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ค าน า 
  ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
และตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น โดยจัดท าเป็นระยะ 5 ปี และแต่ละ
ปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ซึ่งต้ องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
แผนแม่บทแผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลง
ต่อรัฐสภาและแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง ในห้วงที่ 2 การจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการเป็นระยะ 5 ปี ให้
จัดท าเป็นระยะ 5 ปี โดยมีห้วงระยะเวลาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
  ส านักบริหารงานบุคคล กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จึงจัดท า
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2565 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนปฏิรูป
ประเทศ และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562-2565) เพ่ือให้การบริหาร
ของส านักบริหารงานบุคคล กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เกิดผลสัมฤทธิ์ และ  
มีประสิทธิภาพ 
  ส านักบริหารงานบุคคล กองอ านวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร หวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ ส านักบริหารงานบุคคล กองอ านวยการรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จะเป็นประโยชน์ในการใช้เป็นกรอบแนวทางส าหรับหน่วยงานในสังกัด 
ส านักบริหารงานบุคคล กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ในการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยต่อไป 
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สบค.กอ.รมน. 

ส่วนที่ ๑ บทสรปุผูบ้รหิาร 
 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของส านักบริหารงานบุคคล กองอ านวยการ

รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จัดท าขึ้นโดยมีกรอบแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๘๐) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔) แผนปฏิรูปประเทศ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 
๒๕๖๒–๒๕๖๕) เพื่อก่อให้เกิดการเช่ือมโยงในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับบริบทท่ี
เปล่ียนแปลงไปมากขึ้น เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนท่ีแท้จริง จากการวิเคราะห์และการมีส่วนร่วมภายใน
หน่วยได้มีการพัฒนา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด และแนวทางการพัฒนา ในแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖5 อย่างต่อเนื่อง ส าหรับกลยุทธ์/แนวทางพัฒนา ได้ใช้แผนแม่บทย่อยเป็นกลยุทธ์/
แนวทางพัฒนาของหน่วย ตามท่ีรัฐบาลได้ใช้หลักการ ทางวิชาการ และประสบการณ์จากบุคลากรท้ังประเทศ
จัดท าขึ้น อันเป็นผลให้มีความสอดคล้องตามท่ียุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงได้ก าหนดไว้ คือ “ประเทศชาติ
มั่นคง ประชาชนมีความสุข” โดยมีเป้าหมายส าคัญ ประกอบด้วย ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข 
บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ 

วิสัยทัศน์ของส่วนราชการ 
  ส านักงานบริหารงานบุคคล กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นองค์กร
หลักในก ำหนดนโยบำย วำงแผน อ ำนวยกำร ด ำเนินกำร และประสำนงำนเกี่ยวกับงำนธุรกำร และงำนด้ำน
บุคลำกรของ กอ.รมน. 

พันธกิจของส่วนราชการ 
  1. ก าหนดนโยบาย วางแผน อ านวยการ ประสานงาน และก ากับดูแลเกี่ยวกับกิจการด้านบุคลากร
ของ กอ.รมน. 
  2. ด าเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ค าส่ัง ประกาศ แถลงการณ์ และแบบธรรม
เนียมด้านบุคลากรของ กอ.รมน. 
  3. ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการบุคลากร การรักษาสถานภาพ การบรรจุ แต่งต้ัง โอน ย้าย 
และการช่วยราชการของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ของ กอ.รมน. 
  4. จัดท าแผนงาน โครงการ และงบประมาณด้านบุคลากรของ กอ.รมน. 
  5. ด าเนินการด้านสิทธิบุคลากร การพัฒนาและรักษาขวัญ และสวัสดิการของบุคลากรของ กอ.รมน. 
  6. ด าเนินการพัฒนาบุคลากร และการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรของ กอ.รมน. 
  7. ด าเนินการด้านการปกครอง การรักษาวินัย และการพิจารณาความผิดของบุคลากรของ กอ.รมน. 
  8. รับผิดชอบงานการจัดการภายในส านักงาน งานพิธีภายใน กอ.รมน. 
  9. ปฏิบัติงานร่วมกับส่วนราชการอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

แผนปฏิบัติราชการเรื่องการพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 
 
 
 

/ส่วนท่ี ๒ ความสอดคล้อง... 
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ส่วนที่ ๒ ความสอดคล้องกบัแผน ๓ ระดบั ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

  1. ยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับที่ ๑  
   1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (๑) ด้านความม่ันคง 
     ๑.๑.1 เป้าหมาย 
  1) ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข 
  2) บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ 
 1.1.2 กอ.รมน. สอดคล้อง 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก ่
   1) การรักษาความสงบภายในประเทศ เพื่อสร้างเสริมความสงบเรียบร้อย
และสันติสุขให้เกิดข้ึนกับประเทศชาติบ้านเมือง ให้สถาบันหลักมีความมั่นคง เป็นจุดศูนย์รวมจิตใจอย่างยั่งยืน
ประชาชนอยู่ดีมีสุข มีความมั่นคงปลอดภัยท้ังในชีวิตและทรัพย์สิน สังคมมีความเข้มแข็ง สามัคคี ปรองดองและ
เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่กันพร้อมท่ีจะร่วมแก้ไขปัญหาของชาติ 
   2) การป้องกันและแก้ไขปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อความมั่นคง เพื่อแก้ไข
ปัญหาเดิมท่ีมีอยู่อย่างตรงประเด็นจนหมดไปอย่างรวดเร็ว และป้องกันไม่ให้ปัญหาใหม่เกิดขึ้น อันจะส่งผลให้
การบริหารจัดการและการพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้าน ด าเนินการไปได้อย่างต่อเนื่องและราบรื่นตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นกุญแจส าคัญท่ีจะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 
   3) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม เพื่อให้กลไก
ส าคัญต่าง ๆ ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารและพัฒนาประเทศ 
ได้อย่างแท้จริงเป็นรูปธรรม มีการใช้หลักธรรมาภิบาล และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด และ  
มีประสิทธิภาพสามารถขจัดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างจริงจัง เกิดความมั่นใจได้ว่า หน่วยงาน
รับผิดชอบท้ังหลักและรองพร้อมรับมือกับภัยคุกคาม ทุกรูปแบบท้ังในปัจจุบันและอนาคต 
  1.1.3 สบค.กอ.รมน. สอดคล้อง 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ การพัฒนากลไกการ
บริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม เพื่อให้กลไกส ำคัญต่ำง ๆ ท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ สำมำรถส่งเสริม
และสนับสนุนกำรบริหำรและพัฒนำประเทศได้อย่ำง แท้จริงเป็นรูปธรรม มีกำรใช้หลักธรรมำภิบำล และ 
กำรบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด และมีประสิทธิภำพ สำมำรถขจัดปัญหำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
อย่ำงจริงจัง เกิดควำมมั่นใจได้ว่ำ หน่วยงำนรับผิดชอบท้ังหลักและรองพร้อมรับมือกับภัยคุกคำมทุกรูปแบบ 
ท้ังในปัจจุบันและอนำคต 
  1.๑.4 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
   1) ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข โดยมีแนวคิดในการด าเนินการท่ีส าคัญ 
คือการสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สร้างความรักความสามัคคี ความส านึกจงรักภักดีและ
ความภาคภูมิใจในชาติ รวมทั้งมีการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ท่ีมีเสถียรภาพและธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์แห่งชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนตลอดจนพัฒนาปรับปรุง
กลไกการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม 
 
 
 

/2) บ้านเมือง... 
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  2) บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ เพื่อเร่งรัดด าเนินการแก้ไข
ปัญหาด้านความมั่นคงทุกมิติและทุกระดับ ท่ีมีอยู่ในปัจจุบันอย่างจริงจังให้หมดไปในท่ี สุด พร้อมท้ังพัฒนา
กลไกเฝ้าระวังแจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง ที่อาจจะเกิดขึ้นใหม่อย่างเป็นรูปธรรม 
รวมถึงพิทักษ์รักษาไว้ ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เอกราช อธิปไตย บูรณภาพแห่งอาณาเขตและเขตท่ีประเทศไทย
มีสิทธิอธิปไตย เกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาต ิ ความมั ่นคงของร ัฐ และความสงบเร ียบร ้อย 
ของประชาชน และการพัฒนาประเทศ ตามท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยมีแนวคิด 
ในการด าเนินการที่ส าคัญ คือ การวิเคราะห์ และระบุสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาในแต่ละเรื่องให้ชัดเจน 
วางแผนบูรณาการในการแก้ไขปัญหาตามล าดับ ความเร่งด่วนของปัญหา มีการติดตามตรวจสอบท่ีเป็น
รูปธรรม ตลอดจนพัฒนากลไกในการเฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไขปัญหาท้ังท่ีมีอยู่ในปัจจุบันและ
อาจจะเกิดขึ้นใหม่ให้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 

  ๒. ยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับที่ ๒ 
 ๒.๑ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๑ ความม่ันคง 
  2.1.๑ เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
   1) ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข โดยมีแนวคิดในการด าเนินการในความจงรักภักดี 
และความภาคภูมิใจในชาติ รวมท้ังมีการส่งเสริมการปกครอง ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์  
ทรงเป็นประมุขท่ีมีเสถียรภาพและธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์แห่งชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน ตลอดจน
พัฒนาปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม 
   2) บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ โดยเร่งรัดด าเนินการแก้ไข
ปัญหาด้านความมั่นคงทุกมิติและทุกระดับ ท่ีมีอยู่ในปัจจุบันอย่างจริงจังให้หมดไปในท่ีสุด พร้อมท้ังพัฒนากลไก
เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงท่ีอาจจะเกิดขึ้นใหม่อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึง
พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เอกราช อธิปไตย บูรณภาพแห่งดินแดนและอาณาเขตท่ีประเทศไทย 
มีสิทธิอธิปไตยเกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติ ความมั่นคงของรัฐ และความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
และการพัฒนาประเทศ ตามท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยมีแนวคิดในการด าเนินการ 
ท่ีส าคัญ คือ การวิเคราะห์และระบุสาเหตุท่ีแท้จริงของปัญหาในแต่ละเรื่องให้ชัดเจน วางแผนบูรณาการใน  
การแก้ไขปัญหาตามล าดับความเร่งด่วนของปัญหา มีการติดตามตรวจสอบท่ีเป็นรูปธรรม ตลอดจนพัฒนากลไก
ในการเฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไขปัญหาท้ังท่ีมีอยู่ในปัจจุบันและอาจจะเกิดขึ้นใหม่ให้ชัดเจนและ 
มีประสิทธิภาพ 

  2.1.2 แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ข้อ 5 การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคง 
แบบองค์รวม 

   1) แนวทางการพัฒนา 
    (1) บูรณาการกลไกการบริหารจัดการความมั่นคง 
    (2) บูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคง 

   2) เป้าหมายของแผนย่อย กลไกการบริหารจัดการความมั่นคงมีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น ตัวชี้วัด คือ ระดับประสิทธิภาพการด าเนินงานของหน่วยงานด้านการจัดการความมั่นคง ร้อยละ 80 
 
 
 

/๒.2 แผนการปฏิรูป... 
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 ๒.2 แผนการปฏิรูปประเทศ จะต้องด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีบัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และ 
มีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหล่ือมล้ า มีคุณภาพชีวิตท่ีดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ท้ังนี้ การปฏิรูป
ประเทศต้องสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์ชาติมีดังนี้  
  ๑) ด้านการเมือง  
  ๒) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
  ๓) ด้านกฎหมาย 
  ๔) ด้านกระบวนการยุติธรรม 
  ๕) ด้านเศรษฐกิจ 
  ๖) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
  ๗) ด้านสาธารณสุข  
  ๘) ด้านส่ือสารมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ๙) ด้านสังคม 
  ๑๐) ด้านพลังงาน 
  ๑๑) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   
  ๑๒) ด้านการศึกษา 
  13) ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 
  2.2.1 กอ.รมน. มีแผนท่ีเกี่ยวข้องและเช่ือมโยง ดังนี้ 
   1) ด้านการเมือง ได้แก่ การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองและการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ได้แก่ 
    (1) บริการภาครัฐสะดวกรวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน 
    (2) ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเช่ือมโยงกันก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล 
    (3) โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็วและระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง 
   3) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมประกอบด้วย ได้แก่ 
    (1) ทรัพยากรทางบก 
    (2)ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
   4) ด้านสังคม ได้แก่ การมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้ และการส่งเสริมกิจกรรม
ทางสังคม 
   5) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้แก่ ด้านการป้องกันและ 
เฝ้าระวังด้านการป้องปรามด้านการปราบปราม ด้านการบริหารจัดการ 
  2.2.2 สบค.กอ.รมน. มีแผนท่ีเกี่ยวข้องและเช่ือมโยง ได้แก่ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
ประกอบด้วย 
   ๑) บริการภาครัฐสะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน 
   2) ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเช่ือมโยงกันก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล 
   3) โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็วและระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง 
 
 

/๒.๓ แผนพัฒนา... 
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 ๒.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
 ๒.๓.๑ วัตถุประสงค์ 
    1) เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนท่ีสมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ
วินัยมีค่านิยมท่ีดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพท่ีดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจน  
เป็นคนเก่งท่ีมีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
   2) เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึง
ทรัพยากรและบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมท้ังชุมชนมีความเข้มแข็ง
พึ่งพาตนเองได้ 
   3) เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน 
สร้างความเข้มแข็ง ของฐานการผลิต และบริการเดิมและขยายฐานใหม่ โดยการใช้นวัตกรรมท่ีเข้มข้นมากขึ้น
สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า 
   4) เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดล้อมให้สามารถสนับสนุน
การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 
   5) เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และ 
มีการท างานเชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 
   6) เพื่อให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค โดยการพัฒนาภาคและเมือง
เพื่อรองรับการพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 
   7) เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีความเช่ือมโยง (Connectivity) กับประเทศต่าง  ๆ
ท้ังในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมท้ังให้ประเทศไทย  
มีบทบาทหน้าท่ี และสร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ ท้ังใน
ระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก 
   2.3.1.1 กอ.รมน. มีวัตถุประสงค์ท่ีเกี่ยวข้องและเช่ือมโยง ดังนี้  
    1) เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนท่ีสมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม 
มีระเบียบวินัยมีค่านิยมท่ีดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพท่ีดี ครอบครัวอบอุ่น 
ตลอดจนเป็นคนเก่งท่ีมีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
    2) เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน
สร้างความเข้มแข็ง ของฐานการผลิต และบริการเดิมและขยายฐานใหม่ โดยการใช้นวัตกรรมท่ีเข้มข้นมากขึ้น
สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า 
    3) เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
ให้สามารถสนับสนุนการเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 
    4) เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย 
และมีการท างานเชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 
 
 
 

/2.3.1.2 สบค.กอ.รมน. ... 
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   2.3.1.2 สบค.กอ.รมน. มีวัตถุประสงค์ท่ีเกี่ยวข้องและเช่ือมโยง ดังนี้  
    1) เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนท่ีสมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม 
มีระเบียบวินัย มีค่านิยมท่ีดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพท่ีดี ครอบครัวอบอุ่น 
ตลอดจนเป็นคนเก่งท่ีมีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
    2) เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย 
และมีการท างานเชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 
 2.3.2 เป้าหมาย 
  1) คนไทยท่ีมีคุณลักษณะเป็นคนไทยท่ีสมบูรณ์ท้ังทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
และคุณธรรม จริยธรรม 
  2) การลดความเหล่ือมล้ าทางด้านรายได้และความยากจน 
  3) ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ 
  4) ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตทาง
เศรษฐกิจท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม มีความมั่นคง อาหาร พลังงาน และน้ า 
  5) มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้าง
ภาพลักษณ์ท่ีดีและเพิ่มความเช่ือมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย 
  6) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
กระจายอ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชนเป้าหมาย 
  2.3.2.1 กอ.รมน. มีเป้าหมายท่ีเกี่ยวข้องและเช่ือมโยง ดังนี้ 
   1) ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดล้อมสามารสนับสนุนการเติบโต
ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า  
   2) มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี 
สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีและเพิ่มความเช่ือมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย 
  2.3.2.2 สบค.กอ.รมน. มีเป้าหมายท่ีเกี่ยวข้องและเช่ือมโยงคือ มีระบบบริหาร
จัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชนเป้าหมาย 
 ๒.๓.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย ๑๐ ยุทธศาสตร์  
  1) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ให้ความส าคัญ
กับการวางรากฐาน การพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เพื่อให้คนไทยมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ีดี
ของสังคมได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีสุข
ภาวะท่ีดีขึ้นคนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้และความสามารถเพิ่มข้ึน รวมทั้งสถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและ
มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น 
  2) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหล่ือมล้ าในสังคมมุ่งเน้น
ลดปัญหาความเหล่ือมล้ าด้านรายได้ของกลุ่มคนท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมท่ีแตกต่างกัน แก้ไขปัญหาความยากจน
เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ รวมทั้งเพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มี
ความเข้มแข็ง เพื่อให้ชุมชนพึ่งพาตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น 
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  3) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
เน้นให้เศรษฐกิจเติบโตได้ตามศักยภาพและมีเสถียรภาพ ภาคส่งออกมีการพัฒนาจนสามารถขยายตัวและ  
เป็นกลไกส าคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทย ผลิตภาพการผลิตของประเทศเพิ่มขึ้น การลงทุนภาครัฐและ
เอกชนมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมาจากความร่วมมือกันมากขึ้น ประชาชนและผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษี
มากขึ้น และประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงขึ้น นอกจากนี้ ยังเน้นให้เศรษฐกิจ
รายสาขามีการเติบโตอย่างเข้มแข็ง ภาคการเกษตรเน้นเกษตรกรรมยั่งยืนและให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นมีการ
พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ การท่องเท่ียวสามารถท ารายได้และแข่งขันได้มากขึ้น วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจมากขึ้น ภาคการเงินมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
  4) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
มุ่งเน้นการรักษาและฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ การสร้างความมั่นคงด้านน้ า และการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ าให้มีประสิทธิภาพการสร้างคุณภาพส่ิงแวดล้อมท่ีดี ลดมลพิษและลดผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชนและระบบนิเวศ การเพิ่มประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจก และขีดความสามารถในการปรับตัว
ต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อลดความเส่ียงจากภัยพิบัติ 
และลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินท่ีเกิดจากสาธารณภัย 
  5) ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ 
สู่ความมั่นค่ังและยั่งยืน เน้นในเรื่องการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของ
ประเทศสังคมมีความสมานฉันท์ ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง ประชาชนในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพท่ีสร้างรายได้
เพิ่มขึ้นประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงกับนานาประเทศ ในการป้องกันภัยคุกคาม
ในรูปแบบต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติมีความพร้อมต่อการรับมือภัยคุกคาม ท้ัง  
ภัยคุกคามทางทหารและภัยคุกคามอื่น ๆ และแผนงานด้านความมั่นคงมีการบูรณาการสอดคล้องกับนโยบาย
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
  6) ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติ
มิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย เร่งปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง โดย
มุ่งเน้นในเรื่องการลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการ
ของภาครัฐรวมท้ังประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่ีดี  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การปรับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้อยู่ในระดับท่ีดีขึ้น และการลดจ านวน
การด าเนินคดีกับผู้มิได้กระท าความผิด 
  7) ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ มุ่งเน้น 
ในเรื่องการลดความเข้มของการใช้พลังงานและลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศ การพัฒนาระบบขนส่งทางราง
และทางน้ าเพิ่มปริมาณการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง และขยายขีดสามารถในการรองรับ
ปริมาณผู้โดยสารของท่าอากาศยานในกรุงเทพมหานครและท่าอากาศยานในภูมิภาค การเพิ่มความสามารถ  
ในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์และการอ านวยความสะดวกทางการค้า การพัฒนาด้านพลังงานเพื่อเพิ่มสัดส่วน
การใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย และลดการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า
การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล และการพัฒนาด้านสาธารณูปการ (น้ าประปา) 
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  8) ยุทธศาสตร์ท่ี 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
มุ่งเน้นการเพิ่มความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ และการเพิ่มความสามารถในการประยุกต์ 
ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ
และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  9) ยุทธศาสตร์ท่ี 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ มุ่งเน้นในเรื่องการลด
ช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมีการกระจายรายได้ท่ีเป็นธรรมมากขึ้น การเพิ่มจ านวนเมืองศูนย์กลางของ
จังหวัด เป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่มในสังคม พื้นท่ีฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพสูง
และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมและการเพิ่มมูลค่าการลงทุนในพื้นท่ีเศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน 
  10) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา มุ่งเน้นในเรื่อง 
การมีเครือข่ายการเช่ือมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจท่ีครอบคลุมและมีการใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ การเพิ่ม
ระบบห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน ประเทศไทยเป็นฐานเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุน 
ท่ีส าคัญในภูมิภาคอนุภูมิภาค อาเซียนและเอเชีย รวมท้ังมีการพัฒนาส่วนขยายจากแนวระเบียงเศรษฐกิจใน  
อนุภูมิภาคให้ครอบคลุมภูมิภาคอาเซียนเอเชียตะวันออก และเอเชียใต้ และประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา 
ท่ีส าคัญท้ังในทุกระดับ 
  สบค.กอ.รมน. มีภารกิจเกี่ยวข้อง ๒ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
   1) ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ให้ความส าคัญ
กับการวางรากฐาน การพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เพื่อให้คนไทยมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ีดี
ของสังคม ได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีสุข
ภาวะท่ีดีขึ้น คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้และความสามารถเพิ่มขึ้น รวมท้ังสถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็ง
และมีส่วนร่วม ในการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น 
   2) ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติ
มิชอบและธรรมาภิบาล ในสังคมไทย เร่งปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง โดย
มุ่งเน้นในเรื่องการลด สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการ
ของภาครัฐ รวมทั้ง ประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่ีดี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การปรับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้อยู่ในระดับท่ีดีขึ้น และการลดจ านวนการ
ด าเนินคดีกับ ผู้มิได้กระท าความผิด 
 ๒.๔ นโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕)
(๔ เป้าหมาย, ๑๖ นโยบาย, ๑๙ แผน) 

  ๒.๔.๑ เป้าหมายและแนวทางการด าเนินการ จ านวน ๔ เป้าหมาย 
   1) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   2) การปกป้องและรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ 
   3) การพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมแห่งชาติและศักยภาพการป้องกันประเทศ 
   4) การรักษาความมั่นคงภายในประเทศและระหว่างประเทศ 
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  ๒.๔.๒ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ จ านวน ๑๖ ด้าน 
   1) นโยบายท่ี 1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   2) นโยบายท่ี 2 สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ 
   3) นโยบายท่ี 3 ป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
   4) นโยบายท่ี 4 จัดระบบการบริหารจัดการชายแดนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
ข้ามพรมแดน 
   5) นโยบายท่ี 5 สร้างเสริมศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ 
   6) นโยบายท่ี 6 ปกป้อง รักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล 
   7) นโยบายท่ี 7 จัดระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง 
   8) นโยบายท่ี 8 เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน 
   9) นโยบายท่ี 9 เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
   10) นโยบายท่ี 10 เสริมสร้างความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์ 
   11) นโยบายท่ี 11 รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 
   12) นโยบายท่ี 12 เสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร 
   13) นโยบายท่ี 13 พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง
ของชาติ 
   14) นโยบายท่ี 14 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ 
   15) นโยบายท่ี 15 พัฒนาระบบงานข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ 
   16) นโยบายท่ี 16 เสริมสร้างดุลยภาพในการด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
   2.4.2.1 กอ.รมน. มีนโยบายท่ีเกี่ยวข้องท่ีส าคัญ ดังนี้ 
    1) นโยบายท่ี 1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
    2) นโยบายท่ี 2 สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ใน
ชาติ 
    3) นโยบายท่ี 3 ป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 
    4) นโยบายท่ี 5 สร้างเสริมศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ภัยคุกคามข้ามชาติ 
    5) นโยบายท่ี 7 จัดระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง 
    6) นโยบายท่ี 8 เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน 
    7) นโยบายท่ี 9 เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต
คอร์รัปช่ัน 
    8) นโยบายท่ี 10 เสริมสร้างความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
และไซเบอร์ 
 
 

/9) นโยบายท่ี 11... 
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    9) นโยบายท่ี 11 รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 
    10) นโยบายท่ี 12 เสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร 
    11) นโยบายท่ี 15 พัฒนาระบบงานข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ 
  2.4.2.2 สบค.กอ.รมน. มีนโยบายท่ีเกี่ยวข้อง ท่ีส าคัญ ได้แก่ 
   1) นโยบายท่ี ๑ เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   2) นโยบายท่ี ๘ เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน 
   3) นโยบายท่ี ๙ เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต
คอร์รัปช่ัน 
 ๒.๔.๓ แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ จ านวน 19 แผน 
   1) แผนท่ี ๑ การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ 
   2) แผนท่ี 2 การข่าวกรองและการประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคง 
   3) แผนท่ี 3 การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติภายใต้การ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   4) แผนท่ี 4 การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ 
   5) แผนท่ี 5 การพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ 
   6) แผนท่ี 6 การสร้างความสามัคคีปรองดอง 
   7) แผนท่ี 7 การป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
   8) แผนท่ี 8 การบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง 
   9) แผนท่ี 9 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 
   10) แผนท่ี 10 การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
   11) แผนท่ี 11 การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยทุจริต 
   12) แผนท่ี 12 การรักษาความมั่นคงพื้นท่ีชายแดน 
   13) แผนท่ี 13 การรักษาความมั่นคงทางทะเล 
   14) แผนท่ี 14 การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ  
   15) แผนท่ี 15 การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ 
   16) แผนท่ี 16 การรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ 
   17) แผนท่ี 17 การรักษาความมั่นคงทางพลังงาน 
   18) แผนท่ี 18 การรักษาความมั่นคงด้านอาหารและน้ า 
   19) แผนท่ี 19 การรักษาความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
  2.4.3.1 กอ.รมน. มีแผนท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
   1) แผนท่ี 1 การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ 
   2) แผนท่ี 2 การข่าวกรองและการประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคง 
   3) แผนท่ี 3 การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติภายใต้
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 
 

/4) แผนท่ี 6... 



- 11 - 
 

   4) แผนท่ี 6 การสร้างความสามัคคีปรองดอง 
   5) แผนท่ี 7 การป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 
   6) แผนท่ี 8 การบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง 
   7) แผนท่ี 9 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 
   8) แผนท่ี 10 การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
   9) แผนท่ี 11 การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยทุจริต 
   10) แผนท่ี 14 การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ 
   11) แผนท่ี 15 การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ 
   12) แผนท่ี 16 การรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ 
   13) แผนท่ี 17 การรักษาความมั่นคงทางพลังงาน 
   14) แผนท่ี 18 การรักษาความมั่นคงด้านอาหารและน้ า 
   15) แผนท่ี 19 การรักษาความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 
  2.4.3.2 สบค.กอ.รมน. มีแผนท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก ่
   1) แผนท่ี ๑ การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย ์
   2) แผนท่ี ๓ การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติภายใต้
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ส่วนที่ ๓ สาระส าคัญแผนปฏิบัติราชการ 
  ๑.วิสัยทัศน์ของส่วนราชการ 

 ส านักงานบริหารงานบุคคล กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็น
องค์กรหลักใน กำรก ำหนดนโยบำย วำงแผน อ ำนวยกำร ด ำเนินกำร และประสำนงำนเกี่ยวกับงำนธุรกำร 
และงำนด้ำนบุคลำกรของ กอ.รมน. 
  ๒. พันธกิจของส่วนราชการ 
    ๒.1 ก าหนดนโยบาย วางแผน อ านวยการ ประสานงาน และก ากับดูแลเกี่ยวกับกิจการ 
ด้านบุคลากรของ กอ.รมน. 
    ๒.2 ด าเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ค าส่ัง ประกาศ แถลงการณ์ และ 
แบบธรรมเนียมด้านบุคลากรของ กอ.รมน. 
    ๒.3 ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการบุคลากร การรักษาสถานภาพ การบรรจุ แต่งต้ัง 
โอน ย้าย และการช่วยราชการของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ของ กอ.รมน. 
    ๒.4 จัดท าแผนงาน โครงการ และงบประมาณด้านบุคลากรของ กอ.รมน. 
    ๒.5 ด าเนินการด้านสิทธิบุคลากร การพัฒนาและรักษาขวัญ และสวัสดิการของบุคลากรของ 
กอ.รมน. 
    ๒.6 ด าเนินการพัฒนาบุคลากร และการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรของ กอ.รมน. 
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    ๒.7 ด าเนินการด้านการปกครอง การรักษาวินัย และการพิจารณาความผิดของบุคลากรของ 
กอ.รมน. 
    ๒.8 รับผิดชอบงานการจัดการภายในส านักงาน งานพิธีภายใน กอ.รมน. 
    ๒.9 ปฏิบัติงานร่วมกับส่วนราชการอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
   ๓. แผนปฏิบัติราชการ : การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 
  ๔. รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ : การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 
 ๑) แนวทางการพัฒนา  
  (1) บูรณาการกลไกการบริหารจัดการความมั่นคง 
  (2) บูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคง 
 2) เป้าหมาย กลไกการบริหารจัดการความมั่นคง มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  ตัวช้ีวัดคือระดับ
ประสิทธิภาพการด าเนินงานของหน่วยงานด้านการจัดการความมั่นคง ร้อยละ ๘๐ 
 ๓) แผนงาน/โครงการ ส าคัญ   
    (1) การขับเคล่ือนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอ านวยการรักษาความมั่นคงตาม พ.ร.บ. 
การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 
    (2) การบริหารจัดการข้อมูลด้านความมั่นคงของ กอ.รมน. 

5. ประมาณการวงเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 จ านวน 91,756,600 บาท  
 

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม/รายการปฏิบัติ หน่วยรับผิดชอบ วงเงินจัดสรร หมายเหตุ 
ปี 2565 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น       

๑. งบบุคลากร สบค.กอ.รมน. 76,181,900  

๒. งบด าเนินงาน สบค.กอ.รมน. 12,391,200  

๓. งบรายจ่ายอื่น สบค.กอ.รมน. 877,200  

4. งบลงทุน สบค.กอ.รมน. 1,619,900  

๑. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านความม่ันคง)  88,573,100  

    1.1 รายการบุคลากรภาครัฐรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศ 

 88,573,100  

งบบุคลากร  76,181,900  

  1. เงินเดือนข้าราชการ สบค.กอ.รมน. 48,223,000  

  ๒. เงินประจ าต าแหน่ง สบค.กอ.รมน. 2,692,800  

/๓. ค่าตอบแทน... 
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แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม/รายการปฏิบัติ หน่วยรับผิดชอบ วงเงินจัดสรร หมายเหตุ 
ปี 2565 

  ๓. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ สบค.กอ.รมน. 17,697,900  

  ๔. ค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราว สบค.กอ.รมน. 7,323,500  

  ๕. ค่า พ.ส.ร. ข้าราชการ สบค.กอ.รมน. 244,700  

งบด าเนินงาน  12,391,200  

  ๑. ค่าเช่าบ้าน สบค.กอ.รมน. 1,767,600  

  ๒. ค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการของข้าราชการ กอ.รมน. สบค.กอ.รมน. 7,944,500  

  ๓. ค่าตอบแทนพิเศษกรณีเงินเดือนเต็มข้ันของข้าราชการ
และลูกจ้าง 

สบค.กอ.รมน. 445,600  

  ๔. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม สบค.กอ.รมน. 1,220,800  

  ๕. เงินสมทบกองทุนทดแทน สบค.กอ.รมน. 52,700  

  ๖. ค่าตอบแทนท่ีปรึกษา สบค.กอ.รมน. 960,000  

2. แผนงานพื้นฐานด้านความม่ันคง   3,183,500   

ผลผลิต : การรักษาความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย
ภายใน 

  3,183,500   

กิจกรรมที่ 1 : งานอ านวยการ ประสานงานและเสริมการ
ปฏิบัติของหน่วยงานภาครัฐ 

  877,200   

งบรายจ่ายอื่น   877,200   

  1. การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  435,600   

      1.1 รายการฝึกอบรมจริยธรรม สบค.กอ.รมน. 75,000   

      1.2 รายการจัดส่งข้าราชการไปอบรมและการจัดการ
บรรยายพิเศษเพื่อพัฒนาระบบบริหารงาน กอ.รมน. 

สบค.กอ.รมน. 110,600   

      1.๓ รายการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเสริมสร้าง
ความรู้และทักษะการปฏิบัติงาน 

สบค.กอ.รมน. 250,000  

    

    

/2. การจ่าย... 






