ันคงและความสงบเรียบรอยภายใน  ความ ม่ันคงชายแดนและทางทะเลเพ่ือรองรับภารกิจ 

เชิงยุทธศาสตรท่ีตองการผลักดัน คือ การปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคามขามพรมแดน (การกอการรายและ

อาชญากรรมขามชาติ  ความ ม่ันคงทางทะเล) และการเตรียมความพรอมแห งชาติ  โดยสอดคลอง 

กับวัตถุประสงค เปาหมาย และตัวชี้วัด ตามยุทธศาสตรจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2562 

   1.3  การปรับปรุงเป าหมายรายป ให มีความเป นรูปธรรม โดยเพ่ิ ม เป าหมาย 

และมีความทาทายมากข้ึน ท้ังภารกิจตามกฎหมาย (การเสนอแนะ นโยบาย/ยุทธศาสตร) ภารกิจเชิงยุทธศาสตร 

อาทิ การขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติและยุทธศาสตรดานความม่ันคง 

เฉพาะเรื่อง การปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคามขามพรมแดน  

   1.4 สํานักงานฯ ไดเรงรัดการใชจายงบประมาณโดยการประชุมระดับผูบริหารของ

หนวยงาน และกําหนดใหมีการรายงานผลอยางตอเนื่องและรายงานผลตอสํานักงบประมาณตามหวงเวลาท่ี

กําหนด ซ่ึงจะทําใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงการตรวจสอบภายใน  

มีการดําเนินการตามกรอบท่ีสํานักงานการตรวจเงินแผนดินกําหนด รวมท้ังพัฒนาปรับปรุงแนวทางการติดตาม

และรายงานผลใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนโดยพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีสามารถครอบคลุมระบบการบริหาร

แผนปฏิบัติราชการและงบประมาณ ตั้งแตกอนการจัดสรรงบประมาณระหวางการใชงบประมาณรายจาย  

15. รายงานผลดําเนินงานตามขอสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาราง

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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และการประเมินผลสัมฤทธิ์ภายหลังจากการใชจายงบประมาณโดยในคําของบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไดเสนอของบประมาณเพ่ือใหมีการศึกษาเพ่ือพัฒนาระบบดังกลาวตอไปแลว 

  2. การฝกอบรมสัมมนา ไดดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคกร ของ สมช. 

พ.ศ. 2558 – 2564 ทุกระดับ ท้ังการพัฒนาสมรรถนะและองคความรูท่ีเก่ียวของและใชเปนองคประกอบการ

พิจารณาเลื่อนระดับหรือการเขาสูตําแหนงท่ีสูงข้ึน ประกอบดวย หลักสูตรภายนอกท่ีสอดคลองกับภารกิจของ

หนวยงาน อาทิ หลักสูตรวิทยาลัยเหลาทัพ นักบริหารระดับสูง ขาวกรองทางยุทธศาสตร สถาบันตางประเทศ และ

หลักสูตรภายในซ่ึงหนวยงานจัดข้ึนเอง (จัดภายในสวนราชการ) 

  3. คาใชจายการประชาสัมพันธ ไดนําเสนอผลดําเนินงานตามกรอบภารกิจ เพ่ือสรางความ

เขาใจและเผยแพรผลการดําเนินการท่ีเก่ียวของกับภารกิจดานความม่ันคงและภารกิจท่ีไดรับมอบหมายจากรัฐบาล 

อาทิ ประเด็นท่ีเก่ียวของกับการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต โดยใชสื่อของรัฐคือ สถานีวิทยุโทรทัศนแหง

ประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ และจัดทําสื่อสิ่งพิมพ และการเผยแพรขอมูลใหกับประชาชนผานทางเว็บไซตของ

หนวยงาน  

  4. การจางท่ีปรึกษา ไดพิจารณาดําเนินการโดยเนนบุคคลท่ีมีความรูความเขาใจ ความ

เชี่ยวชาญ ในภารกิจดานความม่ันคงท่ีตองการองคความรูเฉพาะ โดยพิจารณาสถาบันการศึกษาหรือหนวยงานท่ี

ปรึกษาของภาครัฐเปนลําดับแรก อาทิ การประเมินผลฝกการบริหารวิกฤตการณระดับชาติ ประจําป 2561

การศึกษาสถานการณและปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการดํารงอยูของสังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศไทย  

  5. การจัดหาครุภัณฑ ไดมีการกําหนดรายการครุภัณฑและรายการประกอบของอุปกรณ

อยางชัดเจน โดยดําเนินการตามมาตรฐานของบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ และระเบียบท่ี

เก่ียวของ  

• แผนบูรณาการ 

1. ปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต เปนปญหาแนวคิดทําใหเกิดปญหาอ่ืน ๆ ตามมา ควรแกไข

ปญหาตามแนวทางสันติวิธี มีการประชาสัมพันธใหมากข้ึน ดําเนินการโครงการพาคนกลับบาน และสงเสริม

อาชีพอยางตอเนื่อง มีการดึงผูนําทองถิ่นมาพูดคุยกัน เพ่ือใหมวลชนเขามาอยูกับฝายรัฐ เนนการปองกันและ

ใหโอกาสท้ังชาวไทยพุทธและมุสลิมเทาเทียมกัน รวมท้ังดูแลโครงการ พระราชดําริในพ้ืนท่ีอยางตอเนื่อง 

   1.1 ประเด็นการแกไขปญหาตามแนวทางสันติวิธี นโยบายการบริหารและการพัฒนา

จังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. 2560 – 2562 ซ่ึงเปนเครื่องมือท่ีหนวยงานใชเปนทิศทางในการจัดทําแผนงาน/

โครงการรองรับ ไดกําหนดกรอบของนโยบายโดยยึดม่ันในแนวทางสันติวิธี การใชกระบวนการมีสวนรวมของทุก

ภาคสวน การบริหารจดัการบนพ้ืนฐานของสังคมพหวุัฒนธรรม และการยึดม่ันในหลักสิทธิมนุษยชน หลักนิตธิรรม 

และกฎหมายระหวางประเทศ ประกอบกับแผนปฏิบัติการ การแกไขปญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต 

พ.ศ. 2560 - 2562 ซ่ึงใชเปนเครื่องมือในการแปลงนโยบายไปสูการปฏิบัติ ไดกําหนดวัตถุประสงคของแผนปฏิบัติ
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การฯ ท่ีสอดคลองกับกรอบของนโยบายฯ โดยมุงหมายลดการใชความรุนแรง และแสวงหาทางออกจากความ

ขัดแยงโดยสันติวิธี การใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน การใหสังคมจังหวัดชายแดนภาคใตเปนสังคมพหุ

วัฒนธรรมท่ีเขมแข็ง และการใหประชาชนไทยท้ังในและนอกพ้ืนท่ี รวมท้ังประชาคมระหวางประเทศมีความเขาใจ

และสนับสนุนแนวทางดําเนินงานของรัฐ  

   สมช. โดยสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดน

ภาคใต (สล.คปต.) ในฐานะเจาภาพหลัก ไดกําหนดหลักเกณฑการจัดทําคําของบประมาณในลักษณะบูรณาการ 

เชิงยุทธศาสตร เรื่องการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต มาตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดย

พิจารณาความสอดคลองกับนโยบายฯ พ.ศ. 2558 – 2560 และแผนปฏิบัติการฯ พ.ศ. 2558 – 2560 ดวย 

สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2561 สมช. ยังคงหลักเกณฑการจัดทําคําของบประมาณฯ ท่ีใหความสําคัญกับการ

แกไขปญหาตามแนวทางสันติวิธี โดยใหความสําคัญกับงานสรางความเขาใจ เพ่ือสรางความรวมมือกับภาครัฐ  

การใหความสําคัญกับการสื่อสารทางยุทธศาสตร ตลอดจนการพัฒนาเพ่ือเสริมสรางความม่ันคงในพ้ืนท่ี ตามกรอบ

แผนยุทธศาสตรเพ่ือความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน ตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดน

ภาคใต (คปต.) ครั้งท่ี 1/2560 เม่ือวันท่ี 7 เมษายน 2560  

  1.2 ประเด็นการประชาสัมพันธ 

   1.2.1 หนวยงานท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณตามแผนงานบูรณาการ ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 ในกลุมภารกิจงานสรางความเขาใจท้ังในและตางประเทศ และเรื่องสิทธิมนุษยชน ประกอบดวย 5 

หน วยงาน ไดแก  กอ.รมน . ศอ.บต . สํ านั กงานปลัดกระทรวงการต างประเทศ กรมประชาสัม พันธ  

และกองทัพอากาศ ไดรับงบประมาณสนับสนุนการประชาสัมพันธเพ่ือสรางความเขาใจท้ังในและตางประเทศมาก

ข้ึนเม่ือเทียบกับปท่ีผานมา ใหสอดคลองกรอบแผนยุทธศาสตรเพ่ือความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน ตามมติ คปต. ครั้งท่ี 

1 / 2 5 6 0  เ ม่ื อ วั น ท่ี  7  เม ษ า ย น  2 5 6 0  ท่ี ให ค ว า ม สํ า คั ญ กั บ ง า น ส ร า ง ค ว า ม เข า ใจ ม า ก ข้ึ น  

โดยปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไดจัดสรรงบประมาณเพ่ือการสรางความเขาใจ รวม 428.2280 ลานบาท เม่ือเทียบ

กับ ป งบ ป ระมาณ  พ .ศ . 2560  ได จั ด ส รร  383 .3586  ล านบ าท  และป งบ ป ระมาณ  พ .ศ . 2559  

ไดจัดสรร 408.8666 ลานบาท โดยปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไดมุงประชาสัมพันธท้ังในพ้ืนท่ีและนอกพ้ืนท่ีจังหวัด

ชายแดนภาคใต โดยเนนขยายผลใชสื่อโซเชียลมีเดียมากข้ึน ตลอดจนสรางความเขาใจกับองคการระหวางประเทศ 

โดยเฉพาะองคการความรวมมืออิสลาม (OIC) โดยการนําคณะผูแทน OIC ลงพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต เม่ือ

เดือนกุมภาพันธ 2561 ทําใหผูแทน OIC มีความเขาใจการดําเนินงานของรัฐบาลท่ียึดม่ันแนวทางสันติวิธีอยาง

ตอเนื่อง  

     1.2.2 ในคราวประชุม คปต. ครั้งท่ี 2/2561 เม่ือวันท่ี 19 เมษายน 2561 ไดมีมติ

เห็นชอบ แผนปฏิบัติการเพ่ือความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. 2561 – 2564  

โดยใหความสําคัญกับแนวทางสรางความเขาใจ โดยเพ่ิมกลยุทธการสื่อสารทางยุทธศาสตรเพ่ือความม่ันคง  

ซ่ึง สมช.จะประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของริเริ่มจัดทําโครงการเพ่ือสนับสนุนกลยุทธดังกลาว  



R4 

 

 1.3 ประเด็นการดําเนินโครงการพาคนกลับบาน การดึงผูนําทองถิ่น และการใหโอกาส 

ทุกภาคสวนอยางเทาเทียมกัน  

   1.3.1 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 กอ.รมน.ภาค 4 สน. ไดปรับการดําเนินโครงการโดยกําหนด

หลั ก เกณ ฑ ผู เข าร วม โครงการให มี ความชั ด เจนมาก ข้ึน  เพ่ื อป อ ง กันการแฝ งตั ว เข าม า เพ่ื อสร า ง 

ความเสียหาย โดยมุ งเป าหมายปรับความคิดผู เห็นตางท่ีหลงผิดใหกลับ เขาสูสั งคมอีกครั้ ง ตลอดจน 

การจัดกระบวนการพิจารณาคลี่คลายคดี โดยเฉพาะผูท่ียังมีคดีความม่ันคงติดตัวใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

นอกจากนี้ ยังเตรียมประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของ อบรมพัฒนาทักษะอาชีพดานตาง ๆ แกผูเขารวมโครงการ 

เพ่ือใหมีทักษะอาชีพรองรับหลังจากกลับเขาสูสังคมแลว 

    1.3.2 กอ.รมน.ภาค 4 สน. รวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ จัดเสวนาพัฒนาผูนําชุมชนไทยพุทธ - 

มุ ส ลิ ม  เพ่ื อ แล ก เป ลี่ ย น เรี ย น รู ค ว าม เป น สั งค ม พ หุ วัฒ น ธรรม  แล ะส ร า งค ว าม เข า ใจ ท่ี ถู ก ต อ ง 

ตอการดําเนินงานของรัฐอยางตอเนื่อง ควบคู กับการเสริมศักยภาพของผูนํ าชุมชน และขยายแนวคิด 

การนําหลักศาสนาท่ี ถูกตองเปนเครื่องมือเสริมสรางสัน ติสุขใน พ้ืนท่ีผานโครงการสรางชุมชนศรัทธา  

(กัมปงตักวา) ตลอดจนจัดกิจกรรมศาสนิกสัมพันธ เพ่ือใหผูนําศาสนาตาง ๆ เขามามีปฏิสัมพันธกันอยางแนนแฟน 

 1.4 ประเด็นการดูแลโครงการพระราชดําริ สมช. ในฐานะหนวยงานเจาภาพ ไดกําหนดหลักเกณฑ

การจัด ทํ าคําของบประมาณ ฯ โดยให ความสํ า คัญ กับการดูแลและขยายผลโครงการพระราชดํ าร ิ

มาตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปจจุบันมีหนวยงานท่ีเก่ียวของไดพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในโครงการฟารม

ตัวอยางในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลท่ี 9 ใหมีความพรอมตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของประชาชน  ตลอดจนการสนั บสนุ นการพัฒ นาการศึกษาโรงเรียน เอกชนสอนศาสนาอิสลาม 

ตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใหมีคุณภาพ ท้ังนี้ กอ.รมน.ภาค 4 สน. ใน

ฐานะหนวยงานระดับปฏิบัติในพ้ืนท่ี ไดจัดประชาสัมพันธและเผยแพรโครงการในพระราชดําริอยางตอเนื่อง 

 2. การขยายพ้ืนท่ีเศรษฐกิจในชายแดนภาคใตมีขอจํากัด และมีความยากลําบากมากโดยเฉพาะใน

การขับเคล่ือนวิสาหกิจชุมชน ซ่ึงสวนใหญมีกลุมสตรีเปนผูดําเนินการ เพ่ือเปนการแกไขปญหาในพ้ืนท่ีควรมี

การนําภาคประชาสังคมท่ีเปนสตรีและเยาวชนเขามาชวยขับเคล่ือนในการแกไขปญหาในพ้ืนท่ี 

 2.1 ประเด็นการขยายพ้ืนท่ีเศรษฐกิจในชายแดนภาคใต 

  2.1.1 ดําเนินการภายใตโครงการเมืองตนแบบ “สามเหลี่ยม ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” ในพ้ืนท่ีนํารอง 

3 อําเภอ ประกอบดวย อําเภอหนองจิก จังหวัดปตตานี  (พ้ืน ท่ีตนแบบเกษตรอุตสาหกรรม) อําเภอ 

สุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส (พ้ืนท่ีตนแบบการคาชายแดนระหวางประเทศ) และอําเภอเบตง จังหวัดยะลา (พ้ืนท่ี

ตนแบบการพัฒนาพ่ึงพาตนเองโดยเนนการทองเท่ียว) โดยมีคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ภายใตกลไก

คณ ะกรรมการขับ เคลื่ อนการแก ไขป ญ ห าจั งห วัดช ายแดนภ าค ใต  (คป ต .) เป น กล ไก ขับ เคลื่ อน  

โดยมี ศอ.บต. เปนหนวยงานหลักรับผิดชอบในพ้ืนท่ี การดําเนินงานท่ีผานมาหนวยงานท่ีเก่ียวของไดมีการปรับ

เกลี่ยงบประมาณรายจายประจําป มาสนับสนุนโครงการดังกลาวใหเกิดผลเปนรูปธรรม และผูแทนพิเศษ 
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ของรัฐบาลไดลงพ้ืนท่ีติดตามงานอยางตอเนื่อง และรายงานตอนายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรี  

(พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ)/ประธาน คปต. เปนระยะ 

  2.1 .2  ในป งบประมาณ  พ.ศ . 2562 ได มีการจัดสรรงบประมาณ สนับสนุน โครงการ 

เมืองตนแบบฯ ภายใตแผนงานบูรณาการเสริมสรางความเขมแข็งและยั่งยืนใหกับเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยมี 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) เปนหนวยงานเจาภาพ ท้ังนี้ เม่ือ

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใชแลว สมช. ในฐานะเจาภาพ

แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต จะไดประสาน สศช. ในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 

 2.2 ประเด็นการขับเคล่ือนวิสาหกิจชุมชน และการเปดโอกาสภาคประชาสังคมในพ้ืนท่ี  

    2.2.1 ศอ.บต. ในฐานะหนวยงานหลักรับผิดชอบดานการพัฒนา ไดขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชน 

และเปดโอกาสภาคประชาสังคมทุกภาคสวนในพ้ืนท่ีเขามาสนับสนุนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต ผาน

โครงการขับเคล่ือนการมีสวนรวมของภาคประชาสังคมในการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต  ซ่ึงเปน

โครงการตาม Road Map ของผูแทนพิเศษของรัฐบาลในการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต และ คปต. ให

ความเห็นชอบสนับสนุนโครงการฯ และงบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2560 ท่ีผานมา ศอ.บต. ไดสนับสนุนงบประมาณแกองคกรภาคประชาสังคมแลว จํานวน  

๒๒๓ องคกร เพ่ือดําเนินงาน/กิจกรรมท่ีสอดคลองกับแนวทางการแกไขปญหาของภาครัฐ ท้ังในเรื่องการพัฒนา 

ตามศักยภาพของพ้ืนท่ี การสรางศักยภาพองคกรภาคประชาสังคม และการสนับสนุนการหาทางออกจากความขัดแยง 

โดยสันติวิธี  

   2.2.2 ผลการประเมินโครงการฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ศอ.บต. ไดมอบหมาย 

ทีมนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี และหนวยงานท่ีเก่ียวของ พบวา โครงการ 

มีความสอดคลองกับบริบทในพ้ืนท่ี มุงเนนการรับรู ความเขาใจ และเนนการมีสวนรวมของภาคประชาสังคมและ

ประชาชนอยางแทจริงในการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต และผูเขารวมโครงการคาดหวังวา โครงการฯ  

จะชวยสรางความเขาใจและการมีสวนรวมของทุกภาคสวน เพ่ือสนับสนุนการแสวงหาทางออกจากความขัดแยง 

โดยสันติวิธี และสรางสภาวะแวดลอมท่ีเอ้ือตอการพูดคุยเพ่ือสันติสุข 

    2.2.3 การดําเนินการตอไป ศอ.บต. ได เตรียมการสนับสนุนงบประมาณแกองคกร 

ภาคประชาสั งคมท่ีขอรับการสนับสนุนในป งบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามมติ คปต. ครั้ ง ท่ี  2/2561  

เม่ือวันท่ี 19 เมษายน 2561 ตอไป 

------------------------------------- 

 



 

 

ภาคผนวก 
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รายจายอ่ืน : แผนงานท่ี 1 

โครงการ การขับเคล่ือนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
 

1. หลักการและเหตุผล : 

 การแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตดําเนินการภายใตกรอบนโยบายการบริหารและพัฒนาจังหวัด

ชายแดนภาคใต  โดยกําหนดใหมีการขับเคลื่อนในเชิงบูรณาการ ท้ังการทํางานและระบบแผนงาน งบประมาณ 

ใหมีความเปนเอกภาพ และประสานสอดคลองในทุกมิติ และเม่ือ พ.ศ. 2558 คณะรักษาความสงบแหงชาติ 

(คสช.) มีประกาศ คสช. ฉบับท่ี 98/2557 เรื่องการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต กําหนดกลไก 

การบริหารจัดการ 3 ระดับ โดยในระดับการแปลงนโยบายไปสูการปฏิบัติ ไดแบงออกเปน 2 สวน คือ 

 1. ใหมีคณะกรรมการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต เรียกโดยยอวา คปต. โดยใหมี

อํานาจหนาท่ีในการบูรณาการงานแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตของสวนราชการ หนวยงานของรัฐ 

คณะกรรมการยุทธศาสตรดานการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต (กพต.) คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและ

ยุทธศาสตรการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต (กปต.) 

 2. ให กอ.รมน. และ ศอ.บต. เปนหนวยงานหลักรวมกันในการบูรณาการแผนปฏิบัติการ แผนงาน 

และโครงการของสวนราชการและหนวยงานของรัฐ ในดานความม่ันคงและดานการพัฒนาท่ีเก่ียวกับการแกไข

ปญหา จชต. ตลอดจนสรางความประสานสอดคลองในทุกมิติ 

 ท้ังนี้ ใหมีสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 

(สล.คปต.) ในสํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ (กําหนดใหเลขาธิการสภาความม่ันคงแหงชาติ เปน 

ผอ. สล.คปต.) โดยมีอํานาจหนาท่ี (1) ปฏิบัติงานธุรการของ คปต. ท่ีปรึกษา คณะอนุกรรมการ และ

คณะทํางาน (2) ประสานงานกับสวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ และ 

(3) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ี คปต. มอบหมาย 

 ตอมา เม่ือวันท่ี 14 กันยายน 2559 หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ไดลงนามคําสั่ง ท่ี 57/2559  

เรื่อง การปรับปรุงการบริหารเพ่ือแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต โดยมีจุดมุงหมายสําคัญเพ่ือปรับปรุงการบริหาร 

ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ในลักษณะการบูรณาการและเปนเอกภาพ มีความคลองตัวและรวดเร็วทันตอปญหาและ

ความตองการของประชาชนในการปฏิบัติภารกิจเชิงยุทธศาสตรและเชิงพ้ืนท่ี ซ่ึงมีสภาพปญหาพิเศษ  

มีสาระสําคัญ ดังนี้ 

1. ให  กอ.รมน. และ ศอ.บต. มีอํานาจหนาท่ีแกไขปญหา จชต. ตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ โดยมี

คณะกรรมการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต (คปต.) เปนฝายบูรณาการงานในระดับแปลง

นโยบายไปสูการปฏิบัติ ตามประกาศ คสช. ฉบับท่ี 98/2557 (21 ก.ค. 2557)  

 2. นายกรัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี อาจแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิและมีประสบการณใน

การแกไขปญหา จชต. เปนผูแทนพิเศษของรัฐบาล มีหนาท่ีประสานงานระหวางคณะรัฐมนตรี และราชการ

สวนกลางกับหนวยงานในพ้ืนท่ี รวมท้ังผู เก่ียวของ โดยใหผูแทนพิเศษฯ เปนกรรมการ คปต. และไดรับ

คาตอบแทน/สิทธิประโยชนตามสมควร โดยคํานึงถึงตําแหนงในลักษณะเดียวกัน 

 3. ใหมี สํานักงาน คปต. สวนหนา ตั้งอยูในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต เพ่ือปฏิบัติงานดานธุรการ 
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 4. ใหมีการโอน หรือนํารายจายของสวนราชการในแผนงบประมาณรายจายประจําปเพ่ิมเติมแก 

สวนราชการ เพ่ือการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต ตามระเบียบวาดวยหลักเกณฑการโอน

งบประมาณท่ีผูอํานวยการสํานักงบประมาณกําหนด โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  

 เม่ือวันท่ี 6 ตุลาคม 2559 นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา) ไดลงนามคําสั่งสํานัก

นายกรัฐมนตรี ท่ี 229/2559 เรื่อง การแตงตั้งผูแทนพิเศษของรัฐบาลในการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 

ตามท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ และเม่ือวันท่ี 31 ตุลาคม 2559 รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ)/

ประธาน คปต. ไดลงนามคําสั่ง คปต. ท่ี 3/2559 เรื่อง การจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการขับเคลื่อนการแกไข

ปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต สวนหนา (สํานักงาน คปต. สวนหนา) โดยมีองคประกอบสําคัญ คือ การจัดตั้ง

ฝายประสานงานและติดตามผล 3 ฝาย ไดแก ดานความม่ันคง ดานการพัฒนา และดานการเพ่ิมประสิทธิภาพ

และขับเคลื่อน ท้ังนี้ สํานักงาน คปต.สวนหนา มีหนาท่ีสําคัญคือ การปฏิบัติงานดานธุรการใหกับผูแทนพิเศษ

ของรัฐบาล และประสานงานกับสวนราชการ และหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของ

ผูแทนพิเศษของรัฐบาล 

สํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ จึงไดจัดทําโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการขับเคลื่อนการแกไข

ปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต เพ่ือใหการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต ตามกรอบนโยบาย

การบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตและยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของ ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพท้ัง 3 ระดับ 

โดยเฉพาะในระดับการขับเคลื่อนของ คปต. สํานักงาน คปต. สวนหนา และผูแทนพิเศษของรัฐบาล โดยให

หนวยงานและภาคสวนท่ีเก่ียวของรับไปดําเนินการ รวมถึงสามารถวางแผนและเตรียมความพรอม โดยมี

มาตรการท่ีมีประสิทธิภาพท้ังในเชิงปองกันและแกปญหา 
 

2. วัตถุประสงค : 

 2.1 เพ่ือสนับสนุนการประสานการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ และงบประมาณของกระทรวง 

กรม และหนวยงานท่ีเก่ียวของในการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตใหสอดคลองกับวัตถุประสงค และ

เปาหมายของแผนปฏิบัติการการแกไขปญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. 2558 – 2560 รวมท้ัง

การติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามกรอบแผนปฏิบัติการ 

 2.2 เพ่ือเสนอแนะ แนวทาง มาตรการในเชิงนโยบาย และยุทธศาสตร ท่ีสอดคลองกับสภาพพ้ืนท่ีและ

ความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี รวมท้ังท่ีเปนท่ียอมรับของทุกภาคสวน 

 2.3 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานของกลไกการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร ภายใต

แผนปฏิบัติการการแกไขปญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. 2558 - 2560 

 2.4 เพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานของสํานักงานเลขานุการ คปต. สวนหนา ในการสรางเอกภาพ 

การบริหารจัดการและการขับเคลื่อนภารกิจ โดยเฉพาะการสนับสนุนการดําเนินงานของผูแทนพิเศษของรัฐบาล

ในการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต  และประสานงานระหวางคณะรัฐมนตรี และราชการสวนกลาง 

กับหนวยงานในพ้ืนท่ี 
 

3. กลุมเปาหมายและผูมีสวนไดเสีย : 

 รัฐบาล กระทรวง กรม และหนวยงานท่ีเก่ียวของ รวมท้ังภาคสวนตางๆ ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต 
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4. งบประมาณป 2562 : 

 93,332,900 บาท 
 

5. ระยะเวลาดําเนินการ : 

 ปงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 
 

6. พ้ืนท่ีดําเนินการ : 

 ภายในประเทศ และตางประเทศ 
 

7. ผูรับผิดชอบโครงการ : 

 สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนใต (สล.คปต.) 
 

8. ผลประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ : 

 8.1 รัฐบาล กระทรวง กรม และหนวยงานท่ีเก่ียวของสามารถนําแผนปฏิบัติการการแกไขปญหาและ

พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. 2560 - 2562 เปนเครื่องมือสําคัญ เพ่ือประกอบการตัดสินใจและ 

วางแผนการดําเนินงานของหนวยงานไดเชื่อมโยงสอดคลองกัน 

 8.2 การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรในการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต ดําเนินไปอยาง 

มีประสิทธิภาพ และมีเอกภาพ ประสานสอดคลองกันในมิติตางๆ ทุกระดับ 

 8.3 ภาคประชาชนและภาคประชาสังคมไดมีสวนรวมกับภาครัฐในกระบวนการแกไขและพัฒนาพ้ืนท่ี

จังหวัดชายแดนภาคใตอยางเปนรูปธรรม 

 8.4 มีการพัฒนารูปแบบการบริหารราชการพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตตามเจตนารมณของรัฐบาล

และประชาชนในพ้ืนท่ี 
 

9. การประเมินผลโครงการ : 

9.1 หนวยงานท่ีเก่ียวของมีการวางแผนการปฏิบัติงานรองรับ และมีการรายงานผลการดําเนินงาน

ตามยุทธศาสตรและแนวทางท่ีเก่ียวของ 

 9.2 การตรวจสอบสถานการณปญหาความม่ันคงแหงชาติจากแหลงขอมูล กลไก เครือขาย และ

หนวยงานท่ีเก่ียวของอยางตอเนื่องเพ่ือรับทราบพัฒนาการของผลการดําเนินงานปองกันและคลี่คลายปญหา 

9.3 การสํารวจความพึงพอใจและความเขาใจของสังคมและหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีมีตอยุทธศาสตร

และแนวทางท่ีเก่ียวของ 
 

10. สรุปรายละเอียดงบประมาณและแผนดําเนินงานคาใชจายท่ี 1    

กิจกรรม งบประมาณ 
งบประมาณ 2562 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

การขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต (10,732,900 บาท) 3,261,800 2,538,400 2,538,400 2,394,300 

1) การประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/

คณะทํางาน (1) การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการ

1,386,400 457,500 318,800 318,800 291,300 
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กิจกรรม งบประมาณ 
งบประมาณ 2562 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

แกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต (คปต.) (2) การประชุม

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดน

ภาคใต (คปต.) (3) การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการ

จัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตรฯ  

(4) การประชุมฝายเลขานุการรวม คณะกรรมการพิจารณา

การจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการฯ (5) การ

ประชุมสาํนักงานเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการ

แกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต (สล.คปต.) 

2) การติดตามการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัด

ชายแดนภาคใต (1) การตรวจราชการและตดิตามผลการ

ดําเนินงานในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตของประธาน คปต. 

และ กรรมการ คปต. (2) การประชุมสวนราชการท่ีเก่ียวของ

เพ่ือติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการแกไขปญหา

และพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต (3) การประชุมสัมมนา

เพ่ือสรางเครือขายการทํางานของ สล.คปต. (4) การประเมนิ 

วิเคราะห จัดทําขอเสนอเชิงนโยบาย ประสานสวนราชการ และ

การบริหารจัดการเพ่ือแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 

5,846,500 1,929,300 1,344,600 1,344,600 1,228,000 

3) จัดจางท่ีปรึกษาดําเนินการติดตามผลและประเมินผล

การขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 

3,500,000 875,000 875,000 875,000 875,000 

การดําเนินตามนโยบายการบริหารการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต 

(8,907,400 บาท) 
2,939,400 2,048,600 2,048,600 1,870,800 

1) การอํานวยการประสาน ขับเคลื่อน และติดตาม

ประเมินผลตามนโยบายการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต 

(1) การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการ

ดําเนินงานตามนโยบายการบริหารและพัฒนา จชต. พ.ศ. 

2560 – 2562 (2 ครั้ง) (2) การประชุมสวนราชการท่ี

เก่ียวของเพ่ืออํานวยการติดตามการขับเคลื่อนการ

ดําเนินการตามนโยบายการบริหารและการพัฒนา จชต. 

พ.ศ. 2560 – 2562 (6 ครั้ง) (3) การประชุม

คณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนแนวทางของภาครัฐตอ

องคการระหวางประเทศ (IGOs) และองคกรพัฒนาเอกชน 

(NGOs)ท่ีเก่ียวของกับ จชต. (2 ครั้ง) (4) การประชุม

คณะทํางานพิจารณากลั่นกรองการดําเนินงานของโครงการ

ระหวางประเทศ  (IGOs) และองคกรพัฒนาเอกชน (NGOs) 

ท่ีเก่ียวของกับ จชต. (เฉพาะกรณี) (4 ครั้ง) (5) การ

แลกเปลีย่นองคความรูและแนวปฏิบัติท่ีดีเก่ียวกับ

แนวนโยบายและการบริหารจัดการกลุมชาติพันธุ (6) การ

6,635,800 2,189,800 1,526,200 1,526,200 1,393,600 
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กิจกรรม งบประมาณ 
งบประมาณ 2562 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

หารือแลกเปลี่ยนและสรางความเขาใจเก่ียวกับนโยบายการ

บริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. 2560 - 

2562  กับ OIC (7) การประเมิน วิเคราะห จดัทําขอเสนอ

เชิงนโยบาย ประสานสวนราชการ และการบริหารจัดการ

เพ่ือดําเนินตาม นโยบายการบริหารการพัฒนาจังหวัด

ชายแดนภาคใต 

2) การจัดทําฐานขอมูลดานความมั่นคงเกี่ยวกับจังหวัด

ชายแดนภาคใต (1) การประชุมคณะอนุกรรมการจัดทํา

ฐานขอมูลดานความมั่นคงในการแกไขปญหา จชต. (2) การ

ประชุมคณะทํางานจัดทําฐานขอมลูดานความมั่นคงในการ

แกไขปญหา จชต. (เฉพาะกรณี) 

101,300 33,400 23,300 23,300 21,300 

3) การดําเนินการดานการศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลมิ  

(1) การประชุมคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาแนวทางการ

ดําเนินการดานการศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิมในจังหวัด

ชายแดนภาคใต (2) โครงการพบปะแลกเปลี่ยนองคความรู 

รวมกับนักศึกษาไทยมุสลิมและหนวยงานทางวิชาการ 

(3) การพบปะนักศึกษาไทยมสุลมิเพ่ือแลกเปลีย่นความเห็น

ประกอบการจดัทําแนวทางดานการศึกษารวมกับนักศึกษา

ไทยมุสลิมท่ีศึกษาอยูในประเทศมาเลเซีย หรือประเทศ

อินโดนีเซีย 

2,170,300 716,200 499,100 499,100 455,900 

การสรางความเขาใจ การดําเนินนโยบายของรัฐเร่ืองสิทธิมนษุยชนใน

ตางประเทศ (5,757,400 บาท) 
1,899,900 1,324,200 1,324,200 1,209,100 

1) การสรางความเขาใจการดําเนินนโยบายของรัฐและ

เร่ืองสิทธิมนุษยชนในตางประเทศ ของกรรมการ คปต. 

สวนหนา 

5,757,400 1,899,900 1,324,200 1,324,200 1,209,100 

การศึกษาการกอเหตุรุนแรงในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต  

(15,797,000 บาท) 
5,213,000 3,633,300 3,633,300 3,317,400 

1) การศึกษาการกอเหตุรุนแรงในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดน

ภาคใต 

15,797,000 5,213,000 3,633,300 3,633,300 3,317,400 

การขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตในพ้ืนท่ีสํานักงาน

คณะกรรมการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตสวนหนา 

(สง.คปต.สน.) (24,462,400 บาท) 

9,206,500 5,580,300 5,580,300 4,095,300 

1) การประชุมกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทํางาน 

(1) การประชุมผูแทนพิเศษของรัฐบาล/ กรรมการ คปต.  

ในการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต (2) การประชุม

ติดตามความกาวหนาในการดําเนินงานตามคําแนะนํา

และขอเสนอแนะของ ผทพ./กรรมการ คปต. (3) การ

12,754,400 5,208,900 2,933,500 2,933,500 1,678,500 
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กิจกรรม งบประมาณ 
งบประมาณ 2562 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ประชุมรวมผูแทนพิเศษของรัฐบาล / กรรมการ คปต. กับ

ฝายประสานงาน ฝายอํานวยการ และท่ีปรึกษาประจํา

ผูแทนพิเศษ (4) การเดินทางไปตดิตอราชการท้ังในพ้ืนท่ี 

จชต. ใน สวนกลาง หรือ หนวยงานอ่ืนใดของ ผทพ. ทปษ 

ฝอ. และ เจาหนาท่ี สํานักงานคปต.สวนหนา ตามคําสั่งของ 

ประธาน คปต.หน.ผทพ. ภารกิจท่ี คปต.สวนหนามอบหมาย 

และ อ่ืนๆ 

2) การจัดทํารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของผูแทนพิเศษ 200,000 200,000    

3) การอํานวยการ ประสานขับเคลื่อนภารกจิของ

คณะกรรมการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดน

ภาคใตสวนหนา (1) การประเมิน วิเคราะห จดัทําขอเสนอ

เชิงนโยบาย ประสานสวนราชการ และการบริหารจัดการใน

พ้ืนท่ีสํานักงานคณะกรรมการขับเคลื่อนการแกไขปญหา

จังหวัดชายแดนภาคใตสวนหนา (สง.คปต.สน.) 

11,508,000 3,797,600 2,646,800 2,646,800 2,416,800 

เงินคาตอบแทนผูปฏิบัติงานตามโครงสรางสํานักงานเลขานกุาร

คณะกรรมการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 

(สล.คปต.) สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการอํานวยการพูดคุยเพ่ือสันติ

สุขจังหวัดชายแดนภาคใต (สล.คพส.) สํานักงานคณะกรรมการขับเคลื่อน

การแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตสวนหนา (สง.คปต.สน.) 

(20,763,200 บาท) 

5,190,800 5,190,800 5,190,800 5,190,800 

1) เงินคาตอบแทนผูปฏิบัติงานตามโครงสรางสํานักงาน

เลขานุการคณะกรรมการขับเคลือ่นการแกไขปญหา

จังหวัดชายแดนภาคใต (สล.คปต.) สํานักงานเลขานกุาร

คณะกรรมการอํานวยการพูดคุยเพ่ือสันติสุขจังหวัด

ชายแดนภาคใต (สล.คพส.) สํานกังานคณะกรรมการ

ขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตสวน

หนา (สง.คปต.สน.) 

20,763,200 5,190,800 5,190,800 5,190,800 5,190,800 

สํานักงานเลขานกุารคณะกรรมการอํานวยการพูดคุยเพ่ือสันติสุขจังหวัด

ชายแดนภาคใต (สล.คพส.) (6,912,600 บาท) 
2,281,100 1,589,800 1,589,800 1,451,900 

1) การประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/

คณะทํางาน (1) การประชุมคณะกรรมการอํานวยการ

พูดคุยเพ่ือสันติสุข จชต. (2) การประชุมคณะอนุกรรมการ

ทบทวนและยกรางแผนขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยเพ่ือ

สันติสุข จชต. พ.ศ 2562-2564 (3) การประชุม

คณะอนุกรรมการติดตามการดําเนินงานตามแผนขับเคลื่อน

กระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติสุข จชต. 

 

638,000 210,500 146,700 146,700 134,100 
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กิจกรรม งบประมาณ 
งบประมาณ 2562 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

2) การอํานวยการประสาน ขับเคลื่อน การพูดคุยเพ่ือสันติ

สุขจังหวัดชายแดนภาคใต (1) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

ปรับพ้ืนฐานองคความรูและพัฒนาทักษะดานสันติภาพแก

เจาหนารัฐ (2) การประชุมเชิงปฏบัิติการพัฒนาองคความรู

ดานกฎหมายระหวางประเทศท่ีเก่ียวของกับกระบวนการ

สันติภาพแกเจาหนาท่ีรัฐ (3) การสัมมนาเครือขายภาคีนอก

ภาครัฐเพ่ือพัฒนาความรวมมือในกระบวนการสันตภิาพ 

 (4) การสัมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาขีดความสามารถและ

องคความรูดานสันติภาพของเจาหนาท่ีรัฐในพ้ืนท่ี จชต.  

(5) การประชุมหารือเสรมิสรางเครือขายความรวมมือเชิง

นโยบายในกระบวนการสันตภิาพและความมั่นคงระหวาง

ประเทศ (6) การประชุมสรางเครอืขายและพัฒนาขีด

ความสามารถของเจาหนาท่ีรัฐในการเจรจาสันติภาพและ

การจัดการความขัดแยงระยะเปลีย่นผาน (7) การประชุม

หารือถอดบทเรยีนกระบวนการเจรจาสันติภาพกับฝาย 

ความมั่นคงตางประเทศ 

6,274,600 2,070,600 1,443,100 1,443,100 1,317,800 

รวม 93,332,900 29,992,500 21,905,400 21,905,400 19,529,600 
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งบรายจายอ่ืน : แผนงานท่ี 2 

โครงการรักษาความม่ันคงและปองกันภัยคุกคามขามชาติความม่ันคงแหงชาติทางทะเล 

1. หลักการและเหตุผล  : 

ปจจุบัน สถานการณปญหาและภัยคุกคามดานความม่ันคงของชาติ ปรากฏภัยคุกคามรูปแบบใหม (non-

traditional security threats) ซ่ึงมีความซับซอนและเชื่อมโยงระหวางปจจัยภายในประเทศและปจจัยภายนอก

ประเทศ โดยเปนผลจากปจจัยท่ีเก่ียวของ อาทิ ภาวะโลกไรพรมแดนอันเนื่องมาจากกระแสโลกาภิวัฒน 

ความกาวหนาทางเทคโนโลยี สภาวะดังกลาวสงผลกระทบท้ังดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และประชาชนจากภัย

คุกคามท่ีมีลักษณะขามพรมแดน โดยสถานการณความม่ันคงดังกลาว มีความเชื่อมโยงและสอดคลองกับนโยบายและแผน

ระดับชาติ สรุป ดังนี้ 

 

แผนระดับ 1 แผนระดับ 2 

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

(พ.ศ. 2561 – 2680) 

นโยบายและแผนระดับชาติวาดวย 

ความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ. 2560 – 2564) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง 

ประเด็นท่ี 2 และ 4 

นโยบายและแผนระดับชาต ิ

วาดวยความมั่นคงแหงชาติ  

ประเด็นท่ี 5, 6, 10 และ 16 

ยุทธศาสตรท่ี 5 

ประเด็นท่ี 3 และ 4 

 

จากการประเมินสถานการณดานความม่ันคง ปรากฏประเด็นท่ีสําคัญ ในหวงป พ.ศ. 2558 – 2564 สรุปดังนี้ คือ 

   1. ภัยคุกคามขามชาติ จากการกอการรายและอาชญากรรมขามชาติ  

- ปญหาการกอการราย แรงขับเคลื่อนของการตอสูเชิงอุดมการณยังคงมีอยูอยางเขมแข็ง 

และขยายอุดมการณความเชื่อไปสูคนและกลุมบุคคลในพ้ืนท่ี ท่ี มีเง่ือนไขพรอมท่ีจะเปลี่ยนแปลงตนเอง 

เปนผูกอการรายในหลายรูปแบบ 

- ปญหาอาชญากรรมขามชาติ มีแนวโนมท่ีจะขยายตัวและควบคุมไดยาก โดยมีการพัฒนา

รูปแบบและวิธีการท่ีซับซอนจากการใชประโยชนจากความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมถึงปญหา

การบังคับใชกฎหมาย ทําใหการกออาชญากรรมขามชาติทําไดสะดวกและรวดเร็วยิ่งข้ึน 

นอกจากนี้ ยังพบความเชื่อมโยงระหวางการกอการรายและอาชญากรรมขามชาติมี

แนวโนมขยายตัวมากข้ึนและมีขีดความสามารถสูงข้ึน โดยคาดการณวาภัยคุกคามท้ังจากการกอการรายและ

อาชญากรรมขามชาติจะทวีความรุนแรงมากข้ึนเม่ือมีการจัดตั้งประชาคมอาเซียนในป 2558 

2. ความม่ันคงทางทะเล สถานการณความม่ันคงทางทะเลในปจจุบันประเทศตางๆ  

มีการแสวงหาทรัพยากรและผลประโยชนจากทะเลเพ่ิมมากข้ึน กอใหเกิดปญหาการแยงชิงผลประโยชนท่ีมีอยูใน

ทะเล และการเพ่ิมข้ึนของภัยคุกคามความม่ันคงรูปแบบใหมทางทะเล อาทิ การคามนุษย และภัยพิบัติทางทะเล  

ซ่ึงเปนปญหาตอการบริหารจัดการและสงผลกระทบตอผลประโยชนของชาติทางทะเล 

สํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ ไดจัดทําโครงการรักษาความม่ันคงและปองกันภัยคุกคามขามชาติและ

ความม่ันคงทางทะเล เพ่ือรองรับนโยบายและแผนระดับชาติขางตน โดยการติดตาม ประเมิน และเสนอแนะ

แนวทาง และการพัฒนาและขับเคลื่อน แนวทาง/ยุทธศาสตร และเสริมสรางความรวมมือดานความม่ันคงกับ

ตางประเทศ ภายใตยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหาอาชญากรรมขามชาติ พ.ศ. 2558 – 2564  



S9 

ยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหาการกอการราย ยุทธศาสตรความม่ันคงไซเบอร และแผนความม่ันคงทางทะเล 

โดยมีเปาหมายเพ่ือเสริมสรางเสถียรภาพของประเทศและความม่ันคงปลอดภัยจากภัยคุกคามขามพรมแดนท่ีสําคัญ  

คือ ภัยการกอการราย อาชญากรรมขามชาติ และการปกปองและรักษาอํานาจอธิปไตยของชาติ ตลอดจน 

การรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล  
 

2. วัตถุประสงค : 

2.1 เพ่ือปองกันและแกไขปญหาผลกระทบ ความเสี่ยง หรือเสริมสรางภูมิคุมกันท่ีครอบคลุมการปองกัน

ภัยการกอการราย อาชญากรรมขามชาติ และความม่ันคงทางทะเล ตลอดจนสงเสริมศักยภาพในการแสวงหา

ผลประโยชนของชาติทางทะเลและปกปอง รักษา ฟนฟูทรัพยากรและสิ่งแวดลอมทางทะเล  

2.2 เพ่ือใหประเทศมีทิศทาง แนวทาง นโยบาย ยุทธศาสตร ในการรักษาและเสริมสรางความม่ันคงและ

ปองกันภัยคุกคามทุกรูปแบบท่ีกระทบตอเสถียรภาพและความม่ันคงปลอดภัยภายในประเทศ ตลอดจนการรกัษา

ผลประโยชนของชาติทางทะเล 

2.3 เพ่ือใหการประสาน การขับเคลื่อนยุทธศาสตรปองกันและแกไขปญหาอาชญากรรมขามชาติ  

(พ.ศ. 2559 - 2564) ยุทธศาสตรปองกันและแกไขปญหาการกอการราย (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนความม่ันคง

ทางทะเล (พ.ศ. 2558 - 2564) กลไกในระบบงานความม่ันคง หนวยงานระดับนโยบาย สามารถประสาน

สอดคลองและมีเอกภาพ รวมถึงการบูรณาการและผนึกกําลังทุกภาคสวนในลักษณะหุนสวนยุทธศาสตรอยางมี

เอกภาพและประสิทธิภาพ   

2.4 เพ่ือใหมีการติดตามและประเมินสถานการณ การพัฒนาความรูท่ีเก่ียวกับการปองกันภัยคุกคามขาม

พรมแดน การกอการราย และการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล ประกอบการจัดทําขอเสนอเพ่ือกําหนด

ทิศทาง แนวนโยบาย ยุทธศาสตรความม่ันคง ไดอยางเหมาะสม ทันเหตุการณ 

2.5 เพ่ือเสริมสรางความรวมมือดานความม่ันคงกับตางประเทศ ใหเกิดผลดีตอการรักษาผลประโยชนของชาติ

ในการปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคามขามพรมแดน ความม่ันคงแหงชาติทางทะเล  

 

3. กลุมเปาหมายและผูมีสวนไดสวนเสีย : 

รัฐบาล และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 

4. งบประมาณป 2562 :  

8,982,500 บาท 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ : 

 ภายในประเทศและตางประเทศ 
 

6. ระยะเวลาดําเนินการ : 

ปงบประมาณ 2562  (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) 
 

7. ผูรับผิดชอบโครงการ : 

สํานักยุทธศาสตรความม่ันคงเก่ียวกับภัยคุกคามขามชาติ และสํานักยุทธศาสตรความม่ันคงและกิจการ

ชายแดนประเทศรอบบาน 
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8. ผลประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

8.1 ประเทศสามารถลดความเสี่ยงตอการเปนพ้ืนท่ีท่ีมีการกอการราย ภัยคุกคามขามพรมแดน ท่ีสงผล

กระทบตอเศรษฐกิจ และสังคม และรักษาผลประโยชนแหงชาติทางทะเล และมีการพัฒนาระบบเพ่ือรับมือ 

กับภัยคุกคามทุกรูปแบบและมีการประสานสอดคลองการดําเนินงานระหวางหนวยงานท่ีมีเอกภาพ 

8.2 การขับเคลื่อน ยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหาอาชญากรรมขามชาติ (2558 - 2564)

ยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหาการกอการราย 2560 - 2564) แผนความม่ันคงทางทะเล (2558 - 2564)  

มีความเปนรูปธรรม รัฐบาลและหนวยงานท่ีเก่ียวของสามารถนําไปประกอบการตัดสินใจเพ่ือปองกัน แกไข และ

พัฒนาความม่ันคงรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนกําหนดแนวทาง มาตรการ และแผนปฏิบัติงาน/

แผนงานงบประมาณ รองรับยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของ อยางเปนระบบ มีเอกภาพ ประสิทธิภาพ ทันตอสถานการณ 

สอดคลองเชื่อมโยง และเปนไปในทิศทางเดียวกันตั้งแตในทุกระดับ 

8.3 ความรวมมือดานความม่ันคงระหวางไทยกับตางประเทศ มีระดับความสัมพันธ  ความรวมมือ  

การเปนหุนสวนทางยุทธศาสตรท่ีดีรวมกันมากข้ึน และนานาชาติมีความเชื่อม่ันตอทาที มาตรการดําเนินงานของไทย 

ในการปองกันและแกไขปญหาการกอการราย อาชญากรรมขามชาติ ความม่ันคงทางทะเล เพ่ิมสูงข้ึน 

8.4 ประชาชนตระหนักและมีความพรอมในการรับมือกับภัยคุกคาม รวมถึงไดเขามามีสวนรวม 

ในการบริหารจัดการกับภาครัฐ 

8.5 การพัฒนาระบบการประเมินกําลังอํานาจของชาติในดานการรักษาการรักษาอํานาจอธิปไตย สถาบันหลัก 

ระบบการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ท่ีมุงลดความเสี่ยง ความรุนแรง และสรางภูมิคุมกัน 
 

9. การประเมินผลโครงการ : 

9.1 หนวยงานท่ีเก่ียวของมีการวางแผนการปฏิบัติงานรองรับ และมีการรายงานผลการดําเนินงาน 

ตามยุทธศาสตรและแนวทางท่ีเก่ียวของ 

 9.2 การตรวจสอบสถานการณปญหาความม่ันคงแหงชาติจากแหลงขอมูล กลไก เครือขาย และหนวยงาน

ท่ีเก่ียวของอยางตอเนื่องเพ่ือรับทราบพัฒนาการของผลการดําเนินงานปองกันและคลี่คลายปญหา 

9.3 การสํารวจความเชื่อม่ัน/ความพึงพอใจและความเขาใจของสังคมและหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีมีตอ

ยุทธศาสตรและแนวทางท่ีเก่ียวของ 
 

10. สรุปรายละเอียดงบประมาณและแผนดําเนินงาน คาใชจายท่ี 2 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ความรวมมือดานความมั่นคงระหวางประเทศ 

Joint Working Group (JWG) (รวม 5,683,500 บาท)    
 1,800,000 1,800,000 2,083,500 

1) JWG ไทย – เวียดนาม 2,083,500    2,083,500 

2) JWG ไทย – รัสเซีย 1,800,000  1,800,000   

3) JWG ไทย – อินเดีย 1,800,000   1,800,000  
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กิจกรรม 
งบประมาณ 

งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

แผนความมั่นคงแหงชาติทางทะเล (รวม 3,299,000 บาท) 1,088,500 758,600 758,600 693,300 

1) ประชุมกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะทํางาน และ 

การประชุมสวนราชการท่ีเกี่ยวของ 1 ชุด 

(1) การประชุมคณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน

ของชาติทางทะเล (นปท.) (4 ครั้ง) 

246,600 81,300 56,700 56,700 51,900 

2) การจัดการความรูเพ่ือผลประโยชนของชาติทางทะเล  

(1) การประชุมคณะอนุกรรมการท่ีปรึกษาและจดัการความรู

เพ่ือผลประโยชนของชาติทางทะเล (4 ครั้ง) (2) การ

ดําเนินงานของ สนง.เลขานุการคณะอนุกรรมการท่ีปรึกษา

และจัดการความรูเพ่ือผลประโยชนของชาติทางทะเล (อจชล.) 

(4 ครั้ง) 

522,300 172,300 120,100 120,100 109,800 

3) การขับเคลื่อนโครงการสําคัญ (Flagship Project)  

(1) การประชุมคณะอนุกรรมการประสานแผน ตดิตาม และ

ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนความมั่นคงแหงชาติทางทะเล      

(พ.ศ. 2558 - 2564) (4 ครั้ง) 

121,560 40,100 27,900 27,900 25,660 

4) อํานวยการประสานขับเคลือ่นนโยบาย 

(1) การเขารวมประชุมสัมมนากับหนวยงานและองคกรอ่ืนๆ 

ในตางประเทศในการกิจท่ีเก่ียวของกับความมั่นคงทางทะเล  

(4 ครั้ง) (3) การประชุมเพ่ือตรวจสอบสถานการณและปญหา

ความมั่นคงทางทะเลดานอาวไทย และดานอันดามัน (3 ครั้ง) 

(4) การจัดเก็บขอมูลในภารกิจท่ีเก่ียวกับการรักษา

ผลประโยชนและความมั่นคงของชาติทางทะเล (4 ครั้ง)  

(2) การรวมประชุมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของกับภารกิจรักษา

ผลประโยชนและความมั่นคงของชาติทางทะเล (4 ครั้ง) (5) 

การประเมิน วิเคราะห จัดทําขอเสนอเชิงนโยบาย ประสานสวน

ราชการ และการบริหารจัดการเก่ียวกับแผนความมั่นคงแหงชาติ

ทางทะเล 

2,408,540 794,800 553,900 553,900 505,940 

รวม 8,982,500 1,088,500 2,558,600 2,558,600 2,776,800 
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งบรายจายอ่ืน : แผนงานท่ี 2 

โครงการพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติ 

1. หลักการและเหตุผล  : 

การเตรียมพรอมแหงชาติเพ่ือรับมือกับวิกฤติการณท่ีกระทบตอความม่ันคงของชาติ เปนประเด็นความ

ม่ันคงท่ีเก่ียวของกับการเสริมสรางความพรอมของประเทศดานตางๆ เพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ 

รวมถึงการบริหารจัดการขณะเกิดเหตุ การลดผลกระทบ เพ่ือประเทศสามารถปรับตัวใหเขาสูสภาวะปกติและการ

ดํารงชีวิตของประชาชน โดยมีความเชื่อมโยงและสอดคลองกับนโยบายและแผนระดับชาติ สรุป ดังนี้ 
 

แผนระดับ 1 แผนระดับ 2 

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

(พ.ศ. 2561 – 2680) 

นโยบายและแผนระดับชาติวาดวย 

ความมัน่คงแหงชาติ (พ.ศ. 2560 – 2564) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง  

ประเด็นท่ี 3 

นโยบายท่ี 13 และ 14 ยุทธศาสตรท่ี 5 

ประเด็นท่ี 2  

ปจจุบันประเทศไทยมีแนวโนมเผชิญกับความเสี่ยงท่ีเกิดจากภัยคุกคาม ท้ังดานสาธารณภัย ภัยพิบัติภัย

การสู รบ และภั ยความม่ันคงรูปแบบใหม  โดยมีป จจั ยท่ี เก่ี ยวข อง อาทิ  ความขัดแย งทางดิ นแดนและ 

การใชกําลังทางการทหาร  ภาวะโลกไรพรมแดนอันเนื่องมาจากกระแสโลกาภิวัฒน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ท่ีกอใหเกิดภัยพิบัติธรรมชาติท่ีรุนแรง และการแพรขยายท่ีกอใหเกิดอันตรายในวงกวาง อาทิ โรคอุบัติใหม รวมถึง

ความเสี่ยงในการขาดแคลนอาหาร การขาดแคลนพลังงาน สภาวะดังกลาวสงผลกระทบตอการรักษาความม่ันคง

ปลอดภัยระบบการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และความเปนอยูของประชาชน  

สํานักงานสภาความม่ันคงแห งชาติ  ไดจัดทําโครงการพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแห งชาติ 

เพ่ือเสริมสรางความพรอมของประเทศในดานตาง ๆ โดยการพัฒนายุทธศาสตร แนวทาง ระบบ กลไก การติดตาม 

ประเมิน และเสนอแนะแนวทางเพ่ือปองกันและแกไขปญหาผลกระทบ ความเสี่ยง การเสริมสรางภูมิคุมกัน  

การเสริมสรางความรวมมือกับนานาประเทศ  และโดยเฉพาะการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการเตรียมพรอมแหงชาติ

และการฝกซอมการบริหารวิกฤติการณระดับชาติ โดยมีเปาหมายสําคัญ คือ ทุกภาคสวนมีความตระหนัก เชื่อม่ัน 

มีภูมิคุมกัน และพรอมเขามาผนึกกําลัง ในการปองกัน การเตรียมพรอม การบริหารจัดการขณะเกิดเหตุ การฟนฟู 

การลดผลกระทบ การปรับตัว  และการลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทุกรูปแบบภายใตการบริหารจัดการเชิงรุก

แบบเบ็ดเสร็จ ไดอยางมีประสิทธิภาพ ทันทวงที และยั่งยืน 
 

2. วัตถุประสงค : 

1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพระบบการเตรียมพรอมแหงชาติ ใหเปนทิศทางและแนวทางหลัก ในการเผชิญกับ

ภาวะไมปกติและจัดการความเสี่ยงอยางบูรณาการจากการเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบ 

2. เพ่ือเสริมสรางความเชื่อม่ัน ภูมิคุมกัน และศักยภาพของทุกภาคสวน ใหมีความตระหนัก และมีความเขมแข็ง 

พรอมสนับสนุนการเตรียมพรอมของชาติรวมกันในลักษณะประชารัฐ 

3. เพ่ือเสริมสรางความรวมมือกับตางประเทศในการเตรียมพรอมรับมือภัยคุกคาม  
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4. เพ่ือใหการบริหารจัดการยุทธศาสตรเกิดการบูรณาการและผนึกกําลังทุกภาคสวนในลักษณะหุนสวน

ยุทธศาสตรอยางมีเอกภาพและประสิทธิภาพ   
 

3. กลุมเปาหมายและผูมีสวนไดสวนเสีย : 

รัฐบาล และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 

4. งบประมาณป 2562 :  

8,578,800 บาท 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ : 

 ภายในประเทศและตางประเทศ 
 

6. ระยะเวลาดําเนินการ : 

ปงบประมาณ 2562  (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) 
 

7. ผูรับผิดชอบโครงการ : 

สํานักยุทธศาสตรการเตรียมพรอมและการปองกันประเทศ 
 

8. ผลประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
8.1 ประเทศมีความพรอม ปองกัน และแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนท้ังในยามปกติและยามวิกฤติ ทุกภาคสวน 

มีการวางแผนและเตรียมความพรอมรวมกันท้ังในเรื่องทรัพยากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และแผนการปองกันภัย 
บรรเทาภัย ระงับภัย เผชิญกับภัย และฟนฟูภายหลังจากการเกิดภัยรวมกันอยางเปนระบบ มีเอกภาพ 
ประสิทธิภาพ ทันตอสถานการณ สอดคลองเชื่อมโยงและเปนไปในทิศทางเดียวกันในทุกระดับ 

8.2 การขับเคลื่อนยุทธศาสตรการเตรียมพรอมแหงชาติ (พ.ศ. 2560 – 2564) มีความเปนรูปธรรม 
รัฐบาลและหนวยงานท่ีเก่ียวของสามารถนําไปประกอบการตัดสินใจเพ่ือปองกัน แกไข และพัฒนาความม่ันคง
รวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนกําหนดแนวทาง มาตรการ และแผนปฏิบัติงาน/แผนงานงบประมาณ 
รองรับยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของ อยางเปนระบบ มีเอกภาพ ประสิทธิภาพ ทันตอสถานการณ สอดคลองเชื่อมโยง 
และเปนไปในทิศทางเดียวกันตั้งแตในทุกระดับ 

8.3 ความรวมมือดานความม่ันคงระหวางไทยกับตางประเทศ มีระดับความสัมพันธ ความรวมมือ การเปน
หุนสวนทางยุทธศาสตรท่ีดีรวมกันมากข้ึน  

8.4 หนวยงานมีการพัฒนาระบบเพ่ือรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบและมีการประสานสอดคลองการ
ดําเนินงานระหวางหนวยงานท่ีมีเอกภาพ และประชาชนตระหนักและมีความพรอมในการรับมือกับภัยคุกคาม 
รวมถึงไดเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการกับภาครัฐ 

 

9. การประเมินผลโครงการ : 
9.1 หนวยงานท่ีเก่ียวของมีการวางแผนการปฏิบัติงานรองรับ และมีการรายงานผลการดําเนินงานตาม

ยุทธศาสตรและแนวทางท่ีเก่ียวของ 

 9.2 การตรวจสอบสถานการณปญหาความม่ันคงแหงชาติจากแหลงขอมูล กลไก เครือขาย และหนวยงาน

ท่ีเก่ียวของอยางตอเนื่องเพ่ือรับทราบพัฒนาการของผลการดําเนินงานปองกันและคลี่คลายปญหา 
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9.3 การสํารวจความเชื่อม่ัน/ความพึงพอใจและความเขาใจของสังคมและหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีมีตอ

ยุทธศาสตรและแนวทางท่ีเก่ียวของ 
 

10. สรุปรายละเอียดงบประมาณและแผนดําเนินงาน โครงการ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ยุทธศาสตรการเตรียมพรอมแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2564 

(รวม 8,578,800 บาท)    
2,830,900 1,973,000 1,973,000 1,801,900 

1) ประชุมกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะทํางาน และการ

ประชุมสวนราชการท่ีเกี่ยวของ 3 ชุด (1) การประชุม

คณะกรรมการเตรียมพรอมแหงชาต ิ(2) การประชุม

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการเตรียมพรอม

แหงชาติ (3) การประชุมอนุกรรมการดานการระดมสรรพ

กําลังเพ่ือความมั่นคง 

516,425 170,400 118,700 118,700 108,625 

2) อํานวยการประสานขับเคลื่อนยุทธศาสตร (1) การประชุม

เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรการเตรียมพรอมแหงชาติ  

(2) การเขารวมประชุม สัมมนารวมกับหนวยงานองคกร 

ท่ีเก่ียวของภายในประเทศ (3) การประชุมสัมมนารวมกับ

หนวยงาน/องคกรท่ีเก่ียวของในตางประเทศ 

(4) ประเมิน วิเคราะห จัดทําขอเสนอเชิงนโยบาย ประสานสวน

ราชการ และการบริหารจัดการยุทธศาสตรการเตรียมพรอม

แหงชาติ 

4,044,425 1,344,600 930,200 930,200 849,425 

3) การฝกการบริหารวิกฤตการณระดับชาติ (C-MEX)  

(1) การประชุมอนุกรรมการจัดทําระบบเครือขายขอมูล 

ความมั่นคง เพ่ืออํานวยการบริหารวิกฤตการณระดับชาติ  

(2) การประชุมคณะอนุกรรมการอํานวยการฝกการบริหาร

วิกฤตการณระดับชาติ (3) การประชุมคณะอนุกรรมการจัดทํา

สถานการณและควบคมุการฝกการบริหารวิกฤตการณระดับชาต ิ

(4) การประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลการฝกการบริหาร

วิกฤตการณความมั่นคง (กอนฝก/วางแผนประเมิน/หลังการฝก

ประเมินผลปฏิบัติ) (5) การอํานวยการฝกการบริหารวิกฤตการณ

ระดับชาติ (C-MEX 18) 

4,017,950 1,325,900 924,100 924,100 843,850 

รวม 8,578,800 2,830,900 1,973,000 1,973,000 1,801,900 
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งบรายจายอ่ืน : แผนงานท่ี 3 

คาใชจาย (1) พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการขับเคล่ือนนโยบายความม่ันคงแหงชาติ 
 

1. หลักการและเหตุผล  

นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยความเห็นชอบของ 
สภาความม่ันคงแหงชาติและคณะรัฐมนตรี ถูกกําหนดใหเปนนโยบายหลักของชาติ เพ่ือใชเปนทิศทางในการบริหาร
ราชการแผนดินดานการรักษาความม่ันคงและผลประโยชนแหงชาติท่ีสรางสมดุลในทุกดาน ท้ังมิติภายในและมิติ
ภายนอกประเทศ นอกจากนี้ ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) ไดกําหนดให นโยบายและแผนระดับชาติ
วาดวยความม่ันคงแหงชาติฯ  เปนแผนหลักของชาติ ท่ีเปนกรอบทิศทางการดําเนินการปองกัน แจงเตือน แกไข หรือ
ยับยั้งภัยคุกคาม เพ่ือธํารงไวซ่ึงความม่ันคงแหงชาติ โดยมีความเชื่อมโยงและสอดคลองกับยุทธศาสตรระดับชาติ/ 
แผนระดับรอง สรุป ดังนี้ 

 

แผนระดับ 1 แผนระดับ 2 

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

(พ.ศ. 2561 – 2680) 

นโยบายและแผนระดับชาติวาดวย 

ความมัน่คงแหงชาติ (พ.ศ. 2560 – 2564) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

   1) ยุทธศาสตรชาติดานความมัน่คง  

ประเด็นท่ี 3 และในภาพรวม 

   2) ยุทธศาสตรชาติดานการปรบัสมดลุ

และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ภาครัฐ 

นโยบายท่ี 1, 10, 15 และ นโยบายใน

ภาพรวม 

ยุทธศาสตรท่ี 5 

ประเด็นท่ี 2, 5 และในภาพรวม 

 

จากการประเมินสถานการณดานความม่ันคง ปรากฏประเด็นท่ีสําคัญในหวงป พ.ศ. 2558 - 2564 สรุป ดังนี้ 

คือ สถานการณตางๆ มีการเปลี่ยนแปลง และมีความหลากหลายมากข้ึน แตประเทศไทยยังคงไรกรอบแนวทางในการ

ดําเนินงาน รัฐบาลจึงใหความสําคัญกับการกําหนดยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) เพ่ือสนองตอบตอ

ผลประโยชนแหงชาติ และใชเปนกรอบทิศทางในการขับเคลื่อนการพัฒนา ยกระดับจุดแข็งและจุดเดนของประเทศ 

และถายทอดไปสูแผนระดับอ่ืนๆ โดยมียุทธศาสตรท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานของ สํานักงานฯ ในประเด็น

ยุทธศาสตรท่ี 1 (ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง) ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานของ สํานักงานฯ สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรชาติฯ ตามท่ีรัฐบาลกําหนด และสอดคลองกับการแกไขปญหาความม่ันคงในมิติตางๆอันจะนําไปสูการทํา

ใหประเทศมีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ 

และในทุกมิติ รวมถึงสอดคลองกับแนวทางการบริหารราชการแผนดิน เพ่ือใหการขับเคลื่อนประเทศดําเนินไปอยาง

ม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน 

สํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ ไดจัดทําคาใชจายท่ี 1 พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการขับเคล่ือน

นโยบายความม่ันคงแหงชาติ การดําเนินการท่ีสําคัญประกอบดวย การประชุมสภาความม่ันคงแหงชาติ การประเมิน

ภัยคุกคามดานความม่ันคง การเสนอแนะ อํานวยการ ประสาน ขับเคลื่อน นโยบายและยุทธศาสตรฯ ภายใตนโยบาย

และแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ ยุทธศาสตรขาวกรองแหงชาติ พ.ศ. 2558 - 2564 แผนการพัฒนาพ้ืนท่ี

เพ่ือเสริมความม่ันคงของชาติ (พ.ศ. 2561 – 2564) และการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินภารกิจหลักของ

องคกรประสิทธิภาพ อาทิ การพัฒนาและจัดการองคความรูดานความม่ันคง การใชกฎหมายความม่ันคง ยุทธศาสตร
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การพัฒนาองคกรและแผนปฏิบัติราชการขององคกร และการปฏิบัติการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น  โดยมีเปาหมาย

เพ่ือใหการตัดสินใจและการดําเนินการดานความม่ันคงของประเทศมีกรอบทิศทางท่ีชัดเจน รวมถึงการประเมิน

สถานการณความม่ันคง การจัดทําฐานขอมูลความม่ันคง เปนเครื่องมือพ้ืนฐานในการดําเนินภารกิจดานความม่ันคง

อยางมีประสิทธิภาพ 
 

2. วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใหคําปรึกษา เสนอแนะ นโยบาย ยุทธศาสตร มาตรการ และแนวทางปฏิบัติ

ดานความม่ันคงแหงชาติ ตอสภาความม่ันคงแหงชาติและคณะรัฐมนตรี  

2.2 เพ่ือพัฒนานโยบายและแผนระดับชาติวาด วยความม่ันคงแห งชาติ  ยุทธศาสตร และแผนงาน 

ท่ีเก่ียวของกับความม่ันคงแหงชาติ ท้ังความม่ันคงภายในประเทศ ความม่ันคงในภูมิภาค และความม่ันคงระหวางประเทศ 

2.3 เพ่ือใหการประเมินสถานการณภัยคุกคามดานความม่ันคงทุกรูปแบบ มีความครบถวน/สมบูรณ รอบดาน 

ทันสมัย และทันตอการเปลี่ยนแปลง  นําไปสูการเตรียมความพรอมและการจัดลําดับความสําคัญ ความเสี่ยง การเฝาระวัง 

และการแจงเตือนภัยไดอยางเหมาะสม 

 2.4 เพ่ือใหการอํานวยการ การประสานการปฏิบัติ การติดตาม ประเมินผล และการขับเคลื่อนนโยบายและ

ยุทธศาสตรความม่ันคงแหงชาติไปสูการปฏิบัติ มีความเชื่อมโยงสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกันตั้งแตระดับ

นโยบายจนถึงระดับปฏิบัติ 

 2.5 เพ่ือเสริมสรางเครือขายดําเนินงานดานความม่ันคง และสื่อสารสาธารณะ เก่ียวกับภารกิจดานความ

ม่ันคงตอภาคสวนท่ีเก่ียวของท้ังในและตางประเทศ 

2.5 เพ่ือพัฒนากลไกภายในของสํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติรองรับการขับเคลื่อนนโยบายความม่ันคง

แหงชาติ และการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารราชการและการปฏิบัติงานขององคกรใหมีระบบ กลไก และมาตรฐาน

การทํางานท่ีมีประสิทธิภาพและมุงประสิทธิผล 
 

3. กลุมเปาหมาย และผูมีสวนไดสวนเสีย : 

รัฐบาล และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 

4. กรอบวงเงินงบประมาณป 2562:  

 25,495,400 บาท 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ :  

ภายในประเทศและตางประเทศ 
 

6. ผูรับผิดชอบโครงการ  :  

6.1 สํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ โดยประกอบดวยหนวยงานภายใน ดังนี้ สํานักนโยบายและแผน 

ความม่ันคง สํานักประเมินภัยคุกคาม สํานักยุทธศาสตรการเตรียมพรอมและปองกันประเทศ กลุมพัฒนาองคความรู

ความม่ันคง กลุมพัฒนาระบบบริหาร กลุมงานกฎหมาย ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 

6.2 ศูนยปฏิบัติการตอตานการกอการรายสากล (กองบัญชาการกองทัพไทย) 
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7. ระยะเวลาดําเนินการ : 

ปงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) 
 

8. ผลประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

8.1 การขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร

ขาวกรองแหงชาติ (พ.ศ. 2558 – 2564) แผนการพัฒนาพ้ืนท่ีเพ่ือเสริมความม่ันคงของชาติ (พ.ศ. 2561 – 2564)  

เปนกรอบทิศทางในการใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะท่ีสามารถปองกันและแกไขปญหาความม่ันคงแหงชาติอยางมี

ประสิทธิภาพ ทําใหรัฐบาลสามารถนําไปประกอบการตัดสินใจ และหนวยงานท่ีเก่ียวของนําไปวางแผนการปฏิบัติงาน

รองรับได โดยมีเปาหมายเพ่ือปองกันและแกไขปญหาความม่ันคงแหงชาติท้ังในมิติภายในและภายนอกประเทศ  

การแจงเตือนภัยคุกคามท่ีกระทบตอความม่ันคงของชาติ และการปองกันและแกปญหาความม่ันคงในระดับพ้ืนท่ี 

8.2 ระบบการแจงเตือนภัย การรายงานการประเมินสถานการณดานความม่ันคงแหงชาติท่ีถูกตอง รวดเร็ว

ทันตอสถานการณ สามารถสรางความเชื่อม่ันใหแกสังคมและการเตรียมความพรอมเผชิญสถานการณและภัยคุกคาม 

8.3 ฐานขอมูลความม่ันคงและองคความรูดานความม่ันคงสามารถนําไปใชประโยชนในการจัดทําขอเสนอเพ่ือ

ประกอบการกําหนดทิศทาง แนวนโยบาย ยุทธศาสตรและนโยบายดานความม่ันคง และการจัดการองคความรูดาน

ความม่ันคง การพัฒนาฐานขอมูลดานความม่ันคง และการจัดตั้งคลังสมองดานความม่ันคง 

8.4 การพัฒนาปรับปรุงกฎหมายดานความม่ันคงสนับสนุนตอการใหคําปรึกษา การพัฒนานโยบาย และ

ยุทธศาสตรความม่ันคง และการขับเคลื่อนนโยบายความม่ันคงแหงชาติและยุทธศาสตรดานความม่ันคง 

8.5 การดําเนินงานดานความม่ันคงมีการประสานความรวมมืออยางใกลชิด และภาคสวนท่ีเก่ียวของ 

มีความเขาใจและรับทราบการดําเนินงานดานความม่ันคงอยางตอเนื่อง 

8.6 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป แผนปฏิบัติราชการประจําป แผนยุทธศาสตรพัฒนาองคกร สอดคลองกับ

นโยบายรัฐบาล/แผนบริหารราชการแผนดิน เก้ือหนุนการขับเคลื่อนนโยบายความม่ันคงแหงชาติ และการปฏิบัติ

ราชการท่ีมุงผลสัมฤทธิ์ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  

 

9. การประเมินผลโครงการ : 

9.1 หนวยงานท่ีเก่ียวของมีการวางแผนการปฏิบัติงานรองรับ และมีการรายงานผลการดําเนินงานตาม

ยุทธศาสตรและแนวทางท่ีเก่ียวของ 

 9.2 การตรวจสอบสถานการณปญหาความม่ันคงแหงชาติจากแหลงขอมูล กลไก เครือขาย และหนวยงาน 

ท่ีเก่ียวของอยางตอเนื่องเพ่ือรับทราบพัฒนาการของผลการดําเนินงานปองกันและคลี่คลายปญหา 

9.3 การสํารวจความเชื่อม่ันและความพึงพอใจ ของสังคมและหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีมีตอยุทธศาสตรและ

แนวทางท่ีเก่ียวของ 
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10. สรุปรายละเอียดงบประมาณและแผนดําเนินงานคาใชจายท่ี 1    

กิจกรรม งบประมาณ 
งบประมาณ 2562 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1.1 นโยบายความมั่นคงแหงชาติ พ.ศ. 2558 - 2564 

(7,362,300 บาท)  
2,836,425 2,294,925 1,225,925 1,005,025 

1) การประชุมสภาความมั่นคงแหงชาติและกลไกภายใต 

สภาความมั่นคงแหงชาติ รวม 5 ชุด 435,325 143,600 100,100 100,100 91,525 

2) การขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความ
มั่นคงแหงชาติ  
(1) การประชุมอนุกรรมการปฏิรูประบบงานความมั่นคง 
(จํานวน 4 ครั้ง) (2) การช้ีแจงนโยบายและแผนฯ ใน กทม. /
หลังปรับตามยุทธศาสตรชาติ (3) คณะอนุกรรมการจัดทํา
ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง/ปรับรางนโยบายและแผน
ระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ (4) การประชุม
คณะอนุกรรมการท่ีเก่ียวของกับการขับเคลื่อนภารกิจตามขอ
สั่งการ นรม. รนม. สภา มช. ใหสอดคลองกับนโยบายและ
แผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ (5) การประชุม
คณะกรรมการท่ีเก่ียวกับการพัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร 
แนวทางและแผนดานความมั่นคงของชาติ (52 ครั้ง) 
(6) สรางความรูความเขาใจตอการดําเนินงานภายใต
ยุทธศาสตรชาติและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคง
แหงชาติ ตอกลุมเจาหนาท่ีท้ังใน สมช. และเครือขายความ
มั่นคง (7) การประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานท่ีอยางเปน
ทางการ และการประชุมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับงานดานความ
มั่นคง (8) การประชุม ผูบริหาร สมช. (12 ครั้ง)  
(9) การประเมิน วิเคราะห จัดทําขอเสนอเชิงนโยบาย 
ประสานสวนราชการ และการบริหารจัดการ 

3,620,275 1,308,700 403,175 1,058,400 849,950 

3) การขับเคลือ่นโครงการสําคัญ ภายใตนโยบายและแผน
ระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ (1) ประชุม
คณะทํางานภายในเพ่ือขับเคลื่อนโครงการสําคัญ (5 ครั้ง)  
(2) ประชุมสวนราชการท่ีเก่ียวของกับการขับเคลื่อนโครงการ
สําคัญ (3 ครั้ง) (3) ประชุมคณะอนุกรรมการท่ีเก่ียวของกับ
การขับเคลื่อนโครงการสําคัญ (3 ครั้ง) 

213,125 14,725 67,425 67,425 63,550 

4) การศึกษาและพัฒนาแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคง
แหงชาติ (การกําหนดแนวทางการบูรณาการงาน Future 
Studies) และบูรณาการการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติดาน
ความมั่นคง 

583,225  583,225   

5) ความรวมมือดานความมั่นคงและประสานความ

รวมมือระหวางผูบริหารงานดานความมั่นคงไทย กับ

ผูบริหารงานความมั่นคงตางประเทศ หรือการเยือน 

ตาม MoU 

  

2,510,400 1,369,400 1,141,000 
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กิจกรรม งบประมาณ 
งบประมาณ 2562 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติ 

(รวม 1,285,800 บาท) 
424,310 295,700 295,700 270,090 

1) ประชุมกรรมการคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ 

และสวนราชการท่ีเกี่ยวของ 3 ชุด  195,800 64,610 45,000 45,000 41,190 

2) การอํานวยการประสานขับเคลื่อนยุทธศาสตรฯ 

(1) การประเมิน วิเคราะห จัดทําขอเสนอเชิงนโยบาย 

ประสานสวนราชการ และการบรหิารจัดการ (2) การ

ประชุมรวมกับหนวยงานความมั่นคงชายแดนของประเทศ

เพ่ือนบาน (3) การประชุมอํานวยการ ประสาน และ

ติดตามการดําเนินการเพ่ือขับเคลือ่นยุทธศาสตรการ

พัฒนาพ้ืนท่ีเพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติ (4 ครั้ง) (4) การ

เขารวมประชุมคณะกรรมการ พมพ.ทภ.1-4 ทรภ.1-3 

และ กปช.จต. และเขารวมประชุมสวนราชการท่ีเก่ียวของ 

(7 ครั้ง) 

1,090,000 359,700 250,700 250,700 228,900 

1.4 ยุทธศาสตรขาวกรองแหงชาติ พ.ศ. 2557-2561 

(รวม 8,708,500 บาท) 2,312,700 1,611,900 3,311,900 1,472,000 

1) ประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการและสวน

ราชการท่ีเกี่ยวของ รวม 6 ชุด 
989,600 326,500 227,600 227,600 207,900 

2) การติดตามและประเมินสถานการณความมั่นคง  

(1) การประเมิน วิเคราะห จัดทําขอเสนอเชิงนโยบาย 

ประสานสวนราชการ และการบริหารจัดการ (2) การ

ประสานงานดานการขาวในพ้ืนท่ีสวนภูมิภาค (3) การ

ประเมินสถานการณท่ีสงผลกระทบตอความมั่นคงกรณี

เรงดวนฉุกเฉิน (4) การประเมินสถานการณความมั่นคงใน

ภาพรวมและการเสริมสรางประสทิธิภาพในการบูรณาการ

และสรางเครือขายการทํางานของหนวยงานดานความ

มั่นคงและการขาว (5) การประเมนิสถานการณความไม

สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต (6) การประเมิน

สถานการณความมั่นคงในประเทศเปนการเฉพาะเรื่อง (7) 

การประเมินสถานการณความมั่นคงในภูมิภาคอาเซียน  

(8) การประชุมเชิงปฏิบัติการดานการขาวในพ้ืนท่ี  

(9) การประชุมแลกเปลี่ยนขอคดิเห็นเพ่ือสรางเครือขาย 

ความรวมมือระหวางประเทศท่ีเก่ียวกับภัยคุกคามท่ีอาจสง 

ผลกระทบตอความมั่นคงของชาติ (10) การประชุมติดตาม 

และอํานวยการขับเคลื่อนยุทธศาสตรขาวกรองแหงชาติ 

พ.ศ. 2558 - 2564 และประเมินสถานการณความมั่นคง

ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของศูนยประสานขาวกรองแหงชาติ 

6,018,900 1,986,200 1,384,300 1,384,300 1,264,100 
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กิจกรรม งบประมาณ 
งบประมาณ 2562 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

(ศป.ข.) (11) การประชุมหารือแลกเปลี่ยนขอมลูขาวกรอง

การประสานความรวมมือดานความมั่นคงกับประเทศ

เพ่ือนบาน ศึกษาสถานการณประกอบการจัดทํานโยบาย/

ยุทธศาสตร และการประเมินสถานการณดานความมั่นคง

ของชาต ิ

3) การประชุมความรวมมือความมั่นคงระหวางประเทศ 

(1) การประชุมหารือดานการตอตานการกอการราย

ระหวางไทย - อิสราเอล (Counter-Terrorism 

Dialogue) 

1,700,000 
  

1,700,000 
 

1.5 พัฒนาองคความรูดานความมั่นคง (รวม 4,595,100 บาท) 1,418,305 1,180,325 1,042,725 953,745 

1) การประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการและ

สวนราชการท่ีเกี่ยวของ รวม 3 ชุด 
483,000 159,300 111,000 111,000 101,700 

2) การบริหารสถาบันวิชาการ งานบริหารเครือขาย

ความมั่นคง การบูรณาการฐานขอมูลดานความมัน่คง  

(1) การประเมิน วิเคราะห จัดทําขอเสนอเชิงนโยบาย 

ประสานสวนราชการ และการบริหารจัดการดานการพัฒนา

องคความรูความมั่นคง (2) การประชุมเพ่ือบูรณาการ

ฐานขอมูลดานความมั่นคงดานตางๆ (18 ครั้ง)  

(3) การประชุมสัมมนาท่ีเก่ียวของกับองคความรูความมั่นคง 

(2 ครั้ง) (4) การเขารวมประชุมสัมมนาระหวาประเทศใน

ภูมิภาคอาเซียน (5) การเขารวมประชุมสมัมนาระหวาง

ประเทศ 

3,916,000 1,244,400 917,100 917,100 837,400 

3) การจัดทํารายงานสภาวะประเทศดานความมั่นคง 

พ.ศ.2560 (1) การประชุมFocus Group เพ่ือจัดทํา

รายงานสภาวะประเทศดานความมั่นคง พ.ศ. 2560 

137,600  137,600   

4) การพัฒนาองคความรูดานความมั่นคง/คลังความรู 

(ระบบหองสมดุ/คลังความรูออนไลน) 
58,500 14,625 14,625 14,625 14,625 

1.6 การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธภิาพการใชกฎหมายความมัน่คง  

(รวม 1,837,900 บาท) 
606,400 422,700 422,700 386,100 

1) การประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการและสวน

ราชการท่ีเกี่ยวของ รวม 3 ชุด 
327,950 108,200 75,400 75,400 68,950 

2) การพัฒนากฎหมายความมั่นคง 

(1) การระดมความคิดเห็นเพ่ือการจัดทํากฎหมายวาดวย

การตอตานการกอการราย (2 ครั้ง) (2) การพัฒนาและ

เพ่ิมประสิทธิภาพการใชกฎหมายความมั่นคง เพ่ือ

สนับสนุนการดําเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร

ความมั่นคง (1 ครั้ง)  

1,509,950 498,200 347,200 347,200 317,150 
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กิจกรรม งบประมาณ 
งบประมาณ 2562 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

(3) อํานวยการ ประสานขับเคลื่อน และบริหารจดัการการ

พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการใชกฎหมายความมั่นคง 

1.7 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคกร (รวม 490,000 บาท) 161,700 112,700 112,700 102,900 

(1) อํานวยการ ประสานขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรการ

พัฒนาองคกร (2) ประชุมคณะทํางานจัดทําแผน

เสรมิสรางวัฒนธรรมองคกร (3) การประชุมสัมมนาเชิง

ปฏิบัติการเพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร (4) การประชุม

เพ่ือประเมินผลการดําเนินงานตามแผนเสรมิสราง

วัฒนธรรมและปรับปรุงแผนการดาํเนินการประจําป

งบประมาณ 2562 

490,000 161,700 112,700 112,700 102,900 

1.8 งานพัฒนาแผนปฏิบัติราชการภายในองคกร (รวม 226,800 บาท) 74,800 52,200 52,200 47,600 

(1) การประชุมคณะทํางานพัฒนาแผนปฏิบัตริาชการ 

ประสาน และบูรณาการงบประมาณ ของ สมช (8 ครั้ง) 

(2) อํานวยการ ประสาน ขับเคลื่อนแผนปฏิบัตริาชการ

ภายในองคกร 

226,800 74,800 52,200 52,200 47,600 

1.9 การบริหารงานดานการขาวการกอการราย (รวม 450,000 บาท) 148,500 103,500 103,500 94,500 

(1) การประชุมสายงานขาวรวมกับหนวยปฏิบัติการพิเศษ 

(2) การตอตานงานขาวกรอง (3) การประสานขาวกรอง

กับมิตรประเทศ (4) การฝกอบรมหลักสูตรขาวกรองการ

ตอตานการกอการรายสากล 

450,000 148,500 103,500 103,500 94,500 

1.10 การปฏิบัติการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น (รวม 539,000 บาท) 177,800 123,900 123,900 113,400 

(1) การประชุมคณะกรรมการจริยธรรม (2) การ

ประชุมสมัมนา แนวทางการรณรงคเสรมิสรางและ

คุมครองจริยธรรม (3) การประชุมสัมมนา แนวทางการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริต (4) การอํานวยการ 

ประสาน ขับเคลื่อนดานการปฏิบัติการตอตานการทุจริต 

539,000 177,800 123,900 123,900 113,400 

รวม 25,495,400 8,208,940 6,181,460 6,674,860 4,430,140 
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 งบรายจายอ่ืน : แผนงานท่ี 3 

คาใชจาย (2) เสริมสรางความพรอมในการรักษาอํานาจอธิปไตย สถาบันหลัก 

ระบบการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 

1. หลักการและเหตุผล  : 

สํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ มีหนาท่ีใหคําปรึกษาและความเห็นตอสภาความม่ันคงแหงชาติ 

คณะรัฐมนตรี เพ่ือประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร แผนงาน และการอ่ืนท่ีเก่ียวของกับความ

ม่ันคงแหงชาติ อํานวยการและประสาน นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ ตลอดจนติดตาม 

ประเมิน วิเคราะห สถานการณความม่ันคง ซ่ึงการรักษาผลประโยชนแหงชาติในมิติความม่ันคงดานการรักษา

อํานาจอธิปไตย สถาบันหลัก ระบบการเมือง เศรษฐกิจและสังคม มีขอบเขตท่ีเก่ียวของกับการรักษาไวซ่ึงการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข การปกปองระบบเศรษฐกิจ และการเสริมสราง

ความม่ันคงปลอดภัย เพ่ือเปนตนทุนในการสรางเสถียรภาพทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม การดํารงอยูอยาง

ม่ันคง ยั่งยืน ของสถาบันหลักของชาติ และการดํารงอยูของชาติและประชาชนจากภัยคุกคาม โดยมีความเชื่อมโยง

และสอดคลองกับนโยบายและแผนระดับชาติ สรุป ดังนี้ 
 

แผนระดับ 1 แผนระดับ 2 

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

(พ.ศ. 2561 – 2680) 

นโยบายและแผนระดับชาติวาดวย 

ความมัน่คงแหงชาติ (พ.ศ. 2560 – 2564) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง  

ประเด็นท่ี 1, 3, 4 และในภาพรวม 

นโยบายท่ี 1, 2, 4, 7, 8, 10 และใน

ภาพรวม 

ยุทธศาสตรท่ี 5 

ประเด็นท่ี 1, 2, 3 และในภาพรวม 

ยุทธศาสตรท่ี 9 

ประเด็นท่ี 5 

ยุทธศาสตรท่ี 10 

ประเด็นท่ี 7 และ 8 

 

 จากการประเมินสถานการณดานความม่ันคง ปรากฏประเด็นท่ีสําคัญ ในหวงป พ.ศ. 2558 – 2564 สรุป

ดังนี้ คือ ความม่ันคงของสถาบันหลัก ซ่ึงเปนประเด็นท่ีมีความออนไหว และนํามาซ่ึงความขัดแยงระหวางกลุมตางๆ ใน

สังคม การจัดการการโยกยายถ่ินฐานประชากรแบบไมปกติ ซ่ึงมักจะเปนการยายถ่ินฐานในลักษณะเขาเมืองผิด

กฎหมาย ท่ีสงผลใหเกิดปญหาการผลักดันและสงกลับ และยังมีผูยายถ่ินฐานจํานวนมากตกคางอยูในประเทศไทย การ

ติดตามและประเมินสถานการณความม่ันคงภายในประเทศดานสังคม จิตวิทยา กลุมชาติพันธุ และสิทธิมนุษยชน ซ่ึง

เปนปญหาเชิงโครงสรางท่ียังคงตองการการแกไขปญหาในทุกมิติ การปองกันและแกไขปญหาอาชญากรรมขามชาติ 

การปองกันและแกไขปญหาการกอการราย ซ่ึงเปนปญหาท่ีมีความซับซอน เก่ียวโยงกันในหลายมิติ กอใหเกิด

ผลกระทบในหลายดาน และการสื่อสารสาธารณะดานความม่ันคง เพ่ือสรางใหเกิดความเขาใจในการปฏิบัติงานของ

สํานักงานฯ เผยแพรประชาสัมพันธบทบาทของ สํานักงานฯ 

สํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ ไดจัดทําโครงการคาใชจายท่ี 2 เสริมสรางความพรอมในการรักษา
อํานาจอธิปไตย สถาบันหลัก ระบบการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยการติดตาม ประเมิน และเสนอแนะ
แนวทางเพ่ือปองกันและแกไขปญหา ลดผลกระทบ ความเสี่ยง หรือเสริมสรางภูมิคุมกันท่ีครอบคลุมความม่ันคง
ของสถาบันหลัก การสรางปรองดองสมานฉันท การอยูรวมกันอยางสันติสุขของคนในชาติบนพ้ืนฐานของสังคมพหุ
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วฒันธรรม ผลกระทบอันเกิดจาก การโยกยายถ่ินของประชากรจากภายนอกประเทศ อาทิ การละเมิดสิทธิมนุษยชน 
การคามนุษย รวมถึงการรักษาหลักการ/คุณคาพ้ืนฐาน ความปลอดภัย และสุขภาวะของคนภายในรัฐ และการ
พัฒนาและขับเคลื่อน แนวทาง/ยุทธศาสตร และเสริมสรางความรวมมือดานความม่ันคงกับตางประเทศ ภายใต
แนวทางการรักษาความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติภายใตการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ยุทธศาสตรผูหลบหนีเขาเมืองท้ังระบบ แผนความม่ันคงเก่ียวกับชนตางวัฒนธรรม 
แนวทางดานสังคมจิตวิทยาท่ีเก่ียวของกับความสามัคคีเพ่ือสนับสนุนการสรางปรองดองสมานฉันท โดยมีเปาหมาย
เพ่ือเสริมสรางเสถียรภาพของประเทศและความม่ันคงปลอดภัยจากภัยคุกคามท่ีกระทบตอสถาบันหลักของชาติ 
ระบบการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม รวมถึงการดําเนินชีวิตของประชาชน 
 

2. วัตถุประสงค : 
2.1 เพ่ือใหประเทศมีทิศทาง แนวทาง แนวนโยบาย ยุทธศาสตร ในการรักษาและเสริมสรางความม่ันคง

ของสถาบันหลัก ระบบการเมือง เศรษฐกิจและสังคม และการปองกันภัยคุกคามทุกรูปแบบท่ีกระทบตอเสถียรภาพ
และความม่ันคงปลอดภัยภายในประเทศ 

2.2 เพ่ือใหการประสาน ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรความม่ันคง และกลไกในระบบงานความม่ันคง 
สามารถประสานสอดคลองและมีเอกภาพ 

2.3 เพ่ือใหมีการติดตามและประเมินสถานการณ การพัฒนาองคความรูเก่ียวกับการรักษาอํานาจอธิปไตย 
สถาบันหลัก ระบบการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ประกอบการจัดทําขอเสนอเพ่ือกําหนดทิศทาง แนวนโยบาย 
ยุทธศาสตรความม่ันคง ไดอยางเหมาะสม ทันเหตุการณ 

2.4 เพ่ือเสริมสรางความรวมมือดานความม่ันคงกับตางประเทศ ใหเกิดผลดีตอการรักษาผลประโยชนของชาติ
ในการปองกันและแกไขปญหาผูหลบหนีเขาเมืองท้ังระบบ การเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลัก การอยู
รวมกันของกลุมชาติพันธในประเทศ 
 

3. กลุมเปาหมายและผูมีสวนไดสวนเสีย : 
รัฐบาล และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 

4. งบประมาณป 2562 :  
10,981,300 บาท 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ : 
 ภายในประเทศและตางประเทศ 
 

6. ระยะเวลาดําเนินการ : 
ปงบประมาณ 2562  (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) 

 

7. ผูรับผิดชอบโครงการ : 
สํานักยุทธศาสตรความม่ันคงภายในประเทศ และสํานักยุทธศาสตรความม่ันคงเก่ียวกับภัยคุกคามขามชาติ 

สํานักนโยบายและแผนความม่ันคง 
 

8. ผลประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
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8.1 การดํารงอยูอยางม่ันคง ยั่งยืน ของสถาบันหลักของชาติ ประเทศมีเสถียรภาพและความม่ันคง

ปลอดภัยจากภัยคุกคาม โดยสามารถปองกันความเสี่ยง ลดระดับความรุนแรงของผลกระทบความม่ันคง และสราง

ภูมิคุมกัน และเปนท่ียอมรับของทุกภาคสวน   

8.2 การขับเคลื่อนแนวทางการรักษาความม่ันคงสถาบันหลักของชาติภายใตการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข แผนสงเสริมการอยูรวมกันภายใตสังคมพหุวัฒนธรรมใน

ประเทศไทย (พ.ศ. 2560 – 2564) และการแกไขปญหาความม่ันคงภายในประเทศและภัยคุกคามจากภายนอก  

มีความเปนรูปธรรม รัฐบาลและหนวยงานท่ีเก่ียวของสามารถนําไปประกอบการตัดสินใจเพ่ือปองกัน แกไข และ

พัฒนาความม่ันคงรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนกําหนดแนวทาง มาตรการ และแผนปฏิบัติงาน/

แผนงานงบประมาณ รองรับยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของ อยางเปนระบบ มีเอกภาพ ประสิทธิภาพ ทันตอสถานการณ 

สอดคลองเชื่อมโยง และเปนไปในทิศทางเดียวกันตั้งแตในทุกระดับ 

8.3 ความรวมมือดานความม่ันคงระหวางไทยกับตางประเทศ มีระดับความสัมพันธ ความรวมมือ การเปน

หุนสวนทางยุทธศาสตรท่ีดีรวมกันมากข้ึน และนานาชาติมีความเชื่อม่ันตอทาที มาตรการดําเนินงานของไทย ในการ

ในการปองกันและแกไขปญหาผูหลบหนีเขาเมืองท้ังระบบ การเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลัก กลุมชาติ

พันธในประเทศ เพ่ิมสูงข้ึน 

8.4 การพัฒนาระบบการประเมินกําลังอํานาจของชาติในดานการรักษาการรักษาอํานาจอธิปไตย สถาบันหลัก 

ระบบการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ท่ีมุงลดความเสี่ยง ความรุนแรง และสรางภูมิคุมกัน 
 

9. การประเมินผลโครงการ : 

9.1 หนวยงานท่ีเก่ียวของมีการวางแผนการปฏิบัติงานรองรับ และมีการรายงานผลการดําเนินงานตาม

ยุทธศาสตรและแนวทางท่ีเก่ียวของ 

 9.2 การตรวจสอบสถานการณปญหาความม่ันคงแหงชาติจากแหลงขอมูล กลไก เครือขาย และหนวยงาน

ท่ีเก่ียวของอยางตอเนื่องเพ่ือรับทราบพัฒนาการของผลการดําเนินงานปองกันและคลี่คลายปญหา 

9.3 การสํารวจความเชื่อม่ัน/ความพึงพอใจและความเขาใจของสังคมและหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีมีตอ

ยุทธศาสตรและแนวทางท่ีเก่ียวของ 
 

10. สรุปรายละเอียดงบประมาณและแผนดําเนินงาน คาใชจายท่ี 2 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

2.1 ความมั่นคงสถาบันหลัก (รวม 1,745,600 บาท)  576,000 401,400 401,400 366,800 

1) การประชมคุณคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการและ

สวนราชการท่ีเกี่ยวของ รวม 4 ชุด  
495,800 163,600 114,000 114,000 104,200 

2) การอํานวยการประสาน ขับเคลื่อน แนวทางการรักษา

ความมั่นคงสถาบันหลกัของชาติ  

(1) การติดตามและประสานความรวมมือในเชิงนโยบายกับ

หนวยงานราชการตางประเทศในการติดตามและความรวมมือ

ผูกระทําความผิดทางกฎหมาย (2) การติดตามประสานความ

1,249,800 412,400 287,400 287,400 262,600 
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กิจกรรม 
งบประมาณ 

งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

รวมมือกับหนวยงานราชการและองคการระหวางประเทศใน

การเสริมรางความรูความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับสถาบันหลัก

ของชาติและการแลกเปลี่ยนองคความรูดานสังคมจิตวิทยา 

(ประเด็นการแกปญหายาเสพติด การสงเสริมสิทธิมนุษยชน 

การสรางความสมานฉันทในสังคมพหุวัฒนธรรม) (3) การ

ประชุมสัมมนาวิชาการเก่ียวกับการสรางความรูความเขาใจ

เก่ียวกับสถาบันหลัก (4) ประชุมสวนราชการท่ีเก่ียวของเพ่ือ

ทบทวนปรับปรุงแนวทางการรักษาความมั่นคงสถาบันหลักของ

ชาติ (5) การอํานวยการ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน

ตามแนวทางการรักษาความมั่นคงสถาบันหลกัของชาติฯ 

2.2 งานการจัดการการโยกยายถิ่นฐานของประชากรแบบไมปกติ 

(รวม 2,030,400 บาท) 
670,000 466,900 466,900 426,600 

1) ประชุมกรรมการ/คณะอนกุรรมการ และสวนราชการท่ี

เกี่ยวของ 2 ชุด 
119,500 39,400 27,400 27,400 25,300 

2) การอํานวยการ ประสาน ขับเคลื่อน การจัดการการ

โยกยายถิ่นฐานของประชากรแบบไมปกติ (1) การประชุม

หารือและแลกเปลี่ยนองคความรูเรื่องผูหลบหนีเขาเมืองและการ

แกไขปญหาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ (2) การประชุมกับหนวยงานท่ี

เก่ียวของในประเด็นการโยกยายถ่ินฐานของประชากร และการเขา

รวมการประชุมในกระบวนการบาหลตีามคาํเชิญ (3) การประชุม

เชิงปฏิบัติการเพ่ืออํานวยการและช้ีแจงยุทธศาสตรการแกปญหา

ผูหลบหนีเขาเมืองท้ังระบบ (4) การเขารวมประชุมกับหนวยงานท่ี

เก่ียวของ (5) การประเมิน วิเคราะห จัดทําขอเสนอเชิงนโยบาย 

ประสานสวนราชการ และการบริหารจัดการเก่ียวกับการจดัการ

โยกยายถ่ินฐานของประชากรแบบไมปกต ิ

1,910,900 630,600 439,500 439,500 401,300 

2.3 งานการติดตามและประเมินสถานการณความมั่นคงภายในประเทศ

ดานสังคมจิตวิทยา กลุมชาติพันธุ และสิทธิมนุษยชน (2,221,000 บาท) 
732,900 510,800 510,800 466,500 

1) ประชุมกรรมการ/คณะอนกุรรมการ และสวนราชการท่ี

เกี่ยวของ 3 ชุด 
323,175 106,600 74,300 74,300 67,975 

2) การอํานวยการ ประสาน ขับเคลื่อน การติดตามและ

ประเมินสถานการณความมั่นคงภายในประเทศดานสังคม

จิตวิทยา กลุมชาติพันธุ และสิทธิมนุษยชน (1) การประชุม

หารือเพ่ือเสรมิสรางความรูความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับสถาบัน

หลักของชาติใหกับคนไทยในตางประเทศ และการประชุมหารือ

เพ่ือแลกเปลี่ยนองคความรูดานสังคมจิตวิทยา (ประเด็นการแกไข

ปญหายาเสพติด และการเสรมิสรางสทิธิมนุษยชน) (2) การ

ประชุมสวนราชการท่ีเก่ียวของเพ่ือตดิตามสถานการณ

ภายในประเทศและประเด็นท่ีเก่ียวของกับงานดานสังคมจิตวิทยา 

1,897,825 626,300 436,500 436,500 398,525 
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กิจกรรม 
งบประมาณ 

งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

(3) การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือประเมินสถานการณ

ความมั่นคงภายในประเทศในประเด็นดานสังคมจติวิทยา สิทธิ

มนุษยชน ในพ้ืนท่ีตางๆ (4) การเขารวมประชุมกับหนวยงานท่ี

เก่ียวของ (5) การประเมิน วิเคราะห จัดทําขอเสนอเชิงนโยบาย 

ประสานสวนราชการ และการบริหารจัดการเก่ียวกับการจัดการ

การโยกยายถ่ินฐานของประชากรแบบไมปกติ 

2.4 ยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหาอาชญากรรมขามชาติ 

(พ.ศ. 2558 – 2564) (2,650,900 บาท) 
874,700 609,700 609,700 556,800 

1) ประชุมกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะทํางาน และการ

ประชุมสวนราชการท่ีเกี่ยวของ 2 ชุด 
67,700 22,300 15,600 15,600 14,200 

2) การอํานวยการ ประสาน ภารกิจความมัน่คงดานการ

ปองกันและแกไขปญหาอาชญากรรมขามชาติ (1) การ

ประชุมเจาหนาท่ีอาวุโสดานอาชญากรรมขามชาติ (SOMTC) 

(2) การประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนดานอาชญากรรมขาม

ชาติ (AMMTC) (3) การประชุมระหวางประเทศอ่ืนๆ ในดาน

ความรวมมือเก่ียวกับการปองกันและแกไขปญหา

อาชญากรรมขามชาติ (4) การประชุมระหวางประเทศอ่ืนๆ 

ในดานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร (5) การประชุม/สัมมนา 

เพ่ือช้ีแจง อํานวยการ/ประสาน/ตดิตามการปฏิบัติใหเปนไป

ตามยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหาอาชญากรรม

ขามชาติและความมันคงปลอดภยัไซเบอร (6) การประเมิน 

วิเคราะหจัดทําขอเสนอเชิงนโยบาย ประสานสวนราชการและ

การบริหารจัดการเก่ียวกับภารกิจความมั่นคงดานการปองกัน

และแกไขปญหาอาชญากรรมขามชาต ิ

2,583,200 852,400 594,100 594,100 542,600 

2.5 ยุทธศาสตรการตอตานการกอการราย (พ.ศ. 2560 – 2564) 

(1,910,700 บาท) 
627,450 440,450 440,450 402,350 

1) ประชุมกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะทํางาน และการ

ประชุมสวนราชการท่ีเกี่ยวของ รวม 2 ชุด  
49,800 12,450 12,450 12,450 12,450 

2) อํานวยการ ประสานขับเคลื่อน ยุทธศาสตรการตอตาน

การกอการราย (1) การประชุมระหวางประเทศในภารกิจ

ดานการปองกันและแกไขปญหาการกอการราย (2) การ

ประชุม/สัมมนา เพ่ือช้ีแจง อํานวยการ ประสานงาน/ติดตาม

การปฏิบัติใหเปนไปตามยุทธศาสตรการปองกันและแกไข

ปญหาการกอการราย (3) การเผยแพรองคความรูดานการ

ตอตานการกอการราย อาชญากรรมขามชาติ และภยั

คุกคามรูปแบบใหม (4) การประเมิน วิเคราะหจัดทําขอเสนอ

เชิงนโยบาย ประสานสวนราชการและการบริหารจัดการ

เก่ียวกับภารกิจความมั่นคงดานการตอตานการกอการราย 

1,860,900 615,000 428,000 428,000 389,900 



S27 

 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

2.6 สื่อสารสาธารณะดานความมั่นคง (รวม 422,700 บาท) 136,825 97,825 97,825 90,225 

1) ประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการและสวน

ราชการท่ีเกี่ยวของ 1 ชุด 
33,300 8,325 8,325 8,325 8,325 

2) การสื่อสาร ประชาสัมพันธ ภารกิจความมั่นคง  

(1) การจัดนิทรรศการ (2) การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ

เผยแพรงานความมั่นคง (3) ประชุมบูรณาการ

ประชาสมัพันธงานความมั่นคง (1 ครั้ง) 

389,400 128,500 89,500 89,500 81,900 

รวม 10,981,300 3,617,875 2,527,075 2,527,075 2,309,275 
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งบรายจายอ่ืน : แผนงานท่ี 3 

คาใชจาย (3) เสริมสรางความพรอมในการรกัษาดุลยภาพทางการเมืองระหวางประเทศ/ 

ปฏิสัมพันธกับภายนอกประเทศ 

1. หลักการและเหตุผล  :   

การรักษาผลประโยชนแหงชาติในมิติความม่ันคงดานการรักษาดุลยภาพและสภาวะแวดลอมระหวาง

ประเทศ มีขอบเขตท่ีเก่ียวของกับความสามารถในการรักษาผลประโยชนของชาติภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาวะ

แวดลอมระหวางประเทศ การอยูรวมกันอยางสันติสุขในประชาคมอาเซียน และการมีเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคม

ระหวางประเทศ นําไปสูการรักษาผลประโยชนของชาติโดยการเสริมสรางสภาวะแวดลอมและการสรางปฏิสัมพันธท่ี

เหมาะสมกับภายนอกประเทศ ท้ังใน ระดับภูมิภาค และระดับโลก โดยมีความเชื่อมโยงและสอดคลองกับนโยบาย

และแผนระดับชาติ สรุป ดังนี้ 

แผนระดับ 1 แผนระดับ 2 

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

(พ.ศ. 2561 – 2680) 

นโยบายและแผนระดับชาติวาดวย 

ความมัน่คงแหงชาติ (พ.ศ. 2560 – 2564) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง  

ประเด็นท่ี 4 

นโยบายท่ี 4 และ 16 ยุทธศาสตรท่ี 5 

ประเด็นท่ี 3 และ 5 

ยุทธศาสตรท่ี 9 

ประเด็นท่ี 5  

ยุทธศาสตรท่ี 10 

ประเด็นท่ี 7 และ 8 

 

จากการประเมินสถานการณดานความม่ันคง ปรากฏประเด็นท่ีสําคัญ ในหวงป พ.ศ. 2558 – 2564 สรุป

ดังนี้ คือ ความเปลี่ยนแปลงของบริบทความม่ันคงในระดับโลก มีแนวโนมท่ีจะเปลี่ยนแปลงไปสูหลายข้ัวอํานาจ การ

ขยายตัวของความสัมพันธระหวางประเทศในระดับภูมิภาค และการพัฒนาความสัมพันธระหวางไทยกับประเทศ

เพ่ือนบาน มีพัฒนาการของกลุมประเทศอาเซียนท่ีจะมีความเชื่อมโยงและรวมตัวกันมากข้ึน มี การคาอาวุธขนาด

เล็กและอาวุธเบา การสะสมอาวุธตามแบบ โดยประเทศไทยสนับสนุนความพยายามระหวางประเทศในการปองกัน

และปราบปรามการคาอาวุธขนาดเล็กและอาวุธเบาอยางผิดกฎหมาย และสงเสริมความรวมมือในระดับภูมิภาค

ภายใตเง่ือนไขของกฎหมายและศักยภาพของไทย 

สํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ ไดจัดทําโครงการคาใชจายท่ี 3 เสริมสรางความพรอมในการรักษาดุลยภาพ

ทางการเมืองระหวางประเทศ/ปฏิสัมพันธกับภายนอกประเทศ เพ่ือรองรับนโยบายและแผนระดับชาติ ขางตน โดย

การติดตาม ประเมิน เสนอแนะแนวทาง และกําหนดทาทีตอกลุมประเทศตางๆ เพ่ือรักษาผลประโยชนแหงชาติใน

มิติระหวางประเทศ ความม่ันคงบริเวณชายแดนและการพัฒนาความสัมพันธระหวางไทยกับประเทศเพ่ือนบาน 

ประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน การขยายตัวของความสัมพันธระหวางประเทศในระดับภูมิภาค และ

ความเปลี่ยนแปลงของบริบทความม่ันคงในระดับโลก การดําเนินการท่ีสําคัญประกอบดวย การพัฒนาและขับเคลื่อน 

แนวทาง/แผน/ยุทธศาสตร เฉพาะเรื่อง และเสริมสรางความรวมมือดานความม่ันคงกับตางประเทศภายใต

ยุทธศาสตรความม่ันคงตอประเทศมหาอํานาจ ยุทธศาสตรตอประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน พ.ศ. 
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2558 - 2564 ยุทธศาสตรความม่ันคงของไทยตอประเทศรอบบาน และแผนบริหารจัดการชายแดนดาน 

ความม่ันคง (พ.ศ. 2558 – 2564)  แนวทางท่ีเก่ียวของกับการคาอาวุธท่ีสอดคลองกับพันธกรณีระหวางประเทศ  

โดยมีเปาหมายเพ่ือรักษาดุลยภาพและสภาวะแวดลอมระหวางประเทศ และการรักษาผลประโยชนแหงชาติในมิติ

ระหวางประเทศ ท้ังในระดับประเทศเพ่ือนบาน ระดับภูมิภาค การอยูรวมกันอยางสันติสุขในประชาคมอาเซียน

และระดับโลก โดยเฉพาะความสัมพันธกับประเทศมหาอํานาจ 
 

2. วัตถุประสงค : 

2.1 เพ่ือใหประเทศมีทิศทาง แนวทาง แนวนโยบาย ยุทธศาสตรในการรักษาและเสริมสรางการรักษาดุลยภาพ

ทางการเมืองระหวางประเทศ สามารถรักษาผลประโยชนแหงชาติในสภาวะแวดลอมระหวางประเทศ การอยูรวมกัน

อยางสันติสุขในประชาคมอาเซียน และการมีเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมระหวางประเทศ 

2.2 เพ่ือใหการประสาน การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรความม่ันคง กลไกในระบบงานความม่ันคง 

หนวยงานระดับนโยบาย สามารถประสานสอดคลองและมีเอกภาพ  

2.3 เพ่ือใหมีการติดตามและประเมินสถานการณและการพัฒนาความรูท่ีเก่ียวกับสภาวะแวดลอมและ

วิกฤตการณความม่ันคงท่ีกระทบตอการรักษาดุลยภาพทางการเมืองระหวางประเทศ 

2.4 เพ่ือเสริมสรางความรวมมือดานความม่ันคงกับตางประเทศ ใหเกิดผลดีตอการรักษาผลประโยชนของชาต ิ

การรักษาดุลยภาพและสภาวะแวดลอมระหวางประเทศ การอยูรวมกันอยางสันติสุขในประชาคมอาเซียน 
 

3. กลุมเปาหมาย และผูมีสวนไดสวนเสีย : 

รัฐบาล และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 

4. งบประมาณป 2562  :  

 14,513,400 บาท 
 

5. พ้ืนดําเนินการ :  

ภายในประเทศ และตางประเทศ 
 

6. ระยะเวลาดําเนินการ : 

ปงบประมาณ 2562  (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) 
 

7. ผูรับผิดชอบโครงการ  :  

สํานักยุทธศาสตรความม่ันคงระหวางประเทศ  และสํานักยุทธศาสตรความม่ันคงชายแดนและประเทศรอบบาน 

 

8. ผลประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

8.1 การดําเนินความรวมมือและความสัมพันธดานความม่ันคงของประเทศไทยกับตางประเทศ  

ท้ังประเทศเพ่ือนบาน ประชาคมอาเซียน ประเทศในภูมิภาค ประเทศมหาอํานาจ และระดับโลก สนับสนุนใหเกิด

การรักษาผลประโยชนแหงชาติ สรางและพัฒนาความเชื่อม่ันท่ีมีตอประเทศไทยเพ่ิมสูงข้ึน โดยสามารถปองกัน

ความเสี่ยง ลดระดับความรุนแรงของผลกระทบความม่ันคง และสรางภูมิคุมกัน และเปนท่ียอมรับของทุกภาคสวน 
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8.3 การขับเคลื่อนยุทธศาสตรตอประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน พ.ศ. 2558 – 2564 

ยุทธศาสตรความม่ันคงของไทยตอประเทศเพ่ือนบาน พ.ศ. 2559 – 2564 แผนการบริหารจัดการชายแดน  

พ.ศ. 2559 – 2564 มีความเปนรูปธรรม รัฐบาลและหนวยงานท่ีเก่ียวของสามารถนําไปประกอบการตัดสินใจเพ่ือ

ปองกัน แกไข ตลอดจนกําหนดแนวทาง มาตรการ และแผนปฏิบัติงานรองรับยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของ  

8.4 หนวยงานท่ีเก่ียวของและทุกภาคสวนมีความเขาใจและมองเห็นทาที จุดยืนของประเทศไทยในเวที

การเมืองและความม่ันคงในระดับภูมิภาคและระดับโลก ท้ังทวิภาคีและพหุภาคี และเตรียมพรอมรับมือตอ 

การเปลี่ยนแปลงตางๆ ของระบบโลก รวมถึงปองกันการถูกแสวงหาประโยชนจากประเทศตางๆ  

8.5 การติดตามและประเมินสถานการณ การพัฒนาความรู และการพัฒนาระบบการประเมินกําลัง

อํานาจของชาติเก่ียวกับการรักษาดุลยภาพทางการเมืองระหวางประเทศ ท่ีมุงลดความเสี่ยง ความรุนแรง และ

สรางภูมิคุมกัน เพ่ือกําหนดทิศทาง แนวนโยบาย ยุทธศาสตรความม่ันคง ไดอยางเหมาะสม ทันเหตุการณ 
 

9. การประเมินผลโครงการ 

 9.1 หนวยงานท่ีเก่ียวของมีการวางแผนการปฏิบัติงานรองรับ และมีการรายงานผลการดําเนินงานตาม

ยุทธศาสตรและแนวทางท่ีเก่ียวของ 

 9.2 การตรวจสอบสถานการณปญหาความม่ันคงแหงชาติจากแหลงขอมูล กลไก เครือขาย และหนวยงาน

ท่ีเก่ียวของอยางตอเนื่องเพ่ือรับทราบพัฒนาการของผลการดําเนินงานปองกันและคลี่คลายปญหา 

9.3 การสํารวจความพึงพอใจและความเขาใจของสังคมและหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีมีตอยุทธศาสตรและ

แนวทางท่ีเก่ียวของ 
 

10. สรุปรายละเอียดงบประมาณและแผนดําเนนิงาน คาใชจายท่ี 3  

กิจกรรม งบประมาณ 
งบประมาณ 2562 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

3.1 ยุทธศาสตรตอประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 

พ.ศ. 2558 - 2564  (รวม 4,711,000 บาท) 
1,454,875 1,108,575 1,108,575 1,038,975 

1) ประชุมกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะทํางาน และการ

ประชุมสวนราชการท่ีเกี่ยวของ 2 ชุด 
247,250 61,875 61,875 61,875 61,625 

2) การอํานวยการ ขับเคลื่อน ยุทธศาสตรตอประชาคมการเมือง

และความมั่นคงอาเซียน (1) การประชุม Shangri - La Dialogue 

ครั้งท่ี 18 (2) การเดินทางไปราชการตามภารกิจความรวมมือดาน

การเมืองและความมั่นคงอาเซียน (3) การเขาประชุม/อบรมสัมมนา

และดูงานในสาขาท่ีเก่ียวของกับความรวมมือดานการเมืองและ

ความมั่นคงอาเซียน (4) การประชุมสัมมนาดานความมั่นคงเฉพาะ

เรื่องประเด็นความมั่นคงลุมแมนํ้าโขง (5) การประชุมสัมมนาเพ่ือ

ตรวจสอบการและติดตามการดําเนินการตามยุทธศาสตรและ

แผนงานตอประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน โดยเฉพาะ

ประเด็นเรงดวนและการประชุมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ (6) การ

ประชุมสัมมนาระหวางประเทศในประเด็นความมั่นคงในอาเซียน 

3,463,750 1,143,000 796,600 796,600 727,550 
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กิจกรรม งบประมาณ 
งบประมาณ 2562 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

การบริหารจัดการชายแดน ความมั่นคงทางทะเล ความมั่นคงทาง 

ไซเบอร รวมกับสถาบัน APCSS (7) การประชุมสวนราชการท่ี

เก่ียวของเพ่ือตรวจสอบสถานการณตามยุทธศาสตรและแผนงานตอ

ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซยีน เพ่ือยกรางยุทธศาสตร

ตอประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซยีน (8) การประชุมสวน

ราชการท่ีเก่ียวของเพ่ือตรวจสอบสถานการณดานการเมืองและ

ความมั่นคงภายใตกรอบยุทธศาสตรตอประชาคมการเมืองและ

ความมั่นคงอาเซียน (9) การเขาพบ หารือ และเยี่ยมคารวะในโอกาส

ตางๆ (10) การประเมิน วิเคราะหจัดทําขอเสนอเชิงนโยบาย 

ประสานสวนราชการและการบริหารจัดการท่ีเก่ียวของ 

4) การพัฒนาองคความรูและศึกษาสถานการณอาเซียนระยะ 20 ป 1,000,000 250,000 250,000 250,000 250,000 

3.2 ยุทธศาสตรความมั่นคงของไทยตอประเทศมหาอํานาจ พ.ศ. ....  

(รวม 4,714,000 บาท) 
1,505,075 1,081,700 1,121,675 1,005,550 

1) ประชุมกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะทํางาน และการ

ประชุมสวนราชการท่ีเกี่ยวของ 1 ชุด 
79,950 39,975  39,975  

2) ความรวมมือดานความมั่นคงไทย – รัสเซีย  

(1) ประชุมคณะกรรมการความรวมมือดานความมั่นคงไทย-

รัสเซยี  เพ่ือเตรยีมการประชุมคณะทํางานรวมวาดวยความ

รวมมือดานความมั่นคงไทย-รัสเซยี (2) การประชุมคณะทํางาน

รวมวาดวยความรวมมือดานการเมืองระหวางไทย-รัสเซยี (3) 

ประชุมสวนราชการท่ีเก่ียวของเพ่ือเตรียมการสําหรับการประชุม

คณะทํางานรวมวาดวยความรวมมือดานความมั่นคงระหวาง

ไทย-รัสเซีย (4) ประชุมสวนราชการภายใน สมช. เพ่ือ

เตรียมการดานสารัตถะและการบริหารจดัการในการประชุม

คณะกรรมการ JWG Thai - Russia และ JWG - SC Thai - 

Russia ซึ่งฝายรัสเซียเปนเจาภาพป 2562 

616,150 203,300 141,700 141,700 129,450 

2) การจัดทําแนวทางทาทีของไทยตอกลุมประเทศตางๆ  

(1) ประชุมอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาแนวทางประเทศ

มหาอํานาจ ระยะ 2 ป (2) ประชุมสวนราชการท่ีเก่ียวของเพ่ือ

พิจารณาแกไขปรับปรุงแนวทางประเทศมหาอํานาจ 

337,950 111,500 77,700 77,700 71,050 

3) การอํานวยการ ประสาน ขับเคลื่อนการกจิดานความมั่นคง

ของไทยตอประเทศมหาอํานาจ 

(1) ประชุมระหวางประเทศเพ่ือศกึษาและหารือแนวทางการ

เปลี่ยนผานดานนโยบายและยุทธศาสตรของประเทศมหาอํานาจ

ตอไทยและภูมภิาคกับหนวยงานดานความมั่นคง (2) ประชุม

เพ่ือศึกษาและหารือแนวทางการเปลี่ยนผานดานนโยบายและ

ยุทธศาสตร แลกเปลี่ยนขอคิดเห็นเก่ียวกับแนวโนม นโยบาย 

2,879,950 950,300 662,300 662,300 605,050 
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กิจกรรม งบประมาณ 
งบประมาณ 2562 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

และทาทีของประเทศมหาอํานาจตอไทยและภูมภิาคกับ

นักวิชาการ (3) การเขาประชุม/อบรมตามพันธกรณีกรอบความ

รวมมือระหวางประเทศในภูมภิาค ประเทศมหาอํานาจ  

(4) การหารือและเขาเยี่ยมคารวะของผูแทนสวนราชการ

ตางประเทศเพ่ือหารือและแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นดานการ

ตางประเทศดานความมั่น (Courtesy Calls) (5) การประเมิน 

วิเคราะห จดัทําขอเสนอเชิงนโยบาย ประสานสวนราชการและ

การบริหารจัดการท่ีเก่ียวของ 

4) การพัฒนาองคความรู ศึกษา วิจัยเพ่ือปรับปรุงแนวทาง

ประเทศมหาอํานาจในหวง ป 2563-2565 (การจัดลําดับ

ประเทศมหาอํานาจดานความมั่นคงท่ีมีความสําคญักับประเทศ

ไทย โดยใชหลักเกณฑขององคการระหวางประเทศท่ีเช่ือถือได) 

800,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

3.3 ยุทธศาสตรความมั่นคงของไทยตอประเทศรอบบาน 

(พ.ศ. 2560 – 2564) (รวม 379,900 บาท) 
125,300 87,400 87,400 79,800 

1) การอํานวยการ ประสาน ขับเคลื่อนภารกจิดานความ

มั่นคงเกี่ยวกับยุทธศาสตรความมั่นคงของไทยตอประเทศรอบ

บาน (1) การประชุมติดตามและขับเคลื่อนยุทธศาสตรความ

มั่นคงแหงชาติของไทยตอประเทศรอบบาน พ.ศ.2560-2564 

(2) การอํานวยการ และบริหารจัดการ 

379,900 125,300 87,400 87,400 79,800 

3.4 งานบริหารจัดการชายแดนในมิติความมั่นคง (รวม 1,440,400 บาท) 459,975 335,075 335,075 310,275 

1) การประชุมคณะอนกุรรมการ การประชุมคณะอนุกรรมการ

พิจารณาการเปด - ระงับหรือปดจดุผานแดนประเภทตางๆ 
191,500 47,875 47,875 47,875 47,875 

2) การอํานวยการ ประสาน ขับเคลื่อน แผนบริหารจัดการ
ชาย แดนความมั่นคง พ.ศ.2559-2564 (1) การประชุม
ระหวางประเทศในภารกิจท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการ
ชายแดนในมิติความมั่นคงตามคําเชิญของหนวยงานตางๆ (2) 
การประชุมขับเคลื่อนติดตามการดําเนินการตามแผนบริหาร
จัดการชายแดนดานความมั่นคง และโครงการท่ีสาํคัญท่ี
เก่ียวของ (2) การประชุมสัมมนา กับหนวยงานตางๆ ในประเด็น
ท่ีเก่ียวกับการบรหิารจดัการชายแดนในมิติความมั่นคง  (3) การ
ประเมิน วิเคราะห จัดทําขอเสนอเชิงนโยบาย และประสานสวน
ราชการและการบริหารจัดการท่ีเก่ียวของ 

1,248,900 412,100 287,200 287,200 262,400 

3.5 งานการลดอาวุธและการควบคุมอาวุธตามแบบ (รวม 1,881,00 บาท) 613,825 434,225 434,225 398,725 

1) ประชุมกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะทํางาน และการ
ประชุมสวนราชการท่ีเก่ียวของ รวม 1 ชุด 

85,300 21,325 21,325 21,325 21,325 
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กิจกรรม งบประมาณ 
งบประมาณ 2562 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

2) การอํานวยการ ประสาน ขับเคลื่อนงานการลดอาวุธและ
ควบคุมอาวุธตามแบบ (1) การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
ประเมนิสถานการณและสภาพปญหาการแพรกระจายอาวุธผิด
กฎหมาย และความรวมมือดานตางๆ ท่ีเก่ียวของ (2) การ
ประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ เพ่ือดําเนินการตามแผนปฏิบัติการวา
ดวยการปองกัน ปราบปราม และขจดัการคาอาวุธเล็กและเบาอยาง
ผิดกฎหมายทุกรูปแบบ (PoA) (3) การประชุมคณะทํางานและสวน
ราชการท่ีเก่ียวของ ตามภารกิจการลดอาวุธและการควบคมุอาวุธ
ตามแบบ (8 ครั้ง) (4) การขอเขาพบ หารือ และเยี่ยมคารวะใน
โอกาสตางๆ เก่ียวกับภารกิจงานการลดอาวุธและการควบคมุอาวุธ
ตามแบบ (5) การประเมิน วิเคราะห จัดทําขอเสนอเชิงนโยบาย 
และประสานสวนราชการและการบริหารจัดการท่ีเก่ียวของ 

771,900 254,700 177,500 177,500 162,200 

3) การเขาประชุมตามพันธกรณีของสนธิสัญญาวาดวยการคา
อาวุธและอาวุธตามแบบอ่ืนๆ (1) การเขารวมประชุมกรอบ
พันธกรณีตางๆ ตามภารกิจงานการลดอาวุธและการควบคุมอาวุธ
ตามแบบ (CCW) (2) การเขารวมประชุมกรอบพันธกรณีตางๆ 
ตามภารกิจงานการลดอาวุธและการควบคุมอาวุธตามแบบ (UN 
PoA) (3) ประชุมรัฐภาคีสนธิสัญญาวาดวยการคาอาวุธ (ATT)  

1,023,800 337,800 235,400 235,400 215,200 

3.6 งานพัฒนารวมในอนุภูมภิาค (1,387,100 บาท) 455,800 319,500 319,500 292,300 

1) การประชุมสวนราชการท่ีเกี่ยวของเกี่ยวกับงานพัฒนารวม
ในอนุภูมภิาค 

24,000 6,000 6,000 6,000 6,000 

2) การอํานวยการ ประสาน ความรวมมือ (1) การตรวจสอบ
สภาพพ้ืนท่ีและปญหาความมั่นคงในแมนํ้าโขงจังหวัด (2) การ
ประชุมปรึกษาหารือศูนยประสานงานแมนํ้าโขง (3) การประเมิน 
วิเคราะห จดัทําขอเสนอเชิงนโยบาย และประสานสวนราชการ
และการบริหารจัดการท่ีเก่ียวของ 

1,363,100 449,800 313,500 313,500 286,300 

รวม 14,513,400 4,536,875 3,438,775 3,438,775 3,098,975 
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งบรายจายอ่ืน : แผนงานท่ี 3 

คาใชจาย (4) การบริหารจัดการองคกรตามหลักบริหารจัดการท่ีด ี

1. หลักการและเหตุผล :   

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) มาตรา 3/1 กําหนดใหการปฏิบัติหนาท่ีของ

สวนราชการ ตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีมาเปนกรอบในการดําเนินงาน กอปรกับนโยบายรัฐบาล  

ใหความสําคัญกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน โดยพัฒนาการดําเนินงานท่ีมุงเนนผลสัมฤทธิ์ 

การเปดเผยขอมูลขาวสาร การติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยมีพระราชกฤษฎีกาวาดวย

หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 เปนเครื่องมือในการบริหารจัดการ เพ่ือกอใหเกิด

ประโยชนสุขแกประชาชน และเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ 

สํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ  ไดจัดทําโครงการ คาใชจายท่ี  4 การบริหารจัดการองคกร 

ตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี โดยมุงพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกร การพัฒนาองคกร และ

เสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ โดยการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและความคุมคาในเชิง

ภารกิจของรัฐ ท้ังการบริหารการเงินและการคลัง การพัสดุ และระบบงานสนับสนุน การพัฒนาองคกร  

โดยการพัฒนาและขับเคลื่อนแผนดําเนินการท่ีสําคัญ อาทิ แผนพัฒนาองคกร แผนบริหารทรัพยากรบุคคล 

แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระบบและแผนการติดตามประเมินผล และแผนพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการในการดําเนินการ 

ตามพระราชบัญญัติการเปดเผยขอมูลขาวสารของทางราชการ  และบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  

2. วัตถุประสงค : 

2.1 เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกรและความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ โดยการบริหาร

ระบบการเงิน การคลัง และงบประมาณ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุม

ภายใน ระบบติดตามประเมินผล ใหมีความเหมาะสม ทันการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาระบบราชการของ

องคกรท่ีมีประสิทธิภาพและมุงเนนผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน ตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี   

2.2 เพ่ือใหองคกรมีระบบและมาตรฐานการปฏิบัติงาน และการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพ

บุคลากร ในการดําเนินงานตามภารกิจการจัดทําและขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรความม่ันคงท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

2.3 เพ่ือเสริมสรางระบบคุณธรรม ความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ และการปองกันและปราบปราม 

การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

3. กลุมเปาหมาย และผูมีสวนไดสวนเสีย : 

รัฐบาล และหนวยงานท่ีเก่ียวของ ผูบริหารและเจาหนาท่ีสํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ 

 

4. งบประมาณป 2562 :  

 4,675,000 บาท 
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5. พ้ืนท่ีดําเนินการ :  

ภายในประเทศ 

6. ระยะเวลาดําเนินการ : 

ปงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) 
 

7. ผูรับผิดชอบโครงการ  :  

สํานักเลขาธิการ กลุมพัฒนาระบบบริหาร 

 

8. ผลประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

8.1 มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ยุทธศาสตรการพัฒนา
องคกร และการพัฒนาระบบราชการขององคกรท่ีมุงเนนผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพและคุมคา
เพ่ิมข้ึน และสรางบุคลากรสูการเปนนักความม่ันคงมืออาชีพ 

8.3 การประเมินผลการดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการอยูในระดับท่ีดี  

8.4 องคกรและบุคลากรมีศักยภาพและขีดความสามารถของในการดําเนินงานตามภารกิจท่ี มี

ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน สามารถตอบสนองภารกิจดานความม่ันคงไดอยางเหมาะสม และทันตอสถานการณ 

การเปลี่ยนแปลง ประชาคมความม่ันคงมีความพึงพอใจ 

8.5 องคกรมีความโปรงใส ปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

9. การติดตามประเมินผล : 

9.1 การสํารวจความเชื่อม่ัน/ความพึงพอใจของสังคมและหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีมีตอการดําเนินงานของ

องคกร และนโยบายและยุทธศาสตรความม่ันคงแหงชาติ 

9.2 หนวยงานภายในมีการวางแผนการปฏิบัติงานรองรับ และมีการรายงานผลการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติงาน โครงการ และการติดตามประเมินผลจากผูบริหารอยางตอเนื่อง 

9.3 คํารับรองการปฏิบัติราชการขององคกรผานเกณฑการประเมินผลเปนประจําทุกป 

 

10. สรุปรายละเอียดงบประมาณและแผนดําเนนิงาน คาใชจายท่ี 4 

กิจกรรม งบประมาณ 
งบประมาณ 2562 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

4.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 

(รวม 3,419,000 บาท) 
1,128,400 786,300 786,300 718,000 

1) การบริหารการเงินและการคลัง (1) การประชุมเรื่อง

ระเบียบคาใชจายในการเดินทาง การจัดสัมมนาและเลี้ยงรับรอง  

(2) คณะทํางานจดัทําตนทุนผลผลติ (3) การสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานการบริหารการเงินและการคลัง 

388,800 128,300 89,400 89,400 81,700 
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กิจกรรม งบประมาณ 
งบประมาณ 2562 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

2) การบริหารการประชุม  (1) การอํานวยการประชุม 

สนับสนุนการปฏิบัติงานในการบรหิารการประชุม 
650,000 214,500 149,500 149,500 136,500 

3) การสนับสนุนการบริหารงานพัสดุ อาคารสถานท่ีและ

ยานพาหนะ  (1) โครงการอาคารสีเขียว (2) โครงการอพยพหนี

ไฟ (3) คณะทํางานประหยัดพลังงาน (4) คณะกรรมการบรหิาร

พัสดุ (5) การสนับสนุนการบริหารงานพัสดุ อาคาร สถานท่ี และ

ยานพาหนะ 

1,061,300 350,300 244,100 244,100 222,800 

4) การพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือขายสื่อสาร  (1) การ

ฝกอบรมผูปฏิบัติงานดานไอที (2) คาซอมแซมอุปกรณคอมพิวเตอร

และเครือขายสื่อสาร (3) การสนับสนุนการพัฒนาระบบสารสนเทศและ

เครือขาย 

851,400 281,000 195,800 195,800 178,800 

5) การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการเพ่ือการพัฒนา

องคกร (1) การอํานวยการขับเคลือ่น จัดทําคํารับรองการปฏิบัติ

ราชการ (2) คณะกรรมการบริหารการพัฒนาองคกรตามกรอบ 

PMQA (3) โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  

(4) การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาองคกร 

467,500 154,300 107,500 107,500 98,200 

4.2 พัฒนาองคกร ระบบ กลไก มาตรฐานการปฏิบัติงาน และเสริมสรางระบบ

คุณธรรมและขีดความสามารถบุคลากร (รวม 1,256,000 บาท) 
414,500 288,900 288,900 263,700 

1) การบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

(1) การวางแผนดานบริหารและพัฒนาบุคคล (2) ประชุม อ.ก.พ 

กระทรวงของ สมช.  และจดัประชุมคณะกรรมการประเมินผล

งานวิชาการ (3) การสนับสนุนการบริหารจดัการทรัพยากร

บุคคล (4) การพัฒนาขีดความสามารถ ในการวางแผนและบริหาร

กําลังคน (5) โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (6) การสนับสนุนงาน

การพัฒนาบุคคล 

536,000 176,900 123,300 123,300 112,500 

2) การสงเสริมและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย (1) อบรม

ใหความรูในการสงเสริมและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย (2) 

การสนับสนุนภารกิจเก่ียวกับการสงเสริมและเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย 

473,300 156,200 108,900 108,900 99,300 

3) งานสารบรรณและประชาสัมพันธ (การเปดเผยขอมูล

ขาวสารของราชการ) (1) สัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการตาม

พระราชบัญญัติขอมลูขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  

(2) การสนับสนุนการเปดเผยขอมลูขาวสารของราชการ 

246,700 81,400 56,700 56,700 51,900 

รวม 4,675,000 1,542,900 1,075,200 1,075,200 981,700 
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งบรายจายอ่ืน : แผนงานท่ี 3 

คาใชจาย (5) รายการคาใชจายในการเดินทางไปตางประเทศช่ัวคราว 

 
 

กิจกรรม งบประมาณ 
งบประมาณ 2562 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

รายการคาใชจายในการเดินทางไปตางประเทศช่ัวคราวและคาใชจาย

ในการเจรจาธรุกิจและประชุมนานาชาติ (รวม 310,000 บาท) 
 202,950 107,050 

 

โครงการ / หลักสูตรสําหรับนักบริหารระดับสูง  

( เชน นักปกครองระดับสูง ) 
94,250 

 
94,250 

  

โครงการ / หลักสูตรวิทยาลัยเหลาทัพ 79,700 
 

79,700 
  

โครงการ / หลักสูตรจิตวิทยาความม่ันคง 66,750 
  

66,750 
 

โครงการ / หลักสูตรขาวกรองทางยุทธศาสตร 40,300 
  

40,300 
 

โครงการ / หลักสูตร OCC และ หลักสูตร ILC 

(ภาษาอังกฤษ) 
29,000 

 
29,000 

  

รวม 310,000  202,950 107,050  
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งบรายจายอ่ืน : แผนงานท่ี 3 

คาใชจาย (6) เสริมสรางความพรอมในการรักษาอาณาเขต ดินแดน และฐานทรัพยากร 

1. หลักการและเหตุผล :   

การรักษาผลประโยชนแหงชาติในมิติความม่ันคงดานการเสริมสรางความพรอมในการรักษาอาณาเขต 

ดินแดน ฐานทรัพยากร และโครงสรางพ้ืนฐาน มีขอบเขตท่ีเก่ียวของกับการเสริมสรางใหประเทศมีความพรอมใน

การเผชิญวิกฤติการณท่ีกระทบตอความม่ันคงของชาติ การปองกันการรุกรานจากภายนอก การแกปญหาเสนเขต

แดน รวมถึงการปกปองรักษาฐานทรัพยากร โดยมีภารกิจท่ีสําคัญ คือ การพัฒนาศักยภาพในการปองกันประเทศ 

การพัฒนาขีดความสามารถในการรับมือกับการปฏิบัติการจากภัยคุกคาม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน และลดความเสี่ยงท่ีจะเกิดความเสียหายตอโครงสรางพ้ืนฐาน โดยมีความเชื่อมโยงและ

สอดคลองกับนโยบายและแผนระดับชาติ สรุป ดังนี ้

แผนระดับ 1 แผนระดับ 2 

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

(พ.ศ. 2561 – 2680) 

นโยบายและแผนระดับชาติวาดวย 

ความมัน่คงแหงชาติ (พ.ศ. 2560 – 2564) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

   1) ยุทธศาสตรชาติดานความมัน่คง  

ประเด็นท่ี 1, 3 และ 4 

   2) ยุทธศาสตรชาติดานการปรบัสมดลุ

และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ภาครัฐ 

นโยบายท่ี 4, 5, 7, 8, 10 และ 16 ยุทธศาสตรท่ี 5 

ประเด็นท่ี 1, 2 และ 3 

 

 

 จากการประเมินสถานการณดานความม่ันคง ปรากฏประเด็นท่ีสําคัญ ในหวงป พ.ศ. 2558 – 2564 สรุป

ดังนี้ คือ ความขัดแยงทางดินแดนและการใชกําลังทางการทหาร รวมถึงการแพรขยายอาวุธท่ีมีอํานาจทําลายลางสูง

และความเสี่ยงจากการปฏิบัติการการกอการราย ซ่ึงการขยายอิทธิพลและการพัฒนาขีดความสามารถของอาวุธ

นิวเคลียรและอาวุธทําลายลางสูงเปนปจจัยท่ีนําไปสูความตึงเครียดและความหวาดระแวงระหวางกัน 

สํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ ไดจัดทําโครงการคาใชจายท่ี 6 เสริมสรางความพรอมในการรักษา

อํานาจอธิปไตย อาณาเขต ดินแดน และฐานทรัพยากร โดยการติดตาม ประเมิน และเสนอแนะแนวทางเพ่ือ

ปองกันและแกไขปญหา ลดผลกระทบ ความเสี่ยง หรือเสริมสรางภูมิคุมกันเก่ียวกับการเตรียมพรอมแหงชาติ การ

รักษาเขตแดน ผลกระทบจากผูหนีภัยการสูรบตามพ้ืนท่ีชายแดนไทยกับประเทศเพ่ือนบาน การแพรขยายอาวุธท่ีมี

อํานาจทําลายลางสูงและความเสี่ยงจากการปฏิบัติการการกอการรายสากล และการพัฒนาและขับเคลื่อน 

แนวทาง/แผน/ยุทธศาสตร เฉพาะเรื่อง โดยมีเปาหมายเพ่ือเสริมสรางความพรอมของประเทศในดานตางๆ  

ในการรักษาอํานาจอธิปไตย อาณาเขต ดินแดน โครงสรางพ้ืนฐาน ตลอดจนทรัพยากรท่ีสําคัญของชาติ  

การป อ ง กั น ป ระ เท ศ  ก าร เต รี ยม พ รอม รั บ มื อ กับ วิ ก ฤติ ก ารณ ท่ี ก ระท บ ต อค วาม ม่ั น ค งขอ งช าติ  

ท้ังสาธารณภัย/ภัยพิบัติ ภัยสงคราม การกอการราย 
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2. วัตถุประสงค : 

2.1 เพ่ือใหประเทศมีทิศทาง แนวทาง แนวนโยบาย ยุทธศาสตรในการรักษาและเสริมสรางความม่ันคงตอ 

อาณาเขต ดินแดน ฐานทรัพยากร และโครงสรางพ้ืนฐาน สามารถรักษาผลประโยชนแหงชาติในดานบูรภาพแหงเขต

อํานาจรัฐ และการดํารงอยูอยางม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิทธิเหนือทรัพยากรชีวภาพ  

2.2 เพ่ือใหการประสาน การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรความม่ันคง กลไกในระบบงานความม่ันคง 

หนวยงานระดับนโยบาย ประสานสอดคลองและมีเอกภาพ 

2.3 เพ่ือใหมีการเตรียมความพรอมเผชิญวิกฤติการณท่ีกระทบตอความม่ันคงของชาติ ภัยสงคราม การกอ

การราย โดยสามารถปองกันความเสี่ยง ลดระดับความรุนแรงของผลกระทบความม่ันคง และสรางภูมิคุมกัน   

2.4 เพ่ือใหมีการติดตามและประเมินสถานการณ การพัฒนาองคความรู เก่ียวกับอาณาเขต ดินแดน  

ฐานทรัพยากรและโครงสรางพ้ืนฐาน ใหสามารถนําไปประกอบการจัดทําขอเสนอเพ่ือกําหนดทิศทาง แนวนโยบาย 

ยุทธศาสตรความม่ันคง ไดอยางเหมาะสม ทันเหตุการณ   
 

3. กลุมเปาหมาย และผูมีสวนไดสวนเสีย : 

รัฐบาล และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 

4. งบประมาณป 2562  :  

 7,290,200 บาท 
 

5. สถานท่ีดําเนินการ :  

ภายในประเทศ และตางประเทศ 
 

6. ระยะเวลาดําเนินการ : 

ปงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) 
 

 

7. ผูรับผิดชอบโครงการ :  

สํานักยุทธศาสตรความม่ันคงชายแดนและประเทศรอบบาน สํานักยุทธศาสตรความม่ันคงภายในประเทศ  

สํานักยุทธศาสตรความม่ันคงระหวางประเทศ ศูนยปฏิบัติการตอตานการกอการรายสากล (กองบัญชาการกองทัพไทย) 
 

8. ผลประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

8.1 การรักษาอาณาเขต ดินแดน ฐานทรัพยากร และโครงสรางพ้ืนฐาน รวมถึงการดํารงอยูอยางม่ันคงของ

ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิทธิเหนือทรัพยากรชีวภาพ และมีความพรอมในการเผชิญวิกฤติการณความม่ันคง ภัย

จากการสูรบ การกอการรายสากล  

8.2 การกําหนดแนวทางและการขับเคลื่อนการแกปญหาเสนเขตแดน และและสามารถควบคุมผลกระทบ

จากปญหาผูหนีภัยจากการสูรบ/ ผูไดรับผลกระทบจากภัยสงคราม บรรลุผลอยางมีประสิทธิภาพ ไมสงผลกระทบ

เชิงลบระหวางประเทศ  
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8.4 การขับเคลื่อนภารกิจความม่ันคงบรรลุผลอยางมีประสิทธิภาพ มีความเปนรูปธรรม รัฐบาลและ

หนวยงานท่ีเก่ียวของสามารถนําไปประกอบการตัดสินใจ เพ่ือปองกัน แกไข และพัฒนาความม่ันคงรวมกันไดอยาง

มีประสิทธิภาพ ตลอดจนกําหนดแนวทาง มาตรการ และแผนปฏิบัติงานรองรับยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของ 

8.5 การพัฒนาระบบการประเมินกําลังอํานาจของชาติในดานการเสริมสรางความพรอมในการรักษา

อาณาเขต ดินแดน และฐานทรัพยากร ท่ีมุงลดความเสี่ยง ความรุนแรง และสรางภูมิคุมกัน 
 

9. การประเมินผลโครงการ 

 9.1 หนวยงานท่ีเก่ียวของมีการวางแผนการปฏิบัติงานรองรับ และมีการรายงานผลการดําเนินงานตาม

ยุทธศาสตรและแนวทางท่ีเก่ียวของ 

 9.2 การตรวจสอบสถานการณปญหาความม่ันคงแหงชาติจากแหลงขอมูล กลไก เครือขาย และหนวยงาน

ท่ีเก่ียวของอยางตอเนื่องเพ่ือรับทราบพัฒนาการของผลการดําเนินงานปองกันและคลี่คลายปญหา 

9.3 การสํารวจความพึงพอใจและความเขาใจของสังคมและหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีมีตอยุทธศาสตรและ

แนวทางท่ีเก่ียวของ 
 

10. สรุปรายละเอียดงบประมาณและแผนดําเนนิงาน คาใชจายท่ี 6 

กิจกรรม งบประมาณ 
งบประมาณ 2562 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

6.1 งานเขตแดน (305,000 บาท) 
 

95,500 57,000 95,500 57,000 

1) การประชมคุณคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการและสวน

ราชการท่ีเกี่ยวของ รวม 1 ชุด 
150,000 37,500 37,500 37,500 37,500 

2) การประชุมระหวางประเทศในภารกิจเกี่ยวกบัการสํารวจและ

จัดทําหลักเขตแดน 
77,000 38,500  38,500  

3) การติดตามประเมินสถานการณเกี่ยวกับงานเขตแดน  

(1) การประชุม/สัมมนาและตรวจสอบสถานการณในพ้ืนท่ีท่ีมี

ประเด็นปญหาเขตแดนกับประเทศรอบบาน 

78,000 19,500 19,500 19,500 19,500 

6.2 งานเกี่ยวกับผูหนีภัยการสูรบตามพ้ืนท่ีชายแดนไทยกับประเทศเพ่ือนบาน 

(รวม 724,200 บาท) 
122,725 426,000 95,025 80,450 

1) การประชุมกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะทํางาน และการ

ประชุมสวนราชการท่ีเกี่ยวของ 2 ชุด 
107,050 31,325 22,200 31,325 22,200 

2) การอํานวยการประสานขับเคลื่อนการดําเนินการเกี่ยวกับผู

หนีภัยการสูรบตามพ้ืนท่ีชายแดนไทยกับประเทศเพ่ือนบาน (1) 

การประชุมเสวนาวิชาการสรางองคความรูเก่ียวกับพ้ืนฐานกฎหมาย

เก่ียวกับผูลี้ภัย และพิธีสารตางๆ (2) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ

อํานวยการ ประสานงานการดําเนินงานเก่ียวกับผูหนีภัยการสูรบจาก

เมียนมา (จํานวน 2 ครั้ง) (3) การเขารวมประชุมสวนราชการท่ี

เก่ียวของ 

277,050 91,400 63,700 63,700 58,250 

3) การประชุมในตางประเทศเพ่ือประชุมรวม 2 ฝาย (ไทย - 

เมียนมา) (1) การประชุมหารือกับผูบริหารระดับสูงของเมียนมา
340,100 

 
340,100 
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กิจกรรม งบประมาณ 
งบประมาณ 2562 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

และการตรวจเยี่ยมผูหนีภัยฯ ท่ีเดนิทางกลับมาตุภมู ิ

6.3 งานการไมแพรขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายลางสูง (2,181,000 บาท) 715,200 502,700 502,700 460,400 

1) การประชุมกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะทํางาน และการ

ประชุมสวนราชการท่ีเกี่ยวของ 1 ชุด 
56,000 14,000 14,000 14,000 14,000 

2) การอํานวยการ ประสาน ขับเคลื่อนประเด็นความมัน่คง การ

ไมแพรขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายลางสูง (1) การ

ประสานงานเพ่ือดําเนินการตามพันธกรณีความริเริ่มเพ่ือความ

มั่นคงจากการแพรขยายอาวุธท่ีมอีานุภาพทําลายลางสูง (PSI)  

(2) การประชุมสวนราชการท่ีเก่ียวของกับภารกิจงานการไมแพร

ขยายอาวุธท่ีอานุภาพทําลายลางสงู (จํานวน 4 ครั้ง) (3) การ

ประชุมคณะทํางานดานตางๆ ภายใตคณะอนุกรรมการ ท่ี

เก่ียวของกับภารกิจงานการไมแพรขยายอาวุธท่ีอานุภาพทําลาย

ลางสูง (จํานวน 2 ครั้ง) (4) การประชุม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการท่ี

เก่ียวของกับภารกิจการประสานงาน (5) การดําเนินการปองกัน 

และแกไขปญหาอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายลางสูง/สินคาท่ีใชไดสอง

ทาง (6) การปองกันการแพรขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายลาง

สูง/สินคาท่ีมีความสําคญัทางยุทธวิธี (7) การเขาพบ หารือ เยี่ยม

คารวะในโอกาสตางๆ (8) การประเมนิ วิเคราะหจัดทําขอเสนอเชิง

นโยบาย ประสานสวนราชการ และการบริหารจัดการภารกิจเก่ียวกับ

งานการไมแพรขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายลางสูง 

840,000 277,200 193,200 193,200 176,400 

3) การประชุมสมัมนาตามพันธกรณีระหวางประเทศตางๆ  

ในภารกิจงานการไมแพรขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายลางสูง 

(1) การประชุมคณะกรรมการเตรยีมการประชุมทบทวน

สนธิสัญญาการไมแพรขยายอาวุธนิวเคลียร (2) การประชุมรัฐภาคี

สนธิสัญญาหามอาวุธนิวเคลยีร (3) การประชุมตามกรอบ

พันธกรณีภารกิจงานไมแพรขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายลางสูง 

(4) การเดินทางไปราชการเพ่ือเขารวมประชุม/สัมมนา/อบรมใน

พันธกรณีตางๆ ตามภารกิจงานการไมแพรขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพ

ทําลายลางสูง (5) การประชุมรัฐภาคี การประชุมทบทวน การ

ประชุมรัฐภาคีสมัยวิสามัญ และการเวียนคําประกาศ ของ

สนธิสัญญาหามอาวุธนิวเคลียร  (ภายหลังจากท่ีไทยใหสัตยาบันแลว) 

1,285,000 424,000 295,500 295,500 270,000 

6.4 งานดํารงขีดความสามารถในการปฏิบัติการตอตานการกอการรายสากล  

(รวม 3,780,000 บาท) 
1,247,400 869,400 869,400 793,800 

(1) การฝกสวนลวงหนา (2) การฝกรวมกับ นปพ. เหลาทัพและ

สํานักงานตํารวจแหงชาติ (3) การฝกอบรมการแกไขปญหาการกอ

การรายในสถานการณวิกฤต (4) การฝกการบริหารวิกฤตการณ

ระดับชาติในดานการตอตานการกอการรายสากล (5) การตอตาน

3,780,000 1,247,400 869,400 869,400 793,800 
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กิจกรรม งบประมาณ 
งบประมาณ 2562 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

วัตถุระเบิดแสวงเครื่อง CIED (6) การฝกการยิงสนับสนุนจาก

อากาศยานระยะไกล 

6.5 การบริหารแผนงานงบประมาณและติดตามประเมินผล 75,000 75,000 75,000 75,000 

1) งานการบริหารแผนงานงบประมาณและติดตามประเมินผล 300,000 75,000 75,000 75,000 75,000 

รวม 7,290,200 2,147,225 1,953,500 1,744,025 1,445,450 
 



 

S43 

 

งบรายจายอ่ืน : แผนงานท่ี 3 

คาใชจาย (7) การจางท่ีปรึกษาพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือขาย สํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ 

1. หลักการและเหตุผล :   

1. รางพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. .... กําหนดใหหนวยรับงบประมาณจัดใหมีระบบการ

ติดตามและประเมินผลตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี สํานักงบประมาณกําหนด และใหจัดทํารายงานผลการใชจาย

งบประมาณท้ังผลการปฏิบัติงานให สํานักงบประมาณ และคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดกําหนดใหมีแผน

แมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  โดยสํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติรับผิดชอบอํานวยการประสานขับเคลื่อนแผน

แมบทดานความม่ันคง ซ่ึงจะตองมีการติดตามและรายงานผลอยางเปนระบบ 

2. ปจจุบัน สํานักงานฯ ของ สมช.  มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีขอจํากัดในการบริหารแผนงาน

งบประมาณและติดตามประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพเปนอยางมาก สงผลใหผูบริหารไมสามารถเรียกดูขอมูลท่ีเปน

ปจจุบันเพ่ือใชประกอบการตัดสินใจในการเรงรัดการดําเนินงาน และการเชื่อมโยงขอมูลดานตางๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือ

ใชประกอบการวิเคราะหจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน และการพัฒนาใหมีระบบฐานขอมูลสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานดานการวางแผนงบประมาณในข้ันตอนตางๆ 
 

2. วัตถุประสงค : 

1. เพ่ือใหมีการศึกษา พัฒนาและวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการแผนงาน

งบประมาณ และการติดตามและรายงานผล ประกอบดวยระบบงานหลัก ไดแก 1) การจัดทําแผนปฏิบัติการและ

แผนการใชจายงบประมาณ 2) การติดตามและรายงานผลการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณ 

2.เพ่ือพัฒนาระบบดังกลาวใหรองรับการบริหารแผนงานและการใชจายงบประมาณ การรายงานผลตอ

ผูบริหารและหนวยงานภายนอกและระบบตางๆ ของประเทศ อยางมีประสิทธิภาพ 
 

3. กลุมเปาหมาย และผูมีสวนไดสวนเสีย : 

ผูบริหารและเจาหนาท่ีสํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ 
 

4. งบประมาณป 2562  :  

 1,500,000 บาท 
 

5. สถานท่ีดําเนินการ :  

ภายในประเทศ 
 

6. ระยะเวลาดําเนินการ : 

ปงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) 
 

7. ผูรับผิดชอบโครงการ :  

สํานักนโยบายและแผนความม่ันคง และศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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8. ผลประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. สมช. มีรูปแบบ/แนวทาง/ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารแผนงานงบประมาณ การ

ติดตามผลและรายงานผล ในการติดตามความกาวหนาและสามารถจัดทํารายการการติดตามและรายงานผล

รูปแบบตางๆ ในระบบสารสนเทศ ใหใชงานงาย รวดเร็วและถูกตอง 

2. สมช. สามารถบริหารการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุเปาหมาย

ของรัฐบาลและแผนในระดับตางๆ 
 

 

9. การประเมินผลโครงการ 

 เชิงปริมาณ 

การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารแผนงานงบประมาณ และการติดตามผล  ครอบคลุม

ระบบและกระบวนงานท่ีเก่ียวของอยางครบถวน 

เชิงคุณภาพ 

รูปแบบ/แนวทาง การพัฒนาระบบสารสนเทศ สามารถใชเปนตนแบบการพัฒนาและประยุกตใช

เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการการปฏิบัติภารกิจ 
 

10. สรุปรายละเอียดงบประมาณและแผนดําเนนิงาน คาใชจายท่ี 6 

กิจกรรม งบประมาณ 
งบประมาณ 2562 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

7. การจางท่ีปรึกษาพัฒนาระบบสารสนเทศแลเครือขาย 

สํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ (1,500,000 บาท)  
375,000 375,000 375,000 375,000 

1) การจางท่ีปรึกษาพัฒนาระบบสารสนเทศแลเครือขาย 

สํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ 
1,500,000 375,000 375,000 375,000 375,000 

รวม 1,500,000 375,000 375,000 375,000 375,000 
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