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ส่วนที่ 1 

กรอบการจัดท าแผนการปฏิบัติงานส านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

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 านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้จัดท าแผนการปฏิบัติงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามกรอบแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี สมช. (2561 - 2564) โดยสอดคล้องกับภารกิจของ
ประเทศและภารกิจของหน่วยงาน ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นความมั่นคง นโยบายรัฐบาล นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2562 - 2565 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมถึงมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ก าหนด
เป็นกรอบแนวทางในการจัดท า ดังนี้ 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นโยบายที ่1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  
นโยบายที ่2 การสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 
นโยบายที่ 4 การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 
นโยบายที่ 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง 
นโยบายที่ 9 การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 

นโยบายรัฐบาล 
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ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง  

(2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
คน (4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันในสังคม (5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโต 
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ   

ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง เป็นยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับภารกิจของส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ  
โดยสาระส าคัญของยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคงที่เก่ียวข้องโดยตรงที่จะต้องน าไปสู่การถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติการ
ของหน่วยงาน สรุปตามประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคงได้ ดังนี้ 

 
1) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
2) การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
3) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ 
4) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐและ 
    ที่มิใช่ภาครัฐ 
5) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 
 

 

 
 
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 ให้สอดคล้ องกับนโยบาย
และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ  (พ.ศ. 2562 - 2565) เป็นแผนหลักของชาติ 
ที่เป็นกรอบทิศทางการด าเนินการป้องกันแจ้งเตือน แก้ไข หรือ ระงับยับยั้งภัยคุกคามเพ่ือธ ารงไว้ซึ่งความมั่นคง
แห่งชาติ ประกอบด้วยประเด็นความมั่นคง ดังนี้   

 
 

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ พ.ศ. 2562 – 2565 

ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในด้านต่าง ๆ  โดย

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและยั่งยืน เป็นยุทธศาสตร์
เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงภายใน และป้องกันปัญหาภัยคุกคาม การสร้างความพร้อมในการบริหารจัดการด้าน
ความมั่นคง และการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดจากภัยคุกคามทั้งภัยทางทหารและภัยคุกคามอ่ืน  ๆ  
การสร้างความสอดคล้องระหว่างนโยบายด้านความมั่นคงให้สนับสนุนเสถียรภาพและการพัฒนาด้านต่าง ๆ ให้ไป
ในทิศทางเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศ  

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

1) การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์  
2) การข่าวกรองและการประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคง  
3) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 
   พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข              
4) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ  
5) การพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ            
6) การสร้างความสามัคคีปรองดอง  
7) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อเหตุรุนแรงในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  
8) การบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง  
9) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์  
10) การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  
11) การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยทุจริต  
12) การรักษาความมั่นคงพ้ืนที่ชายแดน  
13) การรักษาความมั่นคงทางทะเล               
14) การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ  
15) การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์   
16) การรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ  
17) การรักษาความมั่นทางพลังงาน  
18) การรักษาความมั่นคงด้านอาหารและน้ า  
19) การรักษาความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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สาระส าคัญของยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง
และยั่งยืน ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ  ที่จะต้องน าไปสู่การถ่ายทอดลงสู่แผนการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน สรุปได้ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

การขับเคลื่อนภารกิจของ สมช. มีความสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของแผนงานภายใต้
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณฯ ดังนี้  

 

1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 

 

 

  

 

 

 

มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
ส านักงานฯ ได้ก าหนดประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ  โดยยึดตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563) สรุปสาระส าคัญ ดังนี้  

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ 
 

1. การรักษาความมั่นคงภายใน เพ่ือให้เกิดความสงบในสังคมและธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ 
2. การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยคุกคาม

ทั้งการทหารและภัยคุกคามอ่ืน ๆ 
3. การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง เพ่ือบูรณาการความร่วมมือกับมิตร

ประเทศเพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ 
4. การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพ่ือคงไว้ซึ่งอ านาจอธิปไตยและสิทธิ

อธิปไตยในเขตทางทะเล 
5. การบริหารจัดการความมั่นคงเพ่ือการพัฒนา เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่างแผนงาน 

ที่เก่ียวข้องกับความมั่นคงกันแผนงานการพัฒนาอ่ืน ๆ ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 

1.3 แผนงานบูรณการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  

1.11 แผนงานพื้นฐานด้านความม่ันคง 

 

1.8 แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง 

1.12 แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านความม่ันคง) 
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1. ให้ส่วนราชการจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  โดยมีหลักเกณฑ์ส าคัญ 
คือ น าผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อนในช่วงระยะเวลาไตรมาสที่ 
1 มาก าหนดเป็นแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1 
ส าหรับไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 ให้หน่วยรับงบประมาณก าหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ 
ไม่น้อยกว่าเป้าหมายในภาพรวมของประเทศ ตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 โดยมีเป้าหมายการเบิกจ่าย
ภาพรวมร้อยละ 100 

2. เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นรายไตรมาส ดังนี้ 

งบรายจ่าย รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ภาพรวม (ร้อยละ) 100 23 54 77 100 

รายจ่ายประจ า (ร้อยละ) 100 28 58 80 100 

รายจ่ายลงทุน (ร้อยละ) 100 8 40 65 100 
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ส่วนที่ 2 

แผนปฏิบัติราชการส านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1. ทิศทางการด าเนินงาน 

 

วิสัยทัศน์  

องค์กรเป็นผู้น าด้านการจัดการความมั่นคงของชาติ ให้มีความสมดุลระหว่างความมั่นคงและการพัฒนา 

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 ในการเสริมสร้างสภาวะ
แวดล้อมที่สันติสุข การฟ้ืนฟูความเชื่อมั่นและลดความหวาดระแวงระหว่างประชาชนกับรัฐ การพัฒนาอย่างยั่งยืน
โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน การส่งเสริมความต่อเนื่องของกระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติสุข  
การสร้างความเข้าใจต่อสถานการณ์ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ และการจัดให้มี
กลไกและโครงสร้างการบริหารจัดการของภาครัฐที่มีเอกภาพ 

2. ขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความม่ันคง นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย
ความม่ันคงแห่งชาติ พ.ศ. 2562 - 2565 และการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินภารกิจความม่ันคงในการประเมิน
สถานการณ์ความม่ันคง ภัยคุกคาม การพัฒนาฐานข้อมูล และที่ปรึกษาด้านความม่ันคง โดยพัฒนากระบวนการ/
กลไกการขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติฯ ยุทธศาสตร์ข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ. 2558 - 2564 ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติ การประเมินสถานการณ์ด้านความม่ันคงในเชิงยุทธศาสตร์และการแจ้งเตือน
ภัยคุกคาม การพัฒนากฎหมายด้านความมั่นคง และการพัฒนาฐานข้อมูลความมั่นคงและที่ปรึกษาด้าน 
ความม่ันคง เพ่ือเป็นกรอบทิศทางด าเนินงานด้านความมั่นคงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดท าข้อเสนอแนะต่อ
สภาความมั่นคงแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี พิจารณาตกลงใจเพ่ือรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ ตลอดจน 
การประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และการติดตาม และการประเมินผล ที่น าไปสู่การจัดท านโยบายและ
ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคงเฉพาะพ้ืนที่ 
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3. พัฒนาและการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ความม่ันคงเฉพาะเรื่อง รองรับยุทธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ. 2561 – 2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความม่ันคง นโยบายและแผนระดับชาติ 
ว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ พ.ศ. 2562 - 2565 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายรัฐบาล 
โดยติดตาม ศึกษา วิเคราะห์สถานการณ์ความมั่นคงเฉพาะเรื่อง ผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ ตลอดจน
คาดการณ์แนวโน้ม เพ่ือพัฒนาและจัดท านโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคงเฉพาะเรื่อง และการอ านวยการ 
ประสานการปฏิบัติ ระหว่างกระทรวง กรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในลักษณะบูรณาการ รวมทั้งการจัดท าข้อมูล
ด้านความมั่นคงเฉพาะเรื่อง เพ่ือให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องต่อคณะรัฐมนตรี และสภาความมั่นคง
แห่งชาติ ตลอดจนส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้อง  

4. เพิ่ มประสิทธิภาพของ สมช. ในการพัฒนาและการขับเคลื่ อน นโยบายและยุทธศาสตร์ 
ด้านความมั่นคงให้บรรลุผล โดยการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการในด้านต่างๆ ให้ สอดคล้องกับ
โครงสร้าง ภารกิจ อ านาจหน้าที่ของ สมช. และนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล 
และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

 

ภารกิจตามกฎหมาย 
พระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2559 มาตรา 21  ก าหนดอ านาจหน้าที่ของส านักงาน   

สภาความมั่นคงแห่งชาติ ดังต่อไปนี้ 

(1) รับผิดชอบในงานธุรการของสภาความมั่นคงแห่ งชาติ  ศึกษา และรวบรวมข้อมูล 
ด้านความมัน่คงท่ีเกี่ยวกับงานของสภาความมั่นคงแห่งชาติ   

(2) จัดท าร่างนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติตามเป้าหมายและแนวทาง  
ที่สภาก 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) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอ่ืน หรือตามที่สภาความมั่นคง
แห่งชาติ นายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
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2. กรอบวงเงินงบประมาณของส านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติและมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ  ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2563 ใน 4 แผนงาน จ านวน 290,128,700 บาท ดังนี้  

o แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้  วงเงิน 
85,100,200 บาท 

o แผนงานยุทธศาสตร์ฯ วงเงิน 23,662,100 บาท 
o แผนงานพ้ืนฐานความมั่นคง วงเงิน 106,940,300 บาท ประกอบด้วย (1) งบด าเนินงาน 37,288,700 บาท 

(2) งบลงทุน 1,274,800 บาท (3) งบรายจ่ายอื่น 68,376,800 บาท  
o แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านความม่ันคง) : วงเงิน 74,426,100 บาท 

งบรายจ่าย รายการงบประมาณ งบประมาณ สัดส่วน 

แผนงาน 1 แผนงานบูรณาการ
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
ชายแดนภาคใต้ 

รวม 85,100,200 29.33 

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพงานข่าวกรองและบูรณาการ
ฐานข้อมูลความมั่นคงพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

3,271,300 
 

โครงการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี 6,672,600  
โครงการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล 75,156,300  
   1. การขับเคลื่อน ก ากับ และตดิตามผลตามแผนปฏิบตัิการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาความไมส่งบใน จชต. ตามแผนแม่บท 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมัน่คง 

10,540,000 
 

   2. การสร้างความเข้าใจการด าเนินนโยบายของรัฐและเรื่อง
สิทธิมนุษยชนโดยกลไกของรัฐบาล 

5,317,300 
 

   3. การอ านวยการ ประสานงาน น านโยบายการบริหารการ
พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปสูก่ารปฏิบัต ิ

10,301,700 
 

   4. การขับเคลื่อนงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความไมส่งบในจังหวัดชายแดนภาคใต ้

8,000,000 
 

   5. การขับเคลื่อนงานโดยความร่วมมือของภาครัฐกับภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต ้

20,234,200 
 

   6. เงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานจังหวัดชายแดนภาคใต ้ 20,763,100  
แผนงาน 2 แผนงานยุทธศาสตร์
ป้ อ งกั นและแก้ ไขปัญ หาที่ มี
ผลกระทบต่อความมั่นคง 
 

รวม 23,662,100 8.16 
โครงการรักษาความมั่นคงและป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติและ
ความมั่นคงทางทะเล 

15,083,300 
 

โครงการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาต ิ 8,578,800 
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งบรายจ่าย รายการงบประมาณ งบประมาณ สัดส่วน 

แผนงาน 3 แผนงานพื้นฐานด้าน 
ความมั่นคง 

รวม 106,940,300 36.86 

งบด าเนินงาน รวม 37,288,700  
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 28,704,700  

2. ค่าสาธารณูปโภค 8,584,000  

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,274,800  
1. ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1,274,800  

งบรายจ่ายอื่น รวม 68,376,800  
ค่าใช้จ่ายที่  1 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อน
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ 

29,010,900 
 

ค่าใช้จ่ายที่ 2 การเสริมสร้างความพร้อมในการรักษาอ านาจ
อธิปไตย สถาบันหลัก ระบบการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 

12,577,300 
 

ค่าใช้จ่ายที่ 3 การเสริมสร้างความพร้อมในการรักษาดุลยภาพ
ทางการเมืองระหว่างประเทศ/ ปฏิสัมพันธ์กับภายนอกประเทศ 

14,513,400 
 

ค่าใช้จ่ายที่ 4 การบริหารจัดการองค์กรตามหลักบริหารจัดการที่ด ี 4,675,000  
ค่าใช้จ่ายที่ 5 รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ
ช่ัวคราวและค่าใช้จ่ายในการเจรจาธุรกิจและประชุมนานาชาติ 

310,000 
 

ค่าใช้จ่ายที่ 6 การเสริมสร้างความพร้อมในการรักษาอาณาเขต 
ดินแดน และฐานทรัพยากร 

7,290,200 
 

แผนงาน 4 แผนงานบุคลากร
ภาครัฐ 

รวม 74,426,100 25.65 

 1. งบบุคลากร 73,996,000  
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจ า 65,656,100  
    1.1.1 เงินเดือน 61,456,600  
    1.1.2 ค่าจ้างประจ า 4,199,500  
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 8,339,900  
2. งบด าเนินงาน 430,100  

 

2.1 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ/แผนปฏิบัติงาน ของ สมช. ตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ 
(ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 14 มกราคม 2563 มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563) 
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แผนการใช้จ่ายงบประมาณจ าแนกตามรายไตรมาส 

แผนงาน รวมวงเงิน 1 (ต.ค.-ธ.ค.) 2 (ม.ค.-มี.ค.) 3 (เม.ย.-มิ.ย.) 4 (ก.ค.-ก.ย.) 
ม าต รก าร เร่ ง รั ด ก า ร
เบิกจ่ายภาพรวม ร้อยละ 

100 23 54 77 100 

แผนเบิกจ่ายรวมจ านวน 
(290,128,700 บาท) 

290,128,700 66,729,600 156,669,500 223,399,100 290,128,700 

ผลเบิกจ่าย 33,956,055.75 33,956,055.75 - - - 

แผน งานบู รณ าการฯ 
(85,100,200 บาท) 

85,100,200 19,573,000 45,954,100 65,527,200 85,100,200 

งบรายจ่ายอื่น (ล้านบาท) 
แผนเบิกจ่าย 85,100,200 19,573,000 45,954,100 65,527,200 85,100,200 
ผลเบิกจ่าย 4,012,947.47 4,012,947.47 - - - 
แผนงานยุทธศาสตร์ฯ 
(23,662,100 บาท) 

23,662,100 5,442,300 12,777,500 18,219,800 23,662,100 

งบรายจ่ายอื่น (ล้านบาท) 
แผนเบิกจ่าย 23,662,100 5,442,300 12,777,500 18,219,800 23,662,100 
ผลเบิกจ่าย 2,642,683.95 2,642,683.95 - - - 
แผนงานพื้นฐานฯ 
(106,940,300 บาท) 

106,940,300 24,596,200 57,747,800 82,344,000 106,940,300 

งบด าเนินงาน (ล้านบาท) 

แผนเบิกจ่าย 37,288,700 8,875,400 20,135,900 28,712,300 37,288,700 

ผลเบิกจ่าย 3,296,497.45 3,296,497.45 - - - 

งบรายจ่ายอื่น (ล้านบาท) 

แผนเบิกจ่าย 68,376,800 15,726,700 36,923,500 52,650,100 68,376,800 

เบิกจ่ายแล้ว 5,911,881.90 5,911,881.90 - - - 

งบลงทุน (ล้านบาท) 

แผนเบิกจ่าย 1,274,800 - - 1,274,800 - 

ผลเบิกจ่าย - - - - - 

แผนงานบุคลากรฯ 
(74,426,100 บาท) 

74,426,100 18,606,525 37,213,050 55,819,575 74,426,100 

แผนเบิกจ่าย 74,426,100 18,606,525 37,213,050 55,819,575 74,426,100 
ผลเบิกจ่าย 18,092,044.98 18,092,044.98 - - - 
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แผนการใช้จ่ายงบประมาณจ าแนกตามรายเดือน 

 

หมายเหตุ :  1. แผนงานบูรณาการฯ : แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  2. แผนงานยุทธศาสตร์ฯ : แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
  3. แผนงานพื้นฐานฯ : แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง 
  4. แผนงานบุคลากรฯ : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านความมั่นคง) 

แผนงาน รวม ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 

ภาพรวม 290,128,700 22,741,175 22,741,275 22,741,475 28,259,975 28,260,075 28,260,075 23,916,375 22,641,575 22,641,775 22,641,575 22,641,575 22,641,775 

แผนงานบูรณาการฯ 85,100,200 6,524,300 6,524,300 6,524,400 8,793,700 8,793,700 8,793,700 6,524,300 6,524,300 6,524,500 6,524,300 6,524,300 6,524,400 

แผนงานยุทธศาสตร์ฯ 23,662,100 1,814,100 1,814,100 1,814,100 2,445,000 2,445,100 2,445,100 1,814,100 1,814,100 1,814,100 1,814,100 1,814,100 1,814,100 

แผนงานพื้นฐานฯ 106,940,300 8,200,600 8,200,700 8,200,800 10,819,100 10,819,100 10,819,100 9,375,800 8,101,000 8,101,000 8,101,000 8,101,000 8,101,000 

งบด าเนินงาน 37,288,700 2,958,400 2,958,500 2,958,500 3,753,500 3,753,500 3,753,500 2,858,800 2,858,800 2,858,800 2,858,800 2,858,800 2,858,800 

งบรายจ่ายอื่น 68,376,800 5,242,200 5,242,200 5,242,300 7,065,600 7,065,600 7,065,600 5,242,200 5,242,200 5,242,200 5,242,200 5,242,200 5,242,300 

งบลงทุน 1,274,800 - - - - - - 1,274,800 - - - - - 

แผนงานบุคลากรฯ 74,426,100 6,202,175 6,202,175 6,202,175 6,202,175 6,202,175 6,202,175 6,202,175 6,202,175 6,202,175 6,202,175 6,202,175 6,202,175 
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3. สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ  

 

แผนปฏิบัติราชการฯ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วยสาระส าคัญ ดังนี้ 
 

 
      เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
         ประเทศมีความมั่นคงทุกมิติ สามารถรักษาผลประโยชน์ของชาติ และมีระบบกลไกการบริหารจัดการ 
ความมั่นคงที่มีประสิทธิภาพ 
    กลยุทธ์ 

1. ก าหนดทิศทางความมั่นคง และ เสริมสร้างศักยภาพการเป็นที่ปรึกษาและเสนอแนะนโยบาย แผน
ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 

2. พัฒนากลไกรูปแบบและเครื่องมือการพัฒนานโยบายและการบริหารจัดการความมั่นคง 
  
 

 
 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
 ประเทศมีความพร้อมบริหารจัดการภัยด้านความม่ันคง   
กลยุทธ์  

 1. พัฒนาศักยภาพการประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคง การสร้างเครือข่ายประชาคมข่าวกรอง และ
การแจ้งเตือนสถานการณ์และภัยคุกคามด้านความมั่นคง 
 2. พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติให้พร้อมเผชิญวิกฤติการณ์ 
 3. เสริมสร้างและพัฒนาระบบฐานข้อมูลความม่ันคง องค์ความรู้ด้านความมั่นคง และประสานความ
ร่วมมือกับหน่วยงานและสถาบันวิชาการท้ังภายในและภายนอกประเทศ 
 4. ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายด้านความมั่นคงความมั่นคง 
 5. เสริมสร้างความเข้าใจระหว่างฝ่ายการเมือง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
  
 
 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
ประเทศมั่นคงปลอดภัย ลดผลกระทบเชิงลบ คุณค่าหลักได้รับการปกป้อง และสามารถจัดการความท้าทาย
จากภายนอกได้ทุกรูปแบบ 
กลยุทธ์ 
1. ป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อ ความมั่นคง ความปลอดภัยและการพัฒนา 
2. ป้องกันและแก้ไขภัยคุกคามข้ามพรมแดน 
3. เสริมสร้างความมั่นคงชายแดน และความมั่นคงทางทะเล 

1.  ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างความเป็นผู้น าด้านความม่ันคงของประเทศ 

 

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ขับเคลื่อนงานด้านความม่ันคงไปสู่การปฏิบัติ 

 

2.  ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการภัยด้านความม่ันคง 
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
สภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศเอ้ือต่อการรักษาผลประโยชน์ของชาติ และการพัฒนาผลประโยชน์ด้าน
ความมั่นคงร่วมกับประเทศอ่ืน ๆ 

   กลยุทธ์ 
          1. ก าหนดท่าทีและประสานขับเคลื่อนการด าเนินความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงกับ
ต่างประเทศ 

2. เสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศรอบบ้าน อาเซียนและนานาชาติ 
 

 
 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
ประชาชนในพื้นท่ีมีความมั่นคงปลอดภัย พร้อมพัฒนาสู่ความมั่งค่ังยั่งยืน 

   กลยุทธ์ 
          1. ก าหนดทิศทางและขับเคลื่อนนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

2. ขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ และแสวงหาทางออกด้วยสันติวิธี 
 
 
 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ด ีและสร้างบุคลากรสู่การเป็นนักความมั่นคงมืออาชีพ 

   กลยุทธ์ 
          1. สร้างและพัฒนาบุคลากรให้เป็นนักยุทธศาสตร์ความมั่นคงมืออาชีพ 

2. ส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล และเชื่อมโยงฐานข้อมูล
ด้านความมั่นคงสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

3. พัฒนารูปแบบและการบริหารจัดการภายในองค์กรให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ  ตอบสนอง
ต่อสถานการณ์ด้านความม่ันคงท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

4. เสริมสร้างระบบคุณธรรมความโปร่งใสและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานและสร้างกลไกการป้องกัน 
การทุจริต 

5. บริหารจัดการสถานที่ปฏิบัติงานพร้อมจัดให้มีระบบสนับสนุนการท างานอย่างเหมาะสม เพ่ือรองรับ
การขยายตัวขององค์กรในอนาคต 

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 รักษาดุลยภาพทางการเมืองระหว่างประเทศ 

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับขีดความสามารถการบริหารจัดการภายในองค์กร 
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สรุปแผนปฏิบัติราชการ ส านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ พ.ศ. 2563 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 
โครงการ/รายการ

งบประมาณ 
หน่วยรับผิดชอบ 

เสรมิสร้างความเป็น
ผู้น าด้านความมั่นคง
ของประเทศ 

ประเทศมคีวามมั่นคง
ทุกมิติ สามารถรักษา
ผลประโยชน์ของชาติ 
และมรีะบบกลไกการ
บริหารจดัการความ
มั่นคงท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

ก าหนดทิศทางความมั่นคง 
และ เสริมสร้างศักยภาพการ
เป็นที่ปรึกษาและเสนอแนะ
นโยบาย แผนยุทธศาสตร์
ด้านความมั่นคง 

จ านวนของนโยบาย 
ข้อเสนอแนะ แนวทาง และ
มาตรการ เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหาความมั่นคง 

5 เรื่อง/ป ี 32,432,400 แผนงานพ้ืนฐาน
ค่าใช้จ่ายที่ 1,2,3,6 
แผนงานยุทธศาสตร์ 
(โครงการ
เตรียมพร้อมฯ) 

สนผ. สภน. สภช. 
สปภ. สตป. สชป. กกม. 

พัฒนากลไกรูปแบบและ
เครื่องมือการพัฒนา
นโยบายและการบริหาร
จัดการความมั่นคง 

ระดับประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน
ด้านการจดัการความมั่นคง 

ร้อยละ 80 6,382,300 แผนงานพ้ืนฐาน 
ค่าใช้จ่ายที่ 1 

สนผ. 

เสรมิสร้างศักยภาพ
การบริหารจัดการภยั
ด้านความมั่นคง 

ประเทศมคีวามพร้อม
บริหารจดัการภัยดา้น
ความมั่นคง   

พัฒนาศักยภาพการ
ประเมินสถานการณด์้าน
ความมั่นคง การสร้าง
เครือข่ายประชาคมข่าว
กรอง และการแจ้งเตือน
สถานการณ์และภัยคุกคาม
ด้านความมั่นคง 

จ านวนรายงานการประเมิน
สถานการณ์ความมั่นคง 

4 ฉบับ/ป ี 8,708,500 แผนงานพ้ืนฐาน 
ค่าใช้จ่ายที่ 1 

สปภ. 

  พัฒนาระบบการ
เตรียมพร้อมแห่งชาติให้
พร้อมเผชิญวิกฤติการณ ์

ระดับความส าเร็จการพัฒนา
ระบบการเตรียมพร้อม
แห่งชาติให้พร้อมเผชิญกับ
ภาวะไม่ปกติและจดัการ
ความเสีย่งอย่างบูรณาการ 

ร้อยละ 80 8,578,800 แผนงานยุทธศาสตร์ 
(โครงการ
เตรียมพร้อมฯ) 

สตป. 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 
โครงการ/รายการ

งบประมาณ 
หน่วยรับผิดชอบ 

เสรมิสร้างและพัฒนา
ระบบฐานข้อมลูความ
มั่นคง องค์ความรู้ด้าน
ความมั่นคง และประสาน
ความร่วมมือกับหน่วยงาน
และสถาบันวิชาการทั้ง
ภายในและภายนอก
ประเทศ 

ระดับความส าเร็จการจัดท า
ฐานข้อมูลด้านความมั่นคง 

ร้อยละ 100 4,595,100 แผนงานพ้ืนฐาน 
ค่าใช้จ่ายที่ 1 

สมศ. 

ปรับปรุงและพัฒนา
กฎหมายด้านความมั่นคง
ความมั่นคง 

ร้อยละความพึงพอใจของ
ภาคส่วนต่างๆ 

ร้อยละ 80 6,872,300 แผนงานพ้ืนฐาน 
ค่าใช้จ่ายที่ 1 

สนผ. กพบ. 

เสรมิสร้างความเข้าใจ
ระหว่างฝ่ายการเมือง 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และ
การมีส่วนร่วมจาก 
ทุกภาคส่วน 

ระดับความส าเร็จการพัฒนา
กฎหมายความมั่นคง  

ร้อยละ 80 1,837,900 แผนงานพ้ืนฐาน 
ค่าใช้จ่ายที่ 1 

กกม. 

ขับเคลื่อนงานด้าน
ความมั่นคงไปสู่การ
ปฏิบัต ิ

ประเทศมั่นคง
ปลอดภัย ลด
ผลกระทบเชิงลบ 
คุณค่าหลักได้รับการ
ปกป้อง และสามารถ
จัดการความท้าทาย

ป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบต่อ ความมั่นคง 
ความปลอดภัยและการ
พัฒนา 

ร้อยละความส าเรจ็การ
ขับเคลื่อนนโยบาย แผน 
แนวทาง ด้านความมั่นคง 

ร้อยละ 80 18,495,200 แผนงานพ้ืนฐาน 
ค่าใช้จ่ายที่ 2,3,6 
แผนงานยุทธศาสตร์ 
(โครงการความ
ร่วมมือฯ) 
 

สภน. สชป. สภช. 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 
โครงการ/รายการ

งบประมาณ 
หน่วยรับผิดชอบ 

จากภายนอกได้ทุก
รูปแบบ 

ป้องกันและแก้ไขภยั
คุกคามข้ามพรมแดน 

จ านวนแนวทางมาตรการ 
การประสานและขับเคลื่อน 
แผนด้านความมั่นคง 

3 เรื่อง/ป ี 18,495,200 แผนงานพ้ืนฐาน 
ค่าใช้จ่ายที่ 2,3,6 
แผนงานยุทธศาสตร์ 
(โครงการความร่วมมือฯ) 

สภน. สชป. สภช. 

เสรมิสร้างความมั่นคง
ชายแดน และความมั่นคง
ทางทะเล 

     

รักษาดุลยภาพทาง
การเมืองระหว่าง
ประเทศ 

สภาวะแวดล้อม
ระหว่างประเทศเอื้อ
ต่อการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติ 
และการพัฒนา
ผลประโยชน์ด้าน
ความมั่นคงร่วมกับ
ประเทศอื่น ๆ 

ก าหนดท่าทีและประสาน
ขับเคลื่อนการด าเนิน
ความสัมพันธ์และความ
ร่วมมือด้านความมั่นคงกับ
ต่างประเทศ 

ระดับความสมัพันธ์และ
ความร่วมมือด้านความ
มั่นคงในทุกมิติกับประเทศ
มหาอ านาจและประเทศท่ีมี
ความส าคญัทางยุทธศาสตร ์

ร้อยละ 80 25,685,200 แผนงานพ้ืนฐาน 
ค่าใช้จ่ายที่ 1,2,3,6 
แผนงานยุทธศาสตร์ 
(โครงการความ
ร่วมมือฯ) 

สรป. สภช. สปภ. 
สชป. 

เสรมิสร้างความร่วมมือ
ด้านความมั่นคงกับ
ประเทศรอบบ้าน อาเซียน
และนานาชาต ิ

จ านวนประเทศท่ีมีประเด็น
ความร่วมมือตามกรอบ
ความร่วมมือด้านความ
มั่นคงกับต่างประเทศ 

3 ประเทศ/ป ี 20,732,800 แผนงานพ้ืนฐาน 
ค่าใช้จ่ายที่ 1,2,3,6 
แผนงานยุทธศาสตร์ 
(โครงการความร่วมมือฯ) 

สรป. สภช. สปภ. 
สชป. 

ขับเคลื่อนการแกไ้ข
ปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต ้

ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
ความมั่นคงปลอดภัย 
พร้อมพัฒนาสู่ความ
มั่งคั่งยั่งยืน 

ก าหนดทิศทางและ
ขับเคลื่อนนโยบายการ
บริหารและการพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต ้

จ านวนเหตุการณ์ความ
รุนแรงลดลง ร้อยละ 35 
เทียบกับปี 2560 

ร้อยละ 35 80,675,800 แผนงานบูรณาการ
ขับเคลื่อนการแกไ้ข
ปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต ้

สชต. สล.คปต. 

ขับเคลื่อนกระบวนการพดูคุย
เพื่อสันตสิุขจังหวดัชายแดน

ระดับความส าเร็จของการ
พูดคุยเพื่อสันติสุข 

ระดับ 5 6,672,600 แผนงานบูรณาการ
ขับเคลื่อนการแกไ้ข

สล.คพส. 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 
โครงการ/รายการ

งบประมาณ 
หน่วยรับผิดชอบ 

ภาคใต ้และแสวงหาทางออก
ด้วยสนัติวิธ ี

ปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต ้

อ านวยการ บริหารและ
พัฒนาการบูรณาการการ
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 
แผนงานบูรณาการ และ
การประเมินสถานการณ์
เชิงยุทธศาสตร ์

ร้อยละความส าเรจ็/
ผลสัมฤทธ์ิของการแก้ไข
ปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต ้

ร้อยละ 60 80,675,800 แผนงานบูรณาการ
ขับเคลื่อนการแกไ้ข
ปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต ้

สชต. สล.คปต.  

ยกระดับขดี
ความสามารถการ
บริหารจดัการภายใน
องค์กร 

ส านักงานสภาความ
มั่นคงแห่งชาติ มีการ
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการตามหลักการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ีและ
สร้างบุคลากรสู่การ
เป็นนักความมั่นคงมือ
อาชีพ 

สร้างและพัฒนาบุคลากร
ให้เป็นนักยุทธศาสตร์ความ
มั่นคงมืออาชีพ 

ร้อยละของบุคลากรได้รบั
การพัฒนาสมรรถนะตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 

ร้อยละ 80 846,000 แผนงานพ้ืนฐาน 
ค่าใช้จ่ายที่ 4,5 

สลก. - กบท. 

ส่งเสริมและพัฒนาระบบ
สารสนเทศและเทคโนโลยี
ตามแผนปฏิบัติการดิจิทลั 
และเชื่อมโยงฐานข้อมูล
ด้านความมั่นคงสนับสนุน
การปฏิบัติงาน 

ร้อยละความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อการปฏิบัติงาน
ในองค์กร 

ร้อยละ 80 536,000 แผนงานพ้ืนฐาน 
ค่าใช้จ่ายที่ 4 

สลก. - กบท. 

พัฒนารูปแบบและการ
บริหารจดัการภายใน
องค์กรให้มีความคล่องตัว
และมีประสิทธิภาพ 
ตอบสนองต่อสถานการณ์

ร้อยละความส าเรจ็การ
พัฒนาระบบสารสนเทศ 
ตามแผนดิจิทัล 

ร้อยละ 80 851,400 แผนงานพ้ืนฐาน 
ค่าใช้จ่ายที่ 4 

สลก. – ศทส. 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 
โครงการ/รายการ

งบประมาณ 
หน่วยรับผิดชอบ 

ด้านความมัน่คงที่
เปลี่ยนแปลงไป 
เสริมสร้างระบบคุณธรรม
ความโปร่งใสและเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบงานและ
สร้างกลไกการป้องกันการ
ทุจริต 

ร้อยละการเบิกจา่ยเป็นตาม
เป้าหมาย มาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ร้อยละ 100 
(ตามเป้าหมาย

รัฐบาล) 

615,600 แผนงานพ้ืนฐาน 
ค่าใช้จ่ายที่ 1,4 

สลก. – กบค. 
สนผ. – กพน. 

บริหารจดัการสถานท่ี
ปฏิบัติงานพร้อมจดัให้มี
ระบบสนบัสนุนการท างาน
อย่างเหมาะสม เพื่อรองรับ
การขยายตัวขององค์กรใน
อนาคต 

ระดับความส าเร็จการ
ด าเนินการตามค ารับรอง
การปฏิบัตริาชการ 

ระดับ 3 467,500 แผนงานพ้ืนฐาน 
ค่าใช้จ่ายที่ 4 

กพบ. 

 ระดับคณุธรรมและความ
โปร่งใสการด าเนินงานของ
หน่วยงาน (ITA) 

ระดับ 3 539,000 แผนงานพ้ืนฐาน 
ค่าใช้จ่ายที่ 1 

ศปท. 

 ระดับความส าเร็จการปรับปรุง
และพัฒนาอาคารสถานที่เพื่อ
รองรับการขยายตัวในอนาคต 

ร้อยละ 80 2,041,300 แผนงานพ้ืนฐาน 
ค่าใช้จ่ายที่ 1,4 

พอย. 
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รายละเอียดงบประมาณขับเคลื่อนภารกิจ (งบรายจ่ายอ่ืน) เชื่อมโยงเป้าหมายเชิงนโยบายกับเป้าหมายการให้บริการของหน่วยงานตามแผนงานงบประมาณ 

เป้าหมายเชิงนโยบาย เป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน 
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

ผลผลิต/ โครงการ งบประมาณ 
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

นโยบายที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบัน
พระมหากษตัริย์  
นโยบายที่ 2 การสร้างความมั่นคงและ
ความปลอดภัยของประเทศ และความ
สงบสุขของประเทศ 
นโยบายที่ 4 การสร้างบทบาทของไทยใน
เวทีโลก 
นโยบายที่ 11 การปฏิรูปการบริหาร
จัดการภาครัฐ 
 
 
 

เป้าหมาย : ประเทศมีนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
มาตรการ แนวทางด้านความมั่นคงที่มีความ
พร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาและภัย
คุกคามด้านความมั่นคง  รวมทั้งคลี่คลาย
ปัญหาความขัดแย้งในสังคม 
 
ตัวชี้วัด 
1. จ านวนนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ 
แนวทาง และแผนด้านความมั่นคง 
2. ร้อยละของหน่วยงานภาครัฐที่ด าเนินงาน
ตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความ
มั่นคงแห่งชาติ 
3. จ านวนรายงานสถานการณ์ความมั่นคง 
 

 
 
 
 
 
 
 

เรื่อง 
 

ร้อยละ 
 
 

ฉบับ 
 

 
 
 
 
 
 
 
5 
 

80 
 
 
4 

ผลผลิต :นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท 
มาตรการ แนวทางเพื่อเสริมสร้างและรักษา
ความมั่นคงแห่งชาติ 
 
โครงการ 
1. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อน
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ 
2. การเสริมสร้างความพร้อมในการรักษา
อ านาจอธิปไตย สถาบันหลัก ระบบการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคม 
3. การเสริมสร้างความพร้อมในการสร้าง 
ดุลยภาพทางการเมืองระหว่างประเทศและ 
ปฏิสัมพันธ์กับภายนอกประเทศ 
4.  การบริหารจัดการองค์กรตามหลักบริหาร
จัดการที่ดี 
5. การเดินทางไปราชการต่างประเทศช่ัวคราว 
6. การเสริมสร้างความพร้อมในการรักษา
อาณาเขต ฐานทรัพยากร และโครงสร้าง
พื้นฐาน 
 

88,427,400 
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เป้าหมายเชิงนโยบาย เป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน 
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

ผลผลิต/ โครงการ งบประมาณ 
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

นโยบายที่ 2 การสร้างความมั่นคงและ
ความปลอดภัยของประเทศ และความ
สงบสุขของประเทศ 
นโยบายที่ 4 การสร้างบทบาทของไทยใน
เวทีโลก 
 

เป้าหมาย : ประเทศมีนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
มาตรการ แนวทางด้ านความมั่นคงและ
เสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับ
ต่างประเทศ ในการรักษาความมั่นคงและ
ความสงบเรียบร้อยภายใน ความมั่ นคง
ชายแดนและทางทะเลและการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ 
 
ตัวชี้วัด 
1. ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ:จ านวนประเทศที่มี
ประเด็นความความร่วมมือตามกรอบความ
ร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ 
2. จ านวนมาตรการ แนวทาง เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การก่อการ
ร้าย และความมั่นคงทางทะเล 
3. ร้อยละความส าเร็จของการขับเคลื่อน
โครงการส าคัญฯ รองรับแผนความมั่ นคง
แห่งชาติทางทะเล (พ.ศ. 2558 - 2564) 
4. จ านวนมาตรการ แนวทาง ในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ 
5. ร้อยละของจ านวนหน่วยงาน ก าหนดแผนงาน 
โครงการ รองรับยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนประเทศ 
 
 

เรื่อง 
 
 

ร้อยละ 
 
 

เรื่อง 
 

ร้อยละ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
3 
 
 

80 
 
 
2 
 

80 

โครงการ 
1. โครงการรักษาความมั่นคงและป้องกันภัย
คุกคามข้ามชาติและความมั่นคงทางทะเล 
2. โครงการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อม
แห่งชาติ 
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เป้าหมายเชิงนโยบาย เป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน 
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

ผลผลิต/ โครงการ งบประมาณ 
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

นโยบายเร่งด่วน : นโยบายที่  9 การ
แก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้าง
ความสงบสุขในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 
 

เป้าหมาย 
1. เพิ่มประสิทธิภาพงานข่าวกรองและบูรณาการ
ฐานข้อมูลความมั่นคง  
   1.1 ภาพสถานการณ์ด้านการข่าวสอดคล้อง
กันทุกระดับ   
   1.2 สนับสนุนข้อมูลให้ทุกกลยุทธ์บรรลุ
เป้าหมาย 
 
ตัวชี้วัด 
สนับสนุนข้อมูลให้กลยุทธ์ในแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้บรรลุเป้าหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 

 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
งานข่าวกรองและบูรณาการฐานข้อมูลความ
มั่นคงพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 
 
 
 

 เป้าหมาย  
2. การพูดคุยเพื่อสันติสุข  
   2.1 การพูดคุยที่มีผลให้ความรุนแรงลด
น้อยลง 
   2.2 การพูดคุยที่มีผลให้ความคิดแบ่งแยก
ดินแดนลดลง 
ตัวชี้วัด 
ระดับความส าเร็จของการพูดคุยเพื่อสันติสุข 

 
 
 
 
 
 
 

ระดับ 

 
 
 
 
 
 
 
5 

โครงการที่ 2 : โครงการแสวงหาทางออกจาก
ความขัดแย้งโดยสันติวิธี 

 

 เป้าหมาย 
3. การพัฒนาและปรับปรุง  

 
 

 
 

โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาและปรับปรุง
ประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล 
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เป้าหมายเชิงนโยบาย เป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน 
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

ผลผลิต/ โครงการ งบประมาณ 
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

   3.1 เจ้าหน้าที่รัฐมีความพร้อม มีทักษะ มี
ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานได้ผลสัมฤทธิ์ 
เป็นไปตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของ
แผนปฏิบัติการ 
   3.2 กลไกการแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพ 
 
ตัวชี้วัด 
ร้อยละความส าเร็จ/ผลสัมฤทธิ์ของการแก้ไข
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 

 
 
 
 
 
 
 

60 

 

หมายเหตุ 

ส านักงานฯ โอนงบประมาณให้ ศูนย์ต่อต้านการก่อการร้ายสากล กองบัญชาการกองทัพไทย ด าเนินการ รวม 4,130,000 บาท ในรายการค่าใช้จ่ายที่ 1.7 การบริหารงานด้านการข่าว
การก่อการร้าย จ านวน 450,000 บาท และค่าใช้จ่ายที่ 6.4 งานด ารงขีดความสามารถในการปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล จ านวน 3,680,000 บาท  
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งบประมาณตามภารกิจสนับสนุน (การด าเนินงานในลักษณะรายจ่ายประจ าและงบลงทุน) 

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

แผนงาน บุคลากรภาครัฐ 74,426,100 18,606,525 37,213,050 55,819,575 74,426,100 

1. งบบุคลากร 73,996,000 18,499,000 36,998,000 55,497,000 73,996,000 

              เงินเดือนและค่าจ้างประจ า 65,656,100 16,414,025 32,828,050 49,242,075 65,656,100 

              ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 8,339,900 2,084,975 4,169,950 6,254,925 8,339,900 

     2. งบด าเนินงาน 430,100 107,525 215,050 322,575 430,100 

แผนงานความมั่นคงพ้ืนฐาน 38,563,500 9,322,175 18,644,350 29,241,325 38,563,500 

1. งบด าเนินงาน 37,288,700 9,322,175 18,644,350 27,966,525 37,288,700 

              1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสด ุ 28,704,700 7,176,175 14,352,350 21,528,525 28,704,700 

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 8,584,000 2,146,000 4,292,000 6,438,000 8,584,000 

2. งบลงทุน 1,274,800 - - 1,274,800 - 

2.1 ค่าครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ 1,274,800 - - 1,274,800 - 

 



  

24 
 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจ่าย 
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รายละเอียดงบประมาณขับเคลื่อนภารกิจ (งบรายจ่ายอ่ืน) จ าแนกตาม ส านัก/ ศูนย์/ กลุ่มงาน 

ส านัก/ กลุ่มงาน ค่าใช้จ่าย งบประมาณ 

สนผ. 
1.1 การขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแหง่ชาติ 6,382,300 

6.5 การสื่อสารสาธารณะด้านความมั่นคง 422,700 

กพน. 1.8 งานพัฒนาแผนปฏิบตัิราชการภายในองค์กร   226,800 

 รวม 7,031,800 

สปภ. 1.3 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ข่าวกรองแห่งชาติ 8,708,500 

  รวม 8,708,500 

สตป. 
1.2 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสรมิความมั่นคงของชาติ 1,285,800 

1. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ 8,578,800 

  รวม 9,864,600 

สชป. 

1.3 ความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ (JWG ไทย – เวียดนาม) 2,083,500 

3.4 การขับเคลื่อนยุทธศาสตรค์วามมั่นคงของไทยต่อประเทศรอบบ้าน 379,900 

3.5 การขับเคลื่อนงานบริหารจัดการชายแดนในมิตคิวามมั่นคง  1,440,400 

3.6 การขับเคลื่อนงานพัฒนาร่วมในอนุภูมิภาค 1,387,100 

6.1 การขับเคลื่อนงานการจดัการงานเขตแดน 305,000 

1.6 การขับเคลื่อนแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล 4,700,000 

  รวม  10,295,900 

สภช. 

2.4 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปญัหาอาชญากรรมขา้มชาต ิ 2,650,900 

2.4 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปญัหาอาชญากรรมขา้มชาต ิ
 (JWG ไทย – มาเลเซยี) 

141,000 

2.4 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปญัหาอาชญากรรมขา้มชาต ิ 
(การประชุมหารือด้านความมั่นคงระหว่างไทย – ออสเตรเลีย) 

1,200,000 

2.5 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย 1,910,700 

1.1 ความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ (JWG ไทย – อินเดีย) 2,280,800 

1.4 ความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ (JWG ไทย – มาเลเซยี) 1,459,000 

1.5 ความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ (BIMSTEC) 2,760,000 

  รวม 12,402,400 
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ส านัก/ กลุ่มงาน ค่าใช้จ่าย งบประมาณ 

 สภน. 

2.1 การขับเคลื่อนงานความมั่นคงของสถาบันหลัก 1,745,600 

2.2 การขับเคลื่อนการบริหารจัดการยุทธศาสตรผ์ู้หลบหนีเข้าเมืองและการโยกย้ายถิ่น
ฐานประชากรแบบไม่ปกต ิ

2,030,400 

2.3 การขับเคลื่อนงานการติดตามและประเมินสถานการณ์ความมั่นคงภายในประเทศ
ด้านสังคมจติวิทยา และสิทธิมนุษยชน 

1,221,000 

6.3 การขับเคลื่อนการแกไ้ขปัญหาผู้หนีภยัจากการสู้รบ 724,200 

  รวม 5,721,200 

สรป. 

2.4 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในการป้องกันและแกไ้ขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาต ิ 
(JWG ไทย – รัสเซยี) 

300,000 

3.1 การขับเคลื่อนยุทธศาสตรต์่อประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน  5,200,000 

3.2 การสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับนานาประเทศและการขับเคลื่อนท่าทีของ
ไทยต่อประเทศมหาอ านาจ 

4,202,300 

3.3 การขับเคลื่อนงานการลดอาวธุและการควบคุมอาวุธตามแบบ 1,903,700 

6.3 การขับเคลื่อนงานการไม่แพรข่ยายอาวุธท่ีมีอานุภาพท าลายล้างสูง 2,158,300 

1.2 ความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ (JWG ไทย – รัสเซีย) 1,800,000 

  รวม 15,564,300 

 2.6 การขับเคลื่อนแผนส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใตส้ังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศไทย 1,000,000 

สชต. 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการฐานข้อมูลด้านความมั่นคง 3,271,300 

 
3. การอ านวยการ ประสานงาน น านโยบายการบริหารการพัฒนาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ไปสู่การปฏิบัต ิ

10,301,700 

  รวม 14,573,000 

สล.คปต. 

1. การขับเคลื่อน ก ากบั และตดิตามผลตามแผนปฏิบัตกิารป้องกนัและแก้ไขปญัหาความ 
ไมส่งบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามแผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาตดิ้านความมัน่คง 

10,540,000 

2. การสรา้งความเขา้ใจการด าเนนินโยบายของรัฐและเรื่องสิทธมินุษยชนโดยกลไกของรัฐบาล 5,317,300 

4. การขับเคลื่อนงานตามแผนปฏบิัติการป้องกันและแกไ้ขปัญหาควาไมส่งบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต ้

8,000,000 

5. การขับเคลื่อนงานโดยความร่วมมือของภาครัฐกับภาคส่วนท่ีเกีย่วข้องในระดับพื้นท่ี
จังหวัดชายแดนภาคใต ้

20,234,200 

6. เงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิงานจังหวัดชายแดนภาคใต ้ 20,763,100 

  รวม 64,854,600 

สล.คพส. 7. ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการอ านวยการพูดคยุเพื่อสนัตสิุขจังหวดัชายแดนภาคใต้ 6,672,600 

  รวม 6,672,600 
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ส านัก/ กลุ่มงาน ค่าใช้จ่าย งบประมาณ 

สมศ. 1.4 การพัฒนาองค์ความรู้ด้านความมั่นคง 4,595,100 

  รวม 4,595,100 

กพบ. 
1.8 การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร 490,000 

4.7 การจดัท าค ารับรองการปฏิบตัิราชการเพื่อการพัฒนาองค์กร 467,500 

  รวม 957,500 

กกม. 1.5 การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้กฎหมายความมั่นคง 1,837,900 

  รวม 1,837,900 

กบค. 4.1 การบรหิารการเงินและการคลัง 388,800 

  รวม 388,800 

กบป. 4.3 การบรหิารการประชุม 650,000 

  รวม 650,000 

กบส. 
4.4 งานสารบรรณและประชาสัมพันธ์  (ส่งเสริมและเทิดทูนสถาบันพระมหากษตัริย์) 473,300 

4.4 งานสารบรรณและประชาสัมพันธ์ (การเปดิเผยข้อมูลข่าวสารทางราชการ) 246,700 

  รวม 720,000 

พอย. 
1.1 การขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแหง่ชาติ (พอย.) 980,000 

4.5 การสนับสนุนการบริหารงานพัสดุ อาคารสถานท่ีและยานพาหนะ 1,061,300 

  รวม 2,041,300 

กบท. 
4.2 การบรหิารงานและพัฒนาทรพัยากรบุคคล 536,000 

5.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศช่ัวคราว 310,000 

  รวม 846,000 

ศทส. 4.6 การพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่ายสื่อสาร 851,400 

  รวม 851,400 

ศปท. 1.9 การปฏิบตัิการต่อต้านการทุจริตคอรร์ัปชั่น 539,000 

  รวม 539,000 

ศตก. 
1.7 การบริหารงานดา้นการข่าวการก่อการร้าย 450,000 

6.4 งานด ารงขีดความสามารถในการปฏิบัติการต่อต้านการก่อการรา้ยสากล 3,680,000 

  รวม 4,130,000 
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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 สมศ. สถาบันความม่ันคงศึกษา 

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 

21 สล.คพส. 
ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการอ านวยการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดน
ภาคใต ้
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