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แ ผ น ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร
ร า ย ปี
สำ นั ก ง า น ส ภ า ค ว า ม มั่ น ค ง แ ห่ ง ช า ติ

คํานํา
ตามที่คณะรัฐมนตรี ไดมีมติเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เห็นชอบจําแนกแผนออกเปน
๓ ระดับ ประกอบดวย แผนระดับที่ ๑ ไดแก ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนระดับที่ ๒ ไดแก แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนปฏิรูปประเทศ และนโยบายและ
แผนระดับชาติ วาดวยความมั่นคงแหงชาติ แผนระดับที่ ๓ หมายถึง แผนที่จัดทําขึ้นเพื่อสนับสนุน
การดําเนินงานของแผนระดับที่ ๑ และแผนระดับที่ ๒ ใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว
สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ ไดสรุปขอมูลพื้นฐานของหนวยงาน เพื่อนําไปสู
การกําหนดทิศทาง แผนงาน/โครงการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งแสดงใหเห็นถึงกิจกรรม
หนวยงานที่รับผิดชอบ แผนการดําเนินงาน ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และงบประมาณ ประเภทของ
งบประมาณ และความสอดคล อ งเชื่ อมโยงกับ ยุ ทธศาสตร /แผน/นโยบายระดับ ชาติ รวมทั้ ง ไดมี
การกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการการไปสูการปฏิบัติ และแนวทางการติดตาม
และประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ ดวย
แผนปฏิบัติราชการรายป (พ.ศ. ๒๕๖๕) ของสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ จึงมี
ความสําคัญในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสํานักงานฯ เพื่อให
บรรลุวิสัยทัศน “องคกรนําดานความมั่นคงแบบองครวม บนพื้นฐานการรักษาผลประโยชนแหงชาติ
และบริหารจัดการความมั่นคงทุกมิติอยางสมดุลและยั่งยืน” ไดอยางเปนรูปธรรม ตอไป

กองนโยบายและยุทธศาสตรความมั่นคง
สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ

สารบัญ
เรื่อง

หนา

สวนที่ ๑ บทสรุปผูบริหาร

๑–๔

สวนที่ ๒ กรอบแนวคิดในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการรายป
และความสอดคลองกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยของมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
สวนที่ ๓ สาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการรายป (พ.ศ. ๒๕๖๕)

๕ – ๑๘
๑๙ – ๔๒

แผนปฏิบัตริ าชการรายป (พ.ศ. ๒๕๖๕) ของสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ

แผนปฏิบัติราชการรายป (พ.ศ. ๒๕๖๕)
ของ สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ
สวนที่ ๑ บทสรุปผูบริหาร
พระราชกฤษฎี ก าว า ดว ยหลั กเกณฑ และวิ ธี การบริ ห ารกิ จ การบ า นเมื อ งที่ ดี พ.ศ.
๒๕๔๖ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๙ ที่ไดกําหนดไววา การบริหารราชการเพื่อ ให
เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐใหสวนราชการตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๕ ป และรายป
เพื่อเปนแผนในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ แผนระดับที่ ๒ นโยบายรัฐบาล รวมทั้งแผนระดับ
ที่ ๓ ที่เกี่ยวของไปสูการปฏิบัติที่ชัดเจนและเปนรูปธรรม โดยแผนปฏิบัติราชการของหนวยงาน
ต อ งมี ร ายละเอี ย ดของขั้ น ตอน ระยะเวลา และงบประมาณ ที่ จ ะต อ งใช ใ นการดํ า เนิ น การ
เปาหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความสําเร็จของภารกิจ และตองจัดใหมี
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑและวิธีการที่สวน
ราชการกําหนด
สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ ไดจัดทําแผนการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามกรอบแผนปฏิบัติราชการ ๓ ป สมช. (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) โดยสอดคลองกับ
ภารกิจของประเทศและภารกิจของหนวยงาน ไดแก ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นความมั่นคง แผนแมบทเฉพาะกิจภายใตยุทธศาสตร
ชาติ อั น เป น ผลมาจากสถานการณ โ ควิ ด – ๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ นโยบายและแผน
ระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ตลอดจนยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใชจายเงินงบประมาณ
กําหนดเปนกรอบแนวทางในการจัดทําแผนฯ ปรากฏรายละเอียด ดังนี้
วิสัยทัศน
“องคกรนําดานความมั่นคงแบบองครวม บนพื้นฐานการรักษาผลประโยชนแหงชาติ
และบริหารจัดการความมั่นคงทุกมิติอยางสมดุลและยั่งยืน”
พันธกิจ
๑. กําหนดทิศทาง ใหคําปรึกษา และเสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร แนวทางและแผนดาน
ความมั่นคงแหงชาติ ใหสอดคลองกับสถานการณและการเปลี่ยนแปลงทั้งในปจจุบันและอนาคต

กลุมงานพัฒนาแผนปฏิบัติราชการภายในองคกร กองนโยบายและยุทธศาสตรความมั่นคง
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๒. อํานวยการ ประสาน และติดตามประเมินผล เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร แนวทาง
ดานความมั่นคง ไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
๓. ประเมินสถานการณดานความมั่นคง และการเตรียมความพรอมแหงชาติและบริหารวิกฤติ
ความมั่นคงในการรับมือภัยคุกคามดานความมั่นคง
๔. พัฒนาองคความรูความมั่นคงและเสริมสรางเครือขายความรวมมือกับทุกภาคสวน
๕. พัฒนาประสิทธิภาพและเสริมสรางสมรรถนะองคกรและบุคลากร เพื่อเปนองคกรหลักดาน
ความมั่นคง

ภารกิจของกฎหมายจัดตั้งสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ
พระราชบัญญัติสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๒๑ หมวด ๓ กําหนดให
สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติมีหนาที่อํานาจ ดังนี้
๑. รับผิดชอบในงานธุรการของสภา และศึกษาและรวบรวมขอมูลดานความมั่นคงที่เกี่ยวกับงาน
ของสภา
๒. จัดทํารางนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติตามเปาหมายและแนวทาง
ที่สภากําหนดเพื่อเสนอตอสภา
๓. เสนอแนะและให ความเห็น ตอสภาหรื อคณะรัฐ มนตรี เพื่อประกอบการพิจารณากํ าหนด
นโยบาย ยุทธศาสตร แผนงาน และการอื่นที่เกี่ยวของกับความมั่นคงแหงชาติ
๔. ใหคําปรึกษา เสนอแนะ และใหความเห็น ตลอดจนอํานวยการและประสานการปฏิบัติงาน
ใด ๆ เพื่อใหเปนไปตามนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
๕. ติดตาม ประเมิน วิเคราะห และแจงเตือนสถานการณดานความมั่นคง การเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ สภาวะแวดลอมดานความมั่นคงในเชิงยุทธศาสตร พิสูจนทราบและคาดการณภัยคุกคาม และ
การประเมินกําลังอํานาจของชาติ
๖. ประสานงานหรือรวมมือกับหนวยงานตางประเทศในกิจการดานความมั่นคงระหวางประเทศ
ดานความมั่นคงในเชิงยุทธศาสตร ดานการประเมินสภาวะแวดลอม และดานวิชาการที่เกี่ยวกับความมั่นคง
๗. ศึกษา วิจัย รวบรวม พัฒนา สงเสริม และเผยแพรขอมูลหรือองคความรูเกี่ยวกับความมั่นคง
แหงชาติ
๘. ปฏิ บั ติ ห น า ที่ อื่ น ตามที่ บั ญ ญั ติ ไ ว ใ นพระราชบั ญ ญั ติ นี้ แ ละกฎหมายอื่ น หรื อ ตามที่ ส ภา
นายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
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โครงสรางสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ

การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการไปสูการปฏิบัติ
สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ ไดกําหนดแนวทางในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการรายป
(พ.ศ. ๒๕๖๕) ของสํานักงานฯ ไปสูการปฏิบัติ ดังนี้
๑. การถายทอดแผนปฏิบัติราชการใหทุกสวนงานและบุคลากรไดรับทราบ ดังนี้
๑.๑ การถายทอดโดยตรงไปยังบุคลากรในโอกาสตาง ๆ อาทิ การประชุม และการสัมมนา
๑.๒ การถายทอดผานชองทางการสื่อสารตาง ๆ อาทิ หนังสือเวียน
๑.๓ การถ า ยทอดผ า นการจั ด การความรู เพื่ อ เป น เครื่ อ งมื อ นํ า ไปสู ก ารขั บ เคลื่ อ น
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
๒. การถ า ยทอดแผนปฏิ บั ติ ร าชการผ า นการจั ด ทํ า แผน การจั ด ทํ า งบประมาณ และ
การดําเนินงานดานทรัพยากรบุคคล เพื่อใหเกิดการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการอยางมีประสิทธิภาพ
และบรรลุผลสัมฤทธิ์ ไดแก
๒.๑ การจัดทําแผนงาน ไดแก แผนปฏิบัติราชการรายปของหนวยงานภายใน

กลุมงานพัฒนาแผนปฏิบัติราชการภายในองคกร กองนโยบายและยุทธศาสตรความมั่นคง
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๒.๒ การจัดทําแผนงบประมาณ ไดแก การจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป และ
การจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณประจําป
๒.๓ การดําเนินงานดานทรัพยากรบุคคล ไดแก การนําแผนปฏิบัติราชการไปใชเปนขอมูล
ในการวางแผนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของของบุคลากร

การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ
สํานักงานสภาความมั่น คงแหงชาติ มีแนวทางในการติดตามและประเมินผลการดํา เนิน งาน
ตามแผนปฏิบัติราชการรายป (พ.ศ. ๒๕๖๕) ของสํานักงานฯ ดังนี้
๑. การพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ โดยการนํา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รวมทั้ง
ใชในการติดตามปญหาและอุปสรรคตาง ๆ เพื่อนําไปสูการแกไข ปรับปรุง และพัฒนาการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายผลสัมฤทธิ์
๒. การเชื่อมโยงและสนับสนุนระบบการติดตามและประเมินผลระดับชาติ โดยเฉพาะระบบ
ติดตามและประเมินผลแหงชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห งชาติ
ตามระเบียบวาดวยการติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดํ าเนิน การตามยุ ทธศาสตรชาติ และแผน
การปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งในสวนของขอมูลผลการดําเนินงาน ผลการใชจายงบประมาณ ปญหา
อุปสรรคที่เกิดขึ้น และแนวทางแกไขปญหาหรือพัฒนาการดําเนินงาน
๓. การบริหารผลการปฏิบัติงาน ประกอบดวย การวางแผนการปฏิบัติงาน การติดตามผล
การปฏิ บั ติงาน การพั ฒ นาผลการปฏิ บัติง าน และการประเมิน ผลการปฏิบั ติง าน โดยมีการประเมิ น ผล
การปฏิบัติงานในทุ กไตรมาส เพื่อใหรับทราบความก าวหนาและพร อมปรับ เปลี่ยนการขับเคลื่อนภารกิจ
หากมีปญหาอุปสรรคเกิดขึ้น ตลอดจนใชในการวางแผนพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในภาพรวม
๔. การทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการใหสอดคลองกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป โดย
ดําเนินการเมื่อมีสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญเกิดขึ้น อาทิ สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด – ๑๙)

กลุมงานพัฒนาแผนปฏิบัติราชการภายในองคกร กองนโยบายและยุทธศาสตรความมั่นคง
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ส ว นที่ ๒ กรอบแนวคิ ด ในการจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ร าชการรายป และ
ความสอดคลองกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยของมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
๒.๑ ยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับที่ ๑)
• ยุทธศาสตรชาติ ดานความมั่นคง
๑) เปาหมาย
(๑) ประชาชนอยูดี กินดี และมีความสุข
(๒) บานเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ
(๓) กองทัพ หนวยงานดานความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความพรอม
ในการปองกันและแกไขปญหาความมั่นคง
(๔) ประเทศไทยมีบทบาทดานความมั่นคงเปนที่ชื่นชมและไดรับการยอมรับโดยประชาคม
ระหวางประเทศ
(๕) การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสําเร็จที่เปนรูปธรรมอยางมีประสิทธิภาพ
๒) ประเด็นยุทธศาสตร
(๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ
(๒) การปองกันและแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอความมั่นคง
(๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศใหพรอมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบตอความมั่นคงของชาติ
(๔) การบูรณาการความรวมมือดานความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองคกรภาครัฐ
และที่มิใชภาครัฐ
(๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองครวม
๓) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ สมช. ไดกําหนดเปาหมายการดําเนินการที่สอดคลอง
กับยุทธศาสตรชาติ ดานความมั่นคง โดยมุงผลักดัน พรอมทั้งอํานวยการ ประสาน ขับเคลื่อนภารกิจดาน
ความมั่นคงของหนวยปฏิบัติใหบรรลุเปาหมายยุทธศาสตรชาติ โดยในรายละเอียดของแผนปฏิบัติราชการ
รายปนี้ สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติใน ๖ ประเด็น ดังนี้
(๑) เสริ ม สร า งความเป น ผู นํ า ด า นความมั่ น คงของประเทศ มี เ ป า หมาย คื อ ประเทศมี
ความมั่นคงทุกมิติ สามารถรักษาผลประโยชนของชาติและมีระบบกลไกการบริหารจัดการความมั่นคงที่มี
ประสิทธิภาพ
(๒) เสริมสรางศั กยภาพการบริ หารจัด การภัย ดานความมั่น คง มีเปาหมาย คือ ประเทศมี
ความพรอมบริหารจัดการภัยดานความมั่นคง
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(๓) ขับเคลื่อนงานดานความมั่นคงไปสูการปฏิบัติ มีเปาหมาย คือ ประเทศมั่นคงปลอดภัย
ลดผลกระทบเชิงลบ คุณคาหลักไดรับการปกป อง และสามารถจัดการความทาทายจากภายนอกไดทุ ก
รูปแบบ
(๔) รักษาดุลยภาพทางการเมืองระหวางประเทศ มีเปาหมาย คือ สภาวะแวดลอมระหว าง
ประเทศเอื้อตอการรักษาผลประโยชนของชาติ และการพัฒนาผลประโยชนดานความมั่นคงรวมกับประเทศ
อื่น ๆ
(๕) ขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต มีเปาหมาย คือ ประชาชนในพื้น ที่มี
ความมั่นคงปลอดภัย พรอมพัฒนาสูความมั่งคั่งยั่งยืน
(๖) ยกระดับขีดความสามารถการบริหารจัดการภายในองคกร มีเปาหมาย คือ สํานักงานฯ
มีการพัฒนาระบบบริห ารจัดการตามหลักการบริหารกิจ การบานเมืองที่ดี และสรางบุคลากรสูการเปน
นักความมั่นคงมืออาชีพ

๒.๒ แผนระดับที่ ๒
๒.๒.๑ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นความมั่นคง เปนแผนระดับที่ ๒ ที่ใชเปนกรอบ
แนวทางหลักในการนําไปสูการบรรลุเปาหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง คือ ประเทศชาติ
มั่นคง ประชาชนมีความสุข
๑) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ
• เปาหมายที่ ๑ ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น
• เปาหมายที่ ๒ ประชาชนอยูดี กินดี และมีความสุขดีขึ้น
• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ ดําเนินการมอบหมายหนวยงาน
ขั บ เคลื่ อนแผนแม บ ทภายใต ยุ ทธศาสตรชาติ ตามมติคณะรัฐ มนตรี เมื่อวัน ที่ ๓ ธัน วาคม ๒๕๖๒ เรื่อง
การขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติสูการปฏิบัติ ซึ่งไดกําหนดหนวยงานเจาภาพขับเคลื่อนแผนแมบทฯ ประเด็น
ความมั่นคง ดังนี้ ๑) หนวยงานเจาภาพขับ เคลื่ อนประเด็นแผนแม บทฯ ประเด็นความมั่น คง (จ.๑) คือ
สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ ๒) หนวยงานเจาภาพขับเคลื่อนเปาหมายระดับประเด็นแผนแมบท (จ.๒)
คือ สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ และ ๓) หนวยงานเจาภาพขับเคลื่อนเปาหมายระดับของแผนยอย
(จ.๓) ประกอบด ว ย สํ า นั กงานสภาความมั่น คงแหงชาติ สํานักงานตํารวจแหงชาติ กระทรวงกลาโหม
สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
สํานักขาวกรองแหงชาติ และกระทรวงการตางประเทศ ทั้งนี้ สํานักงานฯ ในฐานะหนวยงานเจาภาพระดับ
นโยบายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง ไดจัดตั้งกลไกบูรณาการขับเคลื่อนฯ ทั้งในระดับ
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นโยบายและระดั บ อํ า นวยการภายใตส ภาความมั่น คงแหงชาติ เพื่อใหการประสานงานและบูร ณาการ
เปนไปอยางมีเอกภาพ
๒) แผนยอย การรักษาความสงบภายในประเทศ
• แนวทางการพั ฒ นา (๑) การเสริมสรางความปลอดภัย ในชีวิต และทรั พยสิ น และ
ความมั่นคงของมนุษย (๒) การเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ ภายใตการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเป นประมุ ข และสถาบันพระพุทธศาสนา และ (๓) การพัฒนา
การเมือง
• เปาหมายของแผนยอย ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินเพิ่มขึ้น
• การบรรลุ เ ป า หมายตามแผนย อ ยของแผนแม บ ทฯ ผลั ก ดั น ภารกิ จ เกี่ ย วกั บ
การขับเคลื่อนงานความมั่นคงของสถาบันหลัก โดยการปลูกฝงและสรางความตระหนักรูถึงความสําคัญของ
สถาบันหลักของชาติ เสริมสรางความรักและความภูมิใจในสถาบันหลักของชาติ
๓) แผนยอย การปองกันและแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอความมั่นคง
• แนวทางการพัฒนา (๑) การบริหารจัดการผูหลบหนีเขาเมือง (๒) การปองกันและ
แกไขปญหาการกอการราย (๓) การปองกันและแกไขปญหาอาชญากรรมขามชาติ (๔) การปองกันและแกไข
ปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต (๕) การรักษาความมั่น คงและผลประโยชน ของชาติ พื้น ที่
ชายแดน และ (๖) การแกไขปญหาความมั่นคงเฉพาะกรณี
• เป า หมายของแผนย อ ย (๑) ปญ หาความมั่น คงที่มีอยูในปจ จุบัน ไดรับ การแก ไ ข
จนไมสงผลกระทบตอการบริหารและการพัฒนาประเทศ และ (๒) ภาคใตมีความสงบสุขรมเย็น
• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ พัฒนากลไกการบริหารจัดการ
พัฒนาและบังคับใชกฎหมาย บูรณาการการทํางาน อํานวยการ ประสาน กํากับ ติดตามแผนงานบูรณาการ
ขับเคลื่อนการแก ไขป ญหาที่มุงเนนจั ดการปญหาที่มีอยูเดิมใหห มดไป และเฝาระวังไมใหเกิดป ญหาใหม
ส งเสริ มการใช เ ทคโนโลยี ที่ ทัน สมั ย แสวงหาความร ว มมื อในระดั บ ต าง ๆ ระหวางหนว ยงาน ตลอดจน
เสริมสรางความเขมแข็งใหกับประชาชนและชุมชน ผานการขับเคลื่อนภารกิจที่สําคัญ อาทิ การบริหารจัดการ
ยุทธศาสตรผูหลบหนีเขาเมืองและการโยกยายถิ่นฐานประชากรแบบไมปกติ การขับเคลื่อนการแกไขปญหา
ผูหนีภัยจากการสูรบ และการขับเคลื่อนแผนสงเสริมการอยูรวมกันภายใตสังคมพหุวัฒนธรรม การแกไข
ปญหาผูหลบหนีเขาเมืองใหเปนไปอยางมีระบบและเปนเอกภาพ รวมทั้งการสงเสริมการอยูรวมกันภายใต
สั ง คมพหุ วั ฒ นธรรมด ว ย การป อ งกั น และแก ไ ขป ญ หาการก อ การร า ย การป อ งกั น และแก ไ ขป ญ หา
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อาชญากรรมขามชาติ การบริหารจัดการชายแดนในมิติความมั่นคง การขับเคลื่อนยุทธศาสตรความมั่นคงของ
ไทยตอประเทศรอบบาน การขับเคลื่อนงานเขตแดน และการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล
๔) แผนย อย การพั ฒนาศักยภาพของประเทศให พรอ มเผชิญภั ยคุกคามที่กระทบต อ
ความมั่นคงของชาติ
• แนวทางการพัฒนา (๑) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติ
• เปาหมายของแผนยอย (๑) หนวยงานดานการขาวและประชาคมขาวกรองทํางาน
อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพิ่ ม ขึ้ น และแผนเตรี ย มพร อ มแห ง ชาติ มี ค วามทั น สมั ย และปฏิ บั ติ ไ ด จ ริ ง และ
(๒) กองทัพและหนวยงานดานความมั่นคงมีความพรอมสูงขึ้นที่จะเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบทุกมิติและ
ทุกระดับความรุนแรง
• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ กําหนดโครงการพัฒนาระบบ
การเตรีย มพร อมแห งชาติ รองรั บ ภารกิจ ที่ เ กี่ ย วกับ การพั ฒ นาปรั บ ปรุ งนโยบาย แนวทาง ระบบ กลไก
การบริหารจัดการ ตลอดจนถึงแผนการปฏิบัติใหชัดเจน มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม และพรอมรองรับทุก
ภั ย คุ ก คามในป จ จุ บั น และอนาคต รวมทั้ ง เสริ ม สร า งความร ว มมื อ กั น อย า งบู ร ณาการของทุ กภาคส ว น
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ผลักดันใหมีการฝกซอมรับมือภัยรวมกันในทุกขั้นตอนอยางตอเนื่อง จริงจัง
เพื่อใหสามารถปฏิบัติไดจริง
๕) แผนย อย การบู ร ณาการความร วมมือด า นความมั่น คงกั บอาเซี ยนและนานาชาติ
รวมทั้งองคกรภาครัฐและมิใชภาครัฐ
• แนวทางการพัฒนา (๑) การเสริมสรางและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดลอมระหวาง
ประเทศ (๒) การเสริมสรางและธํารงไวซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค และ (๓) การรวมมือทาง
การพัฒนากับประเทศเพื่อนบาน ภูมิภาค โลก รวมถึงองคกรภาครัฐและที่มิใชภาครัฐ
• เป า หมายของแผนย อ ย (๑) ประเทศไทยมี ค วามมั่ น คงและสามารถรั บ มื อ กั บ
ความทาทายจากภายนอกไดทุกรูปแบบสูงขึ้น และ (๒) ประเทศไทยมีบทบาทเพิ่มขึ้นในการกําหนดทิศทาง
และสงเสริมเสถียรภาพของภูมิภาคเอเชีย รวมทั้งเปนประเทศแนวหนาในภูมิภาคอาเซียน
• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ มุงรักษาดุลยภาพทางการเมือง
ระหวางประเทศ สรางความสัมพันธกับนานาประเทศ สรางความไวเนื้อเชื่อใจระหวางกัน รวมทั้งรักษา
บทบาทของไทยในกรอบความรวมมือระดับภูมิภาค ใหเหมาะสมกับการรักษาอธิปไตยของไทย สงเสริม
ใหทุกภาคสวนปฏิบัติตามมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหวางประเทศ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพ และสงเสริม
ความร ว มมื อ ในกรอบทวิ ภ าคี และพหุ ภ าคี อาทิ JWG BIMSTEC และ Security Dialogue ผ า น
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การขับเคลื่อนแผน/ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ เชน ยุทธศาสตรตอประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
เปนตน
๖) แผนยอย การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองครวม
• แนวทางการพั ฒ นา (๑) การบู ร ณาการกลไกการบริ ห ารจั ด การความมั่ น คง
(๒) การบูรณาการขอมูลดานความมั่นคง และ (๓) การขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง
• เปาหมายของแผนยอย กลไกการบริหารจัดการความมั่นคงมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
• การบรรลุ เ ปา หมายตามแผนย อยของแผนแม บ ทฯ มุงเนน เสริมสรางกลไกใน
การแกปญหาตลอดจนขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคงแบบองครวม นโยบายและแผนระดับชาติ
วาดวยความมั่นคงแหงชาติ ใหเปนรูปธรรม กํากับ ติดตาม ประสาน ดําเนินการที่เกี่ยวของกับนโยบาย
ดานความมั่นคง และการขับเคลื่อนแผนยอยการพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองครวม
บู ร ณาการกลไกการบริ ห ารจั ด การความมั่ น คง รวมทั้ ง เสริ ม สร า งความพร อ มและยกระดั บ กลไกของ
หน ว ยงานด า นความมั่ น คงที่ เ กี่ ย วข อ ง ตลอดจนพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง กฎหมายที่ จํ า เป น ต อ การปฏิ บั ติ ง าน
บูรณาการขอมูลดานความมั่นคง สนับสนุนการวางแผนและแกไขปญหาความมั่นคงไดทุกมิติ เพื่อใหมีขอมูล
ที่ทันสมัย ถูกตอง สามารถใชประกอบการตัดสินใจ เสนอแนะ กําหนดนโยบายในการแกปญหาความมั่นคง
ได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และทั น ท ว งที นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารกํ า หนดโครงการสํ า คั ญ และแผนงานใน
การสนับสนุนการดําเนินการภายใตยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคงใหบรรลุผลสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ
เอกภาพ และเป น รู ป ธรรม ผ า นการขับ เคลื่อนนโยบายและแผนระดับ ชาติวาดว ยความมั่น คงแหงชาติ
การบู ร ณาการฐานข อ มู ล ด ว ยความมั่ น คง การพัฒ นาองค ความรูด านความมั่น คง การพัฒ นาและเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการใชกฎหมายความมั่นคง และการบริหารจัดการองคกรตามหลักบริหารจัดการที่ดี
๒.๒.๒ แผนแมบทเฉพาะกิจภายใต ยุทธศาสตรชาติ อันเปน ผลมาจากสถานการณโควิ ด - ๑๙
พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ ถูกจัดทําขึ้นในชวงเวลาของการพัฒนาประเทศทามกลางสถานการณการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด – ๑๙) ความปกติใหม และแนวโนมการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ
ของโลกนานั ป การ โดยการขั บ เคลื่ อนการพัฒ นาประเทศตามแนวทางของแผนแมบ ทเฉพาะกิจ ภายใต
ยุทธศาสตรชาติฯ เปนการทบทวนและปรับเปลี่ยนแนวทาง/วิธีการ และเครื่องมือในการบรรลุเปาหมายตาม
กรอบยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) โดยการกําหนดประเด็นและแนวทางการพัฒนาที่ตอง
ใหความสําคัญเปนพิเศษในชวงระยะ ๒ ป ตอจากนี้และดําเนินการคูขนานไปกับแผนแมบททั้ง ๒๓ ประเด็น
เพื่ อ ให ส ามารถเยี ย วยาช ว ยเหลื อ ผู ไ ด รั บ ผลกระทบ ฟ น ฟู กิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ และสั ง คม ตลอดจน
นําเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงดังกลาวมาเปนจุดเปลี่ยนในการขับเคลื่อนประเทศไปสูหมุดหมายใหมที่ดีกวา
ในอนาคต
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๑) เป า หมาย คนสามารถยังชีพอยูได มีงานทํา กลุมเปราะบางไดรับการดูแลอยางทั่วถึง
สรางอาชีพและกระจายรายไดสูทองถิ่น เศรษฐกิจประเทศฟนตัวเขาสูภาวะปกติ และมีการวางรากฐาน
เพื่อรองรับการปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหม
๒) แนวทางการพัฒนา การปรับปรุงและพัฒนาปจจัยพื้นฐานเพื่อสงเสริมการฟน ฟูและ
พัฒนาประเทศ (Enabling Factors) โดยเสริมสรางความมั่นคงและบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อรองรับ
ภัยพิบัติ เหตุการณความไมสงบและความขัดแยง ตลอดจนสาธารณภัย ทุกรูปแบบ ดวยการใชฐานขอมูล
เทคโนโลยี และนวัตกรรม การบูรณาการระบบการ จัดการในภาวะฉุกเฉินใหมีเอกภาพและรองรับสาธารณภัย
รูปแบบใหมในทุกมิติ อาทิ ความปลอดภัยทางไซเบอร และภัยพิบัติทางธรรมชาติและเสริมสรางโอกาส
ให ทองถิ่ น เข า มามี สวนรว มในการบริ หารจัดการความเสี่ย งในพื้นที่ของตนเอง พรอมทั้งพัฒ นากลไกใน
การสงเสริมใหครัวเรือนบริหารจัดการหนี้ไดอยางเปนระบบ เพื่อลดความเสี่ยง และสามารถดูแลตนเองได
ในภาวะวิกฤต เปนตน
๓) การบรรลุคาเปาหมายตามแผนแมบทเฉพาะกิจภายใต ยุทธศาสตรชาติ โดยกําหนด
ทิ ศทางการขั บ เคลื่ อนภารกิ จ เพื่ อให มีความเทาทัน ตอการเปลี่ย นแปลง สามารถรับ และลดความเสี่ยง
ขณะเดียวกันยังมีศักยภาพในการธํารงรักษาผลประโยชนของชาติจากสถานการณที่เ กิดขึ้น ได อยางเป น
รูปธรรม
๒.๒.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒
๑) เปาหมายรวมที่ ๒.๕ มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี
สรางภาพลักษณดี และเพิ่มความเชื่อมั่นของนานาชาติตอประเทศไทย ความขัดแยงทางอุดมการณและ
ความคิดในสังคมลดลง ปญหาอาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบ
ขนส งสิ น ค า และค า มนุ ษย ล ดลง มี ความพรอมที่ป กปองประชาชนจากการก อการรายและภัย พิบัติ ท าง
ธรรมชาติ
๒) ยุทธศาสตรที่ ๕ การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความมั่งคั่ง
และยั่งยืน
เปาหมายระดับยุทธศาสตรที่ (๑) ปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริยใหเปนสถาบัน
หลักของประเทศ (๒) สังคมมีความสมานฉันท ผูเห็นตางทางความคิดของคนในชาติสามารถอยูรวมกันได
อยางสันติ ประชาชนมีสวนรวมปองกันแกไขปญหาความมั่นคง (๓) ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต
มีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสิน มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สรางรายไดเพิ่มขึ้น
(๔) ประเทศไทยมีความสัมพันธและความรวมมือดานความมั่นคงในกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ
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และนานาประเทศในการปองกันภัยคุกคามในรูปแบบตางๆ ควบคูไปกับการรักษาผลประโยชนของชาติ และ
(๕) ประเทศไทยมีความพรอมตอการรับมือภัยคุกคามทั้งภัยคุกคามทางทหารและภัยคุกคามอื่นๆ
แนวทางการพัฒนา (๑) การรักษาความมั่นคงภายในเพื่อใหเกิดความสงบในสังคมและ
ธํารงไวซึ่งสถาบันหลักของชาติ (๒) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการปองกันประเทศ เพื่อเตรียมความพร อม
ในการรับมือภัยคุกคามทั้งการทหารและภัย คุกคามอื่น ๆ (๓) การสงเสริมความรวมมื อกับต างประเทศ
ดานความมั่นคง เพื่อบูรณาการความรวมมือกับมิตรประเทศเพื่อผลประโยชนทางเศรษฐกิจ สังคม และ
การปองกันภัยคุกคามขามชาติ (๔) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชนของชาติทางทะเล เพื่อคงไวซึ่ง
อํานาจอธิปไตยและสิทธิอธิปไตยในเขตทางทะเล (๕) การบริหารจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒนา เพื่อให
เกิดความสอดคลองกันระหวางแผนงานที่เกี่ยวของกับความมั่นคงกับแผนงานการพัฒนาอื่น ๆ ภายใตการมี
สวนรวมของภาคประชาชน
๒.๒.๔ นโยบายและแผนระดั บชาติ วา ด วยความมั่ น คงแห งชาติ จัดทําขึ้นตามมาตรา ๑๓
แหงพระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อเปนกรอบทิศทางในการปองกัน แกไข แจงเตือน
และระงับยับยั้งภัยคุกคาม และธํารงไวซึ่งความมั่นคงของชาติ ประกอบดวย นโยบายความมั่นคงแหงชาติ
และแผนระดั บ ชาติ ว า ด ว ยความมั่ น คงแหงชาติ โดยมีความสอดคลองกับ แผนปฏิบัติร าชการรายป ของ
สํานักงานฯ ดังนี้
๑) นโยบายความมั่นคงแหงชาติ
นโยบายความมั่นคงแหงชาติ ๑ : เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ
และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
นโยบายความมั่ น คงแห งชาติ ๓ : ปองกันและแกไขการกอเหตุรุน แรงในจั งหวั ด
ชายแดนภาคใต
นโยบายความมั่นคงแหงชาติ ๔ : จัดระบบการบริหารจัดการชายแดนเพื่อปองกัน
และแกไขปญหาขามพรมแดน
นโยบายความมั่นคงแหงชาติ ๕ : เสริมสรางศักยภาพการปองกันและแกไขปญหา
ภัยคุกคามขามชาติ
นโยบายความมั่นคงแหงชาติ ๖ : ปกปอง รักษาผลประโยชนแหงชาติทางทะเล
นโยบายความมั่นคงแหงชาติ ๗ : จัดระบบ ปองกัน และแกไขปญหาผูหลบหนีเขาเมือง
นโยบายความมั่นคงแหงชาติ ๑๒ : เสริมสรางความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร
นโยบายความมั่น คงแหงชาติ ๑๓ : พัฒ นาระบบการเตรีย มพรอมแหงชาติ เพื่อ
เสริมสรางความมั่นคงของชาติ
กลุมงานพัฒนาแผนปฏิบัติราชการภายในองคกร กองนโยบายและยุทธศาสตรความมั่นคง
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๒) แผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ
รองรับแผนที่ (๑) การเสริมสรางความมั่นคงของมนุษย
เปาหมายเชิงยุทธศาสตร ประชาชนมีความสามัคคี มีความปลอดภัยในการดํ ารง
ชีวิตมีสวนรวม และมีความพรอมเผชิญปญหาและรับมือกับภัยคุกคามและปญหาดานความมั่นคง
ตัวชี้วัด

(๑) ระดับการเสริมสรางความสามัคคีของคนในชาติ
(๒) ระดับการมีสวนรวมของหนวยงานของรัฐ ภาคเอกชน องคกร

ปกครองสวนทองถิ่น องคกรภาคประชาสังคม และประชาชนทั่วไปในกิจกรรมสนับสนุนงานดานความมั่นคง
กลยุทธ

(๑) สงเสริมใหคนไทยมีความสามัคคี สังคมมีความสุข และประเทศมี

การพัฒนาอยางยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยผนึกกําลังทุกภาคสวนตั้งแตระดับชุมชน
ตําบล หมูบาน จังหวัด ภาคประเทศชาติ ใหเปนเครือขายสนับสนุนงานดานความมั่นคงและใหตระหนั ก
ถึงความรับผิดชอบตอผลประโยชนแหงชาติ
(๒) พัฒ นาและเสริมสรางศั กยภาพของคน ชุมชน พื้น ที่ เพื่อให มี
ภูมิคุมกัน และมีขีดความสามารถในการเฝาระวัง แจงเตือน ปองกัน และแกไขปญหาความมั่นคงโดยเฉพาะ
ภัยคุกคามรูปแบบใหม ตลอดจนมีความสามารถในการปรับตัวใหทันตอความเปลี่ยนแปลงและความทาทาย
ใหมในอนาคต รวมทั้งเสริมสรางความพรอมของประเทศที่จะเผชิญสถานการณตาง ๆ อันเกิดจากภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบ
(๓) สงเสริมใหห นว ยงานของรัฐ ภาคเอกชน นักวิช าการ องค ก ร
ภาคประชาสังคม องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรพัฒนาเอกชน และประชาชนทั่วไป ไดเขามามีบทบาท
และสวนรวมในการสนับสนุนโครงการความรวมมือตาง ๆ และกิจกรรมดานความมั่นคงในการขจัดหรือ
ลดป ญหาด า นความมั่ น คง เพื่ อส งเสริมการขยายตัว ทางเศรษฐกิจ อยางตอ เนื่อ ง การมีเสถีย รภาพทาง
เศรษฐกิจ ความสงบสุขของสังคม และการกระจายรายไดที่ทั่วถึง เพื่อใหประชาชนไดรับประโยชนจาก
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไปพรอมกันอยางทั่วถึง เปนธรรม และยั่งยืน
รองรับแผนที่ (๓) การเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติภายใต
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
เปาหมายเชิ งยุ ทธศาสตร สถาบันพระมหากษั ตริยภ ายใต การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ไดรับการธํารงรักษาดวยการปกปอง เชิดชู เทิดทูน
อยางสมพระเกียรติ
ตัวชี้วัด

(๑) ระดับประสิทธิภาพในการพิทักษรักษาสถาบันพระมหากษัตริย
(๒) ระดับความเขาใจของทุกภาคสวนเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย

กลุมงานพัฒนาแผนปฏิบัติราชการภายในองคกร กองนโยบายและยุทธศาสตรความมั่นคง
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กลยุทธ

(๑) สงเสริมทุกภาคสวนในสังคมรวมถึงชุมชนไทยในตางประเทศให

ตระหนักรูและเขาใจถึงบทบาทและคุ ณค าของสถาบั นพระมหากษัตริยในฐานะศูนยรวมจิตใจของชาติ
รวมถึงสราง ความเขาใจถึงหลักการ เหตุผล และความจาเปนในการพิทักษรักษาสถาบันพระมหากษัตริย
(๒) เสริมสรางประสิทธิภาพในการพิทักษรักษาสถาบันพระมหากษัตริย
รองรับแผนที่ (๔) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติ
เปาหมายเชิงยุทธศาสตร ระบบการเตรียมพรอมแหงชาติเปนทิศทางและแนวทาง
หลักในการเผชิญกับภาวะไมปกติและจัดการความเสี่ยงอยางบูรณาการจากการเผชิญภัยคุกคาม ทุกรูปแบบ
โดยใหทุกภาคส วนพร อมสนั บสนุน การเตรียมพรอมของชาติรว มกั น ในลั กษณะประชารัฐ ควบคู ไปกับ
การสงเสริมใหเกิดความรวมมือกับตางประเทศ
ตัวชี้วัด

(๑) ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแห งชาติ

ใหพรอมเผชิญกับภาวะไมปกติและจัดการความเสี่ยงอยางบูรณาการ
(๒) ระดับความสํ าเร็จ ในการบูร ณาการฝกการบริห ารวิกฤตการณ
ภายในประเทศและระหวางประเทศ เพื่อรับมือภัยคุกคามทุกรูปแบบ
กลยุทธ

(๑) พัฒนาระบบการบริหารจัดการยุทธศาสตรใหมีประสิทธิภาพ และ

ผนึ กกํ า ลั งในลั กษณะหุ น ส ว นทางยุ ทธศาสตรเ พื่อ พัฒ นาระบบการเตรีย มพร อมแหงชาติในการรั บ มื อ
สาธารณภัย ภัยที่เกิดจากการสูรบ และวิกฤตการณความมั่นคง
(๒) เสริมสรางความรวมมือเพื่อเตรียมความพรอมรับมือภัยคุ กคาม
ทุกรูปแบบกับตางประเทศโดยมีการเสริมสรางความสัมพันธ แลกเปลี่ยนองคความรูและประสบการณ และ
เขารวมฝกซอมเพื่อพัฒนาระบบการเตรียมพรอมกับตางประเทศ ภายใตกลไกความรวมมือระดับทวิภาคี
และพหุภาคี
(๓) พั ฒ นาองค ค วามรู แ ก บุ ค ลากรทุ ก ภาคส ว นที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
การเตรี ย มพร อมแหงชาติ ให ส ามารถจัดการความเสี่ยง และแกไขปญ หาที่กระทบต อความมั่ นคงของ
ประเทศ รวมถึ ง แลกเปลี่ ย นความรู แ ละประสบการณ กั บ ต า งประเทศ ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญด า น
การเตรียมพรอมรับมือภัยคุกคามทุกรูปแบบอยางตอเนื่อง
รองรับแผนที่ (๗) การปองกันและแกไขปญหาการกอเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต
เปาหมายเชิงยุทธศาสตร ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใตมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสินและอยูรวมกันอยางสันติสุข
กลุมงานพัฒนาแผนปฏิบัติราชการภายในองคกร กองนโยบายและยุทธศาสตรความมั่นคง
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ตัวชี้วัด

(๑) จํานวนเหตุการณความรุนแรงในพื้นที่ชายแดนภาคใต

กลยุทธ

(๑) บู ร ณาการการดํ า เนิ น งานของหน ว ยงานภาครั ฐ ให เ ป น ระบบ

มีเอกภาพ และเปดโอกาสใหภาคประชาชนมีสวนรวม โดยนอมนํายุทธศาสตรพระราชทาน “เขาใจ เขาถึง
พั ฒ นา” หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง เกษตรทฤษฎี ใ หม ซึ่ ง เป น ศาสตร พ ระราชาเป น หลั กใน
การปฏิบัติ รวมทั้งใหความสําคัญกับการดําเนินงานดวยหลักธรรมาภิบาล พัฒนาองคความรู นําหลักวิชา
สากลมาประยุ กต ใช ในการแก ไขปญ หา ตลอดจนติดตามและประเมิน ผลการดํ าเนิน งานอยางตอ เนื่ อง
เพื่อใหบรรลุผลสัมฤทธิ์โดยตรงตอสาเหตุหลักของปญหา
(๒) เพิ่มประสิทธิภาพงานดานการขาวและระบบบูรณาการฐานขอมูล
ด า นความมั่ น คง เพื่ อ วิ เ คราะห แ ละประเมิ น สถานการณ ด า นการข า วเชิ ง รุ ก รวมทั้ ง กํ า หนดแนวทาง
การมุ ง แก ไ ขต อ จุ ด ศู น ย ดุ ล หลั ก ของป ญ หาการก อ เหตุ รุ น แรงให พื้ น ที่ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต อ ย า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(๓) สงเสริมสภาวะแวดลอมที่เ อื้ ออํานวยต อการสรางสันติสุ ข โดย
ยึดมั่นแนวทางสันติวิธีและสรางความเขาใจใหภาคสวนตาง ๆ ภายในประเทศ รวมทั้งภาคประชาสังคม
ในพื้นที่ ใหเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต การเฝาระวังแนวคิดสุดโตงที่เผยแพร
สูกลุมผูปกครอง ครอบครัว สตรี เยาวชน ทั้งในและนอกสถานศึ กษาซึ่งอยู ในพื้ นที่ นอกพื้นที่ และใน
ตางประเทศอยางทั่วถึง ตลอดจนสงเสริมใหมีการจัดระบบการศึกษาที่เกื้อหนุนใหเกิดสภาวะสันติสุข
(๔) ประสานความรวมมือเชิงสรางสรรคในระดับนโยบายระหวางรัฐ
กับองคการระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับปญหาการกอเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต พรอมทั้ง
สร างความเข า ใจและสร า งการรั บ รู ที่ถูกตองตามขอเท็จ จริงของปญ หา และแนวทางการแกไขปญ หา
ในจังหวัดชายแดนภาคใตของไทยตอนานาชาติ
(๕) สงเสริมความตอเนื่องของกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัด
ชายแดนภาคใต เพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแยงและความรุนแรง โดยเฉพาะการพูดคุยเพื่อสันติสุข
กั บ ผู ที่เ ห็ น ต า งจากรั ฐ ทั้งพื้น ที่ ในประเทศและพื้น ที่ ตา งประเทศ ในการเสริมสรา งสภาวะแวดล อ มที่
เหมาะสม ปลอดภัย รองรับ การพูดคุยเพื่อสันติสุข และมีหลักประกันของความตอเนื่องและความเชื่อมั่น
ของทุกกลุมในการเขามามีสวนรวมในกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข
รองรับแผนที่ (๘) การบริหารจัดการผูหลบหนีเขาเมือง
เปาหมายเชิงยุทธศาสตร การบูรณาการและการบริหารจัดการผูหลบหนีเขาเมือง
มีเอกภาพและประสิทธิภาพ

กลุมงานพัฒนาแผนปฏิบัติราชการภายในองคกร กองนโยบายและยุทธศาสตรความมั่นคง
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ตัวชี้วัด

(๑) ระบบฐานขอมูลคนเขาเมื องและผูหลบหนีเข าเมื องที่เชื่ อมโยง

ระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ
(๒) ชองทาง/กลไกความรวมมือกับประเทศตนทาง รวมถึงองคการ
ระหวางประเทศที่เกี่ยวของ ในการตรวจสอบ ควบคุม สกัดกั้น และสงกลับผูหลบหนีเขาเมืองอยางเปน
ระบบ
กลยุทธ

(๑) พัฒนาระบบฐานขอมูลคนเขาเมืองใหทันสมัย รวดเร็ว สามารถ

ตรวจสอบขอมูลคนเขาเมืองไดอยางมีประสิทธิภาพ
(๒) พัฒ นาและสงเสริมเครื อ ขา ยความร ว มมื อ กั บ ประเทศต น ทาง
รวมถึงองคการระหวางประเทศที่เกี่ยวของในการปองกันและแกปญหาผูหลบหนีเขาเมือง
(๓) พัฒนากลไกการบริหารจัดการผูหลบหนีเขาเมืองในเชิงนโยบาย
และ การปฏิบัติโดยใหความสาคัญกับทุกภาคสวนที่เกี่ยวของไดเขามามีสวนรวมในการปองกันและแกไข
ปญหา ผูหลบหนีเขาเมืองอยางประสานสอดคลองกัน
รองรับแผนที่ (๑๒) การรักษาความมั่นคงพื้นที่ชายแดน
เป า หมายเชิ งยุ ทธศาสตร พื้นที่ชายแดนมี ความมั่น คง ปลอดภัย และสามารถ
พัฒนาไดอยางยั่งยืน
ตัวชี้วัด

(๑) ระดั บ ความสํ า เร็ จ ในการพั ฒ นาระบบการสั ญ จรข า มแดนให

สามารถปองกันการลักลอบเขาเมืองและปญหาอาชญากรรมขามชาติ
(๒) ระดับความสําเร็จ ในการจัด การพื้น ที่ช ายแดน เพื่อรองรั บ เขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
กลยุทธ

(๑) บู ร ณาการในการจั ด ทํ า ความเชื่ อ มโยงฐานข อ มู ล การสั ญ จร

ขามแดน ประกอบดวยสินคาและยานพาหนะ ระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ
(๒) จัดระเบียบพื้นที่ชายแดนดานการพัฒนาใหมีศักยภาพทางดาน
เศรษฐกิจ และการเปนประตูเชื่อมโยงการคาที่มีความสมดุล ทั้งมิติเศรษฐกิจและสังคมกับมิติความมั่นคง
ตลอดจนรวมมือกับประเทศเพื่อบานในการบริหารจัดการชายแดน การพัฒนาดานชายแดน และการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษ
(๓) สงเสริมความรว มมือกับ ประเทศเพื่อนบานในการสํารวจและ
จัดทําหลักเขตแดน ทางบก ทางนา เพื่อไมให ปญหาเขตแดนเป น อุป สรรคในการพัฒนาพื้น ที่ช ายแดน

กลุมงานพัฒนาแผนปฏิบัติราชการภายในองคกร กองนโยบายและยุทธศาสตรความมั่นคง
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รวมถึงใหมีการเผยแพรความรูความเขาใจเรื่องเขตแดนไทยกับประเทศเพื่อนบานแกประชาชนในบริเวณ
พื้นที่ชายแดน เพื่อมิใหเกิดปญหาชายแดนขึ้น
(๔) ส ง เสริ ม ความร ว มมื อ กั บ ประเทศเพื่ อ นบ า นในการสร า ง
ความปลอดภัย ในพื้นที่เสี่ยงจากการสูรบ
รองรับแผนที่ (๑๓) การรักษาความมั่นคงทางทะเล
เป า หมายเชิ ง ยุ ท ธศาสตร ประเทศไทยสามารถปกป อ ง รั ก ษา และแสวงหา
ผลประโยชนของชาติทางทะเลไดอยางสมดุลและยั่งยืน
ตัวชี้วัด

(๑) ระดับ ความสําเร็จ ในการป อ งกัน แกไข และยับ ยั้งภัย คุ ก คาม

ทางทะเล
(๒) ระดับความคืบหนาในการจัดทําปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
การรั กษาความมั่ น คงและผลประโยชน ข องชาติ ทางทะเลภายในประเทศ ใหส อดคลองกับ อนุ สั ญ ญา
สหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ (United Nations Convention on the Law of the
Sea: UNCLOS)
กลยุทธ

(๑) พั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย องค ค วามรู และความตระหนั ก รู ถึ ง

ความสําคัญของทะเล
(๒) เสริมสรางความรวมมือระหวางประเทศเพื่อปกปอง รักษา และ
แสวงหาผลประโยชนของชาติทางทะเลอยางยั่งยืน
รองรับแผนที่ (๑๔) การปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคามขามชาติ
เปาหมายเชิงยุทธศาสตร ประเทศไทยตองมีศักยภาพดานการตอบสนอง และ
พื้ น ฟู ที่เ ข มแข็ ง มี ขีดความสามารถในการรับ มือจากการกอการรายและอาชญากรรมขามชาติ รวมถึง
ลดความเสี่ยงจากการตกเปนเปาโจมตี หรือเปนที่กอเหตุ หรือเปนเสนทางของการกออาชญากรรมขามชาติ
ตัวชี้วัด

(๑) ระดับ ความรว มมือกับ ประเทศในภูมิภ าคอาเซีย นเพื่อป อ งกั น

และแกไขภัยคุกคามขามชาติ และการกอการราย
(๒) ระดั บ ความร ว มมื อ ของทุ ก ภาคส ว นในการจั ด การกั บ ภั ย
อาชญากรรมขามชาติ
กลยุทธ

(๑) พัฒนากลไกภายในในการปองกันและแกไขปญหาอาชญากรรม

ข ามชาติ อาทิ การก อการร า ย การฟอกเงิน อาชญากรรมเศรษฐกิจ ระหวางประเทศ ยาเสพติด และ
การคามนุษย
กลุมงานพัฒนาแผนปฏิบัติราชการภายในองคกร กองนโยบายและยุทธศาสตรความมั่นคง
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(๒) พัฒนากรอบความรวมมือระหวางประเทศ ทั้งระดับทวิภาคีและ
พหุภาคี ในการปองกันภัยคุกคาม และผลักดันใหเกิดผลในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม ทั้งในลักษณะ
ทวิภาคีและพหุภาคี
(๓) ผลั ก ดั น ให มี ศู น ย ข อ มู ล กลางด า นอาชญากรรมข า มชาติ ใ น
ระดับชาติ และจัดทําระบบบูรณาการฐานขอมูลดานอาชญากรรมขามชาติรวมกับสวนราชการที่เกี่ยวของ
(๔) ดําเนิน การปองกัน และแกไขปญหาการก อการรายทุ กรูปแบบ
โดยใหความสําคัญกับการลดปจจัยและเงื่อนไขที่เกื้อกูลตอการกอการราย การปองกันมิใหกลุมกอการราย
บุคคล หรือกลุมบุคคลที่สนับสนุนการกอการรายทุกรูปแบบใชพื้นที่ในอาณาเขตประเทศไทยเปนพื้น ที่
พักพิง พื้นที่แสวงหาปจจัยเพื่อสนับสนุนการกอการราย ตลอดจนเปนพื้นที่กอความรุนแรงหรือการกระทํา
การกอการราย โดยมุงเนนการปองกันและรักษาความปลอดภัยในเขตเมือง
รองรับแผนที่ (๑๘) การรักษาความมั่นคงดานอาหารและน้ํา
เปาหมายเชิงยุทธศาสตร ประเทศไทยมีความมั่นคงและปลอดภัยในดานอาหาร
และน้ําทีม่ ีคุณภาพตามหลักโภชนาการอยางเพียงพอและยั่งยืน
ตัวชี้วัด

(๑) มีระบบบริหารจัดการอาหารและน้ํากรณีฉุกเฉิน

กลยุทธ

(๑) เสริมสรางความมั่นคงทางอาหารและน้ําอยางยั่งยืน ดวยการมี

กลไก กฎหมาย และแผนบริหารจัดการดานอาหารและน้ํา เพื่อความมั่นคงอยางบูรณาการที่ครอบคลุม
การมีคลังอาหารและน้ําสํารองกรณีฉุกเฉิน ตลอดจนเสริมสรางการเขาถึงแหลงอาหารและน้ําของประชาชน
ตามความตองการขั้นพื้นฐานการดํารงชีวิต

๒.๒ แผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวของ
สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ ไดจัดทําแผนระดับ ๓ เพื่อรองรับการขับเคลื่อนภารกิจดาน
ความมั่นคงที่เกี่ยวของ รวมจํานวน ๑๖ แผน ดังนี้
การขับเคลื่อนภารกิจดานการขาวกรองและการประเมินดานสถานการณความมั่นคง
ยุทธศาสตรขาวกรองแหงชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕)
การขับเคลื่อนภารกิจดานการเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ
แผนปฏิบัติการดานการธํารงรักษาสถาบันหลักของชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๗๐)
การขับเคลื่อนภารกิจดานการเสริมสรางความมั่นคงของมนุษย
แผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕)
กลุมงานพัฒนาแผนปฏิบัติราชการภายในองคกร กองนโยบายและยุทธศาสตรความมั่นคง
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แผนสงเสริมการอยูรวมกันภายใตสังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕)
การขับเคลื่อนภารกิจดานการพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติ
แผนเตรียมพรอมแหงชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕)
การขับเคลื่อนภารกิจดานการปองกันและแกไขปญหาการกอเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต
นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต
แผนปฏิบัติการดานการปองกันและแกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต (พ.ศ. ๒๕๖๒ –
๒๕๖๕)
การขับเคลื่อนภารกิจดานการรักษาความมั่นคงพื้นที่ชายแดน
แผนบริหารจัดการชายแดนดานความมั่นคง (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕)
แผนความมั่นคงแหงชาติของไทยตอประเทศรอบบาน (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕)
การขับเคลื่อนภารกิจดานการบริหารจัดการผูหลบหนีเขาเมือง
แผนปฏิบัติการดานการบริหารจัดการผูหลบหนีเขาเมือง ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓–๒๕๖๕)
การขับเคลื่อนภารกิจดานการรักษาความมั่นคงทางทะเล
แผนความมั่นคงแหงชาติทางทะเล (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕)
การขับเคลื่อนภารกิจดานการปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคามขามชาติ
ยุทธศาสตรในการปองกันและแกไขปญหาอาชญากรรมขามชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕)
ยุทธศาสตรการตอตานการกอการราย (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕)
การขับเคลื่อนภารกิจดานการปองกันและแกไขปญหาความมั่นคงทางไซเบอร
ยุทธศาสตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรแหงชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕)
การขับเคลื่อนภารกิจดานการรักษาดุลยภาพสภาวะแวดลอมระหวางประเทศ
ยุทธศาสตรตอประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕)
การขับเคลื่อนภารกิจดานการบูรณการขอมูลดานความมั่นคง
แผนปฏิบัติการดานการบูรณาการขอมูลดานความมั่นคง ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)

กลุมงานพัฒนาแผนปฏิบัติราชการภายในองคกร กองนโยบายและยุทธศาสตรความมั่นคง
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สวนที่ ๓ สาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการรายป (พ.ศ. ๒๕๖๕)
๓.๑ การประเมินสถานการณ ปญหา และความจําเปนในการจัดทําแผนปฏิ บั ติ
ราชการรายป (พ.ศ. ๒๕๖๕) ของสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ
จากสถานการณดานความมั่นคงที่มีการเปลี่ยนแปลง และซับซอนหลากหลายมากขึ้น
ได ป รากฏการเปลี่ ย นแปลงของบริ บทความมั่ นคงในระดั บ โลก ที่มีแนวโนมการเปลี่ย นแปลงไปสูหลาย
ขั้วอํานาจ การขยายตัวของความสัมพันธและความรวมมือระหวางประเทศในระดับภูมิภาค การพัฒนา
ความสั มพั น ธ ร ะหว างนานาประเทศ อีกทั้งการแพรขยายอาวุธที่มีอํานาจทําลายลางสูงและความเสี่ยง
จากการปฏิบัติการกอการราย ซึ่งเปนปจจัยนําไปสูความตึงเครียดและความหวาดระแวงระหวางกัน รัฐบาล
จึงใหความสําคัญกับการกําหนดยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตร
ชาติ ประเด็นความมั่นคง เพื่อสนองตอบตอการรักษาผลประโยชนแหงชาติ และเพื่อใชเปนกรอบทิศทาง
ในการขับเคลื่อนการพัฒนา ยกระดับจุดแข็งและจุดเดนของประเทศ และถายทอดไปสูแผนระดับอื่น ๆ
ใหบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศที่พัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
ดังนั้น เพื่อใหการแกไขปญหาความมั่นคงในทุกมิติ อันจะนําไปสูการทําใหประเทศมี
ความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศทุกระดับ
รวมทั้งสอดคลองกับแนวทางการบริหารราชการแผนดิน สํานักงานฯ จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการฯ ฉบับนี้
ขึ้น โดยสอดคลองกับภารกิจของประเทศและภารกิจของหนวยงาน ไดแก ยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ ประเด็นความมั่นคง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ นโยบายและแผน
ระดั บ ชาติ ว า ด ว ยความมั่ น คงแห ง ชาติ และนโยบายรั ฐ บาลที่ สํา คั ญ เพื่ อ ให ก ารขั บ เคลื่ อ นภารกิ จ ดาน
ความมั่นคงภายใตความรับผิดชอบสามารถดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายที่กําหนด

๓.๒ สาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการรายป (พ.ศ. ๒๕๖๕)
๓.๒.๑ วั ต ถุ ป ระสงค แผนปฏิ บั ติ ร าชการรายป ฉ บั บ นี้ จั ด ทํ า ขึ้ น เพื่ อ ให สํ า นั ก งาน
สภาความมั่นคงแหงชาติ มีกรอบทิศทางการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ชัดเจน สอดคลอง
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ และนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวของ รวมทั้งใชเปน
แนวทางในการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณในปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕ ใหมีประสิทธิภาพและบรรลุเ ปาหมายผลสัมฤทธิ์ โดยเปนไปตามพระราชกฤษฎี กาว าดว ย
หลั กเกณฑ และวิ ธี การบริ ห ารกิ จ การบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และ (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมทั้ ง
สอดคลองกับสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด – ๑๙) อีกดวย
กลุมงานพัฒนาแผนปฏิบัติราชการภายในองคกร กองนโยบายและยุทธศาสตรความมั่นคง
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๓.๒.๒ เปาหมาย กลยุทธ และตัวชี้วัด

ยุทธศาสตรที่ ๑ เสริมสรางความเปนผูนําดานความมั่นคงของประเทศ
เปาหมาย
ประเทศมีความมั่นคงทุกมิติ สามารถรักษาผลประโยชนของชาติ และมีระบบกลไกการบริหารจัดการ
ความมั่นคงที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ
๑. กําหนดทิศทางความมั่นคง และ เสริมสรางศักยภาพการเปนที่ปรึกษาและเสนอแนะนโยบาย แผน
ยุทธศาสตรดานความมั่นคง
๒. พัฒนากลไกรูปแบบและเครื่องมือการพัฒนานโยบายและการบริหารจัดการความมั่นคง

ยุทธศาสตรที่ ๒ เสริมสรางศักยภาพการบริหารจัดการภัยดานความมั่นคง
เปาหมาย
ประเทศมีความพรอมบริหารจัดการภัยดานความมั่นคง
กลยุทธ
๑. พัฒนาศักยภาพการประเมินสถานการณดานความมั่นคง การสรางเครือขายประชาคมขาวกรอง และ
การแจงเตือนสถานการณและภัยคุกคามดานความมั่นคง
๒. พัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติใหพรอมเผชิญวิกฤติการณ
๓. เสริมสรางและพัฒนาระบบฐานขอมูลความมั่นคง องคความรูดานความมั่นคง และประสานความ
รวมมือกับหนวยงานและสถาบันวิชาการทั้งภายในและภายนอกประเทศ
๔. ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายดานความมั่นคงความมั่นคง
๕. เสริมสรางความเขาใจระหวางฝายการเมือง หนวยงานที่เกี่ยวของ และการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน

ยุทธศาสตรที่ ๓ ขับเคลื่อนงานดานความมั่นคงไปสูการปฏิบัติ
เปาหมาย
ประเทศมั่นคงปลอดภัย ลดผลกระทบเชิงลบ คุณคาหลักไดรับการปกปอง และสามารถจัดการความทาทาย
จากภายนอกไดทุกรูปแบบ
กลยุทธ
๑. ปองกันและแกไขผลกระทบตอความมั่นคง ความปลอดภัยและการพัฒนา
๒. ปองกันและแกไขภัยคุกคามขามพรมแดน
๓. เสริมสรางความมั่นคงชายแดน และความมั่นคงทางทะเล

กลุมงานพัฒนาแผนปฏิบัติราชการภายในองคกร กองนโยบายและยุทธศาสตรความมั่นคง
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ยุทธศาสตรที่ ๔ รักษาดุลยภาพทางการเมืองระหวางประเทศ
เปาหมาย
สภาวะแวดลอมระหวางประเทศเอื้อตอการรักษาผลประโยชนของชาติ และการพัฒนาผลประโยชนดาน
ความมั่นคงรวมกับประเทศอื่น ๆ
กลยุทธ
๑. กําหนดทาทีและประสานขับเคลื่อนการดําเนินความสัมพันธและความรวมมือดานความมั่นคงกับ
ตางประเทศ
๒. เสริมสรางความรวมมือดานความมั่นคงกับประเทศรอบบาน อาเซียนและนานาชาติ

ยุทธศาสตรที่ ๕ ขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
เปาหมาย
ประชาชนในพื้นที่มีความมั่นคงปลอดภัย พรอมพัฒนาสูความมั่งคั่งยั่งยืน
กลยุทธ
๑. กําหนดทิศทางและขับเคลื่อนนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต
๒. ขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต และแสวงหาทางออกดวยสันติวิธี

ยุทธศาสตรที่ ๖ ยกระดับขีดความสามารถการบริหารจัดการภายในองคกร
เปาหมาย
สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบานเมือง
ที่ดี และสรางบุคลากรสูการเปนนักความมั่นคงมืออาชีพ
กลยุทธ
๑. สรางและพัฒนาบุคลากรใหเปนนักยุทธศาสตรความมั่นคงมืออาชีพ
๒. สงเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีตามแผนปฏิบตั ิการดิจิทัล และเชื่อมโยงฐานขอมูล
ดานความมั่นคงสนับสนุนการปฏิบัติงาน
๓. พัฒนารูปแบบและการบริหารจัดการภายในองคกรใหมีความคลองตัวและมีประสิทธิภาพ ตอบสนอง
ตอสถานการณดานความมั่นคงที่เปลี่ยนแปลงไป
๔. เสริมสรางระบบคุณธรรมความโปรงใสและเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานและสรางกลไกการปองกัน
การทุจริต
๕. บริหารจัดการสถานที่ปฏิบัติงานพรอมจัดใหมีระบบสนับสนุนการทํางานอยางเหมาะสม เพื่อรองรับ
การขยายตัวขององคกรในอนาคต

กลุมงานพัฒนาแผนปฏิบัติราชการภายในองคกร กองนโยบายและยุทธศาสตรความมั่นคง
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โครงการ/รายการ
งบประมาณ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ประเด็นยุทธศาสตร

เปาหมาย

กลยุทธ

ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

เสริมสรางความเปนผูน ํา
ดานความมั่นคงของ
ประเทศ

ประเทศมีความมั่นคงทุกมิติ
สามารถรักษาผลประโยชนของ
ชาติ และมีระบบกลไกการ
บริหารจัดการความมั่นคงที่มี
ประสิทธิภาพ

กําหนดทิศทางความมั่นคง และ
เสริมสรางศักยภาพการเปนที่
ปรึกษาและเสนอแนะนโยบาย
แผนยุทธศาสตรดานความมั่นคง

จํานวนของนโยบาย
ขอเสนอแนะ แนวทาง
และมาตรการ เพื่อปองกัน
และแกไขปญหาความ
มั่นคง

๕ เรื่อง/ป

พัฒนากลไกรูปแบบและ
เครื่องมือการพัฒนานโยบาย
และการบริหารจัดการความ
มั่นคง

ระดับประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานของหนวยงาน
ดานการจัดการความ
มั่นคง

รอยละ ๘๐

แผนงานพืน้ ฐาน
คาใชจายที่ ๑

กนย.

พัฒนาศักยภาพการประเมิน
สถานการณดา นความมั่นคง
การสรางเครือขายประชาคม
ขาวกรอง และการแจงเตือน
สถานการณและภัยคุกคามดาน
ความมั่นคง

จํานวนรายงานการ
ประเมินสถานการณความ
มั่นคง

๔ ฉบับ/ป

แผนงานพืน้ ฐาน
คาใชจายที่ ๑

กปภ.

พัฒนาระบบการเตรียมพรอม
แหงชาติใหพรอมเผชิญ
วิกฤติการณ

ระดับความสําเร็จการ
พัฒนาระบบการ
เตรียมพรอมแหงชาติให

รอยละ ๘๐

แผนงานยุทธศาสตร
กตป.
(โครงการเตรียมพรอมฯ)

เสริมสรางศักยภาพการ
บริหารจัดการภัยดาน
ความมั่นคง

ประเทศมีความพรอมบริหาร
จัดการภัยดานความมั่นคง

แผนงานพืน้ ฐาน
คาใชจายที่ ๑,๒,๓,๖
แผนงานยุทธศาสตร
(โครงการเตรียมพรอมฯ)

กนย. กภน.
กภช. กปภ.
กตป. กชป.
กกม.

กลุมพัฒนาแผนปฏิบัตริ าชการภายในองคกร กองนโยบายและยุทธศาสตร
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แผนปฏิบัตริ าชการรายป (พ.ศ. ๒๕๖๕) ของสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร

เปาหมาย

กลยุทธ

ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

โครงการ/รายการ
งบประมาณ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

พรอมเผชิญกับภาวะไม
ปกติและจัดการความเสี่ยง
อยางบูรณาการ
เสริมสรางและพัฒนาระบบ
ระดับความสําเร็จการ
ฐานขอมูลความมัน่ คง องค
จัดทําฐานขอมูลดานความ
ความรูดานความมั่นคง และ
มั่นคง
ประสานความรวมมือกับ
หนวยงานและสถาบันวิชาการ
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

รอยละ ๑๐๐ แผนงานพืน้ ฐาน
คาใชจายที่ ๑

สมศ.

ปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย
ดานความมั่นคงความมั่นคง

รอยละความพึงพอใจของ
ภาคสวนตางๆ

รอยละ ๘๐

แผนงานพืน้ ฐาน
คาใชจายที่ ๑

กนย. กพบ.

เสริมสรางความเขาใจระหวาง
ฝายการเมือง หนวยงานที่
เกี่ยวของ และการมีสวนรวม
จากทุกภาคสวน

ระดับความสําเร็จการ
พัฒนากฎหมายความ
มั่นคง

รอยละ ๘๐

แผนงานพืน้ ฐาน
คาใชจายที่ ๑

กกม.

กลุมพัฒนาแผนปฏิบัตริ าชการภายในองคกร กองนโยบายและยุทธศาสตร
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แผนปฏิบัตริ าชการรายป (พ.ศ. ๒๕๖๕) ของสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร
ขับเคลื่อนงานดานความ
มั่นคงไปสูการปฏิบัติ

เปาหมาย

กลยุทธ

ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

ประเทศมั่นคงปลอดภัย ลด
ปองกันและแกไขผลกระทบตอ รอยละความสําเร็จการ
ผลกระทบเชิงลบ คุณคาหลัก ความมั่นคง ความปลอดภัยและ ขับเคลื่อนนโยบาย แผน
ไดรับการปกปอง และสามารถ การพัฒนา
แนวทาง ดานความมัน่ คง
จัดการความทาทายจาก
ภายนอกไดทุกรูปแบบ

รอยละ ๘๐

ปองกันและแกไขภัยคุกคามขาม จํานวนแนวทางมาตรการ
พรมแดน
การประสานและ
ขับเคลื่อน แผนดานความ
เสริมสรางความมัน่ คงชายแดน
มั่นคง
และความมัน่ คงทางทะเล

๓ เรื่อง/ป

กําหนดทาทีและประสาน
ขับเคลื่อนการดําเนิน
ความสัมพันธและความรวมมือ
ดานความมั่นคงกับตางประเทศ

รอยละ ๘๐

รักษาดุลยภาพทาง
สภาวะแวดลอมระหวาง
การเมืองระหวางประเทศ ประเทศเอื้อตอการรักษา
ผลประโยชนของชาติ และการ
พัฒนาผลประโยชนดานความ
มั่นคงรวมกับประเทศอื่น ๆ

ระดับความสัมพันธและ
ความรวมมือดานความ
มั่นคงในทุกมิติกับประเทศ
มหาอํานาจและประเทศที่
มีความสําคัญทาง
ยุทธศาสตร

โครงการ/รายการ
งบประมาณ
แผนงานพืน้ ฐาน
คาใชจายที่ ๒,๓,๖

หนวยงาน
รับผิดชอบ
กภน. กชป.
กภช.

แผนงานยุทธศาสตร
(โครงการความรวมมือฯ)

แผนงานพืน้ ฐาน
คาใชจายที่ ๒,๓,๖

กภน. กชป.
กภช. กมท.

แผนงานยุทธศาสตร
(โครงการความรวมมือฯ)
แผนงานพืน้ ฐาน
คาใชจายที่ ๑,๒,๓,๖

กรป. กภช.
กปภ. กชป.

แผนงานยุทธศาสตร
(โครงการความรวมมือฯ)

กลุมพัฒนาแผนปฏิบัตริ าชการภายในองคกร กองนโยบายและยุทธศาสตร
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แผนปฏิบัตริ าชการรายป (พ.ศ. ๒๕๖๕) ของสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร

เปาหมาย

กลยุทธ

ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

เสริมสรางความรวมมือดาน
จํานวนประเทศที่มี
ความมั่นคงกับประเทศรอบบาน ประเด็นความรวมมือตาม
อาเซียนและนานาชาติ
กรอบความรวมมือดาน
ความมั่นคงกับ
ตางประเทศ
ขับเคลื่อนการแกไขปญหา ประชาชนในพื้นที่มีความมัน่ คง กําหนดทิศทางและขับเคลื่อน
จังหวัดชายแดนภาคใต
ปลอดภัย พรอมพัฒนาสูความ นโยบายการบริหารและการ
มั่งคั่งยั่งยืน
พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต

โครงการ/รายการ
งบประมาณ

๓ ประเทศ/ป แผนงานพืน้ ฐาน
คาใชจายที่ ๑,๒,๓,๖

หนวยงาน
รับผิดชอบ
กรป. กภช.
กปภ. กชป.

แผนงานยุทธศาสตร
(โครงการความรวมมือฯ)

จํานวนเหตุการณความ
รุนแรงลดลง รอยละ ๓๕
เทียบกับป ๒๕๖๐

รอยละ ๓๕

แผนงานบูรณาการ
ขับเคลื่อนการแกไข
ปญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต

กชต.
สล.คปต.

ขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยเพื่อ
สันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต
และแสวงหาทางออกดวยสันติวิธี

ระดับความสําเร็จของการ
พูดคุยเพื่อสันติสุข

ระดับ ๕

แผนงานบูรณาการ
ขับเคลื่อนการแกไข
ปญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต

สล.คพส.

อํานวยการ บริหารและพัฒนา
การบูรณาการการขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการ แผนงานบูรณาการ
และการประเมินสถานการณเชิง
ยุทธศาสตร

รอยละความสําเร็จ/
ผลสัมฤทธิ์ของการแกไข
ปญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต

รอยละ ๖๐

แผนงานบูรณาการ
ขับเคลื่อนการแกไข
ปญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต

กชต.
สล.คปต.

กลุมพัฒนาแผนปฏิบัตริ าชการภายในองคกร กองนโยบายและยุทธศาสตร
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แผนปฏิบัตริ าชการรายป (พ.ศ. ๒๕๖๕) ของสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร

เปาหมาย

ยกระดับขีดความสามารถ สํานักงานสภาความมั่นคง
การบริหารจัดการภายใน แหงชาติ มีการพัฒนาระบบ
องคกร
บริหารจัดการตามหลักการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี
และสรางบุคลากรสูการเปนนัก
ความมั่นคงมืออาชีพ

กลยุทธ

ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

โครงการ/รายการ
งบประมาณ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

สรางและพัฒนาบุคลากรใหเปน รอยละของบุคลากรไดรับ
นักยุทธศาสตรความมั่นคงมือ
การพัฒนาสมรรถนะตาม
อาชีพ
เกณฑที่กําหนด

รอยละ ๘๐

แผนงานพืน้ ฐาน
คาใชจายที่ ๔,๕

สลก. - กบท.

สงเสริมและพัฒนาระบบ
สารสนเทศและเทคโนโลยีตาม
แผนปฏิบัติการดิจิทลั และ
เชื่อมโยงฐานขอมูลดานความ
มั่นคงสนับสนุนการปฏิบัตงิ าน

รอยละความพึงพอใจของ
บุคลากรตอการปฏิบัตงิ าน
ในองคกร

รอยละ ๘๐

แผนงานพืน้ ฐาน
คาใชจายที่ ๔

สลก. - กบท.

พัฒนารูปแบบและการบริหาร
จัดการภายในองคกรใหมีความ
คลองตัวและมีประสิทธิภาพ
ตอบสนองตอสถานการณดา น
ความมัน่ คงที่เปลี่ยนแปลงไป

รอยละความสําเร็จการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ
ตามแผนดิจิทัล

รอยละ ๘๐

แผนงานพืน้ ฐาน
คาใชจายที่ ๔

สลก. – ศทส.

เสริมสรางระบบคุณธรรม ความ
โปรงใส และเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบงาน และสรางกลไกการ
ปองกันการทุจริต

รอยละการเบิกจายเปน
ตามเปาหมาย มาตรการ
เพิ่มประสิทธิภาพการใช
จายงบประมาณ

รอยละ ๑๐๐ แผนงานพืน้ ฐาน
คาใชจายที่ ๑,๔

สลก. – กบค.
กนย. – กพป.

กลุมพัฒนาแผนปฏิบัตริ าชการภายในองคกร กองนโยบายและยุทธศาสตร
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แผนปฏิบัตริ าชการรายป (พ.ศ. ๒๕๖๕) ของสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร

เปาหมาย

กลยุทธ

ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

บริหารจัดการสถานที่ปฏิบัติงาน ระดับความสําเร็จการ
พรอมจัดใหมีระบบสนับสนุน
ดําเนินการตามคํารับรอง
การทํางานอยางเหมาะสม เพื่อ การปฏิบัติราชการ
รองรับการขยายตัวขององคกร
ในอนาคต
ระดับคุณธรรมและความ
โปรงใสการดําเนินงานของ
หนวยงาน (ITA)
ระดับความสําเร็จการ
ปรับปรุงและพัฒนาอาคาร
สถานที่เพื่อรองรับการ
ขยายตัวในอนาคต

โครงการ/รายการ
งบประมาณ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ระดับ ๓

แผนงานพืน้ ฐาน
คาใชจายที่ ๔

กพบ.

ระดับ ๓

แผนงานพืน้ ฐาน
คาใชจายที่ ๑

ศปท.

รอยละ ๘๐

แผนงานพืน้ ฐาน
คาใชจายที่ ๑,๔

สลก. - พอย.

กลุมพัฒนาแผนปฏิบัตริ าชการภายในองคกร กองนโยบายและยุทธศาสตร
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แผนปฏิบัตริ าชการรายป (พ.ศ. ๒๕๖๕) ของสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ

๓.๒.๔ โครงการสําคัญ
๑) โครงการศึกษาวิเคราะหและประเมินสถานการณความมั่นคงประเทศรอบ
บาน (กองความมั่นคงกิจการชายแดนและประเทศรอบบาน)
๒) โครงการสรางพื้นที่หลากหลายทางสังคมเพื่อการอยูรวมกันบนความแตกตาง
(กองความมั่นคงเกี่ยวกับภัยคุกคามขามชาติ)
๓) โครงการฐานขอมูลเพื่อการพัฒนาและติด ตามงานความมั่นคง (กองความ
มั่นคงดานการเตรียมพรอมและการปองกันประเทศ)
๔) โครงการศึกษาวิเคราะหและประเมินสถานการณเพื่อแกไขปญหาความขัดแยง
เรงดวนภายใตแผนสงเสริมการอยูรวมกันภายใตสังคมพหุวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ (กองความ
มั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใตและชนตางวัฒนธรรม)
๕) โครงการกํากับและติดตามการขับเคลื่อนการบูรณาการขอมูลดานความมั่นคง
(ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

๓.๓ ประมาณการวงเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ประมาณการวงเงินงบประมาณทั้งหมด ๒๑๑.๖๙๘๘ ลานบาท
กรอบวงเงิ น งบประมาณรายจ า ยประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสํ า นั ก งานสภา
ความมั่นคงแหงชาติ
สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ ไดรับการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๖๕ ใน ๔ แผนงาน รวมจํานวน ๒๑๑,๖๙๘,๘๐๐ บาท ดังนี้
แผนงาน

แผนงาน

วงเงินงบประมาณแผนดิน
(บาท)
แผนงานพื้นฐานความมั่นคง
รวม ๖๘,๑๒๖,๙๐๐
งบรายจายอื่น
๒๕,๐๔๗,๘๐๐
คาใชจายพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการ
๗,๘๐๐,๐๐๐
ขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงแหงชาติ
ค า ใช จ า ยเสริ ม สร า งความพร อ มในการ
๔,๓๙๗,๘๐๐
รักษาอํานาจอธิปไตย สถาบันหลัก ระบบการเมือง
เศรษฐกิจและสังคม
ค า ใช จ า ยเสริ ม สร า งความพร อ มในการ
๖,๙๐๐,๐๐๐
รักษาดุลยภาพทางการเมืองระหวางประเทศและ
ปฏิสัมพันธกับภายนอกประเทศ
กลุมพัฒนาแผนปฏิบัตริ าชการภายในองคกร กองนโยบายและยุทธศาสตร
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แผนงาน

แผนงาน

วงเงินงบประมาณแผนดิน
(บาท)
ค า ใช จ า ยบริ หารจั ด การองค กรตามหลัก
๓,๓๐๐,๐๐๐
บริหารจัดการที่ดี
คาใชจายเสริมสรางความพรอมในการรักษา
๒,๖๕๐,๐๐๐
อาณาเขต ดินแดน ฐานทรัพยากร และโครงสราง
พื้นฐาน
งบดําเนินงาน
๓๐,๗๑๐,๙๐๐
คาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ
๒๒,๕๐๒,๙๐๐
คาสาธารณูปโภค
๘,๒๐๘,๐๐๐
งบลงทุน
๑๒,๓๖๘,๒๐๐
คาครุภันฑคอมพิวเตอร
๒,๘๘๖,๐๐๐
คาครุภัณฑอื่น ๆ
๙,๔๘๒,๒๐๐
แผนงานยุทธศาสตร ป องกั น
รวม ๑๙,๖๗๖,๓๐๐
และแก ไขป ญหาที่มี ผลกระทบ โครงการรักษาความมั่นคงและปองกันภัยคุกคาม
๑๕,๖๗๖,๓๐๐
ตอความมั่นคง
ขามชาติความมั่นคงแหงชาติทางทะเล
การดําเนินโครงการรักษาความมั่นคงและ
๔,๗๙๒,๐๐๐
ปองกันภัยคุกคามขามชาติความมั่นคงทางทะเล
การขับเคลื่อนโครงการสําคัญ (Flagship
๔,๙๘๔,๓๐๐
Project)
การขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติ
๕,๙๐๐,๐๐๐
วาดวยความมั่นคงแหงชาติ
โครงการพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติ
๔,๐๐๐,๐๐๐
แผนงานบุ ค ลากรภาครั ฐ
รวม ๗๔,๗๐๔,๙๐๐
(ดานความมั่นคง)
งบบุคลากร
๗๓,๙๖๙,๕๐๐
เงินเดือน
๖๑,๓๒๒,๖๐๐
คาจางประจํา
๓,๕๑๗,๘๐๐
คาตอบแทนพนักงานราชการ
๙,๑๒๙,๑๐๐
งบดําเนินงาน
๗๓๕,๔๐๐
คาเชาบาน
๑๔๔,๐๐๐
คาตอบแทนพิเศษขาราชการและลู กจ าง
๒๘๐,๙๐๐
ประจําที่ไดเงินเดือนเต็มขั้น
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
๒๙๔,๘๐๐
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
๑๕,๗๐๐
รวม ๔๙,๑๙๐,๗๐๐
กลุมพัฒนาแผนปฏิบัตริ าชการภายในองคกร กองนโยบายและยุทธศาสตร
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แผนงาน

แผนงาน

วงเงินงบประมาณแผนดิน
(บาท)
แผนงานบู รณาการขั บเคลื่อน
โครงการเพิ่ ม ประสิ ทธิ ภ าพงานข า วกรอง
๑,๗๑๑,๕๐๐
การแก ไขป ญหาและพั ฒ นา และบูรณาการฐานขอมูลความมั่นคงพื้นที่จังหวัด
จังหวัดชายแดนภาคใต
ชายแดนภาคใต
โครงการแสวงหาทางออกจากความขั ดแย ง
๔,๔๖๑,๑๐๐
โดยสันติวิธี
โครงการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพ
๔๓,๐๑๘,๑๐๐
ดวยหลักธรรมาภิบาล
๑. การขับเคลื่อน กํากับ และติดตาม
ผลตามแผนปฏิ บั ติ ก ารป อ งกั น และแก ไ ขป ญ หา
๗,๐๐๐,๐๐๐
ความไม ส งบใน จชต. ตามแผนแม บ ท ภายใต
ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง
๒. การสร า งความเข า ใจการดํ า เนิ น
นโยบายของรัฐและเรื่ องสิ ทธิมนุษ ยชนโดยกลไก
๑,๖๖๗,๕๐๐
ของรัฐบาล
๓. การอํานวยการ ประสานงาน นํา
๖,๐๐๒,๐๐๐
นโยบายการบริ ห ารการพั ฒ นาจั ง หวั ด ชายแดน
ภาคใตไปสูการปฏิบัติ
๔. ค า ใช จ า ยในการปฏิ บั ติ ง านพื้ น ที่
๑๕,๗๗๐,๐๐๐
จังหวัดชายแดนภาคใต
๕. การสนั บ สนุ น กลไกพิ เ ศษในการ
ขับเคลื่อนงานโดยความรวมมือของภาครัฐกับภาค
๘,๕๐๐,๐๐๐
สวนที่เกี่ยวของในระดับพื้นที่จังหวัด
๖. การติ ด ตามประเมิ น ในระดั บ
ยุทธศาสตรทั้งในและนอกประเทศเพื่อสนับสนุ น
แผนปฏิ บั ติ ก ารด า นการป องกั น และแก ไ ขป ญหา
๔,๐๗๘,๖๐๐
ความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒๕๖๕

กลุมพัฒนาแผนปฏิบัตริ าชการภายในองคกร กองนโยบายและยุทธศาสตร
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มาตรการเรงรัดการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
สํานักงานสภาความมั่ นคงแห งชาติ ไดกําหนดเปาหมายการใชจ ายงบประมาณ ซึ่งอางอิ ง ตาม
เปาหมายประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณที่รัฐบาลกําหนด โดยจําแนกรายไตรมาส ดังนี้
แผนงาน

เปาหมายรายไตรมาส
รวม

๑
(รอยละ ๓๕)

๒
(รอยละ ๒๕)

๓
(รอยละ ๒๕)

๔
(รอยละ ๑๕)

แผนงานพื้นฐานฯ

๖๘,๑๒๖,๙๐๐

๒๓,๘๔๔,๔๑๕ ๑๗,๐๓๑,๗๒๕ ๑๗,๐๓๑,๗๒๕ ๑๐,๒๑๙,๐๓๕

แผนงานยุทธศาสตรฯ

๑๙,๖๗๖,๓๐๐

๖,๘๘๖,๗๐๕

๔,๙๑๙,๐๗๕

๒,๙๕๑,๔๔๕

แผนงานบูรณาการฯ

๔๙,๑๙๐,๗๐๐

๑๗,๒๑๖,๗๔๕ ๑๒,๒๙๗,๖๗๕ ๑๒,๒๙๗,๖๗๕

๗,๓๗๘,๖๐๕

แผนงานบุคลากรฯ

๗๔,๗๐๔,๙๐๐

๑๘,๖๗๖,๒๒๕ ๑๘,๖๗๖,๒๒๕ ๑๘,๖๗๖,๒๒๕ ๑๘,๖๗๖,๒๒๕

รวม

๔,๙๑๙,๐๗๕

๒๑๑,๖๙๘,๘๐๐ ๗๔,๐๙๔,๕๘๐ ๕๒,๙๒๔,๗๐๐ ๕๒,๙๒๔,๗๐๐ ๓๑,๗๕๔,๘๒๐

รายละเอียดภารกิ จภายใต ความรับ ผิดชอบ และงบประมาณที่ ใช ใ นการขับ เคลื่อ นภารกิ จ
(งบรายจายอื่น) จําแนกตามกอง/สํานัก/กลุมงาน
สํานัก/ กลุมงาน

กนย.

หนาที่และอํานาจ/คาใชจาย

งบประมาณ

มีหนาที่และอํานาจดังตอไปนี้
(๑) เสนอแนะ จัดทํา ติดตาม ประเมินผล พัฒนา และขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติวาดวย
ความมั่นคงแหงชาติ
(๒) บูรณาการความเชื่อมโยงระหวางนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติกับ
ยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และแผนงานหลัก
ระดับชาติที่เกี่ยวของ ใหบรรลุเปาหมายตามนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ
(๓) พิจารณาใหความเห็นแกหนวยงานของรัฐเพื่อประกอบการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณ
สําหรับแผนงานหรือโครงการเกี่ยวกับความมั่นคงแหงชาติซึ่งเปนเรื่องสําคัญรวมทั้งติดตาม ประเมินผล
และใหคําแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินงาน
(๔) ติดตามผลการดําเนินงานในภาพรวมของยุทธศาสตรหรือแผนดานความมั่นคงเฉพาะเรื่องที่
เกี่ยวของ และใหคําแนะนําเกี่ยวกับการเรงรัดหรือปรับปรุงการดําเนินงานรวมทั้งเปนหนวยงานหลักใน
การประสานงานเรื่องยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูปประเทศในสวนที่เกี่ยวของกับสํานักงาน
(๕) ศึกษา วิจัย และพัฒนาองคความรูเพื่อสรางศักยภาพ และบริหารจัดการคลังสมองดานความ
มั่นคง รวมทั้งขับเคลื่อนการดําเนินงานคณะที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแหงชาติ

กลุมพัฒนาแผนปฏิบัตริ าชการภายในองคกร กองนโยบายและยุทธศาสตร
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สํานัก/ กลุมงาน

หนาที่และอํานาจ/คาใชจาย

งบประมาณ

(๖) พัฒนาฐานขอมูลดานความมั่นคงในภาพรวมของประเทศและบูรณาการฐานขอมูลดานความ
มั่นคง
(๗) สงเสริม ประสานงาน หรือรวมมือกับหนวยงานภายในประเทศและตางประเทศในกิจการความ
มั่นคง ดานความมั่นคงเชิงยุทธศาสตร ดานการประเมินสภาวะแวดลอมและดานวิชาการที่เกี่ ยวกับ
ความมั่นคง รวมทั้งเผยแพรขอมูลและองคความรูเกี่ยวกับความมั่นคง
(๘) เสนอแนะแนวทางหรือมาตรการ อํานวยการ และประสานการปฏิบัติตามนโยบาย ยุทธศาสตร
และแผนดานความมั่นคงเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวของ
(๙) ปฏิบัติงานเลขานุการของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการตามที่ไดรับมอบหมาย
(๑๐) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน วยงานอื่น ที่เกี่ยวขอ ง หรือที่ไดรับ
มอบหมาย
๑.๑ การขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ

๔,๒๑๙,๕๐๐
๒๐๖,๓๐๐

๖.๕ การสื่อสารสาธารณะดานความมั่นคง

กปภ.

๑.๖ การพัฒนาแผนปฏิบัติราชการภายในองคกร
๒.๕ การเสริมสรางความพรอมในการรักษาอํานาจอธิปไตย สถาบันหลัก ระบบ
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
๓.๗ การเสริมสรางความพรอมในการรักษาดุลยภาพทางการเมืองระหวาง
ประเทศ ปฏิสัมพันธกับภายนอกประเทศ
๕.๖ การเสริมสรางความพรอมในการรักษาอาณาเขตดินแดน ฐานทรัพยากร
และโครงสรางพื้นฐาน
๑.๑.๔ การดําเนินโครงการรักษาความมั่นคงและปองกันภัยคุกคามขามชาติ
ความมั่นคงทางทะเล

๑,๐๐๐,๖๐๐

รวม

๕,๘๖๘,๖๐๐

๘๓,๐๐๐
๒๒,๐๐๐
๑๒๑,๙๐๐
๒๐๙,๙๐๐

มีหนาที่และอํานาจดังตอไปนี้
(๑) ประเมินและวิเคราะหสถานการณ สภาวะแวดลอมดานความมั่นคง กําลังอํานาจของชาติในเชิง
ยุทธศาสตร พิสูจนทราบและคาดการณสถานการณและภัยคุกคามซึ่งมีความเสี่ยงอันจะนําไปสูภัย
คุกคามตอความมั่นคงแหงชาติ รวมถึงจัดทําฐานขอมูลที่เกี่ยวของ
(๒) เสนอแนะ จัดทํา ติดตาม ขับเคลื่อน ประเมินผล และพัฒนายุทธศาสตรและแผนดานความ
มั่นคงเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวของ และประสานการปฏิบัติดานการขาวกรองกับประชาคมขาวกรองทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ รวมทั้งดําเนินการเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ
(๓) ติดตาม ประเมิน วิเคราะห และแจงเตือนสถานการณที่อาจกอใหเกิดภัยคุกคามตอความมัน่ คง
แหงชาติ และใหขอเสนอแนะในการกําหนดระดับความรายแรงของภัยคุกคาม เสนอตอสภาความมั่นคง
แหงชาติ พรอมทั้งเสนอความเห็น แนวทาง มาตรการ หรือการดําเนินการอื่นที่จําเปนในการแกไข
ปญหาตอนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี

กลุมพัฒนาแผนปฏิบัตริ าชการภายในองคกร กองนโยบายและยุทธศาสตร
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(๔) เสนอแนะแนวทางหรือมาตรการ อํานวยการ และประสานการปฏิบัติตามนโยบาย ยุทธศาสตร
และแผนดานความมั่นคงเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวของ
(๕) ปฏิบัติงานเลขานุการของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการตามที่ไดรับมอบหมาย
(๖) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ ง หรื อ ที่ ไ ด รั บ
มอบหมาย
๑.๓ การขับเคลื่อนยุทธศาสตรขาวกรองแหงชาติ

๒,๑๕๐,๐๐๐
รวม

กตป.

๒,๑๕๐,๐๐๐

มีหนาที่และอํานาจดังตอไปนี้
(๑) ประเมินและวิเคราะหสถานการณที่มีความเสี่ยงสูงและนําไปสูวิกฤตการณระดับชาติ ภัยคุกคาม
ดานการทหารและสถานการณที่มีผลกระทบตอการปองกันประเทศและ ความมั่นคงเกี่ยวกับฐาน
ทรัพยากร รวมถึงจัดทําฐานขอมูลที่เกี่ยวของ
(๒) เสนอแนะ จัดทํา ติดตาม ขับเคลื่อน ประเมินผล และพัฒนายุทธศาสตร และแผนดานความ
มั่นคงเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวของกับการเตรียมพรอมแหงชาติ การบริหารวิกฤตการณ การพัฒนาเพื่อเสริม
ความมั่นคงของชาติ และการปองกันประเทศ รวมทั้งสงเสริมองคความรู เพื่อเสริมสรางความมั่นคงของ
ชาติ
(๓) อํานวยการบริหารวิกฤตการณความมั่นคงระดับชาติและประสานความรวมมือกับเครือขายการ
บริหารเหตุการณภายในประเทศและระหวางประเทศ ทั้งในภาวะปกติและภาวะไมปกติ
(๔) เสนอแนะแนวทางหรือมาตรการ อํานวยการ และประสานการปฏิบัติตามนโยบาย ยุทธศาสตร
และแผนดานความมั่นคงเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวของ
(๕) ปฏิบัติงานเลขานุการของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการตามที่ไดรับมอบหมาย
(๖) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อสนับ สนุ น การปฏิ บัติ ง านของหน ว ยงานอื่ น ที่ เกี่ ยวข อ ง หรื อ ที่ ไ ดรับ
มอบหมาย
๑.๒ การขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ

๘๐๐,๐๐๐

๑. การขับเคลื่อนยุทธศาสตรการเตรียมพรอมแหงชาติ

๔,๐๐๐,๐๐๐

๑.๒.๒ ฐานขอมูลเพื่อการพัฒนาและติดตามงานความมั่ นคงการขับเคลื่ อ น
ยุทธศาสตรการเตรียมพรอมแหงชาติ (flagship project)
๑.๓.๒ การดําเนินภารกิจของศูนยปฏิบัติการศูนยบริหารสถานการณโควิด ๑๙
๑.๓.๕ การจัดทําแผนปฏิบัติการดานการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของ
ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
รวม

๑,๓๖๖,๓๐๐
๖๕๐,๐๐๐
๑๐๓,๙๐๐
๖,๙๒๐,๐๐๐

กลุมพัฒนาแผนปฏิบัตริ าชการภายในองคกร กองนโยบายและยุทธศาสตร
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มีหนาที่และอํานาจ ดังตอไปนี้
(๑) ประเมินและวิเคราะหสถานการณที่กระทบตอเขตแดน ความมั่นคงชายแดน การบริหาร
จัดการชายแดนดานความมั่นคง การคาและเศรษฐกิจชายแดนในมิติความมั่นคง ตลอดจนความมั่นคง
ตอประเทศรอบบานและอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง รวมถึงจัดทําฐานขอมูลที่เกี่ยวของ
(๒) เสนอแนะ จัดทํา ติดตาม ขับเคลื่อน ประเมินผล และพัฒนายุทธศาสตรและแผนดานความ
มั่นคงเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวของกับเขตแดน ความมั่นคงชายแดน การบริหารจัดการชายแดนดานความ
มั่นคง การคาและเศรษฐกิจชายแดนในมิติความมั่นคง ตลอดจนความมั่นคงตอประเทศรอบบานและอนุ
ภูมิภาคลุมน้ําโขง
(๓) เสนอแนะแนวทางหรือมาตรการ อํานวยการ และประสานการปฏิบัติตามนโยบาย ยุทธศาสตร
และแผนดานความมั่นคงเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวของ
(๔) ปฏิบัติงานเลขานุการของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการตามที่ไดรับมอบหมาย
(๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุ นการปฏิบัติ งานของหน วยงานอื่น ที่เกี่ย วข อ ง หรือที่ไดรับ
มอบหมาย
๓๘๐,๐๐๐
๓.๔ การขับเคลื่อนยุทธศาสตรความมั่นคงของไทยตอประเทศรอบบาน
๑,๐๘๐,๐๐๐

๓.๕ การขับเคลื่อนงานบริหารจัดการชายแดนในมิติความมั่นคง
๓.๖ การขับเคลื่อนงานพัฒนารวมในอนุภูมิภาค

๙๑๐,๐๐๐

๖.๑ การขับเคลื่อนงานการจัดการงานเขตแดน
๑.๒.๔ โครงการศึกษาวิเคราะหและประเมินสถานการณความมั่นคงประเทศ
รอบบาน (flagship project)

๓๙๐,๐๐๐

๑.๓.๖ การศึกษาและประเมินสถานการณในพื้นที่ชายแดนกับประเทศรอบบาน

๑๐๐,๐๐๐

๑.๓.๗ การยกรางแผนบริหารจัดการชายแดน

๑๐๐,๖๐๐
รวม

กมท.

๘๔๐,๐๐๐

๓,๘๐๐,๖๐๐

มีหนาที่และอํานาจดังตอไปนี้
(๑) ประเมินและวิเคราะหสถานการณที่กระทบตอความมั่นคงและการรักษาผลประโยชนของชาติ
ทางทะเล รวมถึงจัดทําฐานขอมูลที่เกี่ยวของ
(๒) เสนอแนะ จัดทํา ติดตาม ขับเคลื่อน ประเมินผล และพัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร แผนความ
มั่นคงแหงชาติทางทะเล และมาตรการในการรักษาผลประโยชนของชาติ ทางทะเล รวมทั้งแผนดาน
ความมั่นคงเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวของ
(๓) ศึกษา วิจัย และพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับความมั่นคงทางทะเลและ การรักษาผลประโยชนของ
ชาติทางทะเล
(๔) สงเสริม ประสานงาน หรือรวมมือเพื่อการรักษาผลประโยชนของชาติ ทางทะเลกับหนวยงาน
สถาบัน และเครือขายที่เกี่ยวของกับความมั่นคงทางทะเลและการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล
ทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศ ตลอดจนองคการระหวางประเทศที่เกี่ยวของ
กลุมพัฒนาแผนปฏิบัตริ าชการภายในองคกร กองนโยบายและยุทธศาสตร
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(๕) เสนอแนะแนวทางหรือมาตรการ อํานวยการ และประสานการปฏิบัติตามนโยบาย ยุทธศาสตร
และแผนดานความมั่นคงเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวของ
(๖) ปฏิบัติงานเลขานุการของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการตามที่ไดรับมอบหมาย
(๗) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ ง หรื อ ที่ ไ ด รั บ
มอบหมาย
๒,๕๖๑,๕๐๐

๑.๑.๒ การขับเคลื่อนแผนความมั่นคงแหงชาติทางทะเล
รวม

กภช.

มีหนาที่และอํานาจดังตอไปนี้
(๑) ประเมินและวิเคราะหสถานการณภัยคุกคามขามชาติ อาชญากรรมขามชาติ และการกอการ
ราย ที่กระทบตอความมั่นคงแหงชาติ รวมถึงจัดทําฐานขอมูลที่เกี่ยวของ
(๒) เสนอแนะ จัดทํา ติดตาม ขับเคลื่อน ประเมินผล และพัฒนายุทธศาสตรและแผนดานความ
มั่นคงเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวของกับการปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคามขามชาติ อาชญากรรมขามชาติ
และการกอการราย
(๓) เสริมสรางและประสานความรวมมือทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศเกี่ยวกับการ
ปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคามขามชาติ อาชญากรรมขามชาติ และการกอการราย
(๔) ประเมิน วิเคราะห เสนอแนะ และจัดทําแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรในภาวะ
วิ ก ฤต รวมทั้ ง ประสานความรว มมื อทั้ ง ในประเทศและระหวา งประเทศที่ เ กี่ย วข อ งกับ ความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร
(๕) เสนอแนะแนวทางหรือมาตรการ อํานวยการ และประสานการปฏิบัติตามนโยบาย ยุทธศาสตร
และแผนดานความมั่นคงเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวของ
(๖) ปฏิบัติงานเลขานุการของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการตามที่ไดรับมอบหมาย
(๗) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติ งานของหน วยงานอื่นที่ เกี่ยวขอ ง หรือที่ไดรับ
มอบหมาย
๑.๑.๓ การขับเคลื่อนยุทธศาสตรในการปองกันและแกไขปญหาอาชญากรรม
๑,๑๔๙,๐๐๐
ขามชาติ
๘๗๑,๖๐๐
๑.๑.๔ การขับเคลื่อนยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหาการกอการราย
๑.๒.๓ การสรางพื้นที่หลากหลายทางสังคมเพื่อการอยูรวมกันบนความแตกตาง
รวม

กภน.

๒,๕๖๑,๕๐๐

๙๒๓,๗๐๐
๒,๙๔๔,๓๐๐

มีหนาที่และอํานาจ ดังตอไปนี้
(๑) ประเมินและวิเคราะหสถานการณที่กระทบตอความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ กิจการ
ภายในประเทศ สั ง คมจิ ต วิ ท ยา การโยกย า ยถิ่ น ฐานของประชากรรวมถึ ง ผู ห นี ภั ย การสู ร บ การ
ดําเนินการตามพันธกรณีระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวของ และการสรางความปรองดอง
สมานฉันท รวมถึงจัดทําฐานขอมูลที่เกี่ยวของ

กลุมพัฒนาแผนปฏิบัตริ าชการภายในองคกร กองนโยบายและยุทธศาสตร
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(๒) เสนอแนะ จัดทํา ติดตาม ขับเคลื่อน ประเมินผล และพัฒนายุทธศาสตร และแผน ดานความ
มั่นคงเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวของกับความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ กิจการภายในประเทศ สังคม
จิตวิทยา การโยกยายถิ่นฐานของประชากรรวมถึงผูหนีภัยการสูรบการดําเนินการตามพันธกรณีระหวาง
ประเทศดานสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวของ และการสรางความปรองดองสมานฉันท
(๓) เสนอแนะแนวทางหรือมาตรการ อํานวยการ และประสานการปฏิบัติตามนโยบาย ยุทธศาสตร
และแผนดานความมั่นคงเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวของ
(๔) ปฏิบัติงานเลขานุการของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการตามที่ไดรับมอบหมาย
(๕) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ ง หรื อ ที่ ไ ด รั บ
มอบหมาย
๑,๒๐๐,๐๐๐
๒.๑ การขับเคลื่อนงานความมั่นคงของสถาบันหลัก
๒.๒ การขับเคลื่อนการบริหารจัดการยุทธศาสตรผูหลบหนีเขาเมืองและการ
๑,๔๐๐,๐๐๐
โยกยายถิ่นฐานประชากรแบบไมปกติ
๒.๓ การขั บ เคลื่ อ นงานการติ ด ตามและประเมิ น สถานการณ ค วามมั่ น คง
๕๕๐,๐๐๐
ภายในประเทศดานสังคมจิตวิทยา และสิทธิมนุษยชน
๘๔๒,๔๐๐
๕.๒ การขับเคลื่อนการแกไขปญหาผูหนีภัยจากการสูรบ
รวม

กรป.

๓,๙๙๒,๔๐๐

มีหนาที่และอํานาจดังตอไปนี้
(๑) ประเมินและวิเคราะหสถานการณดานกิจการระหวางประเทศกับกลุมประเทศ ประเทศใน
ภูมิภาคตาง ๆ ของโลก และองคการระหวางประเทศ ที่กระทบตอความมั่นคงแหงชาติ รวมถึงจัดทํา
ฐานขอมูลที่เกี่ยวของ
(๒) เสนอแนะ จัดทํา ติดตาม ขับเคลื่อน ประเมินผล และพัฒนายุทธศาสตรและแผนดานความ
มั่นคงเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวของกับความมั่นคงระหวางประเทศ เพื่อรักษาความมั่นคงของชาติและ แนว
ทางการดําเนินการเกี่ยวกับกลุมประเทศมหาอํานาจ ตะวันออกกลาง เอเชียใตหมูเกาะเอเชียแปซิฟก
แอฟริกา โลกมุสลิม สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใตหรืออาเซียน รวมทั้งดําเนินการ
ตามพันธกรณีระหวางประเทศดานความมั่นคง และกรอบความรวมมือระหวางประเทศที่เกี่ยวของ
(๓) เสนอแนะแนวทางหรือมาตรการ อํานวยการ และประสานการปฏิบัติตามนโยบาย ยุทธศาสตร
และแผนดานความมั่นคงเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวของ
(๔) ปฏิบัติงานเลขานุการของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการตามที่ไดรับมอบหมาย
(๕) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ ง หรื อ ที่ ไ ด รั บ
มอบหมาย
๓.๑ การขับเคลื่อนยุทธศาสตรตอประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
๑,๗๘๖,๖๐๐
๓.๒ การสรางความรวมมือดานความมั่นคงกับนานาประเทศและการขับเคลื่อน
ทาทีของไทยตอประเทศมหาอํานาจ
๓.๓ การขับเคลื่อนงานการลดอาวุธและการควบคุมอาวุธตามแบบ

๑,๗๕๗,๑๐๐
๗๗๑,๙๐๐

กลุมพัฒนาแผนปฏิบัตริ าชการภายในองคกร กองนโยบายและยุทธศาสตร
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แผนปฏิบัตริ าชการรายป (พ.ศ. ๒๕๖๕) ของสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ

สํานัก/ กลุมงาน

หนาที่และอํานาจ/คาใชจาย

งบประมาณ
๘๙๒,๖๐๐

๖.๓ การขับเคลื่อนงานการไมแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง
รวม

กชต.

สล.คปต.

๕,๒๐๘,๒๐๐

มีหนาที่และอํานาจ ดังตอไปนี้
(๑) ประเมิ น และวิ เ คราะห ส ถานการณ ที่ ก ระทบต อ ความมั่ น คงจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต ทั้ ง มิ ติ
ภายในประเทศและระหวางประเทศ รวมถึงจัดทําฐานขอมูลที่เกี่ยวของ
(๒) เสนอแนะ จัดทํา ติดตาม ขับเคลื่อน ประเมินผล และพัฒนานโยบาย การบริหารและการพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต ยุทธศาสตร แผนและมาตรการที่เกี่ยวของกับ การแกไขปญหาความมั่นคง
จังหวัดชายแดนภาคใต
(๓) อํานวยการและดําเนินการเกี่ยวกับกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต รวมทั้ง
จัดทําแผนขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต
(๔) ประเมินและวิเคราะหสถานการณปญหาความขัดแยงระหวางชนตางวัฒนธรรมในภูมิ ภ าค
ตาง ๆ และการจัดการความขัดแยงในพื้นที่ รวมทั้งจัดทําฐานขอมูล ที่เกี่ยวของ
(๕) เสนอแนะ จัดทํา ติดตาม ขับเคลื่อน ประเมินผล และพัฒนายุทธศาสตร และแผนดานความ
มั่นคงเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวของกับการปองกันและแกไขปญหาเกี่ยวกับ ชนตางวัฒนธรรม
(๖) เสนอแนะแนวทางหรือมาตรการ อํานวยการ และประสานการปฏิบัติ ตามนโยบาย ยุทธศาสตร
และแผนดานความมั่นคงเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวของ
(๗) ปฏิบัติงานเลขานุการของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการตามที่ไดรับมอบหมาย
(๘) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ ง หรื อ ที่ ไ ด รั บ
มอบหมาย
๒.๖ การขับเคลื่อนแผนสงเสริมการอยูรวมกันภายใตสังคมพหุวัฒนธรรมใน
๗๕๐,๐๐๐
ประเทศไทย
๑. การเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการฐานขอมูลดานความมั่นคง
๑,๗๑๑,๕๐๐
๒. การอํ า นวยการ ประสานงาน นํ า นโยบายการบริห ารการพั ฒ นาจั งหวัด
๖,๐๐๒,๐๐๐
ชายแดนภาคใตไปสูการปฏิบัติ
๘,๗๑๖,๑๐๐
รวม
มีหนาที่และอํานาจ ดังตอไปนี้
(๑) ปฏิบัติงานธุรการของคณะกรรมการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน
(๒) ประสานงานกั บ ส ว นราชการ หน ว ยงานของรั ฐ รั ฐ วิ ส าหกิ จ และ
หน ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ ง เพื่ อ ให ไ ด ข อ มู ล และการสนั บ สนุ น การทํ า งาน
คณะกรรมการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
(๓) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ประธานกรรมการหรือคณะกรรมการขับเคลื่อน
การแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต มอบหมาย

กลุมพัฒนาแผนปฏิบัตริ าชการภายในองคกร กองนโยบายและยุทธศาสตร
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แผนปฏิบัตริ าชการรายป (พ.ศ. ๒๕๖๕) ของสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ

สํานัก/ กลุมงาน

สล.คปต.

สล.คพส.

หนาที่และอํานาจ/คาใชจาย

งบประมาณ

๑. การขับเคลื่อน กํากับ และติดตามผลตามแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหา
ความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต ตามแผนแมบท ภายใตยุทธศาสตรชาติดาน
ความมั่นคง
๒. การสรางความเขาใจการดําเนินนโยบายของรัฐและเรื่องสิทธิมนุษยชนโดยกลไก
ของรัฐบาล
๓. คาใชจายในการปฏิบัติงานพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
๔. การสนับสนุนกลไกพิเศษในการขับเคลื่อนงานโดยความรวมมือของภาครัฐ
กับภาคสวนที่เกี่ยวของในระดับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
๕. การติดตามประเมินผลสถานะในระดับยุทธศาสตรทั้งในและนอกประเทศ
เพื่อสนับนุนแผนปฏิบัติการดานการปองกันและแกไขปญหาความไมสงบใน
จังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕

๑๕,๗๗๐,๐๐๐

รวม

๓๗,๐๑๖,๑๐๐

มีหนาที่และอํานาจ ดังตอไปนี้
(๑) อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการพูดคุยเพื่อสันติ
สุขจังหวัดชายแดนภาคใต
(๒) ประสานการดําเนินงานรวมกับคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดน
ภาคใต และคณะประสานงานระดับพื้นที่
๗. สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการอํานวยการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัด
ชายแดนภาคใต
รวม

สมศ.

๑,๖๖๗,๕๐๐

๘,๕๐๐,๐๐๐
๔,๐๗๘,๖๐๐

๔,๔๖๑,๑๐๐
๔,๔๖๑,๑๐๐

มีหนาที่และอํานาจ ดังตอไปนี้
(๑) รับผิดชอบในการศึกษา วิจัย และพัฒนาองคความรู เพื่อสรางศักยภาพและบริหารจัดการคลัง
สมองดานความมั่นคง
(๒) ขับเคลื่อนการดําเนินงานของคณะที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแหงชาติ
(๓) พัฒนาฐานขอมูลดานความมั่นคงในภาพรวมของประเทศ และบูรณาการฐานขอมูลดานความ
มั่นคง
(๔) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ ง หรื อ ที่ ไ ด รั บ
มอบหมาย
๑.๔ การพัฒนาองคความรูด านความมั่นคง
๒,๐๐๐,๐๐๐
รวม

กพบ.

๗,๐๐๐,๐๐๐

๒,๐๐๐,๐๐๐

มีหนาที่และอํานาจ ดังตอไปนี้
(๑) เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกเลขาธิการเกี่ยวกับยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการภายใน
สํานักงาน
(๒) ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายในสํานักงาน
กลุมพัฒนาแผนปฏิบัตริ าชการภายในองคกร กองนโยบายและยุทธศาสตร
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แผนปฏิบัตริ าชการรายป (พ.ศ. ๒๕๖๕) ของสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ

สํานัก/ กลุมงาน

หนาที่และอํานาจ/คาใชจาย

งบประมาณ

(๓) ประสานและดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการรวมกับหนวยงานกลางตาง ๆ และ
หนวยงานภายในสํานักงาน
(๔) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ ง หรื อ ที่ ไ ด รั บ
มอบหมาย
๑.๗ การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคกร

๒๔๐,๐๐๐

๔.๗ การจัดทําคํารับรองการปฏิบตั ิราชการเพื่อการพัฒนาองคกร

๔๐,๐๐๐
รวม

กกม.

มีหนาที่และอํานาจ ดังตอไปนี้
(๑) อํานวยการ ประสานงาน และติดตามการบังคับใชกฎหมายวาดวยสภาความมั่นคงแหงชาติ
กฎหมายวาดวยการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน และกฎหมายดานความมั่นคงอื่น ที่เกี่ยวของ
(๒) ศึกษา วิเคราะห และใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการแกไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับ
ความมั่นคงแหงชาติตอสภาความมั่นคงแหงชาติ
(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ย วข อ งดานความมั่ นคงระหวา งประเทศ และ
พันธกรณีระหวางประเทศ รวมทั้งกรอบความรวมมือระหวางประเทศดานกฎหมายที่เกี่ยวของ
(๔) ศึกษา วิเคราะหขอกฎหมายและใหความเห็นที่เกี่ยวของ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานทาง
นโยบายและยุทธศาสตรความมั่นคงของสํานักงาน
(๕) เสนอแนะและใหความเห็นเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบตาง ๆ รวมทั้งพันธกรณีระหวางประเทศที่
เกี่ยวของในกิจการของสํานักงาน
(๖) ปฏิบัติงานเลขานุการของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการตามที่ไดรับมอบหมาย
(๗) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ งหรื อ ที่ ไ ด รั บ
มอบหมาย
๙๕๐,๐๐๐
๑.๕ การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใชกฎหมายความมั่นคง
รวม

สลก.

๒๘๐,๐๐๐

๙๕๐,๐๐๐

มีหนาที่และอํานาจ ดังตอไปนี้
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป และปฏิบัติงานสารบรรณของสํานักงาน
(๒) ดํ า เนิ น การเกี่ ยวกั บ งานช ว ยอํา นวยการ งานเลขานุ ก าร งานบริ ห ารการประชุ ม และงาน
ประชาสัมพันธของสํานักงาน
(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ
ของสํานักงาน
(๔) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงานและบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักงาน
(๕) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําและประสานแผนปฏิบัติราชการของสํานักงาน
(๖) ดําเนินการจัดทําและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนภารกิจของสํานักงาน สวนราชการ
และหนวยงานที่เกี่ยวของ

กลุมพัฒนาแผนปฏิบัตริ าชการภายในองคกร กองนโยบายและยุทธศาสตร
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แผนปฏิบัตริ าชการรายป (พ.ศ. ๒๕๖๕) ของสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ

สํานัก/ กลุมงาน

หนาที่และอํานาจ/คาใชจาย

งบประมาณ

(๗) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อสนับ สนุ น การปฏิบั ติ ง านของหน ว ยงานอื่ น ที่เ กี่ ยวข อ ง หรื อ ที่ ไดรับ
มอบหมาย
กบค.

๓๘๘,๘๐๐

๔.๑ การบริหารการเงินและการคลัง
รวม

กบป.

๕๘๐,๐๐๐

๔.๓ การบริหารการประชุม
รวม

กบส.

๓๔๓,๐๐๐

๔.๔ งานสารบรรณและประชาสัมพันธ (การเปดเผยขอมูลขาวสารทางราชการ)

๓๔๖,๒๐๐

๕.๔ การสื่อสารสาธารณะดานความมั่นคง

๑๕๙,๓๐๐

๙๐๐,๐๐๐

๔.๕ การสนับสนุนการบริหารงานพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ

๗๑๒,๐๐๐

๕๑๐,๐๐๐

๔.๖ การพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือขายสื่อสาร

๓๘๐,๐๐๐

๑.๓.๓ การจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัล ของ สมช.
๑.๒.๑ โครงการกํากับและติดตามการขับเคลื่อนการบูรณาการขอมูลดานความ
มั่นคง (flagship project)

๑๐๐,๐๐๐

รวม

ศปท.

๑,๖๑๒,๐๐๐
๕๑๐,๐๐๐

๔.๒ การบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รวม

ศทส.

๘๔๘,๕๐๐

๑.๑ การขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ
(พอย.)
รวม

กบท.

๕๘๐,๐๐๐

๔.๔ งานสารบรรณและประชาสัมพันธ (สงเสริมและเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย)

รวม
พอย.

๓๘๘,๘๐๐

๑,๖๐๑,๗๐๐
๒,๐๘๑,๗๐๐

มีหนาที่และอํานาจ ดังตอไปนี้
(๑) เสนอแนะแกเลขาธิการเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
สํานักงาน รวมทั้งจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสวน
ราชการใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต มาตรการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวของ เสนอตอเลขาธิการ
(๒) ประสานงาน เรงรัด และกํากับใหสวนราชการในสํานักงานดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสวนราชการ
(๓) รับขอรองเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่ใน
สํานักงาน และสงตอไปยังสวนราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของ
กลุมพัฒนาแผนปฏิบัตริ าชการภายในองคกร กองนโยบายและยุทธศาสตร
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แผนปฏิบัตริ าชการรายป (พ.ศ. ๒๕๖๕) ของสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ

สํานัก/ กลุมงาน

หนาที่และอํานาจ/คาใชจาย

งบประมาณ

(๔) คุมครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน
(๕) ประสานงาน เรงรัด และติดตามเกี่ยวกับการดําเนินการตาม (๓) และ (๔) และรวมมือในการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกับสวนราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของ
(๖) ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของสํานักงานและการคุมครองจริยธรรม เสนอตอเลขาธิการและหนวยงานที่เกี่ยวของ
(๗) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ ง หรื อ ที่ ไ ด รั บ
มอบหมาย
๓๘๐,๐๐๐

๑.๙ การปฏิบตั ิการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
รวม

๓๘๐,๐๐๐

กลุมพัฒนาแผนปฏิบัตริ าชการภายในองคกร กองนโยบายและยุทธศาสตร
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แผนปฏิบัตริ าชการรายป (พ.ศ. ๒๕๖๕) ของสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ

บัญชีอักษรยอหนวยงานภายในสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ
ลําดับ

ชื่อยอ

ชื่อเต็มกอง/สํานัก/สถาบัน/กลุมงาน

๑

กนย.

กองนโยบายและยุทธศาสตรความมั่นคง

๒

กภน.

กองความมั่นคงภายในประเทศ

๓

กชป.

กองความมั่นคงกิจการชายแดนและประเทศรอบบาน

๔

กรป.

กองความมั่นคงระหวางประเทศ

๕

กภช.

กองความมั่นคงเกี่ยวกับภัยคุกคามขามชาติ

๖

กตป.

กองความมั่นคงดานการเตรียมพรอมและการปองกันประเทศ

๗

กปภ.

กองประเมินภัยคุกคาม

๘

กชต.

กองความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใตและชนตางวัฒนธรรม

๙

สมศ.

สถาบันความมั่นคงศึกษา

๑๐

กพบ.

กลุมพัฒนาระบบบริหาร

๑๑

กกม.

กลุมกฎหมาย

๑๒

กพป.

กลุมพัฒนาแผนปฏิบัติราชการภายในองคกร

๑๓

กบค.

กลุมงานบริหารงานคลัง

๑๔

กบส.

กลุมงานบริหารงานสารบรรณและประชาสัมพันธ

๑๕

พอย.

กลุมงานบริหารพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ

๑๖

กบท.

กลุมงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

๑๗

กบป.

กลุมงานบริหารการประชุม

๑๘

ศทส.

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

๑๙

ศปท.

ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต

๒๐

สล.คปต.

สํานักเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต

๒๑

สล.คพส.

สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการอํานวยการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต

กลุมพัฒนาแผนปฏิบัตริ าชการภายในองคกร กองนโยบายและยุทธศาสตร
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