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สวนท่ี 1 

กรอบการจัดทําแผนปฏิบัติราชการสํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 9 

กําหนดไววา การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐใหสวนราชการตองจัดทําแผนปฏิบัติ

ราชการ  โดยแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการ ตองมีรายละเอียดของข้ันตอน ระยะเวลา และงบประมาณท่ี

จะตองใชในการดําเนินการของแตละข้ันตอน เปาหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความสําเร็จ

ของภารกิจ และตองจัดใหมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑและ

วิธีการท่ีสวนราชการกําหนดข้ึน  
 

จากขอกฎหมายขางตน สํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ ไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามกรอบแผนปฏิบัติราชการ 4 ป สมช. (2561 - 2564) โดยสอดคลองกับภารกิจของ

ประเทศและภารกิจของหนวยงาน ไดแก ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป นโยบายรัฐบาล นโยบายและแผน

ระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2564 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 

(พ.ศ. 2560 - 2564) และยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 รวมถึง

มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจายเงินงบประมาณ  กําหนดเปนกรอบแนวทางในการจัดทํา ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายท่ี 1 การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย  

นโยบายท่ี 2 การรักษาความม่ันคงของรัฐและการตางประเทศ 

2.1 การเตรียมความพรอมสูประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน การบริหารจัดการ

ชายแดน การสรางความม่ันคงทางทะเล การแกไขปญหาอาชญากรรมขามชาติ การสรางความ  

ไววางใจ กับประเทศเพ่ือนบาน และการเสริมสรางศักยภาพในการปฏิบัติการทางทหารรวมกันของ 

อาเซียน 

  2.2 เรงแกไขปญหาการใชความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต 
 

นโยบายท่ีเกี่ยวของ 

นโยบายท่ี 10 การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกัน ปราบปราม

การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
 

นโยบายรัฐบาล 
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ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ไดแก (1) ยุทธศาสตรดานความม่ันคง  

(2) ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน (3) ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ

คน (4) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันในสังคม (5) ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโต 

บนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (6) ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ภาครัฐ   

ยุทธศาสตรดานความม่ันคง เปนยุทธศาสตรท่ีเชื่อมโยงกับภารกิจของสํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ  

โดยสาระสําคัญของยุทธศาสตรดานความม่ันคงท่ีเก่ียวของโดยตรงท่ีจะตองนําไปสูการถายทอดลงสูแผนปฏิบัติการ

ของหนวยงาน สรุปตามประเด็นแผนแมบทได ดังนี้ 

 

1) การรักษาความสงบภายในประเทศ 

2) การปองกันและแกไขปญหาท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคง 

3) การพัฒนาศักยภาพของประเทศใหพรอมเผชิญภัยคุกคามท่ีกระทบตอความม่ันคงของชาติ 

4) การบูรณาการความรวมมือดานความม่ันคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองคกรภาครัฐและ 

    ท่ีมิใชภาครัฐ 

5) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความม่ันคงแบบองครวม 

 
 

 

 

พระราชบัญญัติสภาความม่ันคงแหงชาติ พ.ศ. 2559 มาตรา 13 คณะรัฐมนตรีจัดใหมีนโยบายและแผน

ระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติข้ึนตามขอเสนอแนะของสภาความม่ันคงแหงชาติ โดยคณะรัฐมนตรีหรือ

หนวยงานของรัฐแลวแตกรณี ใชเปนกรอบแนวทางหรือดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีในการจัดทําแผนการบริหาร

ราชการแผนดิน แผนนิติบัญญัติ การกําหนดยุทธศาสตรหรือแผนดานความม่ันคงเฉพาะเรื่อง แผนเตรียมพรอม

แหงชาติ แผนบริหารวิกฤตการณท่ีเก่ียวของกับความม่ันคงแหงชาติ หรือ กําหนดแผนงานหรือโครงการท่ีเก่ียวกับ

นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ หรือ การปฏิบัติราชการอ่ืนใด ใหสอดคลองกับนโยบาย

และแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ 

นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ (พ.ศ. 2560 - 2564) เปนแผนหลักของชาติ 

ท่ีเปนกรอบทิศทางการดําเนินการปองกันแจงเตือน แกไข หรือ ระงับยับยั้งภัยคุกคามเพ่ือธํารงไวซ่ึงความม่ันคง

แหงชาติ ประกอบดวยประเด็นความม่ันคง ดังนี้   

 

 

นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2564 

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาในดานตาง ๆ  โดย

ยุทธศาสตรท่ี 5 การเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความม่ังค่ังและยั่งยืน เปนยุทธศาสตร

เพ่ือเสริมสรางความม่ันคงภายใน และปองกันปญหาภัยคุกคาม การสรางความพรอมในการบริหารจัดการดาน

ความม่ันคง และการปองกันและแกไขสถานการณท่ีเกิดจากภัยคุกคามท้ังภัยทางทหารและภัยคุกคามอ่ืน ๆ  

การสรางความสอดคลองระหวางนโยบายดานความม่ันคงใหสนับสนุนเสถียรภาพและการพัฒนาดานตางๆ ใหไป

ในทิศทางเดียวกันไดอยางมีประสิทธิภาพ  และการเสริมสรางความรวมมือดานความม่ันคงกับมิตรประเทศ  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ(พ.ศ. 2560 - 2564) ฉบับท่ี 12 
 

1) การขาวกรองและการประเมินสถานการณดานความม่ันคง  

2) การเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติภายใตการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 

   พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข              

3) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติ  

4) การพัฒนาศักยภาพการปองกันประเทศ            

5) การสรางความสามัคคีปรองดอง  

6) การปองกันและแกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต  

7) การบริหารจัดการผูหลบหนีเขาเมือง  

8) การปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย  

9) การปองกันและปราบปรามยาเสพติด  

10) การเสริมสรางความม่ันคงของชาติจากภัยทุจริต  

11) การรักษาความม่ันคงพ้ืนท่ีชายแดน  

12) การรักษาความม่ันคงทางทะเล               

13) การปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคามขามชาติ  

14) การปองกันและแกไขปญหาความม่ันคงทางไซเบอร   

15) การรักษาดุลยภาพสภาวะแวดลอมระหวางประเทศ  

16) การรักษาความม่ันทางพลังงาน  

17) การรักษาความม่ันคงดานอาหารและน้ํา  

18) การรักษาความม่ันคงดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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สาระสําคัญของยุทธศาสตรท่ี 5 การเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความม่ังค่ัง

และยั่งยืน ท่ีเก่ียวของโดยตรงกับสํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ  ท่ีจะตองนําไปสูการถายทอดลงสูแผนปฏิบัติ

การของหนวยงาน สรุปได ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การขับเคลื่อนภารกิจของ สมช. มีความสอดคลองกับเปาหมายเชิงยุทธศาสตรของแผนงานภายใต

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณฯ ดังนี้  
 

1. ยุทธศาสตรดานความม่ันคง 

 

 

 

 

มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เพ่ือใหการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

สํานักงานฯ ไดกําหนดประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ  โดยยึดตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจาย

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (มติคณะรัฐมนตร ีเม่ือวันท่ี 1 ก.ย.  2559) สรุปสาระสําคัญ ดังนี้  

1. ใหสวนราชการจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ  โดยมีหลักเกณฑสําคัญ 

คือ กําหนดใหรายจายประจําตองใหความสําคัญกับการจัดทําแผนการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับเปาหมาย 

การเบิกจายงบประมาณรายไตรมาส  โดยการดําเนินงานตามภารกิจยุทธศาสตร ภารกิจหนวยงาน  จะตองเรงรัด

ใหเริ่มดําเนินงานและเบิกจายงบประมาณตั้งแตไตรมาส 1 ท้ังนี้ กําหนดใหการฝกอบรมประชุมสัมมนา จะตอง

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ 
 

1. การรักษาความม่ันคงภายใน เพ่ือใหเกิดความสงบในสังคมและธํารงไวซ่ึงสถาบันหลักของชาต ิ

2. การสงเสริมความรวมมือกับตางประเทศดานความม่ันคง เพ่ือบูรณาการความรวมมือกับมิตร

ประเทศเพ่ือผลประโยชนทางเศรษฐกิจ สังคม และการปองกันภัยคุกคามขามชาติ 

3. การรักษาความม่ันคงและผลประโยชนของชาติทางทะเลเพ่ือคงไวซ่ึงประโยชนทางเศรษฐกิจ 

สังคมและความม่ันคงของชาติเหนืออาณาเขตทางทะเล 

4. การบริหารจัดการความม่ันคงเพ่ือการพัฒนา เพ่ือใหเกิดความสอดคลองกันระหวางแผนงาน 

ท่ีเก่ียวของกับความม่ันคงการพัฒนาภายใตการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
 

1.3 แผนงานบูรณการขับเคล่ือนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต  

1.10 แผนงานพ้ืนฐานความม่ันคง 
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ดําเนินการและมีการเบิกจายงบประมาณในไตรมาส 1 ไมนอยกวารอยละ 50 ของวงเงินงบประมาณท่ีไดรับ 

การจัดสรร เพ่ือใหการใชจายภาครัฐสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศและเพ่ือใหเปนไปตาม

เปาหมายการเบิกจายรายจายภาพรวมไมนอยกวา รอยละ 96 และรายจายลงทุนไมนอยกวารอยละ 88  

2. เปาหมายการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เปนรายไตรมาส ดังนี้ 

งบรายจาย รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

- ภาพรวม (รอยละ) 96.00 30.29 22.00 22.00 21.71 

- รายจายประจํา (รอยละ) 98.36 33.00 22.00 22.00 21.36 

- รายจายลงทุน (รอยละ) 88 21.11 22.00 22.00 22.89 
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สวนท่ี 2 

แผนปฏิบัติราชการสํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

1. ทิศทางการดําเนินงาน 

 

วิสัยทัศน  

มุงเปนองคกรหลักในการกําหนดทิศทางนโยบายและยุทธศาสตรเพ่ือเปนหลักประกันในการรักษาความม่ันคง

และผลประโยชนแหงชาติอยางยั่งยืน 

พันธกิจ 

1. ใหคําปรึกษา และเสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร แนวทาง และแผนดานความม่ันคง เปนทิศทาง 

ดานความม่ันคงของประเทศ   

2. อํานวยการ ประสาน และติดตามประเมินผล เพ่ือขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร แนวทาง และแผน

ดานความม่ันคง ไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 

3. ประเมินสถานการณดานความม่ันคง และการเตรียมความพรอมแหงชาติและบริหารวิกฤติความม่ันคง

ในการรับมือภัยคุกคามดานความม่ันคง 

4. พัฒนาองคความรูดานความม่ันคง และเสริมสรางเครือขายความรวมมือกับทุกภาคสวน 

5. พัฒนาประสิทธิภาพและเสริมสรางสมรรถนะองคกรและบุคลากร เพ่ือเปนองคกรหลักดานความม่ันคง 

เปาหมาย 

1. ขับเคล่ือนการบริหาร การพัฒนา และแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต ในการเสริมสรางสภาวะ

แวดลอมท่ีสันติสุข การฟนฟูความเชื่อม่ันและลดความหวาดระแวงระหวางประชาชนกับรัฐ การพัฒนาอยางยั่งยืน

โดยใชกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน การสงเสริมความตอเนื่องของกระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติสุข 

การสรางความเขาใจตอสถานการณความเปนจริงท่ีเกิดข้ึนท้ังภายในประเทศและภายนอกประเทศ และการจัดใหมี

กลไกและโครงสรางการบริหารจัดการของภาครัฐท่ีมีเอกภาพ 

2. ขับเคล่ือนนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2564 และการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการดําเนินภารกิจความม่ันคงในการประเมินสถานการณความม่ันคง ภัยคุกคาม และการพัฒนาฐานขอมูล

และท่ีปรึกษาดานความม่ันคง โดยพัฒนากระบวนการ/กลไกการขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติฯ 

ยุทธศาสตรขาวกรองแหงชาติ พ.ศ. 2558 - 2564 ยุทธศาสตรการพัฒนาเพ่ือเสริมความม่ันคงของชาติ การประเมิน

สถานการณ ด านความ ม่ันคงใน เชิ งยุทธศาสตรและการแจ ง เตื อนภั ย คุกคาม การพัฒ นากฎหมาย 

ดานความม่ันคง และการพัฒนาฐานขอมูลความม่ันคงและท่ีปรึกษาดานความม่ันคง เพ่ือเปนกรอบทิศทาง

ดําเนินงานดานความม่ันคงของหนวยงานท่ีเก่ียวของ และจัดทําขอเสนอแนะตอสภาความม่ันคงแหงชาต ิ
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คณะรัฐมนตรีพิจารณาตกลงใจเพ่ือรักษาผลประโยชนแหงชาติ ตลอดจนการประสานสวนราชการท่ีเก่ียวของ และ

การติดตาม และการประเมินผล ท่ีนําไปสูการจัดทํานโยบายและยุทธศาสตรดานความม่ันคงเฉพาะพ้ืนท่ี 

3. พัฒนาและการขับเคล่ือนนโยบายและยุทธศาสตรความม่ันคงเฉพาะเรื่อง รองรับยุทธศาสตรชาติ

ระยะ 20 ป นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2564 นโยบายรัฐบาล 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โดยติดตาม ศึกษา วิเคราะหสถานการณความม่ันคงเฉพาะเรื่อง 

ผลกระทบตอความม่ันคงของประเทศ ตลอดจนคาดการณแนวโนม เพ่ือพัฒนาและจัดทํานโยบายและยุทธศาสตร

ความม่ันคงเฉพาะเรื่อง และการอํานวยการ ประสานการปฏิบัติ ระหวางกระทรวง กรม และหนวยงานท่ีเก่ียวของ

ในลักษณะบูรณาการ รวมท้ังการจัดทําขอมูลดานความม่ันคงเฉพาะเรื่อง เพ่ือใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะ 

ท่ีเก่ียวของตอคณะรัฐมนตรี และสภาความม่ันคงแหงชาติ ตลอดจนสวนราชการ และหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของ  

4 . เพ่ิ มประสิทธิภาพของ สมช. ในการพัฒนาและการขับเคล่ือน นโยบายและยุทธศาสตร 

ดานความมั่นคงใหบรรลุผล โดยการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการในดานตางๆ ให สอดคลองกับ

โครงสราง ภารกิจ อํานาจหนาท่ีของ สมช. และนโยบายของรัฐบาลท่ีสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาล 

และการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
 

ภารกิจตามกฎหมาย 
 

พระราชบัญญัติสภาความม่ันคงแหงชาติ พ.ศ. 2559 มาตรา 21  กําหนดอํานาจหนาท่ีของสํานักงาน   
สภาความม่ันคงแหงชาติ ดังตอไปนี้ 

(1) รับผิดชอบในงานธุรการของสภาความม่ันคงแหงชาติ  และศึกษาและรวบรวมขอมูลดาน
ความม่ันคงท่ีเก่ียวกับงานของสภาความม่ันคงแหงชาติ   

(2) จัดทํารางนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติตามเปาหมายและแนวทาง 
ท่ีสภากําหนดเพ่ือเสนอตอสภาความม่ันคงแหงชาติ   

(3) เสนอแนะและใหความเห็นตอสภาความม่ันคงแหงชาติ  หรือคณะรัฐมนตรีเพ่ือประกอบ 
การพิจารณากําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร แผนงาน และการอ่ืนท่ีเก่ียวของกับความม่ันคงแหงชาติ 

(4) ใหคําปรึกษา เสนอแนะ และใหความเห็น ตลอดจนอํานวยการและประสานการปฏิบัติงาน 
ใดๆ เพ่ือใหเปนไปตามนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

(5) ติดตาม ประเมิน วิเคราะห และแจงเตือนสถานการณดานความม่ันคง การเปลี่ยนแปลง 
ของสถานการณ สภาวะแวดลอมดานความม่ันคงในเชิงยุทธศาสตร พิสูจนทราบและคาดการณภัยคุกคาม และ 
การประเมินกําลังอํานาจของชาติ  

(6) ประสานงานหรือรวมมือกับหนวยงานตางประเทศในกิจการดานความม่ันคงระหวางประเทศ 
ดานการประเมินสภาวะแวดลอม ดานความม่ันคงในเชิงยุทธศาสตร และดานวิชาการท่ีเก่ียวกับความม่ันคง 

(7) ศึกษา วิจัย รวบรวม พัฒนา สงเสริม และเผยแพรขอมูลหรือองคความรูเก่ียวกับความม่ันคงแหงชาติ  
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(8) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอ่ืน หรือตามท่ีสภาความม่ันคง
แหงชาติ นายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

2. กรอบวงเงินงบประมาณของสํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติและมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจาย

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ  ไดรับการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําป พ.ศ. 2562 ใน 4 แผนงาน จํานวน 295,363,200 บาท ดังนี้  

o แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต วงเงิน 

91,838,520 บาท 

o แผนงานยุทธศาสตร วงเงิน 23,662,100 บาท 

o แผนงานพ้ืนฐานความม่ันคง วงเงิน 98,812,300 บาท ประกอบดวย (1) งบดําเนินงาน 25,143,000 

บาท (2) งบลงทุน 8,904,000 บาท (3) งบรายจายอ่ืน 82,326,600 บาท  

o แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ดานความม่ันคง) : วงเงิน 81,050,300 บาท 

งบรายจาย รายการงบประมาณ งบประมาณ สัดสวน 

แผนงาน 1 แผนงานบูรณาการ

ขับเคลื่อนการแกไขปญหาและ

พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต 

รวม 91,838,520 31.09 

งบรายจายอ่ืน   

คาใชจาย 1 การขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดน

ภาคใต 

10,505,400  

คาใชจาย 2 การดําเนินตามนโยบายการบริหารและการพัฒนา

จังหวัดชายแดนภาคใต 

8,907,400  

คาใชจาย 3 การสรางความเขาใจ การดําเนินนโยบายของรัฐ

เรื่องสิทธิมนุษยชนในตางประเทศ 

5,757,400  

คาใชจาย 4 การศึกษาการกอเหตุรุนแรงในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดน

ภาคใต 

15,797,000  

คาใชจาย 5 การขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดน

ภาคใตในพ้ืนท่ีสํานักงานคณะกรรมการขับเคลื่อนการแกไข

ปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตสวนหนา (สง.คปต.สน.) 

23,435,520  

คาใชจาย 6 เงินคาตอบแทนผูปฏิ บัติ งานตามโครงสราง

สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแกไขปญหา

จังหวัดชายแดนภาคใต  (สล.คปต.) สํานักงานเลขานุการ

คณะกรรมการอํานวยการพูดคุยเพ่ือสันติสุขจังหวัดชายแดน

ภาคใต (สล.คพส.) สํานักงานคณะกรรมการขับเคลื่อนการแกไข

ปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตสวนหนา (สง.คปต.สน.) 

20,763,200  

 7 คาใชจายสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการอํานวยการพูดคยุ

เพ่ือสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต (สล.คพส.) 

6,672,600  
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งบรายจาย รายการงบประมาณ งบประมาณ สัดสวน 

แผนงาน 2 แผนงานยุทธศาสตร 

 

รวม 23,662,100 8.01 

การรักษาความมั่นคงและปองกันภัยคุกคามขามชาติและความ

มั่นคงทางทะเล 

15,083,300  

การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติ 8,578,800  

แผนงาน 3 แผนงานพ้ืนฐาน 

ความมั่นคง 

รวม 98,812,300 33.45 

งบดําเนินงาน รวม 25,143,000  

1. คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 16,318,000  

2. คาสาธารณูปโภค 8,825,000  

งบลงทุน คาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง รวม 8,904,000  

1. คาครุภัณฑคอมพิวเตอร 2,904,000  

2. คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 6,000,000  

งบรายจายอ่ืน รวม 64,765,300  

คาใชจายท่ี 1 พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการขับเคลื่อน

นโยบายความมั่นคงแหงชาติ 

25,495,400  

คาใชจายท่ี 2 การเสริมสรางความพรอมในการรักษาอํานาจ

อธิปไตย สถาบันหลัก ระบบการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 

10,981,300  

คาใชจายท่ี 3 การเสริมสรางความพรอมในการรักษาดุลยภาพ

ทางการเมืองระหวางประเทศ/ ปฏิสัมพันธกับภายนอกประเทศ 

14,513,400  

คาใชจายท่ี 4 การบริหารจัดการองคกรตามหลักบริหารจัดการท่ี

ดี 

4,675,000  

คาใชจายท่ี 5 รายการคาใชจายในการเดินทางไปตางประเทศ

ช่ัวคราวและคาใชจายในการเจรจาธุรกิจและประชุมนานาชาติ 

310,000  

คาใชจายท่ี 6 การเสริมสรางความพรอมในการรักษาอาณาเขต 

ดินแดน และฐานทรัพยากร 

7,290,200  

 คาใชจายท่ี 7 การจางท่ีปรึกษาพัฒนาระบบสารสนเทศและ

เครือขาย 

1,500,000  

แผนงานบุคลากรภาครัฐ รวม 81,050,300 27.44 

 1. งบบุคลากร 78,091,200  

1.1 เงินเดือนและคาจางประจํา 69,223,100  

    1.1.1 เงินเดือน 64,255,000  

    1.1.2 คาจางประจํา 4,968,100  

1.2 คาตอบแทนพนักงานราชการ 8,868,100  

2. งบดําเนินงาน 2,959,100  
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2.1 แผนการใชจายเงินงบประมาณ/แผนปฏิบัติงาน ของ สมช. ตามแผนการเบิกจายงบประมาณ 

(ยึดตามมติคณะรัฐมนตรี 1 ก.ย. 2559 มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2561) 

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

ภาพรวม รอยละ 96 30.29 22.00 22.00 21.71 

รวมจํานวน 

(295.3632 ลานบาท) 
283.5486 89.4655 64.9799 64.9799 64.1233 

แ ผ น งา น บู รณ า ก า ร

ขับเคลื่อนแกไขปญหา

จังหวัดชายแดนภาคใต 

(91.8385 ลานบาท) 

88.1649 27.8179 20.2045 20.2045 19.9381 

งบรายจายอ่ืน (ลานบาท) 88.1649 27.8179 20.2045 20.2045 19.9381 

แผนงานยุทธศาสตรฯ 

(23.6621 ลานบาท) 

22.7156 7.1673 5.2057 5.2057 5.1370 

งบรายจายอ่ืน (ลานบาท) 22.7156 7.1673 5.2057 5.2057 5.1370 

แผนงานพ้ืนฐานความมั่นคง 

(98.8123 ลานบาท) 

94.8598 29.9302 21.7387 21.7387 21.4521 

งบดําเนินงาน (ลานบาท) 24.1373 7.6158 5.5315 5.5315 5.4585 

งบรายจายอ่ืน (ลานบาท) 79.0335 24.9367 18.1118 18.1118 17.8731 

งบลงทุน (ลานบาท) 8.5478 2.6970 1.9589 1.9589 1.9330 

แผนงานบุคลากรภาครัฐ 

(81.0503 ลานบาท) 

77.8083 24.5501 17.8311 17.8311 17.5960 

 

3. สาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ  

 

แผนปฏิบัติราชการฯ พ.ศ. 2562 ประกอบดวยสาระสําคัญ ดังนี้ 

 

 

      เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

          สมช. เปนผูนําในเรื่องเก่ียวกับการเสนอแนะนโยบายดานความม่ันคงของประเทศ 

    กลยุทธ 

1. กําหนดทิศทาง เสริมสรางศักยภาพในการเปนท่ีปรึกษาและเสนอแนะนโยบาย/ยุทธศาสตรดานความม่ันคง                                       

2. กําหนดทาทีท่ีเหมาะสมในการดําเนินความสัมพันธและความรวมมือดานความม่ันคงกับตางประเทศ 
  

1.  ยุทธศาสตร เสริมสรางความเปนผูนําดานความม่ันคงของประเทศ 
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  เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

 ประเทศมีความพรอมในการบริหารจัดการภัยดานความม่ันคง 

 กลยุทธ  

1. เสริมสรางและพัฒนาความสัมพันธเครือขายดานความม่ันคง/ประชาคมขาวกรองดานความม่ันคง 

ท้ังในและตางประเทศ                         

2. เสริมสรางและพัฒนาระบบฐานขอมูลความม่ันคง องคความรูดานความม่ันคง และประสานความ

รวมมือกับหนวยงานและสถาบันวิชาการท้ังภายในและภายนอกประเทศ                                          

3. พัฒนาศักยภาพการประเมินสถานการณดานความม่ันคง และการแจงเตือนสถานการณและภัยคุกคาม

ดานความม่ันคง                            

4. เสริมสรางความเขาใจระหวางฝายการเมือง หนวยงานท่ีเก่ียวของ และการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 
  

 

 

 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

1. ประเทศมีการบูรณาการแผนงาน กฎหมาย และการบริหารจัดการในการขับเคลื่อนงานดานความม่ันคง 

2. จังหวัดชายแดนภาคใตมีความปลอดภัย มีการพัฒนาอยางท่ัวถึง และสอดคลองกับความตองการของ

ประชาชนในพ้ืนท่ี 

กลยุทธ 

1. บูรณาการและขับเคลื่อนนโยบาย/ยุทธศาสตรและแผนดานความม่ันคงไปสูการปฏิบัติอยางเปน

รูปธรรม                            

2. ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายดานความม่ันคงใหสอดคลองกับภารกิจและการปฏิบัติงานของ สมช. 

และหนวยงานท่ีเก่ียวของ                   

3. ขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 

 

 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

สมช. มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และสรางบุคลากรสู 

การเปนนักความม่ันคงมืออาชีพ 

2. ยุทธศาสตร เสริมสรางศักยภาพการบริหารจัดการภัยดานความมันคง 

 

3. ยุทธศาสตร พัฒนาการขับเคล่ือนงานดานความม่ันคงไปสูการปฏิบัต ิ

 

4. ยุทธศาสตร ยกระดับขีดความสามารถการบริหารจัดการภายในองคกร 
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   กลยุทธ 

          1. สรางและพัฒนาบุคลากรใหเปนนักยุทธศาสตรความม่ันคงมืออาชีพ                                        

2. สงเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี เพ่ือจัดทําและเชื่อมโยงฐานขอมูลดานความม่ันคง

เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของสมช.                                                     

3. พัฒนารูปแบบและการบริหารจัดการภายในองคกรใหมีความคลองตัวและมีประสิทธิภาพเพ่ือ

ตอบสนองตอสถานการณดานความม่ันคงท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

4. เสริมสรางระบบคุณธรรมความโปรงใสและเพ่ิมประสิทธภิาพระบบงานและสรางกลไกการปองกันการทุจริต                                                         

5. บริหารจัดการสถานท่ีปฏิบัติงานพรอมจัดใหมีระบบสนับสนุนการทํางานอยางเหมาะสม เพ่ือรองรับ

การขยายตัวขององคกรในอนาคต 
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สรุปแผนปฏิบัติราชการ สํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ พ.ศ. 2562 

ประเด็น

ยุทธศาสตร 

เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด เปาหมาย งบประมาณ โครงการ/รายการ

งบประมาณ 

หนวย

รับผิดชอบ 

1. เสริมสราง 

ความเปนผูนําดาน

ความมั่นคงของ

ประเทศ 

สมช .เปนผูนําใน

เรื่องเก่ียวกับ 

การเสนอแนะ

นโยบายดาน 

ความมั่นคงของ

ประเทศ 

1. กําหนดทิศทาง เสริมสรางศกัยภาพใน 

การเปนท่ีปรกึษาและเสนอแนะนโยบาย/

ยุทธศาสตรดานความมั่นคง 

1. จํานวนของนโยบาย ขอเสนอแนะ 

แนวทาง และมาตรการ เพ่ือปองกันและ

แกไขปญหาดานความม่ันคง                                                     

2. ระดับความสําเร็จการจัดทํานโยบาย 

ยุทธศาสตร แนวทาง และแผนดาน 

ความม่ันคง                                               

3. ระดับความสําเร็จในการลําดับ

ความสําคัญของประเด็นความม่ันคงหลัก                             

4. รอยละความเชื่อม่ันและความพึงพอใจ

ของผูมีสวนไดสวนเสีย 

5 เรื่อง 

 

 

รอยละ 100 

 

 

รอยละ 100 

 

รอยละ 80 

4,732,525 งบรายจายอื่น 

แผนงานพ้ืนฐาน

ความม่ันคง 

คาใชจาย 1,2,3,6  

สนผ. สปภ. 

สตป. สภน. 

สภช. สชป. 

กกม. 

2. กําหนดทาทีท่ีเหมาะสมในการดําเนิน

ความสัมพันธและความรวมมือดาน 

ความมั่นคงกับตางประเทศ 

8,477,350 งบรายจายอื่น 

แผนงานพ้ืนฐาน

ความม่ันคง 

คาใชจาย 3 

สรป. 

2. เสริมสราง

ศักยภาพการ

บริหารจดัการภัย

ดานความมั่นคง 

ประเทศม ี

ความพรอมใน 

การบริหาร 

จัดการภัยดาน

ความมั่นคง 

 

 

 

 

1. เสริมสรางและพัฒนาความสัมพันธ

เครือขายดานความมั่นคง/ประชาคม 

ขาวกรองดานความมั่นคงท้ังในและ

ตางประเทศ 

2. จํานวนความตกลงตามกรอบความ

รวมมือดานความม่ันคงกบัตางประเทศ                                          

 

2 ประเทศ/ป 7,383,500 งบรายจายอื่น 

แผนงานพ้ืนฐาน

ความม่ันคง 

คาใชจาย 1,2,3,6 

สนผ. สปภ. 

สตป. สภน. 

สภช. สชป. 

สรป. 

2. เสริมสรางและพัฒนาระบบฐานขอมูล

ความมั่นคง องคความรูดานความมั่นคง 

และประสานความรวมมือกับหนวยงาน

และสถาบันวิชาการท้ังภายในและ

ภายนอกประเทศ 

1. ระดับความสําเร็จในการจัดทําฐานขอมูล

ดานความม่ันคง                                                                      

รอยละ 100 6,395,100 งบรายจายอื่น 

แผนงานพ้ืนฐาน

ความม่ันคง 

คาใชจาย 1,2,6 

กพอ. สรป. 

3. พัฒนาศักยภาพการประเมิน

สถานการณดานความมั่นคง และการแจง

3.  จํานวนรายงานการประเมินสถานการณ

ความม่ันคง 

 6,018,900 งบรายจายอื่น 

แผนงานพ้ืนฐาน

สปภ. 
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ประเด็น

ยุทธศาสตร 

เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด เปาหมาย งบประมาณ โครงการ/รายการ

งบประมาณ 

หนวย

รับผิดชอบ 

เตือนสถานการณและภัยคุกคามดาน

ความมั่นคง 

ความม่ันคง 

คาใชจาย 1 

  4. เสริมสรางความเขาใจระหวางฝาย

การเมือง หนวยงานท่ีเก่ียวของ และการมี

สวนรวมจากทุกภาคสวน 

4. รอยละความเชื่อม่ันและความพึงพอใจ

ของผูมีสวนไดสวนเสีย 

 

รอยละ 80 422,700 งบรายจายอื่น 

แผนงานพ้ืนฐาน

ความม่ันคง 

คาใชจาย 1 

สนผ. และทุก 

สํานัก/ศูนย/

กลุมงาน 

3. พัฒนาการ

ขับเคลื่อนงาน 

ดานความมั่นคงไปสู 

การปฏิบัต ิ

1. ประเทศมี

การบูรณาการ

แผนงาน กฎหมาย 

และการบริหาร

จัดการในการ

ขับเคลื่อนงาน 

ดานความมั่นคง 

1. บูรณาการและขับเคลื่อนนโยบาย/

ยุทธศาสตรและแผนดานความมั่นคงไปสู

การปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 

1. ระดับความสําเร็จการบูรณาการแผนงาน 

กฎหมาย และการบริหารจัดการในการ

ขับเคล่ือนงานดานความม่ันคง                        

2. รอยละโครงการสําคัญภายใตแผนปฏิบัติ

การรองรับนโยบายและแผนระดับชาติ 

วาดวยความม่ันคงแหงชาติแลวเสร็จ                              

รอยละ 80 

 

 

รอยละ 80 

37,838,750 งบรายจายอื่น 

แผนงานพ้ืนฐาน

ความม่ันคง 

คาใชจาย 1,2,3,6 

สนผ. สตป. 

สภน. สภช. 

สชป. สรป. 

2. ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายดาน 

ความมั่นคงใหสอดคลองกับภารกิจและ

การปฏิบัติงานของ สมช. และหนวยงาน 

ท่ีเก่ียวของ 

3. ระดับความสําเร็จการพัฒนากฎหมาย
ดานความม่ันคง 

รอยละ 80 1,509,950 งบรายจายอื่น 

แผนงานพ้ืนฐาน

ความม่ันคง 

คาใชจาย 1 

กกม. 

2. จังหวัดชายแดน

ภาคใตมีความ

ปลอดภัย มีการ

พัฒนาอยางท่ัวถึง 

และสอดคลองกับ

ความตองการของ

ประชาชนในพ้ืนท่ี 

3. ขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัด

ชายแดนภาคใต 

 

3. ระดับความสําเร็จการบูรณาการแผนงาน 
กฎหมาย และการบริหารจัดการในการ
ขับเคล่ือนงานเพ่ือแกไขปญหาในจังหวัด
ชายแดนภาคใต 
4. จํานวนเหตุการณลดลง 

 

รอยละ 80 
 

จํานวนเหตุการณ

ลดลงไมนอย

กวารอยละ 30 

เปรียบเทียบกับ

คาเฉล่ีย 3 ป

ยอนหลัง 

91,838,500 งบรายจายอื่น 

แผนงานบูรณาการ 

คาใชจาย 1,2 

สชต. 

สล.คปต. 
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ประเด็น

ยุทธศาสตร 

เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด เปาหมาย งบประมาณ โครงการ/รายการ

งบประมาณ 

หนวย

รับผิดชอบ 

4. ยกระดับขีด

ความสามารถ 

การบริหารจัดการ

ภายในองคกร 

สมช. มีการพัฒนา

ระบบบรหิาร

จัดการตาม

หลักการบริหาร

กิจการบานเมือง 

ท่ีดี และสราง

บุคลากรสูการเปน

นักความมั่นคง 

มืออาชีพ 

1. สรางและพัฒนาบุคลากรใหเปน 

นักยุทธศาสตรความมั่นคงมืออาชีพ 

1.รอยละของบุคลากรไดรับการพัฒนา
สมรรถนะตามเกณฑท่ีกําหนด                      
 

รอยละ 80 

 

 

 

894,200 งบรายจายอื่น 

แผนงานพ้ืนฐาน

ความม่ันคง 

คาใชจาย 4,5 

สลก. (กบท.) 

2. สงเสรมิและพัฒนาระบบสารสนเทศ

และเทคโนโลยี เพ่ือจัดทําและเช่ือมโยง

ฐานขอมูลดานความมั่นคงเพ่ือสนับสนุน

การปฏิบัติงานของสมช. 

2. รอยละความสําเร็จในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 
3. รอยละความสําเร็จการเบิกจายงบลงทุน 
(รายการครุภัณฑคอมพิวเตอร) 

 

รอยละ 80 

 

รอยละ 87 

851,400 

 

2,904,000 

งบรายจายอื่น 

แผนงานพ้ืนฐาน

ความม่ันคง 

คาใชจาย 4 

สลก. (ศทส.) 

3. พัฒนารูปแบบและการบริหารจดัการ

ภายในองคกรใหมีความคลองตัวและมี

ประสิทธิภาพเพ่ือตอบสนองตอ

สถานการณดานความมั่นคงท่ี

เปลี่ยนแปลงไป 

3.รอยละการเบิกจายใหเปนไปตามเปาหมาย 
มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจาย
งบประมาณ      

4.ระดับความสําเร็จการดําเนินการตามคํา

รับรองการปฏิบัติราชการ 

รอยละ 96/

เปาหมาย

รัฐบาล 

ระดับ 3 

4,023,100 งบรายจายอื่น 

แผนงานพ้ืนฐาน

ความม่ันคง 

คาใชจาย 1,4 

สลก. (กบค. 

กบป. กพบ.)

สนผ.) 

4. เสริมสรางระบบคณุธรรมความโปรงใส

และเพ่ิมประสทิธิภาพระบบงานและสราง

กลไกการปองกันการทุจริต 

5.ระดับความสําเร็จการประเมินคุณธรรม

และความโปรงใส 

6.ระดับความสําเร็จการดําเนินการ

ประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสาร   

ระดับ 3 

 

รอยละ 80 

1,259,000 งบรายจายอื่น 

แผนงานพ้ืนฐาน

ความม่ันคง 

คาใชจาย 1,4 

ศปท., สลก. 

(กปส.) 

 5. บริหารจัดการสถานท่ีปฏิบัติงานพรอม

จัดใหมีระบบสนับสนุนการทํางานอยาง

เหมาะสม เพ่ือรองรับการขยายตัวของ

องคกรในอนาคต 

7. ระดับความสําเร็จการปรับปรุงและ
พัฒนาอาคารสถานท่ีเพ่ือรองรับการ
ขยายตัวในอนาคต 

8. ระดับความสําเร็จการเบิกจายงบลงทุน 

(รายการท่ีดินและส่ิงกอสราง) 

รอยละ 80 

 
 

รอยละ 87 

2,041,300 
 
 

6,000,000 

งบรายจายอื่น 

แผนงานพ้ืนฐาน

ความม่ันคง 

คาใชจาย 4 

สลก. (พอย.) 
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รายละเอียดงบประมาณขับเคล่ือนภารกิจ (งบรายจายอ่ืน) เช่ือมโยงเปาหมายเชิงนโยบายกับเปาหมายการใหบริการของหนวยงานตามแผนงานงบประมาณ 

เปาหมายเชิงนโยบาย เปาหมายการใหบริการของหนวยงาน คาเปาหมายของตัวชี้วัด ผลผลิต/ โครงการ งบประมาณ 

หนวยนับ คาเปาหมาย 

นโยบายท่ี 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐ

และการตางประเทศ 

  2.1 การเตรียมความพรอมสูประชาคม

การเมืองและความมั่นคงอาเซียน  

การบริหารจัดการชายแดน การสราง

ความมั่นคงทางทะเล การแกไขปญหา

อาชญากรรมขามชาติ การสรางความ

ไววางใจ กับประเทศเพ่ือนบาน และ 

การเสริมสรางศักยภาพในการปฏบัิติการ

ทางทหารรวมกันของอาเซียน 

เปาหมายเชิงยุทธศาสตร :       
1. ประเทศไทยมีความสงบเรยีบรอย 

ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน โดยทุกภาคสวนของสังคม 

มีสวนรวมในการรักษาความสงบเรียบรอย

ภายในประเทศ 

2. ประเทศไทยมีระบบขาวกรองและ

เครือขายความรวมมือในการแกไขปญหา

การกอการรายอาชญากรรมขามชาติ และ

ภัยคุกคามรูปแบบใหม 

เปาหมาย: ประเทศมีนโยบาย ยุทธศาสตร 

มาตรการ แนวทางดานความมั่นคงท่ีมีความ

พรอมในการปองกันและแกไขปญหาและภัย

คุกคามดานความมั่นคง  รวมท้ังคลี่คลาย

ปญหาความขัดแยงในสังคม 

 

ตัวช้ีวัด 

1. จํานวนมาตรการ แนวทาง เพ่ือปองกันและ

แกไขปญหาอาชญากรรมขามชาติ การกอการ

ราย และความมั่นคงทางทะเล 

2. จํานวนความตกลงกรอบความรวมมือดาน 

ความมั่นคงกับตางประเทศเพ่ือปองกันและ

แกไขปญหาการกอการรายและอาชญากรรม

ขามชาติ 

3. จํานวนมาตรการ แนวทาง ในการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตรการเตรียมพรอมแหงชาติ 

4. จํานวนนโยบาย ยุทธศาสตร มาตรการ 

แนวทาง และแผนดานความมั่นคง เพ่ื อ

สนับสนุนภารกิจดานความมั่นคงทีไดรับความ

เห็นชอบจากสภาความมั่นคงแหงชาติ หรือ

 

 

 

 

 

 

 

เรื่อง 

 

 

จํานวนความตกลง/

ประเทศ 

 

 

เรื่อง 

 

เรื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

5 

 

 

 

ผลผลิต :นโยบาย ยุทธศาสตร แผนแมบท 

มาตรการ แนวทางเพ่ือเสริมสรางและรักษา

ความมั่นคงแหงชาติ 

 

 

 

โครงการ 

1. พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการขับเคลื่อน

นโยบายความมั่นคงแหงชาติ 

2. การเสริมสรางความพรอมในการรักษา

อํานาจอธิปไตย สถาบันหลัก ระบบการเมือง 

เศรษฐกิจ และสังคม 

3. การเสริมสรางความพรอมในการสราง 

ดุลยภาพทางการเมืองระหวางประเทศและ 

ปฏิสัมพันธกับภายนอกประเทศ 

4.  การบริหารจัดการองคกรตามหลักบริหาร

จัดการท่ีดี 

5. การเดินทางไปราชการตางประเทศช่ัวคราว 

6. การเสริมสรางความพรอมในการรักษา

อาณาเขต ฐานทรัพยากร และโครงสราง

88,427,400 
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เปาหมายเชิงนโยบาย เปาหมายการใหบริการของหนวยงาน คาเปาหมายของตัวชี้วัด ผลผลิต/ โครงการ งบประมาณ 

หนวยนับ คาเปาหมาย 

คณะรัฐมนตรี หรือคณะกรรมการระดับชาติ 

หรือคณะกรรมการภายใตสภาความมั่นคง

แหงชาติ หรือท่ีกฎหมายระเบียบดานความ

มั่นคงกําหนด 

5. รอยละความสําเรจ็ของการขับเคลื่อนโครงการ

สําคัญฯ รองรับแผนความมั่นคงแหงชาติทางทะเล 

(พ.ศ. 2558 – 2564) 

6. รอยละความสําเร็จในการพัฒนาระบบ

กลไกการบริหารจัดการและกฎหมาย เพ่ือ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตรการปองกันและแกไข

ปญหาการกอการราย 

7. รอยละของจํานวนหนวยงานกําหนดแผนงาน 

โครงการรองรับยุทธศาสตรการเตรียมพรอม

แหงชาติ 

8. รอยละของหนวยงานภาครัฐท่ีดําเนินงาน

ตามนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความ

มั่นคงแหงชาติ 

 

 

 

 

รอยละ 

 

 

รอยละ 

 

 

 

รอยละ 

 

 

รอยละ 

 

 

 

 

80 

 

 

80 

 

 

 

100 

 

 

80 

พ้ืนฐาน 

7. การพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือขาย 

นโยบายท่ี 2.2 เรงแกไขปญหาการใช

ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต 

เปาหมายเชิงยุทธศาสตร : ภาคสวนตางๆ 

มีความเขาใจและสนับสนุนภาครัฐแกไข

ความขัดแยงโดยสันติวิธี 

1. จํานวนเหตุการณลดลงไมนอยกวารอยละ 

30 เปรียบเทียบกับคาเฉลี่ย 3 ป 

จํานวนเหตุการณ ไมนอยกวา

รอยละ 30  

 

 

 

โครงการท่ี  1 : โครงการ นโยบาย แนวทาง 

มาตรการ การประสาน และบูรณาการเพ่ือไข

ปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต 

คาใชจาย 1. การขับเคลื่อนแกไขปญหาจังหวัด

ชายแดนภาคใต   

91,838,500 
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เปาหมายเชิงนโยบาย เปาหมายการใหบริการของหนวยงาน คาเปาหมายของตัวชี้วัด ผลผลิต/ โครงการ งบประมาณ 

หนวยนับ คาเปาหมาย 

 คาใชจาย 2. การดําเนินตามนโยบายการบริหาร

การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต  
 

หมายเหตุ 

สํานักงานฯ โอนงบประมาณให ศูนยตอตานการกอการรายสากล กองบัญชาการกองทัพไทย ดําเนินการ รวม 4,230,000 บาท ในรายการคาใชจายท่ี 1.8 การบริหารงานดานการขาว

การกอการราย จํานวน 450,000 บาท และคาใชจายท่ี 6.4 งานดํารงขีดความสามารถในการปฏิบัติการตอตานการกอการรายสากล จํานวน 3,780,000 บาท  

18 
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งบประมาณตามภารกิจสนับสนุน (การดําเนินงานในลักษณะรายจายประจําและงบลงทุน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

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

แผนงาน บุคลากรภาครัฐ 81,050,300 20,262,575 20,262,575 20,262,575 20,262,575 

1. งบบุคลากร 78,091,200 19,522,800 19,522,800 19,522,800 19,522,800 

              เงินเดือนและคาจางประจํา 69,223,100 17,305,775 17,305,775 17,305,775 17,305,775 

              คาตอบแทนพนักงานราชการ 8,868,100 2,217,025 2,217,025 2,217,025 2,217,025 

     2. งบดําเนินงาน 2,959,100 739,775 739,775 739,775 739,775 

แผนงานความมั่นคงพ้ืนฐาน 98,812,300  33,596,200 21,738,700 21,738,700 21,738,700 

1. งบดําเนินงาน 25,143,000     

              1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 16,318,000     

1.2 คาสาธารณูปโภค 8,825,000     

2. งบลงทุน 8,904,000     

2.1 คาครุภัณฑคอมพิวเตอร 2,904,000     

19 
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ประเภทรายจาย  รวมท้ังสิ้น (บาท) ไตรมาส 1  (ต.ค. - ธ.ค.) ไตรมาส 2  (ม.ค. - มี.ค.) ไตรมาส 3  (เม.ย. -มิ.ย.) ไตรมาส 4  (ก.ค. - ก.ย.) 

2.2 คาท่ีดินและสิ่งกอสรางสิ่งกอสราง 6,000,000     
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย 
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รายละเอียดงบประมาณขับเคล่ือนภารกิจ (งบรายจายอ่ืน) จําแนกตาม สํานัก/ ศูนย/ กลุมงาน 

สํานัก/ กลุมงาน คาใชจาย งบประมาณ 

สนผ. 
1.1 นโยบายความมั่นคงแหงชาติ พ.ศ. 2558 - 2564 6,382,300 

2.6 การสื่อสารสาธารณดานความมั่นคง (2561) 422,700 

 
1.8 งานพัฒนาแผนปฏิบัติราชการภายในองคกร   226,800 

(กพน.) 6.5 งานการบริหารแผนงานงบประมาณ และติดตามประเมินผล 300,000 

 7. การจางท่ีปรึกษาพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือขาย 1,500,000 

 
รวม 8,831,800 

สปภ. 1.3 ยุทธศาสตรขาวกรองแหงชาต ิพ.ศ. 2557 - 2564 8,708,500 

  รวม 8,708,500 

สตป. 
1.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาเพ่ือเสรมิความมั่นคงของชาติ พ.ศ. 2556 - 2560 1,285,800 

ยุทธศาสตรการเตรยีมพรอมแหงชาติ พ.ศ. 2557 - 2561 8,578,800 

  รวม 9,864,600 

สชป. 

ยุทธศาสตรปองกันและแกไขปญหาอาชญากรรมขามชาต ิ 

พ.ศ. 2558 - 2564 (JWG) 
2,083,500 

3.3 ยุทธศาสตรความมั่นคงของไทยตอประเทศรอบบาน พ.ศ. 2560 - 2564 379,900 

3.4 งานบริหารจัดการชายแดนในมิติความมั่นคง  1,440,400 

3.6 งานพัฒนารวมในอนุภูมภิาค 1,387,100 

6.1 งานเขตแดน 305,000 

แผนความมั่นคงแหงชาติทางทะเล (พ.ศ. 2558 - 2564)  3,299,000 

  รวม  8,894,900 

 

2.4 ยุทธศาสตรปองกันและแกไขปญหาอาชญากรรมขามชาต ิพ.ศ. 2559 - 2564 2,650,900 

2.5 ยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหาการกอการราย พ.ศ. …. 1,910,700 

สภช. 1.1 ความรวมมือดานความมั่นคงระหวางประเทศ (JWG ไทย – อินเดีย) 2,280,800 

 1.4 ความรวมมือดานความมั่นคงระหวางประเทศ (JWG ไทย – มาเลเซยี) 1,600,000 

 1.5 ความรวมมือดานความมั่นคงระหวางประเทศ (BIMSTEC) 4,020,000 

  รวม 12,462,400 

 สภน. 
2.1 งานความมั่นคงของสถาบันหลัก 1,745,600 

2.5 งานสังคมจติวิทยา กลุมชาติพันธุ และสิทธิมนุษยชน 2,221,000 
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สํานัก/ กลุมงาน คาใชจาย งบประมาณ 

2.7 การโยกยายถ่ินฐานประชากรแบบไมปกต ิ 2,030,400 

6.3 งานเก่ียวกับผูหนีภัยการสูรบตามพ้ืนท่ีชายแดนไทยกับประเทศเพ่ือนบาน 724,200 

  รวม 6,721,200 

สรป. 

2.3 ยุทธศาสตรปองกันและแกไขปญหาอาชญากรรมขามชาต ิ 

พ.ศ. 2558 - 2564 (JWG ไทย – รัสเซยี) 
1,800,000 

3.1 ยุทธศาสตรตอประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน  

พ.ศ. 2559 - 2564 
4,711,000 

3.2 งานการขับเคลื่อนแนวทางในการกําหนดทาทีของไทยตอกลุมประเทศตาง ๆ 3,914,000 

3.2 งานการขับเคลื่อนแนวทางในการกําหนดทาทีของไทยตอกลุมประเทศตาง ๆ (จางท่ี

ปรึกษา) 
800,000 

3.5 งานการลดอาวุธและการควบคุมอาวุธตามแบบ 1,881,000 

6.3 งานการไมแพรขยายอาวุธท่ีมอํีานาจทําลายลางสูง 2,181,000 

  รวม 15,287,000 

สชต. 2. การดําเนินการตามนโยบายการบริหารการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต 8,907,400 

  รวม 8,907,400 

 1. การขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 10,505,400 

 3. การสรางความเขาใจ การดําเนินนโยบายของรัฐเรื่องสิทธิมนุษยชนในตางประเทศ 5,757,400 

สล.คปต. 4. การศึกษาการกอเหตุรุนแรงในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต 15,797,000 

 
5. การขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตในพ้ืนท่ีสํานักงาน

คณะกรรมการขับเคลื่อยการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตสวนหนา (สง.คปต.สน.) 
23,435,500 

 6. เงินคาตอบแทนผูปฏิบัติงานตามโครงสราง สล.คปต. สล.คพส. สง.คปต.สน. 20,763,200 

  รวม 76,258,500 

กพอ. 1.5 พัฒนาองคความรูดานความมัน่คง 4,355,100 

 1.5 พัฒนาองคความรูดานความมัน่คง (คลังความรู) 240,000 

  รวม 4,595,100 

กพบ. 
1.6 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคกร 490,000 

4.7 การจดัทําคํารับรองการปฏิบัติราชการเพ่ือการพัฒนาองคกร 467,500 

  รวม 957,500 

กกม. 1.6 การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการใชกฎหมายความมั่นคง 1,837,900 

  รวม 1,837,900 
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กบค. 4.1 การบรหิารการเงินและการคลัง 388,800 

  รวม 388,800 

กบป. 4.3 การบรหิารการประชุม 650,000 

  รวม 650,000 

กบส. 
4.4 งานสารบรรณและประชาสัมพันธ  (สงเสริมและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย) 473,300 

4.4 งานสารบรรณและประชาสัมพันธ (การเปดเผยขอมูลขาวสารทางราชการ) 246,700 

  รวม 720,000 

พอย. 
1.1 นโยบายความมั่นคงแหงชาติ พ.ศ. 2558 - 2560 980,000 

4.5 การสนับสนุนการบริหารงานพัสดุ อาคารสถานท่ีและยานพาหนะ 1,061,300 

  รวม 2,041,300 

กบท. 

1.5 พัฒนาองคความรูดานความมัน่คง (การจดัการและการพัฒนาองคความรูดานความ

มั่นคงภายในองคกรใหแกบุคลากรใน สมช.) 
358,200 

4.2 การบรหิารงานและพัฒนาทรพัยากรบุคคล 536,000 

5.1 คาใชจายในการเดินทางไปตางประเทศช่ัวคราวและคาใชจายในการเจรจาธุรกิจและ

ประชุมนานาชาต ิ
310,000 

  รวม 1,536,900 

ศทส. 4.6 การพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือขายสื่อสาร 851,400 

  รวม 851,400 

ศปท. 1.10 การปฏิบัติการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน 539,000 

  รวม 539,000 

ศตก. 1.8 การบริหารงานดานการขาวการกอการราย 450,000 

 6.4 งานดํารงขีดความสามารถในการปฏิบัติการตอตานการกอการรายสากล 3,780,000 

  รวม 4,230,000 
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บัญชีอักษรยอหนวยงานภายในสํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ 

  
   ลําดับ ช่ือยอ ช่ือสํานัก / กลุมงาน (เต็ม) 

1 สนผ. สํานักนโยบายและแผนความม่ันคง 

2 สภน. สํานักยุทธศาสตรความม่ันคงภายในประเทศ 

3 สชป. สํานักยุทธศาสตรความม่ันคงกิจการชายแดนและประเทศรอบบาน 

4 สรป. สํานักยุทธศาสตรความม่ันคงระหวางประเทศ  

5 สภช. สํานักยุทธศาสตรความม่ันคงเกี่ยวกับภัยคุกคามขามชาติ 

6 สตป.  สํานักยุทธศาสตรการเตรียมพรอมและการปองกันประเทศ 

7 สปภ. สํานักประเมินภัยคุกคาม 

8 สชต.  สํานักยุทธศาสตรความม่ันคงจังหวัดชายแดนภาคใตและชนตางวัฒนธรรม     

9 กพอ. กลุมพัฒนาองคความรูความม่ันคง 

10 กพบ. กลุมพัฒนาระบบบริหาร 

11 กกม. กลุมงานกฎหมาย 

12 กพน. กลุมงานพัฒนาแผนปฏิบัติราชการภายในองคกร 

13 กบค. กลุมงานบริหารงานคลัง 

14 กบส. กลุมงานบริหารงานสารบรรณและประชาสัมพันธ   

15 พอย. กลุมงานบริหารพัสดุ อาคารสถานท่ีและยานพาหนะ  

16 กบท.  กลุมงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

17 ศทส. ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

18 กบป. กลุมงานบริหารการประชุม 

19 ศปท. ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 

20 สล.คปต. สํานักเลขานุการคณะกรรมการขับเคล่ือนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 

 

 


	cover
	แผนปฏิบัติราชการ 2562
	แผนปฏิบัติราชการ 2562

