สํานักนายกรัฐมนตรี
สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ
เอกสารประกอบการชี้แจง
เสนอ
ตอคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562
สภานิตบิ ัญญัติแหงชาติ

สารบัญ
1. รายนามผูชี้แจง
2. วิสัยทัศน พันธกิจ และภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหนวยงาน
และโครงสรางของหนวยงาน
3. งบประมาณภาพรวม
4. สรุปผลการดําเนินงานที่สําคัญในปงบประมาณ พ.ศ. 2561
และสรุปปญหา อุปสรรคการดําเนินงานและแนวทางแกไข
5. แผนและผลการเบิกจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2560 - 2561 จําแนกตามผลผลิต/โครงการ
6. รายงานสถานะการเงิน ทั้งเงินรายได เงินสะสมคงเหลือ และ
เงินนอกงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560
7. แผนการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่สําคัญ และผลสัมฤทธิ์ที่คาดวาจะไดรับ
8. สรุปการกําหนดเปาหมายการใหบริการของกระทรวง หนวยงาน และ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพป 2561 – 2562 พรอมทั้งแนวทางการพิจารณา
ทบทวนเปาหมายการใหบริการและตัวชี้วัดใหมีความชัดเจนครบถวน และ
สามารถเชื่องโยงกับเปาหมายระดับชาติ ในกรณีที่มีผลงานต่ํากวาเปาหมาย
หรือกําหนดเปาหมายเทากันทุกป
9. สรุปงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
9.1 สรุปแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 จําแนกเปน 6 กลุม
9.2 แผนการปฏิบัติงานและการใชจายเงินงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
9.3 รายการภาระผูกพันงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562
9.4 รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
จําแนกตามงบรายจาย (ทุกแผนงาน)
10. สรุปขอมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560
11. สรุปขอมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561
12. สรุปการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
13. คาใชจายการฝกอบรมและสัมมนาทั้งในประเทศและตางประเทศ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

หนา
A1
B1 - B3
C1
D1 - D9
E1 - E4
F1
G1 - G5
H1 - H4

I1
J1 - J2
K1
L1 - L4
M1
N1
O1
P1 - P3

สารบัญ (ตอ)
14. คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว
และคาใชจายในการเจรจาและประชุมนานาชาติปงบประมาณ พ.ศ. 2562
15. รายงานผลการดําเนินงานตามขอสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ภาคผนวก
รายละเอียดโครงการในหมวดงบรายจายอื่น
แผนงานที่ 1 : การขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
แผนงานที่ 2 : แผนงานยุทธศาสตรรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบรอย
ภายใน ความมั่นคงชายแดนและทางทะเล
1) โครงการรักษาความมั่นคงและปองกันภัยคุกคามขามชาติและ
ความมั่นคงทางทะเล
2) โครงการพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติ
แผนงานที่ 3 : แผนงานพื้นฐานดานความมั่นคง
1) คาใชจายพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนนโยบาย
ความมั่นคงแหงชาติ
2) คาใชจายเสริมสรางความพรอมในการรักษาอํานาจอธิปไตย
สถาบันหลัก ระบบการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
3) คาใชจายเสริมสรางความพรอมในการรักษาดุลยภาพทาง
การเมืองระหวางประเทศ ปฏิสัมพันธกับภายนอกประเทศ
4) คาใชจายบริหารจัดการองคกรตามหลักบริหารจัดการที่ดี
5) คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว
6) คาใชจายเสริมสรางความพรอมในการรักษาอาณาเขตดินแดน
ฐานทรัพยากร และโครงสรางพื้นฐาน
7) การจางที่ปรึกษาพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือขาย
สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ แขวงดุสิต เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร

หนา
Q1 - Q2
R1 - R5

S1 - S44

1. รายนามผูชี้แจง
ของสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ

1. รายนามผูชี้แจง
ของสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ
1. พลเอก วัลลภ รักเสนาะ
2. นายสิงคิ์
วิเศษพจนกิจ
3. นางสาวชลิดา โชไชย

เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ
รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ
รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ
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2. วิสัยทัศน พันธกิจ และภารกิจ
ตามกฎหมายจัดตั้งหนวยงาน
และโครงสรางของหนวยงาน

2. วิสัยทัศน พันธกิจ และภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหนวยงาน
และโครงสรางของหนวยงาน
วิสัยทัศน
องคกรมีความสามารถพรอมเปนผูนําดานการจัดการความมั่นคงของชาติ ใหมีความสมดุลระหวาง
ความมั่นคงและการพัฒนา
พันธกิจ
1. ใหคําปรึกษา และเสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร แนวทาง และแผนดานความมั่นคงแห งชาติ
เพื่อเปนทิศทางดานความมั่นคงของประเทศ
2. อํ า นวยการ ประสาน และติ ด ตามประเมิ น ผลเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นนโยบาย ยุ ท ธศาสตร แนวทาง
ดานความมั่นคง ไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
3. ประเมินสถานการณดานความมั่นคง และเตรียมความพรอมแหงชาติ และบริหารวิกฤติความมั่นคง
ในการรับมือภัยคุกคามดานความมั่นคง
4. พัฒนาองคความรูความมั่นคง และเสริมสรางเครือขายความรวมมือกับทุกภาคสวน
5. พั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพและเสริ ม สร า งสมรรถนะองค ก รและบุ ค ลากร เพื่ อ เป น องค ก รหลั ก
ดานความมั่นคง
ภารกิจของกฎหมายจัดตั้งหนวยงานและโครงสรางหนวยงาน
พระราชบัญญัติสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ พ.ศ. 2559 โดยหมวด 3 สํานักงานสภาความมั่นคง
แหงชาติ มาตรา 21 ใหสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(1) รับผิดชอบในงานธุรการของสภา และศึกษาและรวบรวมขอมูลดานความมั่นคงที่เกี่ยวกับงานของสภา
(2) จัดทํารางนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติตามเปาหมายและแนวทางที่สภา
กําหนดเพื่อเสนอตอสภา
(3) เสนอแนะและใหความเห็นตอสภาหรือคณะรัฐมนตรี เพื่อประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย
ยุทธศาสตร แผนงาน และการอื่นที่เกี่ยวของกับความมั่นคงแหงชาติ
(4) ใหคําปรึกษา เสนอแนะ และใหความเห็น ตลอดจนอํานวยการและประสานการปฏิบัติงานใดๆ
เพื่อใหเปนไปตามนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
(5) ติ ดตาม ประเมิ น วิ เ คราะห และแจงเตือนสถานการณดานความมั่น คง การเปลี่ย นแปลงของ
สถานการณ สภาวะแวดล อ มด า นความมั่ น คงในเชิ ง ยุ ท ธศาสตร พิ สู จ น ท ราบและคาดการณ ภั ย คุ ก คาม
และการประเมินกําลังอํานาจของชาติ
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(6) ประสานงานหรือรวมมื อกั บหนวยงานตางประเทศในกิจการด านความมั่นคงระหวางประเทศ
ดานความมั่นคงในเชิงยุทธศาสตรดานการประเมินสภาวะแวดลอม และดานวิชาการที่เกี่ยวกับความมั่นคง
(7) ศึกษา วิจัย รวบรวม พัฒนา สงเสริม และเผยแพรขอมูลหรือองคความรูเกี่ยวกับ ความมั่น คง
แหงชาติ
(8) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น หรือตามที่สภา นายกรัฐมนตรี
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
---------------------------------------------------------------

B2

B3

3. งบประมาณภาพรวม

3. งบประมาณภาพรวม
หนวยงาน สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ
หนวย : ลานบาท

งบประมาณรวม
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
2. งบประมาณตาม Function
1) แผนงานพื้นฐานความมั่นคง
3. งบประมาณตามยุทธศาสตร
1) แผนงานยุทธศาสตรรักษาความมั่นคง
และความสงบเรียบรอยภายใน
ความมั่นคงชายแดน และทางทะเล
4. งบประมาณบูรณาการ
4.1 งบประมาณตาม Agenda
1) แผนงานบูรณาการขับเคลื่อน
การแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
5. แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ

งบประมาณป 2561 - 2562
ป 2562
*ป 2561
เพิ่ม / ลด
งบประมาณ
งบประมาณที่ไดรับ **การเบิกจาย
จํานวน
รอยละ
ตามราง พ.ร.บ.
304,883,000.00 188,852,372.57 290,756,800.00 (14,126,200.00) (4.63)
79,217,200.00 49,551,866.90 81,050,300.00 1,833,100.00
2.26
137,520,100.00

-

88,145,700.00
-

58,581,757.75

-

80,718,747.92

98,812,300.00 (38,707,800.00)

(39.17)

17,561,300.00

17,561,300.00

100.00

93,332,900.00

5,187,200.00

5.56

-

-

-

-

หมายเหตุ * งบประมาณป 2561 รวมงบประมาณรายจายเพิ่มเติมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดวย
** ผลเบิกจาย ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
หมายเหตุ โอนงบประมาณเบิกแทน ประจําป 2561 จํานวนทั้งสิ้น 68,153,600 บาท ดังนี้
1 แผนงาน : แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญญาจังหวัดชายแดนภาคใต
1.1. เงินงบประมาณโอนเบิกแทนกัน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบรายจายอื่น จํานวน 61,731,700 บาท ดังนี้
1.1.1 กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) จํานวน 46,084,700 บาท
1.1.2 กองทัพบก จํานวน 15,647,000 บาท
2 แผนงาน : แผนงานพื้นฐานดานความมมั่นคง
2.1 เงินงบประมาณโอนเบิกแทนกัน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบรายจายอื่น จํานวน 6,421,900 บาท ดังนี้
2.1.1 ศูนยปฏิบัติการตอตาน
การกอการรายสากล กองบัญชาการกองทัพไทย
(ศตก.) จํานวน 5,500,000 บาท
2.1.2 กรมสรรพกําลังกลาโหม สํานักงานปลัดกลาโหม (กกส.กห.) จํานวน 621,900 บาท
2.1.3 กรมประชาสัมพันธ (กปส.) จํานวน 300,000 บาท
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4. สรุปผลการดําเนินงานที่สําคัญ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และสรุปปญหา
อุปสรรคการดําเนินงาน และแนวทางแกไข

4. สรุปผลการดําเนินงานที่สําคัญในปงบประมาณ พ.ศ. 2561
และสรุปปญหา อุปสรรคการดําเนินงานและแนวทางแกไข
สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติไดรับการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวนเงิน 304.8830 ลานบาท ใน 3 แผนงาน 1) แผนบูรณาการขับเคลื่อน
การแก ไขปญ หาจังหวัดชายแดนภาคใต 2) แผนงานพื้ นฐานดานความมั่นคง และ 3) แผนงานบุคลากรภาครัฐ
(ดานความมั่นคง) โดยมีภารกิจ คือ เสนอแนะ นโยบาย ยุทธศาสตร แผน มาตรการ และแนวทางปฏิบัติดานความมั่นคง
ของชาติ เสนอตอสภาความมั่นคงแหงชาติและคณะรัฐมนตรี และอํานวยการ ประสานงานใหเปนไปตามนโยบาย
รวมถึงประเมินและวิเคราะห สถานการณ และภัยคุกคามตอความมั่น คงแหงชาติ เพื่อรักษาผลประโยชน ของชาติ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ใหความสําคัญกับการแกปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต การขับเคลื่อนนโยบาย
และแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติและยุทธศาสตรความมั่นคงเฉพาะเรื่อง รวมถึงการดําเนินการใน
ประเด็นความมั่นคงสําคัญตามนโยบายรัฐบาล และนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
 ผลการดําเนินงานที่สําคัญของสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ สรุป ดังนี้
• การดําเนินภารกิจตามแผนงานพื้นฐาน
1. การจั ด ทํ านโยบาย/ยุ ท ธศาสตร /แผนด า นความมั่ น คง เพื่ อ ใช เป น กรอบการดํ า เนิ น งานด า น
ความมั่นคงของประเทศ โดยสภาความมั่นคงแหงชาติใหความเห็นชอบ 1) นโยบายและแผนระดับชาติวาดวย
ความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ. 2560 – 2564) และการจัดทําแผนแมบทรองรับ 2) แผนสงเสริมการอยูรวมกันภายใต
สังคมพหุ วัฒ นธรรมในประเทศไทย (พ.ศ. 2560 - 2564) 3) แผนการพัฒนาพื้นที่ เพื่อเสริมความมั่ นคงของชาติ
(พ.ศ. 2560 – 2564)
2. การกํ าหนดแนวทางหรื อมาตรการในการป องกั นหรื อแก ไขป ญหาเกี่ ยวกั บความมั่ นคงแห งชาติ
มีกลไกดําเนิ น การที่ สํ าคัญ คือ สภาความมั่ น คงแห งชาติ คณะกรรมการภายใตส ภาความมั่น คงแห งชาติ และ
คณะกรรมการ/อนุกรรมการ ภายใตยุทธศาสตรความมั่นคงเฉพาะดาน โดยมีมติดําเนินการเพื่อปองกันและแกไข
ปญหาความมั่นคงที่สําคัญ อาทิ 1) การเชื่อมโยงฐานขอมูล การนําขอมูลชีวมาตรมาใชกับหนังสือเดินทาง และการตั้ง
กลุมงานเฉพาะกิจ ขับเคลื่อน (ยุทธศาสตรการปองกันและแกไขป ญหาอาชญากรรมขามชาติ พ.ศ. 2558 - 2564)
2) แนวปฏิบัติเชิงนโยบายเพื่อสกัดกั้นการลักลอบขนอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง รวมทั้งระบบเครื่องสงและ
วัสดุอุปกรณ (ทางทะเล)/(ทางอากาศ)/(ทางบก) เขามาในเขตอธิปไตยของไทย
3. การจั ด ทํ า แผนแม บ ทภายใต ยุ ท ธศาสตร ช าติ คณะกรรมการยุ ท ธศาสตร ช าติ ครั้ งที่ 1/2561
เมื่อ 15 กุมภาพันธ 2561 กําหนดให (ราง) นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ. 2560 – 2564)
เปน “แผนแมบทรองรับ” ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง โดยมอบหมายใหสํานักงานฯ เปนหนวยรับผิดชอบหลัก
ในการจัดทําแผนแมบทดานความมั่นคงภายใตยุทธศาสตรชาติ และแผนแมบทดานความมั่นคงเฉพาะดาน ตามประเด็นที่
เกี่ ย วข อ ง รวม 14 ประเด็ น โดยอยู ในระหว า งการดํ า เนิ น การ ดั ง นี้ 1) ปรั บ รายละเอี ย ดสภาพแวดล อ ม
ดานความมั่นคงระยะ 20 ป 2) พิจารณาตัวชี้วัดที่เกี่ยวของและความเปนไปไดในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ
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ด านความมั่ น คงระยะเวลา 10 และ 20 ป 3) ปรั บ รายละเอี ย ดของแผนความมั่ น คงเฉพาะเรื่ อ งของ สมช.
ทั้ง 14 แผนที่เปนแผนรองรับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง
4. การปฏิ รูประบบงานความมั่น คง สํานั กงานฯ ในฐานะฝายเลขานุ การ คณะอนุ กรรมการปฏิ รู ป
ระบบงานความมั่ น คง เพื่ อ ดํ าเนิ น การปฏิ รู ป ระบบงานความมั่ น คงด านต างๆ โดยป งบประมาณ พ.ศ.2561
ไดมีการติดตามเรงรัดดําเนินการในภารกิจดานความมั่นคงในประเด็น ดังนี้ 1) การจัดทําฐานขอมูลดานความมั่นคง
2) การปฏิรูปของกระทรวงกลาโหม 3) การปฏิรูปกิจการตํารวจ และ 4) การปฏิรูปงานขาวกรอง
5. การอํานวยการ ประสาน ขับเคลื่อน นโยบาย/ยุทธศาสตร
5.1 การขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ 2560 – 2564 โดยการ
จัดทําการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการจัดทําแผนงานหรือโครงการเกี่ยวกับความมั่นคงแหงชาติซึ่งเปนเรื่อง
สําคัญ (Flagship Project) และการกําหนดโครงการสําคัญรองรับนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคง
แหงชาติ และแผนแมบทยุทธศาสตรชาติ 20 ป ดานความมั่นคง
5.2 การชี้แจงสรางความเขาใจ ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะแกภาคสวนที่เกี่ยวของ และกําหนด
กรอบแผนงานงบประมาณภารกิจด านความมั่น คง และการติด ตามการดํ าเนิน งานและตรวจสอบสถานการณ
ความมั่นคง อาทิ ยุทธศาสตรดานการปองกันและแกไขปญหาอาชญากรรมขามชาติ ยุทธศาสตรการปองกันและแกไข
ปญหาการกอการราย ยุทธศาสตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร ยุทธศาสตรความมั่นคงแหงชาติของไทย
ต อ ประเทศรอบบ า น ยุ ท ธศาสตร ก ารเตรี ย มพร อ มแห งชาติ และการกํ า หนดแผนงานงบประมาณ และ
การดําเนินงานของ อจชล. ประจําป 2561
5.3 การอํานวยการประสานภารกิจความมั่นคง โดยไดจัดทํ าแนวทาง มาตรการ ดําเนิ นการและ
การประสานภารกิจ อาทิ 1) กรอบการปรับปรุงแนวทางและมาตรการในการประสานความรวมมือและบริหาร
จัดการ การดําเนินงานองคการพัฒนาเอกชนและเครือขายภาคประชาสังคมในประเทศไทย 2) ภารกิจผูอพยพ/
ผูหลบหนีภัยจากการสูรบ โดยการเตรียมมาตรการรองรับกรณีการอพยพของชาวโรฮีนจาชวงฤดูมรสุม การติดตาม
การดําเนินการหามาตรการแทนการคุมขังสําหรับเด็กและมารดาในหองกัก การพิจารณากรณี ผูหลบหนีภัยจากการสู
รบสมั ครใจเดินทางกลั บมาตุ ภู มิเพิ่ มเติ ม แนวทางปฏิบัติตอผูหลบหนีเขาเมืองทางทะเล (SOP) 3) ภารกิจด านการ
ตอตานการกอการราย โดยการกําหนดขั้นตอนและกลไกการตัดสินใจกรณีที่มีการกอการรายเกิดขึ้นตอประเทศไทย
ภายใต ยุ ท ธศาสตร ก ารต อ ต า นการก อ การร า ย พ.ศ. 2560 - 2564 ให มี ช อ งทางการตั ด สิ น ใจที่ ร วดเร็ ว
และมีประสิทธิภาพและการกําหนดมาตรการเกี่ยวกับนักรบกอการรายตางชาติที่เดินทางผานประเทศไทย 4) ภารกิจ
ความมั่นคงทางทะเล โดยจัดทําเอกสารเผยแพรความรูพื้นฐานเกี่ยวกับทะเลและมหาสมุทรและผลประโยชนของชาติ
ทางทะเลของไทย และการพิจารณาทางเลือกในการรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่ใชในกิจการปโตรเลียม
6. การฝ กการบริห ารวิ กฤตการณ ร ะดั บชาติ ประจํา ป 2561 (Crisis Exercise Management :
C-MEX 18) เพื่ อ ทดสอบนโยบาย/แผน/ยุ ท ธศาสตร ข องหน ว ยงาน ตลอดจนระบบบั ญ ชาการเหตุ ก ารณ
การประสานงานระหวางหนวย ในการเตรียมพรอมและตอบสนองตอวิกฤตการณ ของประเทศ โดยการฝกซอม
แผนบนโตะ (Tabletop Exercise : TTX) เมื่อวันที่ 5 – 8 มิถุนายน 2561 มีประเด็นการฝก ไดแก 1) การตอตาน
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การกอการรายสากล 2) การกํากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียรและรังสี 3) การบริหารจัดการภัยความมั่นคงไซเบอร
และ 4) การควบคุ ม การผ า นจุ ด ผ า นแดน และการฝกภาคสนาม (Field Training Exercise : FTX) ในห วงเดื อน
มิ ถุ นายน – กรกฎาคม 2561 มี ป ระเด็ น การฝก คือ 1) การผนึ กกํ าลั งและทรัพ ยากรเพื่ อ การป อ งกัน ประเทศ
2) การบริหารจัดการสาธารณภัย และ 3) การรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล
7. การประเมิ น สถานการณ แ ละให ค วามเห็ น ด า นความมั่ น คง ได จั ด ทํ า เป น รายงานเสนอต อ
รองนายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ เปนรายสัปดาห และรายงานเฉพาะกรณี ดังนี้
7.1 การประเมิ น สถานการณ ค วามมั่ น คงและการประสานข อ มู ล ด านการข าวกั บ หน ว ยงานใน
ประชาคมข า วกรอง โดยการพิ จ ารณาสถานการณ ที่ มี ผ ลกระทบต อ ความมั่ น คงของชาติ การประสานและ
อํานวยการยุทธศาสตรขาวกรองแหงชาติ และการประเมินและวิเคราะหสถานการณทางการเมืองและความมั่นคง
ระหวางประเทศที่มีผลกระทบตอไทย มีกลไก คือ คณะอนุกรรมการพิจารณาสถานการณที่มีผลกระทบตอความ
มั่นคงของชาติ (อสกช.) คณะอนุกรรมการปรับปรุงประสิทธิภาพงานขาวกรอง (อปปข.) และ คณะอนุกรรมการ
ประสานและอํานวยการยุทธศาสตรขาวกรองแหงชาติ (อปยข.)
7.2 การเสนอแนะให ข อ คิ ด เห็ น คํ า ปรึ ก ษา โดยมี ก ลไกคณะอนุ ก รรมการที่ มี อ งค ป ระกอบ คื อ
ประชาคมความมั่น คง ภาควิช าการ ผูทรงคุณ วุฒิ ดานความมั่น คง เพื่อประเมินสถานการณ ความมั่น คงในเชิ ง
ยุทธศาสตร การคาดการณภัยคุกคาม การประเมินกําลังอํานาจของชาติ และเสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร
แผนงานที่เกี่ยวของกับความมั่นคงแหงชาติ รวมถึงการแกไขปญหาวิกฤติที่สําคัญ
7.3 การแจงเตือนภัยคุกคามความมั่นคง โดยการวางแนวทางและพัฒนาประสิทธิภาพการประกาศ
สถานการณอันเปนภัยคุกคามตอความมั่นคงแหงชาติในดานการกอการราย ในการกําหนดกลไกพิจารณาประกาศ
สถานการณอันเปนภัยคุกคามตอความมั่นคงแหงชาติ
8. การเสริมสรางความรวมมือดานความมั่นคงกับตางประเทศ
8.1 กรอบความรวมมือคณะทํางานรวมดานการเมืองและความมั่นคง (JWG)
8.1.1 การประชุ มคณะทํ างานร วมเฉพาะกิ จระหว างไทย - อินเดี ย ครั้งที่ 3 แบ งเป น 2 คณะ
1) คณะทํางานเฉพาะกิจดานกฎหมายและกิจการยุติธรรม เห็นชอบการมอบหมายใหผูบังคับการ INTERPOL ทั้งสอง
ประเทศเป นผู ประสานงาน และการจั ดหลั กสูตรฝกอบรมดานกระบวนการยุติธรรมของไทยแกฝายอินเดีย และ
หลักสูตรดู งานระบบศาลอิ นเดี ยแกเจาหนาที่ ไทย นอกจากนี้ หารือเรื่องการจัดทํ าร างความตกลงระหวางไทยกั บ
อินเดี ยในการช วยเหลื อทางอาญาด านกฎหมายแพ งและพาณิ ชย การสื บพยานดวย VDO Conference และการ
ปรับปรุงความรวมมือระหวางหนวยงานในการติดตามหรืออายัดทรัพยสิน และ 2) คณะทํางานเฉพาะกิจดานความ
มั่นคงทางทะเล มีการติดตามความคืบหนาการดําเนินการ 4 สาขาหลัก ไดแก (1) การตระหนักรูภาพสถานการณทาง
ทะเล รางเอกสารความตกลงการแลกเปลี่ยนขอมูล white shipping (2) ความปลอดภัยทางทะเล (3) ความมั่นคงทางทะเล
(4) ประเด็นที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจทางทะเล และไดหยิบยกประเด็นใหม ไดแก การจัดตั้งคณะทํางานผูเชี่ยวชาญทางเทคนิค
การสงเสริมความรวมมือระหวางหนวยยามฝง และความสนใจของอินเดียในการเขารวมการฝกรวม Cobra Gold
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8.1.2 การประชุมคณะทํ างานรวมวาดวยการหารือดานความมั่นคงระหวางประเทศไทยกั บ
สหพันธรัฐรัสเซีย ครั้งที่ 4 เปนการหารือความรวมมือดานความมั่นคงในประเด็นความมั่นคงที่อยูในความสนใจ
ของไทยและสหพันธรัฐรัสเซีย ประกอบดวย สถานการณดานการเมืองและการทหารในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก การ
แลกเปลี่ยนขาวกรองดานความมั่นคง และการหารือความรวมมือดานความมั่นคงตามกรอบคณะทํางานรวมฯ ดาน
กระบวนการยุติธรรม การปองกันและปราบปรามอาชญากรรมทางไซเบอร การปองกันและปราบปรามการฟอก
เงินและอาชญากรรมทางการเงิน และการปองกัน ปราบปรามยาเสพติดและสกัดกั้นเครือขายยาเสพติด
8.1.3 การประชุมหัวหนาฝายความมั่นคงของประเทศสมาชิก BIMSTEC ครั้งที่ 2 ระหวางวันที่ 27
– 29 มี .ค. 2561 ณ ประเทศบั งกลาเทศ เพื่ อทบทวน (1) ร าง concept paper การจั ดทํ าแผนปฏิ บั ติ การอย าง
ครอบคลุมเพื่อสงเสริมความรวมมือดานความมั่นคงทางทะเลของประเทศสมาชิก BIMSTEC (2) ราง concept การใช
ประโยชนจากเทคโนโลยีอวกาศเพื่อจัดการกับความทาทายดานความมั่นคง (3) การจัดตั้งศูนย BIMSTEC Himalayan
Science Council (4) การกําหนดวันและเวลาใหมของโครงการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางศักยภาพผูปฏิ บัติงานดาน
ความมั่นคง
8.2 ความรวมมือดานความมั่นคงตามกรอบพันธกรณีระหวางประเทศ อาทิ 1) การเจรจาความตก
ลงระหวางรัฐบาลไทยและรัฐบาลฝรั่งเศสวาดวยขอจํากัดในการถายภาพและเผยแพรภาพถายดวยดาวเทียมใน
พื้นที่ที่รัฐบาลฝรั่งเศสถือวาเปนพื้นที่ออนไหว 2) การประชุมเพื่อเสริมสรางความรวมมือ ดานการตอตานการกอ
ก า ร ร า ย Inter-Regional Conference on Preventing and Countering Violent Extremism and
Radicalization that lead to Terrorism/ การประชุม Aqaba Process Meeting on Southeast Asia 3) การ
ประชุมอํานวยการกระบวนการบาหลี ครั้งที่ 32 ระหวาง 30 – 31 ต.ค. 60 (กระบวนการหารือระดับภูมิภาคเอเชีย แปซิฟก เพื่อจัดการปญหาการลักลอบขนยายมนุษย การคามนุษย และอาชญากรรมขามชาติ ที่เกี่ยวของกับการ
โยกยายถิ่นฐาน) 4) ความรวมมือกับประเทศในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง ดังนี้ (1) กลไกความรวมมือดานการบังคับ
ใชกฎหมายและความมั่นคงในแมน้ําโขง ระหวาง 16 – 17 พฤศจิกายน 2560 ณ กรุงปกกิ่ง สาธารณรัฐประชาชน
จี น (2) การเป ดศู น ย บู รณาการความร ว มมื อการบังคับ ใชกฎหมายและความมั่น คงล านชาง - แม โขง 27-29
ธันวาคม 2560 ณ เมืองคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน (3) ความรวมมือในการบังคับใชกฎหมายแมโขง - ลาชาง
ณ เมืองยางกุง เมียนมา ระหวาง 10 – 12 มกราคม 2561 และ (4) ความรวมมือลาดตระเวนของศูนยประสานงาน
4ประเทศ ระหวาง 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ 2561 ณ เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
8.3 ความรวมมือกับประชาคมขาวกรองตางประเทศ
8.3.1 การหารือระดับเจาหนาที่ผูเชี่ยวชาญตามคําเชิญของหนวยขาวกรองเยอรมนี ระหวาง
วันที่ 20 – 25 พ.ย. 2560 ณ กรุงเบอรลิน ประเทศเยอรมนี โดยหารือประเด็นที่เปนภัยคุกคามรวมกัน ไดแก การกอการ
ราย ปญหาพิพาทในทะเลจีนใต สถานการณในรัฐยะไข เมียนมา และ จังหวัดชายแดนภาคใต
8.3.2 การแลกเปลี่ยนการประเมิน วิเคราะหด านสถานการณ ความมั่น คงประจํ าป (Annual
Analytic Exchange) กั บ สํ านั กข าวกรองกลางสหรั ฐฯ (Central Intelligence Agency - CIA) ในระดั บ เจ าหน าที่
ผูปฏิบัติงาน ระหวางวันที่ 13 – 21 พ.ค. 2561 ณ กรุงวอรชิงตัน ดีซี สหรัฐอเมริกา
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9. การพั ฒ นาฐานข อมู ล ความมั่ น คง สํานั กงานฯ ดํ าเนิ น การตามสั่งการของนายกรัฐ มนตรี ที่ ได
มอบหมายใหเปนหนวยรับผิดชอบหลัก ดังนี้
9.1 ฐานขอมูลอัตลักษณบุคคลแหงชาติ (สปภ.) กําหนดแนวทางการดําเนินงานและกรอบระยะเวลา
ในการจัดตั้งศูนยการบริหารอัตลักษณบุคคลของกระทรวงยุติธรรม
9.2 ฐานขอมูลดานความมั่ นคง ไดดําเนินการจัดทําบัญชีขอมูลดานความมั่นคงแบงเปน 8 กลุม
ข อ มู ล ได แ ก 1) ฐานข อมู ล ด านการเตรี ย มพร อ มแห งชาติ 2) ฐานข อ มู ล ด านการบริห ารจั ด การชายแดน 3)
ฐานขอมูลดานการรักษาผลประโยชนแหงชาติทางทะเล 4) ฐานขอมูลดานอาชญากรรมขามชาติและการกอการ
ราย 5) ฐานขอมูลดานปญหาผูหลบหนีเขาเมือง 6) ฐานขอมูลดานการเขารวมเปนประชาคมอาเซียน 7) ฐานขอมูล
ดานอัตลักษณ บุ คคล และ 8) ฐานขอมูลดานการแกไขป ญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต โดยไดหารือรวมกับ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) และหนวยงานภายใตกํากับ เพื่อเตรียมความพรอมในการกําหนด
ระบบการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลดานความมั่นคง Phase ตางๆ ทั้งนี้ ตามขอสั่งการของ นรม. ในคราวประชุม
ครม. เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 61 ให สมช. สงขอมูลผลการดําเนินงานของ คณะกรรมการบูรณาการฐานขอมูลดานความ
มั่ น คงให สํ า นั กงานรั ฐ บาลอิ เล็ กทรอนิ ก ส ฯ (สรอ.) หรือสํ านัก งานพั ฒ นารัฐ บาลดิ จิทั ล ฯ (สพร.) โดยป จ จุ บั น
สํานักงาน ฯ ประมวลเสนอ ครม. ทุกเดือนผานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) ตั้งแต เดือน ก.พ. 61
10. การพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคง โดยการยกรางกฎหมายวาดวยขอมูลความมั่นคงของรัฐ
และความลับทางราชการ
• การดําเนินงานภายใตแผนงานยุทธศาสตรขับเคลื่อนการแกไขปญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต
ภาพรวมจํานวนเหตุการณ ความรุนแรงมีแนวโนมลดลง โดยปงบประมาณ 2561 (ขอมูลเมื่ อ
1 มิ.ย. 61) มีจํานวน 63 เหตุการณ (ปงบประมาณ 2560 จํานวน 342 เหตุการณ)
10.1 การจัดทําแผนบูรณาการขั บเคลื่ อนการแกไขป ญหาจั งหวัดชายแดนภาคใต โดยจัดทํ า
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และโครงการ/
กิจกรรมสําคัญ มีกรอบการดําเนินงานที่สําคัญในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามขอเนนย้ําของหัวหนาผูแทนพิเศษ
ของรัฐบาล (พลเอก อุดมเดช สีตบุตร) และผูแทนพิเศษของรัฐบาล 12 ทาน ที่รับผิดชอบกลุมภารกิจงานกลุมที่ 1 – 7
นอกจากนี้ หนวยงานภายใตแผนงานบูรณาการฯ ทั้ง 54 หนวยงาน ไดเขารวมระดมความคิดเห็นตามกลุมภารกิจงานตางๆ
ในประเด็นการคัดเลือกโครงการสําคัญที่สอดคลองกับโครงการตาม Road Map ขับเคลื่อนการแกไขปญหาและ
พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตของผูแทนพิเศษของรัฐบาล รวมทั้ง สรุปผลขอมูลโครงการสําคัญที่ผานการวิเคราะห
จากหน ว ยงานภายใต กลุ มภารกิ จ ประเภทตาง ๆ ได แก 1) โครงการสํ าคั ญ ตามแผนงานบูร ณาการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 2) โครงการสําคัญตามความริเริ่ม และ 3) โครงการสําคัญขยายผลจากป 60
10.2 การขั บ เคลื่ อ นแผนปฏิ บั ติ ก ารการแก ป ญ หาและพั ฒ นาจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต
พ.ศ. 2561 – 2563 โดยการติดตามการดําเนินการตามแผนงานโครงการเกี่ยวกับการแกไขปญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต และการประสานหารือ การจั ดทํ า งบประมาณ และการดํ าเนิน งานในป งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ
สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต (สล.คปต.) และสํานักงาน
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คณะกรรมการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตสวนหนา (สนง.คปต.สน.) โดยเฉพาะการกําหนด
เปาหมายและตัวชี้วัดของแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหา จชต. ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตลอดจน
(ราง) แผนยุทธศาสตรมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน จังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. 2561 – 2564 นอกจากนี้ มีการจัดเตรียม
ขอมู ล รว มกั น สํ าหรับ การจัดทํ าแผนปฏิ บั ติการขั บ เคลื่ อนการแกไขป ญ หาจั งหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. 2561
ซึ่งจะใชเปน กรอบทิ ศทางการดํ าเนิ น งานของหน วยงานที่เกี่ย วของกับ แผนงานบู รณาการฯ ทั้ ง 54 หนวยงาน
รวมทั้ ง การหารือเพื่ อจัดตั้ งคณะอนุ กรรมการกํากับ และติดตามผลการดําเนิน งานตามแผนปฏิบั ติการฯ และ
คณะอนุกรรมการติดตามประเมินผล สําหรับเปนกลไกการประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. 2561
นอกจากนี้ ไดพัฒนาศักยภาพของเจาหนาที่รัฐในกระบวนการสันติภาพ และสรางความเขาใจ
ต อสถานการณ จั งหวั ดชายแดนภาคใต ตามความเป น จริงและอยางสรางสรรค ตลอดจนพั ฒ นาความรว มมื อ
สรางปฏิสัมพันธระหวางรัฐ ประชาสังคม และประชาคมตางประเทศ อาทิ ความรวมมือทวิภาคีไทย – สหราชอาณาจักร
การหารือระหวางไทย – สิงคโปร
10.3 การกําหนดแนวทางหรือมาตรการในการปองกันหรือแกไขปญหาเกี่ยวกับปญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต โดยกลไกคณะกรรมการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต และคณะอนุกรรมการ
ที่เกี่ยวของ มีประเด็นสําคัญ ดังนี้ 1) การกําหนดแผนการเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานขอมูลภูมิสารสนเทศ เพื่อ
สนับสนุนการบูรณาการฐานขอมูลดานความมั่นคง จชต. 2) แนวทางการดําเนินการดานการศึกษาของนักศึกษา
ไทยมุส ลิมฯ ทั้ งภายในประเทศและตางประเทศ เพื่อแกไขปญ หาและเสนอใหมีการทบทวนยุทธศาสตรตอไป
3) แนวทางการบูรณาการฐานขอมูลดานความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต โดยรายงานความกาวหนา
ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข ตอคณะกรรมการบูรณาการฯ และกําหนดแนวทางการจัดทําเอกสารรายงาน
ความกาวหนาฯ ประจําเดือน เพื่อรายงานตอคณะรัฐมนตรี ตามขอสั่งการนายกรัฐมนตรี
10.4 การขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต โดยเรงรัดการสราง
ความไววางใจระหวางกัน การประชุมติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุย
เพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต และการเดินทางไปพูดคุยกับกลุมผูเห็นตางจากรัฐ และการพิจารณามาตรการ
ทางกฎหมายเพื่ อ สนั บ สนุ น กระบวนการพู ด คุ ย เพื่ อ สั น ติ สุ ข /การประเมิ น การใช พรก. การบริ ห ารราชการ
ในสถานการณฉุกเฉิน รวมถึงการพิจารณามาตรการทางนโยบายและมาตรการบริหารทางลับในกระบวนการพูดคุย
 ปญหาอุปสรรค
1. สถานการณปญหาและภัยคุกคามดานความมั่นคงของชาติ มีความซับซอนและเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็ว และมีความเชื่อมโยงถึงกันในทุกมิติ โดยสถานการณที่มีความเสี่ยงที่สําคัญ สรุปดังนี้ สถานการณดาน
การกอการราย การโจมตีและการจารกรรมทางไซเบอร อิทธิพลของชาติมหาอํานาจตอสถานการณ ความมั่น คง
ในระดั บ โลกและภู มิ ภ าค สถานการณ ในภู มิ ภ าคอาเซี ย นในการรั ก ษาดุ ล ความสั ม พั น ธกั บ มหาอํ านาจ และ
ความขั ดแยงทางเชื้อชาติในประเทศเพื่ อนบ าน ที่ อาจมีคลื่น ผูอพยพหลบหนีจากพื้ น ที่ ขัด แยงดังกล าว รวมถึง
การโยกยายถิ่นฐานและการลักลอบเขาเมือง
สถานการณ ดั ง กล า ว ส ง ผลกระทบต อ การรั ก ษาดุ ล ความสั ม พั น ธ ทั้ ง กั บ ประเทศในภู มิ ภ าค
และชาติ ม หาอํ า นาจ ตลอดจนการเฝ า ระวั ง และเตรี ย มความพร อ มต อ การก อ การร า ย และการจั ด การ
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ตอกลุมอาชญากรรมขามชาติ โดยเฉพาะการประเมินสภาวะแวดลอมความมั่นคงและการแจงเตือนภัยคุกคาม
ที่ ทัน ต อสถานการณ รวมถึงการกํ าหนดนโยบาย/ยุท ธศาสตร ที่ใชเป น กรอบทิศทางดานความมั่น คงไดอยาง
ครอบคลุ ม และรอบด าน และการปรั บ ปรุ งกลไก กระบวนการ และการประสานความร วมมื อกั บ ทุ กภาคส วน
ในการขับเคลื่อนภารกิจความมั่นคง
2. การแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
2.1 กระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต มีความละเอียดออนซึ่งตองใชเวลาระยะ
หนึ่ ง ในการพู ด คุ ย และเสริ ม สร า งความไว ว างใจระหว า งกั น นอกจากนี้ กลุ ม ผู เห็ น ต า งจากรั ฐ มี ห ลายกลุ ม
หลายระดับ จึงตองมีแนวทางการขับเคลื่อนที่แตกตางกัน ดังนั้น เปาหมายความสําเร็จอาจไมสามารถเกิดขึ้นไดในระยะสั้น
2.2 เอกภาพในการบริหารจัดการและความเขาใจและความรับผิดชอบตอหนาที่ของผูรับผิดชอบและ
ความรวมมือของภาคสวนตางๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินการแผนงาน/โครงการ
3. การขับเคลื่อน นโยบาย/ยุทธศาสตร ดานความมั่นคงใหมีความเปนรูปธรรม
3.1 การเชื่ อ มโยงนโยบายและยุ ท ธศาสตร ด านความมั่ น คงกั บ แผนระดั บ ปฏิ บั ติ การ/ แผนงาน
กระทรวง-หนวยงานที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะการกําหนดแผนงาน/โครงการรองรับ นโยบาย/ยุทธศาสตร อยางชัดเจน
รวมถึงการบูรณาการกับภาคเอกชนและภาคประชาชน
3.2 ระบบการบริหารและกลไกการขับ เคลื่อนนโยบายและแผนระดับ ชาติวาด วยความมั่นคง
แห งชาติ การประสานการขั บ เคลื่ อ นในภาพรวมของนโยบายและแผนฯ ยังไม มีความเป น เอกภาพ และไม มี
จุดประสานระหวางหนวยงาน (Focal point) ที่มีหนาที่รับผิดชอบที่ชัดเจน
3.3 การขับเคลื่อนโครงการเกี่ยวกับความมั่นคงแหงชาติซึ่งเปนเรื่องสําคัญ (Flagship Project)
ภายใต น โยบายและแผนฯ ความมั่ น คงแห งชาติ ห ว งเวลาการกํ า หนดโครงการสํ า คั ญ (Flagship Project)
ไมสอดคลองกับหวงเวลาการจัดทําคําของบประมาณ/ปฏิทินการจัดทํางบประมาณ ทําใหการขับเคลื่อนไมสามารถ
ทํ าได อย างมี ป ระสิ ทธิภ าพ เนื่ องจากไม มีงบประมาณรองรับ หรื อไม ส ามารถปรับ แผนการใชงบประมาณของ
หนวยงานใหสอดคลองกับภารกิจตาม Flagship Project ได นอกจากนี้ หนวยงาน/สวนราชการ ใหความสําคัญ
โครงการสําคัญ (Flagship Project) ไมมากเทาที่ควร เนื่องจากเห็นวาเปนการดําเนินงานตามหนาที่และภารกิจ
ของหนวยงานอยูแลว โดยไมจําเปนตองบรรจุเปนโครงการสําคัญ
3.4 การขับเคลื่อนภารกิจความมั่นคงในระดับพื้นที่ 1) กลไกการบริหารจัดการมีความซับซอน
และกระบวนการหลายขั้ น ตอน และขาดความเชื่ อ มโยงระหว า งหน ว ยงานพื้ น ที่ กั บ หน ว ยงานส ว นกลาง
2) หน ว ยงานในจั งหวั ด ขาดการเชื่ อ มโยงงานด า นความมั่ น คงกั บ งานด า นการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คม
3) แผนงานดานความมั่นคงจังหวัดไมไดรับการจัดสรรงบประมาณหรือไดรับจํานวนนอย เนื่องจากแผนพัฒ นา
จังหวัด/กลุมจังหวัด มุงเนนที่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และงบประมาณความมั่นคงจะอยูในงานตามภารกิจ
(function) มากกวางานตามพื้นที่ (Area-based) 4) เจาหนาที่ที่เขาใจและปฏิบัติหนาที่ดานความมั่นคงในพื้นที่มี
น อย และการโยกย ายบุ คลากรบ อยครั้งส งผลต อความต อเนื่ องและความชํ านาญ 5) ระเบี ย บและข อกฎหมาย
บางประการมีความยืดหยุนนอยและเปนอุปสรรคตอการพัฒนาในพื้นที่ 6) ฐานขอมูลดานความมั่นคงที่เกี่ยวของ
กับการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติในระดับจังหวัด ไมชัดเจนและไมเชื่อมโยงอยางเปนระบบ
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 แนวทางแกไข
1. การประเมินสถานการณความมั่นคงและการแจงเตือนภัยคุกคามอยางเปนระบบ
1.1 พัฒนาระบบแจงเตือนสถานการณรวมถึงเครื่องมือวิเคราะห การประเมินสถานการณภาพรวม
ในเชิงยุทธศาสตร ระยะกลาง ระยะยาว ใหมปี ระสิทธิภาพ
1.2 ขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป หน ว ยงานด า นการข าวผ า นกลไกในระดั บ นโยบาย โดยวางแนวทาง
การดํ าเนิ น งานเป น ระยะสั้ น กลาง และยาว รวมทั้ งกํ าหนดให มี ห น วยงานรั บ ผิ ดชอบหลั กและรอง ทํ าหน าที่
เพื่อการสรางเอกภาพในประชาคมขาวกรองและพัฒนาระบบงานขาวกรองใหมีคุณภาพ นําไปสูการประเมินวิเคราะห
สถานการณที่สามารถใชประกอบการตัดสินใจในระดับนโยบาย การแจงเตือน และสั่งการแกไขปญหาไดทันทวงที
2. การแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
2.1 ขับเคลื่อนการดําเนินงานใหมีเอกภาพการบริหารจัดการและการขับเคลื่อนภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ
และสนั บ สนุน การดํ าเนิ น งานของผู แทนพิ เศษของรั ฐบาล และประสานงานระหวางคณะรัฐมนตรี และราชการ
สวนกลางกับหนวยงานในพื้นที่
2.2 การสร า งความต อ เนื่ อ ง และเสริ ม สร างบรรยากาศที่ เกี่ ย วข อ งให เอื้ อ ต อ การพู ด คุ ย โดยมี
เปาหมายสําคัญตอผูเห็นตางจากรัฐ ซึ่งตองแสดงใหเห็นถึงการลดเหตุรุนแรงอยางมีนัยสําคัญ
3. การพัฒนาการขับเคลื่อนมิติงานดานความมั่นคง
3.1 สร างความเชื่ อมโยงระหว างนโยบาย/ ยุ ทธศาสตร ด านความมั่ น คง กั บ นโยบายและแผน
ในระดั บ ชาติ และแผนระดั บ อื่ น ๆ โดยบู ร ณาการกรอบแนวคิ ด และประเด็ น ยุ ท ธศาสตร ด า นความมั่ น คง
ในการจัดทําแผนแมบทยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง และใหความสําคัญกับการจัดทําแผนปฏิบัติการ (แผนระดับ 3)
รองรับยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง และนโยบาย/ยุทธศาสตร ดานความมั่นคง โดยเฉพาะการกําหนดแผนงาน/
โครงการ ระดับกระทรวงและหนวยงานที่เกี่ยวของ (การจัดทําคําของบประมาณ) ใหสอดคลองกับยุทธศาสตร
จัดสรรงบประมาณ เพื่อใหการแปลงนโยบาย/แผน ไปสูการปฏิบัติ มีความเชื่อมโยงของแผนงานและงบประมาณ
3.2 กํ าหนดหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารกํ า หนดโครงการสํ า คั ญ รองรั บ นโยบายและแผนระดั บ ชาติ
วาดวยความมั่นคงแหงชาติ และการกําหนดหวงเวลาการกําหนดโครงการเกี่ยวกับความมั่นคงแหงชาติซึ่งเปนเรื่อง
สําคั ญ (Flagship Project) ให สอดคล องกั บ ปฏิทิน การจัดทํางบประมาณ เพื่ อให มีกรอบการกํ าหนดโครงการ
และกรอบเวลาในการจัดทําแผนงานงบประมาณที่ชัดเจน
3.3 ปรับปรุงการบริหารจัดการและกลไกรับผิดชอบในระดับนโยบาย
3.3.1 ใหมีคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ
เพื่อประสานติดตามการดําเนินงานและจัดทําขอเสนอเชิงนโยบาย และการกําหนดจุดประสาน (focal point)
ระดั บ กระทรวง/หน ว ยงานรับ ผิ ด ชอบ รวมถึ งการทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบี ย บ ประกาศ คํ าสั่ งที่ เกี่ ยวข อง
ที่นําไปสูการเสริมสรางการบริหารจัดการที่เกื้อหนุนการขับเคลื่อนนโยบาย
3.3.2 การติ ด ตามประเมิ น ผลในระดั บ นโยบายอย า งเป น ระบบและต อ เนื่ อ ง เพื่ อ ติ ด ตาม
ความก าวหน าการดํ า เนิ น งาน การประเมิ น ผลสํ าเร็จ ตามวัตถุป ระสงคข องนโยบาย และผลกระทบที่เกิดขึ้ น
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โดยบูรณาการการทํางานรวมกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในการดําเนินการ
ตามระบบติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรชาติ (EMENSCR)
3.4 การขั บ เคลื่ อนภารกิ จ ความมั่ น คงในระดั บ พื้ น ที่ โดยขับ เคลื่อนแผนการพั ฒ นาเพื่อเสริม
ความมั่นคงของชาติฉบับใหม ใหมีความยืดหยุนและสามารถขับเคลื่อนอยางเปนรูปธรรมไดมากขึ้นและการพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากรเพื่อรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรฯ โดยเฉพาะสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
มีบทบาทสนับสนุนหนวยงานภาครัฐเพื่อปองกันและแกไขปญหาดานความมั่นคงมากขึ้น
3.5 เสริ ม สร า งบทบาทภาคี ค วามมั่ น คง รวมถึ งภาคี น อกภาครั ฐ สนั บ สนุ น การดํ าเนิ น งาน
ตามนโยบายและแผนระดับชาติฯ โดยขยายประชาคมความมั่นคงใหครอบคลุมหนวยงาน และองคกรนอกภาครัฐ
ทั้งในและตางประเทศอยางกวางขวางยิ่งขึ้น ประสานความรวมมือและพัฒนาระบบการเชื่อมโยงเครือขายภาคี
นอกภาครัฐในทุกระดับ รวมถึงกลุม/องคกรภาคประชาชนและชุมชน/ทองถิ่น
-------------------------------------
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5. แผนและผลการเบิกจายงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561
จําแนกระดับผลผลิต/โครงการ

แผนและผลการเบิกจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
กระทรวง : สํานักนายกรัฐมนตรี
สวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ
แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น
ยุทธศาสตรจัดสรร : ยุทธศาสตรดานความมั่นคงและการตางประเทศ
แผนงาน : แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต
- ตัวชี้วัด : จํานวนมาตรการและแนวทางปฏิบัติ และประสานความ
รวมมือจากภาคสวนตาง ๆ รวมทั้งขอเสนอแนะ คําปรึกษาในการ
ปฏิบัติตามนโยบายการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต ที่
นําไปสูการคลี่คลายปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต
- ตัวชี้วัด : รอยละของกระทรวง กรม และหนวยงานที่เกี่ยวของที่
รวมประสานความรวมมือกับภาคสวนตาง ๆ รวมทั้งเพื่อลดปญหา
ความรุนแรงจากความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต
โครงการที่ 1 : โครงการ นโยบาย แนวทาง มาตรการ การ
ประสาน และบูรณาการเพื่อไขปญหาความไมสงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต
1. แผนการปฏิบัติงาน
1.1 ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
- จํานวนมาตรการและแนวทางปฏิบัติ และประสานความ
รวมมือจากภาคสวนตาง ๆ รวมทั้งขอเสนอแนะ คําปรึกษา
ในการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารและพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต ที่นําไปสูการคลี่คลายปญหาความไมสงบ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต
เชิงคุณภาพ
- รอยละของกระทรวง กรม และหนวยงานที่เกี่ยวของที่
รวมประสานความรวมมือกับภาคสวนตาง ๆ รวมทั้งเพื่อ
ลดปญหาความรุนแรงจากความไมสงบในจังหวัดชายแดน
1.2 ใกิจ กรรมหลัก
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนานโยบาย แนวทาง และระบบ
กลไกที่เกี่ยวของกับการแกไขปญหาจังหวัดชายแดน
- ตัวชี้วัด : จํานวนนโยบาย ยุทธศาสตร มาตรการ
แนวทาง และแผนดานความมั่นคง
งบประมาณ
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานดานความมั่นคงและการตางประเทศ
- ตัวชี้วัด : จํานวนนโยบาย ยุทธศาสตร มาตรการ แนวทาง และแผน
ดานความมั่นคง เพื่อสนับสนุนภารกิจดานความมั่นคงที่ไดรับความ
เห็นชอบจากสภาความมั่นคงแหงชาติหรือคณะรัฐมนตรีหรือ
คณะกรรมการระดับชาติหรือคณะกรรมการภายใตสภาความมั่นคง
แหงชาติ หรือที่กฎหมาย กฎระเบียบดานความมั่นคงกําหนด
- ตัวชี้วัด : รอยละของกระทรวง กรม และหนวยงานที่เกี่ยวของที่
รวมดําเนินงาน ดานความมั่นคงสอดคลองกับนโยบาย ยุทธศาสตร
มาตรการ และแนวทางหรือแผนดานความมั่นคง
ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย ยุทธศาสตร แผนแมบท มาตรการ
แนวทางเพื่อเสริมสรางและรักษาความมั่นคงแหงชาติ
1. แผนการปฏิบัติงาน
1.1 ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
- จํานวนนโยบาย ยุทธศาสตร มาตรการ แนวทาง และ
แผนดานความมั่นคง เพื่อสนับสนุนภารกิจดานความมั่นคง
ที่ไดรับความเห็นชอบจากสภาความมั่นคงแหงชาติหรือ
คณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการระดับชาติหรือ
คณะกรรมการภายใตสภาความมั่นคงแหงชาติ หรือที่
กฎหมาย กฎระเบียบดานความมั่นคงกําหนด

รวมทั้งสิ้น

ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.)
แผน
ผล
79.6654
35.0491
60.2076
18.5647
10.2367
3.2906

ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.)
แผน
ผล
58.5510
45.5004
39.0934
28.6688
6.7047
3.1994

หนวย : ลานบาท (ทศนิยม 4 ตําแหนง )
ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.)
ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.)
แผน
ผล
แผน
ผล
55.6171
47.0169
45.8526
62.4155
36.1596
30.4522
26.3952
43.6958
6.7047
5.4846
4.1727
5.5684

แผน
239.6861
161.8558
27.8188

ผล
189.9819
121.3815
17.5431

4

4

1

1

1

1

1

1

1

1

60

60

15

15

15

15

15

15

15

15

27.8188

17.5431

10.2367

3.2906

6.7047

3.1994

6.7047

5.4846

4.1727

5.5684

4

4

1

1

1

1

1

1

1

1

60

60

15

15

15

15

15

15

15

15

4

4

1

1

1

1

1

1

1

1

27.8188
134.0370
9

17.5431
103.8384
9

10.2367
49.9709
2

3.2906

3.1994

2

4.1727
22.2225
3

5.5684

2

6.7047
29.4549
2

5.4846

2

6.7047
32.3887
2

60

60

15

15

15

15

15

15

15

15

134.0370

103.8384

49.9709

15.2740

32.3887

24.4694

29.4549

24.9676

22.2225

38.1274

9

9

3

3

3

3

3

3

3
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แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ
เชิงคุณภาพ
- รอยละของกระทรวง กรม และหนวยงานที่เกี่ยวของที่
รวมดําเนินงาน ดานความมั่นคงสอดคลองกับนโยบาย
ยุทธศาสตร มาตรการ และแนวทางหรือแผนดานความ
1.2 กิจกรรมหลัก
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนานโยบาย ยุทธศาสตรแผนหลัก
ดานความมั่นคง และระบบกลไก การบริหารจัดการ
รวมทั้งฐานขอมูลองคความรูดานความมั่นคงและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคง
แหงชาติ และความมั่นคงเฉพาะเรื่องเฉพาะพื้นที่ไปสู
นโยบาย ยุทธศาสตรดานความมั่นคงเฉพาะเรื่อง
เฉพาะพื้นที่ไปสูการปฏิบัติ
- ตัวชี้วัด : จํานวนนโยบาย ยุทธศาสตร มาตรการ
แนวทาง และแผนดานความมั่นคง
- ตัวชี้วัด : รอยละความสําเร็จของนโยบายและ
ยุทธศาสตรดานความมั่นคง ที่มีการกําหนดประเด็น
ความมั่นคงที่สําคัญและมีแผนดําเนินการที่เกี่ยวของ
กิจกรรมที่ 2 : การจัดหาวัสดุและครุภัณฑคอมพิวเตอร
- ตัวชี้วัด : จํานวนนโยบาย ยุทธศาสตร มาตรการ
แนวทาง และแผนดานความมั่นคง
- ตัวชี้วัด : รอยละความสําเร็จของนโยบายและ
ยุทธศาสตรดานความมั่นคง ที่มีการกําหนดประเด็น
ความมั่นคงที่สําคัญและมีแผนดําเนินการที่เกี่ยวของ
งบประมาณ
1 : พัฒนานโยบาย ยุทธศาสตรแผนหลักดานความ
มั่นคง และระบบกลไก การบริหารจัดการ รวมทั้ง
ฐานขอมูลองคความรูดานความมั่นคงและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคง
แหงชาติ และความมั่นคงเฉพาะเรื่องเฉพาะพื้นที่ไปสู
นโยบาย ยุทธศาสตรดานความมั่นคงเฉพาะเรื่อง
เฉพาะพื้นที่ไปสูการปฏิบัติ
2 : การจัดหาวัสดุและครุภัณฑคอมพิวเตอร
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ
ผลผลิตที่ 1 : รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ รักษาความ
สงบเรียบรอยภายในประเทศ
งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น
แผน

ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.)
แผน
ผล

ผล
60

60

15

9

9

80

80

9

9

80

80

20

134.0370
129.2960

103.8384
99.3317

4.7410
77.8303
77.8303
77.8303

ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.)
แผน
ผล

ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.)
แผน
ผล

15

15

15

15

15

15

3

3

3

3

3

3

20

20

20

20

20

20

3

3

3

3

3

3

20

20

20

20

20

20

20

49.9709
48.3356

15.2740
15.2601

32.3887
29.4034

25.4694
21.0055

29.4549
29.3947

24.9676
24.9538

22.2225
22.1623

38.1274
38.1123

4.5067
68.6004
68.6004

1.6353
19.4578
19.4578

0.0139
16.4845
16.4845

2.9853
19.4576
19.4576

4.4639
16.8315
16.8315

0.0602
19.4575
19.4575

0.0139
16.5647
16.5647

0.0602
19.4574
19.4574

0.0150
18.7197
18.7197

68.6004

19.4578

16.4845

19.4576

16.8315

19.4575

16.5647

19.4574

18.7197

20

15

ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.)
แผน
ผล

20

หมายเหตุ
1. เงินงบประมาณโอนเบิกแทนกันป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2560 จํานวน 17.0009 ลานบาท ประกอบดวย
- กระทรวงการตางประเทศ (กต.) จํานวน 1.0000 ลานบาท
- ศูนยปฏิบัติการตอตานการกอการรายสากล กองบัญชาการกองทัพไทย (ศตก.) จํานวน 5.7500 ลานบาท
- ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) จํานวน 8.0000 ลานบาท
- กรมสรรพกําลังกลาโหม สํานักงานปลัดกลาโหม จํานวน 0.6019 ลานบาท
- กองทัพบก จํานวน 1.6490 ลานบาท
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แผนและผลการเบิกจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
กระทรวง : สํานักนายกรัฐมนตรี
สวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ
แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น
ยุทธศาสตรจัดสรร : ยุทธศาสตรดานความมั่นคงและการตางประเทศ
แผนงาน : แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต
- ตัวชี้วัด : จํานวนมาตรการและแนวทางปฏิบัติ และประสานความ
รวมมือจากภาคสวนตาง ๆ รวมทั้งขอเสนอแนะ คําปรึกษาในการ
ปฏิบัติตามนโยบายการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต ที่
นําไปสูการคลี่คลายปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต
- ตัวชี้วัด : รอยละของกระทรวง กรม และหนวยงานที่เกี่ยวของที่
รวมประสานความรวมมือกับภาคสวนตาง ๆ รวมทั้งเพื่อลดปญหา
ความรุนแรงจากความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต
โครงการที่ 1 : โครงการ นโยบาย แนวทาง มาตรการ การ
ประสาน และบูรณาการเพื่อไขปญหาความไมสงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต
1. แผนการปฏิบัติงาน
1.1 ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
- จํานวนมาตรการและแนวทางปฏิบัติ และประสานความ
รวมมือจากภาคสวนตาง ๆ รวมทั้งขอเสนอแนะ คําปรึกษา
ในการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารและพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต ที่นําไปสูการคลี่คลายปญหาความไมสงบ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต
เชิงคุณภาพ
- รอยละของกระทรวง กรม และหนวยงานที่เกี่ยวของที่
รวมประสานความรวมมือกับภาคสวนตาง ๆ รวมทั้งเพื่อ
ลดปญหาความรุนแรงจากความไมสงบในจังหวัดชายแดน
1.2 ใกิจ กรรมหลัก
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนานโยบาย แนวทาง และระบบ
กลไกที่เกี่ยวของกับการแกไขปญหาจังหวัดชายแดน
- ตัวชี้วัด : จํานวนนโยบาย ยุทธศาสตร มาตรการ
แนวทาง และแผนดานความมั่นคง
งบประมาณ
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานดานความมั่นคงและการตางประเทศ
- ตัวชี้วัด : จํานวนนโยบาย ยุทธศาสตร มาตรการ แนวทาง และแผน
ดานความมั่นคง เพื่อสนับสนุนภารกิจดานความมั่นคงที่ไดรับความ
เห็นชอบจากสภาความมั่นคงแหงชาติหรือคณะรัฐมนตรีหรือ
คณะกรรมการระดับชาติหรือคณะกรรมการภายใตสภาความมั่นคง
แหงชาติ หรือที่กฎหมาย กฎระเบียบดานความมั่นคงกําหนด
- ตัวชี้วัด : รอยละของกระทรวง กรม และหนวยงานที่เกี่ยวของที่
รวมดําเนินงาน ดานความมั่นคงสอดคลองกับนโยบาย ยุทธศาสตร
มาตรการ และแนวทางหรือแผนดานความมั่นคง
ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย ยุทธศาสตร แผนแมบท มาตรการ
แนวทางเพื่อเสริมสรางและรักษาความมั่นคงแหงชาติ
1. แผนการปฏิบัติงาน
1.1 ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
- จํานวนนโยบาย ยุทธศาสตร มาตรการ แนวทาง และ
แผนดานความมั่นคง เพื่อสนับสนุนภารกิจดานความมั่นคง
ที่ไดรับความเห็นชอบจากสภาความมั่นคงแหงชาติหรือ
คณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการระดับชาติหรือ
คณะกรรมการภายใตสภาความมั่นคงแหงชาติ หรือที่
กฎหมาย กฎระเบียบดานความมั่นคงกําหนด

รวมทั้งสิ้น

ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.)
แผน
ผล
79.6654
35.0491
60.2076
18.5647
10.2367
3.2906

ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.)
แผน
ผล
58.5510
45.5004
39.0934
28.6688
6.7047
3.1994

หนวย : ลานบาท (ทศนิยม 4 ตําแหนง )
ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.)
ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.)
แผน
ผล
แผน
ผล
55.6171
47.0169
45.8526
62.4155
36.1596
30.4522
26.3952
43.6958
6.7047
5.4846
4.1727
5.5684

แผน
239.6861
161.8558
27.8188

ผล
189.9819
121.3815
17.5431

4

4

1

1

1

1

1

1

1

1

60

60

15

15

15

15

15

15

15

15

27.8188

17.5431

10.2367

3.2906

6.7047

3.1994

6.7047

5.4846

4.1727

5.5684

4

4

1

1

1

1

1

1

1

1

60

60

15

15

15

15

15

15

15

15

4

4

1

1

1

1

1

1

1

1

27.8188
134.0370
9

17.5431
103.8384
9

10.2367
49.9709
2

3.2906

3.1994

2

4.1727
22.2225
3

5.5684

2

6.7047
29.4549
2

5.4846

2

6.7047
32.3887
2

60

60

15

15

15

15

15

15

15

15

134.0370

103.8384

49.9709

15.2740

32.3887

24.4694

29.4549

24.9676

22.2225

38.1274

9

9

3

3

3

3

3

3

3
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แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ
เชิงคุณภาพ
- รอยละของกระทรวง กรม และหนวยงานที่เกี่ยวของที่
รวมดําเนินงาน ดานความมั่นคงสอดคลองกับนโยบาย
ยุทธศาสตร มาตรการ และแนวทางหรือแผนดานความ
1.2 กิจกรรมหลัก
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนานโยบาย ยุทธศาสตรแผนหลัก
ดานความมั่นคง และระบบกลไก การบริหารจัดการ
รวมทั้งฐานขอมูลองคความรูดานความมั่นคงและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคง
แหงชาติ และความมั่นคงเฉพาะเรื่องเฉพาะพื้นที่ไปสู
นโยบาย ยุทธศาสตรดานความมั่นคงเฉพาะเรื่อง
เฉพาะพื้นที่ไปสูการปฏิบัติ
- ตัวชี้วัด : จํานวนนโยบาย ยุทธศาสตร มาตรการ
แนวทาง และแผนดานความมั่นคง
- ตัวชี้วัด : รอยละความสําเร็จของนโยบายและ
ยุทธศาสตรดานความมั่นคง ที่มีการกําหนดประเด็น
ความมั่นคงที่สําคัญและมีแผนดําเนินการที่เกี่ยวของ
กิจกรรมที่ 2 : การจัดหาวัสดุและครุภัณฑคอมพิวเตอร
- ตัวชี้วัด : จํานวนนโยบาย ยุทธศาสตร มาตรการ
แนวทาง และแผนดานความมั่นคง
- ตัวชี้วัด : รอยละความสําเร็จของนโยบายและ
ยุทธศาสตรดานความมั่นคง ที่มีการกําหนดประเด็น
ความมั่นคงที่สําคัญและมีแผนดําเนินการที่เกี่ยวของ
งบประมาณ
1 : พัฒนานโยบาย ยุทธศาสตรแผนหลักดานความ
มั่นคง และระบบกลไก การบริหารจัดการ รวมทั้ง
ฐานขอมูลองคความรูดานความมั่นคงและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคง
แหงชาติ และความมั่นคงเฉพาะเรื่องเฉพาะพื้นที่ไปสู
นโยบาย ยุทธศาสตรดานความมั่นคงเฉพาะเรื่อง
เฉพาะพื้นที่ไปสูการปฏิบัติ
2 : การจัดหาวัสดุและครุภัณฑคอมพิวเตอร
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ
ผลผลิตที่ 1 : รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ รักษาความ
สงบเรียบรอยภายในประเทศ
งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น
แผน

ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.)
แผน
ผล

ผล
60

60

15

9

9

80

80

9

9

80

80

20

134.0370
129.2960

103.8384
99.3317

4.7410
77.8303
77.8303
77.8303

ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.)
แผน
ผล

ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.)
แผน
ผล

15

15

15

15

15

15

3

3

3

3

3

3

20

20

20

20

20

20

3

3

3

3

3

3

20

20

20

20

20

20

20

49.9709
48.3356

15.2740
15.2601

32.3887
29.4034

25.4694
21.0055

29.4549
29.3947

24.9676
24.9538

22.2225
22.1623

38.1274
38.1123

4.5067
68.6004
68.6004

1.6353
19.4578
19.4578

0.0139
16.4845
16.4845

2.9853
19.4576
19.4576

4.4639
16.8315
16.8315

0.0602
19.4575
19.4575

0.0139
16.5647
16.5647

0.0602
19.4574
19.4574

0.0150
18.7197
18.7197

68.6004

19.4578

16.4845

19.4576

16.8315

19.4575

16.5647

19.4574

18.7197

20

15

ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.)
แผน
ผล

20

หมายเหตุ
1. เงินงบประมาณโอนเบิกแทนกันป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2560 จํานวน 17.0009 ลานบาท ประกอบดวย
- กระทรวงการตางประเทศ (กต.) จํานวน 1.0000 ลานบาท
- ศูนยปฏิบัติการตอตานการกอการรายสากล กองบัญชาการกองทัพไทย (ศตก.) จํานวน 5.7500 ลานบาท
- ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) จํานวน 8.0000 ลานบาท
- กรมสรรพกําลังกลาโหม สํานักงานปลัดกลาโหม จํานวน 0.6019 ลานบาท
- กองทัพบก จํานวน 1.6490 ลานบาท

E2

6. รายงานสถานะการเงิน
ทั้งเงินรายได เงินสะสมคงเหลือ
และเงินนอกงบประมาณ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

6. รายงานสถานะการเงิน ทั้งเงินรายได เงินสะสมคงเหลือ

และเงินนอกงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560
ป

รายการ

2558

1. รายไดคาขายของเบ็ดเตล็ด
2. รายไดจากคาธรรมเนียม
3. รายไดเงินเหลือจายปเกาสงคืน
4. รายไดดอกเบี้ยเงินฝากที่
รวม
1. รายไดคาขายของเบ็ดเตล็ด
2. รายไดจากการขายครุภัณฑ
3. รายไดจากคาธรรมเนียม
4. รายไดเงินเหลือจายปเกาสงคืน
5. รายไดดอกเบี้ยเงินฝากที่
สถาบันการเงิน
รวม
1. รายไดคาขายของเบ็ดเตล็ด
2. รายไดจากการขายครุภัณฑ
3. รายไดจากคาธรรมเนียม
บริการอื่น (คาสมัครสอบแขงขัน)
4. รายไดเงินเหลือจายปเกาสงคืน
5. รายไดดอกเบี้ยเงินฝากที่
สถาบันการเงิน
รวม

2559

2560

เงินรายไดแผนดิน
เงินสะสม
จัดเก็บได หัก คาใชจาย นําสงคลัง คงเหลือ
0.0111
0.0111
0.1106
0.0586
0.0520
1.2388
1.2388
0.0026
0.0026
1.3631
0.0586
1.3045
0.0175
0.0175
0.1156
0.1156
0.9028
0.6988
0.2040
1.4975
1.4975
0.0018
0.0018
2.5352
0.0249
1.7850
0.0315

0.6988
-

1.8364
0.0249
1.7850
0.0315

1.1256
0.0018

-

1.1256
0.0018

2.9688

-

2.9688

เงิน
นอก
-

-

-

-

-
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7. แผนการดําเนินงาน
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่สาํ คัญ
และผลสัมฤทธิ์ที่คาดวาจะไดรบั

7. แผนการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่สําคัญ
และผลสัมฤทธิ์ที่คาดวาจะไดรับ
แผนดําเนินงานปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ ดําเนินการตามพันธกิจหลัก คือ
การจัดทํานโยบายความมั่นคงแหงชาติ ยุทธศาสตร และแผนดานความมั่นคง ตลอดจนการอํานวยการ ขับเคลื่อน
ประสานการปฏิบัติ การใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะที่สามารถเสริ มสรางความพรอมและก อใหเกิ ดผลดี ต อ
ความมั่นคงและผลประโยชนแหงชาติ เพื่อสรางหลักประกันความมั่นคง ใน 4 มิติ คือ
1) การรักษาอาณาเขต ดินแดน ฐานทรัพยากร และโครงสรางพื้นฐานของชาติ
2) การรักษาอํานาจอธิปไตย รูปแบบของรัฐ สถาบันหลัก ระบบการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
3) การรักษาหลักการ คุณคาพื้นฐานของคนภายในรัฐ ความปลอดภัย และสุขภาวะที่ดี
4) การรักษาดุลยภาพทางการเมืองระหวางประเทศ และปฏิสัมพันธกับภายนอกประเทศ
ทั้ ง 4 มิ ติ มีความสั มพั น ธ เ ชื่ อมโยงกัน ในการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนดานความมั่น คง
แหงชาติ จึงไดลําดับความสําคัญของประเด็นปญหา ผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบ และความเสี่ยง เพื่อให
การปองกันและแกไขปญหาดานความมั่นคงมีความรอบดาน และสามารถรักษาความสมดุลระหวางการรักษา
ผลประโยชนของชาติด านความมั่น คงกั บ การพัฒนาประเทศ โดย สํานักงานฯ ไดกําหนดแผนการดําเนิน งาน
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้
1. การขับเคลื่อนการบริหาร การพัฒนา และแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต เพื่อขับเคลื่อนประเด็น
ความมั่นคงสําคัญตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล
2. การขับเคลื่อนยุทธศาสตรดานความมั่นคงเฉพาะเรื่องที่สําคัญ ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยจาก
ภัยคุกคามขามพรมแดน รวมถึงการเตรียมความพรอมของชาติในการปองกันแกไขปญหา ลดผลกระทบ และความเสี่ยง
3. การขับเคลื่อน (ราง) นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ. 2560 – 2564) และ
การเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินภารกิจความมั่นคงในการประเมินสถานการณความมั่นคง ภัยคุกคาม และการ
พัฒนาฐานขอมูลความมั่นคงและที่ปรึกษาดานความมั่นคง เพื่อใหประเทศมีกรอบทิศทางดานความมั่นคงที่ชัดเจน
และมีความพรอมในการขับเคลื่อนภารกิจดานความมั่นคง
4. การพั ฒ นาและขั บ เคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรความมั่นคงเฉพาะเรื่อง ใหส อดคลองกับ (ราง)
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) (ราง) นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ.
2560 – 2564) และประเด็นความมั่นคงสําคัญตามนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
5. การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของหน ว ยงาน ในการพั ฒ นาและการขั บ เคลื่ อ น นโยบายและ
ยุ ท ธศาสตร ด า นความมั่ น คงให บ รรลุ ผ ลสอดคล อ งกั บ นโยบายของรั ฐ บาล
G1

สรุปสาระสําคัญ ดังนี้
1. การขับเคลื่อนการบริ หาร การพัฒนา และแกไขปญหาจังหวัด ชายแดนภาคใต เพื่อขับเคลื่ อน
ประเด็นความมั่นคงสําคัญตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล ดําเนินการภายใตนโยบายการบริหารและการ
พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. 2560 - 2562 โดยการติดตามศึกษา วิเคราะหสถานการณความมั่นคงจังหวัด
ชายแดนภาคใต การคาดการณแนวโนม และการอํานวยการ ประสานการปฏิบัติตามนโยบายฯ ดังกลาว ระหวาง
กระทรวง กรม และหนวยงานที่เกี่ยวของในลักษณะบูรณาการ รวมทั้งการจัดทําขอมูลดานความมั่นคงที่เกี่ยวของ
เพื่อใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะตอรัฐบาล คณะรัฐมนตรี และสภาความมั่นคงแหงชาติ ตลอดจนสวนราชการ
และหนวยงานที่เกี่ยวข อง ตลอดจนการสรางเอกภาพในการบริหารและการบูร ณาการการดํ าเนิน งานอย างมี
ประสิทธิภาพ โดยการจัดใหมีกลไกและโครงสรางการบริหารจัดการของภาครัฐ ตามประกาศคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ ฉบับที่ 98/2557 เรื่องการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติไดรับ
มอบหมายเปนหนวยงานหลักรวมกับกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และศูนยอํานวยการ
บริหารและพัฒนาจังหวัดภาคใต และกําหนดใหมีสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแกไขปญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต ในสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ รวมถึงตามคําสั่ง คปต. ที่ 3/2559 ในการจัดตั้ง
สํานักงานคณะกรรมการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตสวนหนา (สํานักงาน คปต. สวนหนา) มี
หนาที่ปฏิบัติงานดานธุรการใหกับผูแทนพิเ ศษของรัฐบาล และประสานงานกับสวนราชการ และหนวยงานที่
เกี่ยวของ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของผูแทนพิเศษของรัฐบาลในการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
การขับเคลื่อนภารกิจดังกลาวดําเนินการภายใต แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาและพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต โครงการการขับเคลื่อนแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต ประกอบดวยโครงการย อยที่
สําคัญ ดังนี้
1) การขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต ภายใตนโยบายการบริหารการพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต และแผนปฏิบัติการแกไขปญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. 2560 - 2562
2) การสรางความเขาใจ การดําเนินนโยบายของรัฐเรื่องสิทธิมนุษยชนในตางประเทศ
3) การดําเนินการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต /สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการ
อํานวยการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต (สล.คพส.)
4) การขั บ เคลื่ อ นการแก ไ ขป ญ หาจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต ใ นพื้ น ที่ สํ า นั ก งานคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตสวนหนา (สง.คปต.สน.)
ผลสัมฤทธิ์ที่คาดวาจะไดรับ คือ การเสริมสรางสภาวะแวดลอมที่สันติสุข การฟนฟูความเชื่อมั่นและลด
ความหวาดระแวงระหวางประชาชนกับรัฐ การพัฒนาอยางยั่งยืนโดยใชกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
การสงเสริมความตอเนื่องของกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข การสรางความเขาใจตอสถานการณความเปนจริงที่
เกิดขึ้นทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ
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2. การขับเคลื่อนยุทธศาสตรดานความมั่นคงเฉพาะเรื่องที่สําคัญ ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ปองกันแกไขปญหา ลดผลกระทบ และความเสี่ยง จากภัยคุกคามที่มีลักษณะขามพรมแดน และการเตรียมความ
พรอมของชาติ โดยการติดตาม ศึกษา วิเคราะหสถานการณความมั่นคง ตลอดจนการคาดการณแนวโนม การ
กําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร มาตรการ แนวทาง และการอํานวยการ ประสานการปฏิบัติตามยุทธศาสตรความ
มั่นคง ระหวางกระทรวง กรม และหนวยงานที่เกี่ยวของในลักษณะบูรณาการ และการเตรียมพรอมแหงชาติเพื่อ
รับมือกับวิกฤติการณที่กระทบตอความมั่นคงของชาติ และเสริมสรางความรวมมือดานความมั่นคงกับตางประเทศ ให
เกิดผลดีตอการรักษาผลประโยชนของชาติในการปอ งกัน และแกไ ขปญ หาภัยคุกคามขามพรมแดน ความมั่นคง
แหงชาติทางทะเล การเตรียมพรอมรับมือภัยคุกคาม
ภารกิ จ ดั ง กล า วกํ า หนดเป น แผนงานยุ ท ธศาสตร รั ก ษาความมั่ น คงและความสงบเรี ย บร อ ยภายใน
ความมัน่ คงชายแดนและทางทะเล ประกอบดวยโครงการ ดังนี้
1) โครงการรั ก ษาความมั่ น คงและป อ งกั น ภั ย คุ ก คามข า มชาติ แ ละความมั่ น คงทางทะเล
ประกอบดวย โครงการยอย คือ ความรวมมือดานความมั่นคงระหวางประเทศ (JWG) และการขับเคลื่อนแผน
ความมั่นคงแหงชาติทางทะเล (พ.ศ. 2558 – 2564)
2) โครงการพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติ ประกอบดวย การขับเคลื่ อนยุ ทธศาสตร
การเตรียมพรอมแหงชาติ (พ.ศ. 2560 – 2564) การฝกซอมการบริหารวิกฤติการณระดับชาติ
ผลสัมฤทธิ์ที่คาดวาจะไดรับ คือ สามารถรักษาและเสริมสรางความมั่นคงและปองกันภัยคุกคามทุกรูปแบบ
ที่กระทบตอเสถียรภาพและความมั่นคงปลอดภัยภายในประเทศ โดยเฉพาะภัยคุกคามขามพรมแดนที่สําคัญ คือ
ภัยการกอการราย อาชญากรรมขามชาติ การปกปองและรักษาอํานาจอธิปไตยของชาติและรักษาผลประโยชนของ
ชาติทางทะเล และการเตรียมพรอมแหงชาติ โดยการบริหารจัดการเชิงรุกแบบเบ็ดเสร็จในทุกขั้นตอน และการลด
ความเสี่ยงจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ ไดอยางมีประสิทธิภาพ ทันทวงที และยั่งยืน ตลอดจนทุกภาคสวนมีความ
ตระหนัก เชื่อมั่น มีภูมิคุมกัน และพรอมเขามาผนึกกําลัง
3. การขับเคลื่อน (ราง) นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ. 2560 – 2564)
และการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินภารกิจความมั่นคงในการประเมินสถานการณความมั่นคง ภัยคุกคาม
และการพัฒนาฐานขอมูลและที่ปรึกษาดานความมั่นคง โดยพัฒนากระบวนการ/กลไกการขับเคลื่อนนโยบาย
และแผนระดับชาติฯ ยุทธศาสตรขาวกรองแหงชาติ (พ.ศ. 2558 – 2564) แผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ
(พ.ศ. 2561 – 2564) การประเมิ น สถานการณดานความมั่นคงในเชิงยุทธศาสตรและการแจงเตือนภัย คุกคาม
การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพตอการใชกฎหมายความมั่นคง และการพัฒนาฐานขอมูลความมั่นคงและที่ปรึกษา
ดานความมั่นคง รวมถึงการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรพัฒนาองคกร และแผนปฏิบัติราชการของ สํานักงานฯ
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ภารกิจขางตนไดกําหนดในแผนงานพื้นฐานดานความมั่นคง คาใชจายอื่น 1 รายการ คือ คาใชจายที่ 1
พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนโยบายความมั่นคงแหงชาติ
ผลสัมฤทธิ์ที่คาดวาจะไดรับ คือ ประเทศมีกรอบทิศทางดําเนินงานดานความมั่นคง และขอเสนอแนะเชิง
นโยบายตอสภาความมั่นคงแหงชาติ คณะรัฐมนตรีพิจารณาตกลงใจเพื่อรักษาผลประโยชนแหงชาติ ตลอดจนการ
ประสานการดําเนินการของสวนราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของ ใหมีการบูรณาการและขับเคลื่อนแผนงาน
โครงการ และงบประมาณ และการบริหารจัดการ รวมกันอยางมีเอกภาพ สอดคลองกับนโยบายและแผนระดับชาติ
วาดวยความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ. 2560 – 2564) และการขับเคลื่อน (ราง) ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580)
(ดานความมั่นคง) รวมถึงการติดตามและการประเมินผล ที่นําไปสูการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร ในภาพรวม
และความมั่นคงเฉพาะพื้นที่
4. การพัฒนาและการขับเคลื่ อนนโยบายและยุทธศาสตรความมั่นคงเฉพาะเรื่ องให สอดคล อ งกั บ
(ราง) แผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ. 2560 – 2564) และประเด็นความมั่นคงที่สําคัญตาม
นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยการดําเนินงาน ติดตาม ศึกษา วิเคราะหสถานการณความมั่นคงเฉพาะเรื่อง
รวมทั้งผลกระทบตอความมั่นคงของประเทศ ตลอดจนการคาดการณแนวโนม เพื่อการพัฒนาและจัดทํานโยบาย
และยุทธศาสตรความมั่นคงเฉพาะเรื่อง การกําหนดมาตรการ และแนวทางการปองกันและแกไขปญหาความ
มั่นคงเฉพาะเรื่อง และการอํานวยการ ประสานการปฏิบัติตามนโยบายและยุทธศาสตรความมั่น คง ระหวาง
กระทรวง กรม และหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งการจัดทําขอมูลดานความมั่นคงเฉพาะเรื่อง เพื่อใหคําปรึกษาและ
ขอเสนอแนะที่เกี่ยวของตอรัฐบาล คณะรัฐมนตรี และสภาความมั่นคงแหงชาติ ตลอดจนสวนราชการ และหนวยงาน
ของรัฐที่เกี่ยวของ ภายใต นโยบายและยุทธศาสตรเฉพาะเรื่อง ที่สําคัญ ดังนี้
(1) ยุทธศาสตรความมั่นคงตอประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (พ.ศ. 2558 – 2564)
(2) ยุทธศาสตรความมั่นคงของไทยตอประเทศรอบบาน (พ.ศ. 2559 – 2564)
(3) แผนการบริหารจัดการผูหลบหนีเขาเมือง
(4) แผนสงเสริมการอยูรวมกันภายใตสังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศไทย (พ.ศ. 2561 – 2564)
(5) แผนบริหารจัดการชายแดนดานความมั่นคง (พ.ศ. 2559 – 2564)
(6) แนวทางการรั ก ษาความมั่ น คงของสถาบั น หลั ก ของชาติ ภ ายใต ก ารปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ภารกิจดังกลาวไดกําหนดในแผนงานพื้นฐานดานความมั่นคง มีคาใชจายดําเนินการ 3 รายการ ดังนี้
- คาใชจายที่ 2 เสริมสรางความพรอมในการรักษาอํานาจอธิปไตย รูปแบบของรัฐ สถาบันหลัก ระบบ
การเมือง เศรษฐกิจและสังคม เปนโครงการที่มุงดําเนินการเกี่ยวกับ ความมั่นคงของสถาบันหลัก การแกไขปญหา
ผู ห ลบหนี เ ข า เมื องและการโยกย ายถิ่ น ฐานประชากร การปองกัน และแกไขปญ หาอาชญากรรมขามชาติและ
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การกอการราย ความมั่นคงดานสังคมจิตวิทยา ความมั่นคงเกี่ยวกับชนตางวัฒนธรรม และการสื่อสารสาธารณะ
ดานความั่นคง
- ค า ใช จ า ยเสริ มที่ 3 สร า งความพร อมในการรั ก ษาดุ ลยภาพทางการเมื องระหว า งประเทศ และ
ปฏิสัมพันธกับภายนอกประเทศ เปนโครงการที่มุงดําเนินการเกี่ยวกับประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
ความมั่นคงของไทยตอประเทศมหาอํานาจ ความมั่นคงของไทยตอประเทศเพื่อนบาน การบริหารจัดการชายแดน
ในมิติความมั่นคง พัฒนารวมในอนุภูมิภาค การลดอาวุธและการควบคุมอาวุธตามแบบ
- คาใชจายที่ 6 เสริมสรางความพรอมในการรักษาอาณาเขต ดินแดน ฐานทรัพยากร และโครงสราง
พื้นฐาน เปนโครงการที่มุงดําเนินการเกี่ยวกับ งานเขตแดน ผูหนีภัยการสูรบตามพื้นที่ชายแดนไทยกับประเทศ
เพื่อนบาน การไมแพรขยายอาวุธที่มีอํานาจทําลายลางสูง การตอตานการกอการรายสากล
ผลสัมฤทธิ์ที่คาดวาจะไดรับ คือ การรักษาผลประโยชนแหงชาติและเสริมสรางความมั่นคงในมิติตางๆ ที่
สําคัญ คือ เสริมสรางเสถียรภาพของประเทศและความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามที่กระทบตอสถาบันหลักของ
ชาติ ระบบการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม รวมถึงการดําเนินชีวิตของประชาชน การรักษาดุลยภาพและสภาวะ
แวดลอมระหวางประเทศ และการรักษาผลประโยชนแหงชาติในมิติระหวางประเทศ และการเสริมสรางความ
พรอมของประเทศในดานตางๆ ในการรักษาอํานาจอธิปไตย อาณาเขต ดินแดน โครงสรางพื้นฐาน ตลอดจน
ทรัพยากรที่สําคัญของชาติ
นอกจากนี้ สํา นั ก งานฯ ได กํา หนดให มี ก ารเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของ สมช. โดยการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการในดานตางๆ เพื่อใหดําเนินภารกิจหลักของสํานักงานฯ บรรลุผล สอดคลองกับ
โครงสราง ภารกิจ อํานาจหนาที่ของ สมช. และนโยบายของรัฐบาลที่สงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาล
และการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยไดจัดทําเปนไวในแผนงานพื้นฐานดาน
ความมั่นคง 2 รายการ คือ 1) คาใชจายที่ 5 การเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว และ 2) คาใชจายที่
4 บริหารจัดการองคกรตามหลักบริหารจัดการที่ดี ไดรับการจัดสรรงบประมาณในสวนของงบรายจายอื่น
รวมถึ งกิ จ กรรมอี ก 1 กิจ กรรม คือ จั ด หาการวัสดุแ ละครุภัณฑร ะบบคอมพิวเตอร ซึ่งมีความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณฯ ในสวนของยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ
ผลสัมฤทธิ์ที่คาดวาจะไดรับ คือ การพัฒนาระบบงานภายในองคกรตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่
ดี โดยสามารถพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ การพัฒนาองคกรใหมี
ระบบและมาตรฐานการปฏิบัติงาน หนวยงานผานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงาน และการพัฒนา
ขีดความสามารถและศักยภาพบุคลากร โดยการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหเปนมืออาชีพและมีความเชี่ยวชาญ
สามารถปฏิบัติภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ และวางระบบการพัฒนาบุคลากรในอนาคตใหเปนนักยุทธศาสตร
ความมัน่ คง
.............................................
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8. สรุปการกําหนดเปาหมายการใหบริการของกระทรวง
หนวยงาน และตัวชี้วัดเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพป 2561 – 2562
พรอมทั้งแนวทางการพิจารณาทบทวนเปาหมายการใหบริการ
และตัวชี้วัดใหมีความชัดเจนครบถวน และสามารถเชื่อมโยงกับ
เปาหมายระดับชาติ ในกรณีที่มีผลงานต่ํากวาเปาหมาย หรือ
กําหนดเปาหมาย เทากันทุกป

8. สรุปการกําหนดเปาหมายการใหบริการของกระทรวง หนวยงาน และตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพป 2561 – 2562 พรอมทั้งแนวทางการพิจารณาทบทวนเปาหมายการใหบริการและ
ตัวชี้วัดใหมีความชัดเจนครบถวน และสามารถเชื่อมโยงกับเปาหมายระดับชาติ
ในกรณีที่มีผลงานต่ํากวาเปาหมาย หรือกําหนดเปาหมาย
8.1 การกําหนดเปาหมายและตัวชี้วัดของสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561 สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ ไดดําเนินการทบทวนเปาหมายและตัวชี้วัด ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561 โดยพิจารณาจาก (ราง) ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) (ราง) นโยบายและแผนระดับชาติวา
ดวยความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ. 2560 – 2564) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
ถายทอดเชื่อมโยงเปาหมายหนวยงาน ดังนี้
ตัวชี้วัด

หนวยนับ

คาเปาหมาย

เชิงปริมาณ
ตัวชี้วัด 1: จํานวนเหตุการณลดลง ไมนอยกวารอยละ 30 เปรียบเทียบ
กับคาเฉลี่ย 3 ป ยอนหลัง

จํานวน

30

ตัวชี้วัด 2: จํานวนนโยบาย ยุทธศาสตร มาตรการ แนวทาง และแผนดาน จํานวน (นโยบาย
ความมั่นคง เพื่อสนับสนุนภารกิจดานความมั่นคงที่ไดรับความเห็นชอบ
ยุทธศาสตร)
จากสภาความมั่ น คงแห ง ชาติ ห รื อ คณะรั ฐ มนตรี ห รื อ คณะกรรมการ
ระดับชาติหรือคณะกรรมการภายใตความมั่นคงแหงชาติหรือที่กฎหมาย
กฎระเบียบดานความมั่นคงที่กําหนด
ตัวชี้ วัด 3: จํ านวนมาตรการ แนวทาง ในการปองกัน หรือแกไขป ญ หา จํานวน (มาตรการ
เกี่ยวกับความมั่นคงแหงชาติ
แนวทาง)
ตัวชี้วัด 4: จํานวนความตกลงตามกรอบความรวมมือดานความมั่นคงกับ จํานวน (ความ
ตางประเทศเพื่อปองกันและแกไขปญหาการกอการรายและอาชญากรรม
ความตกลง/
ขามชาติ
ประเทศ)
เชิงคุณภาพ
ตั ว ชี้ วั ด 5: ร อ ยละของกระทรวงกรมและหน ว ยงานที่ เกี่ย วข องที่ รว ม
รอยละ
ดําเนินงานดานความมั่นคงสอดคลองกับนโยบาย ยุทธศาสตร มาตรการ
และแนวทางหรือแผนดานความมั่นคง
ตัวชี้วัด 6: รอยละความสําเร็จของการจัดทํายุทธศาสตร แนวทางหรือ
รอยละ
แผนดานความมั่นคงเฉพาะดาน
ตัวชี้วัด 7: รอยละโครงการสําคัญภายใตแผนปฏิบัติการรองรับนโยบาย
รอยละ
และแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
แลวเสร็จ
ตัวชี้วัด 8: รอยละความสําเร็จในการพัฒนาระบบและกลไกการบริหาร
รอยละ
จัดการความมั่นคงและผลประโยชนของชาติทางทะเล
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8.2 การกําหนดตัวชี้วัดสําหรับงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีแนวทาง ดังนี้
8.2.1 การทบทวน วิสัยทัศน พันธกิจ โดยสอดคลองและเชื่อมโยงกับ (ราง) ยุทธศาสตรชาติ 20 ป
(พ.ศ. 2561 – 2580) (ร าง) นโยบายและแผนระดั บชาติ ว าด วยความมั่ นคงแห งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2564)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และบทบาทหน าที่ ของสํานักงานฯ
ที่เปนหนวยงานเชิงยุทธศาสตร (เสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร และอํานวยการประสานการดําเนินการไปสู
การปฏิบัติ)
8.2.2 การปรับปรุงแผนงาน โดยกําหนดใหมีแผนยุทธศาสตรรองรับภารกิจเชิงยุทธศาสตรที่
สําคัญ โดยเพิ่มเติมจากแผนพื้นฐาน คือ แผนงานยุทธศาสตรรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบรอยภายใน
ความมั่ นคงชายแดนและทางทะเล เพื่ อป องกัน และแกไขป ญหาภั ยคุกคามขามพรมแดน (การกอการรายและ
อาชญากรรมขามชาติ ความมั่นคงทางทะเล) และการเตรียมความพรอมแหงชาติ รวมถึงการกําหนดตัวชี้วัดที่
เชื่อมโยง/รองรับ (ราง) ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) (ราง) นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความ
มั่นคงแหงชาติ (พ.ศ. 2560 – 2564) และ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
ไดชัดเจนยิ่งขึ้น
8.2.3 การปรั บ ปรุ งเป า หมาย/ ตั ว ชี้ วั ด ของหน ว ยงาน ให มี ค วามเป น รู ป ธรรมและเพิ่ ม
เปาหมายใหมีความทาทาย สรุปดังนี้
1) ยกเลิกตัวชี้วัด ที่ไมมีภารกิจในรอบปงบประมาณและตัวชี้วัดที่กรอบการวัดผลยังไม
ชัดเจนเพียงพอ (การจัดทํานโยบาย ยุทธศาสตร แผน ดานความมั่นคง)
2) คงตั วชี้ วัดสําคัญ ที่ มีความเปน รูป ธรรมและมีการวัดผลมาอยางตอเนื่อง คือ การ
ขับเคลื่อนแผนบูรณาการจังหวัดชายแดนภาคใต ตัวชี้วัด คือ จํานวนเหตุการณ ความรุนแรงในจังหวัดชายแดน
ภาคใตลดลง และภารกิจหลักตามกฎหมาย ตัวชี้วัด คือ จํานวนนโยบาย ยุทธศาสตร มาตรการ แนวทาง และแผนดาน
ความมั่นคง
3) ปรับปรุงและเพิ่มตัวชี้วัดใหม โดยมุงเนน/การขับเคลื่อนภารกิจที่สําคัญ ดังนี้
(1) การขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ ซึ่ง
เปนกรอบการขับเคลื่อนแผนแมบทยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง โดยกําหนดตัวชี้วัด คือ รอยละของหนวยงาน
ภาครัฐที่ดําเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ และรอยละโครงการสําคัญภายใต
นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 แลวเสร็จ
(2) การขับเคลื่อนภารกิจเชิงยุทธศาสตรที่สําคัญ (การปองกันและแกไขปญหา
ภัยคุกคามขามพรมแดน) โดยกําหนดตัวชี้วัด คือ (1) จํานวนความตกลงตามกรอบความรวมมือดานความมั่นคงกับ
ตางประเทศเพื่อปองกันและแกไขปญหาการกอการรายและอาชญากรรมขามชาติ (2) จํานวนมาตรการ แนวทาง
H2

เพื่ อ ป องกั น และแก ไขป ญ หาอาชญากรรมขามชาติ การก อการราย และความมั่น คงทางทะเล และ (3) การ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรการเตรียมพรอมแหงชาติ
8.2.4 รายละเอียดตัวชี้วัด ป 2562
ตัวชี้วัด

หนวยนับ

เชิงปริมาณ
ตั ว ชี้ วั ด 1 : จํ านวนเหตุ การณ ล ดลง ไม น อยกวารอยละ 30 เปรีย บเที ย บกั บ จํานวนเหตุการณ
คาเฉลี่ย 3 ป ยอนหลัง
ตัวชี้วัด 2 : จํานวนมาตรการ แนวทาง เพื่อปองกันและแกไขปญหาอาชญากรรม
เรื่อง
ขามชาติ การกอการราย และความมั่นคงทางทะเล

คาเปาหมาย
30
3

ตั ว ชี้ วั ด 3: จํ า นวนความตกลงตามกรอบความร ว มมื อ ด า นความมั่ น คงกั บ
ตางประเทศเพื่อปองกันและแกไขปญหาการกอการรายและอาชญากรรมขาม
ชาติ

จํานวน
ความตกลง/
ประเทศ

2

ตั ว ชี้ วั ด 4: จํ า นวนมาตรการ แนวทาง ในการขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร ก าร
เตรียมพรอมแหงชาติ

เรื่อง

2

ตัวชี้วัด 5: จํานวนนโยบาย ยุทธศาสตร มาตรการ แนวทาง และแผนดานความ
มั่นคง เพื่อสนับสนุนภารกิจดานความมั่นคงที่ไดรับความเห็นชอบจากสภาความ
มั่ น คงแห ง ชาติ ห รื อ คณ ะรั ฐ มนตรี ห รื อ คณ ะกรรมการระดั บ ชาติ ห รื อ
คณะกรรมการภายใตสภาความมั่นคงแหงชาติหรือที่กฎหมายกฎระเบียบดาน
ความมั่นคงกําหนด
เชิงคุณภาพ
ตัวชี้วัด 6: รอยละความสําเร็จของการขับเคลื่อนโครงการสําคัญฯ รองรับแผน
ความมั่นคงแหงชาติทางทะเล (พ.ศ. 2558 - 2564)
ตัวชี้วัด 7: รอยละความสําเร็จในการพัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการและ
กฎหมาย เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหาการกอการราย
ตั ว ชี้ วั ด 8: ร อ ยละของจํ านวนหน ว ยงานกํ าหนดแผนงาน โครงการรองรั บ
ยุทธศาสตรการเตรียมพรอมแหงชาติ

เรื่อง

5

รอยละ

80

รอยละ

80

รอยละ

100

รอยละ

80

ตั ว ชี้ วั ด 9: ร อยละของหน ว ยงานภาครั ฐ ที่ ดํ าเนิ น งานตามนโยบายและแผน
ระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ
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8.2.5 ความเชื่อมโยงกับเปาหมาย/แผน ระดับชาติ*
แผนงาน
แผนบูรณาการ

ตัวชี้วดั
1

แผนระดับ 1
ยุทธศาสตรชาติดาน
ความมั่นคง กลยุทธ
1

- โครงการการขับเคลื่อนการ
แกไขปญหา จชต.

แผนยุทธศาสตร

2,3,4,
6,7,8

ยุทธศาสตรชาติดาน
ความมั่นคง กลยุทธ
3

- โครงการรักษาความมั่นคง
และปองกันภัยคุกคามขาม
ชาติและความมั่นคงทางทะเล
- โครงการพัฒนาระบบการ
เตรียมพรอมแหงชาติ

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

5,9

ยุทธศาสตรชาติ
ยุทธศาสตร 1 ดาน
ความมั่นคง ประเด็น
1,2,3,4,5
ยุทธศาสตร 6 ดาน
การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ
ประเด็น 6.1, 6.3,
6.4

แผนระดับ 2
แผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ
นโยบายและแผนความ
มั่นคงฯ ยุทธศาสตร 7
แผนพัฒนาฯ
ยุทธศาสตรที่ 5 กลยุทธ 1

แผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ
นโยบายและแผนความ
มั่นคงฯ ยุทธศาสตรที่ 4,
13, 14, 15, 16

แผนพัฒนาฯ
ยุทธศาสตรที่ 5 กลยุทธ
2,3,4
แผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ
นโยบายและแผนความ
มั่นคงฯ
แผนพัฒนาฯ
ยุทธศาสตรที่ 5 ประเด็น
1,2,3,4,5
ยุทธศาสตรที่ 9 ประเด็น
(5) แรงงาน และ
ความมั่นคง
ยุทธศาสตรที่ 10 ประเด็น
3.7, 3.8

แผนระดับ 3
แผนแมบทยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง
1) นโยบายการบริหารและพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต 2) แผนปฏิบัติการการ
แกไขปญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดน
ภาคใต 2561 - 2563
ยุทธศาสตรจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตรดานความมั่นคง 1.3 (1.3.2)
แผนแมบทยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง
1) ยุทธศาสตรการเตรียมพรอมแหงชาติ
2) ยุทธศาสตรการป องกันและแก ไข
ป ญหาอาชญากรรมขามชาติ 3)
ยุ ทธศาสตรก ารปอ งกันและแกไขปญหา
การกอการราย 4) ยุทธศาสตรการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรแหงชาติ
ยุทธศาสตรจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตรดานความมั่นคง 1.3 (1.3.1)
1.6 (1.6.1)
แผนแมบทยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง
1) ยุ ท ธศาสตร ค วามมั่ น คงต อ ประชาคม
การเมื องและความมั่ นคงอาเซี ยน 2 )
ยุทธศาสตรความมั่นคงของไทยตอประเทศ
รอบบาน 3) ยุ ทธศาสตรแกป ญ หาผูห ลบ
เขาเมืองทั้ งระบบ 4) แผนสงเสริมการอยู
รวมกันภายใตสังคมพหุวัฒนธรรม 5) แผน
บริหารจัดการชายแดนดานความมั่นคง 6)
แนวทางการรักษาความมั่นคงของสถาบัน
หลั ก ของชาติ ฯ 7) ยุ ทธศาสตร ข าวกรอง
แห งชาติ 8) แผนการพั ฒนาเพื่ อเสริ มความ
มั่นคงของชาติ
ยุทธศาสตรจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตรดานความมั่นคง 1.3 (1.3.1)
6.1 (6.1.1), 6.3 / 1.1, 1.3 (1.3.3), 1.4
(1.4.1)**

*มติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 15 กุมภาพันธ 2561 เรื่องแนวทางการเสนอแผนเขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี มีมติจําแนกแผนเปน 3 ระดับ
**ตัวเอน หมายถึง มีความเชื่อมโยงในบางสวนหรือการดําเนินการมีความสอดคลองและสนับสนุนยุทธศาสตรที่อางถึงได
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9. สรุปงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562

9.1 สรุปแผนการปฏิบัตงิ านและแผนการใช
จายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 จําแนกเปน 6 กลุม

9.1 สรุปแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จําแนกเปน 6 กลุม
กระทรวง
สํานักนายกรัฐมนตรี
สวนราชการ
สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ
หนวย : ลานบาท (ทศนิยม 4 ตําแหนง)
กลุม
ยอดรวมทั้งสิ้น
1. กลุมงบประมาณรายจายบุคลากรภาครัฐ
1.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ
2. กลุมงบประมาณรายจาย กระทรวง/หนวยงาน (Function)
2.1 แผนงานพื้นฐาน
2.2 แผนงานยุทธศาสตร
3. กลุมงบประมาณรายจายบูรณาการ (Agenda)
3.1 แผนงานบูรณาการ
4. กลุมงบประมาณรายจายพื้นที่ (Area)
4.1 แผนงานบูรณาการพื้นที่
5. กลุมงบประมาณรายจายบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ
6. กลุมงบประมาณรายจายงบกลาง
6.1 งบกลาง

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
290.7568
91.5628
66.3981
66.3980
66.3979
81.0503
20.2626
20.2626
20.2626
20.2625
81.0503
20.2626
20.2626
20.2626
20.2625
116.3736
39.5670
25.6022
25.6022
25.6022
21.7387
21.7387
21.7387
98.8123
33.5962
17.5613
5.9708
3.8635
3.8635
3.8635
93.3329
31.7332
20.5333
20.5332
20.5332
93.3329
31.7332
20.5333
20.5332
20.5332
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

I1

9.2 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจาย
งบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562

9.2 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
กระทรวง สํานักนากรัฐมนตรี
สวนราชการ สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ
หนวย : ลานบาท (ทศนิยม 4 ตําแหนง)

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
ตัวชี้วัด/กิจกรรม
ยอดรวมทั้งสิ้น
แผนงานบูรณาการ
โครงการ : โครงการ นโยบาย แนวทาง
มาตรการ การประสาน และบูรณาการ เพื่อแกไข
ปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จํานวนเหตุการณความ
รุนแรงฯ ลดลงไมนอยกวารอยละ 30 เปรียบเทียบ
กับคาเฉลี่ย 3 ปยอนหลัง
1. กิจกรรม : พัฒนานโยบาย แนวทาง และ
ระบบกลไกที่เกี่ยวของกับการแกไขปญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต

หนวยนับ

รวมทั้งสิ้น
เปาหมาย งบประมาณ
290.7568
93.3329

93.3329

รอยละ

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
เปาหมาย งบประมาณ
91.5628
31.7332

93.3329

30

31.7332

30

ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
เปาหมาย งบประมาณ
66.3980
20.5332

20.5333

30

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
เปาหมาย งบประมาณ
66.3979
20.5332

20.5332

30

20.5332

30

93.3329

31.7332

20.5333

20.5332

20.5332

แผนงานยุทธศาสตรรักษาความมั่นคงและความ
สงบเรียบรอยภายใน ความมั่นคงชายแดนและ
ทางทะเล

17.5613

3.9194

4.5316

4.5316

4.5787

โครงการที่ 1 : โครงการรักษาความมั่นคง
และปองกันภัยคุกคามขามชาติ และความมั่นคง

8.9825

1.0886

2.5587

2.5587

2.7765

ตัวชี้วัด : จํานวนความตกลงตามกรอบความ
รวมมือดานความมั่นคงกับตางประเทศ เพื่อ
ปองกันและแกไขปญหาการกอการรายและ
อาชญากรรมขามชาติ
ตัวชี้วัด : ตัวชี้วัด: จํานวนมาตรการ แนวทาง
เพื่อปองกันและแกไขปญหาอาชญากรรมขามชาติ
การกอการราย และความมั่นคงทางทะเล

93.3329

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
เปาหมาย งบประมาณ
66.3981
20.5333

ความตกลง/
ประเทศ

2

จํานวนเรื่อง

3

1. กิจกรรม : กิจกรรมพัฒนานโยบาย
แนวทาง และระบบกลไกที่เกี่ยวของกับการรักษา
ความมั่นคงและปองกันภัยคุกคามขามชาติ และ
ความมั่นคงชายแดนและทางทะเล
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบการ
เตรียมพรอมแหงชาติ
ตัวชี้วัด : จํานวนมาตรการ แนวทาง ในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรการเตรียมพรอมแหงชาติ
ตัวชี้วัด : รอยละของจํานวนหนวยงานกําหนด
แผนงาน โครงการรองรับยุทธศาสตรการ
เตรียมพรอมแหงชาติ

1

2.5587

2.5587

2.7765

8.5788

2.8308

1.9729

1.9729

1.8022

1

รอยละ

80

20

เรื่อง

5

1

1.0886

2

แผนงานพื้นฐานดานความมั่นคง
ผลผลิต : นโยบาย ยุทธศาสตร แผนแมบท
มาตรการ แนวทางเพื่อเสริมสรางและรักษาความ
มั่นคงแหงชาติ

1

1

8.9825

เรื่อง

1. กิจกรรม : กิจกรรมพัฒนานโยบาย
แนวทาง ระบบกลไก และการขับเคลื่อนแผนงาน
ตามยุทธศาสตรการเตรียมพรอมแหงชาติ

ตัวชี้วัด : จํานวนนโยบาย ยุทธศาสตร
มาตรการ แนวทาง และแผนดานความมั่นคง เพื่อ
สนับสนุนภารกิจดานความมั่นคงที่ไดรับความ
เห็นชอบจากสภาความมั่นคงแหงชาติ หรือ
คณะรัฐมนตรี หรือคณะกรรมการระดับชาติ หรือ
คณะกรรมการภายใตสภาความมั่นคงแหงชาติ
หรือที่กฎหมาย กฎระเบียบดานความมั่นคงกําหนด

1

1
20

20

20

8.5788

2.8308

1.9729

1.9729

1.8022

98.8123

33.5962

21.7387

21.7387

21.7387

98.8123

33.5962

21.7387

21.7387

21.7387

1

1

2

1
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แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
ตัวชี้วัด/กิจกรรม
ตัวชี้วัด : รอยละของหนวยงานภาครัฐที่
ดําเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติวาดวย
ความมั่นคงแหงชาติ

หนวยนับ

รอยละ

รวมทั้งสิ้น
เปาหมาย งบประมาณ
80

1. กิจกรรม : พัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร
แผนหลักดานความมั่นคง และระบบกลไกการ
บริหารจัดการ รวมทั้งฐานขอมูลองคความรูดาน
ความมั่นคงและเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อน
นโยบายความมั่นคงแหงชาติ และความมั่นคง
เฉพาะเรื่อง เฉพาะพื้นที่ ไปสูการปฏิบัติ
2. กิจกรรม : การจัดหาวัสดุและครุภัณฑ
คอมพิวเตอร
แผนงานบุคลากรภาครัฐ
ผลผลิต : รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ
พื้นฐานดานความั่นคง
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของการบริหาร
ราชการองคกรมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล
มีความตระหนักรูและมีจิตสํานักในเรื่องธรรมาภิ
บาล และตอตานการทุจริต กอใหเกิดความสงบ
เรียบรอยภายในประเทศ
1. กิจกรรม : บุคลากรภาครัฐรักษาความสงบ
เรียบรอยภายในประเทศ
หมายเหตุ : 1. ใหรวมทุกแผนงานของหนวยงานดวย
2. ใหจัดทําเปนแผนเต็มป

รอยละ

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
เปาหมาย งบประมาณ
20

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
เปาหมาย งบประมาณ
20

ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
เปาหมาย งบประมาณ
20

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
เปาหมาย งบประมาณ
20

94.4083

34.5466

19.9696

19.9696

19.9225

4.4040

1.1010

1.1010

1.1010

1.1010

81.0503

20.2626

20.2626

20.2626

20.2625

81.0503

20.2626

20.2626

20.2626

20.2625

100

25

81.0503

25

20.2626

25

20.2626

25

20.2626

20.2625
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9.3 รายการภาระผูกพันงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

9.3 รายการภาระผูกพันงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
กระทรวง สํานักนายกรัฐมนตรี
สวนราชการ สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ
หนวย : ลานบาท (ทศนิยม 4 ตําแหนง)
งปม.ทั้งสิ้น
ประเภทรายการผูกพัน
ผลผลิต/โครงการ/งบรายจาย/รายการ

งบประมาณ

ปงบประมาณ (ไมรวมเผื่อเหลือ

ระบุ

ที่ตั้งไว

เริ่มตน-สิ้นสุด เผื่อขาดและเงิน ตั้งแตเริ่ม

ป 2562

ป 2563

ป 2564

ป 2565

ปตอ ๆ ไป

นอกงบประมาณ จนถึงป 61
รวมทั้งสิ้น

หมายเลข

คําชี้แจง

สถานภาพ

พรอมเหตุผล

ตามหมายเหตุ

39.8777

24.5073

5.3943

4.5017

1.8248

1.8248

1.8248

1. ผูกพันสัญญา
แผนงานพื้นฐานดานความมั่นคง
แผนงานรอง: รักษาความสงบเรียบรอยภายในประเทศ
ผลผลิต: นโยบาย ยุทธศาสตร แผนแมบท มาตรการ
แนวทาง เพื่อเสริมสรางและรักษาความมั่นคงแหงชาติ
งบดําเนินงาน
(1) รายการคาเชารถยนต 4 คัน

2558 - 2562

7.9800

6.3840

1.5960

(2) รายการคาเชารถยนต 11 คัน

2559 - 2563

13.3845

8.0307

2.6769

(3) รายการคาเชารถยนต 3 คัน

2557 - 2561

10.0926

10.0926

(4) รายการคาเชารถยนต 5 คัน

2562 - 2566

8.4206

0

2.6769

5

- บ. ช.พัฒนาคารเรนท จก. สัญญาที่ 11/58 ลว.23 เม.ย.58

5

- บ.ที.เค.วาย.ลิสซิ่ง จก. สัญญาที่ 12/59 ลว.2 มี.ค.59

5

- บ.ฉัตรแกวทัวร จก. สัญญาที่ 8/57 ลว. 5 ก.ย.57

3

- สัญญาเชารถยนต 3 คัน สิ้นสุดในปงบประมาณ พ.ศ. 2561

(สัญญาสิ้นสุดในป 2561)
1.1214

1.8248

1.8248

1.8248

1.8248

สมช. จึงมีความประสงคขอเชารถยนต 5 คัน ทดแทน
สัญญาเชารถยนตเดิม และเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน/
ภารกิจที่เพิ่มมากขึ้น
หมายเหตุ 1. ใหแสดงงบดําเนินงาน งบลงทุน และงบอื่น ๆ ที่มีลักษณะเปน งบดําเนินงานและงบลงทุน
2. ใหแสดงทั้งรายการเดิมและรายการที่ตั้งใหมในป 2562 โดย จําแนกประเภทรายการผูกพันเปน 3 รายการดังนี้
(1) ผูกพันตามสัญญา

(2) ผูกพันตาม ม. 23

(3) ผูกพันรายการใหม ป 2562

3. ใหระบุหมายเลขกํากับสถานภาพรายการผูกพันงบประมาณรายจาย ดังนี้
(1) ยังไมไดดําเนินการใด ๆ ทั้งสิ้น

(2) กําลัง-สํารวจออกแบบ/-กําห (3) แบบเสร็จ/คุณลักษณะเสร็จ (4) อยูระหวางจัดซื้อจัดจาง

(6) ลงนามในสัญญาแลว

(7) ยกเลิกรายการ

(5) จัดซื้อจัดจางแลว
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9.4 รายละเอียดงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
จําแนกตามงบรายจาย (ทุกแผนงาน)

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
เป้าหมาย : ลดเหตุการณ์รุนแรงในพื�นที� 3 จชต. และ 4 อําเภอของสงขลา
สํานักนายกรัฐมนตรี
สํานักงานสภาความมั�นคงแห่งชาติ
โครงการ : โครงการ นโยบาย แนวทาง มาตรการ การประสาน และบูรณาการเพื�อไขปัญหาความไม่
สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
1. งบรายจ่ายอื�น
1) ค่าใช้จ่ายการขับเคลื�อนแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
2) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินตามนโยบายการบริหารการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
3) การสร้างความเข้าใจ การดําเนินนโยบายของรัฐเรื�องสิทธิมนุษยชนในต่างประเทศ
4) การศึกษาการก่อเหตุรุนแรงในพื�นที�จังหวัดชายแดนภาคใต้
5) การขับเคลื�อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในพื�นที�สํานักงานคณะกรรมการ
ขับเคลื�อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนหน้า (สง.คปต.สน.)
6) เงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานตามโครงสร้างสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื�อน
การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สล.คปต.) สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการ
อํานวยการพูดคุยเพื�อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สล.คพส.) สํานักงานคณะกรรมการ
ขับเคลื�อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนหน้า (สง.คปต.สน.)
7) ค่าใช้จ่ายสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการอํานวยการพูดคุยเพื�อสันติสุขจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (สล.คพส.)

93,332,900 บาท
93,332,900
10,732,900
8,907,400
5,757,400
15,797,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

24,462,400 บาท

20,763,200 บาท
6,912,600 บาท

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย (แผนงานยุทธศาสตร์)
โครงการ : โครงการรักษาความมั�นคงและป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติและความ
มั�นคงทางทะเล

17,561,300 บาท

1. งบรายจ่ายอื�น
1) โครงการรักษาความมั�นคงและป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติและความมั�นคงทางทะเล

8,982,500 บาท
8,982,500 บาท

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ

8,578,800 บาท

1. งบรายจ่ายอื�น
1) โครงการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ

8,578,800 บาท
8,578,800 บาท

8,982,500 บาท
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท มาตรการ แนวทางเพื�อเสริมสร้างและ
รักษาความมั�นคงแห่งชาติ
1. งบดําเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) รายการไม่ผูกพัน
(1) ค่าอาหารทําการนอกเวลา
(2) ค่าเบี�ยประชุมกรรมการ
(3) ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื�อจัดจ้าง
(4) ค่าเบี�ยเลี�ยง ที�พักและพาหนะ
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
(7) ค่าซ่อมแซมสิ�งก่อสร้าง
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม
(10) ค่ารับรองและพิธีการ
(11) ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาเครื�องปรับอากาศ
(12) ค่าเช่าทรัพย์สิน
(13) ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
(14) ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาเครื�องกําเนิดไฟฟ้า
(15) ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาระบบกล้องวงจรปิด CCTV
(16) วัสดุสํานักงาน
(17) วัสดุเชื�อเพลิงและหล่อลื�น
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว
(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
(20) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
(21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตํารา
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 4 คัน
งบประมาณทั�งสิ�น
ปี 2558 - 2559 ตั�งงบประมาณ
ปี 2560 ตั�งงบประมาณ
ปี 2561 ตั�งงบประมาณ
ปี 2562 ตั�งงบประมาณ
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 11 คัน

98,812,300 บาท
25,143,000
16,318,000
10,923,700
595,600
400,000
80,000
204,100
22,100
500,000
500,000
4,233,900
864,800
348,000
600,000
600,000
60,000
60,000
100,000
540,000
700,000
50,000
200,000
15,200
250,000
1,596,000
7,980,000
3,192,000
1,596,000
1,596,000
1,596,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
2,676,900 บาท
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งบประมาณทั�งสิ�น
ปี 2559 ตั�งงบประมาณ
ปี 2560 ตั�งงบประมาณ
ปี 2561 ตั�งงบประมาณ
ปี 2562 ตั�งงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(4) ค่าเช่ารถยนต์ 5 คัน 3 คัน
งบประมาณทั�งสิ�น
ปี 2562 ตั�งงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 - 2566 ผูกพันงบประมาณ
1.2 ค่าสาธารณูปโภค
(1) ค่าโทรศัพท์
(2) ค่านํ�าประปา
(3) ค่าไปรษณีย์
(4) ค่าไฟฟ้า
(5) ค่าบริการสื�อสารและโทรคมนาคม
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที�ดินและสิ�งก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(1) ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายและการพัฒนาระบบสารสนเทศ เขตดุสิต จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
2.1.2 ค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง
2.1.2.1 ค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง
(1) ค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้างที�มีราคาต่อหน่วยตํ�ากว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
(1.1) ปรับปรุงพื�นที�ปฏิบัติงานศูนย์ราชการ รองรับการปรับโครงสร้างของสํานักงาน
สภาความมั�นคงแห่งชาติ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี� กรุงเทพมหานคร 1 งาน

13,384,500
2,676,900
2,676,900
2,676,900
2,676,900
2,676,900

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
1,121,400 บาท

8,420,600
1,121,400
1,824,800
1,824,800
3,649,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
8,825,000
1,544,000
160,000
130,000
6,750,000
241,000
8,904,000
8,904,000
2,904,000
2,904,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

2,904,000
6,000,000
6,000,000
6,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

6,000,000 บาท
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3. งบรายจ่ายอื�น
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาและเพิ�มประสิทธิภาพการขับเคลื�อนนโยบายความมั�นคงแห่งชาติ
2) ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความพร้อมในการรักษาอํานาจอธิปไตย สถาบันหลัก ระบบการเมือง
เศรษฐกิจ และสังคม
3) ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความพร้อมในการรักษาดุลยภาพทางการเมืองระหว่างประเทศ
ปฏิสัมพันธ์กับภายนอกประเทศ
4) ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการองค์กรตามหลักบริหารจัดการที�ดี
5) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั�วคราว
6) ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความพร้อมในการรักษาอาณาเขตดินแดนฐานทรัพยากรและโครงสร้าง
พื�นฐาน
7) การจ้างที�ปรึกษาพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สํานักงานสภาความมั�นคงแห่งชาติ
แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

64,765,300 บาท
25,495,400 บาท
10,981,300 บาท
14,513,400 บาท
4,675,000 บาท
310,000 บาท
7,290,200 บาท
1,500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
รายการบุคลากรภาครัฐ

81,050,300 บาท

1. งบบุคลากร
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจํา
1.1.1 เงินเดือน
(1) อัตราเดิม 194 อัตรา
(2) เงินประจําตําแหน่ง
(3) เงิน พ.ส.ร.
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสําหรับข้าราชการ
1.1.2 ค่าจ้างประจํา
(1) อัตราเดิม
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
2. งบดําเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

78,091,200
69,223,100
64,255,000
56,535,000
3,250,800
252,400
4,216,800
4,968,100
4,968,100
8,868,100
8,868,100
8,868,100
2,959,100
2,959,100

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

รวม 290,756,800

L4

10. สรุปขอมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2560

10. สรุปขอมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
กระทรวง สํานักนายกรัฐมนตรี
สวนราชการ สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ
หนวย :ลานบาท (ทศนิยม 4 ตําแหนง)

ลําดับ
ที่

ตั้งงบประมาณไว
สรุปรายการ

หนวย

ยอดรวมทั้งสิ้น

จํานวนเงิน

ลําดับ
ที่

3.6622

แผนงาน พื้นฐานดานความมั่นคงและ
การตางประเทศ
ผลผลิต นโยบาย ยุทธศาสตร แผนแมบท
มาตรการ แนวทางเพื่อ
เสริมสรางและรักษาความมันคง

แหงชาติ

รายการ

เหตุผล

3.6622

แหงชาติ

งบรายจายอื่น
1) คาใชจายในการเสริมสรางความพรอม
ในการรักษาอํานาจอธิปไตย สถาบันหลัก
ระบบการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม

งบลงทุน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
งบรายจายอืน
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ตางประเทศชัวคราว

2.3200

หนวย

แผนงาน แกไขปญหาและพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต
ผลผลิต นโยบาย แนวทาง มาตรการ
ประสานและบูรณาการแกไขปญหาความ

จํานวนเงิน
1.6490

ไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต
งบรายจายอื่น
คาใชจายในการขับเคลื่อนแกไขปญหา

ลําดับ
ที่

เพือรองรับงบลงทุน

- โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

1.0000

เพื่อเดินทางไปราชการ
ตางประเทศ (USA)

- โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

0.9776

เพือรองรับงบลงทุน

- โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

0.3646

โอนเปลี่ยนแปลงเปน
สรุปรายการ
หนวย
แผนงาน แกไขปญหาและพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต
ผลผลิต นโยบาย แนวทาง มาตรการ
ประสานและบูรณาการแกไขปญหาความ

- โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

1.3200

งบลงทุน
ครุภัณฑสํานักงาน
งบรายจายอืน
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ตางประเทศชัวคราว

1.3422

2) คาใชจายเสริมสรางความพรอมในการ
รักษาดุลยภาพทางการเมืองระหวางประเทศ
ปฏิสัมพันธกับภายนอกประเทศ

ตั้งงบประมาณไว
สรุปรายการ

*ประเภท
จํานวนเงิน
6.2782

6.2782

แผนงาน พื้นฐานดานความมั่นคงและ
การตางประเทศ
ผลผลิต นโยบาย ยุทธศาสตร แผนแมบท
มาตรการ แนวทางเพื่อ
เสริมสรางและรักษาความมันคง

ลําดับ
ที่

โอนเปลี่ยนแปลงเปน
สรุปรายการ
หนวย

เพื่อเดินทางไปราชการ
ตางประเทศ (USA)

*ประเภท
จํานวนเงิน

รายการ

เหตุผล

1.6490

ไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต
1.6490

งบลงทุน
ที่ดินและสิ่งกอสราง

1.6490

โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
เพื่อรองรับงบลงทุน

จังหวัดชายแดนภาคใต
แผนงาน พื้นฐานดานความมั่นคงและ
การตางประเทศ
ผลผลิต นโยบาย ยุทธศาสตร แผนแมบท
มาตรการ แนวทางเพื่อ

0.9670

เสริมสรางและรักษาความมั่นคง

แผนงาน แกไขปญหาและพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต
ผลผลิต นโยบาย แนวทาง มาตรการ
ประสานและบูรณาการแกไขปญหาความ

0.9670

ไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต

แหงชาติ
งบรายจายอื่น
คาใชจายเสริมสรางความพรอมในการ
รักษาดุลยภาพทางการเมืองระหวางประเทศ
ปฏิสัมพันธกับภายนอกประเทศ

0.9670

งบรายจายอื่น
คาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
ผูแทนพิเศษของรัฐบาลฯ

ประเภทรายการ *1.ยุบรายการเดิมเพื่อไปเพิ่มรายการใหม

0.9670

โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
เพื่อเปนคาใชจายในการ
เดินทางของผูแทนพิเศษ
ของรัฐบาลฯ

3. เปลี่ยนแปลงสถานที่ดําเนินงานจากที่กําหนดไวเดิม

2.รายการที่มีวงเงินโอนเปลี่ยนแปลงเกินรอยละ 15 ของงบประมาณที่ตั้งไว (ใหแสดงเฉพาะงบลงทุน คาครุภัณฑ
ที่มีราคาตอหนวยเกิน 1 ลานบาท และคาที่ดินและสิ่งกอสรางที่มีราคาตอหนวยเกิน 10 ลานบาท)

แบบ ก. 5

M1

11. สรุปขอมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561

11. สรุปขอมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
กระทรวง สํานักนายกรัฐมนตรี
สวนราชการ สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ
หนวย :ลานบาท (ทศนิยม 4 ตําแหนง)

ลําดับ
ที่

ตั้งงบประมาณไว
สรุปรายการ

หนวย

จํานวนเงิน

ลําดับ
ที่

โอนเปลี่ยนแปลงเปน
สรุปรายการ
หนวย

*ประเภท
จํานวนเงิน

รายการ

เหตุผล

- ไมมีรายการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ -

ประเภทรายการ *1.ยุบรายการเดิมเพื่อไปเพิ่มรายการใหม

3. เปลี่ยนแปลงสถานที่ดําเนินงานจากที่กําหนดไวเดิม

2.รายการที่มีวงเงินโอนเปลี่ยนแปลงเกินรอยละ 15 ของงบประมาณที่ตั้งไว (ใหแสดงเฉพาะงบลงทุน คาครุภัณฑ
ที่มีราคาตอหนวยเกิน 1 ลานบาท และคาที่ดินและสิ่งกอสรางที่มีราคาตอหนวยเกิน 10 ลานบาท)

แบบ ก. 6

N1

12. สรุปการใชจายงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

12. สรุปการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
กระทรวง
สํานักนายกรัฐมนตรี
สวนราชการ
สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ
หนวย : ลานบาท (ทศนิยม 4 ตําแหนง)

งบรายจาย

วงเงิน
งบประมาณ

ไดรับจัดสรร

(1)

รวมทั้งสิ้น
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจายอื่น

304.8830
79.2172
25.3840
25.8830
174.3988

(2)

304.8830
79.2172
25.3840
25.8830
174.3988

งบประมาณป 2561
กอหนี้ผูกพัน
เบิกจายแลว
ณ 31 พ.ค. 61
(3)

25.7389
2.8930
22.1882
0.6576

(4)

114.2769
49.5519
9.4428
2.8425
52.4397

รอยละเบิกจาย
ตองบประมาณ
(5)

140.8027
62.5519
37.1998
10.9822
30.0688

งบประมาณป 2560
ขอกันเงินฯ
กอหนี้ผูกพัน
(6)

9.0883
2.3226
5.6789
1.0868

(7)

8.9490
2.3226
5.6789
0.9475

หมายเหตุ
(1) งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
(2) ไดรับอนุมัติเงินประจํางวด/อนุมัติใหโอนเปลี่ยนแปลงรายการ
(3) รายการที่ทําสัญญากอหนี้ผูกพันไวแลว
(4) ผลการเบิกจายรวมทั้งสิ้น ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
(5) รอยละของการเบิกจายกับงบประมาณที่ไดรับจัดสรร
(6) เงินที่ขออนุมัติกันไวเบิกจายเหลื่อมป ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
(7) เงินกันที่ทําสัญญากอหนี้ผูกพันไวแลว ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

O1

13. คาใชจายการฝกอบรมและสัมมนา
ทั้งในประเทศและตางประเทศ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

13. คาใชจายการฝกอบรมและสัมมนาทังในประเทศและตางประเทศ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
กระทรวง สํานักนายกรัฐมนตรี
สวนราชการ สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ
หนวย : ลานบาท (ทศนิยม 4 ตําแหนง)
รายละเอียดงบประมาณป 2562
ยุทธศาสตร/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม/
งบรายจาย/รายการ (ชื่อโครงการ/หลักสูตร)
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณป 2560

งบประมาณป 2561

จัดสรร

จายจริง

จัดสรร

855,000

741,492

1,009,900

ระบุจํานวน (เชน ชั่วโมง,
วัน เปนตัน) / หนวยนับ

จํานวนผูเขารับการฝกอบรม (คน)

เบิกจาย
(ณ วันที.่ ..)
394,535

ครั้ง/รุน
ประเภท ก ประเภท ข

บุคคล
ภายนอก

รวม

จํานวน

หนวยนับ

อัตราที่ตั้ง
รวมเงิน
อัตรา

หนวยนับ

สถานที่ดําเนินการ
(ใสเครื่องหมาย Ö )
ราชการ

คําชี้แจง
(เหตุผลความจําเปน
และผลประโยชนที่จะไดรับ)

เอกชน

864,800

ยุทธศาสตรเนความมั่นคง
แผนงานพื้นฐานดานความมั่นคง
ผลผลิต : นโยบาย ยุทธศาสตร แผนแมบท มาตรการ
แนวทางเพื่อเสริมสรางและรักษาความมั่นคงแหงชาติ
กิจกรรม : พัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร แผนหลักดาน
ความมั่นคง และระบบกลไกการบริหารจัดการ รวมทั้ง
ฐานขอมูลองคความรูดานความมั่นคงและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคง
แหงชาติ และความมั่นคงเฉพาะเรื่อง เฉพาะพื้นที่ ไปสู
การปฏิบัติ
งบรายจายอื่น
1. โครงการ/หลักสูตร สําหรับนักบริหารระดับสูง เชน
นักปกครองระดับสูง นักบริหารการทูต นักบริหารงาน
ยุติธรรม
ในประเทศ
- คาสมนาคุณวิทยากร (บุคลากรของรัฐ)
- คาสมนาคุณวิทยากร (มิใชบุคลากรของรัฐ)
- คาอาหาร
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
- คาเชาที่พัก
- คายานพาหนะ
- คาใชจายอื่นๆ ... (โปรดระบุรายละเอียด)
...

177,300

2. โครงการ/หลักสูตรวิทยาลัยเหลาทัพ เชน วิทยาลัย
การทัพบก วิทยาลัยการทัพเรือ หรือ เสนาธิการทหาร
ในประเทศ
- คาสมนาคุณวิทยากร (บุคลากรของรัฐ)
- คาสมนาคุณวิทยากร (มิใชบุคลากรของรัฐ)
- คาอาหาร
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
- คาเชาที่พัก
- คายานพาหนะ
- คาใชจายอื่นๆ ... (โปรดระบุรายละเอียด)
...
3. โครงการ/หลักสูตรสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง
ในประเทศ
- คาสมนาคุณวิทยากร (บุคลากรของรัฐ)
- คาสมนาคุณวิทยากร (มิใชบุคลากรของรัฐ)
- คาอาหาร
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
- คาเชาที่พัก
- คายานพาหนะ
- คาใชจายอื่นๆ ... (โปรดระบุรายละเอียด)
...

1

2

2

30 วัน

300 บาท/วัน/คน

18,000

1
1

2
2

2
2

30 วัน
1 ครัง้

2000 บาท/วัน/คน
200 บาท/ครัง้ /คน

120,000
400

45,200

4. โครงการ/หลักสูตรสถาบันพระปกเกลา เชน การ
จัดการ ความขัดแยง ธรรมาภิบาล การเมืองการ
ปกครอง สําหรับนักบริหาร เปนตน
ในประเทศ
- คาสมนาคุณวิทยากร (บุคลากรของรัฐ)
- คาสมนาคุณวิทยากร (มิใชบุคลากรของรัฐ)
- คาอาหาร
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
- คาเชาที่พัก
- คายานพาหนะ
- คาใชจายอื่นๆ ... (โปรดระบุรายละเอียด)
...
5. โครงการ/หลักสูตรการบริหารการคลัง งบประมาณ
ในประเทศ
- คาสมนาคุณวิทยากร (บุคลากรของรัฐ)
- คาสมนาคุณวิทยากร (มิใชบุคลากรของรัฐ)
- คาอาหาร
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
- คาเชาที่พัก
- คายานพาหนะ
- คาใชจายอื่นๆ ... (โปรดระบุรายละเอียด)
...

138,400

1

1

1

30 วัน

300 บาท/วัน/คน

9,000

1
1

1
1

1
1

30 วัน
1 ครัง้

1200 บาท/วัน/คน
200 บาท/ครัง้ /คน

36,000
200

วัตถุประสงค เพื่อพัฒนาความรู
ความสามารถ สั่งสมประสบการณ และความ
เชี่ยวชาญตามหลักสมรรถนะ
กลุมเปาหมาย ผูบริหารของ สมช. (ประเภท ก)
ผลประโยชนที่จะไดรับ
ผูผานการอบรมมีความพรอมรับ
การเปลี่ยนแปลง การเปนผูนํา มีแนวคิด
วิธีการทํางานที่ทันสมัย เนนจริยธรรม
มุงถึงประชาชน และมีความสามารถในการ
ปกครอง บังคับบัญชา และกํากับติดตามงาน

วัตถุประสงค เพื่อพัฒนาความรู ความสามารถ
สั่งสมประสบการณ และความเชี่ยวชาญตาม
หลักสมรรถนะ
กลุมเปาหมาย ผูบริหารของ สมช. (ประเภท ข)
ผลประโยชนที่จะไดรับ ผูผานการอบรมมี
ความพรอมรับการเปลี่ยนแปลง การเปนผูนํา
มีแนวคิดวิธีการทํางานที่ทันสมัย เนนจริยธรรม
มุงถึงประชาชน และมีความสามารถในการ
ปกครอง บังคับบัญชา และกํากับติดตามงาน

27,200

วัตถุประสงค เพื่อพัฒนาความรู ความสามารถ
สั่งสมประสบการณ และความเชี่ยวชาญตาม
หลักสมรรถนะ
กลุมเปาหมาย ผูบริหารของ สมช. (ประเภท ข)
ผลประโยชนที่จะไดรับ ผูผานการอบรมมี

1

1

1

18 วัน

300 บาท/วัน/คน

5,400

1
1

1
1

1
1

18 วัน
1 ครัง้

1200 บาท/วัน/คน
200 บาท/ครัง้ /คน

21,600
200

ความพรอมรับการเปลี่ยนแปลง การเปนผูนํา
มีแนวคิดวิธีการทํางานที่ทันสมัย เนนเรื่องการ
ประสานงานสังคมจิตวิทยา การสรรางความ
เชื่อมั่นตอประชาชนในการปฏิบัติงานของรัฐ

37,700

วัตถุประสงค เพื่อพัฒนาความรู ความสามารถ
สั่งสมประสบการณ และความเชี่ยวชาญตาม
หลักสมรรถนะ
กลุมเปาหมาย ผูบริหารของ สมช. (ประเภท ข)
ผลประโยชนที่จะไดรับ ผูผานการอบรมมีความ

1

1

1

25 วัน

300 บาท/วัน/คน

7,500

1
1

1
1

1
1

25 วัน
1 ครัง้

1200 บาท/วัน/คน
200 บาท/ครัง้ /คน

30,000
200

8,400

30,400

พรอมรับการเปลี่ยนแปลง การเปนผูนํา
มีแนวคิด วิธีการทํางานที่ทันสมัย เนนเรื่องที่
เกี่ยวกับความมั่นคงเฉพาะดานสําหรับขาราชการ
ระดับชํานาญการพิเศษขึ้นไป เพื่อปรับใชในการ
แกปญหาความมั่นคง
วัตถุประสงค เพื่อพัฒนาบุคลากรงานสนับสนุน
รองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของ สมช.
กลุมเปาหมาย ผูบริหารของ สมช. (ประเภท ข)
ผลประโยชนที่จะไดรับ ผูผานโครงการมีทักษะ

1

2

2

10 วัน

300 บาท/วัน/คน

6,000

1
1

2
2

2
2

10 วัน
1 ครัง้

1200 บาท/วัน/คน
200 บาท/ครัง้ /คน

24,000
400

การทํางานและการแกปญหาของงานไดดียิ่งขึ้น

P1

รายละเอียดงบประมาณป 2562
ยุทธศาสตร/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม/
งบรายจาย/รายการ (ชื่อโครงการ/หลักสูตร)

งบประมาณป 2560
จัดสรร

จายจริง

งบประมาณป 2561
จัดสรร

เบิกจาย
(ณ วันที.่ ..)

6. โครงการ/หลักสูตรกฏหมาย
ในประเทศ
- คาสมนาคุณวิทยากร (บุคลากรของรัฐ)
- คาสมนาคุณวิทยากร (มิใชบุคลากรของรัฐ)
- คาอาหาร
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
- คาเชาที่พัก
- คายานพาหนะ
- คาใชจายอื่นๆ ... (โปรดระบุรายละเอียด)
...

ประเภท ก ประเภท ข

บุคคล
ภายนอก

รวม

จํานวน

หนวยนับ

อัตราที่ตั้ง
รวมเงิน
อัตรา

หนวยนับ

1

2

2

5 วัน

300 บาท/วัน/คน

3,000

1
1

2
2

2
2

5 วัน
1 ครัง้

750 บาท/วัน/คน
200 บาท/ครัง้ /คน

7,500
400

42,800

เอกชน
วัตถุประสงค เพื่อพัฒนาบุคลากรงานสนับสนุน

การทํางานและการแกปญหาของงานไดดียิ่งขึ้น

วัตถุประสงค เพื่อพัฒนาบุคลากรงานสนับสนุน
รองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของ สมช.
กลุมเปาหมาย ผูบริหารของ สมช. (ประเภท ข)
ผลประโยชนที่จะไดรับ ผูผานโครงการมีทักษะ

49,327

1

4

4

10 วัน

300 บาท/วัร/คน

12,000

1
1

4
4

4
4

10 วัน
1 ครัง้

750 บาท/วัน/คน
200 บาท/ครัง้ /คน

30,000
800

การทํางานและการแกปญหาของงานไดดียิ่งขึ้น

52,900

วัตถุประสงค เพื่อพัฒนาความรู ความสามารถ
สั่งสมประสบการณ และความเชี่ยวชาญ
ตามหลักสมรรถนะและสรางเครือขาย
กลุมเปาหมาย ผูบริหารของ สมช. (ประเภท ข)
ผลประโยชนที่จะไดรับ ผูผานการอบรมมี

1

2

2

25 วัน

300 บาท/วัน/คน

15,000

1
1

2
2

2
2

25 วัน
1 ครัง้

750 บาท/วัน/คน
200 บาท/ครัง้ /คน

37,500
400

ความรูความเขาใจกิจกรรมดานความมั่นคง
การทํางานรวมกับเครือขาย การนํานโยบาย
ไปสูการปฏิบัติ และสรางเครือขายดาน
ความมั่นคง

42,400

วัตถุประสงค เพื่อพัฒนาความรู ความสามารถ
สั่งสมประสบการณ และความเชี่ยวชาญ
ตามหลักสมรรถนะและสรางเครือขาย
กลุมเปาหมาย ผูบริหารของ สมช. (ประเภท ข)
ผลประโยชนที่จะไดรับ ผูผานการอบรมมี

1

2

2

20 วัน

300 บาท/วัน/คน

12,000

1
1

2
2

2
2

20 วัน
1 ครัง้

750 บาท/วัน/คน
200 บาท/ครัง้ /คน

30,000
400

ความรูความเขาใจดานการขาวกรอง สามารถ
ทํางานรวมกับเครือขาย และนํานโยบาย
ไปสูการปฏิบัติ และสรางเครื่อขายงาน
ดานความมั่นคง

23,000

วัตถุประสงค เพื่อพัฒนาความรู ความสามารถ

57,245

สั่งสมประสบการณ และความเชี่ยวชาญตาม
หลักสมรรถนะ และความรูพื้นฐานที่จําเปน
ในการทํางานดานความมั่นคง
กลุมเปาหมาย ผูบริหารของ สมช. (ประเภท ข)
ผลประโยชนที่จะไดรับ ผูผานการอบรมมี

1

2

2

6 วัน

300 บาท/วัน/คน

3,600

1
1

2
1

2
1

8 วัน
1 ครัง้

1200 บาท/วัน/คน
200 บาท/ครัง้ /คน

19,200
200

ความรูความเขาใจระเบียบการรักษาความ
ปลอดภัยดาบขอมูลบุคลากร เอกสาร สถานที่
ซึ่งจําเปนตองานดานความมั่นคง แบะการสราง
เครือขายดานความมั่นคง

35,250

วัตถุประสงค เพื่อพัฒนาความรู ความสามารถ

195,000

1
1
1
1

5
5
5
5

5
5
5
5

6
11
6
1

วัน
มื้อ
วัน
ครั้ง

300
50
750
200

บาท/วัน/คน
บาท/มื้อ/คน
บาท/วัน/คน
บาท/ครั้ง/คน

9,000
2,750
22,500
1,000

...

...

คําชี้แจง
(เหตุผลความจําเปน
และผลประโยชนที่จะไดรับ)

รองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของ สมช.
กลุมเปาหมาย ผูบริหารของ สมช. (ประเภท ข)
ผลประโยชนที่จะไดรับ ผูผานโครงการมีทักษะ

11. โครงการ/หลักสูตร สําหรับงานเฉพาะดานความ
มั่นคงการคิดวิเคราะห/จัดทํายุทธศาสตรความมั่นคง
ในประเทศ
- คาสมนาคุณวิทยากร (บุคลากรของรัฐ)
- คาสมนาคุณวิทยากร (มิใชบุคลากรของรัฐ)
- คาอาหาร
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
- คาเชาที่พัก
- คายานพาหนะ
- คาใชจายอื่นๆ ... (โปรดระบุรายละเอียด)

12. โครงการ/หลักสูตร สําหรับงานเฉพาะดานความ
มั่นคง การติดตามและประเมินผล
ในประเทศ
- คาสมนาคุณวิทยากร (บุคลากรของรัฐ)
- คาสมนาคุณวิทยากร (มิใชบุคลากรของรัฐ)
- คาอาหาร
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
- คาเชาที่พัก
- คายานพาหนะ
- คาใชจายอื่นๆ ... (โปรดระบุรายละเอียด)

สถานที่ดําเนินการ
(ใสเครื่องหมาย Ö )
ราชการ

10,900

7. โครงการ/หลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย และ
งานประชาสัมพันธ
ในประเทศ
- คาสมนาคุณวิทยากร (บุคลากรของรัฐ)
- คาสมนาคุณวิทยากร (มิใชบุคลากรของรัฐ)
- คาอาหาร
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
- คาเชาที่พัก
- คายานพาหนะ
- คาใชจายอื่นๆ ... (โปรดระบุรายละเอียด)
...
8. โครงการ/หลักสูตรขาวกรองทางยุทธศาสตร ผูชวย
นายทหารฝายการขาว
ในประเทศ
- คาสมนาคุณวิทยากร (บุคลากรของรัฐ)
- คาสมนาคุณวิทยากร (มิใชบุคลากรของรัฐ)
- คาอาหาร
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
- คาเชาที่พัก
- คายานพาหนะ
- คาใชจายอื่นๆ ... (โปรดระบุรายละเอียด)
...
9. โครงการ/หลักสูตร การตอตานขาวกรอง
ในประเทศ
- คาสมนาคุณวิทยากร (บุคลากรของรัฐ)
- คาสมนาคุณวิทยากร (มิใชบุคลากรของรัฐ)
- คาอาหาร
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
- คาเชาที่พัก
- คายานพาหนะ
- คาใชจายอื่นๆ ... (โปรดระบุรายละเอียด)
...
10. โครงการ/หลักสูตร การรักษาความปลอดภัย
ในประเทศ
- คาสมนาคุณวิทยากร (บุคลากรของรัฐ)
- คาสมนาคุณวิทยากร (มิใชบุคลากรของรัฐ)
- คาอาหาร
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
- คาเชาที่พัก
- คายานพาหนะ
- คาใชจายอื่นๆ ... (โปรดระบุรายละเอียด)
...

ระบุจํานวน (เชน ชั่วโมง,
วัน เปนตัน) / หนวยนับ

จํานวนผูเขารับการฝกอบรม (คน)
ครั้ง/รุน

20,000

18,000

1
1
1
1

5
5
5
5

5
5
5
5

3
5
3
1

วัน
มื้อ
วัน
ครั้ง

300
50
750
200

บาท/วัน/คน
บาท/มื้อ/คน
บาท/วัน/คน
บาท/ครั้ง/คน

4,500
1,250
11,250
1,000

สั่งสมประสบการณ และความเชี่ยวชาญตาม
หลักสมรรถนะ และความรูพื้นฐานที่จําเปน
ในการทํางานดานความมั่นคง
กลุมเปาหมาย ผูบริหารของ สมช. (ประเภท ข)
ผลประโยชนที่จะไดรับ ผูผานการอบรมมี
ความรูความเขาใจในงานที่รับผิดชอบดาน
ความมั่นคง ไดแก การคิดวิเคราะห การกําหนด
นโยบาย ยุทธศาสตร การจัดทําโครงการ
การติดตามประเมินผล การจัดทําแผนงาน
การเสนอนําผลงาน
วัตถุประสงค เพื่อพัฒนาความรู ความสามารถ
สั่งสมประสบการณ และความเชี่ยวชาญตาม
หลักสมรรถนะ และความรูพื้นฐานที่จําเปน
ในการทํางานดานความมั่นคง
กลุมเปาหมาย ผูบริหารของ สมช. (ประเภท ข)
ผลประโยชนที่จะไดรับ ผูผานการอบรมมี
ความรูความเขาใจในงานที่รับผิดชอบดาน
ความมั่นคง ไดแก การคิดวิเคราะห การกําหนด
นโยบาย ยุทธศาสตร การจัดทําโครงการ
การติดตามประเมินผล การจัดทําแผนงาน
การเสนอนําผลงาน

P2

รายละเอียดงบประมาณป 2562
ยุทธศาสตร/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม/
งบรายจาย/รายการ (ชื่อโครงการ/หลักสูตร)

งบประมาณป 2560
จัดสรร

13. โครงการ/หลักสูตร สําหรับงานเฉพาะดาน
สนับสนุน เชน การเงิน พัสดุ บุคลากร ตรวจสอบภายใน
ในประเทศ
- คาสมนาคุณวิทยากร (บุคลากรของรัฐ)
- คาสมนาคุณวิทยากร (มิใชบุคลากรของรัฐ)
- คาอาหาร
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
- คาเชาที่พัก
- คายานพาหนะ
- คาใชจายอื่นๆ ... (โปรดระบุรายละเอียด)
...
14. โครงการ/หลักสูตร เสริมสรางสมรรถนะ และ
วัฒนธรรมองคกร
ในประเทศ
- คาสมนาคุณวิทยากร (บุคลากรของรัฐ)
- คาสมนาคุณวิทยากร (มิใชบุคลากรของรัฐ)
- คาอาหาร
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
- คาเชาที่พัก
- คายานพาหนะ
- คาใชจายอื่นๆ ... (โปรดระบุรายละเอียด)
...
15. โครงการ/หลักสูตร สรางทักษะทางภาษา เชน
ภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆ
ในประเทศ
- คาสมนาคุณวิทยากร (บุคลากรของรัฐ)
- คาสมนาคุณวิทยากร (มิใชบุคลากรของรัฐ)
- คาอาหาร
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
- คาเชาที่พัก
- คายานพาหนะ
- คาใชจายอื่นๆ ... (โปรดระบุรายละเอียด)
...

จายจริง

งบประมาณป 2561
จัดสรร

เบิกจาย
(ณ วันที.่ ..)

ระบุจํานวน (เชน ชั่วโมง,
วัน เปนตัน) / หนวยนับ

จํานวนผูเขารับการฝกอบรม (คน)
ครั้ง/รุน
ประเภท ก ประเภท ข

บุคคล
ภายนอก

รวม

จํานวน

หนวยนับ

อัตราที่ตั้ง
รวมเงิน
อัตรา

หนวยนับ

ราชการ

56,800

1
1
1
1

8
8
8
8

8
8
8
8

6
12
6
1

วัน
มื้อ
วัน
ครั้ง

300
50
750
200

บาท/วัน/คน
บาท/มื้อ/คน
บาท/วัน/คน
บาท/ครั้ง/คน

14,400
4,800
36,000
1,600

200,500
4
3
1
1
1
1

50
50
50
50

4
3
50
50
50
50

3
3
3
6
3
1

วัน
วัน
วัน
มื้อ
วัน
ครั้ง

600
1200
300
50
750
200

บาท/วัน/คน
บาท/วัน/คน
บาท/วัน/คน
บาท/มื้อ/คน
บาท/วัน/คน
บาท/ครั้ง/คน

7,200
10,800
45,000
15,000
112,500
10,000

103,350

1
1
1
1

3
3
3
3

3
3
3
3

30
55
30
1

วัน
มื้อ
วัน
ครั้ง

300
50
750
200

บาท/วัน/คน
บาท/มื้อ/คน
บาท/วัน/คน
บาท/ครั้ง/คน

สถานที่ดําเนินการ
(ใสเครื่องหมาย Ö )

27,000
8,250
67,500
600

คําชี้แจง
(เหตุผลความจําเปน
และผลประโยชนที่จะไดรับ)

เอกชน

วัตถุประสงค เพื่อพัฒนาความรู ความสามารถ
สั่งสมประสบการณ และความเชี่ยวชาญตาม
หลักสมรรถนะ และความรูพื้นฐานที่จําเปน
ในการทํางานสนับสนุนดานความมั่นคง
กลุมเปาหมาย ผูบริหารของ สมช. (ประเภท ข)
ผลประโยชนที่จะไดรับ ผูผานการอบรมมี
ความรูความเขาใจในงานที่รับผิดชอบ
เฉพาะดาน เชน ดานการเงิน การคลัง การพัสดุ
การตรวจสอบภายใน การประชุม

วัตถุประสงค เพื่อพัฒนาสมรรถนะดานทีมงาน
การสรางความสัมพันธ และวัฒนธรรมองคกร
การสรางความเชื่อมั่นในการเปนขาราชการที่ดี
กลุมเปาหมาย ผูบริหารของ สมช. (ประเภท ข)
ผลประโยชนที่จะไดรับ ผูผานการอบรมมี
ความรูความเขาใจในวัฒนธรรมองคกร
การรวมมือรวมใจ เขาใจทิศทาง
เปาหมายองคกร และสามารถรวมกันผลักดัน
ใหภารกิจขององคกรประสบความสําเร็จ

วัตถุประสงค เพื่อพัฒนาความรู ความสามารถ
และทักษะดานภาษา เพื่อใหพรอมการเปน
ประชาคมอาเซียน
กลุมเปาหมาย ผูบริหารของ สมช. (ประเภท ข)
ผลประโยชนที่จะไดรับ ผูผานการอบรมมี
ความมั่นใจในการใชภาษาอังกฤษ พัฒนาทักษะ
ใหสามารถสนับสนุนงานที่ตองใชภาษา
ในการปฏิบัติ เชน ความมั่นคงระหวางประเทศ

P3

14. คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการตางประเทศชัว่ คราว
และคาใชจายในการเจรจาและประชุม
นานาชาติ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

14. คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราวและคาใชจายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ ปงบประมาณ พ .ศ. 2562
กระทรวง สํานักนายกรัฐมนตรี
สวนราชการ สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ
หนวย : ลานบาท (ทศนิยม 4 ตําแหนง)
งบประมาณป 2560
ยุทธศาสตร/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม/งบรายจาย/รายการ
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณป 2561

รายละเอียดงบประมาณป 2562
พันธกรณีขอตกลง

จัดสรร
310,000

จายจริง
296,363

จัดสรร

310,000

เบิกจาย
(ณ วันที.่ ..)

ครั้ง/รุน

คน

วัน

อัตราที่ตั้ง

85,157

รวมเงิน

ประเภทการประชุม
(ระบุ)

(ใสเครื่องหมาย √)
มี

ไมมี

ประเทศ / กลุมประเทศ
(ระบุ)
ประเทศ

กลุมประเทศ
(ก/ข/ค/ง/จ)

คําชี้แจง
(เหตุผลความจําเปน
และผลประโยชนที่จะไดรับ)

310,000

ยุทธศาสตรเนความมั่นคง
แผนงานพื้นฐานดานความมั่นคง
ผลผลิต : นโยบาย ยุทธศาสตร แผนแมบท
มาตรการ แนวทางเพื่อเสริมสรางและรักษาความ
มั่นคงแหงชาติ
กิจกรรม : พัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร แผนหลัก
ดานความมั่นคง และระบบกลไกการบริหาร
จัดการ รวมทั้งฐานขอมูลองคความรูดานความ
มั่นคงและเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อน
นโยบายความมั่นคงแหงชาติ และความมั่นคง
เฉพาะเรื่อง เฉพาะพื้นที่ ไปสูการปฏิบัติ
งบรายจายอื่น
1. โครงการ/หลักสูตร นักบริหารระดับสูง เชน
นักปกครองระดับสูง นักบริหารการทูต นัก
บริหารงานยุติธรรม

75,000

- คาเบี้ยเลี้ยง (ประเภท ก)
- คาที่พัก (ประเภท ก)
- คาพาหนะ
- คาโดยสารเครื่องบิน (ประเภท ก)
- คาธรรมเนียม
- คาแท็กซี่
- อื่นๆ (ระบุ)...
- คาเครื่องแตงตัว (ระบุตําแหนง...)
- อื่น ๆ … (โปรดระบุรายละเอียด)

1
1

8
8

1,500
2,500

73,200
12,000
20,000

1

2

20,000

40,000

1

2

600

1,200

1
1

9
9

1,200
2,000

68,000
10,800
18,000

1

2

19,000

38,000

1

2

600

1,200

2

5

1,200

86,400
12,000

2

2

18,000

72,000

2

2

600

2,400

1
1

5
5

1,200
2,000

41,200
6,000
10,000

1

2

12,000

24,000

1

2

600

1,200



ยุโรป

ก หรือ ง,จ

วัตถุประสงค เพื่อพัฒนาผูบริหารใหพรอม
เปนผูนําสั่งสมประสบการณ และความ
ความเชี่ยวชาญตามหลักสมรรถนะ
กลุมเปาหมาย ผูบริหารของ สมช. (ประเภท ก)
ผลประโยชนที่จะไดรับ ผูผานการอบรม
มีความพรอมกับการเปลี่ยนแปลง
การเปนผูนํา มีแนวิด วิธีการทํางานที่ทันสมัย
เนนจริยธรรม มุงถึงประชาชน และมี
ความสามารถในการปกครอง บังคับบัญชา
และกํากับติดตามงาน

...
2. โครงการ/หลักสูตร วิทยาลัยเหลาทัพ เชน
วิทยาลัยการทัพบก วิทยาลัยการทัพเรือ หรือ
เสนาธิการทหาร
- คาเบี้ยเลี้ยง (ประเภท ข)
- คาที่พัก (ประเภท ข)
- คาพาหนะ
- คาโดยสารเครื่องบิน (ประเภท ข)
- คาธรรมเนียม
- คาแท็กซี่
- อื่นๆ (ระบุ)...
- คาเครื่องแตงตัว (ระบุตําแหนง...)
- อื่น ๆ … (โปรดระบุรายละเอียด)
...
3. โครงการ/หลักสูตร GCSP
- คาเบี้ยเลี้ยง (ประเภท ข)
- คาที่พัก (ประเภท ข)
- คาพาหนะ
- คาโดยสารเครื่องบิน (ประเภท ข)
- คาธรรมเนียม
- คาแท็กซี่
- อื่นๆ (ระบุ)...
- คาเครื่องแตงตัว (ระบุตําแหนง...)
- อื่น ๆ … (โปรดระบุรายละเอียด)
...
4. โครงการ/หลักสูตร สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง
- คาเบี้ยเลี้ยง (ประเภท ข)
- คาที่พัก (ประเภท ข)
- คาพาหนะ
- คาโดยสารเครื่องบิน (ประเภท ข)
- คาธรรมเนียม
- คาแท็กซี่
- อื่นๆ (ระบุ)...
- คาเครื่องแตงตัว (ระบุตําแหนง...)
- อื่น ๆ … (โปรดระบุรายละเอียด)

296,363

10,157



ยุโรป

ก หรือ ง,จ

วัตถุประสงค เพื่อพัฒนาความรู ความสามารถ
สั่งสมประสบการณ และความเชี่ยวชาญ
ตามหลักสมรรถนะ
กลุมเปาหมาย ขาราชการ สมช. (ประเภท ข )
ผลประโยชนที่จะไดรับ ผูผานากรอบรม
มีความพรอมรับการเปลี่ยนแปลง
การเปนผูนํา มีแนวคิดวิธีการทํางานที่ทันสมัย
เนนจริยธรรม มุงถึงประชาชน และ
มีความสามารถในการปกครอง
บังคับบัญชา และกํากับติดตามงาน



วัตถุประสงค เพื่อพัฒนาความรู ความสามารถ
สั่งสมประสบการณ และความเชี่ยวชาญ
ตามหลักสมรรถนะ และสรางเครือขาย
กลุมเปาหมาย ขาราชการ สมช. (ประเภท ข )
ผลประโยชนที่จะไดรับ ผูผานการอบรม
มีความรูความเขาใจกิจกรรมดานความมั่นคง
การทํางานรวมกับเครือขาย การนํานโยบาย
ไปสูการปฏิบัติ และสรางเครือขาย
ดานความมั่นคง



วัตถุประสงค เพื่อพัฒนาความรู ความสามารถ
สั่งสมประสบการณ และความเชี่ยวชาญ
ตามหลักสมรรถนะ และสรางเครือขาย
กลุมเปาหมาย ขาราชการ สมช. (ประเภท ข )
ผลประโยชนที่จะไดรับ ผูผานการอบรม
มีความรูความเขาใจกิจกรรมดานความมั่นคง
การทํางานรวมกับเครือขาย การนํานโยบาย
ไปสูการปฏิบัติ และสรางเครือขาย
ดานความมั่นคง

...

Q1

5. โครงการ/หลักสูตร ขาวกรองยุทธศาสตร
ผูชวยนายทหารฝายการขาว
- คาเบี้ยเลี้ยง (ประเภท ข)
- คาที่พัก (ประเภท ข)
- คาพาหนะ
- คาโดยสารเครื่องบิน (ประเภท ข)
- คาธรรมเนียม
- คาแท็กซี่
- อื่นๆ (ระบุ)...
- คาเครื่องแตงตัว (ระบุตําแหนง...)
- อื่น ๆ … (โปรดระบุรายละเอียด)

1
1

5
5

1,200
2,000

41,200
6,000
10,000

1

2

12,000

24,000

1

2

600

1,200



วัตถุประสงค เพื่อพัฒนาความรู ความสามารถ
สั่งสมประสบการณ และความเชี่ยวชาญ
ตามหลักสมรรถนะ และสรางเครือขาย
กลุมเปาหมาย ขาราชการ สมช. (ประเภท ข )
ผลประโยชนที่จะไดรับ ผูผานการอบรม
มีความรูความเขาใจกิจกรรมดานความมั่นคง
การทํางานรวมกับเครือขาย การนํานโยบาย
ไปสูการปฏิบัติ และสรางเครือขาย
ดานความมั่นคง

...
หมายเหตุ 1. ประเภทการประชุม ใหระบุประเภทการประชุม เชน ประชุมสัมมนา / เจรจาธุรกิจ / ปรึกษาหารือ / ดูงาน / ตรวจบัญชี เปนตน
2. พันธกรณีขอตกลง ใหระบุวาเปนกรณีที่มีพันธกรณีขอตกลงกับองคกรระหวางประเทศ หรือกรณีที่ไมมีพันธกรณีขอตกลง โดยใสเครื่องหมาย √ ในชองมี หรือ ไมมี
3. ประเทศ / กลุมประเทศ ใหระบุชื่อประเทศ และกลุมประเทศวาเปนประเภท ก ประเภท ข ประเภท ค ประเภท ง หรือประเภท จ ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
4. รายละเอียดโครงการใหแนบทายแบบฟอรมนี้
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15. รายงานผลการดําเนินงาน
ตามขอสังเกตของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561

15. รายงานผลดําเนินงานตามขอสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาราง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ ไดจัดทํารายงานผลดําเนินงานในสวนที่เกี่ยวของกับขอสังเกตของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
• ภาพรวมการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
1. ก ารกํ าห น ด วิ สั ย ทั ศ น พั น ธ กิ จ เป าห ม าย แ ล ะตั ว ชี้ วั ด ค วาม สํ าเร็ จ ได ท บ ท ว น
การกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จโดยพิจารณาปรับปรุงใหสอดคลองและเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตรชาติ รางนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ ๑๒ และบทบาทหนาที่ของสํานักงานฯ ที่เปนหนวยงานเชิงยุทธศาสตร (เสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร
และอํานวยการประสานการดําเนินการไปสูการปฏิบัติ)ดังนี้
1.1 ความเชื่ อ มโยงกั บ แผนปฏิ บั ติ ร าชการ 4 ป ของหน ว ยงาน ซึ่ ง เป น แผนเชิ ง
ยุ ท ธศาสตร (Strategic Planning) ของหน ว ยงานและกรอบการจั ด ทํ าแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ าป แ ละแผน
งบประมาณ (คําของบประมาณรายจายประจําป) โดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์และมีทิศทางที่ชัดเจน และไดถายทอด
เปาหมายและตัวชี้วัดที่ไดปรับปรุงใหม ในแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสํานักงานฯ
1.2 การปรับปรุงแผนงานงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดย
กํ า หนดให มี แ ผนยุ ท ธศาสตร เ พิ่ ม เติ ม จากแผนพื้ น ฐาน คื อ แผนยุ ท ธศาสตร แ ผนงานยุ ท ธศาสตร รั ก ษา
ความมั่ น คงและความสงบเรี ย บร อ ยภายใน ความมั่ น คงชายแดนและทางทะเลเพื่ อ รองรั บ ภารกิ จ
เชิงยุทธศาสตรที่ตองการผลักดัน คือ การปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคามขามพรมแดน (การกอการรายและ
อาชญ ากรรมข า มชาติ ความมั่ น คงทางทะเล) และการเตรี ย มความพร อ มแห ง ชาติ โดยสอดคล อ ง
กับวัตถุประสงค เปาหมาย และตัวชี้วัด ตามยุทธศาสตรจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2562
1.3 การปรั บ ปรุ ง เป า หมายรายป ใ ห มี ค วามเป น รู ป ธรรม โดยเพิ่ ม เป า หมาย
และมีความทาทายมากขึ้น ทั้งภารกิจตามกฎหมาย (การเสนอแนะ นโยบาย/ยุทธศาสตร) ภารกิจเชิงยุทธศาสตร
อาทิ การขั บ เคลื่ อนนโยบายและแผนระดั บ ชาติวาดว ยความมั่น คงแห งชาติและยุ ทธศาสตรดานความมั่ น คง
เฉพาะเรื่อง การปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคามขามพรมแดน
1.4 สํ านั กงานฯ ได เรงรัดการใชจายงบประมาณโดยการประชุม ระดับ ผูบ ริห ารของ
หนว ยงาน และกํ าหนดให มีการรายงานผลอยางตอเนื่ องและรายงานผลต อสํานั กงบประมาณตามหวงเวลาที่
กํ า หนด ซึ่ ง จะทํ า ให ก ารดํ า เนิ น การดั ง กล า วเป น ไปอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวมถึ ง การตรวจสอบภายใน
มีการดําเนินการตามกรอบที่สํานักงานการตรวจเงินแผนดินกําหนด รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงแนวทางการติดตาม
และรายงานผลให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยิ่ งขึ้ น โดยพั ฒ นาระบบสารสนเทศที่ ส ามารถครอบคลุ ม ระบบการบริ ห าร
แผนปฏิ บั ติ ร าชการและงบประมาณ ตั้ งแต ก อนการจั ดสรรงบประมาณระหว า งการใช ง บประมาณรายจ า ย
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และการประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ภ ายหลั งจากการใช จ ายงบประมาณโดยในคํ าของบประมาณรายจ ายประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไดเสนอของบประมาณเพื่อใหมีการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบดังกลาวตอไปแลว
2. การฝกอบรมสัมมนา ไดดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรการพัฒ นาองคกร ของ สมช.
พ.ศ. 2558 – 2564 ทุกระดับ ทั้ งการพัฒ นาสมรรถนะและองคความรูที่เกี่ยวของและใชเปนองคประกอบการ
พิจารณาเลื่อนระดับหรือการเขาสูตําแหนงที่สูงขึ้น ประกอบดวย หลักสูตรภายนอกที่สอดคลองกับภารกิจของ
หนวยงาน อาทิ หลักสูตรวิทยาลัยเหลาทัพ นักบริหารระดับสูง ขาวกรองทางยุทธศาสตร สถาบันตางประเทศ และ
หลักสูตรภายในซึ่งหนวยงานจัดขึ้นเอง (จัดภายในสวนราชการ)
3. คาใชจายการประชาสัมพันธ ไดนําเสนอผลดําเนินงานตามกรอบภารกิจ เพื่อสรางความ
เขาใจและเผยแพรผลการดําเนินการที่เกี่ยวของกับภารกิจดานความมั่นคงและภารกิจที่ไดรับมอบหมายจากรัฐบาล
อาทิ ประเด็นที่เกี่ยวของกับการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต โดยใชสื่อของรัฐคือ สถานีวิทยุโทรทั ศนแห ง
ประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ และจัดทําสื่อสิ่งพิมพ และการเผยแพรขอมูลใหกับประชาชนผานทางเว็บไซตของ
หนวยงาน
4. การจางที่ปรึกษา ไดพิจารณาดําเนินการโดยเนนบุคคลที่มีความรูความเขาใจ ความ
เชี่ยวชาญ ในภารกิจดานความมั่นคงที่ตองการองคความรูเฉพาะ โดยพิจารณาสถาบันการศึกษาหรือหนวยงานที่
ปรึกษาของภาครัฐเปน ลําดับแรก อาทิ การประเมิน ผลฝกการบริห ารวิกฤตการณระดับชาติ ประจําป 2561
การศึกษาสถานการณและปจจัยที่สงผลกระทบตอการดํารงอยูของสังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศไทย
5. การจัดหาครุภัณฑ ไดมีการกําหนดรายการครุภัณฑและรายการประกอบของอุปกรณ
อยางชัดเจน โดยดําเนินการตามมาตรฐานของบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ และระเบียบที่
เกี่ยวของ
• แผนบูรณาการ
1. ปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต เปนปญหาแนวคิดทําใหเกิดปญหาอื่น ๆ ตามมา ควรแกไข
ปญหาตามแนวทางสันติวิธี มีการประชาสัมพันธใหมากขึ้น ดําเนินการโครงการพาคนกลับบาน และสงเสริม
อาชีพอยางตอเนื่อง มีการดึงผูนําทองถิ่นมาพูดคุยกัน เพื่อใหมวลชนเขามาอยูกับฝายรัฐ เนนการปองกันและ
ใหโอกาสทั้งชาวไทยพุทธและมุสลิมเทาเทียมกัน รวมทั้งดูแลโครงการ พระราชดําริในพื้นที่อยางตอเนื่อง
1.1 ประเด็นการแกไขปญหาตามแนวทางสันติวิธี นโยบายการบริหารและการพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. 2560 – 2562 ซึ่งเปนเครื่องมือที่ หนวยงานใชเปนทิ ศทางในการจัดทําแผนงาน/
โครงการรองรับ ไดกําหนดกรอบของนโยบายโดยยึดมั่นในแนวทางสันติวิธี การใชกระบวนการมีสวนรวมของทุก
ภาคสวน การบริหารจัดการบนพื้นฐานของสังคมพหุวัฒนธรรม และการยึดมั่นในหลักสิทธิมนุษยชน หลักนิตธิ รรม
และกฎหมายระหวางประเทศ ประกอบกับแผนปฏิบัติการ การแกไขปญหาและพัฒ นาจังหวัดชายแดนภาคใต
พ.ศ. 2560 - 2562 ซึ่งใชเปนเครื่องมือในการแปลงนโยบายไปสูการปฏิบัติ ไดกําหนดวัตถุประสงคของแผนปฏิบัติ
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การฯ ที่สอดคลองกับกรอบของนโยบายฯ โดยมุงหมายลดการใชความรุนแรง และแสวงหาทางออกจากความ
ขั ด แย งโดยสั น ติ วิธี การให ป ระชาชนมี คุณ ภาพชีวิตที่ดี ขึ้น การให สังคมจังหวัดชายแดนภาคใต เปน สังคมพหุ
วัฒนธรรมที่เขมแข็ง และการใหประชาชนไทยทั้งในและนอกพื้นที่ รวมทั้งประชาคมระหวางประเทศมีความเขาใจ
และสนับสนุนแนวทางดําเนินงานของรัฐ
สมช. โดยสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต (สล.คปต.) ในฐานะเจ าภาพหลั ก ได กํ าหนดหลั กเกณฑ การจั ดทํ าคํ าของบประมาณในลั กษณะบู รณาการ
เชิงยุทธศาสตร เรื่องการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต มาตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดย
พิ จ ารณาความสอดคล องกั บ นโยบายฯ พ.ศ. 2558 – 2560 และแผนปฏิ บั ติการฯ พ.ศ. 2558 – 2560 ด ว ย
สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2561 สมช. ยังคงหลักเกณฑการจัดทําคําของบประมาณฯ ที่ใหความสําคัญกับการ
แกไขป ญหาตามแนวทางสันติวิธี โดยใหความสําคัญกับงานสรางความเขาใจ เพื่อสรางความรวมมือกับภาครัฐ
การใหความสําคัญกับการสื่อสารทางยุทธศาสตร ตลอดจนการพัฒนาเพื่อเสริมสรางความมั่นคงในพื้นที่ ตามกรอบ
แผนยุทธศาสตรเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต (คปต.) ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560
1.2 ประเด็นการประชาสัมพันธ
1.2.1 หนวยงานที่ไดรับจัดสรรงบประมาณตามแผนงานบูรณาการ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ในกลุมภารกิจงานสรางความเขาใจทั้งในและตางประเทศ และเรื่องสิทธิมนุษยชน ประกอบดวย 5
หน ว ยงาน ได แ ก กอ.รมน. ศอ.บต. สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงการต า งประเทศ กรมประชาสั ม พั น ธ
และกองทัพอากาศ ไดรับงบประมาณสนับสนุนการประชาสัมพันธเพื่อสรางความเขาใจทั้งในและตางประเทศมาก
ขึ้นเมื่อเทียบกับปที่ผานมา ใหสอดคลองกรอบแผนยุทธศาสตรเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามมติ คปต. ครั้งที่
1 / 2 5 6 0 เมื่ อ วั น ที่ 7 เม ษ า ย น 2 5 6 0 ที่ ให ค ว า ม สํ า คั ญ กั บ ง า น ส ร า ง ค ว า ม เข า ใจ ม า ก ขึ้ น
โดยปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไดจัดสรรงบประมาณเพื่อการสรางความเขาใจ รวม 428.2280 ลานบาท เมื่อเทียบ
กั บ ป งบ ป ระม าณ พ .ศ . 2560 ได จั ด ส รร 383.3586 ล าน บ าท แล ะป งบ ป ระม าณ พ .ศ . 2559
ไดจัดสรร 408.8666 ลานบาท โดยปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไดมุงประชาสัมพันธทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต โดยเนนขยายผลใชสื่อโซเชียลมีเดียมากขึ้น ตลอดจนสรางความเขาใจกับองคการระหวางประเทศ
โดยเฉพาะองคการความรวมมืออิสลาม (OIC) โดยการนําคณะผูแทน OIC ลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต เมื่อ
เดือนกุมภาพันธ 2561 ทําใหผูแทน OIC มีความเขาใจการดําเนินงานของรัฐบาลที่ยึดมั่นแนวทางสันติวิธีอยาง
ตอเนื่อง
1.2.2 ในคราวประชุ ม คปต. ครั้ งที่ 2/2561 เมื่ อ วั น ที่ 19 เมษายน 2561 ได มี ม ติ
เห็ นชอบ แผนปฏิ บั ติ การเพื่ อความมั่ นคง มั่ งคั่ ง ยั่ งยื น ในพื้ นที่ จั งหวั ดชายแดนภาคใต พ.ศ. 2561 – 2564
โดยให ความสํ าคั ญ กั บ แนวทางสรา งความเขาใจ โดยเพิ่ มกลยุท ธก ารสื่อ สารทางยุ ท ธศาสตรเพื่ อความมั่น คง
ซึ่ง สมช.จะประสานหนวยงานที่เกี่ยวของริเริ่มจัดทําโครงการเพื่อสนับสนุนกลยุทธดังกลาว
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1.3 ประเด็ น การดํ า เนิ น โครงการพาคนกลั บ บ า น การดึ ง ผู นํ า ท อ งถิ่ น และการให โ อกาส
ทุกภาคสวนอยางเทาเทียมกัน
1.3.1 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 กอ.รมน.ภาค 4 สน. ไดปรับการดําเนินโครงการโดยกําหนด
ห ลั ก เกณ ฑ ผู เ ข า ร ว มโครงการให มี ความชั ด เจนม ากขึ้ น เพื่ อป องกั น การแฝ งตั ว เข า มาเพื่ อสร า ง
ความเสี ย หาย โดยมุ ง เป า หมายปรั บ ความคิ ด ผู เ ห็ น ต า งที่ ห ลงผิ ด ให ก ลั บ เข า สู สั ง คมอี ก ครั้ ง ตลอดจน
การจั ด กระบวนการพิ จ ารณาคลี่ ค ลายคดี โดยเฉพาะผูที่ ยังมีค ดี ค วามมั่ น คงติด ตั ว ให มี ป ระสิ ท ธิภ าพมากขึ้ น
นอกจากนี้ ยังเตรียมประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ อบรมพัฒ นาทักษะอาชีพดานตาง ๆ แกผูเขารวมโครงการ
เพื่อใหมีทักษะอาชีพรองรับหลังจากกลับเขาสูสังคมแลว
1.3.2 กอ.รมน.ภาค 4 สน. รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ จัดเสวนาพัฒนาผูนําชุมชนไทยพุทธ มุ ส ลิ ม เพื่ อ แ ล ก เป ลี่ ย น เรี ย น รู ค ว าม เป น สั งค ม พ หุ วั ฒ น ธ รรม แ ล ะ ส ร า งค ว าม เข าใจ ที่ ถู ก ต อ ง
ต อ การดํ า เนิ น งานของรั ฐ อย า งต อ เนื่ อ ง ควบคู กั บ การเสริ ม ศั ก ยภาพของผู นํ า ชุ ม ชน และขยายแนวคิ ด
การนํ า หลั ก ศาสนาที่ ถู ก ต อ งเป น เครื่ อ งมื อ เสริ ม สร า งสั น ติ สุ ข ในพื้ น ที่ ผ า นโครงการสร า งชุ ม ชนศรั ท ธา
(กัมปงตักวา) ตลอดจนจัดกิจกรรมศาสนิกสัมพันธ เพื่อใหผูนําศาสนาตาง ๆ เขามามีปฏิสัมพันธกันอยางแนนแฟน
1.4 ประเด็นการดูแลโครงการพระราชดําริ สมช. ในฐานะหนวยงานเจาภาพ ไดกําหนดหลักเกณฑ
การจั ด ทํ า คํ า ของบประมาณ ฯ โดยให ค วามสํ า คั ญ กั บ การดู แ ลและขยายผลโครงการพระราชดํ า ริ
มาตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปจจุบันมีหนวยงานที่เกี่ยวของไดพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในโครงการฟารม
ตัวอยางในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ใหมีความพรอมตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน ตลอดจนการสนั บ สนุ น การพั ฒ นาการศึ ก ษาโรงเรี ย นเอกชนสอนศาสนาอิ ส ลาม
ตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใหมีคุณภาพ ทั้งนี้ กอ.รมน.ภาค 4 สน. ใน
ฐานะหนวยงานระดับปฏิบัติในพื้นที่ ไดจัดประชาสัมพันธและเผยแพรโครงการในพระราชดําริอยางตอเนื่อง
2. การขยายพื้นที่เศรษฐกิจในชายแดนภาคใตมีขอจํากัด และมีความยากลําบากมากโดยเฉพาะใน
การขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชน ซึ่งสวนใหญมีกลุมสตรีเปนผูดําเนินการ เพื่อเปนการแกไขปญหาในพื้นที่ควรมี
การนําภาคประชาสังคมที่เปนสตรีและเยาวชนเขามาชวยขับเคลื่อนในการแกไขปญหาในพื้นที่
2.1 ประเด็นการขยายพื้นที่เศรษฐกิจในชายแดนภาคใต
2.1.1 ดําเนินการภายใตโครงการเมืองตนแบบ “สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ในพื้นที่นํารอง
3 อํ า เภอ ประกอบด ว ย อํ า เภอหนองจิ ก จั ง หวั ด ป ต ตานี (พื้ น ที่ ต น แบบเกษตรอุ ต สาหกรรม) อํ า เภอ
สุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส (พื้นที่ตนแบบการคาชายแดนระหวางประเทศ) และอําเภอเบตง จังหวัดยะลา (พื้นที่
ตนแบบการพัฒนาพึ่งพาตนเองโดยเนนการทองเที่ยว) โดยมีคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ภายใตกลไก
คณ ะกรรม การขั บ เคลื่ อ น การแก ไ ขป ญ ห าจั ง ห วั ด ช ายแดน ภ าคใต (คป ต.) เป น กล ไกขั บ เคลื่ อ น
โดยมี ศอ.บต. เปนหนวยงานหลักรับผิดชอบในพื้นที่ การดําเนินงานที่ผานมาหนวยงานที่เกี่ยวของไดมีการปรับ
เกลี่ ย งบประมาณรายจ า ยประจํ าป มาสนั บ สนุ น โครงการดั งกล าวให เกิ ด ผลเป น รู ป ธรรม และผู แ ทนพิ เศษ
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ของรั ฐ บาลได ล งพื้ น ที่ ติ ด ตามงานอย า งต อ เนื่ อ ง และรายงานต อ นายกรั ฐ มนตรี และรองนายกรั ฐ มนตรี
(พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ)/ประธาน คปต. เปนระยะ
2.1.2 ในป ง บประมาณ พ.ศ. 2562 ได มี ก ารจั ด สรรงบประมาณ สนั บ สนุ น โครงการ
เมืองตนแบบฯ ภายใตแผนงานบูรณาการเสริมสรางความเขมแข็งและยั่งยืนใหกับเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยมี
สํ า นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั งคมแห งชาติ (สศช.) เป น หน ว ยงานเจ าภาพ ทั้ งนี้ เมื่ อ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใชแลว สมช. ในฐานะเจาภาพ
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต จะไดประสาน สศช. ในสวนที่เกี่ยวของตอไป
2.2 ประเด็นการขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชน และการเปดโอกาสภาคประชาสังคมในพื้นที่
2.2.1 ศอ.บต. ในฐานะหนวยงานหลักรับผิดชอบดานการพัฒนา ไดขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชน
และเปดโอกาสภาคประชาสังคมทุกภาคสวนในพื้นที่เขามาสนับสนุนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต ผาน
โครงการขับเคลื่อนการมีสวนรวมของภาคประชาสังคมในการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งเปน
โครงการตาม Road Map ของผูแทนพิเศษของรัฐบาลในการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต และ คปต. ให
ความเห็ น ชอบสนับ สนุ นโครงการฯ และงบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณี ฉุกเฉินหรือจําเป น ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ ผ า นมา ศอ.บต. ได ส นั บ สนุ น งบประมาณแก องค กรภาคประชาสั งคมแล ว จํ านวน
๒๒๓ องคกร เพื่อดําเนินงาน/กิจกรรมที่สอดคลองกับแนวทางการแกไขปญหาของภาครัฐ ทั้งในเรื่องการพัฒนา
ตามศักยภาพของพื้นที่ การสรางศักยภาพองคกรภาคประชาสังคม และการสนับสนุนการหาทางออกจากความขัดแยง
โดยสันติวิธี
2.2.2 ผลการประเมิ น โครงการฯ ในป ง บประมาณ พ.ศ. 2560 ศอ.บต. ได ม อบหมาย
ทีมนั กวิชาการจากมหาวิทยาลัยราชภัฎ ยะลา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี และหน วยงานที่เกี่ ยวข อง พบวา โครงการ
มี ความสอดคล องกั บบริ บทในพื้ นที่ มุ งเน นการรั บรู ความเข าใจ และเน นการมี ส วนร วมของภาคประชาสั งคมและ
ประชาชนอยางแทจริ งในการแก ไขป ญหาจังหวั ดชายแดนภาคใต และผูเขารวมโครงการคาดหวังวา โครงการฯ
จะชวยสรางความเขาใจและการมีสวนรวมของทุกภาคสวน เพื่อสนับสนุนการแสวงหาทางออกจากความขัดแยง
โดยสันติวิธี และสรางสภาวะแวดลอมที่เอื้อตอการพูดคุยเพื่อสันติสุข
2.2.3 การดํ า เนิ น การต อ ไป ศอ.บต. ได เ ตรี ย มการสนั บ สนุ น งบประมาณแก อ งค ก ร
ภาคประชาสั ง คมที่ ข อรั บ การสนั บ สนุ น ในป ง บประมาณ พ.ศ. 2561 ตามมติ คปต. ครั้ ง ที่ 2/2561
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 ตอไป
-------------------------------------
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ภาคผนวก

รายจายอื่น : แผนงานที่ 1
โครงการ การขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
1. หลักการและเหตุผล :
การแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตดําเนินการภายใตกรอบนโยบายการบริหารและพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต โดยกําหนดใหมีการขับเคลื่อนในเชิงบูรณาการ ทั้งการทํางานและระบบแผนงาน งบประมาณ
ใหมีความเปนเอกภาพ และประสานสอดคลองในทุกมิติ และเมื่อ พ.ศ. 2558 คณะรักษาความสงบแหงชาติ
(คสช.) มี ป ระกาศ คสช. ฉบั บ ที่ 98/2557 เรื่ อ งการแก ไขป ญ หาจั งหวั ด ชายแดนภาคใต กํ าหนดกลไก
การบริหารจัดการ 3 ระดับ โดยในระดับการแปลงนโยบายไปสูการปฏิบัติ ไดแบงออกเปน 2 สวน คือ
1. ใหมีคณะกรรมการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต เรียกโดยยอวา คปต. โดยใหมี
อํ านาจหน าที่ ในการบู รณาการงานแก ไขป ญ หาจั งหวั ดชายแดนภาคใต ของส วนราชการ หน วยงานของรั ฐ
คณะกรรมการยุทธศาสตรดานการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต (กพต.) คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและ
ยุทธศาสตรการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต (กปต.)
2. ให กอ.รมน. และ ศอ.บต. เปนหนวยงานหลักรวมกันในการบูรณาการแผนปฏิบัติการ แผนงาน
และโครงการของสวนราชการและหนวยงานของรัฐ ในดานความมั่นคงและดานการพัฒนาที่เกี่ยวกับการแกไข
ปญหา จชต. ตลอดจนสรางความประสานสอดคลองในทุกมิติ
ทั้ งนี้ ให มี สํ า นั ก งานเลขานุ การคณะกรรมการขั บ เคลื่อ นการแกไขป ญ หาจังหวัด ชายแดนภาคใต
(สล.คปต.) ในสํ านั ก งานสภาความมั่ น คงแห งชาติ (กํ า หนดให เลขาธิ ก ารสภาความมั่ น คงแห งชาติ เป น
ผอ. สล.คปต.) โดยมี อํ า นาจหน าที่ (1) ปฏิ บั ติ งานธุ ร การของ คปต. ที่ ป รึ ก ษา คณะอนุ ก รรมการ และ
คณะทํางาน (2) ประสานงานกับสวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ และ
(3) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ คปต. มอบหมาย
ต อ มา เมื่ อ วั น ที่ 14 กั น ยายน 2559 หั วหน าคณะรั กษาความสงบแห งชาติ ได ลงนามคํ าสั่ ง ที่ 57/2559
เรื่อง การปรับปรุงการบริหารเพื่อแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต โดยมีจุดมุงหมายสําคัญเพื่อปรับปรุงการบริหาร
ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในลักษณะการบูรณาการและเปนเอกภาพ มีความคลองตัวและรวดเร็วทันตอปญหาและ
ความต อ งการของประชาชนในการปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ เชิ งยุ ท ธศาสตร แ ละเชิ งพื้ น ที่ ซึ่ งมี ส ภาพป ญ หาพิ เศษ
มีสาระสําคัญ ดังนี้
1. ให กอ.รมน. และ ศอ.บต. มี อํ านาจหน าที่ แก ไขป ญ หา จชต. ตามกฎหมายที่ เกี่ ย วข อ ง โดยมี
คณะกรรมการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต (คปต.) เปนฝายบูรณาการงานในระดับแปลง
นโยบายไปสูการปฏิบัติ ตามประกาศ คสช. ฉบับที่ 98/2557 (21 ก.ค. 2557)
2. นายกรัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี อาจแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิและมีประสบการณใน
การแก ไขป ญหา จชต. เป นผูแทนพิ เศษของรัฐบาล มี หนาที่ ประสานงานระหว างคณะรัฐมนตรี และราชการ
ส ว นกลางกั บ หน วยงานในพื้ น ที่ รวมทั้ งผู เกี่ ย วข อ ง โดยให ผู แทนพิ เศษฯ เป น กรรมการ คปต. และได รั บ
คาตอบแทน/สิทธิประโยชนตามสมควร โดยคํานึงถึงตําแหนงในลักษณะเดียวกัน
3. ใหมี สํานักงาน คปต. สวนหนา ตั้งอยูในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต เพื่อปฏิบัติงานดานธุรการ
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4. ให มีการโอน หรือนํ ารายจ ายของสว นราชการในแผนงบประมาณรายจายประจําป เพิ่ มเติ มแก
สวนราชการ เพื่อการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต ตามระเบียบวาดวยหลักเกณฑการโอน
งบประมาณที่ผูอํานวยการสํานักงบประมาณกําหนด โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
เมื่ อ วั น ที่ 6 ตุ ล าคม 2559 นายกรั ฐมนตรี (พลเอก ประยุ ท ธ จั น ทร โอชา) ได ล งนามคํ าสั่ งสํ านั ก
นายกรัฐมนตรี ที่ 229/2559 เรื่อง การแตงตั้งผูแทนพิเศษของรัฐบาลในการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ และเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ)/
ประธาน คปต. ไดลงนามคําสั่ง คปต. ที่ 3/2559 เรื่อง การจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการขับเคลื่อนการแกไข
ปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต สวนหนา (สํานักงาน คปต. สวนหนา) โดยมีองคประกอบสําคัญ คือ การจัดตั้ง
ฝายประสานงานและติดตามผล 3 ฝาย ไดแก ดานความมั่นคง ดานการพัฒนา และดานการเพิ่มประสิทธิภาพ
และขับเคลื่อน ทั้งนี้ สํานักงาน คปต.สวนหนา มีหนาที่สําคัญคือ การปฏิบัติงานดานธุรการใหกับผูแทนพิเศษ
ของรัฐบาล และประสานงานกับ สวนราชการ และหน วยงานที่เกี่ยวของ เพื่ อสนั บสนุน การดําเนิ นงานของ
ผูแทนพิเศษของรัฐบาล
สํานักงานสภาความมั่น คงแหงชาติ จึงไดจัดทํ าโครงการเพิ่มประสิทธิภ าพการขับเคลื่อนการแกไข
ปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต เพื่อใหการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต ตามกรอบนโยบาย
การบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตและยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพทั้ง 3 ระดับ
โดยเฉพาะในระดับการขับเคลื่อนของ คปต. สํานักงาน คปต. สวนหนา และผูแทนพิเศษของรัฐบาล โดยให
หน วยงานและภาคส วนที่ เกี่ยวข องรับ ไปดําเนิน การ รวมถึงสามารถวางแผนและเตรียมความพรอม โดยมี
มาตรการที่มีประสิทธิภาพทั้งในเชิงปองกันและแกปญหา
2. วัตถุประสงค :
2.1 เพื่อสนับสนุนการประสานการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ และงบประมาณของกระทรวง
กรม และหนวยงานที่เกี่ยวของในการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตใหสอดคลองกับวัตถุประสงค และ
เปาหมายของแผนปฏิบัติการการแกไขปญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. 2558 – 2560 รวมทั้ง
การติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามกรอบแผนปฏิบัติการ
2.2 เพื่อเสนอแนะ แนวทาง มาตรการในเชิงนโยบาย และยุทธศาสตร ที่สอดคลองกับสภาพพื้นที่และ
ความตองการของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งที่เปนที่ยอมรับของทุกภาคสวน
2.3 เพื่อเพิ่ มประสิทธิภาพการดําเนินงานของกลไกการขับ เคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร ภายใต
แผนปฏิบัติการการแกไขปญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. 2558 - 2560
2.4 เพื่ อขั บ เคลื่ อนการดํ าเนิ น งานของสํานั กงานเลขานุการ คปต. สวนหนา ในการสรางเอกภาพ
การบริหารจัดการและการขับเคลื่อนภารกิจ โดยเฉพาะการสนับสนุนการดําเนินงานของผูแทนพิเศษของรัฐบาล
ในการแก ไขป ญหาจั งหวั ดชายแดนภาคใต และประสานงานระหว างคณะรั ฐมนตรี และราชการส วนกลาง
กับหนวยงานในพื้นที่
3. กลุมเปาหมายและผูมีสวนไดเสีย :
รัฐบาล กระทรวง กรม และหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งภาคสวนตางๆ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
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4. งบประมาณป 2562 :
93,332,900 บาท
5. ระยะเวลาดําเนินการ :
ปงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)
6. พื้นที่ดําเนินการ :
ภายในประเทศ และตางประเทศ
7. ผูรับผิดชอบโครงการ :
สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนใต (สล.คปต.)
8. ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ :
8.1 รัฐบาล กระทรวง กรม และหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถนําแผนปฏิบัติการการแกไขปญหาและ
พั ฒ นาจั งหวั ด ชายแดนภาคใต พ.ศ. 2560 - 2562 เป น เครื่ อ งมื อ สํ าคั ญ เพื่ อ ประกอบการตั ด สิ น ใจและ
วางแผนการดําเนินงานของหนวยงานไดเชื่อมโยงสอดคลองกัน
8.2 การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรในการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต ดําเนินไปอยาง
มีประสิทธิภาพ และมีเอกภาพ ประสานสอดคลองกันในมิติตางๆ ทุกระดับ
8.3 ภาคประชาชนและภาคประชาสังคมไดมีสวนรวมกับภาครัฐในกระบวนการแกไขและพัฒนาพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใตอยางเปนรูปธรรม
8.4 มีการพัฒนารูปแบบการบริหารราชการพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตตามเจตนารมณของรัฐบาล
และประชาชนในพื้นที่
9. การประเมินผลโครงการ :
9.1 หนวยงานที่เกี่ยวของมีการวางแผนการปฏิบัติงานรองรับ และมีการรายงานผลการดําเนินงาน
ตามยุทธศาสตรและแนวทางที่เกี่ยวของ
9.2 การตรวจสอบสถานการณ ป ญ หาความมั่ น คงแห งชาติ จากแหลงข อมูล กลไก เครือข าย และ
หนวยงานที่เกี่ยวของอยางตอเนื่องเพื่อรับทราบพัฒนาการของผลการดําเนินงานปองกันและคลี่คลายปญหา
9.3 การสํารวจความพึงพอใจและความเขาใจของสังคมและหนวยงานที่เกี่ยวของที่มีตอยุทธศาสตร
และแนวทางที่เกี่ยวของ
10. สรุปรายละเอียดงบประมาณและแผนดําเนินงานคาใชจายที่ 1
กิจกรรม

งบประมาณ

การขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต (10,732,900 บาท)
1) การประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/
1,386,400
คณะทํางาน (1) การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการ

งบประมาณ 2562
ไตรมาส 1
3,261,800
457,500

ไตรมาส 2
2,538,400
318,800

ไตรมาส 3
2,538,400
318,800

ไตรมาส 4
2,394,300
291,300
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กิจกรรม

งบประมาณ

แกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต (คปต.) (2) การประชุม
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต (คปต.) (3) การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการ
จัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตรฯ
(4) การประชุมฝายเลขานุการรวม คณะกรรมการพิจารณา
การจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการฯ (5) การ
ประชุมสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการ
แกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต (สล.คปต.)
2) การติดตามการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัด
5,846,500
ชายแดนภาคใต (1) การตรวจราชการและติดตามผลการ
ดําเนินงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตของประธาน คปต.
และ กรรมการ คปต. (2) การประชุมสวนราชการที่เกีย่ วของ
เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการแกไขปญหา
และพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต (3) การประชุมสัมมนา
เพื่อสรางเครือขายการทํางานของ สล.คปต. (4) การประเมิน
วิเคราะห จัดทําขอเสนอเชิงนโยบาย ประสานสวนราชการ และ
การบริหารจัดการเพื่อแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
3) จัดจางที่ปรึกษาดําเนินการติดตามผลและประเมินผล
3,500,000
การขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
การดําเนินตามนโยบายการบริหารการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต
(8,907,400 บาท)
1) การอํานวยการประสาน ขับเคลื่อน และติดตาม
ประเมินผลตามนโยบายการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต
(1) การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามนโยบายการบริหารและพัฒนา จชต. พ.ศ.
2560 – 2562 (2 ครั้ง) (2) การประชุมสวนราชการที่
เกี่ยวของเพื่ออํานวยการติดตามการขับเคลื่อนการ
ดําเนินการตามนโยบายการบริหารและการพัฒนา จชต.
พ.ศ. 2560 – 2562 (6 ครั้ง) (3) การประชุม
6,635,800
คณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนแนวทางของภาครัฐตอ
องคการระหวางประเทศ (IGOs) และองคกรพัฒนาเอกชน
(NGOs)ที่เกี่ยวของกับ จชต. (2 ครั้ง) (4) การประชุม
คณะทํางานพิจารณากลั่นกรองการดําเนินงานของโครงการ
ระหวางประเทศ (IGOs) และองคกรพัฒนาเอกชน (NGOs)
ที่เกี่ยวของกับ จชต. (เฉพาะกรณี) (4 ครั้ง) (5) การ
แลกเปลีย่ นองคความรูและแนวปฏิบัติที่ดีเกีย่ วกับ
แนวนโยบายและการบริหารจัดการกลุมชาติพันธุ (6) การ

งบประมาณ 2562
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

1,929,300

1,344,600

1,344,600

1,228,000

875,000

875,000

875,000

875,000

2,939,400

2,048,600

2,048,600

1,870,800

2,189,800

1,526,200

1,526,200

1,393,600
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หารือแลกเปลี่ยนและสรางความเขาใจเกี่ยวกับนโยบายการ
บริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. 2560 2562 กับ OIC (7) การประเมิน วิเคราะห จัดทําขอเสนอ
เชิงนโยบาย ประสานสวนราชการ และการบริหารจัดการ
เพื่อดําเนินตาม นโยบายการบริหารการพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต
2) การจัดทําฐานขอมูลดานความมั่นคงเกี่ยวกับจังหวัด
101,300
ชายแดนภาคใต (1) การประชุมคณะอนุกรรมการจัดทํา
ฐานขอมูลดานความมั่นคงในการแกไขปญหา จชต. (2) การ
ประชุมคณะทํางานจัดทําฐานขอมูลดานความมั่นคงในการ
แกไขปญหา จชต. (เฉพาะกรณี)
3) การดําเนินการดานการศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิม
(1) การประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาแนวทางการ
ดําเนินการดานการศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิมในจังหวัด
ชายแดนภาคใต (2) โครงการพบปะแลกเปลี่ยนองคความรู
รวมกับนักศึกษาไทยมุสลิมและหนวยงานทางวิชาการ
2,170,300
(3) การพบปะนักศึกษาไทยมุสลิมเพื่อแลกเปลีย่ นความเห็น
ประกอบการจัดทําแนวทางดานการศึกษารวมกับนักศึกษา
ไทยมุสลิมที่ศึกษาอยูในประเทศมาเลเซีย หรือประเทศ
อินโดนีเซีย
การสรางความเขาใจ การดําเนินนโยบายของรัฐเรื่องสิทธิมนุษยชนใน
ตางประเทศ (5,757,400 บาท)
1) การสรางความเขาใจการดําเนินนโยบายของรัฐและ
5,757,400
เรื่องสิทธิมนุษยชนในตางประเทศ ของกรรมการ คปต.
สวนหนา
การศึกษาการกอเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
(15,797,000 บาท)
1) การศึกษาการกอเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดน
15,797,000
ภาคใต
การขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตในพื้นที่สํานักงาน
คณะกรรมการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตสว นหนา
(สง.คปต.สน.) (24,462,400 บาท)
1) การประชุมกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทํางาน
12,754,400
(1) การประชุมผูแทนพิเศษของรัฐบาล/ กรรมการ คปต.
ในการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต (2) การประชุม
ติดตามความกาวหนาในการดําเนินงานตามคําแนะนํา
และขอเสนอแนะของ ผทพ./กรรมการ คปต. (3) การ

งบประมาณ 2562
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

33,400

23,300

23,300

21,300

716,200

499,100

499,100

455,900

1,899,900

1,324,200

1,324,200

1,209,100

1,899,900

1,324,200

1,324,200

1,209,100

5,213,000

3,633,300

3,633,300

3,317,400

5,213,000

3,633,300

3,633,300

3,317,400

9,206,500

5,580,300

5,580,300

4,095,300

5,208,900

2,933,500

2,933,500

1,678,500
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ประชุมรวมผูแทนพิเศษของรัฐบาล / กรรมการ คปต. กับ
ฝายประสานงาน ฝายอํานวยการ และที่ปรึกษาประจํา
ผูแทนพิเศษ (4) การเดินทางไปติดตอราชการทั้งในพื้นที่
จชต. ใน สวนกลาง หรือ หนวยงานอื่นใดของ ผทพ. ทปษ
ฝอ. และ เจาหนาที่ สํานักงานคปต.สวนหนา ตามคําสั่งของ
ประธาน คปต.หน.ผทพ. ภารกิจที่ คปต.สวนหนามอบหมาย
และ อื่นๆ
2) การจัดทํารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของผูแทนพิเศษ
200,000
3) การอํานวยการ ประสานขับเคลื่อนภารกิจของ
11,508,000
คณะกรรมการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใตสวนหนา (1) การประเมิน วิเคราะห จัดทําขอเสนอ
เชิงนโยบาย ประสานสวนราชการ และการบริหารจัดการใน
พื้นที่สํานักงานคณะกรรมการขับเคลื่อนการแกไขปญหา
จังหวัดชายแดนภาคใตสวนหนา (สง.คปต.สน.)
เงินคาตอบแทนผูปฏิบัติงานตามโครงสรางสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
(สล.คปต.) สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการอํานวยการพูดคุยเพื่อสันติ
สุขจังหวัดชายแดนภาคใต (สล.คพส.) สํานักงานคณะกรรมการขับเคลื่อน
การแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตสวนหนา (สง.คปต.สน.)
(20,763,200 บาท)
1) เงินคาตอบแทนผูปฏิบัติงานตามโครงสรางสํานักงาน
20,763,200
เลขานุการคณะกรรมการขับเคลือ่ นการแกไขปญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต (สล.คปต.) สํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการอํานวยการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัด
ชายแดนภาคใต (สล.คพส.) สํานักงานคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตสวน
หนา (สง.คปต.สน.)
สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการอํานวยการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัด
ชายแดนภาคใต (สล.คพส.) (6,912,600 บาท)
1) การประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/
638,000
คณะทํางาน (1) การประชุมคณะกรรมการอํานวยการ
พูดคุยเพื่อสันติสุข จชต. (2) การประชุมคณะอนุกรรมการ
ทบทวนและยกรางแผนขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยเพื่อ
สันติสุข จชต. พ.ศ 2562-2564 (3) การประชุม
คณะอนุกรรมการติดตามการดําเนินงานตามแผนขับเคลื่อน
กระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข จชต.

งบประมาณ 2562
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

200,000
3,797,600

2,646,800

2,646,800

2,416,800

5,190,800

5,190,800

5,190,800

5,190,800

5,190,800

5,190,800

5,190,800

5,190,800

2,281,100

1,589,800

1,589,800

1,451,900

210,500

146,700

146,700

134,100
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2) การอํานวยการประสาน ขับเคลื่อน การพูดคุยเพื่อสันติ
สุขจังหวัดชายแดนภาคใต (1) การสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ
ปรับพื้นฐานองคความรูและพัฒนาทักษะดานสันติภาพแก
เจาหนารัฐ (2) การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองคความรู
ดานกฎหมายระหวางประเทศที่เกีย่ วของกับกระบวนการ
สันติภาพแกเจาหนาที่รัฐ (3) การสัมมนาเครือขายภาคีนอก
ภาครัฐเพื่อพัฒนาความรวมมือในกระบวนการสันติภาพ
(4) การสัมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาขีดความสามารถและ
องคความรูดานสันติภาพของเจาหนาที่รัฐในพื้นที่ จชต.
(5) การประชุมหารือเสริมสรางเครือขายความรวมมือเชิง
นโยบายในกระบวนการสันติภาพและความมั่นคงระหวาง
ประเทศ (6) การประชุมสรางเครือขายและพัฒนาขีด
ความสามารถของเจาหนาทีร่ ัฐในการเจรจาสันติภาพและ
การจัดการความขัดแยงระยะเปลีย่ นผาน (7) การประชุม
หารือถอดบทเรียนกระบวนการเจรจาสันติภาพกับฝาย
ความมั่นคงตางประเทศ
รวม

งบประมาณ 2562

6,274,600

ไตรมาส 1
2,070,600

ไตรมาส 2
1,443,100

ไตรมาส 3
1,443,100

ไตรมาส 4
1,317,800

93,332,900

29,992,500

21,905,400

21,905,400

19,529,600
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งบรายจายอื่น : แผนงานที่ 2
โครงการรักษาความมั่นคงและปองกันภัยคุกคามขามชาติความมั่นคงแหงชาติทางทะเล
1. หลักการและเหตุผล :
ปจจุบัน สถานการณปญหาและภัยคุกคามดานความมั่นคงของชาติ ปรากฏภัยคุกคามรูปแบบใหม (nontraditional security threats) ซึ่งมีความซับซอนและเชื่อมโยงระหวางปจจัยภายในประเทศและปจจัยภายนอก
ประเทศ โดยเป น ผลจากป จ จั ย ที่ เกี่ ย วข อ ง อาทิ ภาวะโลกไร พ รมแดนอั น เนื่ อ งมาจากกระแสโลกาภิ วั ฒ น
ความกาวหนาทางเทคโนโลยี สภาวะดังกลาวสงผลกระทบทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และประชาชนจากภัย
คุกคามที่มีลักษณะขามพรมแดน โดยสถานการณความมั่นคงดังกลาว มีความเชื่อมโยงและสอดคลองกับนโยบายและแผน
ระดับชาติ สรุป ดังนี้
แผนระดับ 1
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป
(พ.ศ. 2561 – 2680)
ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง
ประเด็นที่ 2 และ 4

แผนระดับ 2
นโยบายและแผนระดับชาติวาดวย
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ. 2560 – 2564)
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
นโยบายและแผนระดับชาติ
ยุทธศาสตรที่ 5
วาดวยความมั่นคงแหงชาติ
ประเด็นที่ 3 และ 4
ประเด็นที่ 5, 6, 10 และ 16

จากการประเมินสถานการณดานความมั่นคง ปรากฏประเด็นที่สําคัญ ในหวงป พ.ศ. 2558 – 2564 สรุปดังนี้ คือ
1. ภัยคุกคามขามชาติ จากการกอการรายและอาชญากรรมขามชาติ
- ปญหาการกอการราย แรงขับเคลื่อนของการตอสูเชิงอุดมการณยังคงมีอยูอยางเขมแข็ง
และขยายอุ ด มการณ ค วามเชื่ อ ไปสู ค นและกลุ ม บุ ค คลในพื้ น ที่ ที่ มี เ งื่ อ นไขพร อ มที่ จ ะเปลี่ ย นแปลงตนเอง
เปนผูกอการรายในหลายรูปแบบ
- ปญหาอาชญากรรมขามชาติ มีแนวโนมที่จะขยายตัวและควบคุมไดยาก โดยมีการพัฒนา
รูปแบบและวิธีการที่ซับซอนจากการใชประโยชนจากความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมถึงปญหา
การบังคับใชกฎหมาย ทําใหการกออาชญากรรมขามชาติทําไดสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ยั งพบความเชื่ อ มโยงระหวา งการก อการรายและอาชญากรรมข ามชาติ มี
แนวโน มขยายตั วมากขึ้น และมีขีด ความสามารถสูงขึ้ น โดยคาดการณ วาภั ยคุกคามทั้ งจากการกอการรายและ
อาชญากรรมขามชาติจะทวีความรุนแรงมากขึ้นเมื่อมีการจัดตั้งประชาคมอาเซียนในป 2558
2. ความมั่ น คงทางทะเล สถานการณ ค วามมั่ น คงทางทะเลในป จ จุ บั น ประเทศต า งๆ
มีการแสวงหาทรัพยากรและผลประโยชนจากทะเลเพิ่มมากขึ้น กอใหเกิดปญหาการแยงชิงผลประโยชนที่มีอยูใน
ทะเล และการเพิ่มขึ้นของภัยคุกคามความมั่นคงรูปแบบใหมทางทะเล อาทิ การคามนุษย และภัยพิบัติทางทะเล
ซึ่งเปนปญหาตอการบริหารจัดการและสงผลกระทบตอผลประโยชนของชาติทางทะเล
สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ ไดจัดทําโครงการรักษาความมั่นคงและปองกันภัยคุกคามขามชาติและ
ความมั่น คงทางทะเล เพื่ อรองรับนโยบายและแผนระดับ ชาติขางต น โดยการติด ตาม ประเมิ น และเสนอแนะ
แนวทาง และการพั ฒนาและขับ เคลื่อน แนวทาง/ยุทธศาสตร และเสริมสรางความรวมมื อดานความมั่ นคงกั บ
ตางประเทศ ภายใตย ุท ธศาสตรก ารปอ งกัน และแกไ ขปญ หาอาชญากรรมขา มชาติ พ.ศ. 2558 – 2564
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ยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหาการกอการราย ยุทธศาสตรความมั่นคงไซเบอร และแผนความมั่นคงทางทะเล
โดยมีเปาหมายเพื่อเสริมสรางเสถียรภาพของประเทศและความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามขามพรมแดนที่สําคัญ
คื อ ภั ย การก อการร า ย อาชญากรรมข า มชาติ และการปกป อ งและรั ก ษาอํ านาจอธิ ป ไตยของชาติ ตลอดจน
การรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล
2. วัตถุประสงค :
2.1 เพื่อปองกันและแกไขปญหาผลกระทบ ความเสี่ยง หรือเสริมสรางภูมิคุมกันที่ครอบคลุมการปองกัน
ภัยการกอการราย อาชญากรรมขามชาติ และความมั่นคงทางทะเล ตลอดจนสงเสริมศักยภาพในการแสวงหา
ผลประโยชนของชาติทางทะเลและปกปอง รักษา ฟนฟูทรัพยากรและสิ่งแวดลอมทางทะเล
2.2 เพื่อใหประเทศมีทิศทาง แนวทาง นโยบาย ยุทธศาสตร ในการรักษาและเสริมสรางความมั่นคงและ
ปองกันภัยคุกคามทุกรูปแบบที่กระทบตอเสถียรภาพและความมั่นคงปลอดภัยภายในประเทศ ตลอดจนการรักษา
ผลประโยชนของชาติทางทะเล
2.3 เพื่ อ ให ก ารประสาน การขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร ป อ งกั น และแก ไขป ญ หาอาชญากรรมข า มชาติ
(พ.ศ. 2559 - 2564) ยุทธศาสตรปองกันและแกไขปญหาการกอการราย (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนความมั่นคง
ทางทะเล (พ.ศ. 2558 - 2564) กลไกในระบบงานความมั่ น คง หน ว ยงานระดั บ นโยบาย สามารถประสาน
สอดคลองและมีเอกภาพ รวมถึงการบูรณาการและผนึกกําลังทุกภาคสวนในลักษณะหุนสวนยุทธศาสตรอยางมี
เอกภาพและประสิทธิภาพ
2.4 เพื่อใหมีการติดตามและประเมินสถานการณ การพัฒนาความรูที่เกี่ยวกับการปองกันภัยคุกคามขาม
พรมแดน การกอการราย และการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล ประกอบการจัดทําขอเสนอเพื่อกําหนด
ทิศทาง แนวนโยบาย ยุทธศาสตรความมั่นคง ไดอยางเหมาะสม ทันเหตุการณ
2.5 เพื่อเสริมสรางความรวมมือดานความมั่นคงกับตางประเทศ ใหเกิดผลดีตอการรักษาผลประโยชนของชาติ
ในการปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคามขามพรมแดน ความมั่นคงแหงชาติทางทะเล
3. กลุมเปาหมายและผูมีสวนไดสวนเสีย :
รัฐบาล และหนวยงานที่เกี่ยวของ
4. งบประมาณป 2562 :
8,982,500 บาท
5. พื้นที่ดําเนินการ :
ภายในประเทศและตางประเทศ
6. ระยะเวลาดําเนินการ :
ปงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
7. ผูรับผิดชอบโครงการ :
สํานั กยุทธศาสตรความมั่ นคงเกี่ ยวกั บภั ยคุกคามขามชาติ และสํานักยุทธศาสตรความมั่ นคงและกิจการ
ชายแดนประเทศรอบบาน
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8. ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
8.1 ประเทศสามารถลดความเสี่ยงตอการเปนพื้นที่ที่มีการกอการราย ภัยคุกคามขามพรมแดน ที่สงผล
กระทบต อเศรษฐกิ จ และสั งคม และรักษาผลประโยชน แห งชาติท างทะเล และมี การพั ฒ นาระบบเพื่ อรั บ มื อ
กับภัยคุกคามทุกรูปแบบและมีการประสานสอดคลองการดําเนินงานระหวางหนวยงานที่มีเอกภาพ
8.2 การขั บ เคลื่ อ น ยุ ท ธศาสตร ก ารป อ งกั น และแก ไขป ญ หาอาชญากรรมข ามชาติ (2558 - 2564)
ยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหาการกอการราย 2560 - 2564) แผนความมั่นคงทางทะเล (2558 - 2564)
มีความเปนรูปธรรม รัฐบาลและหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถนําไปประกอบการตัดสินใจเพื่อปองกัน แกไข และ
พั ฒ นาความมั่ น คงรว มกั น ได อย างมี ป ระสิ ทธิภ าพ ตลอดจนกําหนดแนวทาง มาตรการ และแผนปฏิบั ติ งาน/
แผนงานงบประมาณ รองรับยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ อยางเปนระบบ มีเอกภาพ ประสิทธิภาพ ทันตอสถานการณ
สอดคลองเชื่อมโยง และเปนไปในทิศทางเดียวกันตั้งแตในทุกระดับ
8.3 ความร ว มมื อ ด านความมั่ น คงระหว างไทยกั บ ต างประเทศ มี ร ะดั บ ความสั ม พั น ธ ความร ว มมื อ
การเปนหุนสวนทางยุทธศาสตรที่ดีรวมกันมากขึ้น และนานาชาติมีความเชื่อมั่นตอทาที มาตรการดําเนินงานของไทย
ในการปองกันและแกไขปญหาการกอการราย อาชญากรรมขามชาติ ความมั่นคงทางทะเล เพิ่มสูงขึ้น
8.4 ประชาชนตระหนั ก และมี ค วามพร อ มในการรั บ มื อ กั บ ภั ย คุ ก คาม รวมถึ ง ได เ ข า มามี ส ว นร ว ม
ในการบริหารจัดการกับภาครัฐ
8.5 การพัฒนาระบบการประเมินกําลังอํานาจของชาติในดานการรักษาการรักษาอํานาจอธิปไตย สถาบันหลัก
ระบบการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ที่มุงลดความเสี่ยง ความรุนแรง และสรางภูมิคุมกัน
9. การประเมินผลโครงการ :
9.1 หน ว ยงานที่ เกี่ ย วข องมี ก ารวางแผนการปฏิ บั ติงานรองรับ และมี ก ารรายงานผลการดํ าเนิ น งาน
ตามยุทธศาสตรและแนวทางที่เกี่ยวของ
9.2 การตรวจสอบสถานการณปญหาความมั่นคงแหงชาติจากแหลงขอมูล กลไก เครือขาย และหนวยงาน
ทีเ่ กี่ยวของอยางตอเนื่องเพื่อรับทราบพัฒนาการของผลการดําเนินงานปองกันและคลี่คลายปญหา
9.3 การสํารวจความเชื่อมั่น/ความพึงพอใจและความเขาใจของสังคมและหน วยงานที่เกี่ยวของที่มีตอ
ยุทธศาสตรและแนวทางที่เกี่ยวของ
10. สรุปรายละเอียดงบประมาณและแผนดําเนินงาน คาใชจายที่ 2
กิจกรรม

ความรวมมือดานความมั่นคงระหวางประเทศ
Joint Working Group (JWG) (รวม 5,683,500 บาท)
1) JWG ไทย – เวียดนาม
2) JWG ไทย – รัสเซีย
3) JWG ไทย – อินเดีย

งบประมาณ
งบประมาณ

2,083,500
1,800,000
1,800,000

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

1,800,000

1,800,000

2,083,500
2,083,500

1,800,000
1,800,000
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กิจกรรม

งบประมาณ
งบประมาณ

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

แผนความมั่นคงแหงชาติทางทะเล (รวม 3,299,000 บาท)
1) ประชุมกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะทํางาน และ
246,600
การประชุมสวนราชการที่เกี่ยวของ 1 ชุด
(1) การประชุมคณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน
ของชาติทางทะเล (นปท.) (4 ครั้ง)
2) การจัดการความรูเพื่อผลประโยชนของชาติทางทะเล
522,300
(1) การประชุมคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาและจัดการความรู
เพื่อผลประโยชนของชาติทางทะเล (4 ครั้ง) (2) การ
ดําเนินงานของ สนง.เลขานุการคณะอนุกรรมการที่ปรึกษา
และจัดการความรูเพื่อผลประโยชนของชาติทางทะเล (อจชล.)
(4 ครั้ง)
3) การขับเคลื่อนโครงการสําคัญ (Flagship Project)
121,560
(1) การประชุมคณะอนุกรรมการประสานแผน ติดตาม และ
ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนความมั่นคงแหงชาติทางทะเล
(พ.ศ. 2558 - 2564) (4 ครั้ง)
4) อํานวยการประสานขับเคลือ่ นนโยบาย
2,408,540
(1) การเขารวมประชุมสัมมนากับหนวยงานและองคกรอื่นๆ
ในตางประเทศในการกิจที่เกี่ยวของกับความมั่นคงทางทะเล
(4 ครั้ง) (3) การประชุมเพื่อตรวจสอบสถานการณและปญหา
ความมั่นคงทางทะเลดานอาวไทย และดานอันดามัน (3 ครั้ง)
(4) การจัดเก็บขอมูลในภารกิจที่เกี่ยวกับการรักษา
ผลประโยชนและความมั่นคงของชาติทางทะเล (4 ครั้ง)
(2) การรวมประชุมกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับภารกิจรักษา
ผลประโยชนและความมั่นคงของชาติทางทะเล (4 ครั้ง) (5)
การประเมิน วิเคราะห จัดทําขอเสนอเชิงนโยบาย ประสานสวน
ราชการ และการบริหารจัดการเกี่ยวกับแผนความมั่นคงแหงชาติ
ทางทะเล
รวม
8,982,500

1,088,500

758,600

758,600

693,300

81,300

56,700

56,700

51,900

172,300

120,100

120,100

109,800

40,100

27,900

27,900

25,660

794,800

553,900

553,900

505,940

1,088,500

2,558,600

2,558,600

2,776,800
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งบรายจายอื่น : แผนงานที่ 2
โครงการพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติ
1. หลักการและเหตุผล :
การเตรียมพรอมแหงชาติเพื่อรับมือกับวิกฤติการณที่กระทบตอความมั่นคงของชาติ เปนประเด็นความ
มั่นคงที่เกี่ยวของกับการเสริมสรางความพรอมของประเทศดานตางๆ เพื่ อลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ
รวมถึงการบริหารจัดการขณะเกิดเหตุ การลดผลกระทบ เพื่อประเทศสามารถปรับตัวใหเขาสูสภาวะปกติและการ
ดํารงชีวิตของประชาชน โดยมีความเชื่อมโยงและสอดคลองกับนโยบายและแผนระดับชาติ สรุป ดังนี้
แผนระดับ 1
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป
(พ.ศ. 2561 – 2680)
ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง
ประเด็นที่ 3

แผนระดับ 2
นโยบายและแผนระดับชาติวาดวย
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ความมัน่ คงแหงชาติ (พ.ศ. 2560 – 2564)
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
นโยบายที่ 13 และ 14
ยุทธศาสตรที่ 5
ประเด็นที่ 2

ปจจุบันประเทศไทยมีแนวโนมเผชิญกับความเสี่ยงที่เกิดจากภัยคุกคาม ทั้งดานสาธารณภัย ภัยพิบัติภัย
การสู ร บ และภั ยความมั่ น คงรู ป แบบใหม โดยมี ป จจั ย ที่ เกี่ ย วข อ ง อาทิ ความขั ด แย ง ทางดิ น แดนและ
การใชกําลังทางการทหาร ภาวะโลกไรพรมแดนอันเนื่องมาจากกระแสโลกาภิ วัฒน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ที่กอใหเกิดภัยพิบัติธรรมชาติที่รุนแรง และการแพรขยายที่กอใหเกิดอันตรายในวงกวาง อาทิ โรคอุบัติใหม รวมถึง
ความเสี่ยงในการขาดแคลนอาหาร การขาดแคลนพลังงาน สภาวะดังกลาวสงผลกระทบตอการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยระบบการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และความเปนอยูของประชาชน
สํ า นั ก งานสภาความมั่ น คงแห ง ชาติ ได จั ด ทํ า โครงการพั ฒ นาระบบการเตรี ย มพร อ มแห ง ชาติ
เพื่อเสริมสรางความพรอมของประเทศในดานตาง ๆ โดยการพัฒนายุทธศาสตร แนวทาง ระบบ กลไก การติดตาม
ประเมิ น และเสนอแนะแนวทางเพื่ อป องกั น และแก ไขป ญ หาผลกระทบ ความเสี่ย ง การเสริมสรางภูมิ คุมกัน
การเสริมสรางความรวมมือกับนานาประเทศ และโดยเฉพาะการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการเตรียมพรอมแหงชาติ
และการฝกซอมการบริหารวิกฤติการณระดับชาติ โดยมีเปาหมายสําคัญ คือ ทุกภาคสวนมีความตระหนัก เชื่อมั่น
มีภูมิคุมกัน และพรอมเขามาผนึกกําลัง ในการปองกัน การเตรียมพรอม การบริหารจัดการขณะเกิดเหตุ การฟนฟู
การลดผลกระทบ การปรับตัว และการลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทุกรูปแบบภายใตการบริหารจัดการเชิงรุก
แบบเบ็ดเสร็จ ไดอยางมีประสิทธิภาพ ทันทวงที และยั่งยืน
2. วัตถุประสงค :
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพระบบการเตรียมพรอมแหงชาติ ใหเปนทิศทางและแนวทางหลัก ในการเผชิญกับ
ภาวะไมปกติและจัดการความเสี่ยงอยางบูรณาการจากการเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบ
2. เพื่อเสริมสรางความเชื่อมั่น ภูมิคุมกัน และศักยภาพของทุกภาคสวน ใหมีความตระหนัก และมีความเขมแข็ง
พรอมสนับสนุนการเตรียมพรอมของชาติรวมกันในลักษณะประชารัฐ
3. เพื่อเสริมสรางความรวมมือกับตางประเทศในการเตรียมพรอมรับมือภัยคุกคาม
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4. เพื่อใหการบริหารจัดการยุทธศาสตรเกิดการบูรณาการและผนึกกําลังทุกภาคสวนในลักษณะหุนสวน
ยุทธศาสตรอยางมีเอกภาพและประสิทธิภาพ
3. กลุมเปาหมายและผูมีสวนไดสวนเสีย :
รัฐบาล และหนวยงานที่เกี่ยวของ
4. งบประมาณป 2562 :
8,578,800 บาท
5. พื้นที่ดําเนินการ :
ภายในประเทศและตางประเทศ
6. ระยะเวลาดําเนินการ :
ปงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
7. ผูรับผิดชอบโครงการ :
สํานักยุทธศาสตรการเตรียมพรอมและการปองกันประเทศ
8. ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
8.1 ประเทศมีความพรอม ปองกัน และแกไขปญหาที่เกิดขึ้นทั้งในยามปกติและยามวิกฤติ ทุกภาคสวน
มีการวางแผนและเตรียมความพรอมรวมกันทั้งในเรื่องทรัพยากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และแผนการปองกันภัย
บรรเทาภั ย ระงั บ ภั ย เผชิ ญ กั บ ภั ย และฟ น ฟู ภ ายหลั ง จากการเกิ ด ภั ย ร ว มกั น อย า งเป น ระบบ มี เอกภาพ
ประสิทธิภาพ ทันตอสถานการณ สอดคลองเชื่อมโยงและเปนไปในทิศทางเดียวกันในทุกระดับ
8.2 การขั บ เคลื่ อนยุ ท ธศาสตร การเตรีย มพรอ มแห งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2564) มีค วามเป น รูป ธรรม
รัฐบาลและหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถนําไปประกอบการตัดสินใจเพื่อปองกัน แกไข และพัฒ นาความมั่นคง
รวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนกําหนดแนวทาง มาตรการ และแผนปฏิบัติงาน/แผนงานงบประมาณ
รองรับยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ อยางเปนระบบ มีเอกภาพ ประสิทธิภาพ ทันตอสถานการณ สอดคลองเชื่อมโยง
และเปนไปในทิศทางเดียวกันตั้งแตในทุกระดับ
8.3 ความรวมมือดานความมั่นคงระหวางไทยกับตางประเทศ มีระดับความสัมพั นธ ความรวมมือ การเป น
หุนสวนทางยุทธศาสตรที่ดีรวมกันมากขึ้น
8.4 หนวยงานมีการพัฒ นาระบบเพื่อรับมือกับภั ยคุกคามทุกรูปแบบและมีการประสานสอดคลองการ
ดําเนินงานระหวางหนวยงานที่มีเอกภาพ และประชาชนตระหนักและมีความพรอมในการรับมือกับภัยคุกคาม
รวมถึงไดเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการกับภาครัฐ
9. การประเมินผลโครงการ :
9.1 หนวยงานที่เกี่ยวของมีการวางแผนการปฏิบัติงานรองรับ และมีการรายงานผลการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตรและแนวทางที่เกี่ยวของ
9.2 การตรวจสอบสถานการณปญหาความมั่นคงแหงชาติจากแหลงขอมูล กลไก เครือขาย และหนวยงาน
ที่เกี่ยวของอยางตอเนื่องเพื่อรับทราบพัฒนาการของผลการดําเนินงานปองกันและคลี่คลายปญหา
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9.3 การสํารวจความเชื่อมั่น/ความพึงพอใจและความเขาใจของสังคมและหนวยงานที่เกี่ยวของที่มีตอ
ยุทธศาสตรและแนวทางที่เกี่ยวของ
10. สรุปรายละเอียดงบประมาณและแผนดําเนินงาน โครงการ
งบประมาณ

กิจกรรม

งบประมาณ

ยุทธศาสตรการเตรียมพรอมแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2564
(รวม 8,578,800 บาท)
1) ประชุมกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะทํางาน และการ
ประชุมสวนราชการที่เกี่ยวของ 3 ชุด (1) การประชุม
คณะกรรมการเตรียมพรอมแหงชาติ (2) การประชุม
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการเตรียมพรอม
แหงชาติ (3) การประชุมอนุกรรมการดานการระดมสรรพ
กําลังเพื่อความมั่นคง
2) อํานวยการประสานขับเคลื่อนยุทธศาสตร (1) การประชุม
เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรการเตรียมพรอมแหงชาติ
(2) การเขารวมประชุม สัมมนารวมกับหนวยงานองคกร
ที่เกี่ยวของภายในประเทศ (3) การประชุมสัมมนารวมกับ
หนวยงาน/องคกรที่เกี่ยวของในตางประเทศ
(4) ประเมิน วิเคราะห จัดทําขอเสนอเชิงนโยบาย ประสานสวน
ราชการ และการบริหารจัดการยุทธศาสตรการเตรียมพรอม
แหงชาติ
3) การฝกการบริหารวิกฤตการณระดับชาติ (C-MEX)
(1) การประชุมอนุกรรมการจัดทําระบบเครือขายขอมูล
ความมั่นคง เพื่ออํานวยการบริหารวิกฤตการณระดับชาติ
(2) การประชุมคณะอนุกรรมการอํานวยการฝกการบริหาร
วิกฤตการณระดับชาติ (3) การประชุมคณะอนุกรรมการจัดทํา
สถานการณและควบคุมการฝกการบริหารวิกฤตการณระดับชาติ
(4) การประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลการฝกการบริหาร
วิกฤตการณความมั่นคง (กอนฝก/วางแผนประเมิน/หลังการฝก
ประเมินผลปฏิบัติ) (5) การอํานวยการฝกการบริหารวิกฤตการณ
ระดับชาติ (C-MEX 18)
รวม

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

2,830,900

1,973,000

1,973,000

1,801,900

516,425

170,400

118,700

118,700

108,625

4,044,425

1,344,600

930,200

930,200

849,425

4,017,950

1,325,900

924,100

924,100

843,850

8,578,800

2,830,900

1,973,000

1,973,000

1,801,900
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งบรายจายอื่น : แผนงานที่ 3
คาใชจาย (1) พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงแหงชาติ
1. หลักการและเหตุผล
นโยบายและแผนระดั บ ชาติ ว าด ว ยความมั่ น คงแห งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยความเห็ น ชอบของ
สภาความมั่นคงแหงชาติและคณะรัฐมนตรี ถูกกําหนดใหเปนนโยบายหลักของชาติ เพื่อใชเปนทิศทางในการบริหาร
ราชการแผนดิน ดานการรักษาความมั่นคงและผลประโยชนแหงชาติที่สรางสมดุลในทุกด าน ทั้ งมิติภ ายในและมิ ติ
ภายนอกประเทศ นอกจากนี้ ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) ไดกําหนดให นโยบายและแผนระดับชาติ
วาดวยความมั่นคงแหงชาติฯ เปนแผนหลักของชาติ ที่เปนกรอบทิศทางการดําเนินการปองกัน แจงเตือน แกไข หรือ
ยับยั้งภัยคุกคาม เพื่อธํารงไวซึ่งความมั่นคงแหงชาติ โดยมีความเชื่อมโยงและสอดคลองกับยุทธศาสตรระดับชาติ/
แผนระดับรอง สรุป ดังนี้
แผนระดับ 1
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป
(พ.ศ. 2561 – 2680)
1) ยุทธศาสตรชาติดานความมัน่ คง
ประเด็นที่ 3 และในภาพรวม
2) ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ

แผนระดับ 2
นโยบายและแผนระดับชาติวาดวย
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ความมัน่ คงแหงชาติ (พ.ศ. 2560 – 2564)
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
นโยบายที่ 1, 10, 15 และ นโยบายใน
ยุทธศาสตรที่ 5
ภาพรวม
ประเด็นที่ 2, 5 และในภาพรวม

จากการประเมินสถานการณดานความมั่นคง ปรากฏประเด็นที่สําคัญในหวงป พ.ศ. 2558 - 2564 สรุป ดังนี้
คือ สถานการณตางๆ มีการเปลี่ยนแปลง และมีความหลากหลายมากขึ้น แตประเทศไทยยังคงไรกรอบแนวทางในการ
ดําเนินงาน รัฐบาลจึงใหความสําคัญกับการกําหนดยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) เพื่อสนองตอบตอ
ผลประโยชนแหงชาติ และใชเปนกรอบทิศทางในการขับเคลื่อนการพัฒนา ยกระดับจุดแข็งและจุดเดนของประเทศ
และถ า ยทอดไปสู แ ผนระดั บ อื่ น ๆ โดยมี ยุ ท ธศาสตรที่ เกี่ ย วข อ งกั บ การดํ าเนิ น งานของ สํ า นั ก งานฯ ในประเด็ น
ยุ ทธศาสตรที่ 1 (ยุ ท ธศาสตรช าติ ดานความมั่ น คง) ดังนั้ น เพื่ อให การดํ าเนิ น งานของ สํ านั กงานฯ สอดคล องกั บ
ยุทธศาสตรชาติฯ ตามที่รัฐบาลกําหนด และสอดคลองกับการแกไขปญหาความมั่นคงในมิติตางๆอันจะนําไปสูการทํา
ใหประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ
และในทุกมิติ รวมถึงสอดคลองกับแนวทางการบริหารราชการแผนดิน เพื่อใหการขับเคลื่อนประเทศดําเนินไปอยาง
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
สํานั กงานสภาความมั่น คงแหงชาติ ได จัดทํ าค าใชจายที่ 1 พั ฒนาและเพิ่ มประสิทธิภาพการขับเคลื่อน
นโยบายความมั่นคงแหงชาติ การดําเนินการที่สําคัญประกอบดวย การประชุมสภาความมั่นคงแหงชาติ การประเมิน
ภัยคุกคามดานความมั่นคง การเสนอแนะ อํานวยการ ประสาน ขับเคลื่อน นโยบายและยุทธศาสตรฯ ภายใตนโยบาย
และแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ ยุทธศาสตรขาวกรองแหงชาติ พ.ศ. 2558 - 2564 แผนการพัฒนาพื้นที่
เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ. 2561 – 2564) และการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินภารกิจหลักของ
องคกรประสิทธิภาพ อาทิ การพัฒนาและจัดการองคความรูดานความมั่นคง การใชกฎหมายความมั่นคง ยุทธศาสตร
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การพัฒนาองคกรและแผนปฏิบัติราชการขององคกร และการปฏิบัติการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น โดยมีเปาหมาย
เพื่ อให การตั ด สิน ใจและการดํ าเนิ น การดานความมั่ น คงของประเทศมี กรอบทิ ศทางที่ ชัด เจน รวมถึงการประเมิ น
สถานการณความมั่นคง การจัดทําฐานขอมูลความมั่นคง เปนเครื่องมือพื้นฐานในการดําเนินภารกิจดานความมั่นคง
อยางมีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใหคําปรึกษา เสนอแนะ นโยบาย ยุทธศาสตร มาตรการ และแนวทางปฏิบัติ
ดานความมั่นคงแหงชาติ ตอสภาความมั่นคงแหงชาติและคณะรัฐมนตรี
2.2 เพื่ อ พั ฒ นานโยบายและแผนระดั บ ชาติ ว า ด ว ยความมั่ น คงแห ง ชาติ ยุ ท ธศาสตร และแผนงาน
ที่เกี่ยวของกับความมั่นคงแหงชาติ ทั้งความมั่นคงภายในประเทศ ความมั่นคงในภูมิภาค และความมั่นคงระหวางประเทศ
2.3 เพื่อใหการประเมินสถานการณภัยคุกคามดานความมั่นคงทุกรูปแบบ มีความครบถวน/สมบูรณ รอบดาน
ทันสมัย และทันตอการเปลี่ยนแปลง นําไปสูการเตรียมความพรอมและการจัดลําดับความสําคัญ ความเสี่ยง การเฝาระวัง
และการแจงเตือนภัยไดอยางเหมาะสม
2.4 เพื่อใหการอํานวยการ การประสานการปฏิบั ติ การติดตาม ประเมินผล และการขับ เคลื่อนนโยบายและ
ยุทธศาสตรความมั่นคงแหงชาติไปสูการปฏิบัติ มีความเชื่อมโยงสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกันตั้งแตระดับ
นโยบายจนถึงระดับปฏิบัติ
2.5 เพื่ อเสริมสรางเครือขายดําเนินงานดานความมั่นคง และสื่อสารสาธารณะ เกี่ยวกั บภารกิจดานความ
มั่นคงตอภาคสวนที่เกี่ยวของทั้งในและตางประเทศ
2.5 เพื่อพัฒนากลไกภายในของสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติรองรับการขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคง
แหงชาติ และการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการและการปฏิบัติงานขององคกรใหมีระบบ กลไก และมาตรฐาน
การทํางานที่มีประสิทธิภาพและมุงประสิทธิผล
3. กลุมเปาหมาย และผูมีสวนไดสวนเสีย :
รัฐบาล และหนวยงานที่เกี่ยวของ
4. กรอบวงเงินงบประมาณป 2562:
25,495,400 บาท
5. พื้นที่ดําเนินการ :
ภายในประเทศและตางประเทศ
6. ผูรับผิดชอบโครงการ :
6.1 สํานักงานสภาความมั่น คงแหงชาติ โดยประกอบดวยหนวยงานภายใน ดังนี้ สํานักนโยบายและแผน
ความมั่นคง สํานักประเมินภัยคุกคาม สํานักยุทธศาสตรการเตรียมพรอมและปองกันประเทศ กลุมพัฒนาองคความรู
ความมั่นคง กลุมพัฒนาระบบบริหาร กลุมงานกฎหมาย ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต
6.2 ศูนยปฏิบัติการตอตานการกอการรายสากล (กองบัญชาการกองทัพไทย)
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7. ระยะเวลาดําเนินการ :
ปงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
8. ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
8.1 การขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร
ขาวกรองแหงชาติ (พ.ศ. 2558 – 2564) แผนการพัฒ นาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ. 2561 – 2564)
เปนกรอบทิศทางในการใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะที่สามารถปองกันและแกไขปญหาความมั่นคงแหงชาติอยางมี
ประสิทธิภาพ ทําใหรัฐบาลสามารถนําไปประกอบการตัดสินใจ และหนวยงานที่เกี่ยวของนําไปวางแผนการปฏิบัติงาน
รองรับ ได โดยมี เป าหมายเพื่ อป องกัน และแก ไขปญหาความมั่ น คงแห งชาติทั้งในมิติ ภ ายในและภายนอกประเทศ
การแจงเตือนภัยคุกคามที่กระทบตอความมั่นคงของชาติ และการปองกันและแกปญหาความมั่นคงในระดับพื้นที่
8.2 ระบบการแจงเตือนภัย การรายงานการประเมินสถานการณดานความมั่นคงแหงชาติที่ถูกตอง รวดเร็ว
ทันตอสถานการณ สามารถสรางความเชื่อมั่นใหแกสังคมและการเตรียมความพรอมเผชิญสถานการณและภัยคุกคาม
8.3 ฐานขอมูลความมั่นคงและองคความรูดานความมั่นคงสามารถนําไปใชประโยชนในการจัดทําขอเสนอเพื่อ
ประกอบการกําหนดทิศทาง แนวนโยบาย ยุทธศาสตรและนโยบายดานความมั่นคง และการจัดการองคความรูดาน
ความมั่นคง การพัฒนาฐานขอมูลดานความมั่นคง และการจัดตั้งคลังสมองดานความมั่นคง
8.4 การพั ฒ นาปรับ ปรุงกฎหมายดานความมั่นคงสนับ สนุนตอการใหคําปรึกษา การพัฒ นานโยบาย และ
ยุทธศาสตรความมั่นคง และการขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงแหงชาติและยุทธศาสตรดานความมั่นคง
8.5 การดํ าเนิ น งานด า นความมั่ น คงมี ก ารประสานความร ว มมื อ อย า งใกล ชิ ด และภาคส ว นที่ เกี่ ย วข อ ง
มีความเขาใจและรับทราบการดําเนินงานดานความมั่นคงอยางตอเนื่อง
8.6 แผนปฏิ บั ติ ร าชการ 4 ป แผนปฏิ บั ติร าชการประจําป แผนยุท ธศาสตรพัฒ นาองคกร สอดคลองกับ
นโยบายรัฐบาล/แผนบริหารราชการแผนดิน เกื้อหนุ นการขับเคลื่อนนโยบายความมั่น คงแหงชาติ และการปฏิบัติ
ราชการที่มุงผลสัมฤทธิ์ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
9. การประเมินผลโครงการ :
9.1 หน วยงานที่ เกี่ ย วของมี การวางแผนการปฏิ บั ติงานรองรั บ และมี การรายงานผลการดําเนิ น งานตาม
ยุทธศาสตรและแนวทางที่เกี่ยวของ
9.2 การตรวจสอบสถานการณปญหาความมั่นคงแหงชาติจากแหลงขอมูล กลไก เครือขาย และหนวยงาน
ที่เกี่ยวของอยางตอเนื่องเพื่อรับทราบพัฒนาการของผลการดําเนินงานปองกันและคลี่คลายปญหา
9.3 การสํารวจความเชื่อมั่นและความพึงพอใจ ของสังคมและหนวยงานที่เกี่ยวของที่มีตอยุทธศาสตรและ
แนวทางที่เกี่ยวของ
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10. สรุปรายละเอียดงบประมาณและแผนดําเนินงานคาใชจายที่ 1
กิจกรรม
1.1 นโยบายความมั่นคงแหงชาติ พ.ศ. 2558 - 2564
(7,362,300 บาท)
1) การประชุมสภาความมั่นคงแหงชาติและกลไกภายใต
สภาความมั่นคงแหงชาติ รวม 5 ชุด
2) การขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความ
มั่นคงแหงชาติ
(1) การประชุมอนุกรรมการปฏิรูประบบงานความมั่นคง
(จํานวน 4 ครั้ง) (2) การชี้แจงนโยบายและแผนฯ ใน กทม. /
หลังปรับตามยุทธศาสตรชาติ (3) คณะอนุกรรมการจัดทํา
ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง/ปรับรางนโยบายและแผน
ระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ (4) การประชุม
คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวของกับการขับเคลื่อนภารกิจตามขอ
สั่งการ นรม. รนม. สภา มช. ใหสอดคลองกับนโยบายและ
แผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ (5) การประชุม
คณะกรรมการที่เกี่ยวกับการพัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร
แนวทางและแผนดานความมั่นคงของชาติ (52 ครั้ง)
(6) สรางความรูความเขาใจตอการดําเนินงานภายใต
ยุทธศาสตรชาติและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคง
แหงชาติ ตอกลุมเจาหนาที่ทั้งใน สมช. และเครือขายความ
มั่นคง (7) การประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อยางเปน
ทางการ และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับงานดานความ
มั่นคง (8) การประชุม ผูบริหาร สมช. (12 ครั้ง)
(9) การประเมิน วิเคราะห จัดทําขอเสนอเชิงนโยบาย
ประสานสวนราชการ และการบริหารจัดการ
3) การขับเคลือ่ นโครงการสําคัญ ภายใตนโยบายและแผน
ระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ (1) ประชุม
คณะทํางานภายในเพื่อขับเคลื่อนโครงการสําคัญ (5 ครั้ง)
(2) ประชุมสวนราชการที่เกี่ยวของกับการขับเคลื่อนโครงการ
สําคัญ (3 ครั้ง) (3) ประชุมคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวของกับ
การขับเคลื่อนโครงการสําคัญ (3 ครั้ง)
4) การศึกษาและพัฒนาแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคง
แหงชาติ (การกําหนดแนวทางการบูรณาการงาน Future
Studies) และบูรณาการการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติดาน
ความมั่นคง
5) ความรวมมือดานความมั่นคงและประสานความ
รวมมือระหวางผูบริหารงานดานความมั่นคงไทย กับ
ผูบริหารงานความมั่นคงตางประเทศ หรือการเยือน
ตาม MoU

ไตรมาส 1

งบประมาณ 2562
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

2,836,425

2,294,925

1,225,925

1,005,025

435,325

143,600

100,100

100,100

91,525

3,620,275

1,308,700

403,175

1,058,400

849,950

213,125

14,725

67,425

67,425

63,550

งบประมาณ

583,225

2,510,400

583,225

1,369,400

1,141,000
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กิจกรรม
1.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ
(รวม 1,285,800 บาท)
1) ประชุมกรรมการคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ
และสวนราชการที่เกี่ยวของ 3 ชุด

งบประมาณ

195,800

2) การอํานวยการประสานขับเคลื่อนยุทธศาสตรฯ
(1) การประเมิน วิเคราะห จัดทําขอเสนอเชิงนโยบาย
ประสานสวนราชการ และการบริหารจัดการ (2) การ
ประชุมรวมกับหนวยงานความมั่นคงชายแดนของประเทศ
เพื่อนบาน (3) การประชุมอํานวยการ ประสาน และ
1,090,000
ติดตามการดําเนินการเพื่อขับเคลือ่ นยุทธศาสตรการ
พัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (4 ครั้ง) (4) การ
เขารวมประชุมคณะกรรมการ พมพ.ทภ.1-4 ทรภ.1-3
และ กปช.จต. และเขารวมประชุมสวนราชการที่เกี่ยวของ
(7 ครั้ง)
1.4 ยุทธศาสตรขาวกรองแหงชาติ พ.ศ. 2557-2561
(รวม 8,708,500 บาท)
1) ประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการและสวน
989,600
ราชการที่เกี่ยวของ รวม 6 ชุด
2) การติดตามและประเมินสถานการณความมั่นคง
(1) การประเมิน วิเคราะห จัดทําขอเสนอเชิงนโยบาย
ประสานสวนราชการ และการบริหารจัดการ (2) การ
ประสานงานดานการขาวในพื้นที่สวนภูมิภาค (3) การ
ประเมินสถานการณทสี่ งผลกระทบตอความมั่นคงกรณี
เรงดวนฉุกเฉิน (4) การประเมินสถานการณความมั่นคงใน
ภาพรวมและการเสริมสรางประสิทธิภาพในการบูรณาการ
และสรางเครือขายการทํางานของหนวยงานดานความ
มั่นคงและการขาว (5) การประเมินสถานการณความไม
สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต (6) การประเมิน
6,018,900
สถานการณความมั่นคงในประเทศเปนการเฉพาะเรื่อง (7)
การประเมินสถานการณความมั่นคงในภูมิภาคอาเซียน
(8) การประชุมเชิงปฏิบัติการดานการขาวในพื้นที่
(9) การประชุมแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นเพื่อสรางเครือขาย
ความรวมมือระหวางประเทศที่เกีย่ วกับภัยคุกคามที่อาจสง
ผลกระทบตอความมั่นคงของชาติ (10) การประชุมติดตาม
และอํานวยการขับเคลื่อนยุทธศาสตรขาวกรองแหงชาติ
พ.ศ. 2558 - 2564 และประเมินสถานการณความมั่นคง
ในพื้นที่รับผิดชอบของศูนยประสานขาวกรองแหงชาติ

ไตรมาส 1

งบประมาณ 2562
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

424,310

295,700

295,700

270,090

64,610

45,000

45,000

41,190

359,700

250,700

250,700

228,900

2,312,700

1,611,900

3,311,900

1,472,000

326,500

227,600

227,600

207,900

1,986,200

1,384,300

1,384,300

1,264,100
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(ศป.ข.) (11) การประชุมหารือแลกเปลี่ยนขอมูลขาวกรอง
การประสานความรวมมือดานความมั่นคงกับประเทศ
เพื่อนบาน ศึกษาสถานการณประกอบการจัดทํานโยบาย/
ยุทธศาสตร และการประเมินสถานการณดานความมั่นคง
ของชาติ
3) การประชุมความรวมมือความมั่นคงระหวางประเทศ
(1) การประชุมหารือดานการตอตานการกอการราย
1,700,000
ระหวางไทย - อิสราเอล (Counter-Terrorism
Dialogue)
1.5 พัฒนาองคความรูดานความมั่นคง (รวม 4,595,100 บาท)
1) การประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการและ
483,000
สวนราชการที่เกี่ยวของ รวม 3 ชุด
2) การบริหารสถาบันวิชาการ งานบริหารเครือขาย
ความมั่นคง การบูรณาการฐานขอมูลดานความมัน่ คง
(1) การประเมิน วิเคราะห จัดทําขอเสนอเชิงนโยบาย
ประสานสวนราชการ และการบริหารจัดการดานการพัฒนา
องคความรูความมั่นคง (2) การประชุมเพื่อบูรณาการ
3,916,000
ฐานขอมูลดานความมั่นคงดานตางๆ (18 ครั้ง)
(3) การประชุมสัมมนาที่เกี่ยวของกับองคความรูความมั่นคง
(2 ครั้ง) (4) การเขารวมประชุมสัมมนาระหวาประเทศใน
ภูมิภาคอาเซียน (5) การเขารวมประชุมสัมมนาระหวาง
ประเทศ
3) การจัดทํารายงานสภาวะประเทศดานความมั่นคง
พ.ศ.2560 (1) การประชุมFocus Group เพื่อจัดทํา
137,600
รายงานสภาวะประเทศดานความมั่นคง พ.ศ. 2560
4) การพัฒนาองคความรูดานความมั่นคง/คลังความรู
58,500
(ระบบหองสมุด/คลังความรูออนไลน)
1.6 การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใชกฎหมายความมัน่ คง
(รวม 1,837,900 บาท)
1) การประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการและสวน
327,950
ราชการที่เกี่ยวของ รวม 3 ชุด
2) การพัฒนากฎหมายความมั่นคง
(1) การระดมความคิดเห็นเพื่อการจัดทํากฎหมายวาดวย
การตอตานการกอการราย (2 ครั้ง) (2) การพัฒนาและ
1,509,950
เพิ่มประสิทธิภาพการใชกฎหมายความมั่นคง เพื่อ
สนับสนุนการดําเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร
ความมั่นคง (1 ครั้ง)

ไตรมาส 1

งบประมาณ 2562
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

1,700,000
1,418,305

1,180,325

1,042,725

953,745

159,300

111,000

111,000

101,700

1,244,400

917,100

917,100

837,400

137,600
14,625

14,625

14,625

14,625

606,400

422,700

422,700

386,100

108,200

75,400

75,400

68,950

498,200

347,200

347,200

317,150
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(3) อํานวยการ ประสานขับเคลื่อน และบริหารจัดการการ
พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใชกฎหมายความมั่นคง
1.7 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคกร (รวม 490,000 บาท)
(1) อํานวยการ ประสานขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาองคกร (2) ประชุมคณะทํางานจัดทําแผน
เสริมสรางวัฒนธรรมองคกร (3) การประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพื่อเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร (4) การประชุม 490,000
เพื่อประเมินผลการดําเนินงานตามแผนเสริมสราง
วัฒนธรรมและปรับปรุงแผนการดําเนินการประจําป
งบประมาณ 2562
1.8 งานพัฒนาแผนปฏิบัติราชการภายในองคกร (รวม 226,800 บาท)
(1) การประชุมคณะทํางานพัฒนาแผนปฏิบัตริ าชการ
ประสาน และบูรณาการงบประมาณ ของ สมช (8 ครั้ง)
226,800
(2) อํานวยการ ประสาน ขับเคลื่อนแผนปฏิบัตริ าชการ
ภายในองคกร
1.9 การบริหารงานดานการขาวการกอการราย (รวม 450,000 บาท)
(1) การประชุมสายงานขาวรวมกับหนวยปฏิบัติการพิเศษ
(2) การตอตานงานขาวกรอง (3) การประสานขาวกรอง
450,000
กับมิตรประเทศ (4) การฝกอบรมหลักสูตรขาวกรองการ
ตอตานการกอการรายสากล
1.10 การปฏิบัติการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น (รวม 539,000 บาท)
(1) การประชุมคณะกรรมการจริยธรรม (2) การ
ประชุมสัมมนา แนวทางการรณรงคเสริมสรางและ
539,000
คุมครองจริยธรรม (3) การประชุมสัมมนา แนวทางการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต (4) การอํานวยการ
ประสาน ขับเคลื่อนดานการปฏิบตั ิการตอตานการทุจริต
25,495,400
รวม

ไตรมาส 1

งบประมาณ 2562
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

161,700

112,700

112,700

102,900

161,700

112,700

112,700

102,900

74,800

52,200

52,200

47,600

74,800

52,200

52,200

47,600

148,500

103,500

103,500

94,500

148,500

103,500

103,500

94,500

177,800

123,900

123,900

113,400

177,800

123,900

123,900

113,400

8,208,940

6,181,460

6,674,860

4,430,140
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งบรายจายอื่น : แผนงานที่ 3
คาใชจาย (2) เสริมสรางความพรอมในการรักษาอํานาจอธิปไตย สถาบันหลัก
ระบบการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
1. หลักการและเหตุผล :
สํ านั ก งานสภาความมั่ น คงแห งชาติ มีห น าที่ ให คํ าปรึกษาและความเห็ น ตอ สภาความมั่ น คงแห งชาติ
คณะรัฐมนตรี เพื่อประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร แผนงาน และการอื่นที่เกี่ยวของกับความ
มั่นคงแหงชาติ อํานวยการและประสาน นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ ตลอดจนติดตาม
ประเมิน วิเคราะห สถานการณ ความมั่นคง ซึ่งการรักษาผลประโยชนแหงชาติในมิติความมั่นคงดานการรักษา
อํานาจอธิปไตย สถาบันหลัก ระบบการเมือง เศรษฐกิจและสังคม มีขอบเขตที่ เกี่ยวของกับ การรักษาไวซึ่งการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข การปกปองระบบเศรษฐกิจ และการเสริมสราง
ความมั่นคงปลอดภัย เพื่อเปนตนทุนในการสรางเสถียรภาพทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม การดํารงอยูอยาง
มั่นคง ยั่งยืน ของสถาบันหลักของชาติ และการดํารงอยูของชาติและประชาชนจากภัยคุกคาม โดยมีความเชื่อมโยง
และสอดคลองกับนโยบายและแผนระดับชาติ สรุป ดังนี้
แผนระดับ 1
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป
(พ.ศ. 2561 – 2680)
ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง
ประเด็นที่ 1, 3, 4 และในภาพรวม

แผนระดับ 2
นโยบายและแผนระดับชาติวาดวย
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ความมัน่ คงแหงชาติ (พ.ศ. 2560 – 2564)
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
นโยบายที่ 1, 2, 4, 7, 8, 10 และใน
ยุทธศาสตรที่ 5
ภาพรวม
ประเด็นที่ 1, 2, 3 และในภาพรวม
ยุทธศาสตรที่ 9
ประเด็นที่ 5
ยุทธศาสตรที่ 10
ประเด็นที่ 7 และ 8

จากการประเมินสถานการณดานความมั่นคง ปรากฏประเด็นที่สําคัญ ในหวงป พ.ศ. 2558 – 2564 สรุป
ดังนี้ คือ ความมั่นคงของสถาบันหลัก ซึ่งเปนประเด็นที่มีความออนไหว และนํามาซึ่งความขัดแยงระหวางกลุมตางๆ ใน
สั งคม การจั ดการการโยกย ายถิ่ นฐานประชากรแบบไม ปกติ ซึ่งมักจะเป นการยายถิ่นฐานในลั กษณะเข าเมื องผิ ด
กฎหมาย ที่สงผลใหเกิดปญหาการผลักดันและสงกลับ และยังมีผูยายถิ่นฐานจํานวนมากตกคางอยูในประเทศไทย การ
ติดตามและประเมินสถานการณความมั่นคงภายในประเทศดานสังคม จิตวิทยา กลุมชาติพันธุ และสิทธิมนุษยชน ซึ่ง
เปนปญหาเชิงโครงสรางที่ยังคงตองการการแกไขปญหาในทุกมิติ การปองกันและแกไขปญหาอาชญากรรมขามชาติ
การป องกั นและแก ไขป ญ หาการก อการร าย ซึ่ งเป นป ญหาที่ มี ความซั บซ อน เกี่ ยวโยงกั นในหลายมิ ติ ก อให เกิ ด
ผลกระทบในหลายดาน และการสื่อสารสาธารณะดานความมั่นคง เพื่อสรางใหเกิดความเขาใจในการปฏิบัติงานของ
สํานักงานฯ เผยแพรประชาสัมพันธบทบาทของ สํานักงานฯ
สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ ไดจัดทําโครงการคาใชจายที่ 2 เสริมสรางความพรอมในการรักษา
อํานาจอธิปไตย สถาบั นหลัก ระบบการเมื อง เศรษฐกิจและสังคม โดยการติด ตาม ประเมิน และเสนอแนะ
แนวทางเพื่อปองกันและแกไขปญหา ลดผลกระทบ ความเสี่ยง หรือเสริมสรางภูมิคุมกันที่ครอบคลุมความมั่นคง
ของสถาบันหลัก การสรางปรองดองสมานฉันท การอยูรวมกันอยางสันติสุขของคนในชาติบนพื้นฐานของสังคมพหุ
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วัฒนธรรม ผลกระทบอันเกิดจาก การโยกยายถิ่นของประชากรจากภายนอกประเทศ อาทิ การละเมิดสิทธิมนุษยชน
การคามนุษย รวมถึงการรักษาหลักการ/คุณคาพื้นฐาน ความปลอดภัย และสุขภาวะของคนภายในรัฐ และการ
พัฒนาและขับเคลื่อน แนวทาง/ยุทธศาสตร และเสริมสรางความรวมมือดานความมั่นคงกับตางประเทศ ภายใต
แนวทางการรั ก ษาความมั่ น คงของสถาบั น หลั ก ของชาติ ภ ายใต ก ารปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ยุทธศาสตรผูหลบหนีเขาเมืองทั้งระบบ แผนความมั่นคงเกี่ยวกับชนตางวัฒนธรรม
แนวทางดานสังคมจิตวิทยาที่เกี่ยวของกับความสามัคคีเพื่อสนับสนุนการสรางปรองดองสมานฉันท โดยมีเปาหมาย
เพื่อเสริมสรางเสถียรภาพของประเทศและความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามที่กระทบตอสถาบันหลักของชาติ
ระบบการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม รวมถึงการดําเนินชีวิตของประชาชน
2. วัตถุประสงค :
2.1 เพื่อใหประเทศมีทิศทาง แนวทาง แนวนโยบาย ยุทธศาสตร ในการรักษาและเสริมสรางความมั่นคง
ของสถาบันหลัก ระบบการเมือง เศรษฐกิจและสังคม และการปองกันภัยคุกคามทุกรูปแบบที่กระทบตอเสถียรภาพ
และความมั่นคงปลอดภัยภายในประเทศ
2.2 เพื่อใหการประสาน ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรความมั่นคง และกลไกในระบบงานความมั่นคง
สามารถประสานสอดคลองและมีเอกภาพ
2.3 เพื่อใหมีการติดตามและประเมินสถานการณ การพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับการรักษาอํานาจอธิปไตย
สถาบันหลัก ระบบการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ประกอบการจัดทําขอเสนอเพื่อกําหนดทิศทาง แนวนโยบาย
ยุทธศาสตรความมั่นคง ไดอยางเหมาะสม ทันเหตุการณ
2.4 เพื่อเสริมสรางความรวมมือดานความมั่นคงกับตางประเทศ ใหเกิดผลดีตอการรักษาผลประโยชนของชาติ
ในการปองกันและแกไขป ญหาผูหลบหนีเขาเมืองทั้งระบบ การเสริมสรางความมั่น คงของสถาบั นหลัก การอยู
รวมกันของกลุมชาติพันธในประเทศ
3. กลุมเปาหมายและผูมีสวนไดสวนเสีย :
รัฐบาล และหนวยงานที่เกี่ยวของ
4. งบประมาณป 2562 :
10,981,300 บาท
5. พื้นที่ดําเนินการ :
ภายในประเทศและตางประเทศ
6. ระยะเวลาดําเนินการ :
ปงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
7. ผูรับผิดชอบโครงการ :
สํานักยุทธศาสตรความมั่นคงภายในประเทศ และสํานักยุทธศาสตรความมั่นคงเกี่ยวกับภัยคุกคามขามชาติ
สํานักนโยบายและแผนความมั่นคง
8. ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
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8.1 การดํ ารงอยู อย างมั่ น คง ยั่ งยื น ของสถาบั น หลั กของชาติ ประเทศมี เสถี ย รภาพและความมั่ น คง
ปลอดภัยจากภัยคุกคาม โดยสามารถปองกันความเสี่ยง ลดระดับความรุนแรงของผลกระทบความมั่นคง และสราง
ภูมิคุมกัน และเปนที่ยอมรับของทุกภาคสวน
8.2 การขั บ เคลื่ อ นแนวทางการรั ก ษาความมั่ น คงสถาบั น หลั ก ของชาติ ภ ายใต ก ารปกครองระบอบ
ประชาธิ ป ไตยอั น มี พระมหากษั ตริย ทรงเป น ประมุข แผนสงเสริมการอยูรวมกัน ภายใตสังคมพหุวัฒ นธรรมใน
ประเทศไทย (พ.ศ. 2560 – 2564) และการแกไขปญหาความมั่นคงภายในประเทศและภัยคุกคามจากภายนอก
มีความเปนรูปธรรม รัฐบาลและหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถนําไปประกอบการตัดสินใจเพื่อปองกัน แกไข และ
พั ฒ นาความมั่ น คงรว มกั น ได อย างมี ป ระสิ ทธิภ าพ ตลอดจนกําหนดแนวทาง มาตรการ และแผนปฏิบั ติ งาน/
แผนงานงบประมาณ รองรับยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ อยางเปนระบบ มีเอกภาพ ประสิทธิภาพ ทันตอสถานการณ
สอดคลองเชื่อมโยง และเปนไปในทิศทางเดียวกันตั้งแตในทุกระดับ
8.3 ความรวมมื อดานความมั่ นคงระหวางไทยกับตางประเทศ มีระดับความสัมพั นธ ความรวมมือ การเปน
หุนสวนทางยุทธศาสตรที่ดีรวมกันมากขึ้น และนานาชาติมีความเชื่อมั่นตอทาที มาตรการดําเนินงานของไทย ในการ
ในการปองกันและแกไขปญหาผูหลบหนีเขาเมืองทั้งระบบ การเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลัก กลุมชาติ
พันธในประเทศ เพิ่มสูงขึ้น
8.4 การพัฒนาระบบการประเมินกําลังอํานาจของชาติในดานการรักษาการรักษาอํานาจอธิปไตย สถาบันหลัก
ระบบการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ที่มุงลดความเสี่ยง ความรุนแรง และสรางภูมิคุมกัน
9. การประเมินผลโครงการ :
9.1 หนวยงานที่เกี่ยวของมีการวางแผนการปฏิบัติงานรองรับ และมีการรายงานผลการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตรและแนวทางที่เกี่ยวของ
9.2 การตรวจสอบสถานการณปญหาความมั่นคงแหงชาติจากแหลงขอมูล กลไก เครือขาย และหนวยงาน
ที่เกี่ยวของอยางตอเนื่องเพื่อรับทราบพัฒนาการของผลการดําเนินงานปองกันและคลี่คลายปญหา
9.3 การสํารวจความเชื่อมั่น/ความพึงพอใจและความเขาใจของสังคมและหน วยงานที่เกี่ยวของที่มีตอ
ยุทธศาสตรและแนวทางที่เกี่ยวของ
10. สรุปรายละเอียดงบประมาณและแผนดําเนินงาน คาใชจายที่ 2
กิจกรรม
2.1 ความมั่นคงสถาบันหลัก (รวม 1,745,600 บาท)
1) การประชมคุณคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการและ
สวนราชการที่เกี่ยวของ รวม 4 ชุด
2) การอํานวยการประสาน ขับเคลื่อน แนวทางการรักษา
ความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ
(1) การติดตามและประสานความรวมมือในเชิงนโยบายกับ
หนวยงานราชการตางประเทศในการติดตามและความรวมมือ
ผูกระทําความผิดทางกฎหมาย (2) การติดตามประสานความ

งบประมาณ
งบประมาณ

ไตรมาส 1
576,000

ไตรมาส 2
401,400

ไตรมาส 3
401,400

ไตรมาส 4
366,800

495,800

163,600

114,000

114,000

104,200

1,249,800

412,400

287,400

287,400

262,600
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รวมมือกับหนวยงานราชการและองคการระหวางประเทศใน
การเสริมรางความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับสถาบันหลัก
ของชาติและการแลกเปลี่ยนองคความรูดานสังคมจิตวิทยา
(ประเด็นการแกปญหายาเสพติด การสงเสริมสิทธิมนุษยชน
การสรางความสมานฉันทในสังคมพหุวัฒนธรรม) (3) การ
ประชุมสัมมนาวิชาการเกี่ยวกับการสรางความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับสถาบันหลัก (4) ประชุมสวนราชการที่เกี่ยวของเพื่อ
ทบทวนปรับปรุงแนวทางการรักษาความมั่นคงสถาบันหลักของ
ชาติ (5) การอํานวยการ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแนวทางการรักษาความมั่นคงสถาบันหลักของชาติฯ
2.2 งานการจัดการการโยกยายถิ่นฐานของประชากรแบบไมปกติ
(รวม 2,030,400 บาท)
1) ประชุมกรรมการ/คณะอนุกรรมการ และสวนราชการที่
119,500
เกี่ยวของ 2 ชุด
2) การอํานวยการ ประสาน ขับเคลื่อน การจัดการการ
โยกยายถิ่นฐานของประชากรแบบไมปกติ (1) การประชุม
หารือและแลกเปลี่ยนองคความรูเ รื่องผูหลบหนีเขาเมืองและการ
แกไขปญหาอื่นๆ ที่เกีย่ วของ (2) การประชุมกับหนวยงานที่
เกี่ยวของในประเด็นการโยกยายถิ่นฐานของประชากร และการเขา
1,910,900
รวมการประชุมในกระบวนการบาหลีตามคําเชิญ (3) การประชุม
เชิงปฏิบัติการเพื่ออํานวยการและชี้แจงยุทธศาสตรการแกปญ
 หา
ผูหลบหนีเขาเมืองทั้งระบบ (4) การเขารวมประชุมกับหนวยงานที่
เกี่ยวของ (5) การประเมิน วิเคราะห จัดทําขอเสนอเชิงนโยบาย
ประสานสวนราชการ และการบริหารจัดการเกีย่ วกับการจัดการ
โยกยายถิ่นฐานของประชากรแบบไมปกติ
2.3 งานการติดตามและประเมินสถานการณความมั่นคงภายในประเทศ
ดานสังคมจิตวิทยา กลุมชาติพันธุ และสิทธิมนุษยชน (2,221,000 บาท)
1) ประชุมกรรมการ/คณะอนุกรรมการ และสวนราชการที่
323,175
เกี่ยวของ 3 ชุด
2) การอํานวยการ ประสาน ขับเคลื่อน การติดตามและ
ประเมินสถานการณความมั่นคงภายในประเทศดานสังคม
จิตวิทยา กลุมชาติพันธุ และสิทธิมนุษยชน (1) การประชุม
หารือเพื่อเสริมสรางความรูค วามเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับสถาบัน
หลักของชาติใหกับคนไทยในตางประเทศ และการประชุมหารือ
เพื่อแลกเปลี่ยนองคความรูดา นสังคมจิตวิทยา (ประเด็นการแกไข
ปญหายาเสพติด และการเสริมสรางสิทธิมนุษยชน) (2) การ
ประชุมสวนราชการที่เกีย่ วของเพื่อติดตามสถานการณ
ภายในประเทศและประเด็นทีเ่ กี่ยวของกับงานดานสังคมจิตวิทยา

1,897,825

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

670,000

466,900

466,900

426,600

39,400

27,400

27,400

25,300

630,600

439,500

439,500

401,300

732,900

510,800

510,800

466,500

106,600

74,300

74,300

67,975

626,300

436,500

436,500

398,525
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(3) การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการเพื่อประเมินสถานการณ
ความมั่นคงภายในประเทศในประเด็นดานสังคมจิตวิทยา สิทธิ
มนุษยชน ในพื้นที่ตา งๆ (4) การเขารวมประชุมกับหนวยงานที่
เกี่ยวของ (5) การประเมิน วิเคราะห จัดทําขอเสนอเชิงนโยบาย
ประสานสวนราชการ และการบริหารจัดการเกี่ยวกับการจัดการ
การโยกยายถิ่นฐานของประชากรแบบไมปกติ
2.4 ยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหาอาชญากรรมขามชาติ
(พ.ศ. 2558 – 2564) (2,650,900 บาท)
1) ประชุมกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะทํางาน และการ
67,700
ประชุมสวนราชการที่เกี่ยวของ 2 ชุด
2) การอํานวยการ ประสาน ภารกิจความมัน่ คงดานการ
ปองกันและแกไขปญหาอาชญากรรมขามชาติ (1) การ
ประชุมเจาหนาที่อาวุโสดานอาชญากรรมขามชาติ (SOMTC)
(2) การประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนดานอาชญากรรมขาม
ชาติ (AMMTC) (3) การประชุมระหวางประเทศอื่นๆ ในดาน
ความรวมมือเกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหา
อาชญากรรมขามชาติ (4) การประชุมระหวางประเทศอื่นๆ
2,583,200
ในดานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร (5) การประชุม/สัมมนา
เพื่อชี้แจง อํานวยการ/ประสาน/ติดตามการปฏิบตั ิใหเปนไป
ตามยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหาอาชญากรรม
ขามชาติและความมันคงปลอดภัยไซเบอร (6) การประเมิน
วิเคราะหจัดทําขอเสนอเชิงนโยบาย ประสานสวนราชการและ
การบริหารจัดการเกี่ยวกับภารกิจความมั่นคงดานการปองกัน
และแกไขปญหาอาชญากรรมขามชาติ
2.5 ยุทธศาสตรการตอตานการกอการราย (พ.ศ. 2560 – 2564)
(1,910,700 บาท)
1) ประชุมกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะทํางาน และการ
49,800
ประชุมสวนราชการที่เกี่ยวของ รวม 2 ชุด
2) อํานวยการ ประสานขับเคลื่อน ยุทธศาสตรการตอตาน
การกอการราย (1) การประชุมระหวางประเทศในภารกิจ
ดานการปองกันและแกไขปญหาการกอการราย (2) การ
ประชุม/สัมมนา เพื่อชี้แจง อํานวยการ ประสานงาน/ติดตาม
การปฏิบัติใหเปนไปตามยุทธศาสตรการปองกันและแกไข
1,860,900
ปญหาการกอการราย (3) การเผยแพรองคความรูดานการ
ตอตานการกอการราย อาชญากรรมขามชาติ และภัย
คุกคามรูปแบบใหม (4) การประเมิน วิเคราะหจัดทําขอเสนอ
เชิงนโยบาย ประสานสวนราชการและการบริหารจัดการ
เกี่ยวกับภารกิจความมั่นคงดานการตอตานการกอการราย

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

874,700

609,700

609,700

556,800

22,300

15,600

15,600

14,200

852,400

594,100

594,100

542,600

627,450

440,450

440,450

402,350

12,450

12,450

12,450

12,450

615,000

428,000

428,000

389,900
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2.6 สื่อสารสาธารณะดานความมั่นคง (รวม 422,700 บาท)
1) ประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการและสวน
33,300
ราชการที่เกี่ยวของ 1 ชุด
2) การสื่อสาร ประชาสัมพันธ ภารกิจความมั่นคง
(1) การจัดนิทรรศการ (2) การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ
389,400
เผยแพรงานความมั่นคง (3) ประชุมบูรณาการ
ประชาสัมพันธงานความมั่นคง (1 ครั้ง)
10,981,300
รวม

ไตรมาส 1
136,825

ไตรมาส 2
97,825

ไตรมาส 3
97,825

ไตรมาส 4
90,225

8,325

8,325

8,325

8,325

128,500

89,500

89,500

81,900

3,617,875

2,527,075

2,527,075

2,309,275
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งบรายจายอื่น : แผนงานที่ 3
คาใชจาย (3) เสริมสรางความพรอมในการรักษาดุลยภาพทางการเมืองระหวางประเทศ/
ปฏิสัมพันธกับภายนอกประเทศ
1. หลักการและเหตุผล :
การรักษาผลประโยชน แห งชาติในมิติความมั่น คงดานการรักษาดุลยภาพและสภาวะแวดลอมระหวาง
ประเทศ มีขอบเขตที่เกี่ยวของกับความสามารถในการรักษาผลประโยชนของชาติภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
แวดลอมระหวางประเทศ การอยูรวมกันอยางสันติสุขในประชาคมอาเซียน และการมีเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคม
ระหวางประเทศ นําไปสูการรักษาผลประโยชนของชาติโดยการเสริมสรางสภาวะแวดลอมและการสรางปฏิสัมพันธที่
เหมาะสมกับภายนอกประเทศ ทั้งใน ระดับภูมิภาค และระดับโลก โดยมีความเชื่อมโยงและสอดคลองกับนโยบาย
และแผนระดับชาติ สรุป ดังนี้
แผนระดับ 1
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป
(พ.ศ. 2561 – 2680)
ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง
ประเด็นที่ 4

แผนระดับ 2
นโยบายและแผนระดับชาติวาดวย
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ความมัน่ คงแหงชาติ (พ.ศ. 2560 – 2564)
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
นโยบายที่ 4 และ 16
ยุทธศาสตรที่ 5
ประเด็นที่ 3 และ 5
ยุทธศาสตรที่ 9
ประเด็นที่ 5
ยุทธศาสตรที่ 10
ประเด็นที่ 7 และ 8

จากการประเมินสถานการณดานความมั่นคง ปรากฏประเด็นที่สําคัญ ในหวงป พ.ศ. 2558 – 2564 สรุป
ดังนี้ คือ ความเปลี่ยนแปลงของบริบทความมั่นคงในระดับโลก มีแนวโนมที่จะเปลี่ยนแปลงไปสูหลายขั้วอํานาจ การ
ขยายตัวของความสัมพันธระหวางประเทศในระดับภูมิภาค และการพัฒนาความสัมพันธระหวางไทยกับประเทศ
เพื่อนบาน มีพัฒนาการของกลุมประเทศอาเซียนที่จะมีความเชื่อมโยงและรวมตัวกันมากขึ้น มี การคาอาวุธขนาด
เล็กและอาวุธเบา การสะสมอาวุธตามแบบ โดยประเทศไทยสนับสนุนความพยายามระหวางประเทศในการปองกัน
และปราบปรามการคาอาวุธขนาดเล็กและอาวุธเบาอยางผิดกฎหมาย และสงเสริมความรวมมือในระดับภูมิภาค
ภายใตเงื่อนไขของกฎหมายและศักยภาพของไทย
สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ ไดจัดทําโครงการคาใชจายที่ 3 เสริมสรางความพรอมในการรักษาดุลยภาพ
ทางการเมืองระหวางประเทศ/ปฏิสัมพันธกับภายนอกประเทศ เพื่อรองรับนโยบายและแผนระดับชาติ ขางตน โดย
การติดตาม ประเมิน เสนอแนะแนวทาง และกําหนดทาทีตอกลุมประเทศตางๆ เพื่อรักษาผลประโยชนแหงชาติใน
มิติระหวางประเทศ ความมั่นคงบริเวณชายแดนและการพัฒนาความสัมพันธระหวางไทยกับประเทศเพื่อนบาน
ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน การขยายตัวของความสัมพันธระหวางประเทศในระดับภูมิภาค และ
ความเปลี่ยนแปลงของบริบทความมั่นคงในระดับโลก การดําเนินการที่สําคัญประกอบดวย การพัฒนาและขับเคลื่อน
แนวทาง/แผน/ยุ ท ธศาสตร เฉพาะเรื่ อ ง และเสริม สรางความรว มมือ ดานความมั่ น คงกั บ ต างประเทศภายใต
ยุทธศาสตรความมั่นคงตอประเทศมหาอํานาจ ยุทธศาสตรตอประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน พ.ศ.
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2558 - 2564 ยุ ท ธศาสตร ค วามมั่ น คงของไทยต อ ประเทศรอบบ า น และแผนบริ ห ารจั ด การชายแดนด า น
ความมั่นคง (พ.ศ. 2558 – 2564) แนวทางที่ เกี่ยวของกับการคาอาวุธที่สอดคลองกับพันธกรณีระหวางประเทศ
โดยมีเปาหมายเพื่อรักษาดุลยภาพและสภาวะแวดลอมระหวางประเทศ และการรักษาผลประโยชนแหงชาติในมิติ
ระหวางประเทศ ทั้งในระดับประเทศเพื่อนบาน ระดับภูมิภาค การอยูรวมกันอยางสันติสุขในประชาคมอาเซียน
และระดับโลก โดยเฉพาะความสัมพันธกับประเทศมหาอํานาจ
2. วัตถุประสงค :
2.1 เพื่อใหประเทศมีทิศทาง แนวทาง แนวนโยบาย ยุทธศาสตรในการรักษาและเสริมสรางการรักษาดุลยภาพ
ทางการเมืองระหวางประเทศ สามารถรักษาผลประโยชนแหงชาติในสภาวะแวดลอมระหวางประเทศ การอยูรวมกัน
อยางสันติสุขในประชาคมอาเซียน และการมีเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมระหวางประเทศ
2.2 เพื่อใหการประสาน การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรความมั่นคง กลไกในระบบงานความมั่นคง
หนวยงานระดับนโยบาย สามารถประสานสอดคลองและมีเอกภาพ
2.3 เพื่อใหมีการติดตามและประเมินสถานการณ และการพัฒ นาความรูที่เกี่ยวกับสภาวะแวดลอมและ
วิกฤตการณความมั่นคงที่กระทบตอการรักษาดุลยภาพทางการเมืองระหวางประเทศ
2.4 เพื่อเสริมสรางความรวมมือดานความมั่นคงกับตางประเทศ ใหเกิดผลดีตอการรักษาผลประโยชนของชาติ
การรักษาดุลยภาพและสภาวะแวดลอมระหวางประเทศ การอยูรวมกันอยางสันติสุขในประชาคมอาเซียน
3. กลุมเปาหมาย และผูมีสวนไดสวนเสีย :
รัฐบาล และหนวยงานที่เกี่ยวของ
4. งบประมาณป 2562 :
14,513,400 บาท
5. พื้นดําเนินการ :
ภายในประเทศ และตางประเทศ
6. ระยะเวลาดําเนินการ :
ปงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
7. ผูรับผิดชอบโครงการ :
สํานักยุทธศาสตรความมั่นคงระหวางประเทศ และสํานักยุทธศาสตรความมั่นคงชายแดนและประเทศรอบบาน
8. ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
8.1 การดํ า เนิ น ความร ว มมื อ และความสั ม พั น ธ ด า นความมั่ น คงของประเทศไทยกั บ ต า งประเทศ
ทั้งประเทศเพื่อนบาน ประชาคมอาเซียน ประเทศในภูมิภาค ประเทศมหาอํานาจ และระดับโลก สนับสนุนใหเกิด
การรักษาผลประโยชนแหงชาติ สรางและพัฒนาความเชื่อมั่นที่มีตอประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้น โดยสามารถปองกัน
ความเสี่ยง ลดระดับความรุนแรงของผลกระทบความมั่นคง และสรางภูมิคุมกัน และเปนที่ยอมรับของทุกภาคสวน
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8.3 การขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร ต อ ประชาคมการเมื อ งและความมั่ น คงอาเซี ย น พ.ศ. 2558 – 2564
ยุ ท ธศาสตร ค วามมั่ น คงของไทยต อ ประเทศเพื่ อ นบ าน พ.ศ. 2559 – 2564 แผนการบริห ารจัด การชายแดน
พ.ศ. 2559 – 2564 มีความเปนรูปธรรม รัฐบาลและหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถนําไปประกอบการตัดสินใจเพื่อ
ปองกัน แกไข ตลอดจนกําหนดแนวทาง มาตรการ และแผนปฏิบัติงานรองรับยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ
8.4 หนวยงานที่เกี่ยวของและทุกภาคสวนมีความเขาใจและมองเห็นทาที จุดยืนของประเทศไทยในเวที
การเมื องและความมั่ น คงในระดั บ ภู มิ ภ าคและระดั บ โลก ทั้ งทวิภ าคี และพหุ ภ าคี และเตรี ย มพรอ มรับ มือ ต อ
การเปลี่ยนแปลงตางๆ ของระบบโลก รวมถึงปองกันการถูกแสวงหาประโยชนจากประเทศตางๆ
8.5 การติ ดตามและประเมิ น สถานการณ การพัฒ นาความรู และการพั ฒ นาระบบการประเมิ น กํ าลั ง
อํานาจของชาติเกี่ยวกับการรักษาดุลยภาพทางการเมืองระหวางประเทศ ที่มุงลดความเสี่ยง ความรุนแรง และ
สรางภูมิคุมกัน เพื่อกําหนดทิศทาง แนวนโยบาย ยุทธศาสตรความมั่นคง ไดอยางเหมาะสม ทันเหตุการณ
9. การประเมินผลโครงการ
9.1 หนวยงานที่เกี่ยวของมีการวางแผนการปฏิบัติงานรองรับ และมีการรายงานผลการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตรและแนวทางที่เกี่ยวของ
9.2 การตรวจสอบสถานการณปญหาความมั่นคงแหงชาติจากแหลงขอมูล กลไก เครือขาย และหนวยงาน
ที่เกี่ยวของอยางตอเนื่องเพื่อรับทราบพัฒนาการของผลการดําเนินงานปองกันและคลี่คลายปญหา
9.3 การสํารวจความพึงพอใจและความเขาใจของสังคมและหนวยงานที่เกี่ยวของที่มีตอยุทธศาสตรและ
แนวทางที่เกี่ยวของ
10. สรุปรายละเอียดงบประมาณและแผนดําเนินงาน คาใชจายที่ 3
กิจกรรม

งบประมาณ

3.1 ยุทธศาสตรตอประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
พ.ศ. 2558 - 2564 (รวม 4,711,000 บาท)
1) ประชุมกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะทํางาน และการ
247,250
ประชุมสวนราชการที่เกี่ยวของ 2 ชุด
2) การอํานวยการ ขับเคลื่อน ยุทธศาสตรตอประชาคมการเมือง
และความมั่นคงอาเซียน (1) การประชุม Shangri - La Dialogue
ครั้งที่ 18 (2) การเดินทางไปราชการตามภารกิจความรวมมือดาน
การเมืองและความมั่นคงอาเซียน (3) การเขาประชุม/อบรมสัมมนา
และดูงานในสาขาที่เกี่ยวของกับความรวมมือดานการเมืองและ
ความมั่นคงอาเซียน (4) การประชุมสัมมนาดานความมั่นคงเฉพาะ 3,463,750
เรื่องประเด็นความมั่นคงลุมแมน้ําโขง (5) การประชุมสัมมนาเพื่อ
ตรวจสอบการและติดตามการดําเนินการตามยุทธศาสตรและ
แผนงานตอประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน โดยเฉพาะ
ประเด็นเรงดวนและการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (6) การ
ประชุมสัมมนาระหวางประเทศในประเด็นความมั่นคงในอาเซียน

งบประมาณ 2562
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

1,454,875

1,108,575

1,108,575

1,038,975

61,875

61,875

61,875

61,625

1,143,000

796,600

796,600

727,550
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กิจกรรม

งบประมาณ

การบริหารจัดการชายแดน ความมั่นคงทางทะเล ความมั่นคงทาง
ไซเบอร รวมกับสถาบัน APCSS (7) การประชุมสวนราชการที่
เกี่ยวของเพื่อตรวจสอบสถานการณตามยุทธศาสตรและแผนงานตอ
ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน เพื่อยกรางยุทธศาสตร
ตอประชาคมการเมืองและความมัน่ คงอาเซียน (8) การประชุมสวน
ราชการที่เกี่ยวของเพื่อตรวจสอบสถานการณดานการเมืองและ
ความมั่นคงภายใตกรอบยุทธศาสตรตอประชาคมการเมืองและ
ความมั่นคงอาเซียน (9) การเขาพบ หารือ และเยี่ยมคารวะในโอกาส
ตางๆ (10) การประเมิน วิเคราะหจัดทําขอเสนอเชิงนโยบาย
ประสานสวนราชการและการบริหารจัดการที่เกี่ยวของ
4) การพัฒนาองคความรูและศึกษาสถานการณอาเซียนระยะ 20 ป 1,000,000
3.2 ยุทธศาสตรความมั่นคงของไทยตอประเทศมหาอํานาจ พ.ศ. ....
(รวม 4,714,000 บาท)
1) ประชุมกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะทํางาน และการ
79,950
ประชุมสวนราชการที่เกี่ยวของ 1 ชุด
2) ความรวมมือดานความมั่นคงไทย – รัสเซีย
(1) ประชุมคณะกรรมการความรวมมือดานความมั่นคงไทยรัสเซีย เพื่อเตรียมการประชุมคณะทํางานรวมวาดวยความ
รวมมือดานความมั่นคงไทย-รัสเซีย (2) การประชุมคณะทํางาน
รวมวาดวยความรวมมือดานการเมืองระหวางไทย-รัสเซีย (3)
ประชุมสวนราชการที่เกี่ยวของเพือ่ เตรียมการสําหรับการประชุม 616,150
คณะทํางานรวมวาดวยความรวมมือดานความมั่นคงระหวาง
ไทย-รัสเซีย (4) ประชุมสวนราชการภายใน สมช. เพื่อ
เตรียมการดานสารัตถะและการบริหารจัดการในการประชุม
คณะกรรมการ JWG Thai - Russia และ JWG - SC Thai Russia ซึ่งฝายรัสเซียเปนเจาภาพป 2562
2) การจัดทําแนวทางทาทีของไทยตอกลุมประเทศตางๆ
(1) ประชุมอนุกรรมการเพื่อพิจารณาแนวทางประเทศ
337,950
มหาอํานาจ ระยะ 2 ป (2) ประชุมสวนราชการที่เกี่ยวของเพื่อ
พิจารณาแกไขปรับปรุงแนวทางประเทศมหาอํานาจ
3) การอํานวยการ ประสาน ขับเคลื่อนการกิจดานความมั่นคง
ของไทยตอประเทศมหาอํานาจ
(1) ประชุมระหวางประเทศเพื่อศึกษาและหารือแนวทางการ
เปลี่ยนผานดานนโยบายและยุทธศาสตรของประเทศมหาอํานาจ 2,879,950
ตอไทยและภูมภิ าคกับหนวยงานดานความมั่นคง (2) ประชุม
เพื่อศึกษาและหารือแนวทางการเปลี่ยนผานดานนโยบายและ
ยุทธศาสตร แลกเปลี่ยนขอคิดเห็นเกี่ยวกับแนวโนม นโยบาย

งบประมาณ 2562
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

250,000

250,000

250,000

250,000

1,505,075

1,081,700

1,121,675

1,005,550

39,975

39,975

203,300

141,700

141,700

129,450

111,500

77,700

77,700

71,050

950,300

662,300

662,300

605,050
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และทาทีของประเทศมหาอํานาจตอไทยและภูมภิ าคกับ
นักวิชาการ (3) การเขาประชุม/อบรมตามพันธกรณีกรอบความ
รวมมือระหวางประเทศในภูมภิ าค ประเทศมหาอํานาจ
(4) การหารือและเขาเยี่ยมคารวะของผูแทนสวนราชการ
ตางประเทศเพื่อหารือและแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นดานการ
ตางประเทศดานความมั่น (Courtesy Calls) (5) การประเมิน
วิเคราะห จัดทําขอเสนอเชิงนโยบาย ประสานสวนราชการและ
การบริหารจัดการที่เกี่ยวของ
4) การพัฒนาองคความรู ศึกษา วิจัยเพื่อปรับปรุงแนวทาง
ประเทศมหาอํานาจในหวง ป 2563-2565 (การจัดลําดับ
800,000
ประเทศมหาอํานาจดานความมั่นคงที่มีความสําคัญกับประเทศ
ไทย โดยใชหลักเกณฑขององคการระหวางประเทศที่เชื่อถือได)
3.3 ยุทธศาสตรความมั่นคงของไทยตอประเทศรอบบาน
(พ.ศ. 2560 – 2564) (รวม 379,900 บาท)
1) การอํานวยการ ประสาน ขับเคลื่อนภารกิจดานความ
มั่นคงเกี่ยวกับยุทธศาสตรความมั่นคงของไทยตอประเทศรอบ
บาน (1) การประชุมติดตามและขับเคลื่อนยุทธศาสตรความ
379,900
มั่นคงแหงชาติของไทยตอประเทศรอบบาน พ.ศ.2560-2564
(2) การอํานวยการ และบริหารจัดการ
3.4 งานบริหารจัดการชายแดนในมิติความมั่นคง (รวม 1,440,400 บาท)
1) การประชุมคณะอนุกรรมการ การประชุมคณะอนุกรรมการ
191,500
พิจารณาการเปด - ระงับหรือปดจุดผานแดนประเภทตางๆ
2) การอํานวยการ ประสาน ขับเคลื่อน แผนบริหารจัดการ
ชาย แดนความมั่นคง พ.ศ.2559-2564 (1) การประชุม
ระหวางประเทศในภารกิจที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการ
ชายแดนในมิติความมั่นคงตามคําเชิญของหนวยงานตางๆ (2)
การประชุมขับเคลื่อนติดตามการดําเนินการตามแผนบริหาร
1,248,900
จัดการชายแดนดานความมั่นคง และโครงการที่สาํ คัญที่
เกี่ยวของ (2) การประชุมสัมมนา กับหนวยงานตางๆ ในประเด็น
ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการชายแดนในมิติความมั่นคง (3) การ
ประเมิน วิเคราะห จัดทําขอเสนอเชิงนโยบาย และประสานสวน
ราชการและการบริหารจัดการที่เกี่ยวของ
3.5 งานการลดอาวุธและการควบคุมอาวุธตามแบบ (รวม 1,881,00 บาท)
1) ประชุมกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะทํางาน และการ
85,300
ประชุมสวนราชการที่เกี่ยวของ รวม 1 ชุด

งบประมาณ 2562
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

200,000

200,000

200,000

200,000

125,300

87,400

87,400

79,800

125,300

87,400

87,400

79,800

459,975

335,075

335,075

310,275

47,875

47,875

47,875

47,875

412,100

287,200

287,200

262,400

613,825

434,225

434,225

398,725

21,325

21,325

21,325

21,325
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2) การอํานวยการ ประสาน ขับเคลื่อนงานการลดอาวุธและ
ควบคุมอาวุธตามแบบ (1) การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อ
ประเมินสถานการณและสภาพปญหาการแพรกระจายอาวุธผิด
กฎหมาย และความรวมมือดานตางๆ ที่เกี่ยวของ (2) การ
ประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ เพื่อดําเนินการตามแผนปฏิบัติการวา
ดวยการปองกัน ปราบปราม และขจัดการคาอาวุธเล็กและเบาอยาง
771,900
ผิดกฎหมายทุกรูปแบบ (PoA) (3) การประชุมคณะทํางานและสวน
ราชการที่เกี่ยวของ ตามภารกิจการลดอาวุธและการควบคุมอาวุธ
ตามแบบ (8 ครั้ง) (4) การขอเขาพบ หารือ และเยี่ยมคารวะใน
โอกาสตางๆ เกี่ยวกับภารกิจงานการลดอาวุธและการควบคุมอาวุธ
ตามแบบ (5) การประเมิน วิเคราะห จัดทําขอเสนอเชิงนโยบาย
และประสานสวนราชการและการบริหารจัดการที่เกีย่ วของ
3) การเขาประชุมตามพันธกรณีของสนธิสัญญาวาดวยการคา
อาวุธและอาวุธตามแบบอื่นๆ (1) การเขารวมประชุมกรอบ
พันธกรณีตางๆ ตามภารกิจงานการลดอาวุธและการควบคุมอาวุธ
1,023,800
ตามแบบ (CCW) (2) การเขารวมประชุมกรอบพันธกรณีตางๆ
ตามภารกิจงานการลดอาวุธและการควบคุมอาวุธตามแบบ (UN
PoA) (3) ประชุมรัฐภาคีสนธิสัญญาวาดวยการคาอาวุธ (ATT)
3.6 งานพัฒนารวมในอนุภูมภิ าค (1,387,100 บาท)
1) การประชุมสวนราชการที่เกี่ยวของเกี่ยวกับงานพัฒนารวม
24,000
ในอนุภูมภิ าค
2) การอํานวยการ ประสาน ความรวมมือ (1) การตรวจสอบ
สภาพพื้นที่และปญหาความมั่นคงในแมน้ําโขงจังหวัด (2) การ
ประชุมปรึกษาหารือศูนยประสานงานแมน้ําโขง (3) การประเมิน 1,363,100
วิเคราะห จัดทําขอเสนอเชิงนโยบาย และประสานสวนราชการ
และการบริหารจัดการที่เกี่ยวของ
14,513,400
รวม

งบประมาณ 2562
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

254,700

177,500

177,500

162,200

337,800

235,400

235,400

215,200

455,800

319,500

319,500

292,300

6,000

6,000

6,000

6,000

449,800

313,500

313,500

286,300

4,536,875

3,438,775

3,438,775

3,098,975
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งบรายจายอื่น : แผนงานที่ 3
คาใชจาย (4) การบริหารจัดการองคกรตามหลักบริหารจัดการที่ดี
1. หลักการและเหตุผล :
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) มาตรา 3/1 กําหนดใหการปฏิบัติหนาที่ของ
สวนราชการ ตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีมาเปนกรอบในการดําเนินงาน กอปรกับนโยบายรัฐบาล
ใหความสําคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน โดยพัฒนาการดําเนินงานที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์
การเปดเผยขอมูลขาวสาร การติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยมีพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เปนเครื่องมือในการบริหารจัดการ เพื่อกอใหเกิด
ประโยชนสุขแกประชาชน และเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ
สํ า นั ก งานสภาความมั่ น คงแห ง ชาติ ได จั ด ทํ า โครงการ ค า ใช จ า ยที่ 4 การบริ ห ารจั ด การองค ก ร
ตามหลั กการบริห ารจั ดการที่ ดี โดยมุ งพั ฒ นาประสิทธิภ าพการบริห ารจัดการองคกร การพัฒ นาองคกร และ
เสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ โดยการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและความคุมคาในเชิง
ภารกิ จ ของรั ฐ ทั้ ง การบริ ห ารการเงิ น และการคลั ง การพั ส ดุ และระบบงานสนั บ สนุ น การพั ฒ นาองค ก ร
โดยการพั ฒ นาและขั บ เคลื่ อนแผนดํ าเนิ น การที่ สํ าคั ญ อาทิ แผนพั ฒ นาองค กร แผนบริห ารทรัพ ยากรบุ คคล
แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระบบและแผนการติดตามประเมินผล และแผนพัฒนาระบบ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร และเสริ ม สร า งความโปรงใสในการปฏิ บั ติ ร าชการในการดํ าเนิ น การ
ตามพระราชบัญญัติการเปดเผยขอมูลขาวสารของทางราชการ และบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2. วัตถุประสงค :
2.1 เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกรและความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ โดยการบริหาร
ระบบการเงิน การคลัง และงบประมาณ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน ระบบติดตามประเมิน ผล ใหมีความเหมาะสม ทัน การเปลี่ย นแปลง และการพัฒ นาระบบราชการของ
องคกรที่มีประสิทธิภาพและมุงเนนผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน ตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
2.2 เพื่อใหองคกรมีระบบและมาตรฐานการปฏิบัติงาน และการพัฒ นาขีดความสามารถและศักยภาพ
บุ ค ลากร ในการดํ า เนิ น งานตามภารกิ จ การจั ด ทํ า และขั บ เคลื่ อ นนโยบายและยุ ท ธศาสตร ค วามมั่ น คงที่ มี
ประสิทธิภาพ
2.3 เพื่อเสริมสรางระบบคุณธรรม ความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ และการปองกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
3. กลุมเปาหมาย และผูมีสวนไดสวนเสีย :
รัฐบาล และหนวยงานที่เกี่ยวของ ผูบริหารและเจาหนาที่สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ
4. งบประมาณป 2562 :
4,675,000 บาท
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5. พื้นที่ดําเนินการ :
ภายในประเทศ
6. ระยะเวลาดําเนินการ :
ปงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
7. ผูรับผิดชอบโครงการ :
สํานักเลขาธิการ กลุมพัฒนาระบบบริหาร
8. ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
8.1 มีการพั ฒ นาระบบบริห ารจัด การตามหลั กการบริห ารกิจการบ านเมืองที่ดี ยุทธศาสตรการพัฒ นา
องคกร และการพัฒนาระบบราชการขององคกรที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและคุมคา
เพิ่มขึ้น และสรางบุคลากรสูการเปนนักความมั่นคงมืออาชีพ
8.3 การประเมินผลการดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการอยูในระดับที่ดี
8.4 องค ก รและบุ ค ลากรมี ศั ก ยภาพและขี ด ความสามารถของในการดํ า เนิ น งานตามภารกิ จ ที่ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพเพิ่ ม ขึ้ น สามารถตอบสนองภารกิ จ ด านความมั่ น คงได อย างเหมาะสม และทั น ต อสถานการณ
การเปลี่ยนแปลง ประชาคมความมั่นคงมีความพึงพอใจ
8.5 องคกรมีความโปรงใส ปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ
9. การติดตามประเมินผล :
9.1 การสํารวจความเชื่อมั่น/ความพึงพอใจของสังคมและหนวยงานที่เกี่ยวของที่มีตอการดําเนินงานของ
องคกร และนโยบายและยุทธศาสตรความมั่นคงแหงชาติ
9.2 หน วยงานภายในมี การวางแผนการปฏิ บั ติงานรองรับ และมีการรายงานผลการดําเนิ น งานตาม
แผนปฏิบัติงาน โครงการ และการติดตามประเมินผลจากผูบริหารอยางตอเนื่อง
9.3 คํารับรองการปฏิบัติราชการขององคกรผานเกณฑการประเมินผลเปนประจําทุกป
10. สรุปรายละเอียดงบประมาณและแผนดําเนินงาน คาใชจายที่ 4
กิจกรรม

งบประมาณ

4.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ
(รวม 3,419,000 บาท)
1) การบริหารการเงินและการคลัง (1) การประชุมเรื่อง
ระเบียบคาใชจายในการเดินทาง การจัดสัมมนาและเลี้ยงรับรอง
388,800
(2) คณะทํางานจัดทําตนทุนผลผลิต (3) การสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานการบริหารการเงินและการคลัง

งบประมาณ 2562
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

1,128,400

786,300

786,300

718,000

128,300

89,400

89,400

81,700
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กิจกรรม

งบประมาณ

2) การบริหารการประชุม (1) การอํานวยการประชุม
650,000
สนับสนุนการปฏิบตั ิงานในการบริหารการประชุม
3) การสนับสนุนการบริหารงานพัสดุ อาคารสถานที่และ
ยานพาหนะ (1) โครงการอาคารสีเขียว (2) โครงการอพยพหนี
ไฟ (3) คณะทํางานประหยัดพลังงาน (4) คณะกรรมการบริหาร
1,061,300
พัสดุ (5) การสนับสนุนการบริหารงานพัสดุ อาคาร สถานที่ และ
ยานพาหนะ
4) การพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือขายสื่อสาร (1) การ
ฝกอบรมผูป ฏิบตั ิงานดานไอที (2) คาซอมแซมอุปกรณคอมพิวเตอร
851,400
และเครือขายสื่อสาร (3) การสนับสนุนการพัฒนาระบบสารสนเทศและ
เครือขาย
5) การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการเพื่อการพัฒนา
องคกร (1) การอํานวยการขับเคลือ่ น จัดทําคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ (2) คณะกรรมการบริหารการพัฒนาองคกรตามกรอบ
467,500
PMQA (3) โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(4) การฝกอบรมเชิงปฏิบตั ิการเพือ่ การพัฒนาองคกร
4.2 พัฒนาองคกร ระบบ กลไก มาตรฐานการปฏิบัติงาน และเสริมสรางระบบ
คุณธรรมและขีดความสามารถบุคลากร (รวม 1,256,000 บาท)
1) การบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(1) การวางแผนดานบริหารและพัฒนาบุคคล (2) ประชุม อ.ก.พ
กระทรวงของ สมช. และจัดประชุมคณะกรรมการประเมินผล
งานวิชาการ (3) การสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากร
536,000
บุคคล (4) การพัฒนาขีดความสามารถ ในการวางแผนและบริหาร
กําลังคน (5) โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (6) การสนับสนุนงาน
การพัฒนาบุคคล
2) การสงเสริมและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย (1) อบรม
ใหความรูในการสงเสริมและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย (2)
473,300
การสนับสนุนภารกิจเกี่ยวกับการสงเสริมและเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย
3) งานสารบรรณและประชาสัมพันธ (การเปดเผยขอมูล
ขาวสารของราชการ) (1) สัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการตาม
246,700
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
(2) การสนับสนุนการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ
4,675,000
รวม

งบประมาณ 2562
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

214,500

149,500

149,500

136,500

350,300

244,100

244,100

222,800

281,000

195,800

195,800

178,800

154,300

107,500

107,500

98,200

414,500

288,900

288,900

263,700

176,900

123,300

123,300

112,500

156,200

108,900

108,900

99,300

81,400

56,700

56,700

51,900

1,542,900

1,075,200

1,075,200

981,700
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งบรายจายอื่น : แผนงานที่ 3
คาใชจาย (5) รายการคาใชจายในการเดินทางไปตางประเทศชั่วคราว

กิจกรรม

งบประมาณ

รายการคาใชจายในการเดินทางไปตางประเทศชั่วคราวและคาใชจาย
ในการเจรจาธุรกิจและประชุมนานาชาติ (รวม 310,000 บาท)
โครงการ / หลักสูตรสําหรับนักบริหารระดับสูง
94,250
( เชน นักปกครองระดับสูง )

งบประมาณ 2562
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

202,950

107,050

94,250

โครงการ / หลักสูตรวิทยาลัยเหลาทัพ

79,700

โครงการ / หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง

66,750

66,750

โครงการ / หลักสูตรขาวกรองทางยุทธศาสตร
โครงการ / หลักสูตร OCC และ หลักสูตร ILC
(ภาษาอังกฤษ)

40,300

40,300

รวม

ไตรมาส 4

79,700

29,000

29,000

310,000

202,950

107,050
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งบรายจายอื่น : แผนงานที่ 3
คาใชจาย (6) เสริมสรางความพรอมในการรักษาอาณาเขต ดินแดน และฐานทรัพยากร
1. หลักการและเหตุผล :
การรักษาผลประโยชนแหงชาติในมิติความมั่นคงดานการเสริมสรางความพรอมในการรักษาอาณาเขต
ดินแดน ฐานทรัพยากร และโครงสรางพื้นฐาน มีขอบเขตที่เกี่ยวของกับการเสริมสรางใหประเทศมีความพรอมใน
การเผชิญวิกฤติการณที่กระทบตอความมั่นคงของชาติ การปองกันการรุกรานจากภายนอก การแกปญหาเสนเขต
แดน รวมถึงการปกปองรักษาฐานทรัพยากร โดยมีภารกิจที่สําคัญ คือ การพัฒนาศักยภาพในการปองกันประเทศ
การพัฒ นาขีดความสามารถในการรับมือกับการปฏิบัติการจากภัยคุกคาม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน และลดความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายตอโครงสรางพื้นฐาน โดยมีความเชื่อมโยงและ
สอดคลองกับนโยบายและแผนระดับชาติ สรุป ดังนี้
แผนระดับ 1
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป
(พ.ศ. 2561 – 2680)
1) ยุทธศาสตรชาติดานความมัน่ คง
ประเด็นที่ 1, 3 และ 4
2) ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ

แผนระดับ 2
นโยบายและแผนระดับชาติวาดวย
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ความมัน่ คงแหงชาติ (พ.ศ. 2560 – 2564)
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
นโยบายที่ 4, 5, 7, 8, 10 และ 16
ยุทธศาสตรที่ 5
ประเด็นที่ 1, 2 และ 3

จากการประเมินสถานการณดานความมั่นคง ปรากฏประเด็นที่สําคัญ ในหวงป พ.ศ. 2558 – 2564 สรุป
ดังนี้ คือ ความขัดแยงทางดินแดนและการใชกําลังทางการทหาร รวมถึงการแพรขยายอาวุธที่มีอํานาจทําลายลางสูง
และความเสี่ยงจากการปฏิบัติการการกอการราย ซึ่งการขยายอิทธิพลและการพัฒนาขีดความสามารถของอาวุธ
นิวเคลียรและอาวุธทําลายลางสูงเปนปจจัยที่นําไปสูความตึงเครียดและความหวาดระแวงระหวางกัน
สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ ไดจัดทําโครงการคาใชจายที่ 6 เสริมสรางความพรอมในการรักษา
อํานาจอธิป ไตย อาณาเขต ดิ นแดน และฐานทรัพยากร โดยการติ ดตาม ประเมิน และเสนอแนะแนวทางเพื่ อ
ปองกันและแกไขปญหา ลดผลกระทบ ความเสี่ยง หรือเสริมสรางภูมิคุมกันเกี่ยวกับการเตรียมพรอมแหงชาติ การ
รักษาเขตแดน ผลกระทบจากผูหนีภัยการสูรบตามพื้นที่ชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบาน การแพรขยายอาวุธที่มี
อํ านาจทํ า ลายล า งสู งและความเสี่ ย งจากการปฏิ บั ติก ารการก อ การรายสากล และการพั ฒ นาและขั บ เคลื่ อ น
แนวทาง/แผน/ยุ ท ธศาสตร เฉพาะเรื่อง โดยมี เป าหมายเพื่ อเสริม สรางความพรอมของประเทศในดานต างๆ
ในการรั ก ษาอํ า นาจอธิ ป ไตย อาณาเขต ดิ น แดน โครงสร า งพื้ น ฐาน ตลอดจนทรั พ ยากรที่ สํ า คั ญ ของชาติ
การป องกั น ป ระเท ศ ก ารเต รี ย ม พ ร อ ม รั บ มื อ กั บ วิ ก ฤติ ก ารณ ที่ ก ระท บ ต อ ค วาม มั่ น ค งขอ งช าติ
ทั้งสาธารณภัย/ภัยพิบัติ ภัยสงคราม การกอการราย
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2. วัตถุประสงค :
2.1 เพื่ อให ประเทศมีทิศทาง แนวทาง แนวนโยบาย ยุ ทธศาสตรในการรักษาและเสริมสรางความมั่นคงต อ
อาณาเขต ดินแดน ฐานทรัพยากร และโครงสรางพื้นฐาน สามารถรักษาผลประโยชนแหงชาติในดานบูรภาพแหงเขต
อํานาจรัฐ และการดํารงอยูอยางมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิทธิเหนือทรัพยากรชีวภาพ
2.2 เพื่อใหการประสาน การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรความมั่นคง กลไกในระบบงานความมั่นคง
หนวยงานระดับนโยบาย ประสานสอดคลองและมีเอกภาพ
2.3 เพื่อใหมีการเตรียมความพรอมเผชิญวิกฤติการณที่กระทบตอความมั่นคงของชาติ ภัยสงคราม การกอ
การราย โดยสามารถปองกันความเสี่ยง ลดระดับความรุนแรงของผลกระทบความมั่นคง และสรางภูมิคุมกัน
2.4 เพื่ อให มีการติ ด ตามและประเมิ น สถานการณ การพั ฒ นาองคความรู เกี่ ย วกั บ อาณาเขต ดิน แดน
ฐานทรัพยากรและโครงสรางพื้นฐาน ใหสามารถนําไปประกอบการจัดทําขอเสนอเพื่อกําหนดทิศทาง แนวนโยบาย
ยุทธศาสตรความมั่นคง ไดอยางเหมาะสม ทันเหตุการณ
3. กลุมเปาหมาย และผูมีสวนไดสวนเสีย :
รัฐบาล และหนวยงานที่เกี่ยวของ
4. งบประมาณป 2562 :
7,290,200 บาท
5. สถานที่ดําเนินการ :
ภายในประเทศ และตางประเทศ
6. ระยะเวลาดําเนินการ :
ปงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
7. ผูรับผิดชอบโครงการ :
สํานักยุทธศาสตรความมั่นคงชายแดนและประเทศรอบบาน สํานักยุทธศาสตรความมั่นคงภายในประเทศ
สํานักยุทธศาสตรความมั่นคงระหวางประเทศ ศูนยปฏิบัติการตอตานการกอการรายสากล (กองบัญชาการกองทัพไทย)
8. ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
8.1 การรักษาอาณาเขต ดินแดน ฐานทรัพยากร และโครงสรางพื้นฐาน รวมถึงการดํารงอยูอยางมั่นคงของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิทธิเหนือทรัพยากรชีวภาพ และมีความพรอมในการเผชิญวิกฤติการณความมั่นคง ภัย
จากการสูรบ การกอการรายสากล
8.2 การกําหนดแนวทางและการขับเคลื่อนการแกปญหาเสนเขตแดน และและสามารถควบคุมผลกระทบ
จากปญหาผูหนีภัยจากการสูรบ/ ผูไดรับผลกระทบจากภัยสงคราม บรรลุผลอยางมีประสิทธิภาพ ไมสงผลกระทบ
เชิงลบระหวางประเทศ
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8.4 การขั บ เคลื่อนภารกิ จความมั่น คงบรรลุ ผลอยางมี ป ระสิ ทธิภ าพ มีความเป น รูป ธรรม รัฐ บาลและ
หนวยงานที่เกี่ยวของสามารถนําไปประกอบการตัดสินใจ เพื่อปองกัน แกไข และพัฒนาความมั่นคงรวมกันไดอยาง
มีประสิทธิภาพ ตลอดจนกําหนดแนวทาง มาตรการ และแผนปฏิบัติงานรองรับยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ
8.5 การพั ฒ นาระบบการประเมิน กําลังอํานาจของชาติในดานการเสริมสรางความพรอมในการรักษา
อาณาเขต ดินแดน และฐานทรัพยากร ที่มุงลดความเสี่ยง ความรุนแรง และสรางภูมิคุมกัน
9. การประเมินผลโครงการ
9.1 หนวยงานที่เกี่ยวของมีการวางแผนการปฏิบัติงานรองรับ และมีการรายงานผลการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตรและแนวทางที่เกี่ยวของ
9.2 การตรวจสอบสถานการณปญหาความมั่นคงแหงชาติจากแหลงขอมูล กลไก เครือขาย และหนวยงาน
ที่เกี่ยวของอยางตอเนื่องเพื่อรับทราบพัฒนาการของผลการดําเนินงานปองกันและคลี่คลายปญหา
9.3 การสํารวจความพึงพอใจและความเขาใจของสังคมและหนวยงานที่เกี่ยวของที่มีตอยุทธศาสตรและ
แนวทางที่เกี่ยวของ
10. สรุปรายละเอียดงบประมาณและแผนดําเนินงาน คาใชจายที่ 6
กิจกรรม

งบประมาณ

6.1 งานเขตแดน (305,000 บาท)
1) การประชมคุณคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการและสวน
150,000
ราชการที่เกี่ยวของ รวม 1 ชุด
2) การประชุมระหวางประเทศในภารกิจเกี่ยวกับการสํารวจและ
77,000
จัดทําหลักเขตแดน
3) การติดตามประเมินสถานการณเกี่ยวกับงานเขตแดน
(1) การประชุม/สัมมนาและตรวจสอบสถานการณในพื้นที่ที่มี
78,000
ประเด็นปญหาเขตแดนกับประเทศรอบบาน
6.2 งานเกี่ยวกับผูหนีภัยการสูรบตามพื้นที่ชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบาน
(รวม 724,200 บาท)
1) การประชุมกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะทํางาน และการ
107,050
ประชุมสวนราชการที่เกี่ยวของ 2 ชุด
2) การอํานวยการประสานขับเคลื่อนการดําเนินการเกี่ยวกับผู
หนีภัยการสูรบตามพื้นที่ชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบาน (1)
การประชุมเสวนาวิชาการสรางองคความรูเกี่ยวกับพื้นฐานกฎหมาย
277,050
เกี่ยวกับผูลี้ภัย และพิธีสารตางๆ (2) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
อํานวยการ ประสานงานการดําเนินงานเกี่ยวกับผูหนีภัยการสูรบจาก
เมียนมา (จํานวน 2 ครั้ง) (3) การเขารวมประชุมสวนราชการที่
เกี่ยวของ
3) การประชุมในตางประเทศเพื่อประชุมรวม 2 ฝาย (ไทย 340,100
เมียนมา) (1) การประชุมหารือกับผูบริหารระดับสูงของเมียนมา

งบประมาณ 2562
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

95,500

57,000

95,500

57,000

37,500

37,500

37,500

37,500

38,500

38,500

19,500

19,500

19,500

19,500

122,725

426,000

95,025

80,450

31,325

22,200

31,325

22,200

91,400

63,700

63,700

58,250

340,100

S40

กิจกรรม

งบประมาณ

และการตรวจเยี่ยมผูหนีภัยฯ ที่เดินทางกลับมาตุภมู ิ
6.3 งานการไมแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง (2,181,000 บาท)
1) การประชุมกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะทํางาน และการ
56,000
ประชุมสวนราชการที่เกี่ยวของ 1 ชุด
2) การอํานวยการ ประสาน ขับเคลื่อนประเด็นความมัน่ คง การ
ไมแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง (1) การ
ประสานงานเพื่อดําเนินการตามพันธกรณีความริเริ่มเพื่อความ
มั่นคงจากการแพรขยายอาวุธที่มอี านุภาพทําลายลางสูง (PSI)
(2) การประชุมสวนราชการที่เกี่ยวของกับภารกิจงานการไมแพร
ขยายอาวุธที่อานุภาพทําลายลางสูง (จํานวน 4 ครั้ง) (3) การ
ประชุมคณะทํางานดานตางๆ ภายใตคณะอนุกรรมการ ที่
เกี่ยวของกับภารกิจงานการไมแพรขยายอาวุธที่อานุภาพทําลาย
840,000
ลางสูง (จํานวน 2 ครั้ง) (4) การประชุม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการที่
เกี่ยวของกับภารกิจการประสานงาน (5) การดําเนินการปองกัน
และแกไขปญหาอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง/สินคาที่ใชไดสอง
ทาง (6) การปองกันการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลาง
สูง/สินคาที่มีความสําคัญทางยุทธวิธี (7) การเขาพบ หารือ เยี่ยม
คารวะในโอกาสตางๆ (8) การประเมิน วิเคราะหจัดทําขอเสนอเชิง
นโยบาย ประสานสวนราชการ และการบริหารจัดการภารกิจเกี่ยวกับ
งานการไมแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง
3) การประชุมสัมมนาตามพันธกรณีระหวางประเทศตางๆ
ในภารกิจงานการไมแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง
(1) การประชุมคณะกรรมการเตรียมการประชุมทบทวน
สนธิสัญญาการไมแพรขยายอาวุธนิวเคลียร (2) การประชุมรัฐภาคี
สนธิสัญญาหามอาวุธนิวเคลียร (3) การประชุมตามกรอบ
พันธกรณีภารกิจงานไมแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง 1,285,000
(4) การเดินทางไปราชการเพื่อเขารวมประชุม/สัมมนา/อบรมใน
พันธกรณีตางๆ ตามภารกิจงานการไมแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ทําลายลางสูง (5) การประชุมรัฐภาคี การประชุมทบทวน การ
ประชุมรัฐภาคีสมัยวิสามัญ และการเวียนคําประกาศ ของ
สนธิสัญญาหามอาวุธนิวเคลียร (ภายหลังจากที่ไทยใหสัตยาบันแลว)
6.4 งานดํารงขีดความสามารถในการปฏิบัติการตอตานการกอการรายสากล
(รวม 3,780,000 บาท)
(1) การฝกสวนลวงหนา (2) การฝกรวมกับ นปพ. เหลาทัพและ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ (3) การฝกอบรมการแกไขปญหาการกอ
3,780,000
การรายในสถานการณวิกฤต (4) การฝกการบริหารวิกฤตการณ
ระดับชาติในดานการตอตานการกอการรายสากล (5) การตอตาน

งบประมาณ 2562
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

715,200

502,700

502,700

460,400

14,000

14,000

14,000

14,000

277,200

193,200

193,200

176,400

424,000

295,500

295,500

270,000

1,247,400

869,400

869,400

793,800

1,247,400

869,400

869,400

793,800
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กิจกรรม

งบประมาณ

งบประมาณ 2562
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

75,000
75,000

75,000
75,000

75,000
75,000

1,953,500

1,744,025

1,445,450

วัตถุระเบิดแสวงเครื่อง CIED (6) การฝกการยิงสนับสนุนจาก
อากาศยานระยะไกล
6.5 การบริหารแผนงานงบประมาณและติดตามประเมินผล
1) งานการบริหารแผนงานงบประมาณและติดตามประเมินผล

300,000

75,000
75,000

รวม

7,290,200

2,147,225
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งบรายจายอื่น : แผนงานที่ 3
คาใชจาย (7) การจางที่ปรึกษาพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือขาย สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ
1. หลักการและเหตุผล :
1. รางพระราชบั ญ ญั ติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. .... กําหนดให ห น วยรับ งบประมาณจัดใหมีระบบการ
ติดตามและประเมินผลตามหลักเกณฑและวิธีการที่ สํานักงบประมาณกําหนด และใหจัดทํารายงานผลการใชจาย
งบประมาณทั้งผลการปฏิบัติงานให สํานักงบประมาณ และคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดกําหนดใหมีแผน
แมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ โดยสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติรับผิดชอบอํานวยการประสานขับเคลื่อนแผน
แมบทดานความมั่นคง ซึ่งจะตองมีการติดตามและรายงานผลอยางเปนระบบ
2. ป จจุบั น สํานั กงานฯ ของ สมช. มีระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศที่มีขอจํากัดในการบริห ารแผนงาน
งบประมาณและติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพเปนอยางมาก สงผลใหผูบริหารไมสามารถเรียกดูขอมูลที่เปน
ปจจุบันเพื่อใชประกอบการตัดสินใจในการเรงรัดการดําเนินงาน และการเชื่อมโยงขอมูลดานตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อ
ใช ป ระกอบการวิเคราะห จั ด ทํ ารายงานผลการดํ าเนิ น งาน และการพั ฒ นาให มีร ะบบฐานขอมู ล สนับ สนุ น การ
ปฏิบัติงานดานการวางแผนงบประมาณในขั้นตอนตางๆ
2. วัตถุประสงค :
1. เพื่ อ ให มี ก ารศึ ก ษา พั ฒ นาและวางระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารจั ด การแผนงาน
งบประมาณ และการติดตามและรายงานผล ประกอบดวยระบบงานหลัก ไดแก 1) การจัดทําแผนปฏิบัติการและ
แผนการใชจายงบประมาณ 2) การติดตามและรายงานผลการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณ
2.เพื่อพัฒนาระบบดังกลาวใหรองรับการบริหารแผนงานและการใชจายงบประมาณ การรายงานผลตอ
ผูบริหารและหนวยงานภายนอกและระบบตางๆ ของประเทศ อยางมีประสิทธิภาพ
3. กลุมเปาหมาย และผูมีสวนไดสวนเสีย :
ผูบริหารและเจาหนาที่สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ
4. งบประมาณป 2562 :
1,500,000 บาท
5. สถานที่ดําเนินการ :
ภายในประเทศ
6. ระยะเวลาดําเนินการ :
ปงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
7. ผูรับผิดชอบโครงการ :
สํานักนโยบายและแผนความมั่นคง และศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
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8. ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. สมช. มีรูปแบบ/แนวทาง/ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารแผนงานงบประมาณ การ
ติดตามผลและรายงานผล ในการติดตามความกาวหนาและสามารถจัดทํารายการการติดตามและรายงานผล
รูปแบบตางๆ ในระบบสารสนเทศ ใหใชงานงาย รวดเร็วและถูกตอง
2. สมช. สามารถบริหารการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุเปาหมาย
ของรัฐบาลและแผนในระดับตางๆ
9. การประเมินผลโครงการ
เชิงปริมาณ
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารแผนงานงบประมาณ และการติดตามผล ครอบคลุม
ระบบและกระบวนงานที่เกี่ยวของอยางครบถวน
เชิงคุณภาพ
รูปแบบ/แนวทาง การพัฒนาระบบสารสนเทศ สามารถใชเปนตนแบบการพัฒนาและประยุกตใช
เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการการปฏิบัติภารกิจ
10. สรุปรายละเอียดงบประมาณและแผนดําเนินงาน คาใชจายที่ 6
กิจกรรม

งบประมาณ

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

375,000

375,000

375,000

375,000

1,500,000

375,000

375,000

375,000

375,000

1,500,000

375,000

375,000

375,000

375,000

7. การจางที่ปรึกษาพัฒนาระบบสารสนเทศแลเครือขาย
สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ (1,500,000 บาท)
1) การจางที่ปรึกษาพัฒนาระบบสารสนเทศแลเครือขาย

สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ
รวม

งบประมาณ 2562
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