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ค าน า 

 
 กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) มีภารกิจการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑  
โดยมีกรอบการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ รวมทั้งนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนหลักของชาติที่เกี่ยวข้อง
มาเป็นแนวทางในการจัดท า 

 ส านักบริหารงานบุคคล กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (สบค.กอ.รมน.) จึงได้
จัดท าแผนปฏิบัติราชการ สบค.กอ.รมน. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีความสอดคล้องกับภารกิจ และ
หน้าที่ของ สบค.กอ.รมน. เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และประโยชน์สูงสุดต่อ กอ.รมน. 
ประเทศชาติ และประชาชน รวมทั้ง ยังสามารถใช้ในการติดตามและควบคุมการปฏิบัติงานอีกด้วย 

 สบค.กอ.รมน. มีความประสงค์ให้แผนปฏิบัติราชการฯ ฉบับนี้  เป็นส่วนส าคัญในการผลักดัน 
การปฏิบัติราชการ และการจัดสรรทรัพยากร ทั้งในส่วนที่ สบค.กอ.รมน.รับผิดชอบโดยตรง และสามารถสนับสนุน
งานให้กับส่วนราชการอ่ืน เกิดความสอดคล้อง บูรณาการ และเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ ในทุกมิติอันจะน าไปสู่
การเกิดผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาลอย่างแท้จริง จึงขอให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติราชการของ 
สบค.กอ.รมน. ยึดถือเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติราชการ ต่อไป 
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ส านักบริหารงานบุคคล กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

 ส านักบริหารงานบุคคล กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (สบค.กอ.รมน.)  
เป็นหน่วยขึ้นตรงต่อ เลขาธิการ กอ.รมน. มีหน้าที่ ก าหนดนโยบาย วางแผน อ านวยการ ด าเนินการ และ
ประสานงานที่เกี่ยวกับงานธุรการ และงานด้านบุคลากร รวมทั้งงานด้านกฎหมายของ กอ.รมน. โดยมีผู้อ านวยการ 
สบค.กอ.รมน. เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ 

วิสัยทัศน์ 
  วิสัยทัศน์ กอ.รมน. : เป็นองค์กรหลักในการบูรณาการ อ านวยการ และประสานการปฏิบัติใน 
การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เพ่ือให้เกิดความม่ันคงของรัฐและความสงบสุขของประชาชน 
  วิสัยทัศน์ สบค.กอ.รมน. : เป็นหน่วยงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ มีความเป็นเลิศ  
มีสมรรถนะสูง มีคุณธรรมและความเสียสละ 

ขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าที่ที่ส าคัญ 
 ๑. ก าหนดนโยบาย วางแผน อ านวยการ ประสานงาน และก ากับดูแลเกี่ยวกับกิจการด้านบุคลากรของ 
กอ.รมน. 
 ๒. ด าเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง ประกาศ แถลงการณ์ และแบบธรรมเนียม
ด้านบุคลากรของ กอ.รมน. 
 ๓. ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการบุคลากร การรักษาสถานภาพ การบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย  
การช่วยราชการของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการของ กอ.รมน. 
 ๔. จัดท าแผนงาน โครงการ และงบประมาณด้านบุคลากรของ กอ.รมน. 
 ๕. ด าเนินการด้านสิทธิบุคลากร การพัฒนาและรักษาขวัญ และสวัสดิการของบุคลากรของ กอ.รมน. 
 ๖. ด้านการพัฒนาบุคลากร และการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรของ กอ.รมน. 
 ๗. ด าเนินการด้านการปกครอง การรักษาวินัย และการพิจารณาความผิดของบุคลากรของ กอ.รมน. 
 ๘. รับผิดชอบงานการจัดการภายในส านักงาน งานพิธีภายใน กอ.รมน. 
 ๙. ปฏิบัติงานร่วมกับส่วนราชการอ่ืนตามที่ได้รับหมอบหมาย 

การแบ่งส่วนราชการและหน้าที่ 
 ๑. ฝ่ายธุรการ มีหน้าที่ 
  ๑.๑ ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอด าเนินงานและควบคุมการปฏิบัติ งานที่เกี่ยวกับด้านก าลังพลของ 
สบค.กอ.รมน. 
  ๑.๒ ด าเนินงานด้านธุรการของ สบค.กอ.รมน. 
  ๑.๓ ด าเนินการด้านส่งก าลังบ ารุง และด้านการเงินของ สบค.กอ.รมน. 
  ๑.๔ บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่ 

 ๒. ส่วนแผนและงบประมาณ มีหน้าที่ 
  ๒.๑ เสนอนโยบาย วางแผน อ านวยการ ประสานงาน ก ากับดูแล จัดท านโยบาย ค าสั่ง ค าชี้แจง ที่
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากรของ กอ.รมน. 
  ๒.๒ จัดท าแผนงาน โครงการ และงบประมาณด้านบุคลากรของ กอ.รมน. 
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  ๒.๓ การพัฒนาบุคลากรของ กอ.รมน. 
  ๒.๔ รับผิดชอบงานพิธีภายใน กอ.รมน. 
  ๒.๕ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับหมอบหมาย 

 ๓. ส่วนบริหารจัดการบุคคล มีหน้าที่ 
  ๓.๑ วางแผน อ านวยการ ประสานงาน ก ากับดูแล จัดท านโยบาย ค าสั่ง ค าชี้แจง และการ
ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการบุคคลภายใน กอ.รมน. ทั้งอัตราก าลังประจ า อัตราก าลังช่วยราชการ ลูกจ้าง 
และพนักงานราชการของ กอ.รมน. 
  ๓.๒ การควบคุม ตรวจสอบท าเนียบบุคลากรของ กอ.รมน. 
  ๓.๓ การพิจารณาความรับผิดชอบของบุคลากรของ กอ.รมน. 
  ๓.๔ การรายงานสถานภาพบุคลากรของ กอ.รมน. 
  ๓.๕ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับหมอบหมาย 

 ๔. ส่วนสิทธิและสวัสดิการ มีหน้าที่ 
  ๔.๑ วางแผน อ านวยการ ประสานงาน ก ากับดูแล ด าเนินการบริการสิทธิและสวัสดิการบุคลากร 
การปกครอง การรักษาวินัยของบุคลากร กอ.รมน. 
  ๔.๒ การจัดท าบ าเหน็จประจ าปีของบุคลากร กอ.รมน. 
  ๔.๓ การรับรองการปฏิบัติราชการของบุคลากร กอ.รมน. 
  ๔.๔ การขอเหรียญตราบ าเหน็จความชอบ ค่าตอบแทน การช่วยเหลือ และการสงเคราะห์ ให้แก่
บุคลากร กอ.รมน. 
  ๔.๕ งานสวัสดิการและงานบ ารุงขวัญ บุคลากร กอ.รมน. 
  ๔.๖ การจัดท าแบบท าเนียมบุคลากร กอ.รมน. 
  ๔.๗ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับหมอบหมาย 

 ๕. ส่วนบริหารจัดการข้าราชการพลเรือน มีหน้าที่ 
  ๕.๑ ก าหนดนโยบาย วางแผน อ านวยการ ประสานงาน และการด าเนินการเกี่ยวกับการสรรหา  
การบรรจุ และการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการพลเรือนประจ า กอ.รมน. ลูกจ้าง และพนักงานราชการของ กอ.รมน. 
  ๕.๒ การรักษาสถานภาพของข้าราชการพลเรือนปหระจ า กอ.รมน. ลูกจ้าง และพนักงานราชการ
ของ กอ.รมน. 
  ๕.๓ การพ้นราชการของข้าราชการพลเรือนประจ า กอ.รมน. ลูกจ้าง และพนักงานราชการของ  
กอ.รมน. 
  ๕.๔ งานทะเบียนประวัติของข้าราชการพลเรือนประจ า กอ.รมน. ลูกจ้าง และพนักงานราชการของ 
กอ.รมน. 
  ๕.๕ ปฏิบัติหน้าที่เป็นส่วนเลขานุการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนประจ า กอ.รมน. 
  ๕.๖ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับหมอบหมาย 
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แผนผังโครงสร้างการจัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักบริหารงานบุคคล 

ฝ่ายธุรการ 

- แผนกการเงิน 
- แผนกธุรการก าลังพล 
- แผนกธุรการทั่วไปและส่งก าลัง 

ส่วนแผนและงบประมาณ 

- ฝ่ายแผน 
- ฝ่ายงบประมาณ 
- ฝ่ายพัฒนาบุคลากร 
-  

ส่วนบริหารงานบุคคล 

- ฝ่ายอัตราก าลังช่วยราชการ 
- ฝ่ายท าเนียบและสารสนเทศ 
- ฝ่ายอัตราก าลังแทน 
-  

ส่วนสิทธิและสวสัดิการ 

- ฝ่ายวันทวีคูณ 
- ฝ่ายสวสัดิการ 
- ฝ่ายบ าเหน็จ 
-  

ส่วนบริหารจัดการข้าราชการพลเรือน 

- ฝ่ายอัตราก าลัง 
- ฝ่ายสรรหา 
- ฝ่ายสารสนเทศและทะเบยีนประวตัิ 
-  
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 นอกจากการปฏิบัติราชการตามภารกิจและหน้าที่แล้ว ยังรวมถึงแผนงาน โครงการ เพ่ือพัฒนาการ
ปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ เช่น การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวก การพัฒนาบุคลากรเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือช่วยการปฏิบัติงาน เป็นต้น โดยมีความมุ่งหมายเพ่ือเสริมจุดเด่น 
และลดจุดด้อยของการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติราชการ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 การจัดท าแผนฯ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
เพ่ือให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการปฏิบัติราชการ ซึ่งผลที่ได้เป็นไปตามการวิเคราะห์โดยใช้ SWOT Analysis 
ดังต่อไปนี้ 

การวิเคราะหป์ัจจัยภายในองค์กร (7S Framework) 
7S  รายการ 
Strategy  มีวิสัยทัศน์ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และเป้าหมายของ กอ.รมน. มีความชัดเจน 

สามารถยึดถือเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากร พัฒนาคุณภาพการท างาน  
และสามารถสนับสนุนการปฏิบัติได้ดี 

Structure  มีโครงสร้างที่สามารถตอบสนองต่อประเด็นยุทธศาสตร์ กอ.รมน. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
System  มีแนวทางที่ยึดถือ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และ  

พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ มีระบบตามแนวทางที่ 
กพร. ก าหนดไว้ ให้สอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย ๔.๐ มีความเข้มแข็งของระบบ
สารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (Departmental Personnel Information 
System : DPIS) ซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูลของข้าราชการพลเรือน  

Staff  บุคลากร ประกอบด้วย ข้าราชการพลเรือนประจ า กอ.รมน. พนักงานราชการ ลูกจ้าง
ชั่วคราว และก าลังพลที่มาช่วยปฏิบัติราชการ ซึ่งบุคลากรมีความหลากหลาย ข้าราชการ
พลเรือน ทหาร ๓ เหล่าทัพ และ อ่ืน ๆ ท าให้มีศักยภาพหลายด้าน 

 ผู้ปฏิบัติงาน มีความหลากหลาย ท าให้การบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร 
เกิดความแตกต่างกัน 

 การคัดสรรบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่มีความ
เหมาะสม 

 ข้าราชการช่วยราชการ กอ.รมน. มีการหมุนเวียนบ่อย จึงท าให้ขาดความต่อเนื่องใน  
การปฏิบัติงาน และขาดความรักความผูกพันต่อองค์กร 

Skill  ผู้ปฏิบัติงาน ได้รับฝึกฝนจากหน่วยต้นสังกัด สามารถรองรับการปฏิบัติราชการที่  
กอ.รมน. ได้ทันที และ กอ.รมน. เสริมสร้างทักษะ ความรู้ ให้กับบุคลากรในระยะสั้นก็
สามารถปฏิบัติงานได้ทันที และสามารถท างานทดแทนกันได้ 

 ผู้ปฏิบัติงาน มี ทักษะ ความรู้ ความสามารถบางอย่างไม่เพียงพอ หรือไม่รองรับการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งต้องได้รับการฝึกฝนเพ่ิมเติม 

Style  การปฏิบัติงานของ กอ.รมน. ยึดถือแนวทางตามระเบียบข้าราชการพลเรือน และเหล่าทัพ 
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มีความเข้าใจ และเข้าถึงในการบริหารได้ดี มีระเบียบวินัยที่ได้รับการฝึกฝนจากหน่วยต้นสังกัด 
 ผู้ปฏิบัติงาน ยังยึดติดรูปแบบการบริหารงานจากหน่วยต้นสังกัดเดิม ท าให้ความรู้ 

ความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน และยากต่อการบริหารจัดการที่เหมาะสม 
Shared 
values 

 กอ.รมน. มีค่านิยมร่วมกัน และยึดถือเป็นการปฏิบัติจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร 
 ผู้ปฏิบัติงานมีการหมุนเวียนบ่อย ท าให้ค่านิยมของ กอ.รมน. เปราะบาง จ าเป็นต้องได้รับ

การปลูกฝังค่านิยมอย่างต่อเนื่อง สร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน กอ.รมน. เพ่ือให้
เกิดการยอมรับ เกิดความเชื่อม่ันและถือปฏิบัติใน กอ.รมน. 

 
การวิเคราะห์ปัจจัยล้อมภายนอก (C-PEST) 
C-PEST รายการ 
Culture  ประเทศไทยความเป็นประเทศเสรีนิยม พหุสังคม และพหุวัฒนธรรม มีความเป็น 

ปัจเจกชนสูง มีระบบอุปถัมภ์มาแต่ดั้งเดิม ท าให้เกิดปัญหาในการบริหารจัดการ 
Politics  ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ประเทศ และมีก าหนดแผนแม่บทด้านการพัฒนา

กลไกการบริหารจัดการความม่ันคงแบบองค์รวม และแผนแม่บทย่อยด้านการบูรณาการ
กลไกการบริหารจัดการความมั่นคง 

 นโยบายความโปร่งใส ระบบธรรมมาภิบาลในการด าเนินการ สร้างโอกาส ใน 
การหล่อหลอมบุคลากรภายในให้เป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน 

 รัฐบาลใหมย่ังคงมีนโยบายในด้านความม่ันคงภายในราชอาณาจักรอย่างต่อเนื่อง 
Economy  รัฐบาลมีงบประมาณ แต่ต้องจัดท าแผนงาน โครงการ และงบประมาณให้ครอบคลุม มีการ

ใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เกิดความซ้ าซ้อน 
 แนวโน้มสถานะด้านการเงินการคลังของประเทศ การก าหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจของ

ประเทศ การท าสงครามทางการค้าระหว่างประเทศ การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ 
 ปัญหางบประมาณในการบริหารหน่วยที่ไม่ได้จัดท าไว้ จึงท าให้มีข้อจ ากัดบางงาน ทั้งนี้ 

ยังมีองค์ประกอบภายนอก ได้แก่ งบประมาณของรัฐบาลที่จะสนับสนุนแผนงาน 
โครงการของ กอ.รมน. ซึ่งเป็นปัจจัยให้การด าเนินงานขององค์กรชะลอตัว 

Social  ประชาชนให้การยอมรับในโครงการต่าง ๆ ของ กอ.รมน. เป็นอย่างดี 
Technology  นโยบายประเทศไทย ๔.๐ มีการสร้างนวัตกรรมใหม่ โดยการจัดท าฐานข้อมูลขนาดใหญ่ 

ซึ่งน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารให้มีความคล่องตัวมากยิ่งข้ึน 
 มีนโยบายประเทศไทย ๔.๐ ขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น ท าให้เกิดภัย

คุกคามด้านคอมพิวเตอร์ ส่งผลต่อการสูญหายของข้อมูลส าคัญ และการสื่อสาร 
ที่บิดเบือนได้ง่าย 

 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ราคาอุปกรณ์สูงขึ้น ท าให้งบประมาณ 
ที่จัดท าไว้ไม่เพียงพอในการจัดซื้อเพ่ิมเติม หรือทดแทน 
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จุดแข็ง (Strengths) 
 ๑. กลยุทธ์ขององค์กร (Strategy) มีวิสัยทัศน์ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และเป้าหมายของ กอ.รมน.  
มีความชัดเจน สามารถยึดถือเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากร พัฒนาคุณภาพการท างานและสามารถสนับสนุน
การปฏิบัติได้ดี 
 ๒. โครงสร้างองค์กร (Structure) มีโครงสร้างที่สามารถตอบสนองต่อประเด็นยุทธศาสตร์กอ.รมน. 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๓. ระบบการปฏิบัติงาน (System) มีแนวทางที่ยึดถือ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ. ๒๕๓๔ และ พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ มีระบบตามแนวทางที่ กพร.
ก าหนดไว้ให้สอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย ๔.๐ มีความเข้มแข็งของระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลใน 
ระดั บ กรม  (Departmental0Personnel0Information0System0:0DPIS) ซึ่ ง เ ป็ น ร ะบบฐานข้ อมู ล ขอ ง
ข้าราชการพลเรือน 
 ๔. บุคลากร (Staff) ประกอบด้วย ข้าราชการพลเรือนประจ า กอ.รมน. พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว 
และก าลังพลที่มาช่วยปฏิบัติราชการ :ซึ่งบุคลากรมีความหลากหลาย ข้าราชการพลเรือน ทหาร ๓ เหล่าทัพ และ
อ่ืน ๆ ท าให้มีศักยภาพหลายด้าน 
 ๕. ทักษะ ความรู้ ความสามารถ (Skill) ได้รับฝึกฝนจากหน่วยต้นสังกัด สามารถรองรับการปฏิบัติ
ราชการที่ กอ.รมน. ได้ทันที และ กอ.รมน. เสริมสร้างทักษะ ความรู้ ให้กับบุคลากรในระยะสั้นก็จะสามารถ
ปฏิบัติงานได้ทันที และสามารถท างานทดแทนกันได้ 
 ๖. รูปแบบการบริหารจัดการ (Style) การปฏิบัติงานของ กอ.รมน. จะยึดถือแนวทางตามระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน และตามเหล่าทัพ มีความเข้าใจ และเข้าถึงในการบริหารได้ดี มีระเบียบวินัยที่ได้รับการฝึกฝน
จากหน่วยต้นสังกัด 
 ๗. ค่านิยมร่วม (Shared values) มีค่านิยมของ กอ.รมน. ร่วมกัน และยึดถือเป็นการปฏิบัติจนเป็น
วัฒนธรรมองค์กร 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
 ๑. ก าลังพลบางส่วนยังไม่เข้าใจทิศทางขององค์การ 
 ๒. ระบบปฏิบัติงาน และฐานข้อมูลอัตโนมัติ เพ่ือรองรับการปฏิบัติงาน ยังขาดความคล่องตัว และไม่
สามารถรองรับการปฏิบัติงานบางเรื่อง 
 ๓. บุคลากร (Staff)มีความหลากหลายทั้ง พลเรือน ทหาร ท าให้การบริหารจัดการและการพัฒนา
บุคลากรเกิดความแตกต่างกันมีข้อจ ากัดในเรื่องของการคัดสรรบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์
ในการปฏิบัติงานที่มีความเหมาะสม อีกท้ังข้าราชการช่วยราชการ มีการหมุนเวียนบ่อย จึงท าให้ขาดความต่อเนื่อง
ในการปฏิบัติงาน และขาดความรักความผูกพันต่อองค์กร 
 ๔. ทักษะ ความรู้ ความสามารถ (Skill) บางอย่าง ไม่เพียงพอ หรือรองรับรองรับการปฏิบัติราชการที่ 
กอ.รมน. ต้องได้รับการฝึกฝนเพ่ิมเติม 
 ๕. ความแตกต่างของรูปแบบการบริหารจากหน่วยต้นสังกัดเดิม ท าให้ความรู้ความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน 
และยากต่อการบริหารจัดการที่เหมาะสม 
 ๖. ความแตกต่างด้านบุคลากร และก าลังพลหมุนเวียนบ่อย ท าให้ค่านิยมของ กอ.รมน. เปราะบาง 
จ าเป็นต้องได้รับการปลูกฝังค่านิยมอย่างต่อเนื่อง สร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน กอ.รมน. เพ่ือให้เกิดการ
ยอมรับ เกิดความเชื่อม่ันและถือปฏิบัติใน กอ.รมน. 
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โอกาส (Opportunities) 
 ๑. ด้านนโยบายและกฎหมาย (Politics and Legal : P&L) ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ได้ก าหนด
วิสัยทัศน์ประเทศ และมีก าหนดแผนแม่บทด้านการพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม และ
แผนแม่บทย่อยด้านการบูรณาการกลไกการบริหารจัดการความมั่ นคงส่งมอบนโยบายตรงตามพันธกิจของ 
กอ.รมน. 
 ๒. นโยบายความโปร่งใส ระบบธรรมมาภิบาลในการด าเนินการ สร้างโอกาสในการหล่อหลอมบุคลากร
ภายในให้เป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน 
 ๓. รัฐบาลใหมย่ังคงมีนโยบายด้านความมั่นคงภายในราชอาณาจักรอย่างต่อเนื่อง 
 ๔. ด้านเศรษฐกิจ (Economy : E) ต้องจัดท าแผนงาน โครงการ และงบประมาณให้ครอบคลุม มีการใช้จ่าย
อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เกิดความซ้ าซ้อน 
 ๕. แนวโน้มสถานะด้านการเงินการคลังของประเทศ การก าหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจของประเทศ 
การท าสงครามทางการค้าระหว่างประเทศ การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ 
 ๖. เทคโนโลยี (Technology : T) นโยบายประเทศไทย ๔.๐ มีการสร้างนวัตกรรมใหม่ โดยการจัดท า
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ซ่ึงน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น 

อุปสรรค (Treat) 
 ๑. ปัญหางบประมาณในการบริหารหน่วยที่ไม่ได้จัดท าไว้ จึงท าให้ มีข้อจ ากัดบางงาน ทั้งนี้ ยังมี
องค์ประกอบภายนอก ได้แก่ งบประมาณของรัฐบาลที่จะสนับสนุนแผนงาน โครงการของ กอ.รมน. ซึ่งเป็นปัจจัย
ให้การด าเนินงานขององค์กรชะลอตัว 
 ๒. สังคมและวัฒนธรรม (Social and Culture : S&C) ความเป็นประเทศเสรีนิยม พหุสังคม  
และพหุวัฒนธรรม มีความเป็นปัจเจกชนสูง มีระบบอุปถัมภ์มาแต่ดั้งเดิม ท าให้เกิดปัญหาในการบริหารจัดการ 
 ๓. เทคโนโลยี (Technology : T) นโยบายประเทศไทย ๔.๐ ขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มากขึ้น ท าให้เกิดภัยคุกคามด้านไซเบอร์ ส่งผลต่อการสูญหายของข้อมูลส าคัญ และการสื่อสารที่บิดเบือนได้ง่าย 
 ๔. การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ราคาอุปกรณ์สูงขึ้น ท าให้งบประมาณที่จัดท าไว้ 
ไม่เพียงพอในการจัดซื้อเพ่ิมเติม หรือทดแทน 
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ภาคผนวก 

  
  ผนวก ก  ตารางผลการปฏิบัติราชการที่ส าคัญประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
  ผนวก ข  ตารางแผนปฏิบัติราชการที่ส าคัญประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
  ผนวก ค  วงเงินงบประมาณตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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ผนวก ก  ผลการปฏิบัติงานที่ส าคัญของ สบค.กอ.รมน. ประจ าปี ๒๕๖๒ 

ล าดับ ผลการปฏิบัติงานที่ส าคัญ ผลการปฏิบัติ หมายเหตุ 
ด้านการพัฒนาบุคลากร (หลักสูตรระยะยาว จ านวน ๓ หลักสูตร) 

๑ ส่งก าลังพลเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผูน้ าที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส. ๑) รุ่นที่ ๘๙-๙๐ เรียบร้อย  
๒ ส่งก าลังพลเข้ารับการศึกษาหลักสูตรหลักประจ าวิทยาลัยการทัพบก ชุดที่ ๖๔ เรียบร้อย  
๓ ส่งก าลังพลเข้ารับการศึกษาหลักสูตรหลักประจ าวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๖๑ เรียบร้อย  

ด้านการพัฒนาบุคลากร (หลักสูตรระยะสั้น จ านวน ๑๓ หลักสูตร) 
๔ หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณ ระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ ๖ เรียบร้อย  
๕ หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุน่ที่ ๑๐ เรียบร้อย  
๖ หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ส าหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๒๓ เรียบร้อย  
๗ โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ รุ่นที่ ๘ เรียบร้อย  
๙ อบรมสัมมนาตามแผนพัฒนาศักยภาพก าลังคนภาครัฐให้พร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุ  เรียบร้อย  

๑๐ สัมมนาระหว่างประเทศในบริบทของ Digital Economy เรียบร้อย  
๑๑ หลักสูตร “ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พ.ร.บ. และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐” เรียบร้อย  
๑๒ โครงการอบรมสัมมนา เรื่อง “ทันสมัยกับกฎหมายการเงินการคลังภาครัฐ” เรียบร้อย  
๑๓ อบรมปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนประจ า กอ.รมน. และ พนักงานราชการ กอ.รมน. ที่บรรจุใหม่ (รุ่นที่ ๑) เรียบร้อย  
๑๔ อบรมปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนประจ า กอ.รมน. และ พนักงานราชการ กอ.รมน. ที่บรรจุใหม่ (รุ่นที ่๒) เรียบร้อย  
๑๕ บรรยายพิเศษ เรื่อง  “เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันสื่อ ในยุคดิจิทัล” เรียบร้อย  
๑๖ บรรยายพิเศษ เรื่อง  “เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้สื่อโซเชียลเพื่อการสื่อสาร” เรียบร้อย  
๑๗ สัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ภาคปฏิบัติ : ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐเพ่ือประชาชน” เรียบร้อย  
๑๘ การอบรมสัมมนาร่วมกัน “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี : ต้นกล้าข้าราชการ” เรียบร้อย  
๑๙ การอบรมสัมมนาร่วมกัน “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” 

 
เรียบร้อย  
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ด้านการพัฒนาบุคลากร (โครงการอบรม ๒ โครงการ) 
๑๙ โครงการอบรมจริยธรรมข้าราชการ กอ.รมน. จ านวน ๒๕๐ คน เรียบร้อย  
๒๐ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารงานบุคคล กอ.รมน. ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จ านวน ๙๔ คน เรียบร้อย  

ด้านบริหารจัดการบุคลากร (จ านวน ๑๔ รายการ) 
๒๑ การคัดเลือกก าลังพลไปช่วยปฏิบัติหน้าที่ ณ ศอญ.จิตอาสา ๙๐๔ วปร. จ านวน ๒ คน เรียบร้อย  
๒๒ การสอบเลื่อนฐานะนายทหารชั้นประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร เรียบร้อย  
๒๓ จัดการสอบคัดเลือกพลเรือนบรรจุเป็นนายทหารชั้นประทวน ต าแหน่ง เสมียนและพลขับ สง.ปรมน.ทบ. จ านวน ๑๐ อัตรา เรียบร้อย  
๒๔ สอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร (ไม่ใช้คุณวุฒิ) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จ านวน ๓ นาย เรียบร้อย  
๒๕ ออกค าสั่งให้พนักงานราชการ กอ.รมน. ลาออกจากราชการ จ านวน ๑๒ ค าสั่ง จ านวน ๑๖ คน เรียบร้อย  
๒๖ ออกค าสั่งจ้างพนักงานราชการ กอ.รมน. จ านวน ๑๑ ค าสั่ง จ านวน ๒๕ คน เรียบร้อย  
๒๗ ออกค าสั่งให้พนักงานราชการ กอ.รมน. ปฏิบัติหน้าที่ ๑๑ ค าสั่ง จ านวน ๒๕ คน เรียบร้อย  
๒๘ การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ จ านวน ๕๐ อัตรา เรียบร้อย  
๒๙ การสรรหาข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จ านวน ๒ อัตรา เรียบร้อย  
๓๐ การสรรหาข้าราชการประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติการ ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จ านวน ๖ คน เรียบร้อย  
๓๑ แต่งตั้งข้าราชการข้ึนด ารงต าแหน่ง ประเภทอ านวยการ ระดับสูง ๒ อัตรา เรียบร้อย  
๓๒ แต่งตั้งข้าราชการขึ้นด ารงต าแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ ๙ คน เรียบร้อย  
๓๓ แต่งตั้งข้าราชการขึ้นด ารงต าแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ ๑ คน เรียบร้อย  
๓๔ แต่งตั้งข้าราชการขึ้นด ารงต าแหน่ง ประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน ๕ คน เรียบร้อย  

ด้านสิทธิและสวัสดิการ (จ านวน ๔ รายการ) 
๓๕ งานรับรองสิทธิผู้ได้นับเวลาราชการเป็นทวีคูณ จ านวน ๕๕,๙๔๗ ราย เรียบร้อย  
๓๖ งานรับรองสิทธิผู้ได้รับเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) จ านวน ๔๕,๒๓๓ ราย เรียบร้อย  
๓๗ งานรับรองสิทธิผู้ได้รับบ าเหน็จความชอบ ค่าทดแทน และการช่วยเหลือ (บ.ท.ช.) จ านวน ๖๕ ราย เรียบร้อย  
๓๘ งานรับรองสิทธิผู้ได้รับบ าเหน็จพิเศษ จ านวน ๗ ราย เรียบร้อย  
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ผนวก ข  ตารางแผนการปฏิบัติงานที่ส าคัญของ สบค.กอ.รมน. ประจ าปี ๒๕๖๓  

ล าดับ แผนการปฏิบัติงาน หมายเหตุ 
ด้านพัฒนาบุคลากร (จ านวน ๕ รายการ) 

๑ ส่งก าลังพลเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๙๒  
๒ ส่งก าลังพลเข้ารับการศึกษาหลักสูตรหลักประจ าวิทยาลัยการทัพบก ชุดที่ ๖๕  
๓ ส่งก าลังพลเข้ารับการศึกษาหลักสูตรหลักประจ าวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๖๒  
๔ โครงการอบรมจริยธรรมข้าราชการ กอ.รมน. ๑ โครงการ  
๕ อบรมปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนประจ า กอ.รมน. และ พนักงานราชการ กอ.รมน. ที่บรรจุใหม่  

ด้านบริหารจัดการบุคลากร (จ านวน ๖ รายการ) 
๖ การสอบเลื่อนฐานะนายทหารชั้นประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร  
๗ การจัดการสอบคัดเลือกพลเรือน และทหารกองหนุน บรรจุเป็นนายทหารชั้นประทวน สง.ปรมน.ทบ.  
๘ การออกค าสั่งปฏิบัติหน้าที่ และพ้นหน้าที่ กอ.รมน. ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค  
๙ การสรรหาข้าราชการพลเรือน ประเภททั่วไป จ านวน ๖ อัตรา  

๑๐ การสรรหาข้าราชการพลเรือน ประเภทวิชาการ จ านวน ๒ อัตรา  
๑๑ การจัดอัตราพนักงานราชการ กอ.รมน. จ านวน ๓๐ อัตรา  

ด้านสิทธิและสวัสดิการ (จ านวน ๓ รายการ) 
๑๒ งานรับรองสิทธิผู้ได้นับเวลาราชการเป็นทวีคูณ   
๑๓ งานรับรองสิทธิผู้ได้รับเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)   
๑๔ งานรับรองสิทธิผู้ได้รับบ าเหน็จความชอบ ค่าทดแทน และการช่วยเหลือ (บ.ท.ช.)   

งานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่ออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน (จ านวน ๑ รายการ) 
๑๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังพล กอ.รมน.  ให้ตอบสนองต่อการใช้งานมากยิ่งข้ึน 

 






