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ส่วนที่ 1 ภาพรวมของส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 

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

 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ วงเงิน 85,100,200 บาท 
 แผนงานยุทธศาสตร์ฯ วงเงิน 23,662,100 บาท 
 แผนงานพ้ืนฐานความมั่นคง วงเงิน 106,940,300 บาท ประกอบด้วย (1) งบด าเนินงาน 37,288,700 บาท 

(2) งบลงทุน 1,274,800 บาท และ (3) งบรายจ่ายอื่น 68,376,800 บาท  
 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 ไขปัญหาที่ มี
ผลกระทบต่อความมั่นคง 
 

รวม 23,662,100 8.16 
โครงการรักษาความมั่นคงและป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติและ
ความมั่นคงทางทะเล 

15,083,300 
 

โครงการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาต ิ 8,578,800 
 

 

แผนงาน 3 แผนงานพื้นฐานด้าน 
ความมั่นคง 

รวม 106,940,300 36.86 

งบด าเนินงาน รวม 37,288,700  
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งบรายจ่าย รายการงบประมาณ งบประมาณ สัดส่วน 

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  

 

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

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ จ าแนกตามรายไตรมาส 

แผนงาน รวมวงเงิน 1 (ต.ค.-ธ.ค.) 2 (ม.ค.-มี.ค.) 3 (เม.ย.-มิ.ย.) 4 (ก.ค.-ก.ย.) 
มาตรการ เ ร่ 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 
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แผนงาน รวมวงเงิน 1 (ต.ค.-ธ.ค.) 2 (ม.ค.-มี.ค.) 3 (เม.ย.-มิ.ย.) 4 (ก.ค.-ก.ย.) 

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

แผนงานบู รณาการฯ 
(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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ส่วนที่ 2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการด าเนินงาน 
 
1. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

 

2. ผลด าเนินงาน 

 ในห้วงต้นปี พ.ศ. 2563 ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด – 
19 ซึ่งเป็นวิกฤตที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันโดยไม่มีประเทศใดคาดการณ์และเตรียมระบบสุขภาพที่จะรับมือกับ
สถานการณ์ได้ ปรากฏจ านวนผู้เจ็บป่วยและเสียชีวิตเป็นจ านวนมากอย่างต่อเนื่อง และส่งผลกระทบไปทั่วโลก 
เป็นวงกว้าง ท าให้การด าเนินชีวิตของผู้คนเปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนภาคธุรกิจ และเศรษฐกิจโดยรวมของนานา
ประเทศหยุดชะงักไปอย่างคาดไม่ถึง รัฐบาลไทยจึงจ าเป็นต้องใช้มาตรการที่เข้มข้นเพื่อควบคุมการระบาด 

 วิกฤตการณ์ดังกล่าว ท าให้ทุกภาคส่วนต้องมีการปรับตัวเพ่ือรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดย 
ส านักงานฯ ในฐานะหน่วยงานระดับนโยบายด้านความมั่นคง ได้มีการติดตามประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด  
และได้ปรับแผนการด าเนินงาน ทั้งในภาพรวมและรายละเอียดทุกส่วนราชการภายใน เพ่ือให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ มาตรการ/แนวทาง/นโยบายจากทางรัฐบาล ตลอดจนโอนงบประมาณบางส่วนเพ่ือสนับสนุน 
การบริหารจัดการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไว้รัสฯ ดังกล่าว ซึ่งเป็นด าเนินการภายใต้กรอบมาตรการที่รัฐบาลก าหนด 

 ภารกิจหลัก 
 การจัดท านโยบาย/ยุทธศาสตร์/แผน/แนวทางด้านความม่ันคง 

อยู่ระหว่างการทบทวนปรับปรุงเพ่ือเตรียมเสนอ สภาความมั่นคงแห่งชาติ และคณะกรรมการภายใต้ 
สภาความมั่นคงแห่งชาติ รวม 2 ฉบับ ได้แก่ 1) (ร่าง) แนวทางการรักษาความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ พ.ศ. 
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2562 – 2565 โดยจัดการประชุมคณะอนุกรรมการ คณะท างาน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพ่ือรับฟัง หารือ 
ทบทวนและปรับปรุงเพ่ิมเติม จ านวน 5 ครั้ง 2) ยุทธศาสตร์แก้ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองทั้งระบบ โดยจัดการ
ประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพ่ือพิจารณาทบทวนฯ จ านวน 1 ครั้ง 

 การก าหนดแนวทางหรือมาตรการในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความม่ันคงแห่งชาติ  
การประชุมคณะกรรมการ รวม 2 ครั้ง มีมติส าคัญ ดังนี้  
1. คณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ครั้งที่ 1/2563 มต ิเห็นชอบร่างค าสั่ง

คณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เรื่อง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาและ
จัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 

2. คณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน มติ ให้เสนอคณะรัฐมนตรีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 
ในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร เนื่องจากมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ซึ่ง
เป็นโรคที่ติดต่อได้ง่ายและเป็นอันตรายอย่างมากต่อชีวิตของผู้ได้รับเชื้อ กระทั่งองค์การอนามัยโลกต้องประกาศให้
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นการระบาดใหญ่ นับเป็นสถานการณ์อันกระทบต่อความสงบ
เรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชน ซึ่งต้องใช้มาตรการเข้มงวดและเร่งด่วนเพ่ือควบคุมมิให้โรคแพร่ระบาด
ออกไปในวงกว้าง และรักษาไว้ซึ่งความปลอดภัยของประชาชน และการด ารงชีวิตโดยปกติสุขของประชาชน ทั้งนี้ 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 

 การอ านวยการประสานขับเคลื่อนนโยบาย/ยุทธศาสตร์ และภารกิจด้านความม่ันคง   
1. การบริหารจัดการสถานการณ์ภายใต้วิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 

โดย สมช. จัดตั้งส านักงานประสานงานกลาง เพ่ือติดตาม และประเมินสถานการณ์การระบาดที่มีผลกระทบต่อ 
ความมั่นคง โดยประสานร่วมกับศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(โควิด – 19) (ศบค.) รัฐบาลอย่างใกล้ชิด 

2. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความม่ันคง และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความ
ม่ันคงแห่งชาติ ส านักงานฯ ในฐานะเจ้าภาพหลักแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง ได้ด าเนินการ
ติดตามและประสานงานการขับเคลื่อนฯ ดังนี้ 

    2.1 จัดตั้งกลไกภายสภาความมั่นคงแห่งชาติ เพ่ือด าเนินการขับเคลื่อนฯ ได้แก่ 1) กลไกระดับนโยบาย 
คือ คณะกรรมการบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มี รอง นรม. (พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ) 
เป็นประธาน และ 2) กลไกระดับอ านวยการขับเคลื่อน คือ คณะกรรรมการขับเคลื่ อนแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ประกอบด้วย 5 
คณะย่อย สอดคล้องกับแผนย่อยของแม่บทฯ ประเด็นความมั่นคง ทั้ง 5 แผนย่อย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการเป็น
ประธาน และฝ่ายเลขานุการ 

   2.2 การจัดท าแผนระดับที่ 3 รองรับแผนระดับที่ 1 และ 2 โดยก าหนดให้หน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้อง
กับมิติงานด้านความมั่นคง หรือ หน่วยงานรับผิดชอบแนวทางการพัฒนา/ประเด็นความมั่นคงตามแผนแม่บทฯ 
ประเด็นความมั่นคงจัดท าแผนระดับที่ 3 (แผนปฏิราชการระยะ 5 ปี และรายปี และ แผนปฏิบัติการด้าน .... ระยะ
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ที่ .... (พ.ศ. ....-....)  เพ่ือใช้เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนฯ โดยแผนระดับท่ี 3 ทุกแผนต้องมีการก าหนดเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด แนวทางการด าเนินการ และโครงการส าคัญ ให้สามารถสะท้อนเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนระดับที่ 1 
และแผนระดับท่ี 2 ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

    2.3 การติดตามและประเมินผล โดยประสานกับ สศช. ในการติดตามประเมินผลการด าเนินการของ
หน่วยงานจากระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR รวมถึงได้ก าหนดแนวทางการติดตามประเมินผล
โดยจ าแนกเป็น 2 กรณี ดังนี้ 1) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ไม่มีชั้นความลับ ให้หน่วยงานรายงานในระบบ 
eMENSCR และ 2) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ไม่มีชั้นความลับ ให้หน่วยงานรายงานผ่านกลไกคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนฯ เพ่ือประมวลผลน าไปรายงานต่อคณะกรรมการบูรณาการฯ และสภาความมั่นคงแห่งชาติ ตามล าดับ 

    2.4 การประชุมคณะกรรมการฯ และกลไกที่เกี่ยวข้อง เพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนฯ ให้มีความ
ชัดเจน และประสานรายละเอียดการด าเนินการขับเคลื่อนฯ ให้กับหน่วยงานน าไปขยายผลสู่การปฏิบัติ สามารถ
สะท้อนเป้าหมายของแผนทุกระดับได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งให้สามารถตอบเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ก าหนด 

3. การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีการด าเนินงาน ดังนี้ 
    3.1 อยู่ระหว่างการทบทวนนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยได้

ด าเนินการหารือร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง การรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่าง ๆ  
    3.2 ประสานงานร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐในการขับเคลื่อนนโยบายฯ และหารือร่วมกับผู้แทนส่วน

ราชการที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหา กรณีการจัดตั้งส านักงานชั่วคราวของคณะกรรมการ
กาชาดระหว่างประเทศ 

 4. การติดตามสถานการณ์และการด าเนินงานในพื้นที่ รวม 16 ครั้ง ในประเด็นความมั่นคงเฉพาะด้าน 
ที่ส าคัญ ดังนี้ 

    4.1 ความมั่นคงกิจการชายแดนและประเทศรอบบ้าน จ านวน 7 ครั้ง อาทิ การศึกษา ติดตาม ตรวจสอบ
สภาพภูมิประเทศ และประเมินสถานการณ์ความมั่นคงในพื้นที่ และการก าหนดท่าทีฝ่ายไทยต่อการบริหารจัดการ
ชายแดนในประเด็นต่าง ๆ อาทิ การขยายเวลาด่าน การสร้างถนนเชื่อมโยงด่าน 

    4.2 ความมั่นคงทางทะเล จ านวน 2 ครั้ง ได้แก่ การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผน 
ความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล (พ.ศ. 2558 - 2564) พ้ืนทีด่้านอันดามัน และอ่าวไทยตะวันออก 

    4.3 ความมั่นคงภายในประเทศ จ านวน 2 ครั้ง อาทิ การประเมินสถานการณ์และติดตามการด าเนินการ
แก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองกลุ่มต่าง ๆ  

    4.4 การเตรียมพร้อมและการป้องกันประเทศ จ านวน 3 ครั้ง ในการติดตามความคืบหน้าการจัดท า
โครงการพัฒนาเพ่ือเสริมความม่ันคงเฉพาะพ้ืนที่ 
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    4.5 การส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศไทย จ านวน 2 ครั้ง ได้แก่  
1) การขับเคลื่อนงานความมั่นคงในพ้ืนที่น าร่อง ต าบลศรีถ้อย อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย เพ่ือแลกเปลี่ยน
แนวทางการพัฒนาศักยภาพกลุ่มชาติพันธุ์บนพ้ืนที่สูง และ 2) การประเมินสถานการณ์ปัญหาของกลุ่มชาติพันธุ์ 
บนพ้ืนที่สูง และก าหนดแนวทางการพิจารณาทบทวนแผนส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม 
ในประเทศไทย พ.ศ. 2560 – 2562  

5. การประชุมคณะอนุกรรมการ คณะท างาน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือหารือ ก าหนดแนวทาง/
มาตรการ และประสานการด าเนินการ รวม 19 ครั้ง มีมติส าคัญรวม 18 มติ ในประเด็นที่ส าคัญ ดังนี้ 1) การจัดการ
ความรู้เพ่ือผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (2 ครั้ง) 2) การประสานแผน และติดตามผลการปฏิบัติตามแผน 
ความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล 3) การแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิบุคคลและปัญหาสัญชาติของขบวนการ
ประชาชนเพ่ือสังคมที่เป็นธรรม 4) การประเมินสถานการณ์และติดตามการด าเนินการแก้ไขปัญหาผู้หลบหนี 
เข้าเมืองกลุ่มเฉพาะ 5) การคุ้มครองเด็กผู้ลี้ภัยฯ 6) การจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย กรณีนักลงทุนสัญชาติจีน 
เข้ามาถือหุ้นในสถาบันการศึกษาเอกชนของไทย 7) การประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID – 19  
ที่อาจกระทบต่อการส่งกลับผู้หนีภัยจากการสู้รบจากเมียนมากลับสู่มาตุภูมิโดยสมัครใจ 8) การขับเคลื่อน 
ความร่วมมือทางวิชาการในการต่อต้านภัยคุกคามข้ามชาติในภูมิภาคอ่าวเบงกอล 9) การเสริมสร้างความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานในการป้องกันการก่อการร้ายอย่างมีประสิทธิภาพ 10) การประสานแผนการปฏิบัติการและ
ส ารวจพ้ืนที่เสี่ยงในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก 11) การระดมความคิดเห็นในการจัดท าร่าง 
แผนป้องกันแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรง 12) การถอดบทเรียนกรณีเหตุการณ์กราดยิงห้างเทอร์มินอล 21  
13) การด าเนินการตามพันธกรณีความริเริ่มเพ่ือความมั่นคงจากการแพร่ขยายอาวุธที่มาอานุภาพท าลายล้างสูง  
14) การประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมืองและความมั่นคงระหว่างประเทศที่มีผลกระทบต่อไทย  
15) การหารือเกี่ยวกับอนุสัญญาว่าด้วยการห้ามใช้อาวุธฯ 16) การหารือประเด็นการควบคุมการเป็นนายหน้า 
(Brokering) ในกรอบสนธิสัญญาว่าด้วยการค้าอาวุธ 17) การพิจารณาการเปิด - ระงับหรือปิดจุดผ่านแดนประเภท
ต่างๆ และ 18) การจัดการชายแดนไทย – มาเลเซีย และการชี้จุดพิกัดฯ  

 การอ านวยการยุทธศาสตร์ข่าวกรองแห่งชาติและการประเมินสถานการณ์ความม่ันคง โดยกับ
หน่วยงานในประชาคมข่าวกรอง โดยการพิจารณาสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ การประสาน
และอ านวยการยุทธศาสตร์ข่าวกรองแห่งชาติ และการประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมืองและ  
ความมั่นคงระหว่างประเทศที่มีผลกระทบต่อไทย 

1. การประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยน ติดตาม และประสานการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ข่าวกรองแห่งชาติ จ านวน 
2 ครั้ง ณ จงัหวัดนครพนม และจังหวัดเชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน 

2. การประเมินสถานการณ์ความมั่นคง โดยจัดท ารายงานสถานการณ์ความมั่นคงรายเดือน เสนอต่อ
คณะรัฐมนตรี และประเมินสถานการณ์พร้อมจัดท ารายงานข่าวสารด้านความมั่นคงที่มีความส าคัญเสนอต่อ  
รองนายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ผ่านกลไกต่าง ๆ ดังนี้ 
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หน่วยงาน กิจกรรม จ านวน 
กปภ. 
กปภ. 
กนย. 

1. คณะอนุกรรมการประสานงานเพ่ือประเมินภัยคุกคามด้านการก่อการร้าย (อปกร.)   
2. คณะอนุกรรมการประสานและอ านวยการยุทธศาสตร์ข่าวกรองแห่งชาติ (อปยข.) 
3. การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านความมั่นคง 

3 
2 
24 

 การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความม่ันคงกับต่างประเทศ   

1. กรอบความร่วมมือด้านความม่ันคงกับต่างประเทศ (JWG) จ านวน 2 ครั้ง ดังนี้ 

    1.1 ไทย – อินเดีย โดยเข้าร่วมการประชุมคณะท างานร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคง
ระหว่างไทย - อินเดีย ครั้งที ่12 ณ กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย 

    1.2 BIMSTEC โดยเข้าร่วมการประชุมว่าด้วยการต่อต้านยาเสพติดส าหรับประเทศสมาชิก BIMSTEC  
ณ ประเทศอินเดีย 

ทั้งนี้ ในส่วนของความร่วมมือตามกรอบความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศอ่ืน อยู่ระหว่าง 
การเตรียมความพร้อมเข้าร่วมประชุม ภายหลังวิกฤตการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 อาทิ ความร่วมมือ 
ด้านความมั่นคงทวิภาคไีทย – รัสเซีย และความร่วมมือด้านความมั่นคงทวิภาคไีทย – เวียดนาม 

2. การประสานความร่วมมือด้านความม่ันคงกับต่างประเทศ จ านวน 6 ครั้ง ดังนี้ 

2.1 การประชุมคณะกรรมการระดับสูง (HlC) ไทย - มาเลเซีย ครั้งที่ 36 ณ รัฐมะละกา สหพันธรัฐ
มาเลเซีย  

2.2 การลาดตระเวนแม่น้ าโขง ประจ าปี 2562 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 

2.3 การประชุม Joint Regional High - Level Conferenceฯ ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย  

2.4 การประชุมเวทีผู้ลี้ภัยโลก (Global Refugee Forum - GRF) ครั้งที่ 1 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส 

2.5 การประชุมสุดยอดเวทีโลกว่าด้วยการโยกย้ายถิ่นฐานกับการพัฒนาครั้งที่ 12 ณ กรุงกีโต 
สาธารณรัฐเอกวาดอร ์

2.6 การประชุมเตรียมพร้อมคณะท างานด้านเทคนิคฯ (ฝ่ายไทย) และการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูง 
ว่าด้วยความร่วมมือด้านการคุ้มครองเด็กฯ ณ เกาะสอง เมียนมา 

 
 ภารกิจบริหารจัดการ 
 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ   

1. การปรับโครงสร้างส่วนราชการ ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
ส านักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2563 
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2. ระบบแผนงานงบประมาณ 

2.1 การชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา และคณะ 
อนุกรรมาธิการที่เกี่ยวข้อง รวม 5 คณะ 

2.2 การจัดท าข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2.3 การปรับแผนการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ตามมาตรการบรรเทาผลกระทบจาก
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

2. การประชุมผู้บริหาร จ านวน 4 ครั้ง เพ่ือประสานติดตามการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและแนวทาง 
การแก้ไขของกอง/ส านัก/กลุ่มงาน 

 การพัฒนาองค์กร/บุคคล มีการด าเนินงานที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
1. การประเมินผลงานเพ่ือแต่งตั้งและการคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ 

ระดับช านาญการ จ านวน 4 คน และระดับช านาญการพิเศษ จ านวน 3 คน 
2. การจัดสอบแข่งขันเข้ารับข้าราชการในต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนักวิชาการ

คอมพิวเตอร์ รวม 10 ต าแหน่ง 
3. การสร้างแรงจูงใจ โดย 1) เลื่อนเงินเดือนข้าราชการ การประเมิน ผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ 

โดยการประเมินจะจัดกลุ่มผลการประเมินเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง มีข้าราชการที่มี
ผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น จ านวน 64 คน และระดับดีมาก จ านวน 73 คน และ 2) เลื่อนเงินเดือน
ลูกจ้างประจ า ส านักงานฯ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ า โดยจัดกลุ่มผลการประเมินเป็น  
3 ระดับ คือ ดีเด่น เป็นที่ยอมรับได้ ต้องปรับปรุง มีลูกจ้างประจ าที่มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น 
จ านวน 2 คน 
 

 การด าเนินงานด้านงบลงทุน ด าเนินการ ดังนี้ 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อยู่ระหว่างส่งมอบและตรวจรับ จ านวน 4 รายการ วงเงินรวม 1,045,000 บาท 

ประกอบด้วย 
    1. คอมพิวเตอร์ลูกข่าย จ านวน 20 ชุด 
    2. คอมพิวเตอร์ลูกข่ายพกพา จ านวน 10 ชุด 
    3. ระบบปฏิบัติการ จ านวน 30 ชุด 
    4. อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล จ านวน 1 ชุด 
 

 


