แผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565
สบค.กอ.รมน.

2565
กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

คานา
ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
และตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
กาหนดให้ ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบั ติราชการของส่ วนราชการนั้น โดยจัดทาเป็นระยะ 5 ปี และแต่ล ะ
ปี งบประมาณให้ ส่ ว นราชการจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ซึ่ ง ต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
แผนแม่บทแผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลง
ต่อรัฐสภาและแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง ในห้วงที่ 2 การจัดทาแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการเป็นระยะ 5 ปี ให้
จัดทาเป็นระยะ 5 ปี โดยมีห้วงระยะเวลาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
สานักบริห ารงานบุ คคล กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จึงจัดทา
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2565 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคมแห่ งชาติ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนปฏิ รู ป
ประเทศ และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562-2565) เพื่อให้การบริหาร
ของส านั กบริ ห ารงานบุ คคล กองอานวยการรักษาความมั่น คงภายในราชอาณาจักร เกิดผลสั มฤทธิ์ และ
มีประสิทธิภาพ
สานักบริหารงานบุคคล กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่าแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สานักบริหารงานบุคคล กองอานวยการรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จะเป็น ประโยชน์ ในการใช้เป็นกรอบแนวทางสาหรับหน่วยงานในสั งกัด
ส านั กบริ ห ารงานบุ คคล กองอานวยการรั กษาความมั่ นคงภายในราชอาณาจักร ในการจัดท าแผนปฏิ บั ติ
ราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยต่อไป
สานักบริหารงานบุคคล กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
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-1แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สบค.กอ.รมน.

ส่วนที่ ๑ บทสรุปผูบ้ ริหาร
แผนปฏิบัติราชการประจาปี งบประมาณ ๒๕๖๔ ของสานักบริหารงานบุคคล กองอานวยการ
รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จัดทาขึ้นโดยมีกรอบแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๘๐) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
(พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔) แผนปฏิรูปประเทศ นโยบายและแผนระดั บชาติ ว่าด้วยความมั่นคงแห่ง ชาติ (พ.ศ.
๒๕๖๒–๒๕๖๕) เพื่อก่อให้เกิดการเชื่อมโยงในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับบริบทที่
เปลี่ยนแปลงไปมากขึ้น เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่ง ยืนที่แท้จริง จากการวิเคราะห์และการมีส่วนร่วมภายใน
หน่วยได้มีการพัฒนา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนาในแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖5 อย่างต่อเนื่อง สาหรับกลยุทธ์/แนวทางพัฒนา ได้ใช้แผนแม่บทย่อยเป็นกลยุทธ์/
แนวทางพัฒนาของหน่วย ตามที่รัฐบาลได้ใช้หลักการ ทางวิชาการ และประสบการณ์จากบุคลากรทั้งประเทศ
จัดทาขึ้น อันเป็นผลให้มีความสอดคล้องตามที่ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงได้กาหนดไว้ คือ “ประเทศชาติ
มั่น คง ประชาชนมี ค วามสุ ข ” โดยมี เป้ า หมายส าคั ญ ประกอบด้ ว ย ประชาชนอยู่ดี กิ น ดี และมีค วามสุ ข
บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ
วิสัยทัศน์ของส่วนราชการ
สานักงานบริหารงานบุคคล กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นองค์กร
หลักในกำหนดนโยบำย วำงแผน อำนวยกำร ดำเนินกำร และประสำนงำนเกี่ยวกับงำนธุรกำร และงำนด้ำน
บุคลำกรของ กอ.รมน.
พันธกิจของส่วนราชการ
1. กาหนดนโยบาย วางแผน อานวยการ ประสานงาน และกากับดูแลเกี่ยวกับกิจการด้านบุคลากร
ของ กอ.รมน.
2. ดาเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง ประกาศ แถลงการณ์ และแบบธรรม
เนียมด้านบุคลากรของ กอ.รมน.
3. ดาเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการบุคลากร การรักษาสถานภาพ การบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย
และการช่วยราชการของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ของ กอ.รมน.
4. จัดทาแผนงาน โครงการ และงบประมาณด้านบุคลากรของ กอ.รมน.
5. ดาเนินการด้านสิทธิบุคลากร การพัฒนาและรักษาขวัญ และสวัสดิการของบุคลากรของ กอ.รมน.
6. ดาเนินการพัฒนาบุคลากร และการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรของ กอ.รมน.
7. ดาเนินการด้านการปกครอง การรักษาวินัย และการพิจารณาความผิดของบุคลากรของ กอ.รมน.
8. รับผิดชอบงานการจัดการภายในสานักงาน งานพิธีภายใน กอ.รมน.
9. ปฏิบัติงานร่วมกับส่วนราชการอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
แผนปฏิบัติราชการเรื่องการพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม
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ส่วนที่ ๒ ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
1. ยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับที่ ๑
1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (๑) ด้านความมั่นคง
๑.๑.1 เป้าหมาย
1) ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข
2) บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ
1.1.2 กอ.รมน. สอดคล้อง 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่
1) การรักษาความสงบภายในประเทศ เพื่อสร้างเสริมความสงบเรียบร้อย
และสันติสุขให้เกิดขึ้นกับประเทศชาติบ้านเมือง ให้สถาบันหลักมีความมั่นคง เป็นจุดศูนย์รวมจิตใจอย่างยั่งยืน
ประชาชนอยู่ดีมีสุข มีความมั่นคงปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน สังคมมีความเข้มแข็ง สามัคคี ปรองดองและ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันพร้อมที่จะร่วมแก้ไขปัญหาของชาติ
2) การป้อ งกั นและแก้ ไ ขปัญ หาที่มี ผลกระทบต่ อความมั่ นคง เพื่ อแก้ไ ข
ปัญหาเดิมที่มีอยู่อย่างตรงประเด็นจนหมดไปอย่างรวดเร็ว และป้องกันไม่ให้ปัญหาใหม่เกิดขึ้น อันจะส่งผลให้
การบริหารจัดการและการพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้าน ดาเนินการไปได้อ ย่างต่อเนื่องและราบรื่นตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นกุญแจสาคัญที่จะนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
3) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม เพื่อให้กลไก
สาคัญ ต่าง ๆ ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถส่ง เสริมและสนับสนุนการบริห ารและพัฒนาประเทศ
ได้ อ ย่ า งแท้ จ ริ ง เป็ น รู ป ธรรม มี ก ารใช้ ห ลั ก ธรรมาภิ บ าล และการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายอย่ า งเคร่ ง ครั ด และ
มีประสิทธิภาพสามารถขจัดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างจริงจัง เกิดความมั่นใจได้ว่า หน่วยงาน
รับผิดชอบทั้งหลักและรองพร้อมรับมือกับภัยคุกคาม ทุกรูปแบบทั้งในปัจจุบันและอนาคต
1.1.3 สบค.กอ.รมน. สอดคล้อง 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ การพัฒนากลไกการ
บริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม เพื่อให้กลไกสำคัญต่ำง ๆ ทำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ สำมำรถส่งเสริม
และสนับสนุนกำรบริหำรและพัฒนำประเทศได้อย่ำง แท้จริง เป็นรูปธรรม มีกำรใช้หลักธรรมำภิบำล และ
กำรบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด และมีประสิทธิภำพ สำมำรถขจัดปัญหำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
อย่ำงจริงจัง เกิดควำมมั่นใจได้ว่ำ หน่วยงำนรับผิดชอบทั้งหลักและรองพร้อมรับมือกับภัยคุกคำมทุกรูปแบบ
ทั้งในปัจจุบันและอนำคต
1.๑.4 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
1) ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข โดยมีแนวคิดในการดาเนินการที่สาคัญ
คือการสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สร้างความรักความสามัคคี ความสานึกจงรักภักดีและ
ความภาคภูมิใจในชาติ รวมทั้งมีการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ที่มีเสถียรภาพและธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์แห่งชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนตลอดจนพัฒนาปรับปรุง
กลไกการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม
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-32) บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ เพื่อเร่ง รัดดาเนินการแก้ไ ข
ปัญ หาด้านความมั่นคงทุกมิติและทุกระดับ ที่มีอยู่ในปัจจุบันอย่างจริง จัง ให้หมดไปในที่ สุด พร้อมทั้ง พัฒนา
กลไกเฝ้าระวังแจ้ง เตือน ป้อ งกัน และแก้ไ ขปัญ หาด้านความมั่นคง ที่อาจจะเกิดขึ้นใหม่อย่างเป็น รูปธรรม
รวมถึงพิทักษ์รักษาไว้ ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เอกราช อธิปไตย บูรณภาพแห่งอาณาเขตและเขตที่ประเทศไทย
มี สิ ทธิ อ ธิ ป ไตย เกี ยรติ ภู มิ แ ละผลประโยชน์ข องชาติ ความมั ่น คงของรัฐ และความสงบเรีย บร้อ ย
ของประชาชน และการพัฒนาประเทศ ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย โดยมีแนวคิด
ในการดาเนิน การที่สาคัญ คือ การวิเคราะห์ และระบุส าเหตุที่แ ท้จ ริง ของปัญ หาในแต่ละเรื่อ งให้ชัดเจน
วางแผนบูร ณาการในการแก้ไ ขปัญ หาตามลาดับ ความเร่ง ด่วนของปัญ หา มีก ารติดตามตรวจสอบที่เป็ น
รูปธรรม ตลอดจนพัฒนากลไกในการเฝ้าระวัง แจ้ง เตือน ป้องกัน และแก้ไ ขปัญหาทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและ
อาจจะเกิดขึ้นใหม่ให้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
๒. ยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับที่ ๒
๒.๑ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๑ ความมั่นคง
2.1.๑ เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
1) ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข โดยมีแนวคิดในการดาเนินการในความจงรักภักดี
และความภาคภูมิใจในชาติ รวมทั้งมีการส่งเสริมการปกครอง ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขที่มีเสถียรภาพและธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์แห่งชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน ตลอดจน
พัฒนาปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม
2) บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ โดยเร่ง รัดดาเนินการแก้ไ ข
ปัญหาด้านความมั่นคงทุกมิติและทุกระดับ ที่มีอยู่ในปัจจุบันอย่างจริงจังให้หมดไปในที่สุด พร้อมทั้งพัฒนากลไก
เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่อาจจะเกิดขึ้นใหม่อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึง
พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เอกราช อธิปไตย บูรณภาพแห่งดินแดนและอาณาเขตที่ประเทศไทย
มีสิทธิอธิปไตยเกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติ ความมั่นคงของรัฐ และความสงบเรียบร้อยของประชาชน
และการพัฒนาประเทศ ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยมีแนวคิดในการดาเนินการ
ที่สาคัญ คือ การวิเคราะห์และระบุสาเหตุที่แท้จริงของปัญ หาในแต่ละเรื่องให้ชัดเจน วางแผนบูรณาการใน
การแก้ไขปัญหาตามลาดับความเร่งด่วนของปัญหา มีการติดตามตรวจสอบที่เป็นรูปธรรม ตลอดจนพัฒนากลไก
ในการเฝ้าระวัง แจ้ง เตือน ป้องกัน และแก้ไ ขปัญ หาทั้ง ที่มีอยู่ในปัจจุบันและอาจจะเกิ ดขึ้นใหม่ ให้ชัดเจนและ
มีประสิทธิภาพ
2.1.2 แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ข้อ 5 การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคง
แบบองค์รวม
1) แนวทางการพัฒนา
(1) บูรณาการกลไกการบริหารจัดการความมั่นคง
(2) บูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคง
2) เป้าหมายของแผนย่อย กลไกการบริหารจัดการความมั่นคงมีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น ตัวชี้วัด คือ ระดับประสิทธิภาพการดาเนินงานของหน่วยงานด้านการจัดการความมั่นคง ร้อยละ 80
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-4๒.2 แผนการปฏิรูปประเทศ จะต้องดาเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่บัญ ญัติไ ว้ใน
รัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และ
มีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล้า มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ การปฏิรูป
ประเทศต้องสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์ชาติมีดังนี้
๑) ด้านการเมือง
๒) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
๓) ด้านกฎหมาย
๔) ด้านกระบวนการยุติธรรม
๕) ด้านเศรษฐกิจ
๖) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๗) ด้านสาธารณสุข
๘) ด้านสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศ
๙) ด้านสังคม
๑๐) ด้านพลังงาน
๑๑) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๑๒) ด้านการศึกษา
13) ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
2.2.1 กอ.รมน. มีแผนที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยง ดังนี้
1) ด้านการเมือง ได้แก่ การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองและการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ได้แก่
(1) บริการภาครัฐสะดวกรวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน
(2) ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกันก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล
(3) โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็วและระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง
3) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประกอบด้วย ได้แก่
(1) ทรัพยากรทางบก
(2)ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4) ด้านสังคม ได้แก่ การมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้ และการส่งเสริมกิจกรรม
ทางสังคม
5) ด้ า นการป้ องกั น และปราบปรามการทุ จ ริต ได้ แ ก่ ด้ า นการป้ อ งกั น และ
เฝ้าระวังด้านการป้องปรามด้านการปราบปราม ด้านการบริหารจัดการ
2.2.2 สบค.กอ.รมน. มีแผนที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยง ได้แก่ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
ประกอบด้วย
๑) บริการภาครัฐสะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน
2) ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกันก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล
3) โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็วและระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง
/๒.๓ แผนพัฒนา...

-5๒.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
๒.๓.๑ วัตถุประสงค์
1) เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ
วินัยมีค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจน
เป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
2) เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึง
ทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็ง
พึ่งพาตนเองได้
3) เพื่ อ ให้ เ ศรษฐกิ จ เข้ ม แข็ ง แข่ ง ขั น ได้ มี เ สถี ย รภาพ และมี ค วามยั่ ง ยื น
สร้างความเข้มแข็ง ของฐานการผลิต และบริการเดิมและขยายฐานใหม่ โดยการใช้นวัต กรรมที่เข้มข้นมากขึ้น
สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้า
4) เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุน
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
5) เพื่ อให้ก ารบริห ารราชการแผ่นดิน มี ประสิทธิภาพ โปร่ง ใส ทันสมั ย และ
มีการทางานเชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา
6) เพื่อให้มีการกระจายความเจริญ ไปสู่ภูมิภาค โดยการพัฒนาภาคและเมือง
เพื่อรองรับการพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่
7) เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่าง ๆ
ทั้ง ในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติไ ด้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง ให้ประเทศไทย
มีบทบาทหน้าที่ และสร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ ทั้งใน
ระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก
2.3.1.1 กอ.รมน. มีวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยง ดังนี้
1) เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม
มีระเบียบวินัยมีค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น
ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
2) เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน
สร้างความเข้มแข็ง ของฐานการผลิต และบริการเดิมและขยายฐานใหม่ โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น
สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้า
3) เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ให้สามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
4) เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย
และมีการทางานเชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา
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-62.3.1.2 สบค.กอ.รมน. มีวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยง ดังนี้
1) เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม
มีระเบียบวินัย มีค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น
ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
2) เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย
และมีการทางานเชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา
2.3.2 เป้าหมาย
1) คนไทยที่มีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา
และคุณธรรม จริยธรรม
2) การลดความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้และความยากจน
3) ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้
4) ทุ น ทางธรรมชาติ แ ละคุ ณภาพสิ่ งแวดล้ อมสามารถสนั บสนุ นการเติ บโตทาง
เศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคง อาหาร พลังงาน และน้า
5) มี ค วามมั่ น คงในเอกราชและอธิ ป ไตย สั ง คมปลอดภั ย สามั ค คี สร้ า ง
ภาพลักษณ์ที่ดีและเพิ่มความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย
6) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้
กระจายอานาจและมีส่วนร่วมจากประชาชนเป้าหมาย
2.3.2.1 กอ.รมน. มีเป้าหมายที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยง ดังนี้
1) ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารสนับสนุนการเติบโต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้า
2) มี ค วามมั่ น คงในเอกราชและอธิ ปไตย สัง คมปลอดภั ย สามั ค คี
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีและเพิ่มความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย
2.3.2.2 สบค.กอ.รมน. มีเป้าหมายที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงคือ มีระบบบริหาร
จัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอานาจและมีส่วนร่วมจากประชาชนเป้าหมาย
๒.๓.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย ๑๐ ยุทธศาสตร์
1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ให้ความสาคัญ
กับการวางรากฐาน การพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เพื่อให้คนไทยมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดี
ของสังคมได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีสุข
ภาวะที่ดีขึ้นคนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้และความสามารถเพิ่มขึ้น รวมทั้งสถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและ
มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น
2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้าในสังคมมุ่งเน้น
ลดปัญหาความเหลื่อมล้าด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกัน แก้ไขปัญหาความยากจน
เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ รวมทั้งเพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มี
ความเข้มแข็ง เพื่อให้ชุมชนพึ่งพาตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น
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-73) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็ง ทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
เน้นให้เศรษฐกิจเติบโตได้ตามศักยภาพและมีเสถียรภาพ ภาคส่ง ออกมีการพัฒนาจนสามารถขยายตัวและ
เป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ผลิตภาพการผลิตของประเทศเพิ่มขึ้น การลงทุนภาครัฐและ
เอกชนมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมาจากความร่วมมือกัน มากขึ้น ประชาชนและผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษี
มากขึ้น และประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงขึ้น นอกจากนี้ ยังเน้นให้เศรษฐกิจ
รายสาขามีการเติบโตอย่างเข้มแข็ง ภาคการเกษตรเน้นเกษตรกรรมยั่งยืนและให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นมีการ
พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ การท่องเที่ยวสามารถทารายได้และแข่งขันได้มากขึ้น วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจมากขึ้น ภาคการเงินมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
มุ่ง เน้น การรั กษาและฟื้น ฟูฐ านทรั พยากรธรรมชาติ การสร้า งความมั่ นคงด้ านน้า และการบริห ารจัด การ
ทรัพยากรน้าให้มีประสิทธิภาพการสร้างคุณภาพสิ่ง แวดล้อมที่ดี ลดมลพิษและลดผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชนและระบบนิเวศ การเพิ่มประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจก และขีดความสามารถในการปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
และลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจากสาธารณภัย
5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ
สู่ความมั่นคั่ งและยั่งยื น เน้นในเรื่องการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ใ ห้เป็นสถาบันหลักของ
ประเทศสังคมมีความสมานฉันท์ ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญ หาความมั่นคง ประชาชนในจัง หวัด
ชายแดนภาคใต้มีความปลอดภั ยในชีวิตและทรัพย์สิน มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้
เพิ่มขึ้นประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงกับนานาประเทศ ในการป้องกันภัยคุกคาม
ในรู ป แบบต่ า ง ๆ ควบคู่ ไ ปกั บ การรั ก ษาผลประโยชน์ ข องชาติ มี ค วามพร้ อ มต่ อ การรั บ มื อ ภั ย คุ ก คาม ทั้ ง
ภัยคุกคามทางทหารและภัยคุกคามอื่น ๆ และแผนงานด้านความมั่นคงมีการบูรณาการสอดคล้องกับนโยบาย
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติ
มิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย เร่งปฏิรูปการบริ หารจัดการภาครัฐ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริง จัง โดย
มุ่งเน้นในเรื่องการลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการ
ของภาครัฐรวมทั้งประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การปรับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้อยู่ในระดับ ที่ดีขึ้น และการลดจานวน
การดาเนินคดีกับผู้มิได้กระทาความผิด
7) ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ มุ่งเน้น
ในเรื่องการลดความเข้มของการใช้พลังงานและลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศ การพัฒนาระบบขนส่งทางราง
และทางน้าเพิ่มปริมาณการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง และขยายขีดสามารถในการรองรับ
ปริมาณผู้โดยสารของท่าอากาศยานในกรุงเทพมหานครและท่าอากาศยานในภูมิภาค การเพิ่มความสามารถ
ในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์และการอานวยความสะดวกทางการค้ า การพัฒนาด้านพลังงานเพื่อเพิ่มสัดส่วน
การใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย และลดการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า
การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล และการพัฒนาด้านสาธารณูปการ (น้าประปา)
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-88) ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
มุ่งเน้นการเพิ่มความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของประเทศ และการเพิ่มความสามารถในการประยุกต์
ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ
และคุณภาพชีวิตของประชาชน
9) ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่ เศรษฐกิจ มุ่งเน้นในเรื่องการลด
ช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมมากขึ้น การเพิ่มจานวนเมืองศูนย์กลางของ
จังหวัด เป็นเมืองน่าอยู่สาหรับคนทุกกลุ่มในสังคม พื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูง
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการเพิ่มมูลค่าการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน
10) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา มุ่ง เน้นในเรื่อง
การมีเครือข่ายการเชื่อมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจที่ครอบคลุมและมีการใช้ ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ การเพิ่ม
ระบบห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน ประเทศไทยเป็นฐานเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุน
ที่สาคัญในภูมิภาคอนุภูมิภาค อาเซียนและเอเชีย รวมทั้งมีการพัฒนาส่วนขยายจากแนวระเบียงเศรษฐกิจใน
อนุภูมิภาคให้ครอบคลุมภูมิภาคอาเซียนเอเชีย ตะวันออก และเอเชียใต้ และประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา
ที่สาคัญทั้งในทุกระดับ
สบค.กอ.รมน. มีภารกิจเกี่ยวข้อง ๒ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ให้ความสาคัญ
กับการวางรากฐาน การพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เพื่อให้คนไทยมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดี
ของสังคม ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีสุข
ภาวะที่ดีขึ้น คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้และความสามารถเพิ่มขึ้น รวมทั้งสถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็ง
และมีส่วนร่วม ในการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น
2) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติ
มิชอบและธรรมาภิบาล ในสังคมไทย เร่ง ปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง โดย
มุ่งเน้นในเรื่องการลด สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการ
ของภาครัฐ รวมทั้ง ประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การปรับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้อยู่ในระดับที่ดีขึ้น และการลดจานวนการ
ดาเนินคดีกับ ผู้มิได้กระทาความผิด
๒.๔ นโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕)
(๔ เป้าหมาย, ๑๖ นโยบาย, ๑๙ แผน)
๒.๔.๑ เป้าหมายและแนวทางการดาเนินการ จานวน ๔ เป้าหมาย
1) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2) การปกป้องและรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ
3) การพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมแห่งชาติและศักยภาพการป้องกันประเทศ
4) การรักษาความมั่นคงภายในประเทศและระหว่างประเทศ

/๒.๔.๒ นโยบาย...
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1) นโยบายที่ 1 เสริ ม สร้ า งความมั่ น คงของสถาบั น หลั ก ของชาติ แ ละการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2) นโยบายที่ 2 สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ
3) นโยบายที่ 3 ป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
4) นโยบายที่ 4 จัดระบบการบริหารจัดการชายแดนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
ข้ามพรมแดน
5) นโยบายที่ 5 สร้างเสริมศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ
6) นโยบายที่ 6 ปกป้อง รักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล
7) นโยบายที่ 7 จัดระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง
8) นโยบายที่ 8 เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน
9) นโยบายที่ 9 เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริตคอร์รัปชั่น
10) นโยบายที่ 10 เสริมสร้างความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์
11) นโยบายที่ 11 รั ก ษาความมั่ น คงของฐานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม
12) นโยบายที่ 12 เสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร
13) นโยบายที่ 13 พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง
ของชาติ
14) นโยบายที่ 14 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ
15) นโยบายที่ 15 พัฒนาระบบงานข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ
16) นโยบายที่ 16 เสริมสร้างดุลยภาพในการดาเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
2.4.2.1 กอ.รมน. มีนโยบายที่เกี่ยวข้องที่สาคัญ ดังนี้
1) นโยบายที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2) นโยบายที่ 2 สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ใน
ชาติ
3) นโยบายที่ 3 ป้อ งกั นและแก้ ไ ขการก่ อ ความไม่ ส งบในจัง หวั ด
ชายแดนภาคใต้
4) นโยบายที่ 5 สร้ างเสริ มศัก ยภาพการป้ องกั นและแก้ ไ ขปั ญ หา
ภัยคุกคามข้ามชาติ
5) นโยบายที่ 7 จัดระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง
6) นโยบายที่ 8 เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน
7) นโยบายที่ 9 เสริม สร้า งความมั่น คงของชาติจากภัย การทุจริ ต
คอร์รัปชั่น
8) นโยบายที่ 10 เสริมสร้างความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
และไซเบอร์
/9) นโยบายที่ 11...
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สิ่งแวดล้อม
10) นโยบายที่ 12 เสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร
11) นโยบายที่ 15 พัฒนาระบบงานข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ
2.4.2.2 สบค.กอ.รมน. มีนโยบายที่เกี่ยวข้อง ที่สาคัญ ได้แก่
1) นโยบายที่ ๑ เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2) นโยบายที่ ๘ เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน
3) นโยบายที่ ๙ เสริ ม สร้า งความมั่ น คงของชาติ จ ากภั ย การทุ จ ริ ต
คอร์รัปชั่น
๒.๔.๓ แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ จานวน 19 แผน
1) แผนที่ ๑ การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์
2) แผนที่ 2 การข่าวกรองและการประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคง
3) แผนที่ 3 การเสริมสร้างความมั่น คงของสถาบั นหลักของชาติภายใต้การ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
4) แผนที่ 4 การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ
5) แผนที่ 5 การพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ
6) แผนที่ 6 การสร้างความสามัคคีปรองดอง
7) แผนที่ 7 การป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
8) แผนที่ 8 การบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง
9) แผนที่ 9 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
10) แผนที่ 10 การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
11) แผนที่ 11 การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยทุจริต
12) แผนที่ 12 การรักษาความมั่นคงพื้นที่ชายแดน
13) แผนที่ 13 การรักษาความมั่นคงทางทะเล
14) แผนที่ 14 การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ
15) แผนที่ 15 การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์
16) แผนที่ 16 การรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ
17) แผนที่ 17 การรักษาความมั่นคงทางพลังงาน
18) แผนที่ 18 การรักษาความมั่นคงด้านอาหารและน้า
19) แผนที่ 19 การรักษาความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.4.3.1 กอ.รมน. มีแผนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1) แผนที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์
2) แผนที่ 2 การข่าวกรองและการประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคง
3) แผนที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติภายใต้
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
/4) แผนที่ 6...
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5) แผนที่ 7 การป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาความไม่ ส งบในจั ง หวั ด
ชายแดนภาคใต้
6) แผนที่ 8 การบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง
7) แผนที่ 9 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
8) แผนที่ 10 การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
9) แผนที่ 11 การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยทุจริต
10) แผนที่ 14 การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ
11) แผนที่ 15 การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์
12) แผนที่ 16 การรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ
13) แผนที่ 17 การรักษาความมั่นคงทางพลังงาน
14) แผนที่ 18 การรักษาความมั่นคงด้านอาหารและน้า
15) แผนที่ 19 การรักษาความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
2.4.3.2 สบค.กอ.รมน. มีแผนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
1) แผนที่ ๑ การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์
2) แผนที่ ๓ การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติภายใต้
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ส่วนที่ ๓ สาระสาคัญแผนปฏิบัติราชการ
๑.วิสัยทัศน์ของส่วนราชการ
สานักงานบริ หารงานบุคคล กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็ น
องค์กรหลักใน กำรกำหนดนโยบำย วำงแผน อำนวยกำร ดำเนินกำร และประสำนงำนเกี่ยวกับงำนธุรกำร
และงำนด้ำนบุคลำกรของ กอ.รมน.
๒. พันธกิจของส่วนราชการ
๒.1 กาหนดนโยบาย วางแผน อานวยการ ประสานงาน และกากับดูแลเกี่ยวกับกิจการ
ด้านบุคลากรของ กอ.รมน.
๒.2 ดาเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง ประกาศ แถลงการณ์ และ
แบบธรรมเนียมด้านบุคลากรของ กอ.รมน.
๒.3 ดาเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการบุคลากร การรักษาสถานภาพ การบรรจุ แต่งตั้ง
โอน ย้าย และการช่วยราชการของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ของ กอ.รมน.
๒.4 จัดทาแผนงาน โครงการ และงบประมาณด้านบุคลากรของ กอ.รมน.
๒.5 ดาเนินการด้านสิทธิบุคลากร การพัฒนาและรักษาขวัญ และสวัสดิการของบุคลากรของ
กอ.รมน.
๒.6 ดาเนินการพัฒนาบุคลากร และการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรของ กอ.รมน.

/๒.7 ดาเนินการ...
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กอ.รมน.
๒.8 รับผิดชอบงานการจัดการภายในสานักงาน งานพิธีภายใน กอ.รมน.
๒.9 ปฏิบัติงานร่วมกับส่วนราชการอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
๓. แผนปฏิบัติราชการ : การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม
๔. รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ : การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม
๑) แนวทางการพัฒนา
(1) บูรณาการกลไกการบริหารจัดการความมั่นคง
(2) บูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคง
2) เป้ าหมาย กลไกการบริห ารจั ด การความมั่ นคง มี ป ระสิ ทธิ ภ าพสูง ขึ้ น ตั วชี้ วั ดคื อ ระดั บ
ประสิทธิภาพการดาเนินงานของหน่วยงานด้านการจัดการความมั่นคง ร้อยละ ๘๐
๓) แผนงาน/โครงการ สาคัญ
(1) การขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอานวยการรักษาความมั่นคงตาม พ.ร.บ.
การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551
(2) การบริหารจัดการข้อมูลด้านความมั่นคงของ กอ.รมน.
5. ประมาณการวงเงินประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 จานวน 91,756,600 บาท
หน่วยรับผิดชอบ

วงเงินจัดสรร
ปี 2565

๑. งบบุคลากร

สบค.กอ.รมน.

76,181,900

๒. งบดาเนินงาน

สบค.กอ.รมน.

12,391,200

๓. งบรายจ่ายอื่น

สบค.กอ.รมน.

877,200

4. งบลงทุน

สบค.กอ.รมน.

1,619,900

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม/รายการปฏิบัติ

หมายเหตุ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

๑. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านความมั่นคง)
1.1 รายการบุคลากรภาครัฐรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศ

88,573,100

งบบุคลากร

76,181,900

88,573,100

1. เงินเดือนข้าราชการ

สบค.กอ.รมน.

48,223,000

๒. เงินประจาตาแหน่ง

สบค.กอ.รมน.

2,692,800
/๓. ค่าตอบแทน...
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๓. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

สบค.กอ.รมน.

วงเงินจัดสรร
ปี 2565
17,697,900

๔. ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว

สบค.กอ.รมน.

7,323,500

๕. ค่า พ.ส.ร. ข้าราชการ

สบค.กอ.รมน.

244,700

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม/รายการปฏิบัติ

หน่วยรับผิดชอบ

งบดาเนินงาน

12,391,200

๑. ค่าเช่าบ้าน

สบค.กอ.รมน.

1,767,600

๒. ค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการของข้าราชการ กอ.รมน.

สบค.กอ.รมน.

7,944,500

สบค.กอ.รมน.

445,600

๔. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

สบค.กอ.รมน.

1,220,800

๕. เงินสมทบกองทุนทดแทน

สบค.กอ.รมน.

52,700

๖. ค่าตอบแทนที่ปรึกษา

สบค.กอ.รมน.

960,000

๓. ค่าตอบแทนพิเศษกรณีเงินเดือนเต็มขั้นของข้าราชการ
และลูกจ้าง

2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง

3,183,500

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย
ภายใน
กิจกรรมที่ 1 : งานอานวยการ ประสานงานและเสริมการ
ปฏิบัติของหน่วยงานภาครัฐ
งบรายจ่ายอื่น

3,183,500
877,200
877,200

1. การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
1.1 รายการฝึกอบรมจริยธรรม
1.2 รายการจัดส่งข้าราชการไปอบรมและการจัดการ
บรรยายพิเศษเพื่อพัฒนาระบบบริหารงาน กอ.รมน.
1.๓ รายการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเสริมสร้าง
ความรู้และทักษะการปฏิบัติงาน

หมายเหตุ

435,600
สบค.กอ.รมน.

75,000

สบค.กอ.รมน.

110,600

สบค.กอ.รมน.

250,000

/2. การจ่าย...

