á¼¹»¯ÔºÑµÔÃÒª¡ÒÃ
¾.È. 2563
ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ÊÀÒ¤ÇÒÁÁÑè¹¤§áË‹§ªÒµÔ

¡Í § ¹ â Â º Ò Â á Å Ð Â Ø · ¸ È Ò Ê µ Ã Š ¤ Ç Ò ÁÁÑ è ¹ ¤§

ส่วนที่ 1
กรอบการจัดทาแผนการปฏิบัติงานสานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้ว ยหลั กเกณฑ์ และวิธีการบริห ารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 9
กาหนดไว้ว่า การบริห ารราชการเพื่อให้ เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐให้ ส่ว นราชการต้องจัดทาแผนปฏิบั ติ
ราชการ โดยแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่
จะต้องใช้ในการดาเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความสาเร็จ
ของภารกิจ และต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ส่วนราชการกาหนดขึ้น
จากข้ อ กฎหมายข้ างต้ น ส านั ก งานสภาความมั่ น คงแห่ งชาติ ได้ จั ด ท าแผนการปฏิ บั ติ งานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามกรอบแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี สมช. (2561 - 2564) โดยสอดคล้องกับภารกิจของ
ประเทศและภารกิจของหน่วยงาน ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็นความมั่นคง นโยบายรัฐบาล นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2562 - 2565
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมถึงมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณ กาหนด
เป็นกรอบแนวทางในการจัดทา ดังนี้
นโยบายรัฐบาล
นโยบายที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
นโยบายที่ 2 การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ
นโยบายที่ 4 การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก
นโยบายที่ 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ
นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง
นโยบายที่ 9 การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
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ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
(2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
คน (4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันในสังคม (5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง เป็นยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับภารกิจของสานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
โดยสาระสาคัญของยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้องโดยตรงที่จะต้องนาไปสู่การถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติการ
ของหน่วยงาน สรุปตามประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคงได้ ดังนี้
1) การรักษาความสงบภายในประเทศ
2) การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
3) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ
4) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐและ
ที่มิใช่ภาครัฐ
5) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2562 – 2565
พระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2559 มาตรา 13 คณะรัฐมนตรีจัดให้มีนโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติขึ้นตามข้อเสนอแนะของสภาความมั่นคงแห่งชาติ โดยคณะรัฐมนตรีหรือ
หน่วยงานของรัฐแล้วแต่กรณี ใช้เป็นกรอบแนวทางหรือดาเนินการตามอานาจหน้าที่ในการจัดทาแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน แผนนิติบัญ ญัติ การกาหนดยุทธศาสตร์หรือแผนด้านความมั่นคงเฉพาะเรื่อง แผนเตรียมพร้อม
แห่งชาติ แผนบริหารวิกฤตการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติ หรือ กาหนดแผนงานหรือโครงการที่เกี่ยวกับ
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ หรือ การปฏิบัติราชการอื่นใด ให้สอดคล้ องกับนโยบาย
และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
นโยบายและแผนระดับ ชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่ งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) เป็ นแผนหลั กของชาติ
ที่เป็นกรอบทิศทางการดาเนินการป้องกันแจ้งเตือน แก้ไข หรือ ระงับยับยั้งภัยคุกคามเพื่อธารงไว้ซึ่งความมั่นคง
แห่งชาติ ประกอบด้วยประเด็นความมั่นคง ดังนี้
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1) การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์
2) การข่าวกรองและการประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคง
3) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
4) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ
5) การพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ
6) การสร้างความสามัคคีปรองดอง
7) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
8) การบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง
9) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
10) การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
11) การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยทุจริต
12) การรักษาความมั่นคงพื้นที่ชายแดน
13) การรักษาความมั่นคงทางทะเล
14) การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ
15) การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์
16) การรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ
17) การรักษาความมั่นทางพลังงาน
18) การรักษาความมั่นคงด้านอาหารและน้า
19) การรักษาความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในด้านต่าง ๆ โดย
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน เป็นยุทธศาสตร์
เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงภายใน และป้องกันปัญหาภัยคุกคาม การสร้างความพร้อมในการบริหารจัดการด้าน
ความมั่น คง และการป้ องกัน และแก้ไขสถานการณ์ ที่เกิดจากภัยคุกคามทั้งภัยทางทหารและภัยคุกคามอื่น ๆ
การสร้างความสอดคล้องระหว่างนโยบายด้านความมั่นคงให้สนับ สนุนเสถียรภาพและการพัฒนาด้านต่าง ๆ ให้ไป
ในทิศทางเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศ
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สาระสาคัญของยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง
และยั่งยืน ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ที่จะต้องนาไปสู่การถ่ายทอดลงสู่แผนการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน สรุปได้ ดังนี้
1. การรักษาความมั่นคงภายใน เพื่อให้เกิดความสงบในสังคมและธารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ
2. การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยคุกคาม
ทั้งการทหารและภัยคุกคามอื่น ๆ
3. การส่งเสริมความร่วมมือกับ ต่างประเทศด้านความมั่นคง เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับมิตร
ประเทศเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ
4. การรักษาความมั่น คงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพื่อคงไว้ซึ่ง อานาจอธิปไตยและสิทธิ
อธิปไตยในเขตทางทะเล
5. การบริห ารจัดการความมั่น คงเพื่อการพัฒ นา เพื่อให้ เกิดความสอดคล้องกันระหว่างแผนงาน
ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงกันแผนงานการพัฒนาอื่น ๆ ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
การขับ เคลื่ อ นภารกิ จ ของ สมช. มี ค วามสอดคล้ องกับ เป้ าหมายเชิงยุท ธศาสตร์ข องแผนงานภายใต้
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณฯ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
1.3 แผนงานบูรณการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
1.8 แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
1.11 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง
1.12 แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านความมั่นคง)
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เพื่อให้ การใช้จ่ ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภ าพ
สานักงานฯ ได้กาหนดประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ โดยยึดตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563) สรุปสาระสาคัญ ดังนี้
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1. ให้ส่วนราชการจัดทาแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยมีหลักเกณฑ์สาคัญ
คือ นาผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อนในช่วงระยะเวลาไตรมาสที่
1 มากาหนดเป็นแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1
สาหรับไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 ให้หน่วยรับงบประมาณกาหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ
ไม่ น้ อ ยกว่ าเป้ าหมายในภาพรวมของประเทศ ตามมาตรการเร่งรัด การใช้จ่ ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เห็นชอบเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 โดยมีเป้าหมายการเบิกจ่าย
ภาพรวมร้อยละ 100
2. เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นรายไตรมาส ดังนี้
งบรายจ่าย

รวม

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ภาพรวม (ร้อยละ)

100

23

54

77

100

รายจ่ายประจา (ร้อยละ)

100

28

58

80

100

รายจ่ายลงทุน (ร้อยละ)

100

8

40

65

100

5

ส่วนที่ 2
แผนปฏิบัติราชการสานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1. ทิศทางการดาเนินงาน
วิสัยทัศน์
องค์กรเป็นผู้นาด้านการจัดการความมั่นคงของชาติ ให้มีความสมดุลระหว่างความมั่นคงและการพัฒนา
พันธกิจ
1. ให้ คาปรึกษา และเสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทาง และแผนด้านความมั่นคง เป็นทิศทาง
ด้านความมั่นคงของประเทศ
2. อานวยการ ประสาน และติดตามประเมินผล เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทาง และแผน
ด้านความมั่นคง ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
3. ประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคง และการเตรียมความพร้อมแห่งชาติและบริหารวิกฤติความมั่นคง
ในการรับมือภัยคุกคามด้านความมั่นคง
4. พัฒนาองค์ความรู้ด้านความมั่นคง และเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วน
5. พัฒนาประสิทธิภาพและเสริมสร้างสมรรถนะองค์กรและบุคลากร เพื่อเป็นองค์กรหลักด้านความมั่นคง
เป้าหมาย
1. ขับเคลื่อนการบริหาร การพัฒนา และแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการเสริมสร้างสภาวะ
แวดล้อมที่สันติสุข การฟื้นฟูความเชื่อมั่นและลดความหวาดระแวงระหว่างประชาชนกับรัฐ การพัฒนาอย่างยั่งยืน
โดยใช้กระบวนการมีส่ วนร่ว มของทุกภาคส่ว น การส่ งเสริมความต่อเนื่องของกระบวนการพูดคุยเพื่อสั นติสุ ข
การสร้างความเข้าใจต่อสถานการณ์ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ และการจัดให้ มี
กลไกและโครงสร้างการบริหารจัดการของภาครัฐที่มีเอกภาพ
2. ขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย
ความมั่นคงแห่ งชาติ พ.ศ. 2562 - 2565 และการเพิ่ มประสิทธิภาพการดาเนินภารกิจความมั่นคงในการประเมิน
สถานการณ์ความมั่นคง ภัยคุกคาม การพัฒนาฐานข้อมูล และที่ปรึกษาด้านความมั่นคง โดยพัฒนากระบวนการ/
กลไกการขับ เคลื่ อนนโยบายและแผนระดั บชาติ ฯ ยุทธศาสตร์ข่ าวกรองแห่ งชาติ พ.ศ. 2558 - 2564 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ การประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคงในเชิงยุทธศาสตร์และการแจ้งเตือน
ภั ย คุ ก คาม การพั ฒ นากฎหมายด้ า นความมั่ น คง และการพั ฒ นาฐานข้ อ มู ล ความมั่ น คงและที่ ป รึ ก ษาด้ า น
ความมั่นคง เพื่อเป็นกรอบทิศทางดาเนินงานด้านความมั่นคงของหน่วยงานที่เกี่ ยวข้อง และจัดทาข้อเสนอแนะต่อ
สภาความมั่ น คงแห่ ง ชาติ แ ละคณะรั ฐ มนตรี พิ จ ารณาตกลงใจเพื่ อ รั ก ษาผลประโยชน์ แ ห่ ง ชาติ ตลอดจน
การประสานส่ ว นราชการที่ เกี่ย วข้อ ง และการติ ดตาม และการประเมิน ผล ที่ นาไปสู่ การจัดท านโยบายและ
ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงเฉพาะพื้นที่
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3. พัฒนาและการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคงเฉพาะเรื่อง รองรับยุทธศาสตร์ชาติ
พ.ศ. 2561 – 2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ความมั่นคง นโยบายและแผนระดับชาติ
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2562 - 2565 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายรัฐบาล
โดยติดตาม ศึกษา วิเคราะห์สถานการณ์ความมั่นคงเฉพาะเรื่อง ผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ ตลอดจน
คาดการณ์แนวโน้ ม เพื่อพัฒ นาและจัดทานโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคงเฉพาะเรื่อง และการอานวยการ
ประสานการปฏิบัติ ระหว่างกระทรวง กรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในลักษณะบูรณาการ รวมทั้งการจัดทาข้อมูล
ด้านความมั่นคงเฉพาะเรื่อง เพื่อให้คาปรึกษาและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องต่อคณะรัฐมนตรี และสภาความมั่นคง
แห่งชาติ ตลอดจนส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
4. เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของ สมช. ในการพั ฒนาและการขั บ เคลื่ อ น นโยบายและยุ ท ธศาสตร์
ด้ า นความมั่ น คงให้ บ รรลุ ผ ล โดยการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการในด้านต่างๆ ให้ สอดคล้องกับ
โครงสร้าง ภารกิจ อานาจหน้าที่ของ สมช. และนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล
และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
ภารกิจตามกฎหมาย
พระราชบั ญญัติสภาความมั่นคงแห่ งชาติ พ.ศ. 2559 มาตรา 21 กาหนดอานาจหน้าที่ของสานักงาน
สภาความมั่นคงแห่งชาติ ดังต่อไปนี้
(1) รั บ ผิ ด ชอบในงานธุ ร การของสภาความมั่ น คงแห่ ง ชาติ ศึ ก ษา และรวบรวมข้ อ มู ล
ด้านความมัน่ คงที่เกี่ยวกับงานของสภาความมั่นคงแห่งชาติ
(2) จัดทาร่างนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติตามเป้าหมายและแนวทาง
ที่สภากาหนดเพื่อเสนอต่อสภาความมั่นคงแห่งชาติ
(3) เสนอแนะและให้ ค วามเห็ น ต่ อสภาความมั่ นคงแห่ งชาติ หรือ คณะรัฐ มนตรีเพื่ อ ประกอบ
การพิจารณากาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน และการอื่นที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติ
(4) ให้คาปรึกษา เสนอแนะ และให้ความเห็น ตลอดจนอานวยการและประสานการปฏิบัติงาน
ใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(5) ติดตาม ประเมิน วิเคราะห์ และแจ้งเตือนสถานการณ์ ด้านความมั่นคง การเปลี่ยนแปลง
ของสถานการณ์ สภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงในเชิงยุทธศาสตร์ พิสูจน์ทราบและคาดการณ์ภัยคุกคาม และ
การประเมินกาลังอานาจของชาติ
(6) ประสานงานหรือร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศในกิจการด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ
ด้านการประเมินสภาวะแวดล้อม ด้านความมั่นคงในเชิงยุทธศาสตร์ และด้านวิชาการที่เกี่ยวกับความมั่นคง
(7) ศึกษา วิจัย รวบรวม พัฒนา ส่งเสริม และเผยแพร่ข้อมูลหรือองค์ความรู้เกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติ
(8) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น หรือตามที่สภาความมั่นคง
แห่งชาติ นายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
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2. กรอบวงเงินงบประมาณของสานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติและมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี พ.ศ. 2563 ใน 4 แผนงาน จานวน 290,128,700 บาท ดังนี้
o แผนงานบู ร ณาการขั บ เคลื่ อ นการแก้ ไ ขปั ญ หาและพั ฒ นาจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ วงเงิ น
85,100,200 บาท
o แผนงานยุทธศาสตร์ฯ วงเงิน 23,662,100 บาท
o แผนงานพื้นฐานความมั่นคง วงเงิน 106,940,300 บาท ประกอบด้วย (1) งบดาเนินงาน 37,288,700 บาท
(2) งบลงทุน 1,274,800 บาท (3) งบรายจ่ายอื่น 68,376,800 บาท
o แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านความมั่นคง) : วงเงิน 74,426,100 บาท
งบรายจ่าย

งบประมาณ

สัดส่วน

รวม 85,100,200
โครงการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพงานข่ า วกรองและบู ร ณาการ
3,271,300
ฐานข้อมูลความมั่นคงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี
6,672,600
โครงการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล 75,156,300
1. การขับเคลื่อน กากับ และติดตามผลตามแผนปฏิบตั ิการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบใน จชต. ตามแผนแม่บท
10,540,000
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมัน่ คง
2. การสร้างความเข้าใจการดาเนินนโยบายของรัฐและเรื่อง
5,317,300
สิทธิมนุษยชนโดยกลไกของรัฐบาล
3. การอานวยการ ประสานงาน นานโยบายการบริหารการ
10,301,700
พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปสูก่ ารปฏิบัติ
4. การขับเคลื่อนงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข
8,000,000
ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
5. การขับเคลื่อนงานโดยความร่วมมือของภาครัฐกับภาคส่วน
20,234,200
ที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
6. เงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานจังหวัดชายแดนภาคใต้
20,763,100
แผนงาน 2 แผนงานยุทธศาสตร์
รวม 23,662,100
ป้ องกั น และแก้ ไ ข ปั ญ หาที่ มี โครงการรักษาความมั่นคงและป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติและ
15,083,300
ผลกระทบต่อความมั่นคง
ความมั่นคงทางทะเล
โครงการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ
8,578,800

29.33

แผนงาน 1 แผนงานบูรณาการ
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
ชายแดนภาคใต้

รายการงบประมาณ

8.16
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งบรายจ่าย
แผนงาน 3 แผนงานพื้นฐานด้าน
ความมั่นคง
งบดาเนินงาน

งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น

รายการงบประมาณ

งบประมาณ

สัดส่วน

รวม 106,940,300

36.86

รวม 37,288,700
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
28,704,700
2. ค่าสาธารณูปโภค
8,584,000
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม
1,274,800
1. ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1,274,800
รวม 68,376,800
ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ 1 พั ฒ นาและเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการขั บ เคลื่ อ น
29,010,900
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ
ค่าใช้จ่ ายที่ 2 การเสริม สร้างความพร้อ มในการรักษาอานาจ
12,577,300
อธิปไตย สถาบันหลัก ระบบการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
ค่าใช้จ่ายที่ 3 การเสริมสร้างความพร้อมในการรักษาดุลยภาพ
14,513,400
ทางการเมืองระหว่างประเทศ/ ปฏิสัมพันธ์กับภายนอกประเทศ
ค่าใช้จ่ายที่ 4 การบริหารจัดการองค์กรตามหลักบริหารจัดการที่ดี
4,675,000
ค่าใช้จ่ายที่ 5 รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ
310,000
ชั่วคราวและค่าใช้จ่ายในการเจรจาธุรกิจและประชุมนานาชาติ
ค่าใช้จ่ายที่ 6 การเสริมสร้างความพร้อมในการรักษาอาณาเขต
7,290,200
ดินแดน และฐานทรัพยากร

แผนงาน 4 แผนงานบุคลากร
ภาครัฐ

รวม 74,426,100
1. งบบุคลากร
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจา
1.1.1 เงินเดือน
1.1.2 ค่าจ้างประจา
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
2. งบดาเนินงาน

25.65

73,996,000
65,656,100
61,456,600
4,199,500
8,339,900
430,100

2.1 แผนการใช้ จ่ ายเงินงบประมาณ/แผนปฏิ บั ติ งาน ของ สมช. ตามแผนการเบิ กจ่ ายงบประมาณ
(ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 14 มกราคม 2563 มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563)
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แผนการใช้จ่ายงบประมาณจาแนกตามรายไตรมาส
แผนงาน
ม าต รก ารเร่ ง รั ด ก า ร
เบิกจ่ายภาพรวม ร้อยละ
แผนเบิกจ่ายรวมจานวน
(290,128,700 บาท)
ผลเบิกจ่าย
แผน งาน บู รณ าการฯ
(85,100,200 บาท)
งบรายจ่ายอื่น (ล้านบาท)
แผนเบิกจ่าย
ผลเบิกจ่าย
แผนงานยุทธศาสตร์ฯ
(23,662,100 บาท)
งบรายจ่ายอื่น (ล้านบาท)
แผนเบิกจ่าย
ผลเบิกจ่าย
แผนงานพื้นฐานฯ
(106,940,300 บาท)
งบดาเนินงาน (ล้านบาท)
แผนเบิกจ่าย
ผลเบิกจ่าย
งบรายจ่ายอื่น (ล้านบาท)
แผนเบิกจ่าย
เบิกจ่ายแล้ว
งบลงทุน (ล้านบาท)
แผนเบิกจ่าย
ผลเบิกจ่าย
แผนงานบุคลากรฯ
(74,426,100 บาท)
แผนเบิกจ่าย
ผลเบิกจ่าย

รวมวงเงิน

1 (ต.ค.-ธ.ค.)

2 (ม.ค.-มี.ค.)

3 (เม.ย.-มิ.ย.)

4 (ก.ค.-ก.ย.)

100

23

54

77

100

290,128,700

66,729,600

156,669,500

223,399,100

290,128,700

-

-

-

33,956,055.75 33,956,055.75
85,100,200

19,573,000

45,954,100

65,527,200

85,100,200

85,100,200
4,012,947.47

19,573,000
4,012,947.47

45,954,100
-

65,527,200
-

85,100,200
-

23,662,100

5,442,300

12,777,500

18,219,800

23,662,100

23,662,100
2,642,683.95

5,442,300
2,642,683.95

12,777,500
-

18,219,800
-

23,662,100
-

106,940,300

24,596,200

57,747,800

82,344,000

106,940,300

37,288,700
3,296,497.45

8,875,400
3,296,497.45

20,135,900
-

28,712,300
-

37,288,700
-

68,376,800
5,911,881.90

15,726,700
5,911,881.90

36,923,500
-

52,650,100
-

68,376,800
-

1,274,800
-

-

-

1,274,800
-

-

74,426,100

18,606,525

37,213,050

55,819,575

74,426,100

74,426,100
18,092,044.98

18,606,525
18,092,044.98

37,213,050
-

55,819,575
-

74,426,100
-

10

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจาแนกตามรายเดือน
แผนงาน

รวม

ต.ค. 62

พ.ย. 62

ธ.ค. 62

ม.ค. 63

ก.พ. 63

มี.ค. 63

เม.ย. 63

พ.ค. 63

มิ.ย. 63

ก.ค. 63

ส.ค. 63

ก.ย. 63

ภาพรวม

290,128,700

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

แผนงานบูรณาการฯ

85,100,200

6,524,300

6,524,300

6,524,400

8,793,700

8,793,700

8,793,700

6,524,300

6,524,300

6,524,500

6,524,300

6,524,300

6,524,400

แผนงานยุทธศาสตร์ฯ

23,662,100

1,814,100

1,814,100

1,814,100

2,445,000

2,445,100

2,445,100

1,814,100

1,814,100

1,814,100

1,814,100

1,814,100

1,814,100

แผนงานพื้นฐานฯ

106,940,300

8,200,600

8,200,700

8,200,800

10,819,100

10,819,100

10,819,100

9,375,800

8,101,000

8,101,000

8,101,000

8,101,000

8,101,000

งบดาเนินงาน

37,288,700

2,958,400

2,958,500

2,958,500

3,753,500

3,753,500

3,753,500

2,858,800

2,858,800

2,858,800

2,858,800

2,858,800

2,858,800

งบรายจ่ายอื่น

68,376,800

5,242,200

5,242,200

5,242,300

7,065,600

7,065,600

7,065,600

5,242,200

5,242,200

5,242,200

5,242,200

5,242,200

5,242,300

งบลงทุน

1,274,800

-

-

-

-

-

-

1,274,800

-

-

-

-

-

แผนงานบุคลากรฯ

74,426,100

6,202,175

6,202,175

6,202,175

6,202,175

6,202,175

6,202,175

6,202,175

6,202,175

6,202,175

6,202,175

6,202,175

6,202,175

หมายเหตุ :

1. แผนงานบูรณาการฯ : แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
2. แผนงานยุทธศาสตร์ฯ : แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
3. แผนงานพื้นฐานฯ : แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง
4. แผนงานบุคลากรฯ : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านความมั่นคง)
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3. สาระสาคัญของแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
แผนปฏิบัติราชการฯ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วยสาระสาคัญ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างความเป็นผู้นาด้านความมั่นคงของประเทศ
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
ประเทศมีความมั่น คงทุกมิติ สามารถรักษาผลประโยชน์ของชาติ และมีระบบกลไกการบริห ารจัดการ
ความมั่นคงที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
1. กาหนดทิศทางความมั่นคง และ เสริมสร้างศักยภาพการเป็นที่ปรึกษาและเสนอแนะนโยบาย แผน
ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
2. พัฒนากลไกรูปแบบและเครื่องมือการพัฒนานโยบายและการบริหารจัดการความมั่นคง
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการภัยด้านความมั่นคง
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
ประเทศมีความพร้อมบริหารจัดการภัยด้านความมั่นคง
กลยุทธ์
1. พัฒนาศักยภาพการประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคง การสร้างเครือข่ายประชาคมข่าวกรอง และ
การแจ้งเตือนสถานการณ์และภัยคุกคามด้านความมั่นคง
2. พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติให้พร้อมเผชิญวิกฤติการณ์
3. เสริมสร้างและพัฒนาระบบฐานข้อมูลความมั่นคง องค์ความรู้ด้านความมั่นคง และประสานความ
ร่วมมือกับหน่วยงานและสถาบันวิชาการทั้งภายในและภายนอกประเทศ
4. ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายด้านความมั่นคงความมั่นคง
5. เสริมสร้างความเข้าใจระหว่างฝ่ายการเมือง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงไปสู่การปฏิบัติ
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
ประเทศมั่นคงปลอดภัย ลดผลกระทบเชิงลบ คุณค่าหลักได้รับการปกป้อง และสามารถจัดการความท้าทาย
จากภายนอกได้ทุกรูปแบบ
กลยุทธ์
1. ป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อ ความมั่นคง ความปลอดภัยและการพัฒนา
2. ป้องกันและแก้ไขภัยคุกคามข้ามพรมแดน
3. เสริมสร้างความมั่นคงชายแดน และความมั่นคงทางทะเล
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4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 รักษาดุลยภาพทางการเมืองระหว่างประเทศ
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
สภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศเอื้อต่อการรักษาผลประโยชน์ของชาติ และการพัฒนาผลประโยชน์ด้าน
ความมั่นคงร่วมกับประเทศอื่น ๆ
กลยุทธ์
1. กาหนดท่าทีและประสานขับเคลื่อนการดาเนินความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงกับ
ต่างประเทศ
2. เสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศรอบบ้าน อาเซียนและนานาชาติ
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
ประชาชนในพื้นที่มีความมั่นคงปลอดภัย พร้อมพัฒนาสู่ความมั่งคั่งยั่งยืน
กลยุทธ์
1. กาหนดทิศทางและขับเคลื่อนนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
2. ขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ และแสวงหาทางออกด้วยสันติวิธี
6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับขีดความสามารถการบริหารจัดการภายในองค์กร
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี และสร้างบุคลากรสู่การเป็นนักความมั่นคงมืออาชีพ
กลยุทธ์
1. สร้างและพัฒนาบุคลากรให้เป็นนักยุทธศาสตร์ความมั่นคงมืออาชีพ
2. ส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล และเชื่อมโยงฐานข้อมูล
ด้านความมั่นคงสนับสนุนการปฏิบัติงาน
3. พัฒนารูปแบบและการบริหารจัดการภายในองค์กรให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ ตอบสนอง
ต่อสถานการณ์ด้านความมั่นคงที่เปลี่ยนแปลงไป
4. เสริมสร้างระบบคุณ ธรรมความโปร่งใสและเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานและสร้างกลไกการป้องกัน
การทุจริต
5. บริหารจัดการสถานที่ปฏิบัติงานพร้อมจัดให้มีระบบสนับสนุนการทางานอย่างเหมาะสม เพื่อรองรับ
การขยายตัวขององค์กรในอนาคต
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สรุปแผนปฏิบัติราชการ สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2563
ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

เสริมสร้างความเป็น
ผู้นาด้านความมั่นคง
ของประเทศ

ประเทศมีความมั่นคง
ทุกมิติ สามารถรักษา
ผลประโยชน์ของชาติ
และมีระบบกลไกการ
บริหารจัดการความ
มั่นคงที่มี
ประสิทธิภาพ

เสริมสร้างศักยภาพ
การบริหารจัดการภัย
ด้านความมั่นคง

กลยุทธ์

กาหนดทิศทางความมั่นคง
และ เสริมสร้างศักยภาพการ
เป็นที่ปรึกษาและเสนอแนะ
นโยบาย แผนยุทธศาสตร์
ด้านความมั่นคง
พัฒนากลไกรูปแบบและ
เครื่องมือการพัฒนา
นโยบายและการบริหาร
จัดการความมั่นคง
ประเทศมีความพร้อม พัฒนาศักยภาพการ
บริหารจัดการภัยด้าน ประเมินสถานการณ์ด้าน
ความมั่นคง
ความมั่นคง การสร้าง
เครือข่ายประชาคมข่าว
กรอง และการแจ้งเตือน
สถานการณ์และภัยคุกคาม
ด้านความมั่นคง
พัฒนาระบบการ
เตรียมพร้อมแห่งชาติให้
พร้อมเผชิญวิกฤติการณ์

โครงการ/รายการ
งบประมาณ
แผนงานพื้นฐาน
ค่าใช้จ่ายที่ 1,2,3,6
แผนงานยุทธศาสตร์
(โครงการ
เตรียมพร้อมฯ)
แผนงานพื้นฐาน
ค่าใช้จ่ายที่ 1

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

งบประมาณ

หน่วยรับผิดชอบ

จานวนของนโยบาย
ข้อเสนอแนะ แนวทาง และ
มาตรการ เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหาความมั่นคง

5 เรื่อง/ปี

32,432,400

ระดับประสิทธิภาพการ
ดาเนินงานของหน่วยงาน
ด้านการจัดการความมั่นคง

ร้อยละ 80

6,382,300

จานวนรายงานการประเมิน
สถานการณ์ความมั่นคง

4 ฉบับ/ปี

8,708,500

แผนงานพื้นฐาน
ค่าใช้จ่ายที่ 1

สปภ.

ระดับความสาเร็จการพัฒนา
ระบบการเตรียมพร้อม
แห่งชาติให้พร้อมเผชิญกับ
ภาวะไม่ปกติและจัดการ
ความเสีย่ งอย่างบูรณาการ

ร้อยละ 80

8,578,800

แผนงานยุทธศาสตร์
(โครงการ
เตรียมพร้อมฯ)

สตป.

สนผ. สภน. สภช.
สปภ. สตป. สชป. กกม.

สนผ.
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ประเด็นยุทธศาสตร์

ขับเคลื่อนงานด้าน
ความมั่นคงไปสู่การ
ปฏิบัติ

เป้าประสงค์

ประเทศมั่นคง
ปลอดภัย ลด
ผลกระทบเชิงลบ
คุณค่าหลักได้รับการ
ปกป้อง และสามารถ
จัดการความท้าทาย

โครงการ/รายการ
งบประมาณ
แผนงานพื้นฐาน
ค่าใช้จ่ายที่ 1

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

งบประมาณ

หน่วยรับผิดชอบ

เสริมสร้างและพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลความ
มั่นคง องค์ความรู้ด้าน
ความมั่นคง และประสาน
ความร่วมมือกับหน่วยงาน
และสถาบันวิชาการทั้ง
ภายในและภายนอก
ประเทศ
ปรับปรุงและพัฒนา
กฎหมายด้านความมั่นคง
ความมั่นคง
เสริมสร้างความเข้าใจ
ระหว่างฝ่ายการเมือง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
การมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน
ป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบต่อ ความมั่นคง
ความปลอดภัยและการ
พัฒนา

ระดับความสาเร็จการจัดทา
ฐานข้อมูลด้านความมั่นคง

ร้อยละ 100

4,595,100

ร้อยละความพึงพอใจของ
ภาคส่วนต่างๆ

ร้อยละ 80

6,872,300

แผนงานพื้นฐาน
ค่าใช้จ่ายที่ 1

สนผ. กพบ.

ระดับความสาเร็จการพัฒนา
กฎหมายความมั่นคง

ร้อยละ 80

1,837,900

แผนงานพื้นฐาน
ค่าใช้จ่ายที่ 1

กกม.

ร้อยละความสาเร็จการ
ขับเคลื่อนนโยบาย แผน
แนวทาง ด้านความมั่นคง

ร้อยละ 80

18,495,200

แผนงานพื้นฐาน
ค่าใช้จ่ายที่ 2,3,6
แผนงานยุทธศาสตร์
(โครงการความ
ร่วมมือฯ)

สภน. สชป. สภช.

สมศ.
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เป้าประสงค์
จากภายนอกได้ทุก
รูปแบบ

รักษาดุลยภาพทาง
การเมืองระหว่าง
ประเทศ

ขับเคลื่อนการแก้ไข
ปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

สภาวะแวดล้อม
ระหว่างประเทศเอื้อ
ต่อการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติ
และการพัฒนา
ผลประโยชน์ด้าน
ความมั่นคงร่วมกับ
ประเทศอื่น ๆ
ประชาชนในพื้นที่มี
ความมั่นคงปลอดภัย
พร้อมพัฒนาสู่ความ
มั่งคั่งยั่งยืน

กลยุทธ์
ป้องกันและแก้ไขภัย
คุกคามข้ามพรมแดน

เสริมสร้างความมั่นคง
ชายแดน และความมั่นคง
ทางทะเล
กาหนดท่าทีและประสาน
ขับเคลื่อนการดาเนิน
ความสัมพันธ์และความ
ร่วมมือด้านความมั่นคงกับ
ต่างประเทศ
เสริมสร้างความร่วมมือ
ด้านความมั่นคงกับ
ประเทศรอบบ้าน อาเซียน
และนานาชาติ
กาหนดทิศทางและ
ขับเคลื่อนนโยบายการ
บริหารและการพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้
ขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุย
เพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดน

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

งบประมาณ

จานวนแนวทางมาตรการ
การประสานและขับเคลื่อน
แผนด้านความมั่นคง

3 เรื่อง/ปี

18,495,200

ระดับความสัมพันธ์และ
ความร่วมมือด้านความ
มั่นคงในทุกมิติกับประเทศ
มหาอานาจและประเทศที่มี
ความสาคัญทางยุทธศาสตร์
จานวนประเทศทีม่ ีประเด็น
ความร่วมมือตามกรอบ
ความร่วมมือด้านความ
มั่นคงกับต่างประเทศ
จานวนเหตุการณ์ความ
รุนแรงลดลง ร้อยละ 35
เทียบกับปี 2560

ร้อยละ 80

25,685,200

3 ประเทศ/ปี

20,732,800

ร้อยละ 35

80,675,800

ระดับ 5

6,672,600

ระดับความสาเร็จของการ
พูดคุยเพื่อสันติสุข

โครงการ/รายการ
หน่วยรับผิดชอบ
งบประมาณ
แผนงานพื้นฐาน
สภน. สชป. สภช.
ค่าใช้จ่ายที่ 2,3,6
แผนงานยุทธศาสตร์
(โครงการความร่วมมือฯ)

แผนงานพื้นฐาน
ค่าใช้จ่ายที่ 1,2,3,6
แผนงานยุทธศาสตร์
(โครงการความ
ร่วมมือฯ)
แผนงานพื้นฐาน
ค่าใช้จ่ายที่ 1,2,3,6
แผนงานยุทธศาสตร์
(โครงการความร่วมมือฯ)
แผนงานบูรณาการ
ขับเคลื่อนการแก้ไข
ปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
แผนงานบูรณาการ
ขับเคลื่อนการแก้ไข

สรป. สภช. สปภ.
สชป.

สรป. สภช. สปภ.
สชป.

สชต. สล.คปต.

สล.คพส.
16

ประเด็นยุทธศาสตร์

ยกระดับขีด
ความสามารถการ
บริหารจัดการภายใน
องค์กร

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

ภาคใต้ และแสวงหาทางออก
ด้วยสันติวิธี
อานวยการ บริหารและ
พัฒนาการบูรณาการการ
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ
แผนงานบูรณาการ และ
การประเมินสถานการณ์
เชิงยุทธศาสตร์
สานักงานสภาความ สร้างและพัฒนาบุคลากร
มั่นคงแห่งชาติ มีการ ให้เป็นนักยุทธศาสตร์ความ
พัฒนาระบบบริหาร มั่นคงมืออาชีพ
จัดการตามหลักการ ส่งเสริมและพัฒนาระบบ
บริหารกิจการ
สารสนเทศและเทคโนโลยี
บ้านเมืองที่ดี และ
ตามแผนปฏิบัติการดิจิทลั
สร้างบุคลากรสู่การ
และเชื่อมโยงฐานข้อมูล
เป็นนักความมั่นคงมือ ด้านความมั่นคงสนับสนุน
อาชีพ
การปฏิบัติงาน
พัฒนารูปแบบและการ
บริหารจัดการภายใน
องค์กรให้มีความคล่องตัว
และมีประสิทธิภาพ
ตอบสนองต่อสถานการณ์

ตัวชี้วัด

โครงการ/รายการ
งบประมาณ
ปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
แผนงานบูรณาการ
ขับเคลื่อนการแก้ไข
ปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

เป้าหมาย

งบประมาณ

หน่วยรับผิดชอบ

ร้อยละความสาเร็จ/
ผลสัมฤทธิ์ของการแก้ไข
ปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้

ร้อยละ 60

80,675,800

ร้อยละของบุคลากรได้รบั
การพัฒนาสมรรถนะตาม
เกณฑ์ที่กาหนด
ร้อยละความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อการปฏิบัติงาน
ในองค์กร

ร้อยละ 80

846,000

แผนงานพื้นฐาน
ค่าใช้จ่ายที่ 4,5

สลก. - กบท.

ร้อยละ 80

536,000

แผนงานพื้นฐาน
ค่าใช้จ่ายที่ 4

สลก. - กบท.

ร้อยละความสาเร็จการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ
ตามแผนดิจิทัล

ร้อยละ 80

851,400

แผนงานพื้นฐาน
ค่าใช้จ่ายที่ 4

สลก. – ศทส.

สชต. สล.คปต.
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เป้าประสงค์

กลยุทธ์
ด้านความมัน่ คงที่
เปลี่ยนแปลงไป
เสริมสร้างระบบคุณธรรม
ความโปร่งใสและเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบงานและ
สร้างกลไกการป้องกันการ
ทุจริต
บริหารจัดการสถานที่
ปฏิบัติงานพร้อมจัดให้มี
ระบบสนับสนุนการทางาน
อย่างเหมาะสม เพื่อรองรับ
การขยายตัวขององค์กรใน
อนาคต

โครงการ/รายการ
งบประมาณ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

งบประมาณ

หน่วยรับผิดชอบ

ร้อยละการเบิกจ่ายเป็นตาม
เป้าหมาย มาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณ

ร้อยละ 100
(ตามเป้าหมาย
รัฐบาล)

615,600

แผนงานพื้นฐาน
ค่าใช้จ่ายที่ 1,4

สลก. – กบค.
สนผ. – กพน.

ระดับความสาเร็จการ
ดาเนินการตามคารับรอง
การปฏิบัตริ าชการ

ระดับ 3

467,500

แผนงานพื้นฐาน
ค่าใช้จ่ายที่ 4

กพบ.

ระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสการดาเนินงานของ
หน่วยงาน (ITA)
ระดับความสาเร็จการปรับปรุง
และพัฒนาอาคารสถานที่เพื่อ
รองรับการขยายตัวในอนาคต

ระดับ 3

539,000

แผนงานพื้นฐาน
ค่าใช้จ่ายที่ 1

ศปท.

ร้อยละ 80

2,041,300

แผนงานพื้นฐาน
ค่าใช้จ่ายที่ 1,4

พอย.
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รายละเอียดงบประมาณขับเคลื่อนภารกิจ (งบรายจ่ายอื่น) เชื่อมโยงเป้าหมายเชิงนโยบายกับเป้าหมายการให้บริการของหน่วยงานตามแผนงานงบประมาณ
เป้าหมายเชิงนโยบาย

เป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน

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

เป้ า หมาย: ประเทศมี น โยบาย ยุ ท ธศาสตร์
มาตรการ แนวทางด้านความมั่นคงที่มีความ
พร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาและภัย
คุ ก คามด้ า นความมั่ น คง รวมทั้ ง คลี่ ค ลาย
ปัญหาความขัดแย้งในสังคม
ตัวชี้วัด
1. จ านวนนโยบาย ยุ ท ธศาสตร์ มาตรการ
แนวทาง และแผนด้านความมั่นคง
2. ร้อยละของหน่วยงานภาครัฐที่ดาเนินงาน
ตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความ
มั่นคงแห่งชาติ
3. จานวนรายงานสถานการณ์ความมั่นคง

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

เรื่อง

5

ร้อยละ

80

ฉบับ

4

ผลผลิต/ โครงการ

งบประมาณ

ผลผลิ ต :นโยบาย ยุ ท ธศาสตร์ แผนแม่ บ ท
มาตรการ แนวทางเพื่อ เสริม สร้างและรักษา
ความมั่นคงแห่งชาติ

88,427,400

โครงการ
1. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อน
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ
2. การเสริ ม สร้ า งความพร้ อ มในการรั ก ษา
อานาจอธิปไตย สถาบันหลัก ระบบการเมือง
เศรษฐกิจ และสังคม
3. การเสริ ม สร้ า งความพร้ อ มในการสร้ า ง
ดุล ยภาพทางการเมื อ งระหว่างประเทศและ
ปฏิสัมพันธ์กับภายนอกประเทศ
4. การบริหารจัดการองค์กรตามหลักบริหาร
จัดการที่ดี
5. การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
6. การเสริ ม สร้ า งความพร้ อ มในการรั ก ษา
อาณาเขต ฐานทรั พ ยากร และโครงสร้ า ง
พื้นฐาน
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เป้าหมายเชิงนโยบาย

เป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน

นโยบายที่ 2 การสร้างความมั่นคงและ
ความปลอดภัยของประเทศ และความ
สงบสุขของประเทศ
นโยบายที่ 4 การสร้างบทบาทของไทยใน
เวทีโลก

เป้ าหมาย : ประเทศมี น โยบาย ยุ ท ธศาสตร์
มาตรการ แนวทางด้ า นความมั่ น คงและ
เสริ ม สร้ า งความร่ ว มมื อ ด้ านความมั่ น คงกั บ
ต่ า งประเทศ ในการรั ก ษาความมั่ น คงและ
ความสงบเรี ย บร้ อ ยภายใน ความมั่ น คง
ชายแดนและทางทะเลและการขั บ เคลื่ อ น
ยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ
ตัวชี้วัด
1. ตั ว ชี้ วั ด เชิ ง ปริ ม าณ:จ านวนประเทศที่ มี
ประเด็ น ความความร่ วมมื อ ตามกรอบความ
ร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ
2. จานวนมาตรการ แนวทาง เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การก่อการ
ร้าย และความมั่นคงทางทะเล
3. ร้ อ ยละความส าเร็ จ ของการขั บ เคลื่ อ น
โครงการส าคั ญ ฯ รองรั บ แผนความมั่ น คง
แห่งชาติทางทะเล (พ.ศ. 2558 - 2564)
4. จานวนมาตรการ แนวทาง ในการขับเคลื่ อน
ยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ
5. ร้ อยละของจ านวนหน่ วยงาน ก าหนดแผนงาน
โครงการ รองรับยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

ผลผลิต/ โครงการ

งบประมาณ

โครงการ
1. โครงการรักษาความมั่นคงและป้องกันภัย
คุกคามข้ามชาติและความมั่นคงทางทะเล
2. โครงการพั ฒ นาระบบการเตรี ย มพร้ อ ม
แห่งชาติ

จานวนประเทศ

3

เรื่อง

3

ร้อยละ

80

เรื่อง

2

ร้อยละ

80
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เป้าหมายเชิงนโยบาย

เป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

นโยบายเร่ งด่ ว น : นโยบายที่ 9 การ เป้าหมาย
แก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด และสร้ า ง 1. เพิ่มประสิทธิภาพงานข่าวกรองและบูรณาการ
ความสงบสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดน ฐานข้อมูลความมั่นคง
1.1 ภาพสถานการณ์ด้านการข่าวสอดคล้อง
ภาคใต้
กันทุกระดับ
1.2 สนั บ สนุ น ข้ อ มู ล ให้ ทุ ก กลยุ ท ธ์ บ รรลุ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
สนับสนุนข้อมู ลให้กลยุท ธ์ในแผนปฏิบั ติการ
ป้องกันและแก้ไขปัญ หาความไม่สงบในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้บรรลุเป้าหมาย
เป้าหมาย
2. การพูดคุยเพื่อสันติสุข
2.1 การพู ด คุ ย ที่ มี ผ ลให้ ค วามรุ น แรงลด
น้อยลง
2.2 การพู ด คุยที่ มี ผลให้ค วามคิ ดแบ่งแยก
ดินแดนลดลง
ตัวชี้วัด
ระดับความสาเร็จของการพูดคุยเพื่อสันติสุข
เป้าหมาย
3. การพัฒนาและปรับปรุง

ผลผลิต/ โครงการ

งบประมาณ

โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
งานข่าวกรองและบูรณาการฐานข้อมูลความ
มั่นคงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

เรื่อง

1

โครงการที่ 2 : โครงการแสวงหาทางออกจาก
ความขัดแย้งโดยสันติวิธี

ระดับ

5
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒ นาและปรับปรุง
ประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล
21

เป้าหมายเชิงนโยบาย

เป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

ร้อยละ

60

ผลผลิต/ โครงการ

งบประมาณ

3.1 เจ้าหน้ าที่ รัฐมีความพร้อม มีทั กษะ มี
ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานได้ผลสัมฤทธิ์
เป็ น ไปตามเป้ าหมาย และวัต ถุป ระสงค์ ข อง
แผนปฏิบัติการ
3.2 กลไกการแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
ร้อยละความสาเร็จ/ผลสัมฤทธิ์ของการแก้ไข
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

หมายเหตุ
สานักงานฯ โอนงบประมาณให้ ศูนย์ต่อต้านการก่อการร้ายสากล กองบัญชาการกองทัพไทย ดาเนินการ รวม 4,130,000 บาท ในรายการค่าใช้จ่ายที่ 1.7 การบริหารงานด้านการข่าว
การก่อการร้าย จานวน 450,000 บาท และค่าใช้จ่ายที่ 6.4 งานดารงขีดความสามารถในการปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล จานวน 3,680,000 บาท
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งบประมาณตามภารกิจสนับสนุน (การดาเนินงานในลักษณะรายจ่ายประจาและงบลงทุน)
ประเภทรายจ่าย
แผนงาน บุคลากรภาครัฐ

รวมทั้งสิ้น (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.)

74,426,100

18,606,525

37,213,050

55,819,575

74,426,100

73,996,000

18,499,000

36,998,000

55,497,000

73,996,000

เงินเดือนและค่าจ้างประจา

65,656,100

16,414,025

32,828,050

49,242,075

65,656,100

ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

8,339,900

2,084,975

4,169,950

6,254,925

8,339,900

430,100

107,525

215,050

322,575

430,100

38,563,500

9,322,175

18,644,350

29,241,325

38,563,500

37,288,700

9,322,175

18,644,350

27,966,525

37,288,700

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

28,704,700

7,176,175

14,352,350

21,528,525

28,704,700

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

8,584,000

2,146,000

4,292,000

6,438,000

8,584,000

1,274,800

-

-

1,274,800

-

1,274,800

-

-

1,274,800

-

1. งบบุคลากร

2. งบดาเนินงาน
แผนงานความมั่นคงพื้นฐาน
1. งบดาเนินงาน

2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย

24

รายละเอียดงบประมาณขับเคลื่อนภารกิจ (งบรายจ่ายอื่น) จาแนกตาม สานัก/ ศูนย์/ กลุ่มงาน
สานัก/ กลุ่มงาน
สนผ.
กพน.

ค่าใช้จ่าย

งบประมาณ

1.1 การขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ

6,382,300

6.5 การสื่อสารสาธารณะด้านความมั่นคง

422,700

1.8 งานพัฒนาแผนปฏิบตั ิราชการภายในองค์กร

226,800
รวม

สปภ.

1.3 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ข่าวกรองแห่งชาติ

8,708,500
รวม

สตป.

1,285,800

1. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ

8,578,800
9,864,600

1.3 ความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ (JWG ไทย – เวียดนาม)

2,083,500

3.4 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความมั่นคงของไทยต่อประเทศรอบบ้าน

379,900

3.5 การขับเคลื่อนงานบริหารจัดการชายแดนในมิตคิ วามมั่นคง

1,440,400

3.6 การขับเคลื่อนงานพัฒนาร่วมในอนุภูมิภาค

1,387,100

6.1 การขับเคลื่อนงานการจัดการงานเขตแดน

305,000

1.6 การขับเคลื่อนแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล

4,700,000
รวม

สภช.

8,708,500

1.2 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ
รวม

สชป.

7,031,800

10,295,900

2.4 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ
2.4 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ
(JWG ไทย – มาเลเซีย)
2.4 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ
(การประชุมหารือด้านความมั่นคงระหว่างไทย – ออสเตรเลีย)

2,650,900

2.5 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย

1,910,700

1.1 ความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ (JWG ไทย – อินเดีย)

2,280,800

1.4 ความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ (JWG ไทย – มาเลเซีย)

1,459,000

1.5 ความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ (BIMSTEC)

2,760,000

141,000
1,200,000

รวม

12,402,400
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สานัก/ กลุ่มงาน

สภน.

ค่าใช้จ่าย

งบประมาณ

2.1 การขับเคลื่อนงานความมั่นคงของสถาบันหลัก
2.2 การขับเคลื่อนการบริหารจัดการยุทธศาสตร์ผู้หลบหนีเข้าเมืองและการโยกย้ายถิ่น
ฐานประชากรแบบไม่ปกติ
2.3 การขับเคลื่อนงานการติดตามและประเมินสถานการณ์ความมั่นคงภายในประเทศ
ด้านสังคมจิตวิทยา และสิทธิมนุษยชน

1,745,600

6.3 การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาผู้หนีภยั จากการสู้รบ

724,200
รวม

2.4 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ
(JWG ไทย – รัสเซีย)
3.1 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ต่อประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
สรป.

3.2 การสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับนานาประเทศและการขับเคลื่อนท่าทีของ
ไทยต่อประเทศมหาอานาจ

4,202,300

3.3 การขับเคลื่อนงานการลดอาวุธและการควบคุมอาวุธตามแบบ

1,903,700

6.3 การขับเคลื่อนงานการไม่แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง

2,158,300

1.2 ความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ (JWG ไทย – รัสเซีย)

1,800,000
15,564,300

2.6 การขับเคลื่อนแผนส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศไทย

1,000,000

1. การเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการฐานข้อมูลด้านความมั่นคง
3. การอานวยการ ประสานงาน นานโยบายการบริหารการพัฒนาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ไปสู่การปฏิบัติ

3,271,300
10,301,700

1. การขับเคลื่อน กากับ และติดตามผลตามแผนปฏิบัตกิ ารป้องกันและแก้ไขปัญหาความ
ไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามแผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมัน่ คง
2. การสร้างความเข้าใจการดาเนินนโยบายของรัฐและเรื่องสิทธิมนุษยชนโดยกลไกของรัฐบาล

สล.คพส.

5,721,200

5,200,000

รวม

สล.คปต.

1,221,000

300,000

รวม
สชต.

2,030,400

4. การขับเคลื่อนงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาควาไม่สงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
5. การขับเคลื่อนงานโดยความร่วมมือของภาครัฐกับภาคส่วนที่เกีย่ วข้องในระดับพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้
6. เงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบตั ิงานจังหวัดชายแดนภาคใต้

14,573,000
10,540,000
5,317,300
8,000,000
20,234,200
20,763,100

รวม
7. สานักงานเลขานุการคณะกรรมการอานวยการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้

64,854,600

รวม

6,672,600

6,672,600
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สานัก/ กลุ่มงาน
สมศ.

ค่าใช้จ่าย

งบประมาณ

1.4 การพัฒนาองค์ความรู้ด้านความมั่นคง

4,595,100
รวม

กพบ.

1.8 การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร

490,000

4.7 การจัดทาคารับรองการปฏิบตั ิราชการเพื่อการพัฒนาองค์กร

467,500
รวม

กกม.

473,300

4.4 งานสารบรรณและประชาสัมพันธ์ (การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทางราชการ)

246,700
980,000

4.5 การสนับสนุนการบริหารงานพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ

1,061,300
536,000

5.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว

310,000

851,400
539,000

1.9 การปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
รวม

ศตก.

846,000
851,400

4.6 การพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่ายสื่อสาร
รวม

ศปท.

2,041,300

4.2 การบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รวม

ศทส.

720,000

1.1 การขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พอย.)
รวม

กบท.

650,000

4.4 งานสารบรรณและประชาสัมพันธ์ (ส่งเสริมและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์)
รวม

พอย.

388,800
650,000

4.3 การบริหารการประชุม
รวม

กบส.

1,837,900
388,800

4.1 การบริหารการเงินและการคลัง
รวม

กบป.

957,500
1,837,900

1.5 การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้กฎหมายความมั่นคง
รวม

กบค.

4,595,100

539,000

1.7 การบริหารงานด้านการข่าวการก่อการร้าย

450,000

6.4 งานดารงขีดความสามารถในการปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล

3,680,000
รวม

4,130,000
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บัญชีอักษรย่อหน่วยงานภายในสานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ลาดับ

ชื่อย่อ

ชื่อสานัก / กลุ่มงาน (เต็ม)

1

สนผ.

สานักนโยบายและแผนความมั่นคง

2

สภน.

สานักยุทธศาสตร์ความมั่นคงภายในประเทศ

3

สชป.

สานักยุทธศาสตร์ความมั่นคงกิจการชายแดนและประเทศรอบบ้าน

4

สรป.

สานักยุทธศาสตร์ความมั่นคงระหว่างประเทศ

5

สภช.

สานักยุทธศาสตร์ความมั่นคงเกี่ยวกับภัยคุกคามข้ามชาติ

6

สตป.

สานักยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมและการป้องกันประเทศ

7

สปภ.

สานักประเมินภัยคุกคาม

8

สชต.

สานักยุทธศาสตร์ความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้และชนต่างวัฒนธรรม

9

สมศ.

สถาบันความมั่นคงศึกษา

10

กพบ.

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

11

กกม.

กลุ่มงานกฎหมาย

12

กพน.

กลุ่มงานพัฒนาแผนปฏิบัติราชการภายในองค์กร

13

กบค.

กลุ่มงานบริหารงานคลัง

14

กบส.

กลุ่มงานบริหารงานสารบรรณและประชาสัมพันธ์

15

พอย.

กลุ่มงานบริหารพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ

16

กบท.

กลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

17

ศทส.

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

18

กบป.

กลุ่มงานบริหารการประชุม

19

ศปท.

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

20

สล.คปต.

สานักเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

21

สล.คพส.

สานักงานเลขานุการคณะกรรมการอานวยการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
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