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แผนป ฏิบั ติ ร าชการ
ร ายป�

สาํนั กง านสภาคว ามมั� นคงแ ห่งช า ติ



 คํานํา  

 

ตามท่ีคณะรัฐมนตรี ไดมีมติเมื่อวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เห็นชอบจําแนกแผนออกเปน 

๓ ระดับ ประกอบดวย แผนระดับท่ี ๑ ไดแก ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนระดับท่ี ๒ ไดแก แผนพัฒนา

เศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนปฏิรูปประเทศ และนโยบายและ

แผนระดับชาติ วาดวยความมั่นคงแหงชาติ แผนระดับท่ี ๓ หมายถึง แผนท่ีจัดทําขึ้นเพ่ือสนับสนุน 

การดําเนินงานของแผนระดับท่ี ๑ และแผนระดับท่ี ๒ ใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว 

สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ ไดสรุปขอมูลพ้ืนฐานของหนวยงาน เพื่อนําไปสู 

การกําหนดทิศทาง แผนงาน/โครงการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งแสดงใหเห็นถึงกิจกรรม 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ แผนการดําเนินงาน ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และงบประมาณ ประเภทของ

งบประมาณ และความสอดคลองเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร/แผน/นโยบายระดับชาติ รวมท้ังไดม ี

การกําหนดแนวทางการขับเคล่ือนแผนปฏิบัติราชการการไปสูการปฏิบัติ และแนวทางการติดตาม 

และประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ ดวย 

แผนปฏิบัติราชการรายป (พ.ศ. ๒๕๖๕) ของสํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ จึงมี

ความสําคัญในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสํานักงานฯ เพื่อให

บรรลุวิสัยทัศน “องคกรนําดานความมั่นคงแบบองครวม บนพ้ืนฐานการรักษาผลประโยชนแหงชาติ 

และบริหารจัดการความมั่นคงทุกมิติอยางสมดุลและย่ังยืน” ไดอยางเปนรูปธรรม ตอไป 

 

 

กองนโยบายและยุทธศาสตรความมั่นคง 

สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ 

 

 

 



 สารบัญ 

 

เร่ือง      หนา 

 

สวนท่ี ๑ บทสรุปผูบริหาร           ๑ – ๔ 

สวนท่ี ๒ กรอบแนวคิดในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการรายป  

และความสอดคลองกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยของมติคณะรัฐมนตรี            ๕ – ๑๘ 

 เมื่อวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

สวนท่ี ๓ สาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการรายป (พ.ศ. ๒๕๖๕)               ๑๙ – ๔๒ 



 

 

กลุมงานพัฒนาแผนปฏิบัติราชการภายในองคกร กองนโยบายและยุทธศาสตรความมั่นคง 

1 แผนปฏิบัตริาชการรายป (พ.ศ. ๒๕๖๕) ของสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ 

แผนปฏิบัติราชการรายป (พ.ศ. ๒๕๖๕) 

ของ สํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ 

สวนท่ี ๑ บทสรุปผูบริหาร  
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 

๒๕๔๖ และ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๙ ท่ีไดกําหนดไววา การบริหารราชการเพ่ือให
เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐใหสวนราชการตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๕ ป และรายป 
เพ่ือเปนแผนในการขับเคล่ือนยุทธศาสตรชาติ แผนระดับท่ี ๒ นโยบายรัฐบาล รวมท้ังแผนระดับ
ท่ี ๓ ท่ีเกี่ยวของไปสูการปฏิบัติท่ีชัดเจนและเปนรูปธรรม  โดยแผนปฏิบัติราชการของหนวยงาน 
ตองมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณ ท่ีจะตองใชในการดําเนินการ 
เปาหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธ์ิของภารกิจ และตัวชี้วัดความสําเร็จของภารกิจ และตองจัดใหมี
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีสวน
ราชการกําหนด 

สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ ไดจัดทําแผนการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามกรอบแผนปฏิบัติราชการ ๓ ป สมช. (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) โดยสอดคลองกับ
ภารกิจของประเทศและภารกิจของหนวยงาน ไดแก ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐  
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นความม่ันคง แผนแมบทเฉพาะกิจภายใตยุทธศาสตร
ชาติ อันเปนผลมาจากสถานการณโควิด – ๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ นโยบายและแผน
ระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ตลอดจนยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจายเงินงบประมาณ 
กําหนดเปนกรอบแนวทางในการจัดทําแผนฯ ปรากฏรายละเอียด ดังนี้ 

 

วิสัยทัศน 

 “องคกรนําดานความมั่นคงแบบองครวม บนพ้ืนฐานการรักษาผลประโยชนแหงชาติ  

และบริหารจัดการความมั่นคงทุกมิติอยางสมดุลและยั่งยืน” 

พันธกิจ 

 ๑. กําหนดทิศทาง ใหคําปรึกษา และเสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร แนวทางและแผนดาน 

ความม่ันคงแหงชาติ ใหสอดคลองกับสถานการณและการเปลี่ยนแปลงท้ังในปจจุบันและอนาคต 



 

 

กลุมงานพัฒนาแผนปฏิบัติราชการภายในองคกร กองนโยบายและยุทธศาสตรความมั่นคง 

2 แผนปฏิบัตริาชการรายป (พ.ศ. ๒๕๖๕) ของสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ 

 ๒. อํานวยการ ประสาน และติดตามประเมินผล เพ่ือขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร แนวทาง

ดานความม่ันคง ไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 

 ๓. ประเมินสถานการณดานความม่ันคง และการเตรียมความพรอมแหงชาติและบริหารวิกฤติ

ความม่ันคงในการรับมือภัยคุกคามดานความม่ันคง 

 ๔. พัฒนาองคความรูความม่ันคงและเสริมสรางเครือขายความรวมมือกับทุกภาคสวน 

 ๕. พัฒนาประสิทธิภาพและเสริมสรางสมรรถนะองคกรและบุคลากร เพ่ือเปนองคกรหลักดาน

ความม่ันคง 

ภารกิจของกฎหมายจัดตั้งสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาต ิ

 พระราชบัญญัติสํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๒๑ หมวด ๓ กําหนดให

สํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติมีหนาท่ีอํานาจ ดังนี้ 

 ๑. รับผิดชอบในงานธุรการของสภา และศึกษาและรวบรวมขอมูลดานความม่ันคงท่ีเก่ียวกับงาน

ของสภา 

 ๒. จัดทํารางนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติตามเปาหมายและแนวทาง 

ท่ีสภากําหนดเพ่ือเสนอตอสภา 

 ๓. เสนอแนะและใหความเห็นตอสภาหรือคณะรัฐมนตรี เพ่ือประกอบการพิจารณากําหนด

นโยบาย ยุทธศาสตร แผนงาน และการอ่ืนท่ีเก่ียวของกับความม่ันคงแหงชาติ 

 ๔. ใหคําปรึกษา เสนอแนะ และใหความเห็น ตลอดจนอํานวยการและประสานการปฏิบัติงาน 

ใด ๆ เพ่ือใหเปนไปตามนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 ๕. ติดตาม ประเมิน วิเคราะห และแจงเตือนสถานการณดานความม่ันคง การเปลี่ยนแปลงของ

สถานการณ สภาวะแวดลอมดานความม่ันคงในเชิงยุทธศาสตร พิสูจนทราบและคาดการณภัยคุกคาม และ 

การประเมินกําลังอํานาจของชาติ 

 ๖. ประสานงานหรือรวมมือกับหนวยงานตางประเทศในกิจการดานความม่ันคงระหวางประเทศ

ดานความม่ันคงในเชิงยุทธศาสตร ดานการประเมินสภาวะแวดลอม และดานวิชาการท่ีเก่ียวกับความม่ันคง 

 ๗. ศึกษา วิจัย รวบรวม พัฒนา สงเสริม และเผยแพรขอมูลหรือองคความรูเก่ียวกับความม่ันคง

แหงชาติ 

๘. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอ่ืน หรือตามท่ีสภา 

นายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรมีอบหมาย 



 

 

กลุมงานพัฒนาแผนปฏิบัติราชการภายในองคกร กองนโยบายและยุทธศาสตรความมั่นคง 

3 แผนปฏิบัตริาชการรายป (พ.ศ. ๒๕๖๕) ของสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ 

 

โครงสรางสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ 

 

การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการไปสูการปฏิบัต ิ

  สํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ 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 การถายทอดผานการจัดการความรู เ พ่ือเปนเครื่องมือนําไปสูการขับเคลื่อน 

การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 

๒. การถายทอดแผนปฏิบัติราชการผานการจัดทําแผน การจัดทํางบประมาณ และ 

การดําเนินงานดานทรัพยากรบุคคล เพ่ือใหเกิดการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการอยางมีประสิทธิภาพ 

และบรรลุผลสัมฤทธิ์ ไดแก 

๒.๑ การจัดทําแผนงาน ไดแก แผนปฏิบัติราชการรายปของหนวยงานภายใน 



 

 

กลุมงานพัฒนาแผนปฏิบัติราชการภายในองคกร กองนโยบายและยุทธศาสตรความมั่นคง 

4 แผนปฏิบัตริาชการรายป (พ.ศ. ๒๕๖๕) ของสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ 

๒.๒ การจัดทําแผนงบประมาณ ไดแก การจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป และ 

การจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณประจําป 

๒.๓ การดําเนินงานดานทรัพยากรบุคคล ไดแก การนําแผนปฏิบัติราชการไปใชเปนขอมูล 

ในการวางแผนการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของของบุคลากร 

 

การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ 

สํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ มีแนวทางในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 

ตามแผนปฏิบัติราชการรายป (พ.ศ. ๒๕๖๕) ของสํานักงานฯ ดังนี้ 

๑. การพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ โดยการนํา

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รวมท้ัง

ใชในการติดตามปญหาและอุปสรรคตาง ๆ เพ่ือนําไปสูการแกไข ปรับปรุง และพัฒนาการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายผลสัมฤทธิ์ 

๒. การเช่ือมโยงและสนับสนุนระบบการติดตามและประเมินผลระดับชาติ โดยเฉพาะระบบ

ติดตามและประเมินผลแหงชาติ (eMENSCR) ของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  

ตามระเบียบวาดวยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติและแผน 

การปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ท้ังในสวนของขอมูลผลการดําเนินงาน ผลการใชจายงบประมาณ ปญหา

อุปสรรคท่ีเกิดข้ึน และแนวทางแกไขปญหาหรือพัฒนาการดําเนินงาน 

๓. การบริหารผลการปฏิบัติงาน ประกอบดวย การวางแผนการปฏิบัติงาน การติดตามผล 

การปฏิบัติงาน การพัฒนาผลการปฏิบัติงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยมีการประเมินผล 

การปฏิบัติงานในทุกไตรมาส เพ่ือใหรับทราบความกาวหนาและพรอมปรับเปลี่ยนการขับเคลื่อนภารกิจ  

หากมีปญหาอุปสรรคเกิดข้ึน ตลอดจนใชในการวางแผนพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในภาพรวม 

๔. การทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการใหสอดคลองกับบริบทท่ีเปล่ียนแปลงไป โดย

ดําเนินการเม่ือมีสถานการณการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญเกิดข้ึน อาทิ สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด – ๑๙) 

 

 

 



 

 

กลุมงานพัฒนาแผนปฏิบัติราชการภายในองคกร กองนโยบายและยุทธศาสตรความมั่นคง 

5 แผนปฏิบัตริาชการรายป (พ.ศ. ๒๕๖๕) ของสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ 

สวนท่ี ๒ กรอบแนวคิดในการจัดทําแผนปฏิ บัติราชการรายป และ 
    ความสอดคลองกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยของมติคณะรัฐมนตรี 

     เม่ือวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

๒.๑ ยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับที่ ๑) 

• ยุทธศาสตรชาติ ดานความม่ันคง 

๑) เปาหมาย  

   (๑) ประชาชนอยูดี กินดี และมีความสุข 

   (๒) บานเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 

   (๓) กองทัพ หนวยงานดานความม่ันคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความพรอม

ในการปองกันและแกไขปญหาความม่ันคง 

   (๔) ประเทศไทยมีบทบาทดานความม่ันคงเปนท่ีชื่นชมและไดรับการยอมรับโดยประชาคม

ระหวางประเทศ 

   (๕) การบริหารจัดการความม่ันคงมีผลสําเร็จท่ีเปนรูปธรรมอยางมีประสิทธิภาพ 

๒) ประเด็นยุทธศาสตร  

  (๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ  

  (๒) การปองกันและแกไขปญหาท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคง  

  (๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศใหพรอมเผชิญภัยคุกคามท่ีกระทบตอความม่ันคงของชาติ 

  (๔) การบูรณาการความรวมมือดานความม่ันคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองคกรภาครัฐ

และท่ีมิใชภาครฐั 

  (๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความม่ันคงแบบองครวม 

๓) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ สมช. ไดกําหนดเปาหมายการดําเนินการท่ีสอดคลอง

กับยุทธศาสตรชาติ ดานความม่ันคง โดยมุงผลักดัน พรอมท้ังอํานวยการ ประสาน ขับเคลื่อนภารกิจดาน

ความม่ันคงของหนวยปฏิบัติใหบรรลุเปาหมายยุทธศาสตรชาติ โดยในรายละเอียดของแผนปฏิบัติราชการ

รายปนี้ สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติใน ๖ ประเด็น ดังนี้ 

(๑) เสริมสรางความเปนผูนําดานความม่ันคงของประเทศ มีเปาหมาย คือ ประเทศมี 

ความม่ันคงทุกมิติ สามารถรักษาผลประโยชนของชาติและมีระบบกลไกการบริหารจัดการความม่ันคงท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

(๒) เสริมสรางศักยภาพการบริหารจัดการภัยดานความม่ันคง มีเปาหมาย คือ ประเทศมี 

ความพรอมบริหารจัดการภัยดานความม่ันคง 



 

 

กลุมงานพัฒนาแผนปฏิบัติราชการภายในองคกร กองนโยบายและยุทธศาสตรความมั่นคง 

6 แผนปฏิบัตริาชการรายป (พ.ศ. ๒๕๖๕) ของสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ 

(๓) ขับเคลื่อนงานดานความม่ันคงไปสูการปฏิบัติ มีเปาหมาย คือ ประเทศม่ันคงปลอดภัย  

ลดผลกระทบเชิงลบ คุณคาหลักไดรับการปกปอง และสามารถจัดการความทาทายจากภายนอกไดทุก

รูปแบบ 

(๔) รักษาดุลยภาพทางการเมืองระหวางประเทศ มีเปาหมาย คือ สภาวะแวดลอมระหวาง

ประเทศเอ้ือตอการรักษาผลประโยชนของชาติ และการพัฒนาผลประโยชนดานความม่ันคงรวมกับประเทศ

อ่ืน ๆ 

(๕) ขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต มีเปาหมาย คือ ประชาชนในพ้ืนท่ีมี

ความม่ันคงปลอดภัย พรอมพัฒนาสูความม่ังค่ังยั่งยืน 

(๖) ยกระดับขีดความสามารถการบริหารจัดการภายในองคกร มีเปาหมาย คือ สํานักงานฯ  

มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และสรางบุคลากรสูการเปน 

นักความม่ันคงมืออาชีพ 

๒.๒ แผนระดับที่ ๒ 

๒.๒.๑ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นความม่ันคง เปนแผนระดับท่ี ๒ ท่ีใชเปนกรอบ

แนวทางหลักในการนําไปสูการบรรลุเปาหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง คือ ประเทศชาติ

ม่ันคง ประชาชนมีความสุข 

๑) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ  

• เปาหมายท่ี ๑ ประเทศชาติมีความม่ันคงในทุกมิติ และทุกระดับเพ่ิมข้ึน 

• เปาหมายท่ี ๒ ประชาชนอยูดี กินดี และมีความสุขดีข้ึน 

• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ ดําเนินการมอบหมายหนวยงาน

ขับเคลื่อนแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่อง  

การขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติสูการปฏิบัติ ซ่ึงไดกําหนดหนวยงานเจาภาพขับเคลื่อนแผนแมบทฯ ประเด็น

ความม่ันคง ดังนี้ ๑) หนวยงานเจาภาพขับเคลื่อนประเด็นแผนแมบทฯ ประเด็นความม่ันคง (จ.๑) คือ 

สํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ ๒) หนวยงานเจาภาพขับเคลื่อนเปาหมายระดับประเด็นแผนแมบท (จ.๒) 

คือ สํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ และ ๓) หนวยงานเจาภาพขับเคลื่อนเปาหมายระดับของแผนยอย 

(จ.๓) ประกอบดวย สํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ สํานักงานตํารวจแหงชาติ กระทรวงกลาโหม 

สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร 

สํานักขาวกรองแหงชาติ และกระทรวงการตางประเทศ ท้ังนี้ สํานักงานฯ ในฐานะหนวยงานเจาภาพระดับ

นโยบายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง ไดจัดตั้งกลไกบูรณาการขับเคลื่อนฯ ท้ังในระดับ



 

 

กลุมงานพัฒนาแผนปฏิบัติราชการภายในองคกร กองนโยบายและยุทธศาสตรความมั่นคง 

7 แผนปฏิบัตริาชการรายป (พ.ศ. ๒๕๖๕) ของสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ 

นโยบายและระดับอํานวยการภายใตสภาความม่ันคงแหงชาติ เพ่ือใหการประสานงานและบูรณาการ 

เปนไปอยางมีเอกภาพ 

  ๒) แผนยอย การรักษาความสงบภายในประเทศ 

• แนวทางการพัฒนา (๑) การเสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินและ 

ความม่ันคงของมนุษย (๒) การเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ ภายใตการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และสถาบันพระพุทธศาสนา และ (๓) การพัฒนา

การเมือง 

• เปาหมายของแผนยอย ประชาชนมีความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินเพ่ิมข้ึน 

• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ ผลักดันภารกิจเก่ียวกับ 

การขับเคลื่อนงานความม่ันคงของสถาบันหลัก โดยการปลูกฝงและสรางความตระหนักรูถึงความสําคัญของ

สถาบันหลักของชาติ เสริมสรางความรักและความภูมิใจในสถาบันหลักของชาติ 

๓) แผนยอย การปองกันและแกไขปญหาท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคง 

• แนวทางการพัฒนา (๑) การบริหารจัดการผูหลบหนีเขาเมือง (๒) การปองกันและ

แกไขปญหาการกอการราย (๓) การปองกันและแกไขปญหาอาชญากรรมขามชาติ (๔) การปองกันและแกไข

ปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต (๕) การรักษาความม่ันคงและผลประโยชนของชาติพ้ืนท่ี

ชายแดน และ (๖) การแกไขปญหาความม่ันคงเฉพาะกรณี 

• เปาหมายของแผนยอย (๑) ปญหาความม่ันคงท่ีมีอยูในปจจุบันไดรับการแกไข 

จนไมสงผลกระทบตอการบริหารและการพัฒนาประเทศ และ (๒) ภาคใตมีความสงบสุขรมเย็น 

• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ พัฒนากลไกการบริหารจัดการ 

พัฒนาและบังคับใชกฎหมาย บูรณาการการทํางาน อํานวยการ ประสาน กํากับ ติดตามแผนงานบูรณาการ

ขับเคลื่อนการแกไขปญหาท่ีมุงเนนจัดการปญหาท่ีมีอยูเดิมใหหมดไป และเฝาระวังไมใหเกิดปญหาใหม 

สงเสริมการใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย แสวงหาความรวมมือในระดับตาง ๆ ระหวางหนวยงาน ตลอดจน

เสริมสรางความเขมแข็งใหกับประชาชนและชุมชน ผานการขับเคลื่อนภารกิจท่ีสําคัญ อาทิ การบริหารจัดการ

ยุทธศาสตรผูหลบหนีเขาเมืองและการโยกยายถ่ินฐานประชากรแบบไมปกติ การขับเคลื่อนการแกไขปญหา 

ผูหนีภัยจากการสูรบ และการขับเคลื่อนแผนสงเสริมการอยูรวมกันภายใตสังคมพหุวัฒนธรรม การแกไข

ปญหาผูหลบหนีเขาเมืองใหเปนไปอยางมีระบบและเปนเอกภาพ รวมท้ังการสงเสริมการอยูรวมกันภายใต

สังคมพหุวัฒนธรรมดวย การปองกันและแกไขปญหาการกอการราย การปองกันและแกไขปญหา



 

 

กลุมงานพัฒนาแผนปฏิบัติราชการภายในองคกร กองนโยบายและยุทธศาสตรความมั่นคง 

8 แผนปฏิบัตริาชการรายป (พ.ศ. ๒๕๖๕) ของสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ 

อาชญากรรมขามชาติ การบริหารจัดการชายแดนในมิติความม่ันคง การขับเคลื่อนยุทธศาสตรความม่ันคงของ

ไทยตอประเทศรอบบาน การขับเคลื่อนงานเขตแดน และการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล 

๔) แผนยอย การพัฒนาศักยภาพของประเทศใหพรอมเผชิญภัยคุกคามท่ีกระทบตอ 

ความม่ันคงของชาต ิ

• แนวทางการพัฒนา (๑) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติ  

• เปาหมายของแผนยอย (๑) หนวยงานดานการขาวและประชาคมขาวกรองทํางาน

อยางมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน และแผนเตรียมพรอมแหงชาติมีความทันสมัยและปฏิบัติไดจริง และ  

(๒) กองทัพและหนวยงานดานความม่ันคงมีความพรอมสูงข้ึนท่ีจะเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบทุกมิติและ 

ทุกระดับความรุนแรง 

• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ กําหนดโครงการพัฒนาระบบ

การเตรียมพรอมแหงชาติ รองรับภารกิจท่ีเก่ียวกับการพัฒนาปรับปรุงนโยบาย แนวทาง ระบบ กลไก 

การบริหารจัดการ ตลอดจนถึงแผนการปฏิบัติใหชัดเจน มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม และพรอมรองรับทุก 

ภัยคุกคามในปจจุบันและอนาคต รวมท้ังเสริมสรางความรวมมือกันอยางบูรณาการของทุกภาคสวน  

ท้ังภายในและภายนอกประเทศ ผลักดันใหมีการฝกซอมรับมือภัยรวมกันในทุกข้ันตอนอยางตอเนื่อง จริงจัง 

เพ่ือใหสามารถปฏิบัติไดจริง 

๕) แผนยอย การบูรณาการความรวมมือดานความม่ันคงกับอาเซียนและนานาชาติ 
รวมท้ังองคกรภาครัฐและมิใชภาครัฐ 

• แนวทางการพัฒนา (๑) การเสริมสรางและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดลอมระหวาง

ประเทศ (๒) การเสริมสรางและธํารงไวซ่ึงสันติภาพและความม่ันคงของภูมิภาค และ (๓) การรวมมือทาง 

การพัฒนากับประเทศเพ่ือนบาน ภูมิภาค โลก รวมถึงองคกรภาครัฐและท่ีมิใชภาครัฐ 

• เปาหมายของแผนยอย (๑) ประเทศไทยมีความม่ันคงและสามารถรับมือกับ 

ความทาทายจากภายนอกไดทุกรูปแบบสูงข้ึน และ (๒) ประเทศไทยมีบทบาทเพ่ิมข้ึนในการกําหนดทิศทาง

และสงเสริมเสถียรภาพของภูมิภาคเอเชีย รวมท้ังเปนประเทศแนวหนาในภูมิภาคอาเซียน 

• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ มุงรักษาดุลยภาพทางการเมือง

ระหวางประเทศ สรางความสัมพันธกับนานาประเทศ สรางความไวเนื้อเชื่อใจระหวางกัน รวมท้ังรักษา

บทบาทของไทยในกรอบความรวมมือระดับภูมิภาค ใหเหมาะสมกับการรักษาอธิปไตยของไทย สงเสริม 

ใหทุกภาคสวนปฏิบัติตามมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหวางประเทศ รวมท้ังพัฒนาศักยภาพ และสงเสริม

ความรวมมือในกรอบทวิภา คี  และพหุภาคี  อาทิ JWG BIMSTEC และ Security Dialogue ผาน 



 

 

กลุมงานพัฒนาแผนปฏิบัติราชการภายในองคกร กองนโยบายและยุทธศาสตรความมั่นคง 

9 แผนปฏิบัตริาชการรายป (พ.ศ. ๒๕๖๕) ของสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ 

การขับเคลื่อนแผน/ยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของ เชน ยุทธศาสตรตอประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน 

เปนตน 

๖) แผนยอย การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความม่ันคงแบบองครวม 

• แนวทางการพัฒนา (๑) การบูรณาการกลไกการบริหารจัดการความม่ันคง  

(๒) การบูรณาการขอมูลดานความม่ันคง และ (๓) การขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง 

• เปาหมายของแผนยอย กลไกการบริหารจัดการความม่ันคงมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 

• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ มุงเนนเสริมสรางกลไกใน 

การแกปญหาตลอดจนขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคงแบบองครวม นโยบายและแผนระดับชาติ

วาดวยความม่ันคงแหงชาติ ใหเปนรูปธรรม กํากับ ติดตาม ประสาน ดําเนินการท่ีเก่ียวของกับนโยบาย 

ดานความม่ันคง และการขับเคลื่อนแผนยอยการพัฒนากลไกการบริหารจัดการความม่ันคงแบบองครวม  

บูรณาการกลไกการบริหารจัดการความม่ันคง รวมท้ังเสริมสรางความพรอมและยกระดับกลไกของ

หนวยงานดานความม่ันคงท่ีเก่ียวของ ตลอดจนพัฒนาปรับปรุงกฎหมายท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงาน  

บูรณาการขอมูลดานความม่ันคง สนับสนุนการวางแผนและแกไขปญหาความม่ันคงไดทุกมิติ เพ่ือใหมีขอมูล

ท่ีทันสมัย ถูกตอง สามารถใชประกอบการตัดสินใจ เสนอแนะ กําหนดนโยบายในการแกปญหาความม่ันคง

ไดอยางมีประสิทธิภาพ และทันทวงที นอกจากนี้ ยังมีการกําหนดโครงการสําคัญ และแผนงานใน 

การสนับสนุนการดําเนินการภายใตยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคงใหบรรลุผลสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ 

เอกภาพ และเปนรูปธรรม ผานการขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ  

การบูรณาการฐานขอมูลดวยความม่ันคง การพัฒนาองคความรูดานความม่ันคง การพัฒนาและเพ่ิม

ประสิทธิภาพการใชกฎหมายความม่ันคง และการบริหารจัดการองคกรตามหลักบริหารจัดการท่ีดี 

๒.๒.๒ แผนแมบทเฉพาะกิจภายใตยุทธศาสตรชาติอันเปนผลมาจากสถานการณโควิด - ๑๙  

พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ ถูกจัดทําข้ึนในชวงเวลาของการพัฒนาประเทศทามกลางสถานการณการแพรระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด – ๑๙) ความปกติใหม และแนวโนมการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญ 

ของโลกนานัปการ โดยการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามแนวทางของแผนแมบทเฉพาะกิจภายใต

ยุทธศาสตรชาติฯ เปนการทบทวนและปรับเปลี่ยนแนวทาง/วิธีการ และเครื่องมือในการบรรลุเปาหมายตาม

กรอบยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) โดยการกําหนดประเด็นและแนวทางการพัฒนาท่ีตอง

ใหความสําคัญเปนพิเศษในชวงระยะ ๒ ป ตอจากนี้และดําเนินการคูขนานไปกับแผนแมบทท้ัง ๒๓ ประเด็น 

เพ่ือใหสามารถเยียวยาชวยเหลือผูไดรับผลกระทบ ฟนฟูกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจน 

นําเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงดังกลาวมาเปนจุดเปลี่ยนในการขับเคลื่อนประเทศไปสูหมุดหมายใหมท่ีดีกวา 

ในอนาคต 



 

 

กลุมงานพัฒนาแผนปฏิบัติราชการภายในองคกร กองนโยบายและยุทธศาสตรความมั่นคง 

10 แผนปฏิบัตริาชการรายป (พ.ศ. ๒๕๖๕) ของสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ 

 ๑) เปาหมาย คนสามารถยังชีพอยูได มีงานทํา กลุมเปราะบางไดรับการดูแลอยางท่ัวถึง  

สรางอาชีพและกระจายรายไดสูทองถ่ิน เศรษฐกิจประเทศฟนตัวเขาสูภาวะปกติ และมีการวางรากฐาน 

เพ่ือรองรับการปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหม 

๒) แนวทางการพัฒนา การปรับปรุงและพัฒนาปจจัยพ้ืนฐานเพ่ือสงเสริมการฟนฟูและ

พัฒนาประเทศ (Enabling Factors) โดยเสริมสรางความม่ันคงและบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือรองรับ

ภัยพิบัติ เหตุการณความไมสงบและความขัดแยง ตลอดจนสาธารณภัย ทุกรูปแบบ ดวยการใชฐานขอมูล 

เทคโนโลยี และนวัตกรรม การบูรณาการระบบการ จัดการในภาวะฉุกเฉินใหมีเอกภาพและรองรับสาธารณภัย

รูปแบบใหมในทุกมิติ อาทิ ความปลอดภัยทางไซเบอร และภัยพิบัติทางธรรมชาติและเสริมสรางโอกาส 

ใหทองถ่ินเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการความเสี่ยงในพ้ืนท่ีของตนเอง พรอมท้ังพัฒนากลไกใน 

การสงเสริมใหครัวเรือนบริหารจัดการหนี้ไดอยางเปนระบบ เพ่ือลดความเสี่ยง และสามารถดูแลตนเองได 

ในภาวะวิกฤต เปนตน 

๓) การบรรลุคาเปาหมายตามแผนแมบทเฉพาะกิจภายใตยุทธศาสตรชาติ โดยกําหนด 

ทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจ เพ่ือใหมีความเทาทันตอการเปลี่ยนแปลง สามารถรับและลดความเสี่ยง 

ขณะเดียวกันยังมีศักยภาพในการธํารงรักษาผลประโยชนของชาติจากสถานการณท่ีเกิดข้ึนไดอยางเปน

รูปธรรม 

๒.๒.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 

  ๑) เปาหมายรวมท่ี ๒.๕ มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี 

สรางภาพลักษณดี และเพ่ิมความเช่ือม่ันของนานาชาติตอประเทศไทย ความขัดแยงทางอุดมการณและ

ความคิดในสังคมลดลง ปญหาอาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบ 

ขนสงสินคาและคามนุษยลดลง มีความพรอมท่ีปกปองประชาชนจากการกอการรายและภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติ 

 ๒) ยุทธศาสตรท่ี ๕ การเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความม่ังคั่ง

และย่ังยืน 

เปาหมายระดับยุทธศาสตรท่ี (๑) ปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริยใหเปนสถาบัน

หลักของประเทศ (๒) สังคมมีความสมานฉันท ผูเห็นตางทางความคิดของคนในชาติสามารถอยูรวมกันได

อยางสันติ ประชาชนมีสวนรวมปองกันแกไขปญหาความม่ันคง (๓) ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต 

มีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสิน มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพท่ีสรางรายไดเพ่ิมข้ึน  

(๔) ประเทศไทยมีความสัมพันธและความรวมมือดานความม่ันคงในกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ 



 

 

กลุมงานพัฒนาแผนปฏิบัติราชการภายในองคกร กองนโยบายและยุทธศาสตรความมั่นคง 

11 แผนปฏิบัตริาชการรายป (พ.ศ. ๒๕๖๕) ของสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ 

และนานาประเทศในการปองกันภัยคุกคามในรูปแบบตางๆ ควบคูไปกับการรักษาผลประโยชนของชาติ และ 

(๕) ประเทศไทยมีความพรอมตอการรับมือภัยคุกคามท้ังภัยคุกคามทางทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ 

แนวทางการพัฒนา (๑) การรักษาความม่ันคงภายในเพ่ือใหเกิดความสงบในสังคมและ

ธํารงไวซ่ึงสถาบันหลักของชาติ (๒) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการปองกันประเทศ เพ่ือเตรียมความพรอม 

ในการรับมือภัยคุกคามท้ังการทหารและภัยคุกคามอ่ืน ๆ (๓) การสงเสริมความรวมมือกับตางประเทศ 

ดานความม่ันคง เพ่ือบูรณาการความรวมมือกับมิตรประเทศเพ่ือผลประโยชนทางเศรษฐกิจ สังคม และ 

การปองกันภัยคุกคามขามชาติ (๔) การรักษาความม่ันคงและผลประโยชนของชาติทางทะเล เพ่ือคงไวซ่ึง

อํานาจอธิปไตยและสิทธิอธิปไตยในเขตทางทะเล (๕) การบริหารจัดการความม่ันคงเพ่ือการพัฒนา เพ่ือให

เกิดความสอดคลองกันระหวางแผนงานท่ีเก่ียวของกับความม่ันคงกับแผนงานการพัฒนาอ่ืน ๆ ภายใตการมี

สวนรวมของภาคประชาชน 

๒.๒.๔ นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ จัดทําข้ึนตามมาตรา ๑๓  

แหงพระราชบัญญัติสภาความม่ันคงแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือเปนกรอบทิศทางในการปองกัน แกไข แจงเตือน 

และระงับยับยั้งภัยคุกคาม และธํารงไวซ่ึงความม่ันคงของชาติ ประกอบดวย นโยบายความม่ันคงแหงชาติ 

และแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ โดยมีความสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการรายปของ

สํานักงานฯ ดังนี้ 

  ๑) นโยบายความม่ันคงแหงชาติ 

  นโยบายความม่ันคงแหงชาติ ๑ : เสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ 

และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

  นโยบายความม่ันคงแหงชาติ ๓ : ปองกันและแกไขการกอเหตุรุนแรงในจังหวัด

ชายแดนภาคใต 

  นโยบายความม่ันคงแหงชาติ ๔ : จัดระบบการบริหารจัดการชายแดนเพ่ือปองกัน

และแกไขปญหาขามพรมแดน 

  นโยบายความม่ันคงแหงชาติ ๕ : เสริมสรางศักยภาพการปองกันและแกไขปญหา 

ภัยคุกคามขามชาติ 

  นโยบายความม่ันคงแหงชาติ ๖ : ปกปอง รักษาผลประโยชนแหงชาติทางทะเล 

  นโยบายความม่ันคงแหงชาติ ๗ : จัดระบบ ปองกัน และแกไขปญหาผูหลบหนีเขาเมือง 

  นโยบายความม่ันคงแหงชาติ ๑๒ : เสริมสรางความม่ันคงทางพลังงานและอาหาร 

  นโยบายความม่ันคงแหงชาติ ๑๓ : พัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติ เพ่ือ

เสริมสรางความม่ันคงของชาติ 



 

 

กลุมงานพัฒนาแผนปฏิบัติราชการภายในองคกร กองนโยบายและยุทธศาสตรความมั่นคง 

12 แผนปฏิบัตริาชการรายป (พ.ศ. ๒๕๖๕) ของสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ 

๒) แผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ  

รองรับแผนท่ี (๑) การเสริมสรางความม่ันคงของมนุษย 

เปาหมายเชิงยุทธศาสตร ประชาชนมีความสามัคคี มีความปลอดภัยในการดํารง 

ชีวิตมีสวนรวม และมีความพรอมเผชิญปญหาและรับมือกับภัยคุกคามและปญหาดานความม่ันคง 

ตัวช้ีวัด  (๑) ระดับการเสริมสรางความสามัคคีของคนในชาติ 

   (๒) ระดับการมีสวนรวมของหนวยงานของรัฐ ภาคเอกชน องคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน องคกรภาคประชาสังคม และประชาชนท่ัวไปในกิจกรรมสนับสนุนงานดานความม่ันคง 

กลยุทธ  (๑) สงเสริมใหคนไทยมีความสามัคคี สังคมมีความสุข และประเทศมี

การพัฒนาอยางยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยผนึกกําลังทุกภาคสวนตั้งแตระดับชุมชน 

ตําบล หมูบาน จังหวัด ภาคประเทศชาติ ใหเปนเครือขายสนับสนุนงานดานความม่ันคงและใหตระหนัก 

ถึงความรับผิดชอบตอผลประโยชนแหงชาติ 

(๒) พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพของคน ชุมชน พ้ืนท่ี เพ่ือใหมี

ภูมิคุมกัน และมีขีดความสามารถในการเฝาระวัง แจงเตือน ปองกัน และแกไขปญหาความม่ันคงโดยเฉพาะ

ภัยคุกคามรูปแบบใหม ตลอดจนมีความสามารถในการปรับตัวใหทันตอความเปลี่ยนแปลงและความทาทาย

ใหมในอนาคต รวมท้ังเสริมสรางความพรอมของประเทศท่ีจะเผชิญสถานการณตาง ๆ อันเกิดจากภัยคุกคาม

ทุกรูปแบบ 

(๓) สงเสริมใหหนวยงานของรัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ องคกร 

ภาคประชาสังคม องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรพัฒนาเอกชน และประชาชนท่ัวไป ไดเขามามีบทบาท

และสวนรวมในการสนับสนุนโครงการความรวมมือตาง ๆ และกิจกรรมดานความม่ันคงในการขจัดหรือ 

ลดปญหาดานความม่ันคง เพ่ือสงเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง การมีเสถียรภาพทาง

เศรษฐกิจ ความสงบสุขของสังคม และการกระจายรายไดท่ีท่ัวถึง เพ่ือใหประชาชนไดรับประโยชนจาก 

ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไปพรอมกันอยางท่ัวถึง เปนธรรม และยั่งยืน 

รองรับแผนท่ี (๓) การเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติภายใต

การปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

เปาหมายเชิงยุทธศาสตร สถาบันพระมหากษัตริยภายใตการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ไดรับการธํารงรักษาดวยการปกปอง เชิดชู เทิดทูน 

อยางสมพระเกียรติ 

ตัวช้ีวัด (๑) ระดับประสิทธิภาพในการพิทักษรักษาสถาบันพระมหากษัตริย 

  (๒) ระดับความเขาใจของทุกภาคสวนเก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริย 



 

 

กลุมงานพัฒนาแผนปฏิบัติราชการภายในองคกร กองนโยบายและยุทธศาสตรความมั่นคง 

13 แผนปฏิบัตริาชการรายป (พ.ศ. ๒๕๖๕) ของสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ 

กลยุทธ (๑) สงเสริมทุกภาคสวนในสังคมรวมถึงชุมชนไทยในตางประเทศให

ตระหนักรูและเขาใจถึงบทบาทและคุณคาของสถาบันพระมหากษัตริยในฐานะศูนยรวมจิตใจของชาติ 

รวมถึงสราง ความเขาใจถึงหลักการ เหตุผล และความจาเปนในการพิทักษรักษาสถาบันพระมหากษัตริย 

  (๒) เสริมสรางประสิทธิภาพในการพิทักษรักษาสถาบันพระมหากษัตริย 

  รองรับแผนท่ี (๔) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติ 

  เปาหมายเชิงยุทธศาสตร ระบบการเตรียมพรอมแหงชาติเปนทิศทางและแนวทาง

หลักในการเผชิญกับภาวะไมปกติและจัดการความเสี่ยงอยางบูรณาการจากการเผชิญภัยคุกคาม ทุกรูปแบบ 

โดยใหทุกภาคสวนพรอมสนับสนุนการเตรียมพรอมของชาติรวมกันในลักษณะประชารัฐ ควบคูไปกับ 

การสงเสริมใหเกิดความรวมมือกับตางประเทศ 

  ตัวช้ีวัด  (๑) ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติ 

ใหพรอมเผชิญกับภาวะไมปกติและจัดการความเสี่ยงอยางบูรณาการ 

    (๒) ระดับความสําเร็จในการบูรณาการฝกการบริหารวิกฤตการณ 

ภายในประเทศและระหวางประเทศ เพ่ือรับมือภัยคุกคามทุกรูปแบบ 

  กลยุทธ  (๑) พัฒนาระบบการบริหารจัดการยุทธศาสตรใหมีประสิทธิภาพ และ

ผนึกกําลังในลักษณะหุนสวนทางยุทธศาสตรเพ่ือพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติในการรับมือ 

สาธารณภัย ภัยท่ีเกิดจากการสูรบ และวิกฤตการณความม่ันคง 

    (๒) เสริมสรางความรวมมือเพ่ือเตรียมความพรอมรับมือภัยคุกคาม 

ทุกรูปแบบกับตางประเทศโดยมีการเสริมสรางความสัมพันธ แลกเปลี่ยนองคความรูและประสบการณ และ

เขารวมฝกซอมเพ่ือพัฒนาระบบการเตรียมพรอมกับตางประเทศ ภายใตกลไกความรวมมือระดับทวิภาคี

และพหุภาคี 

    (๓) พัฒนาองคความรูแกบุคลากรทุกภาคสวนท่ีเ ก่ียวของกับ 

การเตรียมพรอมแหงชาติ ใหสามารถจัดการความเสี่ยง และแกไขปญหาท่ีกระทบตอความม่ันคงของ

ประเทศ รวมถึงแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณกับตางประเทศ ท่ีมีความเชี่ยวชาญดาน 

การเตรียมพรอมรับมือภัยคุกคามทุกรูปแบบอยางตอเนื่อง 

  รองรับแผนท่ี (๗) การปองกันและแกไขปญหาการกอเหตุรุนแรงในพ้ืนท่ีจังหวัด

ชายแดนภาคใต 

  เปาหมายเชิงยุทธศาสตร ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใตมีความปลอดภัย 

ในชีวิตและทรัพยสินและอยูรวมกันอยางสันติสุข 



 

 

กลุมงานพัฒนาแผนปฏิบัติราชการภายในองคกร กองนโยบายและยุทธศาสตรความมั่นคง 

14 แผนปฏิบัตริาชการรายป (พ.ศ. ๒๕๖๕) ของสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ 

  ตัวช้ีวัด  (๑) จํานวนเหตุการณความรุนแรงในพ้ืนท่ีชายแดนภาคใต 

  กลยุทธ  (๑) บูรณาการการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐใหเปนระบบ  

มีเอกภาพ และเปดโอกาสใหภาคประชาชนมีสวนรวม โดยนอมนํายุทธศาสตรพระราชทาน “เขาใจ เขาถึง 

พัฒนา” หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม ซ่ึงเปนศาสตรพระราชาเปนหลักใน 

การปฏิบัติ รวมท้ังใหความสําคัญกับการดําเนินงานดวยหลักธรรมาภิบาล พัฒนาองคความรู นําหลักวิชา

สากลมาประยุกตใชในการแกไขปญหา ตลอดจนติดตามและประเมินผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 

เพ่ือใหบรรลุผลสัมฤทธิ์โดยตรงตอสาเหตุหลักของปญหา 

    (๒) เพ่ิมประสิทธิภาพงานดานการขาวและระบบบูรณาการฐานขอมูล 

ดานความม่ันคง เพ่ือวิเคราะหและประเมินสถานการณดานการขาวเชิงรุก รวมท้ังกําหนดแนวทาง 

การมุงแกไขตอจุดศูนยดุลหลักของปญหาการกอเหตุรุนแรงใหพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

    (๓) สงเสริมสภาวะแวดลอมท่ีเอ้ืออํานวยตอการสรางสันติสุข โดย 

ยึดม่ันแนวทางสันติวิธีและสรางความเขาใจใหภาคสวนตาง ๆ ภายในประเทศ รวมท้ังภาคประชาสังคม 

ในพ้ืนท่ี ใหเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต การเฝาระวังแนวคิดสุดโตงท่ีเผยแพร

สูกลุมผูปกครอง ครอบครัว สตรี เยาวชน ท้ังในและนอกสถานศึกษาซ่ึงอยูในพ้ืนท่ี นอกพ้ืนท่ี และใน

ตางประเทศอยางท่ัวถึง ตลอดจนสงเสริมใหมีการจัดระบบการศึกษาท่ีเก้ือหนุนใหเกิดสภาวะสันติสุข 

    (๔) ประสานความรวมมือเชิงสรางสรรคในระดับนโยบายระหวางรัฐ

กับองคการระหวางประเทศท่ีเก่ียวของกับปญหาการกอเหตุรุนแรงในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต พรอมท้ัง

สรางความเขาใจและสรางการรับรูท่ีถูกตองตามขอเท็จจริงของปญหา และแนวทางการแกไขปญหา 

ในจังหวัดชายแดนภาคใตของไทยตอนานาชาติ 

    (๕) สงเสริมความตอเนื่องของกระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติสุขจังหวัด

ชายแดนภาคใต เพ่ือแสวงหาทางออกจากความขัดแยงและความรุนแรง โดยเฉพาะการพูดคุยเพ่ือสันติสุข

กับผูท่ีเห็นตางจากรัฐ ท้ังพ้ืนท่ีในประเทศและพ้ืนท่ีตางประเทศ ในการเสริมสรางสภาวะแวดลอมท่ี

เหมาะสม ปลอดภัย รองรับ การพูดคุยเพ่ือสันติสุข และมีหลักประกันของความตอเนื่องและความเชื่อม่ัน

ของทุกกลุมในการเขามามีสวนรวมในกระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติสุข 

  รองรับแผนท่ี (๘) การบริหารจัดการผูหลบหนีเขาเมือง 

  เปาหมายเชิงยุทธศาสตร การบูรณาการและการบริหารจัดการผูหลบหนีเขาเมือง

มีเอกภาพและประสิทธิภาพ 



 

 

กลุมงานพัฒนาแผนปฏิบัติราชการภายในองคกร กองนโยบายและยุทธศาสตรความมั่นคง 

15 แผนปฏิบัตริาชการรายป (พ.ศ. ๒๕๖๕) ของสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ 

  ตัวช้ีวัด  (๑) ระบบฐานขอมูลคนเขาเมืองและผูหลบหนีเขาเมืองท่ีเชื่อมโยง

ระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

    (๒) ชองทาง/กลไกความรวมมือกับประเทศตนทาง รวมถึงองคการ

ระหวางประเทศท่ีเก่ียวของ ในการตรวจสอบ ควบคุม สกัดก้ัน และสงกลับผูหลบหนีเขาเมืองอยางเปน

ระบบ 

  กลยุทธ  (๑) พัฒนาระบบฐานขอมูลคนเขาเมืองใหทันสมัย รวดเร็ว สามารถ

ตรวจสอบขอมูลคนเขาเมืองไดอยางมีประสิทธิภาพ 

    (๒) พัฒนาและสงเสริมเครือขายความรวมมือกับประเทศตนทาง 

รวมถึงองคการระหวางประเทศท่ีเก่ียวของในการปองกันและแกปญหาผูหลบหนีเขาเมือง 

    (๓) พัฒนากลไกการบริหารจัดการผูหลบหนีเขาเมืองในเชิงนโยบาย

และ การปฏิบัติโดยใหความสาคัญกับทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของไดเขามามีสวนรวมในการปองกันและแกไข

ปญหา ผูหลบหนีเขาเมืองอยางประสานสอดคลองกัน 

  รองรับแผนท่ี (๑๒) การรักษาความม่ันคงพ้ืนท่ีชายแดน 

  เปาหมายเชิงยุทธศาสตร พ้ืนท่ีชายแดนมีความม่ันคง ปลอดภัย และสามารถ

พัฒนาไดอยางยั่งยืน 

  ตัวช้ีวัด  (๑) ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบการสัญจรขามแดนให

สามารถปองกันการลักลอบเขาเมืองและปญหาอาชญากรรมขามชาติ 

    (๒) ระดับความสําเร็จในการจัดการพ้ืนท่ีชายแดน เพ่ือรองรับเขต

พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

  กลยุทธ  (๑) บูรณาการในการจัดทําความเชื่อมโยงฐานขอมูลการสัญจร 

ขามแดน ประกอบดวยสินคาและยานพาหนะ ระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

    (๒) จัดระเบียบพ้ืนท่ีชายแดนดานการพัฒนาใหมีศักยภาพทางดาน

เศรษฐกิจ และการเปนประตูเชื่อมโยงการคาท่ีมีความสมดุล ท้ังมิติเศรษฐกิจและสังคมกับมิติความม่ันคง 

ตลอดจนรวมมือกับประเทศเพ่ือบานในการบริหารจัดการชายแดน การพัฒนาดานชายแดน และการพัฒนา

เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

    (๓) สงเสริมความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานในการสํารวจและ

จัดทําหลักเขตแดน ทางบก ทางนา เพ่ือไมใหปญหาเขตแดนเปนอุปสรรคในการพัฒนาพ้ืนท่ีชายแดน 



 

 

กลุมงานพัฒนาแผนปฏิบัติราชการภายในองคกร กองนโยบายและยุทธศาสตรความมั่นคง 

16 แผนปฏิบัตริาชการรายป (พ.ศ. ๒๕๖๕) ของสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ 

รวมถึงใหมีการเผยแพรความรูความเขาใจเรื่องเขตแดนไทยกับประเทศเพ่ือนบานแกประชาชนในบริเวณ

พ้ืนท่ีชายแดน เพ่ือมิใหเกิดปญหาชายแดนข้ึน 

    (๔) ส ง เสริมความรวมมือกับประเทศเ พ่ือนบานในการสร าง 

ความปลอดภัย ในพ้ืนท่ีเสี่ยงจากการสูรบ 

  รองรับแผนท่ี (๑๓) การรักษาความม่ันคงทางทะเล 

  เปาหมายเชิงยุทธศาสตร ประเทศไทยสามารถปกปอง รักษา และแสวงหา

ผลประโยชนของชาติทางทะเลไดอยางสมดุลและยั่งยืน 

  ตัวช้ีวัด  (๑) ระดับความสําเร็จในการปองกัน แกไข และยับยั้งภัยคุกคาม 

ทางทะเล 

    (๒) ระดับความคืบหนาในการจัดทําปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวของกับ 

การรักษาความม่ันคงและผลประโยชนของชาติทางทะเลภายในประเทศ ใหสอดคลองกับอนุสัญญา

สหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ (United Nations Convention on the Law of the 

Sea: UNCLOS) 

  กลยุทธ  (๑) พัฒนาทรัพยากรมนุษย องคความรู และความตระหนักรู ถึง

ความสําคัญของทะเล 

    (๒) เสริมสรางความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือปกปอง รักษา และ

แสวงหาผลประโยชนของชาติทางทะเลอยางยั่งยืน 

  รองรับแผนท่ี (๑๔) การปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคามขามชาติ 

  เปาหมายเชิงยุทธศาสตร ประเทศไทยตองมีศักยภาพดานการตอบสนอง และ 

พ้ืนฟูท่ีเขมแข็ง มีขีดความสามารถในการรับมือจากการกอการรายและอาชญากรรมขามชาติ รวมถึง 

ลดความเสี่ยงจากการตกเปนเปาโจมตี หรือเปนท่ีกอเหตุ หรือเปนเสนทางของการกออาชญากรรมขามชาติ 

  ตัวช้ีวัด  (๑) ระดับความรวมมือกับประเทศในภูมิภาคอาเซียนเพ่ือปองกัน 

และแกไขภัยคุกคามขามชาติ และการกอการราย 

    (๒) ระดับความรวมมือของทุกภาคสวนในการจัดการกับภัย

อาชญากรรมขามชาติ 

  กลยุทธ  (๑) พัฒนากลไกภายในในการปองกันและแกไขปญหาอาชญากรรม

ขามชาติ อาทิ การกอการราย การฟอกเงิน อาชญากรรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ ยาเสพติด และ 

การคามนุษย 



 

 

กลุมงานพัฒนาแผนปฏิบัติราชการภายในองคกร กองนโยบายและยุทธศาสตรความมั่นคง 

17 แผนปฏิบัตริาชการรายป (พ.ศ. ๒๕๖๕) ของสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ 

    (๒) พัฒนากรอบความรวมมือระหวางประเทศ ท้ังระดับทวิภาคีและ

พหุภาคี ในการปองกันภัยคุกคาม และผลักดันใหเกิดผลในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม ท้ังในลักษณะ 

ทวิภาคีและพหุภาคี 

    (๓) ผลักดันใหมีศูนยขอมูลกลางดานอาชญากรรมขามชาติใน

ระดับชาติ และจัดทําระบบบูรณาการฐานขอมูลดานอาชญากรรมขามชาติรวมกับสวนราชการท่ีเก่ียวของ 

    (๔) ดําเนินการปองกันและแกไขปญหาการกอการรายทุกรูปแบบ  

โดยใหความสําคัญกับการลดปจจัยและเง่ือนไขท่ีเก้ือกูลตอการกอการราย การปองกันมิใหกลุมกอการราย 

บุคคล หรือกลุมบุคคลท่ีสนับสนุนการกอการรายทุกรูปแบบใชพ้ืนท่ีในอาณาเขตประเทศไทยเปนพ้ืนท่ี 

พักพิง พ้ืนท่ีแสวงหาปจจัยเพ่ือสนับสนุนการกอการราย ตลอดจนเปนพ้ืนท่ีกอความรุนแรงหรือการกระทํา

การกอการราย โดยมุงเนนการปองกันและรักษาความปลอดภัยในเขตเมือง 

  รองรับแผนท่ี (๑๘) การรักษาความม่ันคงดานอาหารและน้ํา 

  เปาหมายเชิงยุทธศาสตร ประเทศไทยมีความม่ันคงและปลอดภัยในดานอาหาร

และน้ําท่ีมีคุณภาพตามหลักโภชนาการอยางเพียงพอและยั่งยืน 

  ตัวช้ีวัด  (๑) มีระบบบริหารจัดการอาหารและน้ํากรณีฉุกเฉิน 

  กลยุทธ  (๑) เสริมสรางความม่ันคงทางอาหารและน้ําอยางยั่งยืน ดวยการมี

กลไก กฎหมาย และแผนบริหารจัดการดานอาหารและน้ํา เพ่ือความม่ันคงอยางบูรณาการท่ีครอบคลุม 

การมีคลังอาหารและน้ําสํารองกรณีฉุกเฉิน ตลอดจนเสริมสรางการเขาถึงแหลงอาหารและน้ําของประชาชน 

ตามความตองการข้ันพ้ืนฐานการดํารงชีวิต 

๒.๒ แผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวของ 

 สํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ ไดจัดทําแผนระดับ ๓ เพ่ือรองรับการขับเคลื่อนภารกิจดาน
ความม่ันคงท่ีเก่ียวของ รวมจํานวน ๑๖ แผน ดังนี้ 

การขับเคล่ือนภารกิจดานการขาวกรองและการประเมินดานสถานการณความม่ันคง 

ยุทธศาสตรขาวกรองแหงชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) 

การขับเคล่ือนภารกิจดานการเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาต ิ

แผนปฏิบัติการดานการธํารงรักษาสถาบันหลักของชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๗๐) 

การขับเคล่ือนภารกิจดานการเสริมสรางความม่ันคงของมนุษย 

แผนการพัฒนาพ้ืนท่ีเพ่ือเสริมความม่ันคงของชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) 



 

 

กลุมงานพัฒนาแผนปฏิบัติราชการภายในองคกร กองนโยบายและยุทธศาสตรความมั่นคง 

18 แผนปฏิบัตริาชการรายป (พ.ศ. ๒๕๖๕) ของสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ 

แผนสงเสริมการอยูรวมกันภายใตสังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) 

การขับเคล่ือนภารกิจดานการพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติ 

แผนเตรียมพรอมแหงชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) 

การขับเคล่ือนภารกิจดานการปองกันและแกไขปญหาการกอเหตุรุนแรงในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนใต 

นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต 

แผนปฏิบัติการดานการปองกันและแกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต (พ.ศ. ๒๕๖๒ – 
๒๕๖๕) 

การขับเคล่ือนภารกิจดานการรักษาความม่ันคงพ้ืนท่ีชายแดน 

แผนบริหารจัดการชายแดนดานความม่ันคง (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕) 

แผนความม่ันคงแหงชาติของไทยตอประเทศรอบบาน (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) 

การขับเคล่ือนภารกิจดานการบริหารจัดการผูหลบหนีเขาเมือง 

แผนปฏิบัติการดานการบริหารจัดการผูหลบหนีเขาเมือง ระยะท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓–๒๕๖๕) 

การขับเคล่ือนภารกิจดานการรักษาความม่ันคงทางทะเล 

แผนความม่ันคงแหงชาติทางทะเล (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) 

การขับเคล่ือนภารกิจดานการปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคามขามชาต ิ

ยุทธศาสตรในการปองกันและแกไขปญหาอาชญากรรมขามชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) 

ยุทธศาสตรการตอตานการกอการราย (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) 

การขับเคล่ือนภารกิจดานการปองกันและแกไขปญหาความม่ันคงทางไซเบอร 

ยุทธศาสตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอรแหงชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) 

การขับเคล่ือนภารกิจดานการรักษาดุลยภาพสภาวะแวดลอมระหวางประเทศ 

ยุทธศาสตรตอประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) 

การขับเคล่ือนภารกิจดานการบูรณการขอมูลดานความม่ันคง 

แผนปฏิบัติการดานการบูรณาการขอมูลดานความม่ันคง ระยะท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 

 

 

 

 

 



 

 

กลุมงานพัฒนาแผนปฏิบัติราชการภายในองคกร กองนโยบายและยุทธศาสตรความมั่นคง 

19 แผนปฏิบัตริาชการรายป (พ.ศ. ๒๕๖๕) ของสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ 

สวนท่ี ๓ สาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการรายป (พ.ศ. ๒๕๖๕)  

๓.๑ การประเมินสถานการณ ปญหา และความจําเปนในการจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการรายป (พ.ศ. ๒๕๖๕) ของสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ 

จากสถานการณดานความม่ันคงท่ีมีการเปลี่ยนแปลง และซับซอนหลากหลายมากข้ึน  

ไดปรากฏการเปลี่ยนแปลงของบริบทความม่ันคงในระดับโลก ท่ีมีแนวโนมการเปลี่ยนแปลงไปสูหลาย 

ข้ัวอํานาจ การขยายตัวของความสัมพันธและความรวมมือระหวางประเทศในระดับภูมิภาค การพัฒนา

ความสัมพันธระหวางนานาประเทศ อีกท้ังการแพรขยายอาวุธท่ีมีอํานาจทําลายลางสูงและความเสี่ยง 

จากการปฏิบัติการกอการราย ซ่ึงเปนปจจัยนําไปสูความตึงเครียดและความหวาดระแวงระหวางกัน รัฐบาล

จึงใหความสําคัญกับการกําหนดยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตร

ชาติ ประเด็นความม่ันคง เพ่ือสนองตอบตอการรักษาผลประโยชนแหงชาติ และเพ่ือใชเปนกรอบทิศทาง 

ในการขับเคลื่อนการพัฒนา ยกระดับจุดแข็งและจุดเดนของประเทศ และถายทอดไปสูแผนระดับอ่ืน ๆ  

ใหบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เปนประเทศท่ีพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

ดังนั้น เพ่ือใหการแกไขปญหาความม่ันคงในทุกมิติ อันจะนําไปสูการทําใหประเทศมี

ความม่ันคงปลอดภัยจากภัยคุกคามและการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในประเทศและภายนอกประเทศทุกระดับ 

รวมท้ังสอดคลองกับแนวทางการบริหารราชการแผนดิน สํานักงานฯ จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการฯ ฉบับนี้ 

ข้ึน โดยสอดคลองกับภารกิจของประเทศและภารกิจของหนวยงาน ไดแก ยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใต

ยุทธศาสตรชาติ ประเด็นความม่ันคง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ นโยบายและแผน

ระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ และนโยบายรัฐบาลท่ีสําคัญ เพ่ือใหการขับเคลื่อนภารกิจดาน 

ความม่ันคงภายใตความรับผิดชอบสามารถดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายท่ีกําหนด 

๓.๒ สาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการรายป (พ.ศ. ๒๕๖๕) 

๓.๒.๑ วัตถุประสงค แผนปฏิบัติราชการรายปฉบับนี้ จัดทําข้ึนเพ่ือใหสํานักงาน 

สภาความม่ันคงแหงชาติ มีกรอบทิศทางการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ท่ีชัดเจน สอดคลอง

เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ และนโยบายของรัฐบาลท่ีเก่ียวของ รวมท้ังใชเปน

แนวทางในการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณในปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๕ ใหมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายผลสัมฤทธิ์ โดยเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวย

หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมท้ัง

สอดคลองกับสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด – ๑๙) อีกดวย 



 

 

กลุมงานพัฒนาแผนปฏิบัติราชการภายในองคกร กองนโยบายและยุทธศาสตรความมั่นคง 

20 แผนปฏิบัตริาชการรายป (พ.ศ. ๒๕๖๕) ของสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ 

 

๓.๒.๒ เปาหมาย กลยุทธ และตัวช้ีวัด 

ยุทธศาสตรที่ ๑ เสริมสรางความเปนผูนําดานความมั่นคงของประเทศ 

 เปาหมาย 

    ประเทศมีความม่ันคงทุกมิติ สามารถรักษาผลประโยชนของชาติ และมีระบบกลไกการบริหารจัดการ 

ความม่ันคงท่ีมีประสิทธิภาพ 

    กลยุทธ 

๑. กําหนดทิศทางความม่ันคง และ เสริมสรางศักยภาพการเปนท่ีปรึกษาและเสนอแนะนโยบาย แผน

ยุทธศาสตรดานความม่ันคง 

๒. พัฒนากลไกรูปแบบและเครื่องมือการพัฒนานโยบายและการบริหารจัดการความม่ันคง 

 

ยุทธศาสตรที่ ๒ เสริมสรางศักยภาพการบริหารจัดการภัยดานความมั่นคง 

เปาหมาย 

ประเทศมีความพรอมบริหารจัดการภัยดานความม่ันคง   

กลยุทธ  

 ๑. พัฒนาศักยภาพการประเมินสถานการณดานความม่ันคง การสรางเครือขายประชาคมขาวกรอง และ

การแจงเตือนสถานการณและภัยคุกคามดานความม่ันคง 

 ๒. พัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติใหพรอมเผชิญวิกฤติการณ 

 ๓. เสริมสรางและพัฒนาระบบฐานขอมูลความม่ันคง องคความรูดานความม่ันคง และประสานความ

รวมมือกับหนวยงานและสถาบันวิชาการท้ังภายในและภายนอกประเทศ 

 ๔. ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายดานความม่ันคงความม่ันคง 

 ๕. เสริมสรางความเขาใจระหวางฝายการเมือง หนวยงานท่ีเก่ียวของ และการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 

 

ยุทธศาสตรที่ ๓ ขับเคลื่อนงานดานความมั่นคงไปสูการปฏิบัติ 

เปาหมาย 

ประเทศม่ันคงปลอดภัย ลดผลกระทบเชิงลบ คุณคาหลักไดรับการปกปอง และสามารถจัดการความทาทาย

จากภายนอกไดทุกรูปแบบ 

กลยุทธ 

๑. ปองกันและแกไขผลกระทบตอความม่ันคง ความปลอดภัยและการพัฒนา 

๒. ปองกันและแกไขภัยคุกคามขามพรมแดน 

๓. เสริมสรางความม่ันคงชายแดน และความม่ันคงทางทะเล 

 

 



 

 

กลุมงานพัฒนาแผนปฏิบัติราชการภายในองคกร กองนโยบายและยุทธศาสตรความมั่นคง 

21 แผนปฏิบัตริาชการรายป (พ.ศ. ๒๕๖๕) ของสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ 

 

ยุทธศาสตรที่ ๔ รักษาดุลยภาพทางการเมืองระหวางประเทศ 

เปาหมาย 

สภาวะแวดลอมระหวางประเทศเอ้ือตอการรักษาผลประโยชนของชาติ และการพัฒนาผลประโยชนดาน

ความม่ันคงรวมกับประเทศอ่ืน ๆ 

   กลยุทธ 

    ๑. กําหนดทาทีและประสานขับเคลื่อนการดําเนินความสัมพันธและความรวมมือดานความม่ันคงกับ

ตางประเทศ 

๒. เสริมสรางความรวมมือดานความม่ันคงกับประเทศรอบบาน อาเซียนและนานาชาติ 

 

ยุทธศาสตรที่ ๕ ขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 

เปาหมาย 

ประชาชนในพ้ืนท่ีมีความม่ันคงปลอดภัย พรอมพัฒนาสูความม่ังค่ังยั่งยืน 

   กลยุทธ 

          ๑. กําหนดทิศทางและขับเคลื่อนนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต 

๒. ขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต และแสวงหาทางออกดวยสันติวิธี 

 
ยุทธศาสตรที่ ๖ ยกระดับขีดความสามารถการบริหารจัดการภายในองคกร 

เปาหมาย 

สํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบานเมือง

ท่ีดี และสรางบุคลากรสูการเปนนักความม่ันคงมืออาชีพ 

   กลยุทธ 

          ๑. สรางและพัฒนาบุคลากรใหเปนนักยุทธศาสตรความม่ันคงมืออาชีพ 

๒. สงเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีตามแผนปฏิบตัิการดิจิทัล และเชื่อมโยงฐานขอมูล

ดานความม่ันคงสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

๓. พัฒนารูปแบบและการบริหารจัดการภายในองคกรใหมีความคลองตัวและมีประสิทธิภาพ ตอบสนอง

ตอสถานการณดานความม่ันคงท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

๔. เสริมสรางระบบคุณธรรมความโปรงใสและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานและสรางกลไกการปองกัน 

การทุจริต 

๕. บริหารจัดการสถานท่ีปฏิบัติงานพรอมจัดใหมีระบบสนับสนุนการทํางานอยางเหมาะสม เพ่ือรองรับ

การขยายตัวขององคกรในอนาคต 



 

 

กลุมพัฒนาแผนปฏิบัตริาชการภายในองคกร  กองนโยบายและยุทธศาสตร 

22 แผนปฏิบัตริาชการรายป (พ.ศ. ๒๕๖๕) ของสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาหมาย กลยุทธ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
โครงการ/รายการ

งบประมาณ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 

เสริมสรางความเปนผูนํา

ดานความมั่นคงของ

ประเทศ 

ประเทศมีความมั่นคงทุกมิติ 

สามารถรักษาผลประโยชนของ

ชาต ิและมีระบบกลไกการ

บริหารจัดการความมั่นคงที่มี

ประสิทธิภาพ 

กําหนดทิศทางความมั่นคง และ 

เสริมสรางศักยภาพการเปนที่

ปรึกษาและเสนอแนะนโยบาย 

แผนยุทธศาสตรดานความมั่นคง 

จํานวนของนโยบาย 

ขอเสนอแนะ แนวทาง 

และมาตรการ เพื่อปองกัน

และแกไขปญหาความ

มั่นคง 

๕ เร่ือง/ป แผนงานพืน้ฐาน

คาใชจายที่ ๑,๒,๓,๖ 

แผนงานยทุธศาสตร 

(โครงการเตรียมพรอมฯ) 

กนย. กภน. 

กภช. กปภ. 

กตป. กชป.  

กกม. 

พัฒนากลไกรูปแบบและ

เคร่ืองมือการพัฒนานโยบาย

และการบริหารจัดการความ

มั่นคง 

ระดับประสิทธิภาพการ

ดําเนินงานของหนวยงาน

ดานการจัดการความ

มั่นคง 

รอยละ ๘๐ แผนงานพืน้ฐาน 

คาใชจายที่ ๑ 

กนย. 

เสริมสรางศักยภาพการ

บริหารจัดการภัยดาน

ความมั่นคง 

ประเทศมีความพรอมบริหาร

จัดการภัยดานความมั่นคง   

พัฒนาศักยภาพการประเมนิ

สถานการณดานความมั่นคง 

การสรางเครือขายประชาคม

ขาวกรอง และการแจงเตือน

สถานการณและภัยคุกคามดาน

ความมั่นคง 

จํานวนรายงานการ

ประเมินสถานการณความ

มั่นคง 

๔ ฉบับ/ป แผนงานพืน้ฐาน 

คาใชจายที่ ๑ 

กปภ. 

พัฒนาระบบการเตรียมพรอม

แหงชาติใหพรอมเผชิญ

วิกฤติการณ 

ระดับความสําเร็จการ

พัฒนาระบบการ

เตรียมพรอมแหงชาติให

รอยละ ๘๐ แผนงานยทุธศาสตร 

(โครงการเตรียมพรอมฯ) 

กตป. 



 

 

กลุมพัฒนาแผนปฏิบัตริาชการภายในองคกร  กองนโยบายและยุทธศาสตร 

23 แผนปฏิบัตริาชการรายป (พ.ศ. ๒๕๖๕) ของสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาหมาย กลยุทธ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
โครงการ/รายการ

งบประมาณ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 

พรอมเผชิญกับภาวะไม

ปกติและจัดการความเสี่ยง

อยางบูรณาการ 

เสริมสรางและพฒันาระบบ

ฐานขอมูลความมัน่คง องค

ความรูดานความมั่นคง และ

ประสานความรวมมือกับ

หนวยงานและสถาบนัวิชาการ

ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

ระดับความสําเร็จการ

จัดทําฐานขอมูลดานความ

มั่นคง 

รอยละ ๑๐๐ แผนงานพืน้ฐาน 

คาใชจายที่ ๑ 

สมศ. 

ปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย

ดานความมั่นคงความมั่นคง 

รอยละความพึงพอใจของ

ภาคสวนตางๆ 

รอยละ ๘๐ แผนงานพืน้ฐาน 

คาใชจายที่ ๑ 

กนย. กพบ. 

เสริมสรางความเขาใจระหวาง

ฝายการเมือง หนวยงานที่

เก่ียวของ และการมีสวนรวม

จากทุกภาคสวน 

ระดับความสําเร็จการ

พัฒนากฎหมายความ

มั่นคง  

รอยละ ๘๐ แผนงานพืน้ฐาน 

คาใชจายที่ ๑ 

กกม. 



 

 

กลุมพัฒนาแผนปฏิบัตริาชการภายในองคกร  กองนโยบายและยุทธศาสตร 

24 แผนปฏิบัตริาชการรายป (พ.ศ. ๒๕๖๕) ของสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาหมาย กลยุทธ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
โครงการ/รายการ

งบประมาณ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 

ขับเคลื่อนงานดานความ

มั่นคงไปสูการปฏิบัต ิ

ประเทศมั่นคงปลอดภัย ลด

ผลกระทบเชงิลบ คุณคาหลัก

ไดรับการปกปอง และสามารถ

จัดการความทาทายจาก

ภายนอกไดทุกรูปแบบ 

ปองกันและแกไขผลกระทบตอ 

ความมั่นคง ความปลอดภัยและ

การพัฒนา 

รอยละความสาํเร็จการ

ขับเคลื่อนนโยบาย แผน 

แนวทาง ดานความมัน่คง 

รอยละ ๘๐ แผนงานพืน้ฐาน 

คาใชจายที่ ๒,๓,๖ 

แผนงานยทุธศาสตร 

(โครงการความรวมมือฯ) 

 

กภน. กชป. 

กภช. 

ปองกันและแกไขภัยคุกคามขาม

พรมแดน 

จํานวนแนวทางมาตรการ 

การประสานและ

ขับเคลื่อน แผนดานความ

มั่นคง 

๓ เร่ือง/ป แผนงานพืน้ฐาน 

คาใชจายที่ ๒,๓,๖ 

แผนงานยทุธศาสตร 

(โครงการความรวมมือฯ) 

กภน. กชป. 

กภช. กมท. 

เสริมสรางความมัน่คงชายแดน 

และความมัน่คงทางทะเล 

รักษาดุลยภาพทาง

การเมืองระหวางประเทศ 

สภาวะแวดลอมระหวาง

ประเทศเอ้ือตอการรักษา

ผลประโยชนของชาต ิและการ

พัฒนาผลประโยชนดานความ

มั่นคงรวมกับประเทศอ่ืน ๆ 

กําหนดทาทีและประสาน

ขับเคลื่อนการดําเนิน

ความสัมพันธและความรวมมือ

ดานความมั่นคงกับตางประเทศ 

ระดับความสัมพันธและ

ความรวมมือดานความ

มั่นคงในทุกมิติกับประเทศ

มหาอํานาจและประเทศที่

มีความสําคัญทาง

ยุทธศาสตร 

รอยละ ๘๐ แผนงานพืน้ฐาน 

คาใชจายที่ ๑,๒,๓,๖ 

แผนงานยทุธศาสตร 

(โครงการความรวมมือฯ) 

กรป. กภช. 

กปภ. กชป. 



 

 

กลุมพัฒนาแผนปฏิบัตริาชการภายในองคกร  กองนโยบายและยุทธศาสตร 

25 แผนปฏิบัตริาชการรายป (พ.ศ. ๒๕๖๕) ของสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาหมาย กลยุทธ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
โครงการ/รายการ

งบประมาณ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 

เสริมสรางความรวมมือดาน

ความมั่นคงกับประเทศรอบบาน 

อาเซียนและนานาชาต ิ

จํานวนประเทศที่มี

ประเด็นความรวมมือตาม

กรอบความรวมมือดาน

ความมั่นคงกับ

ตางประเทศ 

๓ ประเทศ/ป แผนงานพืน้ฐาน 

คาใชจายที่ ๑,๒,๓,๖ 

แผนงานยทุธศาสตร 

(โครงการความรวมมือฯ) 

กรป. กภช. 

กปภ. กชป. 

ขับเคลื่อนการแกไขปญหา

จังหวัดชายแดนภาคใต 

ประชาชนในพื้นที่มีความมัน่คง

ปลอดภัย พรอมพัฒนาสูความ

มั่งค่ังยั่งยืน 

กําหนดทิศทางและขับเคลื่อน

นโยบายการบริหารและการ

พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต 

จํานวนเหตุการณความ

รุนแรงลดลง รอยละ ๓๕ 

เทียบกับป ๒๕๖๐ 

รอยละ ๓๕ แผนงานบูรณาการ

ขับเคลื่อนการแกไข

ปญหาจังหวัดชายแดน

ภาคใต 

กชต. 

สล.คปต. 

ขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยเพื่อ

สันตสิุขจังหวัดชายแดนภาคใต 

และแสวงหาทางออกดวยสนัติวิธ ี

ระดับความสําเร็จของการ

พูดคุยเพื่อสันติสุข 

ระดับ ๕ แผนงานบูรณาการ

ขับเคลื่อนการแกไข

ปญหาจังหวัดชายแดน

ภาคใต 

สล.คพส. 

อํานวยการ บริหารและพัฒนา

การบูรณาการการขับเคลื่อน

แผนปฏิบัติการ แผนงานบูรณาการ 

และการประเมินสถานการณเชงิ

ยุทธศาสตร 

รอยละความสาํเร็จ/

ผลสัมฤทธิ์ของการแกไข

ปญหาจังหวัดชายแดน

ภาคใต 

รอยละ ๖๐ แผนงานบูรณาการ

ขับเคลื่อนการแกไข

ปญหาจังหวัดชายแดน

ภาคใต 

กชต. 

สล.คปต.  



 

 

กลุมพัฒนาแผนปฏิบัตริาชการภายในองคกร  กองนโยบายและยุทธศาสตร 

26 แผนปฏิบัตริาชการรายป (พ.ศ. ๒๕๖๕) ของสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาหมาย กลยุทธ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
โครงการ/รายการ

งบประมาณ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 

ยกระดับขีดความสามารถ

การบริหารจัดการภายใน

องคกร 

สํานักงานสภาความมั่นคง

แหงชาต ิมีการพัฒนาระบบ

บริหารจัดการตามหลักการ

บริหารกิจการบานเมืองที่ด ี

และสรางบุคลากรสูการเปนนัก

ความมั่นคงมืออาชีพ 

สรางและพัฒนาบุคลากรใหเปน

นักยุทธศาสตรความมั่นคงมือ

อาชีพ 

รอยละของบุคลากรไดรับ

การพัฒนาสมรรถนะตาม

เกณฑที่กําหนด 

รอยละ ๘๐ แผนงานพืน้ฐาน 

คาใชจายที่ ๔,๕ 

สลก. - กบท. 

สงเสริมและพฒันาระบบ

สารสนเทศและเทคโนโลยีตาม

แผนปฏิบัติการดิจิทลั และ

เชื่อมโยงฐานขอมูลดานความ

มั่นคงสนบัสนุนการปฏิบัตงิาน 

รอยละความพึงพอใจของ

บุคลากรตอการปฏิบัตงิาน

ในองคกร 

รอยละ ๘๐ แผนงานพืน้ฐาน 

คาใชจายที่ ๔ 

สลก. - กบท. 

พัฒนารูปแบบและการบริหาร

จัดการภายในองคกรใหมีความ

คลองตัวและมีประสิทธิภาพ 

ตอบสนองตอสถานการณดาน

ความมัน่คงที่เปลี่ยนแปลงไป 

รอยละความสาํเร็จการ

พัฒนาระบบสารสนเทศ 

ตามแผนดจิิทัล 

รอยละ ๘๐ แผนงานพืน้ฐาน 

คาใชจายที่ ๔ 

สลก. – ศทส. 

เสริมสรางระบบคุณธรรม ความ

โปรงใส และเพิ่มประสิทธิภาพ

ระบบงาน และสรางกลไกการ

ปองกันการทุจริต 

รอยละการเบิกจายเปน

ตามเปาหมาย มาตรการ

เพิ่มประสิทธิภาพการใช

จายงบประมาณ 

รอยละ ๑๐๐ 

 

แผนงานพืน้ฐาน 

คาใชจายที่ ๑,๔ 

สลก. – กบค. 

กนย. – กพป. 



 

 

กลุมพัฒนาแผนปฏิบัตริาชการภายในองคกร  กองนโยบายและยุทธศาสตร 

27 แผนปฏิบัตริาชการรายป (พ.ศ. ๒๕๖๕) ของสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาหมาย กลยุทธ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
โครงการ/รายการ

งบประมาณ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 

บริหารจัดการสถานที่ปฏิบัติงาน

พรอมจัดใหมีระบบสนบัสนนุ

การทํางานอยางเหมาะสม เพื่อ

รองรับการขยายตัวขององคกร

ในอนาคต 

ระดับความสําเร็จการ

ดําเนินการตามคํารับรอง

การปฏิบัติราชการ 

ระดับ ๓ แผนงานพืน้ฐาน 

คาใชจายที่ ๔ 

กพบ. 

 ระดับคุณธรรมและความ

โปรงใสการดาํเนินงานของ

หนวยงาน (ITA) 

ระดับ ๓ แผนงานพืน้ฐาน 

คาใชจายที่ ๑ 

ศปท. 

 ระดับความสําเร็จการ

ปรับปรุงและพัฒนาอาคาร

สถานที่เพื่อรองรับการ

ขยายตัวในอนาคต 

รอยละ ๘๐ แผนงานพืน้ฐาน 

คาใชจายที่ ๑,๔ 

สลก. - พอย. 

 

 

 

 



 

 

กลุมพัฒนาแผนปฏิบัตริาชการภายในองคกร  กองนโยบายและยุทธศาสตร 

28 แผนปฏิบัตริาชการรายป (พ.ศ. ๒๕๖๕) ของสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ 

๓.๒.๔  โครงการสําคัญ 

 ๑) โครงการศึกษาวิเคราะหและประเมินสถานการณความม่ันคงประเทศรอบ

บาน (กองความม่ันคงกิจการชายแดนและประเทศรอบบาน) 

 ๒) โครงการสรางพ้ืนท่ีหลากหลายทางสังคมเพ่ือการอยูรวมกันบนความแตกตาง 

(กองความม่ันคงเก่ียวกับภัยคุกคามขามชาติ) 

 ๓) โครงการฐานขอมูลเพ่ือการพัฒนาและติดตามงานความม่ันคง (กองความ

ม่ันคงดานการเตรียมพรอมและการปองกันประเทศ) 

 ๔) โครงการศึกษาวิเคราะหและประเมินสถานการณเพ่ือแกไขปญหาความขัดแยง

เรงดวนภายใตแผนสงเสริมการอยูรวมกันภายใตสังคมพหุวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ (กองความ

ม่ันคงจังหวัดชายแดนภาคใตและชนตางวัฒนธรรม) 

 ๕) โครงการกํากับและติดตามการขับเคลื่อนการบูรณาการขอมูลดานความม่ันคง 

(ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 

๓.๓ ประมาณการวงเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ประมาณการวงเงินงบประมาณท้ังหมด   ๒๑๑.๖๙๘๘   ลานบาท  

กรอบวงเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสํานักงานสภา 
ความมั่นคงแหงชาติ 

 สํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ  ไดรับการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๖๕ ใน ๔ แผนงาน รวมจํานวน ๒๑๑,๖๙๘,๘๐๐ บาท ดังนี้  

แผนงาน แผนงาน วงเงินงบประมาณแผนดิน 

(บาท) 

แผนงานพ้ืนฐานความม่ันคง รวม ๖๘,๑๒๖,๙๐๐ 

งบรายจายอ่ืน ๒๕,๐๔๗,๘๐๐ 

          คาใชจายพัฒนาและเพิ่มประสิทธภิาพการ

ขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงแหงชาต ิ

๗,๘๐๐,๐๐๐ 

          คาใชจายเสริมสรางความพรอมในการ

รักษาอํานาจอธิปไตย สถาบันหลัก ระบบการเมือง 

เศรษฐกิจและสังคม 

๔,๓๙๗,๘๐๐ 

          คาใชจายเสริมสรางความพรอมในการ

รักษาดุลยภาพทางการเมืองระหวางประเทศและ

ปฏิสัมพันธกับภายนอกประเทศ 

๖,๙๐๐,๐๐๐ 



 

 

กลุมพัฒนาแผนปฏิบัตริาชการภายในองคกร  กองนโยบายและยุทธศาสตร 

29 แผนปฏิบัตริาชการรายป (พ.ศ. ๒๕๖๕) ของสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ 

แผนงาน แผนงาน วงเงินงบประมาณแผนดิน 

(บาท) 

          คาใชจายบริหารจัดการองคกรตามหลัก

บริหารจัดการที่ดี 

๓,๓๐๐,๐๐๐ 

          คาใชจายเสริมสรางความพรอมในการรักษา

อาณาเขต ดินแดน ฐานทรัพยากร และโครงสราง

พื้นฐาน 

๒,๖๕๐,๐๐๐ 

งบดําเนินงาน ๓๐,๗๑๐,๙๐๐ 

          คาตอบแทน ใชสอย และวัสด ุ ๒๒,๕๐๒,๙๐๐ 

          คาสาธารณูปโภค ๘,๒๐๘,๐๐๐ 

งบลงทุน ๑๒,๓๖๘,๒๐๐ 

          คาครุภันฑคอมพิวเตอร ๒,๘๘๖,๐๐๐ 

          คาครุภัณฑอ่ืน ๆ ๙,๔๘๒,๒๐๐ 

แผนงานยุทธศาสตรปองกัน

และแกไขปญหาที่มีผลกระทบ

ตอความม่ันคง 

รวม ๑๙,๖๗๖,๓๐๐ 

โครงการรักษาความม่ันคงและปองกันภัยคุกคาม

ขามชาติความม่ันคงแหงชาติทางทะเล 

๑๕,๖๗๖,๓๐๐ 

          การดําเนินโครงการรักษาความมั่นคงและ

ปองกันภัยคุกคามขามชาติความมั่นคงทางทะเล 

๔,๗๙๒,๐๐๐ 

          การขับเคลื่อนโครงการสําคัญ (Flagship 

Project) 

๔,๙๘๔,๓๐๐ 

          การขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติ

วาดวยความมั่นคงแหงชาติ 

๕,๙๐๐,๐๐๐ 

โครงการพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาต ิ ๔,๐๐๐,๐๐๐ 

แผนงานบุคลากรภาครัฐ 

(ดานความม่ันคง) 

รวม ๗๔,๗๐๔,๙๐๐ 

งบบุคลากร ๗๓,๙๖๙,๕๐๐ 

          เงินเดือน ๖๑,๓๒๒,๖๐๐ 

          คาจางประจํา ๓,๕๑๗,๘๐๐ 

          คาตอบแทนพนักงานราชการ ๙,๑๒๙,๑๐๐ 

งบดําเนินงาน ๗๓๕,๔๐๐ 

          คาเชาบาน ๑๔๔,๐๐๐ 

            คาตอบแทนพิเศษขาราชการและลูกจาง 

ประจําที่ไดเงินเดือนเต็มข้ัน 

๒๘๐,๙๐๐ 

          เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ๒๙๔,๘๐๐ 

          เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ๑๕,๗๐๐ 

รวม ๔๙,๑๙๐,๗๐๐ 



 

 

กลุมพัฒนาแผนปฏิบัตริาชการภายในองคกร  กองนโยบายและยุทธศาสตร 

30 แผนปฏิบัตริาชการรายป (พ.ศ. ๒๕๖๕) ของสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ 

แผนงาน แผนงาน วงเงินงบประมาณแผนดิน 

(บาท) 

แผนงานบูรณาการขับเคลื่อน

การแกไขปญหาและพัฒนา

จังหวัดชายแดนภาคใต 

         โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานขาวกรอง

และบูรณาการฐานขอมูลความมั่นคงพื้นที่จังหวัด

ชายแดนภาคใต 

๑,๗๑๑,๕๐๐ 

          โครงการแสวงหาทางออกจากความขัดแยง

โดยสันตวิิธี 

๔,๔๖๑,๑๐๐ 

          โครงการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพ

ดวยหลักธรรมาภิบาล 

๔๓,๐๑๘,๑๐๐ 

               ๑. การขับเคลื่อน กํากับ และติดตาม

ผลตามแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหา

ความไมสงบใน จชต. ตามแผนแมบท ภายใต

ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง 

๗,๐๐๐,๐๐๐ 

               ๒. การสรางความเขาใจการดําเนิน

นโยบายของรัฐและเร่ืองสิทธิมนุษยชนโดยกลไก

ของรัฐบาล 

๑,๖๖๗,๕๐๐ 

               ๓. การอํานวยการ ประสานงาน นํา

นโยบายการบริหารการพัฒนาจังหวัดชายแดน

ภาคใตไปสูการปฏิบัติ 

 

๖,๐๐๒,๐๐๐ 

               ๔. คาใชจายในการปฏิบัติงานพื้นที่

จังหวัดชายแดนภาคใต 
๑๕,๗๗๐,๐๐๐ 

               ๕. การสนับสนุนกลไกพิเศษในการ

ขับเคลื่อนงานโดยความรวมมือของภาครัฐกับภาค

สวนที่เก่ียวของในระดับพื้นที่จังหวัด 

๘,๕๐๐,๐๐๐ 

               ๖. การติดตามประเมิน ในระดับ

ยุทธศาสตรทั้งในและนอกประเทศเพื่อสนับสนุน

แผนปฏิบัติการดานการปองกันและแกไขปญหา

ความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. ๒๕๖๒ - 

๒๕๖๕ 

๔,๐๗๘,๖๐๐ 

 

 

 

 



 

 

กลุมพัฒนาแผนปฏิบัตริาชการภายในองคกร  กองนโยบายและยุทธศาสตร 

31 แผนปฏิบัตริาชการรายป (พ.ศ. ๒๕๖๕) ของสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ 

มาตรการเรงรัดการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  

สํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ ไดกําหนดเปาหมายการใชจายงบประมาณ ซ่ึงอางอิงตาม

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

 

รายละเอียดภารกิจภายใตความรับผิดชอบ และงบประมาณที่ใชในการขับเคลื่อนภารกิจ  
(งบรายจายอ่ืน) จําแนกตามกอง/สํานัก/กลุมงาน 

สํานัก/ กลุมงาน หนาท่ีและอํานาจ/คาใชจาย งบประมาณ 

กนย. 

มีหนาท่ีและอํานาจดังตอไปน้ี 

    (๑) เสนอแนะ จัดทํา ติดตาม ประเมินผล พัฒนา และขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติวาดวย

ความมั่นคงแหงชาติ 

    (๒) บูรณาการความเช่ือมโยงระหวางนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติกับ

ยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และแผนงานหลัก

ระดับชาติท่ีเก่ียวของ ใหบรรลุเปาหมายตามนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ 

    (๓) พิจารณาใหความเห็นแกหนวยงานของรัฐเพ่ือประกอบการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณ 

สําหรับแผนงานหรือโครงการเก่ียวกับความมั่นคงแหงชาติซึ่งเปนเรื่องสําคัญรวมท้ังติดตาม ประเมินผล 

และใหคําแนะนําเก่ียวกับการดําเนินงาน 

    (๔) ติดตามผลการดําเนินงานในภาพรวมของยุทธศาสตรหรือแผนดานความมั่นคงเฉพาะเรื่องท่ี

เก่ียวของ และใหคําแนะนําเก่ียวกับการเรงรัดหรือปรับปรุงการดําเนินงานรวมท้ังเปนหนวยงานหลักใน

การประสานงานเรื่องยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูปประเทศในสวนท่ีเก่ียวของกับสํานักงาน 

    (๕) ศึกษา วิจัย และพัฒนาองคความรูเพ่ือสรางศักยภาพ และบริหารจัดการคลังสมองดานความ

มั่นคง รวมท้ังขับเคลื่อนการดําเนินงานคณะท่ีปรึกษาของสภาความมั่นคงแหงชาติ 



 

 

กลุมพัฒนาแผนปฏิบัตริาชการภายในองคกร  กองนโยบายและยุทธศาสตร 

32 แผนปฏิบัตริาชการรายป (พ.ศ. ๒๕๖๕) ของสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ 

สํานัก/ กลุมงาน หนาท่ีและอํานาจ/คาใชจาย งบประมาณ 

    (๖) พัฒนาฐานขอมูลดานความมั่นคงในภาพรวมของประเทศและบูรณาการฐานขอมูลดานความ

มั่นคง 

    (๗) สงเสริม ประสานงาน หรือรวมมือกับหนวยงานภายในประเทศและตางประเทศในกิจการความ

มั่นคง ดานความมั่นคงเชิงยุทธศาสตร ดานการประเมินสภาวะแวดลอมและดานวิชาการท่ีเก่ียวกับ

ความมั่นคง รวมท้ังเผยแพรขอมูลและองคความรูเก่ียวกับความมั่นคง 

    (๘) เสนอแนะแนวทางหรือมาตรการ อํานวยการ และประสานการปฏิบัติตามนโยบาย ยุทธศาสตร

และแผนดานความมั่นคงเฉพาะเรื่องท่ีเก่ียวของ 

    (๙) ปฏิบัติงานเลขานุการของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการตามท่ีไดรับมอบหมาย 

    (๑๐) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือท่ีไดรับ

มอบหมาย 

๑.๑ การขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ ๔,๒๑๙,๕๐๐ 

๖.๕ การสื่อสารสาธารณะดานความมั่นคง ๒๐๖,๓๐๐ 

๑.๖ การพัฒนาแผนปฏิบัติราชการภายในองคกร   ๑,๐๐๐,๖๐๐ 

๒.๕ การเสริมสรางความพรอมในการรักษาอํานาจอธิปไตย สถาบันหลัก ระบบ

การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
๘๓,๐๐๐ 

๓.๗ การเสริมสรางความพรอมในการรักษาดลุยภาพทางการเมืองระหวาง

ประเทศ ปฏสิัมพันธกับภายนอกประเทศ 
๒๒,๐๐๐ 

๕.๖ การเสริมสรางความพรอมในการรักษาอาณาเขตดินแดน ฐานทรัพยากร

และโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑๒๑,๙๐๐ 

๑.๑.๔ การดําเนินโครงการรักษาความมั่นคงและปองกันภัยคุกคามขามชาติ

ความมั่นคงทางทะเล 
๒๐๙,๙๐๐ 

 รวม ๕,๘๖๘,๖๐๐ 

กปภ. 

มีหนาท่ีและอํานาจดังตอไปน้ี 

    (๑) ประเมินและวิเคราะหสถานการณ สภาวะแวดลอมดานความมั่นคง กําลังอํานาจของชาติในเชิง

ยุทธศาสตร พิสูจนทราบและคาดการณสถานการณและภัยคุกคามซึ่งมีความเสี่ยงอันจะนําไปสูภัย

คุกคามตอความมั่นคงแหงชาติ รวมถึงจัดทําฐานขอมูลท่ีเก่ียวของ 

    (๒) เสนอแนะ จัดทํา ติดตาม ขับเคลื่อน ประเมินผล และพัฒนายุทธศาสตรและแผนดานความ

มั่นคงเฉพาะเรื่องท่ีเก่ียวของ และประสานการปฏิบัติดานการขาวกรองกับประชาคมขาวกรองท้ังใน

ประเทศและตางประเทศ รวมท้ังดําเนินการเก่ียวกับการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ 

    (๓) ติดตาม ประเมิน วิเคราะห และแจงเตือนสถานการณท่ีอาจกอใหเกิดภัยคุกคามตอความมัน่คง

แหงชาติ และใหขอเสนอแนะในการกําหนดระดับความรายแรงของภัยคุกคาม เสนอตอสภาความมั่นคง

แหงชาติ พรอมท้ังเสนอความเห็น แนวทาง มาตรการ หรือการดําเนินการอ่ืนท่ีจําเปนในการแกไข

ปญหาตอนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี 



 

 

กลุมพัฒนาแผนปฏิบัตริาชการภายในองคกร  กองนโยบายและยุทธศาสตร 

33 แผนปฏิบัตริาชการรายป (พ.ศ. ๒๕๖๕) ของสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ 

สํานัก/ กลุมงาน หนาท่ีและอํานาจ/คาใชจาย งบประมาณ 

    (๔) เสนอแนะแนวทางหรือมาตรการ อํานวยการ และประสานการปฏิบัติตามนโยบาย ยุทธศาสตร

และแผนดานความมั่นคงเฉพาะเรื่องท่ีเก่ียวของ 

    (๕) ปฏิบัติงานเลขานุการของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการตามท่ีไดรับมอบหมาย 

    (๖) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือท่ีไดรับ

มอบหมาย 

๑.๓ การขับเคลื่อนยุทธศาสตรขาวกรองแหงชาติ ๒,๑๕๐,๐๐๐ 

  รวม ๒,๑๕๐,๐๐๐ 

กตป. 

มีหนาท่ีและอํานาจดังตอไปน้ี 

    (๑) ประเมินและวิเคราะหสถานการณท่ีมีความเสี่ยงสูงและนําไปสูวิกฤตการณระดับชาติ ภัยคุกคาม

ดานการทหารและสถานการณท่ีมีผลกระทบตอการปองกันประเทศและ ความมั่นคงเก่ียวกับฐาน

ทรัพยากร รวมถึงจัดทําฐานขอมูลท่ีเก่ียวของ 

    (๒) เสนอแนะ จัดทํา ติดตาม ขับเคลื่อน ประเมินผล และพัฒนายุทธศาสตร และแผนดานความ

มั่นคงเฉพาะเรื่องท่ีเก่ียวของกับการเตรียมพรอมแหงชาติ การบริหารวิกฤตการณ การพัฒนาเพ่ือเสริม

ความมั่นคงของชาติ และการปองกันประเทศ รวมท้ังสงเสริมองคความรู เพ่ือเสริมสรางความมั่นคงของ

ชาต ิ

    (๓) อํานวยการบริหารวิกฤตการณความมั่นคงระดับชาติและประสานความรวมมือกับเครือขายการ

บริหารเหตุการณภายในประเทศและระหวางประเทศ ท้ังในภาวะปกติและภาวะไมปกติ 

    (๔) เสนอแนะแนวทางหรือมาตรการ อํานวยการ และประสานการปฏิบัติตามนโยบาย ยุทธศาสตร

และแผนดานความมั่นคงเฉพาะเรื่องท่ีเก่ียวของ 

    (๕) ปฏิบัติงานเลขานุการของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการตามท่ีไดรับมอบหมาย 

    (๖) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือ ท่ีไดรับ

มอบหมาย 

 

๑.๒ การขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติ 

 
๘๐๐,๐๐๐ 

๑. การขับเคลื่อนยุทธศาสตรการเตรียมพรอมแหงชาติ 

 
๔,๐๐๐,๐๐๐ 

๑.๒.๒ ฐานขอมูลเพ่ือการพัฒนาและติดตามงานความมั่นคงการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตรการเตรียมพรอมแหงชาติ (flagship project) 
๑,๓๖๖,๓๐๐ 

๑.๓.๒ การดําเนินภารกิจของศูนยปฏิบัติการศูนยบริหารสถานการณโควิด - 

๑๙ 
๖๕๐,๐๐๐ 

๑.๓.๕ การจัดทําแผนปฏิบัติการดานการพัฒนาพ้ืนท่ีเพ่ือเสริมความมั่นคงของ

ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
๑๐๓,๙๐๐ 

  รวม ๖,๙๒๐,๐๐๐ 



 

 

กลุมพัฒนาแผนปฏิบัตริาชการภายในองคกร  กองนโยบายและยุทธศาสตร 

34 แผนปฏิบัตริาชการรายป (พ.ศ. ๒๕๖๕) ของสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ 

สํานัก/ กลุมงาน หนาท่ีและอํานาจ/คาใชจาย งบประมาณ 

กชป. 

มีหนาท่ีและอํานาจ ดังตอไปน้ี 

    (๑)   ประเมินและวิเคราะหสถานการณท่ีกระทบตอเขตแดน ความมั่นคงชายแดน การบริหาร

จัดการชายแดนดานความมั่นคง การคาและเศรษฐกิจชายแดนในมิติความมั่นคง ตลอดจนความมั่นคง

ตอประเทศรอบบานและอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง รวมถึงจัดทําฐานขอมูลท่ีเก่ียวของ 

    (๒)   เสนอแนะ จัดทํา ติดตาม ขับเคลื่อน ประเมินผล และพัฒนายุทธศาสตรและแผนดานความ

มั่นคงเฉพาะเรื่องท่ีเก่ียวของกับเขตแดน ความมั่นคงชายแดน การบริหารจัดการชายแดนดานความ

มั่นคง การคาและเศรษฐกิจชายแดนในมิติความมั่นคง ตลอดจนความมั่นคงตอประเทศรอบบานและอนุ

ภูมิภาคลุมนํ้าโขง 

    (๓)   เสนอแนะแนวทางหรือมาตรการ อํานวยการ และประสานการปฏิบัติตามนโยบาย ยุทธศาสตร

และแผนดานความมั่นคงเฉพาะเรื่องท่ีเก่ียวของ 

    (๔)   ปฏิบัติงานเลขานุการของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการตามท่ีไดรับมอบหมาย 

    (๕)   ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือท่ีไดรับ

มอบหมาย 

๓.๔ การขับเคลื่อนยุทธศาสตรความมั่นคงของไทยตอประเทศรอบบาน ๓๘๐,๐๐๐ 

๓.๕ การขับเคลื่อนงานบริหารจัดการชายแดนในมิติความมั่นคง  ๑,๐๘๐,๐๐๐ 

๓.๖ การขับเคลื่อนงานพัฒนารวมในอนุภูมิภาค ๙๑๐,๐๐๐ 

๖.๑ การขับเคลื่อนงานการจัดการงานเขตแดน ๓๙๐,๐๐๐ 

๑.๒.๔ โครงการศึกษาวิเคราะหและประเมินสถานการณความมั่นคงประเทศ

รอบบาน (flagship project) 
๘๔๐,๐๐๐ 

๑.๓.๖ การศึกษาและประเมินสถานการณในพ้ืนท่ีชายแดนกับประเทศรอบบาน ๑๐๐,๐๐๐ 

๑.๓.๗ การยกรางแผนบริหารจัดการชายแดน ๑๐๐,๖๐๐ 

 รวม  ๓,๘๐๐,๖๐๐ 

กมท. 

มีหนาท่ีและอํานาจดังตอไปน้ี 

    (๑) ประเมินและวิเคราะหสถานการณท่ีกระทบตอความมั่นคงและการรักษาผลประโยชนของชาติ

ทางทะเล รวมถึงจัดทําฐานขอมูลท่ีเก่ียวของ 

    (๒) เสนอแนะ จัดทํา ติดตาม ขับเคลื่อน ประเมินผล และพัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร แผนความ

มั่นคงแหงชาติทางทะเล และมาตรการในการรักษาผลประโยชนของชาติ ทางทะเล รวมท้ังแผนดาน

ความมั่นคงเฉพาะเรื่องท่ีเก่ียวของ 

    (๓) ศึกษา วิจัย และพัฒนาองคความรูเก่ียวกับความมั่นคงทางทะเลและ การรักษาผลประโยชนของ

ชาติทางทะเล 

    (๔) สงเสริม ประสานงาน หรือรวมมือเพ่ือการรักษาผลประโยชนของชาติ ทางทะเลกับหนวยงาน 

สถาบัน และเครือขายท่ีเก่ียวของกับความมั่นคงทางทะเลและการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล 

ท้ังภายในประเทศและระหวางประเทศ ตลอดจนองคการระหวางประเทศท่ีเก่ียวของ 



 

 

กลุมพัฒนาแผนปฏิบัตริาชการภายในองคกร  กองนโยบายและยุทธศาสตร 

35 แผนปฏิบัตริาชการรายป (พ.ศ. ๒๕๖๕) ของสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ 

สํานัก/ กลุมงาน หนาท่ีและอํานาจ/คาใชจาย งบประมาณ 

    (๕) เสนอแนะแนวทางหรือมาตรการ อํานวยการ และประสานการปฏิบัติตามนโยบาย ยุทธศาสตร

และแผนดานความมั่นคงเฉพาะเรื่องท่ีเก่ียวของ 

    (๖) ปฏิบัติงานเลขานุการของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการตามท่ีไดรับมอบหมาย 

    (๗) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือท่ีไดรับ

มอบหมาย 

๑.๑.๒ การขับเคลื่อนแผนความมั่นคงแหงชาติทางทะเล ๒,๕๖๑,๕๐๐ 

  รวม  ๒,๕๖๑,๕๐๐ 

กภช. 

มีหนาท่ีและอํานาจดังตอไปน้ี 

    (๑)   ประเมินและวิเคราะหสถานการณภัยคุกคามขามชาติ อาชญากรรมขามชาติ และการกอการ

ราย ท่ีกระทบตอความมั่นคงแหงชาติ รวมถึงจัดทําฐานขอมูลท่ีเก่ียวของ 

    (๒)   เสนอแนะ จัดทํา ติดตาม ขับเคลื่อน ประเมินผล และพัฒนายุทธศาสตรและแผนดานความ

มั่นคงเฉพาะเรื่องท่ีเก่ียวของกับการปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคามขามชาติ อาชญากรรมขามชาติ 

และการกอการราย 

    (๓)   เสริมสรางและประสานความรวมมือท้ังภายในประเทศและระหวางประเทศเก่ียวกับการ

ปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคามขามชาติ อาชญากรรมขามชาติ และการกอการราย 

    (๔)   ประเมิน วิเคราะห เสนอแนะ และจัดทําแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรในภาวะ

วิกฤต รวมท้ังประสานความรวมมือท้ังในประเทศและระหวางประเทศท่ีเก่ียวของกับความมั่นคง

ปลอดภัยไซเบอร 

    (๕)   เสนอแนะแนวทางหรือมาตรการ อํานวยการ และประสานการปฏิบัติตามนโยบาย ยุทธศาสตร 

และแผนดานความมั่นคงเฉพาะเรื่องท่ีเก่ียวของ 

    (๖)   ปฏิบัติงานเลขานุการของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการตามท่ีไดรับมอบหมาย 

    (๗)   ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือท่ีไดรับ

มอบหมาย 

๑.๑.๓ การขับเคลื่อนยุทธศาสตรในการปองกันและแกไขปญหาอาชญากรรม

ขามชาติ 
๑,๑๔๙,๐๐๐ 

๑.๑.๔ การขับเคลื่อนยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหาการกอการราย ๘๗๑,๖๐๐ 

๑.๒.๓ การสรางพ้ืนท่ีหลากหลายทางสังคมเพ่ือการอยูรวมกันบนความแตกตาง ๙๒๓,๗๐๐ 

  รวม ๒,๙๔๔,๓๐๐ 

 กภน. 

มีหนาท่ีและอํานาจ ดังตอไปน้ี 

    (๑) ประเมินและวิเคราะหสถานการณท่ีกระทบตอความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ กิจการ

ภายในประเทศ สังคมจิตวิทยา การโยกยายถ่ินฐานของประชากรรวมถึงผูหนีภัย การสูรบ การ

ดําเนินการตามพันธกรณีระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชนท่ีเก่ียวของ และการสรางความปรองดอง

สมานฉันท รวมถึงจัดทําฐานขอมูลท่ีเก่ียวของ 



 

 

กลุมพัฒนาแผนปฏิบัตริาชการภายในองคกร  กองนโยบายและยุทธศาสตร 

36 แผนปฏิบัตริาชการรายป (พ.ศ. ๒๕๖๕) ของสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ 

สํานัก/ กลุมงาน หนาท่ีและอํานาจ/คาใชจาย งบประมาณ 

    (๒) เสนอแนะ จัดทํา ติดตาม ขับเคลื่อน ประเมินผล และพัฒนายุทธศาสตร และแผน ดานความ

มั่นคงเฉพาะเรื่องท่ีเก่ียวของกับความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ กิจการภายในประเทศ สังคม

จิตวิทยา การโยกยายถ่ินฐานของประชากรรวมถึงผูหนีภัยการสูรบการดําเนินการตามพันธกรณีระหวาง

ประเทศดานสิทธิมนุษยชนท่ีเก่ียวของ และการสรางความปรองดองสมานฉันท 

    (๓) เสนอแนะแนวทางหรือมาตรการ อํานวยการ และประสานการปฏิบัติตามนโยบาย ยุทธศาสตร

และแผนดานความมั่นคงเฉพาะเรื่องท่ีเก่ียวของ 

    (๔) ปฏิบัติงานเลขานุการของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการตามท่ีไดรับมอบหมาย 

    (๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือท่ีไดรับ

มอบหมาย 

๒.๑ การขับเคลื่อนงานความมั่นคงของสถาบันหลัก ๑,๒๐๐,๐๐๐ 

๒.๒ การขับเคลื่อนการบริหารจัดการยุทธศาสตรผูหลบหนีเขาเมืองและการ

โยกยายถ่ินฐานประชากรแบบไมปกต ิ
๑,๔๐๐,๐๐๐ 

๒.๓ การขับเคลื่อนงานการติดตามและประเมินสถานการณความมั่นคง

ภายในประเทศดานสังคมจิตวิทยา และสิทธิมนุษยชน 
๕๕๐,๐๐๐ 

๕.๒ การขับเคลื่อนการแกไขปญหาผูหนีภัยจากการสูรบ ๘๔๒,๔๐๐ 

  รวม ๓,๙๙๒,๔๐๐ 

กรป. 

มีหนาท่ีและอํานาจดังตอไปน้ี 

    (๑) ประเมินและวิเคราะหสถานการณดานกิจการระหวางประเทศกับกลุมประเทศ ประเทศใน

ภูมิภาคตาง ๆ ของโลก และองคการระหวางประเทศ ท่ีกระทบตอความมั่นคงแหงชาติ รวมถึงจัดทํา

ฐานขอมูลท่ีเก่ียวของ 

    (๒) เสนอแนะ จัดทํา ติดตาม ขับเคลื่อน ประเมินผล และพัฒนายุทธศาสตรและแผนดานความ

มั่นคงเฉพาะเรื่องท่ีเก่ียวของกับความมั่นคงระหวางประเทศ เพ่ือรักษาความมั่นคงของชาติและ แนว

ทางการดําเนินการเก่ียวกับกลุมประเทศมหาอํานาจ ตะวันออกกลาง เอเชียใตหมูเกาะเอเชียแปซิฟก 

แอฟริกา โลกมุสลิม สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใตหรืออาเซียน รวมท้ังดําเนินการ 

ตามพันธกรณีระหวางประเทศดานความมั่นคง และกรอบความรวมมือระหวางประเทศท่ีเก่ียวของ 

    (๓) เสนอแนะแนวทางหรือมาตรการ อํานวยการ และประสานการปฏิบัติตามนโยบาย ยุทธศาสตร

และแผนดานความมั่นคงเฉพาะเรื่องท่ีเก่ียวของ 

    (๔) ปฏิบัติงานเลขานุการของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการตามท่ีไดรับมอบหมาย 

    (๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือท่ีไดรับ

มอบหมาย 

๓.๑ การขับเคลื่อนยุทธศาสตรตอประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน  ๑,๗๘๖,๖๐๐ 

๓.๒ การสรางความรวมมือดานความมั่นคงกับนานาประเทศและการขับเคลื่อน

ทาทีของไทยตอประเทศมหาอํานาจ 
๑,๗๕๗,๑๐๐ 

๓.๓ การขับเคลื่อนงานการลดอาวุธและการควบคุมอาวุธตามแบบ ๗๗๑,๙๐๐ 



 

 

กลุมพัฒนาแผนปฏิบัตริาชการภายในองคกร  กองนโยบายและยุทธศาสตร 

37 แผนปฏิบัตริาชการรายป (พ.ศ. ๒๕๖๕) ของสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ 

สํานัก/ กลุมงาน หนาท่ีและอํานาจ/คาใชจาย งบประมาณ 

๖.๓ การขับเคลื่อนงานการไมแพรขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายลางสูง ๘๙๒,๖๐๐ 

  รวม ๕,๒๐๘,๒๐๐ 

กชต. 

มหีนาท่ีและอํานาจ ดังตอไปน้ี 

    (๑) ประเมินและวิเคราะหสถานการณท่ีกระทบตอความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต ท้ังมิติ

ภายในประเทศและระหวางประเทศ รวมถึงจัดทําฐานขอมูลท่ีเก่ียวของ 

    (๒) เสนอแนะ จัดทํา ติดตาม ขับเคลื่อน ประเมินผล และพัฒนานโยบาย การบริหารและการพัฒนา

จังหวัดชายแดนภาคใต ยุทธศาสตร แผนและมาตรการท่ีเก่ียวของกับ การแกไขปญหาความมั่นคง

จังหวัดชายแดนภาคใต 

    (๓) อํานวยการและดําเนินการเก่ียวกับกระบวนการพูดคยุเพ่ือสันตสิุขจังหวัดชายแดนภาคใต รวมท้ัง

จัดทําแผนขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต 

    (๔) ประเมินและวิเคราะหสถานการณปญหาความขัดแยงระหวางชนตางวัฒนธรรมในภูมิภาค 

ตาง ๆ และการจัดการความขัดแยงในพ้ืนท่ี รวมท้ังจัดทําฐานขอมูล ท่ีเก่ียวของ 

    (๕) เสนอแนะ จัดทํา ติดตาม ขับเคลื่อน ประเมินผล และพัฒนายุทธศาสตร และแผนดานความ

มั่นคงเฉพาะเรื่องท่ีเก่ียวของกับการปองกันและแกไขปญหาเก่ียวกับ ชนตางวัฒนธรรม 

    (๖) เสนอแนะแนวทางหรือมาตรการ อํานวยการ และประสานการปฏิบัติ ตามนโยบาย ยุทธศาสตร

และแผนดานความมั่นคงเฉพาะเรื่องท่ีเก่ียวของ 

    (๗) ปฏิบัติงานเลขานุการของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการตามท่ีไดรับมอบหมาย 

    (๘) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือท่ีไดรับ

มอบหมาย 

๒.๖ การขับเคลื่อนแผนสงเสริมการอยูรวมกันภายใตสังคมพหุวัฒนธรรมใน

ประเทศไทย 
๗๕๐,๐๐๐ 

๑. การเพ่ิมประสิทธิภาพการบูรณาการฐานขอมูลดานความมั่นคง ๑,๗๑๑,๕๐๐ 

 
๒. การอํานวยการ ประสานงาน นํานโยบายการบริหารการพัฒนาจังหวัด

ชายแดนภาคใตไปสูการปฏิบัติ 
๖,๐๐๒,๐๐๐ 

  รวม ๘,๗๑๖,๑๐๐ 

สล.คปต. 

มีหนาท่ีและอํานาจ ดังตอไปน้ี 

    (๑) ปฏิบัติงานธุรการของคณะกรรมการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัด

ชายแดนภาคใต ท่ีปรึกษา คณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน 

    (๒) ประสานงานกับสวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และ

หนวยงานอ่ืนท่ีเ ก่ียวของ เพ่ือใหไดขอมูลและการสนับสนุนการทํางาน

คณะกรรมการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 

    (๓) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีประธานกรรมการหรือคณะกรรมการขับเคลื่อน

การแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต มอบหมาย 

 



 

 

กลุมพัฒนาแผนปฏิบัตริาชการภายในองคกร  กองนโยบายและยุทธศาสตร 

38 แผนปฏิบัตริาชการรายป (พ.ศ. ๒๕๖๕) ของสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ 

สํานัก/ กลุมงาน หนาท่ีและอํานาจ/คาใชจาย งบประมาณ 

 

 

สล.คปต. 

๑. การขับเคลื่อน กํากับ และติดตามผลตามแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหา

ความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต ตามแผนแมบท ภายใตยุทธศาสตรชาติดาน

ความมั่นคง 

๗,๐๐๐,๐๐๐ 

๒. การสรางความเขาใจการดําเนินนโยบายของรัฐและเรื่องสิทธิมนุษยชนโดยกลไก

ของรฐับาล 
๑,๖๖๗,๕๐๐ 

๓. คาใชจายในการปฏิบัติงานพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต ๑๕,๗๗๐,๐๐๐ 

๔. การสนับสนุนกลไกพิเศษในการขับเคลื่อนงานโดยความรวมมือของภาครัฐ

กับภาคสวนท่ีเก่ียวของในระดับพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต 
๘,๕๐๐,๐๐๐ 

 

๕. การติดตามประเมินผลสถานะในระดับยุทธศาสตรท้ังในและนอกประเทศ

เพ่ือสนับนุนแผนปฏิบัติการดานการปองกันและแกไขปญหาความไมสงบใน

จังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ 

๔,๐๗๘,๖๐๐ 

  รวม ๓๗,๐๑๖,๑๐๐ 

สล.คพส. 

มีหนาท่ีและอํานาจ ดังตอไปน้ี 

    (๑) อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการพูดคุยเพ่ือสันติ

สุขจังหวัดชายแดนภาคใต 

    (๒) ประสานการดําเนินงานรวมกับคณะพูดคุยเพ่ือสันติสุขจังหวัดชายแดน

ภาคใต และคณะประสานงานระดับพ้ืนท่ี 

 

๗. สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการอํานวยการพูดคุยเพ่ือสันติสุขจังหวัด

ชายแดนภาคใต 
๔,๔๖๑,๑๐๐ 

  รวม ๔,๔๖๑,๑๐๐ 

สมศ. 

มหีนาท่ีและอํานาจ ดังตอไปน้ี 

    (๑) รับผิดชอบในการศึกษา วิจัย และพัฒนาองคความรู เพ่ือสรางศักยภาพและบริหารจัดการคลัง

สมองดานความมั่นคง 

    (๒) ขับเคลื่อนการดําเนินงานของคณะท่ีปรึกษาของสภาความมั่นคงแหงชาติ 

    (๓) พัฒนาฐานขอมูลดานความมั่นคงในภาพรวมของประเทศ และบูรณาการฐานขอมูลดานความ

มั่นคง 

    (๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือท่ีไดรับ

มอบหมาย 

๑.๔ การพัฒนาองคความรูดานความมั่นคง ๒,๐๐๐,๐๐๐ 

  รวม ๒,๐๐๐,๐๐๐ 

กพบ. 

มีหนาท่ีและอํานาจ ดังตอไปน้ี 

    (๑) เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกเลขาธิการเก่ียวกับยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการภายใน

สํานักงาน 

    (๒) ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการภายในสํานักงาน 



 

 

กลุมพัฒนาแผนปฏิบัตริาชการภายในองคกร  กองนโยบายและยุทธศาสตร 

39 แผนปฏิบัตริาชการรายป (พ.ศ. ๒๕๖๕) ของสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ 

สํานัก/ กลุมงาน หนาท่ีและอํานาจ/คาใชจาย งบประมาณ 

    (๓) ประสานและดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการรวมกับหนวยงานกลางตาง ๆ และ

หนวยงานภายในสํานักงาน 

    (๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือท่ีไดรับ

มอบหมาย 

๑.๗ การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคกร ๒๔๐,๐๐๐ 

๔.๗ การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการเพ่ือการพัฒนาองคกร ๔๐,๐๐๐ 

  รวม ๒๘๐,๐๐๐ 

กกม. 

มีหนาท่ีและอํานาจ ดังตอไปน้ี 

    (๑) อํานวยการ ประสานงาน และติดตามการบังคับใชกฎหมายวาดวยสภาความมั่นคงแหงชาติ 

กฎหมายวาดวยการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน และกฎหมายดานความมั่นคงอ่ืน ท่ีเก่ียวของ 

    (๒) ศึกษา วิเคราะห และใหขอเสนอแนะเก่ียวกับการแกไขเพ่ิมเติมหรือปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับ

ความมั่นคงแหงชาติตอสภาความมั่นคงแหงชาติ 

   (๓) ดําเนินการเก่ียวกับกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของดานความมั่นคงระหวางประเทศ และ

พันธกรณีระหวางประเทศ รวมท้ังกรอบความรวมมือระหวางประเทศดานกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

    (๔) ศึกษา วิเคราะหขอกฎหมายและใหความเห็นท่ีเก่ียวของ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานทาง

นโยบายและยุทธศาสตรความมั่นคงของสํานักงาน 

    (๕) เสนอแนะและใหความเห็นเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบตาง ๆ รวมท้ังพันธกรณีระหวางประเทศท่ี

เก่ียวของในกิจการของสํานักงาน 

    (๖) ปฏิบัติงานเลขานุการของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการตามท่ีไดรับมอบหมาย 

    (๗) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับ

มอบหมาย 

๑.๕ การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการใชกฎหมายความมั่นคง ๙๕๐,๐๐๐ 

  รวม ๙๕๐,๐๐๐ 

สลก. 

มีหนาท่ีและอํานาจ ดังตอไปน้ี 

   (๑)   ดําเนินการเก่ียวกับการบริหารงานท่ัวไป และปฏิบัติงานสารบรรณของสํานักงาน 

   (๒)   ดําเนินการเก่ียวกับงานชวยอํานวยการ งานเลขานุการ งานบริหารการประชุม และงาน

ประชาสัมพันธของสํานักงาน 

   (๓)   ดําเนินการเก่ียวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานท่ี และยานพาหนะ

ของสํานักงาน 

   (๔)   ดําเนินการเก่ียวกับการจัดระบบงานและบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักงาน 

   (๕)   ดําเนินการเก่ียวกับการจัดทําและประสานแผนปฏิบัติราชการของสํานักงาน 

   (๖)   ดําเนินการจัดทําและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนภารกิจของสํานักงาน สวนราชการ 

และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 



 

 

กลุมพัฒนาแผนปฏิบัตริาชการภายในองคกร  กองนโยบายและยุทธศาสตร 

40 แผนปฏิบัตริาชการรายป (พ.ศ. ๒๕๖๕) ของสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ 

สํานัก/ กลุมงาน หนาท่ีและอํานาจ/คาใชจาย งบประมาณ 

   (๗)   ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือท่ีไดรับ

มอบหมาย 

กบค. ๔.๑ การบริหารการเงินและการคลัง ๓๘๘,๘๐๐ 

  รวม ๓๘๘,๘๐๐ 

กบป. ๔.๓ การบริหารการประชุม ๕๘๐,๐๐๐ 

  รวม ๕๘๐,๐๐๐ 

กบส. 

๔.๔ งานสารบรรณและประชาสัมพันธ  (สงเสริมและเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย) 
๓๔๓,๐๐๐ 

๔.๔ งานสารบรรณและประชาสัมพันธ (การเปดเผยขอมูลขาวสารทางราชการ) ๓๔๖,๒๐๐ 

๕.๔ การสื่อสารสาธารณะดานความมั่นคง ๑๕๙,๓๐๐ 

  รวม ๘๔๘,๕๐๐ 

พอย. 

๑.๑ การขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ 

(พอย.) 
๙๐๐,๐๐๐ 

๔.๕ การสนับสนุนการบริหารงานพัสดุ อาคารสถานท่ีและยานพาหนะ ๗๑๒,๐๐๐ 

  รวม ๑,๖๑๒,๐๐๐ 

กบท. ๔.๒ การบริหารงานและพัฒนาทรพัยากรบุคคล ๕๑๐,๐๐๐ 

  รวม ๕๑๐,๐๐๐ 

ศทส. 

๔.๖ การพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือขายสื่อสาร ๓๘๐,๐๐๐ 

๑.๓.๓ การจัดทําแผนปฏิบัติการดจิิทัล ของ สมช. ๑๐๐,๐๐๐ 

๑.๒.๑ โครงการกํากับและตดิตามการขับเคลื่อนการบูรณาการขอมลูดานความ

มั่นคง (flagship project) 
๑,๖๐๑,๗๐๐ 

  รวม ๒,๐๘๑,๗๐๐ 

ศปท. 

มีหนาท่ีและอํานาจ ดังตอไปน้ี 

    (๑) เสนอแนะแกเลขาธิการเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ

สํานักงาน รวมท้ังจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสวน

ราชการใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต มาตรการปองกัน

และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และนโยบายของรัฐบาลท่ีเก่ียวของ เสนอตอเลขาธิการ 

    (๒) ประสานงาน เรงรัด และกํากับใหสวนราชการในสํานักงานดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกัน

และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสวนราชการ 

    (๓) รับขอรองเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบของเจาหนาท่ีใน

สํานักงาน และสงตอไปยังสวนราชการและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 



 

 

กลุมพัฒนาแผนปฏิบัตริาชการภายในองคกร  กองนโยบายและยุทธศาสตร 

41 แผนปฏิบัตริาชการรายป (พ.ศ. ๒๕๖๕) ของสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ 

สํานัก/ กลุมงาน หนาท่ีและอํานาจ/คาใชจาย งบประมาณ 

    (๔) คุมครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน 

    (๕) ประสานงาน เรงรัด และติดตามเก่ียวกับการดําเนินการตาม (๓) และ (๔) และรวมมือในการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกับสวนราชการและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

    (๖) ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ของสํานักงานและการคุมครองจริยธรรม เสนอตอเลขาธิการและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

    (๗) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือท่ีไดรับ

มอบหมาย 

๑.๙ การปฏิบัติการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน ๓๘๐,๐๐๐ 

  รวม ๓๘๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

กลุมพัฒนาแผนปฏิบัตริาชการภายในองคกร  กองนโยบายและยุทธศาสตร 

42 แผนปฏิบัตริาชการรายป (พ.ศ. ๒๕๖๕) ของสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ 

บัญชีอักษรยอหนวยงานภายในสํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ 

ลําดับ ช่ือยอ ช่ือเต็มกอง/สํานัก/สถาบัน/กลุมงาน 

๑ กนย. กองนโยบายและยุทธศาสตรความม่ันคง 

๒ กภน. กองความม่ันคงภายในประเทศ 

๓ กชป. กองความม่ันคงกิจการชายแดนและประเทศรอบบาน 

๔ กรป. กองความม่ันคงระหวางประเทศ  

๕ กภช. กองความม่ันคงเก่ียวกับภัยคุกคามขามชาติ 

๖ กตป. กองความม่ันคงดานการเตรียมพรอมและการปองกันประเทศ 

๗ กปภ. กองประเมินภัยคุกคาม 

๘ กชต. กองความม่ันคงจังหวัดชายแดนภาคใตและชนตางวัฒนธรรม     

๙ สมศ. สถาบนัความม่ันคงศึกษา 

๑๐ กพบ. กลุมพัฒนาระบบบริหาร 

๑๑ กกม. กลุมกฎหมาย 

๑๒ กพป. กลุมพัฒนาแผนปฏิบัติราชการภายในองคกร 

๑๓ กบค. กลุมงานบริหารงานคลัง 

๑๔ กบส. กลุมงานบริหารงานสารบรรณและประชาสัมพันธ   

๑๕ พอย. กลุมงานบริหารพัสดุ อาคารสถานท่ีและยานพาหนะ  

๑๖ กบท. กลุมงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

๑๗ กบป. กลุมงานบริหารการประชุม 

๑๘ ศทส. ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

๑๙ ศปท. ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 

๒๐ สล.คปต. สํานักเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 

๒๑ สล.คพส. สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการอํานวยการพูดคุยเพ่ือสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต 

 



2
5
6
5กองน โยบายแล ะ ยุทธศาสตร์ค ว ามมั� นคง

สาํนั กง านสภาคว ามมั� นคงแ ห่งช า ติ


