


 
 

ส่วนที่ 1 

กรอบการจัดท าแผนปฏิบัติราชการส านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.2546 มาตรา 9 
ก าหนดไว้ว่า การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐให้ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการ  โดยแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่
จะต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความส าเร็จ
ของภารกิจ  และต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ส่วนราชการก าหนดขึ้น  
 

จากข้อกฎหมายข้างต้น ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามกรอบแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี สมช. (2561 - 2564) โดยสอดคล้องกับภารกิจของ
ประเทศและภารกิจของหน่วยงาน ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี นโยบายรัฐบาล นโยบายและแผนระดับชาติ
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 
2564) และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 รวมถึงมาตรการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  ก าหนดเป็นกรอบแนวทางในการจัดท า ดังนี้ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง  
(2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  

นโยบายที ่1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  
นโยบายที ่2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 

  2.1 การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน การบริหารจัดการชายแดน การสร้าง
ความมั่นคงทางทะเล การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การสร้างความไว้วางใจ  กับประเทศ
เพ่ือนบ้าน และการเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติการทางทหารร่วมกันของอาเซียน 
  2.2 เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

นโยบายที่เกี่ยวข้อง 
นโยบายที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน  ปราบปราม

การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
 

นโยบายรัฐบาล 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
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(4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันในสังคม (5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   

ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงเป็นยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับภารกิจของส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ  
โดยสาระส าคัญของยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคงที่เก่ียวข้องโดยตรงที่จะต้องน าไปสู่การถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติการ
ของหน่วยงาน สรุปสาระส าคัญท่ีเกี่ยวข้องได้ ดังนี้ 

 

1. การรักษาความสงบภายในประเทศ 
2. การพัฒนาศักยภาพในการป้องกันประเทศ พร้อมรับมือกับภัยคุกคามท้ังทางทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ 
3. การบูรณาการความร่วมมือกับต่างประเทศที่เอ้ือให้เกิดความมั่นคง ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ป้องกัน  

   ภัยคุกคามข้ามชาติ และคุณภาพชีวิตของคนในชาติ 
4. การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและทางทะเล 
5. การบริหารจัดการความมั่นคงให้สอดคล้องกันแผนงานพัฒนาอื่นๆ เพ่ือช่วยเหลือประชาชน และร่วม 

   พัฒนาประเทศ 
 

 
 
พระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2559 มาตรา 13 คณะรัฐมนตรีจัดให้มีนโยบายและแผน

ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติขึ้นตามข้อเสนอแนะของสภาความมั่นคงแห่งชาติ  โดยคณะรัฐมนตรีหรือ
หน่วยงานของรัฐแล้วแต่กรณี ใช้เป็นกรอบแนวทางหรือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ในการจัดท าแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน แผนนิติบัญญัติ การก าหนดยุทธศาสตร์หรือแผนด้านความมั่นคงเฉพาะเรื่อง แผนเตรียมพร้อม
แห่งชาติ แผนบริหารวิกฤตการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความม่ันคงแห่งชาติ หรือ ก าหนดแผนงานหรือโครงการที่เกี่ยวกับ
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ หรือ การปฏิบัติราชการอ่ืนใด ให้สอดคล้องกับนโยบาย
และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2564) เป็นแผนหลักของชาติที่เป็น
กรอบทิศทางการด าเนินการป้องกันแจ้งเตือน แก้ไข หรือ ระงับยับยั้งภัยคุกคามเพ่ือธ ารงไว้ซึ่งความมั่นคงแห่งชาติ 
ประกอบด้วยประเด็นความมั่นคง ดังนี้   
 

 

 

 

 
 
 

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2564 

1) การข่าวกรองและการประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคง  

2) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข              

3) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ  

4) การพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ            

5) การสร้างความสามัคคีปรองดอง  

6) การป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  

7) การบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง  
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แผนพัฒนาฯ ฉบับ 12 ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในด้านต่างๆ โดยยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้าง
ความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน  เป็นยุทธศาสตร์เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคง
ภายใน และป้องกันปัญหาภัยคุกคาม การสร้างความพร้อมในการบริหารจัดการด้านความมั่นคง และการป้องกัน
และแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดจากภัยคุกคามทั้งภัยทางทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ  การสร้างความสอดคล้องระหว่าง
นโยบายด้านความมั่นคงให้สนับสนุนเสถียรภาพและการพัฒนาด้านต่างๆ ให้ไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศ  

สาระส าคัญของยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง
และยั่งยืน ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับส านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ  ที่จะต้องน าไปสู่การถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติ
การของหน่วยงาน สรุปได้ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2564)  ฉบับ 12 
 

1. การรักษาความมั่นคงภายในเพื่อให้เกิดความสงบในสังคมและธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ 
2. การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยคุกคาม ทั้ง

การทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ 
3. การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง เพ่ือบูรณาการความร่วมมือกับ มิตรประเทศ เพ่ือ

ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ 
4. การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพ่ือคงไว้ซึ่งอ านาจอธิปไตยและ สิทธิ

อธิปไตยในเขตทางทะเล 
5. การบริหารจัดการความมั่นคงเพ่ือการพัฒนา เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่าง  แผนงานที่

เกี่ยวข้องกับความมั่นคงกับแผนงานการพัฒนาอ่ืนๆ ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 

8) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์  

9) การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  

10) การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยทุจริต  

11) การรักษาความมั่นคงพ้ืนที่ชายแดน  

12) การรักษาความมั่นคงทางทะเล               

13) การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ  

14) การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์  

15) การรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ  

16) การรักษาความมั่นทางพลังงาน  

17) การรักษาความมั่นคงด้านอาหารและน้ า  

18) การรักษาความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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การขับเคลื่อนภารกิจของ สมช. มีความสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของแผนงานภายใต้
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณฯ ดังนี้  
 

1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 

 

 

 

 

มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561    

เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
ส านักงานฯ ได้ก าหนดประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ  โดยยึดตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (มติคณะรัฐมนตรี 12 กันยายน 2560) ก าหนดเป้าหมาย 
การเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นรายไตรมาส ดังนี้  

งบรายจ่าย รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

-ภาพรวม (ร้อยละ) 96.00 30.29 22.00 22.00 21.71 

-รายจ่ายประจ า (ร้อยละ) 98.36 33.00 22.00 22.00 21.36 

-รายจ่ายลงทุน (ร้อยละ)  88 21.11 22.00 22.00 22.89 

 

 

  

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ 
 

1.3 แผนงานบูรณการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  

1.10 แผนงานพื้นฐานความม่ันคง 
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ส่วนที่ 2 

แผนปฏิบัติราชการส านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

1. ทิศทางการด าเนินงาน 

 

วิสัยทัศน์  

มุ่งเป็นองค์กรหลักในการก าหนดทิศทางนโยบายและยุทธศาสตร์เพ่ือเป็นหลักประกันในการรักษาความ
มั่นคงและผลประโยชน์แห่งชาติอย่างยั่งยืน 

พันธกิจ 

1. ให้ค าปรึกษา และเสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทาง และแผนด้านความมั่นคง เป็นทิศทาง 
ด้านความมั่นคงของประเทศ   

2. อ านวยการ ประสาน และติดตามประเมินผล เพ่ือขับเคลื่อนนโยบาย  ยุทธศาสตร์ แนวทาง และแผน
ด้านความมั่นคง ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

3. ประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคง และการเตรียมความพร้อมแห่งชาติและบริหารวิกฤติความมั่นคง 
ในการรับมือภัยคุกคามด้านความมั่นคง 

4. พัฒนาองค์ความรู้ด้านความม่ันคง และเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วน 
5. พัฒนาประสิทธิภาพและเสริมสร้างสมรรถนะองค์กรและบุคลากร เพ่ือเป็นองค์กรหลักด้านความมั่นคง 

เป้าหมาย 

1. ขับเคลื่อนการบริหาร การพัฒนา และแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการเสริมสร้างสภาวะแวดล้อม
ที่สันติสุข การฟ้ืนฟูความเชื่อมั่นและลดความหวาดระแวงระหว่างประชาชนกับรัฐ การพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน การส่งเสริมความต่อเนื่องของกระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติสุข การสร้าง
ความเข้าใจต่อสถานการณ์ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ และการจัดให้มีกลไกและ
โครงสร้างการบริหารจัดการของภาครัฐที่มีเอกภาพ 

2. ขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2564 และการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการประเมินสถานการณ์ความม่ันคง ภัยคุกคาม และการพัฒนาฐานข้อมูลและที่ปรึกษาด้านความม่ันคง
โดยพัฒนากระบวนการ/กลไกการขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติฯ ยุทธศาสตร์ข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ. 2558 - 2564 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติ การประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคงในเชิงยุทธศาสตร์และ
การแจ้งเตือนภัยคุกคาม การพัฒนากฎหมายด้านความมั่นคง และการพัฒนาฐานข้อมูลความมั่นคงและที่ปรึกษา
ด้านความมั่นคง เพ่ือเป็นกรอบทิศทางด าเนินงานด้านความมั่นคงของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง และจัดท า
ข้อเสนอแนะต่อสภาความม่ันคงแห่งชาติคณะรัฐมนตรีพิจารณาตกลงใจเพ่ือรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ ตลอดจน
การประสานส่วนราชการที่เก่ียวข้อง และการติดตาม และการประเมินผล  
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3. พัฒนาและการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ความม่ันคงเฉพาะเรื่อง รองรับยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2564 นโยบายรัฐบาล 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยติดตาม ศึกษา วิเคราะห์สถานการณ์ความมั่นคงเฉพาะเรื่อง 
ผลกระทบต่อความม่ันคงของประเทศ ตลอดจนคาดการณ์แนวโน้ม เพ่ือพัฒนาและจัดท านโยบายและยุทธศาสตร์
ความม่ันคงเฉพาะเรื่อง และการอ านวยการ ประสานการปฏิบัติ ระหว่างกระทรวง กรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในลักษณะบูรณาการ รวมทั้งการจัดท าข้อมูลด้านความมั่นคงเฉพาะเรื่อง เพ่ือให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะที่
เกี่ยวข้องต่อคณะรัฐมนตรี และสภาความมั่นคงแห่งชาติ ตลอดจนส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้อง  

4. เพิ ่ม ป ร ะ ส ิท ธ ิภ า พ ข อ ง  ส ม ช .  ใ น ก า ร พ ัฒ น า แ ล ะ ก า ร ข ับ เค ลื ่อ น  น โ ย บ า ย แ ล ะ
ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงให้บรรลุผล โดยการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการในด้านต่างๆ ให้ 
สอดคล้องกับโครงสร้าง ภารกิจ อ านาจหน้าที่ของ สมช. และนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

 

ภารกิจตามกฎหมาย 
 

พระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2559 มาตรา 21 ก าหนดอ านาจหน้าที่ของส านักงาน   
สภาความมั่นคงแห่งชาติ ดังต่อไปนี้ 

(1) รับผิดชอบในงานธุรการของสภาความมั่นคงแห่งชาติ และศึกษาและรวบรวมข้อมูลด้านความมั่นคง 
ที่เก่ียวกับงานของสภาความมั่นคงแห่งชาติ   

(2) จัดท าร่างนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติตามเป้าหมายและแนวทาง 
ทีส่ภาก าหนดเพ่ือเสนอต่อสภาความมั่นคงแห่งชาติ  

(3) เสนอแนะและให้ความเห็นต่อสภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือคณะรัฐมนตรีเพ่ือประกอบ 
การพิจารณาก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน และการอื่นที่เก่ียวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติ 

(4) ให้ค าปรึกษา เสนอแนะ และให้ความเห็น ตลอดจนอ านวยการและประสานการปฏิบัติงาน 
ใดๆ เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

(5) ติดตาม ประเมิน วิเคราะห์ และแจ้งเตือนสถานการณ์ด้านความมั่นคง การเปลี่ยนแปลง  
ของสถานการณ์ สภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงในเชิงยุทธศาสตร์ พิสูจน์ทราบและคาดการณ์ภัยคุกคาม และ  
การประเมินก าลังอ านาจของชาติ  

(6) ประสานงานหรือร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศในกิจการด้านความม่ันคงระหว่างประเทศ 
ด้านการประเมินสภาวะแวดล้อม ด้านความมั่นคงในเชิงยุทธศาสตร์ และด้านวิชาการท่ีเกี่ยวกับความมั่นคง 

(7) ศึกษา วิจัย รวบรวม พัฒนา ส่งเสริม และเผยแพร่ข้อมูลหรือองค์ความรู้เกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติ  

(8) ปฏิบัติหน้ าที่ อ่ืนตามที่บัญญัติ ไว้ในพระราชบัญญัตินี้ และกฎหมายอ่ืน หรือตามที่ 
สภาความมั่นคงแห่งชาติ  นายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
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2. กรอบวงเงินงบประมาณของส านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติและมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ  ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2561 ใน 3 แผนงาน จ านวน 304,883,000 บาท ดังนี้  

o แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ วงเงิน 88,145,700 บาท  
o แผนงานพ้ืนฐานความมั่นคง วงเงิน 137,520,100 บาท ประกอบด้วย (1) งบด าเนินงาน 

25,384,000 บาท (2) งบลงทุน 25,883,000 บาท  (3) งบรายจ่ายอื่น 86,253,100 บาท  
o แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านความม่ันคง) วงเงิน 79,217,200 บาท 

งบรายจ่าย รายการงบประมาณ งบประมาณ สัดส่วน 
แผนงาน  1 แผนงาน
บูรณาการขับเคลื่อนการ
แก้ไขปัญหาและพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

รวม 88,145,700 28.9 
งบรายจ่ายอื่น   
ค่าใช้จ่าย 1 การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 78,304,300  
ค่าใช้จ่าย 2 การด าเนินตามนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 9,841,400  

แผนงาน  2 แผนงาน
พื้นฐานความมั่นคง 

รวม 137,520,100 45.1 

งบด าเนินงาน รวม 25,384,000 8.325 
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 16,559,000  
2. ค่าสาธารณูปโภค 8,825,000  

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 25,883,000 8.5 
1. ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 5,711,500  
2. ครุภัณฑ์อื่น ๆ  19,434,000  

3. ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 737,500  

งบรายจ่ายอื่น รวม 86,253,100 28.3 
ค่าใช้จ่ายที่ 1 การเสริมสร้างความพร้อมในการรักษาอาณาเขต ดินแดน และ
ฐานทรัพยากร 

20,250,000 
 

 

ค่าใช้จ่ายที่ 2 การเสริมสร้างความพร้อมในการรักษาดุลยภาพทางการเมือง
ระหว่างประเทศ/ ปฏิสัมพันธ์กับภายนอกประเทศ 

14,372,700  

ค่าใช้จ่ายที่ 3 การบริหารจัดการองค์กรตามหลักบริหารจัดการที่ดี 4,675,000  
ค่าใช้จ่ายที่ 4 รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศช่ัวคราวและ
ค่าใช้จ่ายในการเจรจาธุรกิจและประชุมนานาชาติ 

310,000  

ค่าใช้จ่ายที่ 5 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ 25,495,400  
ค่าใช้จ่ายที่ 6 การเสริมสร้างความพร้อมในการรักษาอ านาจอธิปไตย สถาบันหลัก 
ระบบการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
 
 

21,150,000  
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งบรายจ่าย รายการงบประมาณ งบประมาณ สัดส่วน 
แผนงานบุคลากรภาครัฐ รวม 79,217,200 25.9 
 1. งบบุคลากร 76,828,500  

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจ า 67,291,300  
    1.1.1 เงินเดือน 62,751,300  
    1.1.2 ค่าจ้างประจ า 4,540,000  
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 9,537,200  
2. งบด าเนินงาน 2,388,700  

 

2.1 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ/ แผนปฏิบัติงาน ของ สมช. ตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ  
แผนงาน วงเงิน 1 (ต.ค.-ธ.ค.) 2 (ม.ค.-มี.ค.) 3 (เม.ย.-มิ.ย.) 4 (ก.ค.-ก.ย.) 

ภาพรวม ร้อยละ 96.00 30.29 22.00 22.00 21.71 
รวม จ านวน(ล้านบาท) 304,883,000.00 92,349,060.70 67,074,260.00 67,074,260.00 66,190,099.30 
แผนงานที่ 1  88,145,700.00 26,699,332.53 19,392,054.00 19,392,054.00 19,136,431.47 
งบรายจ่ายอื่น (ล้านบาท) 88,145,700.00 26,699,332.53 19,392,054.00 19,392,054.00 19,136,431.47 
แผนงานที่ 2 137,520,100.00 41,654,838.29 30,254,422.00 30,254,422.00 29,855,613.71 
งบรายประจ า (ร้อยละ) 98.36 33.00 22.00 22.00 21.36 
งบรายประจ า (ล้านบาท) 112,136,100.00 37,004,913.00 24,669,942.00 24,669,942.00 23,952,270.96 

งบลงทุน   (ร้อยละ) 88.00 21.11 22.00 22.00 22.89 
งบลงทุน   (ล้านบาท) 25,384,000.00 5,358,562.40 5,584,480.00 5,584,480.00 5,810,397.60 
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แผนงาน วงเงิน 1 (ต.ค.-ธ.ค.) 2 (ม.ค.-มี.ค.) 3 (เม.ย.-มิ.ย.) 4 (ก.ค.-ก.ย.) 
แผนงานบุคลากรภาครัฐ 
(ร้อยละ) 

100.00 25.00 25.00 25.00 25.00 

แผนงานบุคลากรภาครัฐ 
(ล้านบาท) 

79,217,200.00 19,804,300 19,804,300 19,804,300 19,804,300 

 

3. สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ส านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ  

 

 

 
      เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

         สมช. เป็นผู้น าในเรื่องเก่ียวกับการเสนอแนะนโยบายด้านความม่ันคงของประเทศ 

    กลยุทธ์ 

1. ก าหนดทิศทาง เสริมสร้างศักยภาพในการเป็นที่ปรึกษาและเสนอแนะนโยบาย/ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง                                       

2. ก าหนดท่าทีที่เหมาะสมในการด าเนินความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความม่ันคงกับต่างประเทศ 
  

 

 
  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
 ประเทศมีความพร้อมในการบริหารจัดการภัยด้านความม่ันคง 
 กลยุทธ์  
1. เสริมสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์เครือข่ายด้านความมั่นคง/ประชาคมข่าวกรองด้านความมั่นคงทั้งใน
และต่างประเทศ                         

2. เสริมสร้างและพัฒนาระบบฐานข้อมูลความม่ันคง องค์ความรู้ด้านความมั่นคง และประสานความ
ร่วมมือกับหน่วยงานและสถาบันวิชาการท้ังภายในและภายนอกประเทศ                                          

3. พัฒนาศักยภาพการประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคง และการแจ้งเตือนสถานการณ์และภัยคุกคาม
ด้านความมั่นคง                            

4. เสริมสร้างความเข้าใจระหว่างฝ่ายการเมือง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

 

 

 
  

1.  ยุทธศาสตร์ เสริมสร้างความเป็นผู้น าด้านความม่ันคงของประเทศ 

 

2.  ยุทธศาสตร์ เสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการภัยด้านความม่ันคง 
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
1. ประเทศมีการบูรณาการแผนงาน กฎหมาย และการบริหารจัดการในการขับเคลื่อนงานด้านความ
มั่นคง 

2. จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัย มีการพัฒนาอย่างทั่วถึง และสอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนในพื้นท่ี 

กลยุทธ์ 
1. บูรณาการและขับเคลื่อนนโยบาย/ยุทธศาสตร์และแผนด้านความมั่นคงไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม                            

2. ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายด้านความมั่นคงให้สอดคล้องกับภารกิจและการปฏิบัติงานของ สมช. และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง                   

3. ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 

 
       

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
          สมช. มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และสร้างบุคลากรสู่การ
เป็นนักความมั่นคงมืออาชีพ 

   กลยุทธ์ 
          1. สร้างและพัฒนาบุคลากรให้เป็นนักยุทธศาสตร์ความม่ันคงมืออาชีพ                                        

2. ส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี เพ่ือจัดท าและเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านความมั่นคง
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ สมช.                                                     

3. พัฒนารูปแบบและการบริหารจัดการภายในองค์กรให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพเพ่ือ
ตอบสนองต่อสถานการณ์ด้านความมั่นคงที่เปลี่ยนแปลงไป 

4. เสริมสร้างระบบคุณธรรมความโปร่งใสและเพ่ิมประสิทธภิาพระบบงานและสร้างกลไกการป้องกันการทุจริต                                                         

5. บริหารจัดการสถานที่ปฏิบัติงานพร้อมจัดให้มีระบบสนับสนุนการท างานอย่างเหมาะสม เพ่ือรองรับ
การขยายตัวขององค์กรในอนาคต 

3. ยุทธศาสตร์ พัฒนาการขับเคลื่อนงานด้านความม่ันคงไปสู่การปฏิบัติ 

 

4. ยุทธศาสตร์ ยกระดับขีดความสามารถการบริหารจัดการภายในองค์กร 
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สรุปแผนปฏิบัติราชการ ส านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ พ.ศ. 2561 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 
โครงการ/รายการ

งบประมาณ 
หน่วย

รับผิดชอบ 
1. เสริมสร้างความ
เป็นผู้น าดา้นความ
มั่นคงของประเทศ 
 

สมช .เป็นผู้น าใน
เรื่องเกี่ยวกับการ
เสนอแนะนโยบาย
ด้านความมั่นคง
ของประเทศ 

1. ก าหนดทิศทาง เสริมสร้างศกัยภาพในการ
เป็นที่ปรึกษาและเสนอแนะนโยบาย/
ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 

1. จ านวนของนโยบาย ข้อเสนอแนะ 
แนวทาง และมาตรการ เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหาด้านความม่ันคง                                                     
2. ระดับความส าเร็จการจัดท านโยบาย 
ยุทธศาสตร์ แนวทาง และแผนด้านความมั่นคง                                               
3. ระดับความส าเร็จในการล าดับ
ความส าคัญของประเด็นความม่ันคงหลัก                             
4. ร้อยละความเชื่อมั่นและความพึงพอใจ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

5 เรื่อง 
 
 
ร้อยละ 100 
 
ร้อยละ 100 
 
ร้อยละ 80 

5,310,447 งบรายจ่ายอื่น 
แผนงานพืน้ฐาน
ความมั่นคง 
ค่าใช้จ่าย 1,2,5,6 

สนผ. สปภ. 
สตป. สภน. 
สภช. สชป. 
กกม. 

2. ก าหนดท่าทีที่เหมาะสมในการด าเนิน
ความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความ
มั่นคงกับต่างประเทศ 

5,186,845 งบรายจ่ายอื่น 
แผนงานพื้นฐาน
ความมั่นคง 
ค่าใช้จ่าย 2 

สนผ. สรป. 

2. เสริมสร้าง
ศักยภาพการ
บริหารจดัการภัย
ด้านความมั่นคง 

ประเทศมคีวาม
พร้อมในการ
บริหารจดัการภัย
ด้านความมั่นคง 

1. เสริมสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์
เครือข่ายดา้นความมั่นคง/ประชาคมข่าว
กรองด้านความมั่นคงทั้งในและ
ต่างประเทศ 

1. จ านวนความตกลงตามกรอบความ
ร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ                                          
มั่นคง 
 

2 ประเทศ/ปี 29,355,210 งบรายจ่ายอื่น 
แผนงานพืน้ฐาน
ความมั่นคง 
ค่าใช้จ่าย 1,2,5,6 

สนผ. สปภ. 
สตป. สภน. 
สภช. สชป. 
สรป. 

2. เสริมสร้างและพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ความมั่นคง องค์ความรูด้้านความมั่นคง 
และประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน
และสถาบันวิชาการทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ 

2. ระดับความส าเร็จในการจัดท าฐานข้อมูล
ด้านความม่ันคง                                                                      

ร้อยละ 100 3,932,000 งบรายจ่ายอื่น 
แผนงานพื้นฐาน
ความมั่นคง 
ค่าใช้จ่าย 1,5,6 

กพอ. สภน. 

3. พัฒนาศักยภาพการประเมินสถานการณ์ด้าน
ความมั่นคง และการแจ้งเตือนสถานการณ์และ
ภัยคุกคามด้านความมั่นคง 

3.  จ านวนรายงานการประเมินสถานการณ์
ความมั่นคง 

 2,558,300 งบรายจ่ายอื่น 
แผนงานพื้นฐาน
ความมั่นคง 
ค่าใช้จ่าย 5 

สปภ. 

1
1

 



 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 
โครงการ/รายการ

งบประมาณ 
หน่วย

รับผิดชอบ 
  4. เสริมสร้างความเข้าใจระหว่างฝา่ย

การเมือง หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และการมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

4. ร้อยละความเชื่อมั่นและความพึงพอใจ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

ร้อยละ 80 611,000 งบรายจ่ายอื่น 
แผนงานพื้นฐาน
ความมั่นคง 
ค่าใช้จ่าย 5 

สนผ. และทุก 
ส านัก/ศูนย์/
กลุ่มงาน 

3.พัฒนาการ
ขับเคลื่อนงานด้าน
ความมั่นคงไปสู่การ
ปฏิบัต ิ

1. ประเทศมี
การบูรณาการ
แผนงาน กฎหมาย 
และการบริหาร
จัดการในการ
ขับเคลื่อนงานด้าน
ความมั่นคง 

1. บูรณาการและขับเคลื่อนนโยบาย/
ยุทธศาสตร์และแผนดา้นความมั่นคงไปสู่
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

1. ระดับความส าเร็จการบูรณาการแผนงาน 
กฎหมาย และการบริหารจัดการในการ
ขับเคลื่อนงานด้านความม่ันคง                        
2. ร้อยละโครงการส าคัญภายใต้แผนปฏิบัติ
การรองรับนโยบายและแผนระดับชาติว่า
ด้วยความม่ันคงแห่งชาติแล้วเสร็จ                              

ร้อยละ 80 
 
 
ร้อยละ 80 

25,449,508 งบรายจ่ายอื่น 
แผนงานพื้นฐาน
ความมั่นคง 
ค่าใช้จ่าย 1,2,5,6 

สนผ. สตป. 
สภน. สภช. 
สชป. สรป. 
สปภ. 

2. ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายดา้นความ
มั่นคงให้สอดคล้องกับภารกิจและการ
ปฏิบัติงานของ สมช. และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

3. ระดับความส าเร็จการพัฒนากฎหมาย
ด้านความม่ันคง 

ร้อยละ 80 1,606,490 งบรายจ่ายอื่น 
แผนงานพื้นฐาน
ความมั่นคง 
ค่าใช้จ่าย 5 

กกม. 

2. จังหวัดชายแดน
ภาคใต้มีความ
ปลอดภัย มีการ
พัฒนาอย่างท่ัวถึง 
และสอดคล้องกับ
ความต้องการของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

3. ขับเคลื่อนการแกไ้ขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต ้

 

4. ระดับความส าเร็จการบูรณาการแผนงาน 
กฎหมาย และการบริหารจัดการในการ
ขับเคลื่อนงานเพื่อแก้ไขปัญหาในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 
5. จ านวนเหตุการณ์ลดลง 
 

ร้อยละ 80 
 

จ านวนเหตุการณ์
ลดลงไม่น้อย
กว่าร้อยละ 30 
เปรียบเทียบกับ
ค่าเฉลี่ย 3 ปี
ย้อนหลัง 

88,145,700 งบรายจ่ายอื่น 
แผนงานบูรณาการ 
ค่าใช้จ่าย 
1,2,3,4,5,6 

สชต. 
สล.คปต. 

4. ยกระดับขีด
ความสามารถการ

สมช. มีการพัฒนา
ระบบบรหิาร

1. สร้างและพัฒนาบุคลากรให้เปน็นัก
ยุทธศาสตร์ความมั่นคงมืออาชีพ 

1.ร้อยละของบุคลากรได้รับการพัฒนา
สมรรถนะตามเกณฑ์ท่ีก าหนด                      

ร้อยละ 80 
 

1,095,990 งบรายจ่ายอื่น 
แผนงานพื้นฐาน

สลก. (กบท.) 

1
2

 



 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 
โครงการ/รายการ

งบประมาณ 
หน่วย

รับผิดชอบ 
บริหารจดัการ
ภายในองค์กร 

จัดการตาม
หลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่
ดี และสร้าง
บุคลากรสู่การเป็น
นักความมั่นคงมือ
อาชีพ 

  
 

ความมั่นคง 
ค่าใช้จ่าย 3,4 

2. ส่งเสรมิและพัฒนาระบบสารสนเทศ
และเทคโนโลยี เพื่อจัดท าและเช่ือมโยง
ฐานข้อมูลด้านความมั่นคงเพื่อสนบัสนุน
การปฏิบัติงานของสมช. 

2. ร้อยละความส าเร็จในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 
3. ร้อยละความส าเร็จการเบิกจ่ายงบลงทุน 
(รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) 
 

ร้อยละ 80 
 
ร้อยละ 88 

851,400 
 
 
 

5,711,500 

งบรายจ่ายอื่น 
แผนงานพื้นฐาน
ความมั่นคง 
ค่าใช้จ่าย 3 
งบลงทุน/ ค่า
ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

สลก. (ศทส.) 

3. พัฒนารูปแบบและการบริหารจดัการ
ภายในองค์กรให้มีความคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองต่อ
สถานการณ์ด้านความมั่นคงที่
เปลี่ยนแปลงไป 

3.ร้อยละการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณ      
4.ระดับความส าเร็จการด าเนินการตามค า
รับรองการปฏิบัติราชการ 

ร้อยละ 96/
เป้าหมาย
รัฐบาล 
ระดับ 3 

2,757,800 งบรายจ่ายอื่น 
แผนงานพื้นฐาน
ความมั่นคง 
ค่าใช้จ่าย 3,5 

สลก. (กบค. 
กบป. กพบ. 
สนผ.) 

4. เสริมสร้างระบบคณุธรรมความโปร่งใส
และเพิ่มประสทิธิภาพระบบงานและสรา้ง
กลไกการป้องกันการทุจริต 

5.ระดับความส าเร็จการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส 
6.ระดับความส าเร็จการด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร   

ระดับ 3 
 
ร้อยละ 80 

796,700 งบรายจ่ายอื่น 
แผนงานพื้นฐาน
ความมั่นคง 
ค่าใช้จ่าย 3,5 

ศปท., สลก. 
(กบส.) 

 5. บริหารจัดการสถานท่ีปฏิบัติงานพร้อม
จัดให้มีระบบสนับสนุนการท างานอย่าง
เหมาะสม เพื่อรองรับการขยายตัวของ
องค์กรในอนาคต 

7. ระดับความส าเร็จการปรับปรุงและ
พัฒนาอาคารสถานท่ีเพื่อรองรับการ
ขยายตัวในอนาคต 
8. ระดับความส าเร็จการเบิกจ่ายงบลงทุน 
(รายการครุภัณฑ์และค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง) 

ร้อยละ 80 
 
ร้อยละ 87 

2,041,310 
 
 
 
 

งบรายจ่ายอื่น 
แผนงานพื้นฐาน
ความมั่นคง 
ค่าใช้จ่าย 3 
 
 

สลก. (พอย.) 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 
โครงการ/รายการ

งบประมาณ 
หน่วย

รับผิดชอบ 
 

19,434,000 
737,500 

งบลงทุน/ 
1. ครุภัณฑ์อื่น ๆ 
2. ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

     79,217,200 งบบุคลากร  

      
16,559,000 

 
8,825,000 

งบด าเนินงาน/ 
1. ค่าตอบแทน ใช้
สอยและวัสดุ 
2. ค่าสาธารณูปโภค 

 

 

รายละเอียดงบประมาณขับเคลื่อนภารกิจ (งบรายจ่ายอ่ืน) เชื่อมโยงเป้าหมายเชิงนโยบายกับเป้าหมายการให้บริการของหน่วยงานตามแผนงานงบประมาณ 

เป้าหมายเชิงนโยบาย เป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน 
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

ผลผลิต/ โครงการ งบประมาณ 
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

นโยบายที่ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐ
และการต่างประเทศ 
  2.1 การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
การเมืองและความมั่นคงอาเซียน การ
บริหารจดัการชายแดน การสร้างความ
มั่นคงทางทะเล การแกไ้ขปัญหา
อาชญากรรมข้ามชาติ การสร้างความ
ไว้วางใจ กับประเทศเพื่อนบ้าน และการ
เสรมิสร้างศักยภาพในการปฏิบัติการทาง

เป้ าหมาย : ประเทศมีน โยบาย ยุทธศาสตร์ 
มาตรการ แนวทางด้านความมั่นคงที่มีความพร้อม
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาและภัยคุกคามด้าน
ความมั่นคง รวมทั้งคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งใน
สังคม 
 
ตัวช้ีวัด 
1. จ านวนมาตรการ แนวทาง ในการป้องกันหรือ
แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติ 

 
 
 
 
 
 
 

เรื่อง 
 

 
 
 
 
 
 
 
5 
 

ผลผลิต :นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท 
มาตรการ แนวทางเพื่อเสริมสร้างและรักษา
ความมั่นคงแห่งชาติ 
 
 
 
โครงการ/ค่าใช้จ่าย 
5. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อน
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ 

86,253,100 
 
 
 
 
 
 

25,495,400 
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เป้าหมายเชิงนโยบาย เป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน 
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

ผลผลิต/ โครงการ งบประมาณ 
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

ทหารร่วมกันของอาเซียน 
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ :       
1. ประเทศไทยมีความสงบเรียบร้อย 
ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน โดยทุกภาคส่วน
ของสังคมมีส่วนร่วมในการรักษา
ความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 
2. ประเทศไทยมีระบบข่าวกรองและ
เครือข่ายความร่วมมือในการแก้ไข
ปัญหาการก่อการร้ายอาชญากรรม
ข้ามชาติ และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 

2. จ านวนความร่วมมื อด้ านความมั่ นคงกับ
ต่างประเทศเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อ
การร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ 
3. ระดับความส าเร็จของการจัดท ายุทธศาสตร์ 
แนวทางหรือแผนด้านความมั่นคง เฉพาะด้าน 
 
4. ร้อยละโครงการส าคัญภายใต้แผนปฏิบัติการ
รองรับรองรับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย
ความมั่นคงแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
แล้วเสร็จ 

5. ร้อยละความส าเร็จในการพัฒนาระบบและ
กลไกการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 

จ านวนความ
ร่วมมือ 

 
ร้อยละ

ความส าเร็จ 
 

ร้อยละ 
 
 
 

ร้อยละ 
 

2 
 
 

100 
 
 

80 
 
 
 

100 

6. การเสริมสร้างความพร้อมในการรักษา
อ านาจอธิปไตย สถาบันหลัก ระบบการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคม 
 2. การเสริมสร้างความพร้อมในการรักษา
ดุลยภาพทางการเมืองระหว่างประเทศ/ 
ปฏิสัมพันธ์กับภายนอกประเทศ 
3. การบริหารจัดการองค์กรตามหลักบริหารจัดการที่ดี 
4. รายการค่ า ใช้ จ่ าย ใน การ เดิ น ท างไป
ต่างประเทศช่ัวคราวและค่าใช้จ่ายในการ
เจรจาธุรกิจและประชุมนานาชาติ 
1. การเสริมสร้างความพร้อมในการรักษา
อาณาเขต ดินแดน และฐานทรัพยากร 

21,150,000 
 
 

14,372,700 
 
 

4,675,000 
 

310,000 
 
 

20,250,000 

นโยบายที่ 2.2 เร่งแก้ไขปัญหาการใช้
ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร ์: ภาคส่วนต่างๆ 
มีความเข้าใจและสนับสนุนภาครัฐแก้ไข
ความขัดแย้งโดยสันติวิธี 

1. จ านวนเหตุการณ์ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 
เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ย 3 ปี 

จ านวน
เหตุการณ์ลดลง 

จ านวน
เหตุการณ์ลดลง

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 30 

เปรียบเทียบกับ
ค่าเฉลี่ย 3 ปี 

โครงการที่  1 : โครงการ นโยบาย แนวทาง 
มาตรการ การประสาน และบูรณาการเพื่อไข
ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 
ค่าใช้จ่าย 1) ค่าใช้จ่ายการขับเคลือ่นแก้ไข
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต ้
ค่าใช้จ่าย 2) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินตาม
นโยบายการบริหารการพัฒนาจังหวัดชายแดน
ภาคใต ้
ค่าใช้จ่าย 3) การสร้างความเข้าใจ การด าเนิน

88,145,700 
 
 
 

11,080,200 
 

9,841,400         
 
 

5,342,400  

1
5

 



 
 

เป้าหมายเชิงนโยบาย เป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน 
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

ผลผลิต/ โครงการ งบประมาณ 
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

นโยบายของรัฐเรื่องสิทธิมนุษยชนใน
ต่างประเทศ 
ค่าใช้จ่าย 4) การศึกษาการก่อเหตรุุนแรงใน
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ้
ค่าใช้จ่าย 5) การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ในพ้ืนท่ีส านักงาน
คณะกรรมการขับเคลื่อนการแกไ้ขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนหน้า (สง.คปต.
สน.) 
ค่าใช้จ่าย 6) เงินค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติงานตาม
โครงสร้างส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการแกไ้ขปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต ้(สล.คปต.) ส านักงานเลขานุการ
คณะกรรมการอ านวยการพดูคุยเพื่อสันติสุข
จังหวัดชายแดนภาคใต ้(สล.คพส.) ส านักงาน
คณะกรรมการขับเคลื่อนการแกไ้ขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนหน้า (สง.คปต.
สน.) 

 
 

15,797,000 
 

25,321,600       
 
 
 
 

20,763,100  
 

 หมายเหตุ : ส านักงาน ฯ โอนงบประมาณให้ ศูนย์ต่อต้านการก่อการร้ายสากล กองบัญชาการกองทัพไทย ด าเนินการ รวม 4,700,000 บาท  ในรายการค่าใช้จ่ายท่ี 1.11 การบริหารงานด้านการข่าวการก่อการร้าย 
จ านวน 500,000 บาท และ ค่าใช้จ่ายท่ี 6.6 งานด ารงขีดความสามารถในการปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล จ านวน 4,200,000 บาท  

1
6

 



 
 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจ่าย 

 



305,522,000          บาท

88,145,700 บาท

1. งบรายจ่ายอ่ืน 88,560,800         บาท

    1) ค่าใช้จ่ายการขับเคล่ือนแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 78,304,300          บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินตามนโยบายการบริหารการพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้

9,841,400            บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2561   จ าแนกตามงบรายจ่าย

ของส านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ

ส านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ

รายละเอียดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการ นโยบาย แนวทาง มาตรการ การประสาน และ
บูรณาการเพ่ือแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
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137,520,100 บาท
1. งบด าเนินงาน 25,384,000         บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 16,559,000         บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน 11,260,600          บาท

(1) ค่าอาหารท าการนอกเวลา 595,600               บาท

(2) ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ 400,000               บาท

(3) ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง 80,000                บาท

(4) ค่าเบ้ียเล้ียง ท่ีพักและพาหนะ 300,000               บาท

(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 22,100                บาท

(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 500,000               บาท

(7) ค่าซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง 500,000               บาท

(8) ค่าจ้างเหมาบริการ 4,233,900            บาท

(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 1,009,900            บาท

(10) ค่ารับรองและพิธีการ 348,000               บาท

(11) ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ 600,000               บาท

(12) ค่าเช่าทรัพย์สิน 600,000               บาท

(13) ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 60,000                บาท

(14) ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 60,000                บาท

(15) ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษากล้องวงจรปิด CCTV 100,000               บาท

(16) วัสดุส านักงาน 540,000               บาท

(17) วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 700,000               บาท

(18) วัสดุงานบ้านงานครัว 50,000                บาท

(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 200,000               บาท

(20) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 15,200                บาท

(21) วัสดุหนังสือ วารสาร และต ารา 250,000               บาท

ผลผลิต : นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท มาตรการ แนวทางเพ่ือ
เสริมสร้างและรักษาความม่ันคงแห่งชาติ

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

งบประมาณท้ังส้ิน 7,980,000      บาท

เงินนอกงบประมาณ -                  บาท

เงินงบประมาณ 7,980,000      บาท

ปี 2558 ต้ังงบประมาณ 1,596,000      บาท

ปี 2559 ต้ังงบประมาณ 1,596,000      บาท

ปี 2560 ต้ังงบประมาณ 1,596,000      บาท

ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ 1,596,000      บาท

ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ 1,596,000      บาท

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

งบประมาณท้ังส้ิน 5,607,000      บาท

เงินนอกงบประมาณ -                  บาท

เงินงบประมาณ 5,607,000      บาท

ปี 2557 - 2558 ต้ังงบประมาณ 2,242,800      บาท

ปี 2559 ต้ังงบประมาณ 1,121,400      บาท

ปี 2560 ต้ังงบประมาณ 1,121,400      บาท

ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ 1,121,400      บาท

(4) ค่าเช่ารถยนต์ 11 คัน 2,676,900            บาท

งบประมาณท้ังส้ิน 13,384,500    บาท

เงินนอกงบประมาณ -                  บาท

เงินงบประมาณ 13,384,500    บาท

ปี 2559 ต้ังงบประมาณ 2,676,900      บาท

ปี 2560 ต้ังงบประมาณ 2,676,900      บาท

ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ 2,676,900      บาท

ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ 2,676,900      บาท

ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ 2,676,900      บาท
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1.2 ค่าสาธารณูปโภค 8,825,000          บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 6,750,000            บาท

(2) ค่าน้ าประปา 160,000               บาท

(3) ค่าโทรศัพท์ 1,544,000            บาท

(4) ค่าไปรษณีย์ 130,000               บาท

(5) ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 241,000               บาท

2. งบลงทุน 25,883,000         บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 25,883,000         บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 25,145,500         บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 5,711,500            บาท

(1) ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย แขวงดุสิต เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

5,711,500            บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์อ่ืน ๆ 19,434,000          บาท

(1) ปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณ์ส่วนควบส าหรับการปฏิบัติงานของ
ส านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ  แขวงดุสิต เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร 1 รายการ

19,434,000          บาท

2.1.2 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 737,500             บาท

2.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารท่ีท าการและส่ิงก่อสร้างประกอบ 737,500               บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารท่ีท าการและส่ิงก่อสร้างประกอบท่ีมีราคาต่อ
หน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ

737,500               บาท

3. งบรายจ่ายอ่ืน 86,253,100         บาท

1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการขับเคล่ือนนโยบายความ
ม่ันคงแห่งชาติ

25,495,400          บาท

2) ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความพร้อมในการรักษาอ านาจอธิปไตย สถาบัน
หลัก ระบบการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม

21,150,000          บาท

3) ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความพร้อมในการรักษาดุลยภาพทางการเมือง
ระหว่างประเทศ ปฏิสัมพันธ์กับภายนอกประเทศ

14,372,700          บาท

4) ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการองค์กรตามหลักบริหารจัดการท่ีดี 4,675,000            บาท

5) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศช่ัวคราว 310,000               บาท

6) ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความพร้อมในการรักษาอาณาเขตดินแดนฐาน
ทรัพยากรและโครงสร้างพ้ืนฐาน

20,250,000          บาท
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79,217,200 บาท
1. งบบุคลากร 76,828,500         บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจ า 67,291,300         บาท

1.1.1 เงินเดือน 62,751,300         บาท

(1) อัตราเดิม 146 อัตรา 48,406,500          บาท

(2) เงินประจ าต าแหน่ง 2,998,800            บาท

(3) เงิน พ.ส.ร. 181,200               บาท

(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนส าหรับข้าราชการ 3,964,800            บาท

(5) อัตราใหม่ตามมติ ครม. วันท่ี 3 พ.ค. 2559 7,200,000            

1.1.2 ค่าจ้างประจ า 4,540,000          บาท

(1) อัตราเดิม  47 อัตรา 4,540,000            บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 9,537,200          บาท

1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 9,537,200          บาท

(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 37 อัตรา 9,537,200            บาท

2. งบด าเนินงาน 2,388,700          บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 2,388,700          บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 2,388,700          บาท

(1) ค่าเช่าบ้าน 87,600                บาท

(2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มข้ัน 26,500                บาท

(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจ าต าแหน่ง 1,941,600            บาท

(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 333,000               บาท

รายละเอียดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ รักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศ
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สรุปภารกิจและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณขับเคลื่อนภารกิจ (งบรายจ่ายอ่ืน) แยกตามหน่วยงานภายในส านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ 

หน่วยงาน (โครงการ/ภารกิจตามแผนงบประมาณ) งบประมาณ 
แผนด าเนินการ/ การใช้จ่ายรายไตรมาส 

1 2 3 4 
ส ำนักงำน
เลขำธิกำร  

รวม 5,747,500 1,741,540 1,455,645 1,367,100 1,243,215 

(กบค.) ค่ำใช้จ่ำย 3 กำรบริหำรจัดกำรองค์กรตำมหลักบริหำรจัดกำรทีด่ี 
3.1 กำรบริหำรกำรเงินและกำรคลัง 

388,800 118,800 90,000 90,000 90,000 

(กบท.) ค่ำใช้จ่ำย 3 กำรบริหำรจัดกำรองคก์รตำมหลักบรหิำรจดักำรที่ด ี
3.2 กำรบริหำรงำนและพัฒนำทรพัยำกรบุคคล 

535,990 132,085 139,945 136,945 127,015 

ค่ำใช้จ่ำย 4 กำรเดินทำงไปรำชกำรต่ำงประเทศช่ัวครำว และค่ำใช้จำ่ยในกำรเจรจำธุรกิจ
และประชุมนำนำชำต ิ

310,000 50,000 150,000 50,000 60,000 

ค่ำใช้จ่ำย 5 กำรพัฒนำและเพิ่มประสิทธิภำพกำรขับเคลื่อนนโยบำยควำมมั่นคงแห่งชำติ 
5.5 กำรพัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนควำมมั่นคง  

250,000 - 75,000 100,000 75,000 

(กบป.) ค่ำใช้จ่ำย 3 กำรบริหำรจัดกำรองคก์รตำมหลักบรหิำรจดักำรที่ด ี
3.3 กำรบริหำรกำรประชุม 

650,000 180,000 180,000 150,000 140,000 

(กบส.) ค่ำใช้จ่ำย 3 กำรบริหำรจัดกำรองคก์รตำมหลักบรหิำรจดักำรที่ด ี
3.4 งำนสำรบรรณและประชำสัมพันธ์ (ส่งเสริมและเทดิทูนสถำบันพระมหำกษตัริย์) 

473,300 130,400 114,300 114,300 114,300 

3.4 งำนสำรบรรณและประชำสัมพันธ์ (กำรเปดิเผยข้อมูลข่ำวสำรทำงรำชกำร) 246,700 111,700 45,000 45,000 45,000 
(พอย.) 
 

ค่ำใช้จ่ำย 3 กำรบริหำรจัดกำรองคก์รตำมหลักบรหิำรจดักำรที่ด ี
3.5 กำรสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัสดุ อำคำรสถำนท่ีและยำนพำหนะ 

1,061,310 384,055 216,900 243,455 216,900 

ค่ำใช้จ่ำย 5 กำรพัฒนำและเพิ่มประสิทธิภำพกำรขับเคลื่อนนโยบำยควำมมั่นคงแห่งชำติ 
5.1 นโยบำยควำมมั่นคงแห่งชำติ พ.ศ. 2558 - 2564 

980,000 305,000 225,000 225,000 225,000 

(ศทส.) ค่ำใช้จ่ำย 3 กำรบริหำรจัดกำรองคก์รตำมหลักบรหิำรจดักำรที่ด ี 851,400 314,500 204,500 197,400 135,000 2
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หน่วยงาน (โครงการ/ภารกิจตามแผนงบประมาณ) งบประมาณ 
แผนด าเนินการ/ การใช้จ่ายรายไตรมาส 

1 2 3 4 
3.6 กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศและเครือข่ำยสื่อสำร 

       

ส ำนักนโยบำย
และแผน 
ควำมมั่นคง  

รวม 7,589,910 2,221,658 2,166,097 1,016,976 2,185,179 

ค่ำใช้จ่ำย 5 กำรพัฒนำและเพิ่มประสิทธิภำพกำรขับเคลื่อนนโยบำยควำมมั่นคงแห่งชำติ 
5.1 นโยบำยควำมมั่นคงแห่งชำติ พ.ศ. 2558-2564 

6,700,610 2,144,233 1,744,822 934,526 1,877,029 

5.3 กำรสื่อสำรสำธำรณะควำมมั่นคง 611,100 8,325 347,225 8,325 247,225 
5.8 งำนพัฒนำแผนปฏิบัติรำชกำรภำยในองค์กร 278,200 69,100 74,050 74,125 60,925 

ส ำนักประเมิน 
ภัยคุกคำม 

รวม 7,624,400 2,974,310 2,292,890 1,326,650 1,030,550 
ค่ำใช้จ่ำย 5 กำรพัฒนำและเพิ่มประสิทธิภำพกำรขับเคลื่อนนโยบำยควำมมั่นคงแห่งชำติ 
5.4 ยุทธศำสตร์ข่ำวกรองแห่งชำต ิพ.ศ. 2557-2564 7,624,400 2,974,310 2,292,890 1,326,650 1,030,550 

ส ำนักยุทธศำสตร์
กำรเตรียมพร้อม
และกำรป้องกัน
ประเทศ 

รวม 10,355,760 3,071,805 1,884,355 4,675,345 724,255 
ค่ำใช้จ่ำย 1 กำรเสรมิสร้ำงควำมพร้อมในกำรรักษำอำณำเขตดินแดน ฐำนทรัพยำกร และ
โครงสร้ำงพื้นฐำน 
1.6 กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้กฎหมำยควำมมั่นคง 

9,005,760 2,787,015 1,463,105 4,226,715 528,925 

ค่ำใช้จ่ำย 5 กำรพัฒนำและเพิ่มประสิทธิภำพกำรขับเคลื่อนนโยบำยควำมมั่นคงแห่งชำติ 
5.2 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเพื่อเสรมิควำมมั่นคงของชำติ  1,350,000 284,790 421,250 448,630 195,330 

ส ำนักยุทธศำสตร์
ควำมมั่นคงกิจกำร
ชำยแดนและ 
กำรป้องกัน

รวม 9,121,840 2,598,278 2,036,044 1,762,914 2,724,604 
ค่ำใช้จ่ำย 1 กำรเสรมิสร้ำงควำมพร้อมในกำรรักษำอำณำเขตดินแดน ฐำนทรัพยำกร และ
โครงสร้ำงพื้นฐำน 
1.2 งำนเขตแดน 

327,000 168,900 118,100 20,000 20,000 
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หน่วยงาน (โครงการ/ภารกิจตามแผนงบประมาณ) งบประมาณ 
แผนด าเนินการ/ การใช้จ่ายรายไตรมาส 

1 2 3 4 
ประเทศ 1.4 งำนอ ำนวยกำรและบรหิำรศูนย์ประสำนกำรปฏิบัติในกำรรักษำผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล 1,300,000 470,000 292,000 292,000 246,000 

1.7 แผนควำมมั่นคงของชำติทำงทะเล (พ.ศ. 2558 – 2564) 2,000,000 713,735 523,735 426,455 336,075 
ค่ำใช้จ่ำย 2 กำรเสรมิสร้ำงควำมพร้อมในกำรรักษำดุลยภำพทำงกำรเมืองระหว่ำงประเทศ 
ปฏิสัมพันธ์กับภำยนอกประเทศ 
2.3 ยุทธศำสตร์ควำมมั่นคงของไทยต่อประเทศเพื่อนบ้ำน พ.ศ. 2559 - 2564 

454,500 134,500 92,750 109,500 117,750 

2.4 งำนบริหำรจัดกำรชำยแดนในมิติควำมมั่นคง 1,471,840 515,143 367,959 367,959 220,779 
2.6 งำนพัฒนำร่วมในอนุภูมิภำค 1,485,000 596,000 596,000 197,000 96,000 
ค่ำใช้จ่ำย 6 กำรเสรมิสร้ำงควำมพร้อมในกำรรักษำอ ำนำจอธิปไตย สถำบันหลัก ระบบ
กำรเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
6.3 ยุทธศำสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหำอำชญำกรรมข้ำมชำติ พ.ศ. ... 

2,083,500 - 45,500 350,000 1,688,000 

ส ำนักยุทธศำสตร์
ควำมมั่นคง
เกี่ยวกับภัย
คุกคำมข้ำมชำต ิ

รวม 11,241,490 3,086,450 4,000,300 3,303,245 851,495 
ค่ำใช้จ่ำย 6 กำรเสรมิสร้ำงควำมพร้อมในกำรรักษำอ ำนำจอธิปไตย สถำบันหลัก ระบบ
กำรเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
6.3 ยุทธศำสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหำอำชญำกรรมข้ำมชำติ พ.ศ. 2558 - 2564 

9,261,390 2,534,700 3,338,400 2,791,945 596,345 

6.4 ยุทธศำสตร์กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรก่อกำรร้ำย พ.ศ. .... 1,980,100 551,750 661,900 511,300 255,150 
ส ำนักยุทธศำสตร์
ควำมมั่นคง
จังหวัดชำยแดน
ภำคใต้และชนต่ำง
วัฒนธรรม 

รวม 9,841,400 3,740,575 3,208,425 2,021,675 870,725 
แผนงำนท่ี 1  (ค่ำใช้จ่ำย 2) 2.1 กำรด ำเนินตำมนโยบำยกำรบริหำรและกำรพัฒนำจังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ (สชต.) 
 
 
 
 

9,841,400 3,740,575 3,208,425 2,021,675 870,725 
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หน่วยงาน (โครงการ/ภารกิจตามแผนงบประมาณ) งบประมาณ 
แผนด าเนินการ/ การใช้จ่ายรายไตรมาส 

1 2 3 4 
ส ำนักงำน
เลขำนุกำร
คณะกรรมกำร
ขับเคลื่อนกำร
แก้ไขปัญหำ
จังหวัดชำยแดน
ภำคใต ้

รวม 78,304,300 24,368,903 19,249,908 19,336,998 15,348,491 
แผนงำนท่ี 1 (ค่ำใช้จ่ำย 1) 1.1 ขับเคลื่อนกำรแกไ้ขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต ้
(สล. คปต.)  

78,304,300 24,368,903 19,249,908 19,336,998 15,348,491 

ส ำนักยุทธศำสตร์
ควำมมั่นคง
ภำยในประเทศ 

รวม 6,802,250 2,374,591 1,836,847 1,680,294 910,518 
ค่ำใช้จ่ำย 1 กำรเสรมิสร้ำงควำมพร้อมในกำรรักษำอำณำเขตดินแดน ฐำนทรัพยำกร และ
โครงสร้ำงพื้นฐำน 
1.3 งำนเกี่ยวกับผู้หนีภัยกำรสูร้บตำมพื้นที่ชำยแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้ำน 

777,240 54,610 167,850 527,655 27,125 

ค่ำใช้จ่ำย 6 กำรเสรมิสร้ำงควำมพร้อมในกำรรักษำอ ำนำจอธิปไตย สถำบันหลัก ระบบ
กำรเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
6.1 งำนควำมมั่นคงของสถำบันหลัก 

1,459,600 294,180 415,303 398,784 351,333 

6.2 งำนกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรเพื่อแก้ไขปัญหำผู้หลบหนเีข้ำเมือง 2,566,040 1,578,530 780,600 125,180 81,730 
6.5 งำนสังคมจิตวิทยำ 804,800 377,046 245,735 95,385 86,634 
6.6 ยุทธศำสตรส์่งเสริมกำรอยู่ร่วมกันของชนต่ำงเกี่ยวกับกลุ่มชำตพิันธุ์ 909,500 70,225 227,359 248,220 363,696 
6.7 กำรโยกย้ำยถิ่นฐำนประชำกร 
 
 
 
 

285,070 - - 285,070 - 
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หน่วยงาน (โครงการ/ภารกิจตามแผนงบประมาณ) งบประมาณ 
แผนด าเนินการ/ การใช้จ่ายรายไตรมาส 

1 2 3 4 
ส ำนักยุทธศำสตร์
ควำมมั่นคง
ระหว่ำงประเทศ 

รวม 15,101,360 5,111,860 5,091,900 3,615,850 1,281,750 
ค่ำใช้จ่ำย 1 กำรเสรมิสร้ำงควำมพร้อมในกำรรักษำอำณำเขตดินแดน ฐำนทรัพยำกร และ
โครงสร้ำงพื้นฐำน 
1.5 งำนกำรไม่แพร่ขยำยอำวุธที่มอีำนุภำพท ำลำยล้ำงสูง 

2,340,000 993,050 786,000 394,500 166,450 

ค่ำใช้จ่ำย 2 กำรเสรมิสร้ำงควำมพร้อมในกำรรักษำดุลยภำพทำงกำรเมืองระหว่ำงประเทศ 
ปฏิสัมพันธ์กับภำยนอกประเทศ 
2.1 ยุทธศำสตร์ต่อประชำคมกำรเมืองและควำมมั่นคงอำเซียน พ.ศ. 2558 - 2564 

5,011,360 1,871,960 1,021,400 1,445,600 672,400 

2.2 ยุทธศำสตร์ควำมมั่นคงของไทยต่อประเทศมหำอ ำนำจ พ.ศ. .... 3,950,000 1,586,900 1,049,900 931,600 381,600 
2.5 งำนกำรลดอำวุธและกำรควบคุมอำวุธตำมแบบ 2,000,000 659,950 434,600 844,150 61,300 
ค่ำใช้จ่ำย 6 กำรเสรมิสร้ำงควำมพร้อมในกำรรักษำอ ำนำจอธิปไตย สถำบันหลัก 
ระบบกำรเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
6.3 ยุทธศำสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหำอำชญำกรรมข้ำมชำติ พ.ศ. ... 

1,800,000 - 1,800,000 - - 

กลุ่มพัฒนำระบบ
บริหำร 

รวม 967,500 473,325 283,200 81,000 129,975 
ค่ำใช้จ่ำย 3 กำรบริหำรจัดกำรองคก์รตำมหลักบรหิำรจดักำรที่ด ี
3.7 กำรจัดท ำค ำขอรับรองกำรปฏบิัติรำชกำรเพื่อพัฒนำองค์กร 

467,500 178,300 238,200 36,000 15,000 

ค่ำใช้จ่ำย 5 กำรพัฒนำและเพิ่มประสิทธิภำพกำรขับเคลื่อนนโยบำยควำมมั่นคงแห่งชำติ 
5.7 แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กร 

500,000 295,025 45,000 45,000 114,975 

ศูนย์ปฏิบัติกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต 

รวม 550,000 172,600 162,600 107,400 107,400 

ค่ำใช้จ่ำย 5 กำรพัฒนำและเพิ่มประสิทธิภำพกำรขับเคลื่อนนโยบำยควำมมั่นคงแห่งชำติ 
5.10 กำรปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทจุริตคอรร์ัปชั่น 
 
 

550,000 172,600 162,600 107,400 107,400 
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หน่วยงาน (โครงการ/ภารกิจตามแผนงบประมาณ) งบประมาณ 
แผนด าเนินการ/ การใช้จ่ายรายไตรมาส 

1 2 3 4 
กลุ่มพัฒนำองค์
ควำมรู ้

รวม 4,536,600 1,134,150 1,134,150 1,134,150 1,134,150 
ค่ำใช้จ่ำย 1 กำรเสรมิสร้ำงควำมพร้อมในกำรรักษำอำณำเขตดินแดน ฐำนทรัพยำกร และ
โครงสร้ำงพื้นฐำน 
1.8 กำรจัดจ้ำงท่ีปรึกษำผู้ทรงคุณวุฒิประจ ำสถำบันควำมมั่นคงศึกษำ 

300,000 75,000 75,000 75,000 75,000 

ค่ำใช้จ่ำย 5 กำรพัฒนำและเพิ่มประสิทธิภำพกำรขับเคลื่อนนโยบำยควำมมั่นคงแห่งชำติ 
5.5 พัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนควำมมัน่คง  

4,236,600 1,435,360 858,825 719,190 1,223,225 

กลุ่มงำนกฎหมำย รวม 1,914,490 740,630 539,490 321,520 312,850 
ค่ำใช้จ่ำย 5 กำรพัฒนำและเพิ่มประสิทธิภำพกำรขับเคลื่อนนโยบำยควำมมั่นคงแห่งชำติ 
5.6 กำรพัฒนำและเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้กฎหมำยควำมมั่นคง 

1,914,490 740,630 539,490 321,520 312,850 

 รวม 169,698,800 53,795,675 45,326,851 41,736,117 28,840,157 
 สัดส่วนร้อยละ  31.70 26.71 24.59 16.99 
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รายละเอียดงบลงทนุ 

 



  รายการและวงเงินงบประมาณ (ครุภัณฑ์/ค่าจ้างจัดท าหรือพัฒนาระบบเทคโนโลยีฯ/ค่าจ้างท่ีปรึกษา) หน่วย : บาท

เอกสารงปม. ค าช้ีแจง  (ประโยชน์ท่ีจะได้รับ เหตุผลความจ าเป็น

เล่มท่ี/หน้า จ านวน ราคา/หน่วย วงเงินรวม          ความเหมาะสม ค าช้ีแจงอ่ืนท่ีส าคัญ)

รวมท้ังส้ิน 5,711,500   

 1. จัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ลูกข่ายแบบต้ังโต๊ะ (PC) 40 ชุด 16,000         480,000         - เพ่ือทดแทนของเดิมท่ีเส่ือมสภาพ

 2. จัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ลูกข่ายแบบพกพา (Notebook) 10 ชุด 16,000         160,000         - เพ่ือทดแทนของเดิมท่ีเส่ือมสภาพ

 3. จัดหาระบบปฏิบัติการ (Ms Windows Professional) 40 ชุด 3,800           152,000         - เพ่ือติดต้ังใช้งานกับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ลูกข่าย รายการท่ี 1 และ 2

 4. จัดหาระบบเครือข่ายภายในอาคาร สมช. (ท าเนียบ/ศูนย์

ราชการ)
1 ชุด 200,000       200,000         

- เพ่ือเช่ือมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท้ังภายในประเทศ และ

ต่างประเทศ เพ่ือใช้ส ารองการเช่ือมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

และเช่ือมโยง ระหว่างส านักงาน (ท าเนียบรัฐบาล - ศูนย์ราชการฯ)

 5. การบ ารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายท้ังระบบ 1 ระบบ 1,519,500     1,519,500       
- เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา ปรับปรุง เคร่ืองคอมพิวเตอร์

แม่ข่ายอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล อุปกรณ์เครือข่าย และอุปกรณ์

สารสนเทศต่างๆ

 6. การจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือการจัดท ามาตรฐานข้อมูลกลางเพ่ือการ

แลกเปล่ียนข้อมูลด้านความม่ันคง
1 งาน 1,000,000     1,000,000       

- จัดมาตรฐานข้อมูลกลาง (NSC standard data)  เพ่ือการ

แลกเปล่ียนข้อมูลด้านความม่ันคง

 7. การจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ

สนับสนุนการปฏิบัติงานของ สมช.
1 งาน 2,000,000     2,000,000       

- พัฒนาระบบจัดการความรู้ของ สมช. การปรับปรุงระบบเว็บไซต์ 

ระบบบริหารโครงการตามแผนยุทธศาสตร์  และการบ ารุงรักษา

ระบบฐานข้อมูลกลาง

 8. การจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือการจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3

 ปี พ.ศ. 2561 - 2563 ของ สมช.
1 งาน 200,000       200,000         

- จัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัล 2561 - 2563 ของ สมช.  เพ่ือ

ปรับเปล่ียนแทนแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

รายการและรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/งบรายจ่าย/รายการ
งบประมาณท่ีต้ังไว้
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บัญชีอักษรย่อหน่วยงานภายในส านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ 

ล าดับ ชื่อย่อ ชื่อส านัก / กลุ่มงาน (เต็ม) 

1 สนผ. ส านักนโยบายและแผนความม่ันคง 

2 สภน. ส านักยุทธศาสตร์ความม่ันคงภายในประเทศ 

3 สชป. ส านักยุทธศาสตร์ความม่ันคงกิจการชายแดนและประเทศรอบบ้าน 

4 สรป. ส านักยุทธศาสตร์ความม่ันคงระหว่างประเทศ  

5 สภช. ส านักยุทธศาสตร์ความม่ันคงเกี่ยวกับภัยคุกคามข้ามชาติ 

6 สตป. ส านักยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมและการป้องกันประเทศ 

7 สปภ. ส านักประเมินภัยคุกคาม 

8 สชต. ส านักยุทธศาสตร์ความม่ันคงจังหวัดชายแดนภาคใต้และชนต่างวัฒนธรรม     

9 กพอ. กลุ่มพัฒนาองค์ความรู้ความม่ันคง 

10 กพบ. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

11 กกม. กลุ่มงานกฎหมาย 

12 กพน. กลุ่มงานพัฒนาแผนปฏิบัติราชการภายในองค์กร 

13 กบค. กลุ่มงานบริหารงานคลัง 

14 กบส. กลุ่มงานบริหารงานสารบรรณและประชาสัมพันธ์   

15 พอย. กลุ่มงานบริหารพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ  

16 กบท. กลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

17 ศทส. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

18 กบป. กลุ่มงานบริหารการประชุม 

19 ศปท. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

20 สล.คปต. ส านักเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
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