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กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 



 
 
 
 

ค าน า 
กอ.รมน. ได้ก ำหนดวิสัยทัศน์ เพื่อก้ำวไปสู่กำรเป็นหน่วยงำนภำครัฐในระบบรำชกำร ๔.๐ หรือ PMQA 4.0 

ซึ่งเป็นเป้ำหมำยท่ีท้ำทำยท่ำมกลำงบริบทและกระแสกำรเปล่ียนแปลงต่ำงๆ ท่ีเป็นพลวัต ซึ่งกำรพัฒนำ
องค์กำรและระบบกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล เป็นหนึ่งในระบบส ำคัญท่ีจ ำเป็นใน           
กำรขับเคล่ือนไปสู่กำรบรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่ำว คือ ระบบบริหำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคล ซึ่งเป็นปัจจัยแห่ง
ควำมส ำเร็จท่ีส ำคัญต่อกำรขับเคล่ือนภำรกิจหลักของ กอ.รมน. ให้บรรลุเป้ำหมำย ดังนั้น กอ.รมน. จ ำเป็นต้อง
มีกำรบริหำรจัดกำรก ำลังคนท่ีดี เริ่มต้ังแต่กระบวนกำรสรรหำ เลือกสรรและคัดเลือกบุคคลท่ีมีควำมรู้
ควำมสำมำรถเหมำะสมกับภำรกิจ กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลให้มีสมรรถนะท่ีพึงประสงค์ กำรส่งเสริม
ควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและกำรท ำงำน กำรสร้ำงขวัญก ำลังใจเพื่อธ ำรงรักษำบุคลำกร
ให้อยู่กับ กอ.รมน. รวมถึงกำรพัฒนำระบบรำชกำรและระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคลให้มีประสิทธิภำพและ 
ทันต่อบริบทท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยมีแผนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล กอ.รมน. ท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนำ
องค์กำร กอ.รมน. เป็นเข็มทิศน ำทำงในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของ กอ.รมน. 

ส ำหรับรำยงำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล กอ.รมน. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓            
เป็นกำรสะท้อนภำพรวมผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของ กอ.รมน. ซึ่งกำรจัดท ำรำยงำน
ฯ ฉบับนี้ ได้รับควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดีจำกหน่วยงำนภำยใน กอ.รมน. ท่ีมีหน้ำท่ีเกี่ยวข้องกับกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำจะเป็นประโยชน์ส ำหรับผู้บริหำรข้ำรำชกำรและบุคลำกร กอ.รมน.  
ใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรพัฒนำองค์กำรให้บรรลุตำมเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สารบัญ 
หน้า 

ส่วนที่ ๑ การบริหารทรัพยากรบุคคลของกอ.รมน. 
 ๑. ภารกิจ อ านาจ หน้าท่ี 1 
 ๒. โครงสร้างการจัดระเบียบราชการของ สบค.กอ.รมน. 1 
 ๓. แผนบริหารจัดการงานบุคคล กอ.รมน. พ.ศ. 2562-2564 2 
 ๔. การขับเคล่ือนการบริหารทรัพยากรบุคคลของ กอ.รมน. 3 
 ๕. สถิติอัตราก าลังคนของ กอ.รมน. 5 
 ๖. สถิติการสูญเสียอัตราก าลังของ กอ.รมน. 5 
 ๗. สถิติการบรรจุและแต่งต้ังข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง กอ.รมน. 6 

ส่วนที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ กอ.รมน. 
 ๑. สรุปโครงการส าคัญทางด้านการพัฒนาระบบราชการและการบริหารทรัพยากร 7 
  ของ กอ.รมน. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 
 ๒. สรุปการด าเนินการทางวินัยและเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 9 
 ๓. การรักษาบุคลากร 9 
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ส่วนที่ 1 การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กอ.รมน. 
 ๑. ภารกิจ อ านาจ หน้าที่ 

  ตาม พ.ร .บ.  การรั กษาความมั่ นคงภายในราชอาณาจักร  พ .ศ.  ๒๕๕๑,  ค า ส่ั ง               
ส านักนายกรัฐมนตรี ท่ี ๓๑๒/๒๕๖๒ ลง ๒๕ ต.ค. ๖๒ สบค. กอ.รมน. มีหน้าท่ีและอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
  ๑.1 ก าหนดนโยบาย วางแผน อ านวยการ ประสานงาน และก ากับดูแลเกี่ยวกับกิจการ    
ด้านบุคลากรของ กอ.รมน. 
  ๑.2 ด าเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ค าส่ัง ประกาศ แถลงการณ์ และ    
แบบธรรมเนียมด้านบุคลากรของ กอ.รมน. 
  ๑.3 ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการบุคลากร การรักษาสถานภาพ การบรรจุ แต่งต้ัง 
โอน ย้าย และการช่วยราชการของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการของ กอ.รมน. 
  ๑.4 จัดท าแผนงาน โครงการ และงบประมาณด้านบุคลากรของ กอ.รมน. 
  ๑.5 ด าเนินการด้านสิทธิบุคลากร การพัฒนาและรักษาขวัญ และสวัสดิการของบุคลากร  
ของ กอ.รมน. 
  ๑.6 ด าเนินการพัฒนาบุคลากร และการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรของ กอ.รมน. 
  ๑.7 ด าเนินการด้านการปกครอง การรักษาวินัย และการพิจารณาความผิดของบุคลากรของ 
กอ.รมน. 
  ๑.8 รับผิดชอบงานการจัดการภายในส านักงาน งานพิธีภายใน กอ.รมน. หรือตามท่ีได้รับ
มอบหมาย 
  ๑.9 ร่วมปฏิบัติงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการอื่นท่ีเกี่ยวข้อง หรือตามท่ี
ได้รับมอบหมาย 

 ๒. โครงสรา้งการจัดระเบียบบริหารราชการของ สบค.กอ.รมน. 

  ตามค าส่ัง กอ.รมน. ท่ี ๑๐๑๒/๒๕๖๒ ลง ๒๗ ต.ค. ๖๒ มีส่วนราชการดังต่อไปนี้  
  1. ฝ่ายธุรการ 
  2. ส่วนแผนและงบประมาณ 
  3. ส่วนงานสิทธิและสวัสดิการ 
  4. ส่วนบริหารจัดการบุคคล 
  5. ส่วนจัดการข้าราชการพลเรือน 

  ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของ สบค.กอ.รมน. คือ ผู้อ านวยการส านักบริหารงานบุคคล รับผิดชอบ 
ในการปฏิบัติราชการของ สบค.กอ.รมน. 
 
 
 

/โครงสร้างการจัด… 
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โครงสรา้งการจัด สบค.กอ.รมน. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 ๓. แผนบริหารจัดการงานบุคคล กอ.รมน. พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔ 

  สบค.กอ.รมน. ด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 256๓ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 และ
แผนบริหารจัดการงานบุคคล กอ.รมน. (2562-2564) ไว้ ดังนี้ 

  วิสัยทัศน์ 
   “บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพ มีความเป็นเลิศ มีสมรรถนะสูง มีคุณธรรมและ
ความเสียสละ” 

  เป้าประสงค์หลัก 
  พัฒนาทรัพยากรบุคคลของ กอ.รมน. ให้สามารถท างานได้ ท างานดี ได้รับความเช่ือมั่นใน

การบูรณาการด้านความมั่นคงระหว่างหน่วยงานภายนอก พัฒนาผู้อื่นได้ พร้อมเป็นผู้น าและสามารถบริหาร
ตามหลักธรรมาภิบาล 

  แผนงานท่ี ๑ บูรณาการการวางแผน อ านวยการ ประสานงาน ก ากับดูแล และเสริม       
การปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

   เป้าประสงค์ท่ี 1.๑ การพัฒนาระบบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
    กลยุทธ์ที่ 1.1.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในท่ีมีประสิทธิภาพและทันสมัย 

   เป้าประสงค์ท่ี 1.2 การพัฒนาบุคลากร 
    กลยุทธ์ที่ 1.2.1 ส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ(Career Path) 
    กลยุทธ์ที่ 1.2.2 พัฒนาและบ่มเพาะค่านิยมหลัก(Core Value) และวัฒนธรรมองค์กร 
กอ.รมน. 
    กลยุทธ์ที่ 1.2.3 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากร
บุคคล 
 

/แผนงานท่ี 2... 
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  แผนงานท่ี 2 พัฒนาศักยภาพการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กอ.รมน. 

   เป้าประสงค์ท่ี 2.๑ ปรับปรุงโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการองค์กร 
    กลยุทธ์ท่ี 2.1.1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง 
    กลยุทธ์ที่  2.1.2 พัฒนาและจัดท าระบบบริหาร จัดการความรู้อง ค์กรให้มี          
ความต่อเนื่อง 
    กลยุทธ์ท่ี 2.1.3 ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานหลัก และจัดท ามาตรฐานภาระงาน
บุคลากร 
    กลยุทธ์ที่ 2.1.4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารให้ทันสมัยและ
ครอบคลุมการปฏิบัติงานในทุกระดับพื้นท่ี 

 ๔. การขับเคลื่อนการบริหารทรัพยากรบุคคลของ กอ.รมน. 

  สบค.กอ.รมน. ได้ด าเนินการตามแนวนโยบายดังกล่าวให้สนองตอบต่อแผนบริหารจัดการงาน
บุคคล กอ.รมน. 
  การด าเนินงานตามนโยบาย 

  การบริหารทรัพยากรบุคคล 

   แผนงานท่ี ๑ บูรณาการการวางแผน อ านวยการ ประสานงาน ก ากับดูแล และเสริม   
การปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

   ผลการด าเนินงาน 
   1. มีการด าเนินการตามแผนจัดหาและบรรจุบุคลากรตามแนวทางของ กอ.รมน.          
ตามโครงสร้างและอัตราก าลังของ กอ.รมน. ท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับบทบาท ภารกิจ ทันต่อสถานการณ์    
การเปล่ียนแปลง และสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย 
   ๒. มีการจัดท าโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศในการบริหารและพัฒนาบุคลากร ระบบ
บริหารจัดการข้อมูลด้านบุคลากร ISOC (HRIS) เพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล รองรับการก้าวสู่การเป็น
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) 
    - พัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคลให้ทันสมัยเป็นปัจจุบัน 
    - พัฒนาระบบการรับรองเวลาราชการเป็นทวีคูณ 
   ๓ มีการจัดท าแนวทางความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path) และมีการเตรียมบุคลากร        
ให้พร้อมก้าวขึ้นสู่ต าแหน่งตามแนวทางของ กอ.รมน. ในการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรท่ีเหมาะสม 
    - ปรับปรุงต าแหน่งข้าราชการพลเรือนใน กอ.รมน. เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้บริหารใน
อนาคต 
     - ปรับปรุงต าแหน่งงานของข้าราชการพลเรือนประจ า กอ.รมน. 
   ๔. มีการจัดท าโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กร 
   5. มีการทบทวน/ปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงาน  
   6. จัดท าคู่มือปฏิบัติงานด้านสายงานก าลังพล และองค์ความรู้เผยแพร่บน website 
   7. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
 
 

/การพัฒนา… 
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  การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

   แผนงานท่ี 2 พัฒนาศักยภาพการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กอ.รมน. 

   ผลการด าเนินงาน 
    1. มีการพัฒนาศักยภาพ สมรรถนะ และความก้าวหน้าในวิชาชีพของบุคลากร รวมท้ัง
การติดตามและประเมินผลส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนฯ 
    2. มีการพัฒนาและจัดท าระบบบริหารจัดการความรู้ของ กอ.รมน. ให้มีความต่อเนื่อง 
     - จ านวนองค์ความรู้ท่ีน าขึ้นเผยแพร่บน website ๑๖ เรื่อง  
     - จ านวนคู่มือปฏิบัติงานท่ีน าขึ้นเผยแพร่บน website ๑๓๕ เรื่อง 
    3. มีการส่งเสริมและเสริมสร้างให้บุคลากรด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมในงาน
บริการ (Service Mind) 
     - บุคลากร กอ.รมน. (ส่วนกลาง) เข้ารับการอบรมในโครงการคุณธรรมจริยธรรม 
จ านวน 320 คน 
      - หน่วยงาน กอ.รมน. (ส่วนกลาง) ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมและเข้า
ร่วมกิจกรรม จ านวน 67 หน่วยงาน 
    4. มีการสรรหา บรรจุบุคลากรตามการปรับโครงสร้างและอัตราก าลังท่ีเหมาะสมและ
พร้อมต่อการปฏิบัติงานของ กอ.รมน. และทันต่อสถานการณ์การเปล่ียนแปลง ดังนี้ 
     - ข้าราชการช่วยราชการ กอ.รมน.  จ านวน  1,183  คน 
     - ข้าราชการพลเรือนประจ า กอ.รมน. จ านวน         8  คน 
     - พนักงานราชการ กอ.รมน.  จ านวน       34  คน 
    ๔. มีการอบรมปฐมนิเทศบุคลากรผ่านการเรียนรู้ ด้วยตนเองในรูปแบบบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) จ านวนผู้เข้ารับการอบรม 50 คน ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ทุกคน 
    5. มีการจัดท าแบบบรรยายลักษณะงาน (Job description)  
    ๖. มีการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา/เข้าร่วมกิจกรรม ในหัวข้อเกี่ยวกับ
พันธกิจด้านต่าง ๆ ของ กอ.รมน. จ านวนผู้เข้าร่วม ๖๙๖ คน 
     - จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา/เข้าร่วมกิจกรรมท่ี กอ.รมน. จัดขึ้น 
จ านวน ๑๐ หลักสูตร จ านวนผู้เข้าร่วม ๖7๖ คน 
     - จัดส่งผู้บริหารใน กอ.รมน. เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหาร จ านวน 10 
หลักสูตร จ านวนผู้เข้ารับการอบรม 9 คน 
     - จัดส่งข้าราชการเข้ารับการศึกษาอบรมกับหน่วยงาน/หลักสูตรภายนอก จ านวน 
14 หลักสูตร จ านวนผู้เข้ารับการอบรม 23 คน 
     - จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา/เข้าร่วมกิจกรรม ในหัวข้อเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีและสารสนเทศ และด้านดิจิทัลท่ี กอ.รมน. จัดขึ้น จ านวน 1 หลักสูตร จ านวนผู้เข้าร่วม 104 ราย 

 
 
 

/๕. สถิติอัตราก าลัง… 
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 ๕. สถิติอัตราก าลังคนของ กอ.รมน. 

  ตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ 
“เจ้าหน้าท่ีของรัฐ” เป็นทรัพยากรบุคคลหรือก าลังคนของ กอ.รมน. ประกอบด้วยข้าราชการ พนักงาน และ
ลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ 
   ๑) ข้าราชการ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้ 
     (๑) ข้าราชการช่วยราชการ (พลเรือน, ต ารวจ, ทหาร) 
     (๒) ข้าราชการพลเรือนประจ า กอ.รมน. 
   ๒) ลูกจ้าง กอ.รมน. หมายถึง ลูกจ้างช่ัวคราว โดยไม่รวมถึงพนักงานราชการ เป็นบุคคลซึ่ง
ได้รับการแต่งต้ังให้ปฏิบัติงานของ กอ.รมน. โดยได้รับค่าจ้างจากเงินงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓  
   ๓) พนักงานราชการ กอ.รมน. หมายถึง บุคคลซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้าง โดยได้รับ
ค่าตอบแทนจากเงินงบประมาณหมวดค่าตอบแทนของ กอ.รมน.  

รายละเอียดสถิติอัตราก าลังคนของ กอ.รมน. ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 

ประเภท อัตราอนุมัติ (ต าแหน่ง) อัตราบรรจุจริง
(ต าแหน่ง) 

อัตราว่าง(ต าแหน่ง) 

ข้าราชการช่วยราชการ 1,452 1,183 269 
ข้าราชการพลเรือน
ประจ า กอ.รมน. 

171 128 43 

ลูกจ้างช่ัวคราว กอ.รมน. 52 51 1 (เสียชีวิต) 
พนักงานราชการ 113 101 12 

รวม 1,788 1,463 79 
 
 ๖. สถิติการสูญเสียอัตราก าลังของ กอ.รมน. 

  สาเหตุของการสูญเสียก าลังคน กอ.รมน. ประกอบด้วย 
   1) การพ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (เกษียณอายุ
ราชการ) 
   2) การถึงแก่กรรม 
   3) การลาออก 
   4) การถกูส่ังให้ออกหรือถูกส่ังปลดออก 
   5) การโอนไปรับราชการสังกัดอื่น 

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ กอ.รมน. มีอัตราการสูญเสียอัตราก าลัง กอ.รมน. จ านวน 541 
ราย แยกเป็น ข้าราชการช่วยราชการ จ านวน 503 ราย, ข้าราชการพลเรือนประจ า กอ.รมน. จ านวน 11 ราย, 
ลูกจ้าง จ านวน 14 ราย และพนักงานราชการ จ านวน 13 ราย 
 
 
 

/รายละเอียดสถิติ… 
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รายละเอียดสถิติการสูญเสียอัตราก าลังของ กอ.รมน. ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 

สาเหตุ 
การสูญเสีย 

เกษียณอายุ
ราชการ 

ถึง 
แก่กรรม 

ลาออก พ้น
หน้าที่ 

ถูกไล่ออก/
ปลดออก 

โอนไปรับ
ราชการอื่น 

รวม 

ข้าราชการ
ช่วยราชการ 

69 2 - 432 - - 503 

ข้าราชการ
พลเรือน 

4 - 4  - 3 11 

ลูกจ้าง 14 - -  - - 14 
พนักงาน
ราชการ 

- - 13  - - 13 

รวม 87 2 17 432 - 3 541 
 
 ๗. สถิติการบรรจุและแต่งต้ังข้าราชการช่วยราชการ ข้าราชการพลเรือนประจ า กอ.รมน. 
ลูกจ้างและพนักงานราชการ กอ.รมน. 

  กอ.รมน. ด าเนินการสรรหาบุคคล เพื่อให้ได้บุคคลท่ีมีความสามารถ มีคุณภาพและเหมาะสม
กับภารกิจท่ีหลากหลายและสลับซับซ้อน โดยยึดหลักสมรรถนะ  ท้ังในการวัดความรู้ ความสามารถ และ     
การสัมภาษณ์ สังเกตและการประเมินพฤติกรรม ด้วยการด าเนินการอย่างเสมอภาคเป็นธรรมและโปร่งใส   
โดยผู้ท่ีจะเข้ามาช่วยราชการหรือรับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนประจ า กอ.รมน. ต้องมีคุณสมบัติท่ัวไปและ
ไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ กอ.รมน. มีการบรรจุข้าราชการช่วยราชการ กอ.รมน. จ านวน
1,183 ราย, ข้าราชการพลเรือนประจ า กอ.รมน. จ านวน 8 ราย และพนักงานราชการ จ านวน 34 ราย  

รายละเอียดสถิติการบรรจุและแต่งต้ังข้าราชการช่วยราชการ ข้าราชการพลเรือนประจ า กอ.รมน. ลูกจ้าง
และพนักงานราชการ กอ.รมน. ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 

บรรจุ/แต่งต้ัง และจ้าง ข้าราชการช่วยราชการ ข้าราชการพลเรือนประจ า 
กอ.รมน. 

พนักงานราชการ   
กอ.รมน. 

จ านวน (ราย) 1,183 8 34 
รวม 1,225 

 
 
 

/ส่วนท่ี 2 การพัฒนา… 
 
 
 
 
 



-7- 
 

ส่วนที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ กอ.รมน. 
 สบค.กอ.รมน. ให้ความส าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ กอ.รมน. ให้มีทักษะความรู้ 
ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพท่ีเหมาะสมกับการปฏิบัติงานใน กอ.รมน. และเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม  
อันถือเป็นภารกิจส าคัญตามแผนพัฒนา กอ.รมน. โดยมุ่งเน้นให้บุคลากร กอ.รมน. เป็นผู้ปฏิบัติงานแบบ       
มืออาชีพ มีขีดสมรรถนะสามารถรองรับภารกิจท่ีท้าทายของ กอ.รมน. รวมท้ังเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นท่ี
เช่ือมั่นของประชาชนและหน่วยราชการอื่น โดยหน่วยงานหลักด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของ กอ.รมน.
ประกอบด้วย สบค.กอ.รมน. และ นขต.กอ.รมน. ซึ่งจะต้องบูรณาการการท างานร่วมกัน เพื่อวางรากฐานและ
ก าหนดทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคล กอ.รมน. ให้สอดรับและสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจและ
การบริหารราชการของ กอ.รมน. ให้สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ โดยเฉพาะสามารถตอบสนองต่อ
ความคาดหวังของประชาชนท่ีมีต่อ กอ.รมน. ได้อย่างเต็มศักยภาพ 

 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ กอ.รมน. มีทิศทางและแนวทางการขับเคล่ือนท่ีชัดเจน ซึ่งเป็นไป
ตามแผนบริหารจัดการงานบุคคล กอ.รมน. พ.ศ. 2562-2564 ประกอบด้วย 2 แผนงาน ดังนี้ 

  แผนงานท่ี ๑ บูรณาการการวางแผน อ านวยการ ประสานงาน ก ากับดูแล และเสริมการ
ปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

  แผนงานท่ี 2 พัฒนาศักยภาพการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กอ.รมน. 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ ข้าราชการช่วยราชการ, ข้าราชการพลเรือนประจ า กอ.รมน. 
พนักงาน และลูกจ้าง กอ.รมน. ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ และเทคนิคการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์  พันธกิจ และตรงตามภารกิจท่ีรับผิดชอบตามแผนพัฒนาข้าราชการช่วยราชการ, ข้าราชการพล
เรือนประจ า กอ.รมน. พนักงานและลูกจ้าง กอ.รมน. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ ซึ่งขับเคล่ือนด้วย
โครงการต่างๆ โดยมีผู้เข้าร่วมตามแผนของทาง กอ.รมน. และหน่วยราชการอื่นจัดขึ้นผ่านการฝึกอบรม จ านวน 
11 โครงการ จ านวน 696 คน งดจัดการอบรมสัมมนา จ านวน 9 โครงการ เนื่องจากเป็นไปตามมาตรการ 
การป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของรัฐบาล โดยสรุปได้ดังตารางต่อไปนี้ 

 ๑. สรุปโครงการส าคัญทางด้านการพัฒนาระบบราชการและการบริหารทรัพยากรบุคคลของ 
กอ.รมน. ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
 
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม จ านวน 

ผู้เข้าอบรม 
(คน) 

หมายเหตุ 

1. การจัดส่งข้าราชการไปอบรมและการจัดการบรรยาย
พิเศษเพื่อพัฒนาระบบบริหารงาน 

20  

2. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความรู้และ
ทักษะการปฏิบัติงาน 

2  

3. การฝึกอบรมจริยธรรม 320  
4. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างการตระหนักรู้

ข้อมูลข่าวสารเพื่อการมีส่วนร่วมต่อความมั่นคงของ 
กอ.รมน. ประจ าปี 2563 
 

18  
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม จ านวน 
ผู้เข้าอบรม 

(คน) 

หมายเหตุ 

5. การอบรมเทคนิคการปฏิบัติการข่าวสารในยุคดิจิทัล 
ประจ าปี 2563 

20  

6. การสัมมนาระดมองค์ความรู้ด้านความมั่นคง 18  
7. การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อแถลงผลการปฏิบัติงาน

ตามแผนแม่บท 
11  

8. อบรมปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนประจ า กอ.รมน. 
และพนักงานราชการ กอ.รมน. ท่ีบรรจุใหม่ (รูปแบบ
ออนไลน์) 

33  

9. โครงการเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงานโดยการ
เรียนรู้ด้วยตนเองในรูปแบบบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 

50  

10. โครงการพัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
เผยแพร่ข้อมูลท่ีกระทบต่อความมั่นคง 

104  

11. หลักสูตรเจ้าหน้าท่ีจัดการด้านความมั่นคง พ.ศ. 2563  
รุ่นท่ี 1 

100  

12. การพัฒนาองค์การเพื่อมุ่งสู่ราชการ 4.0 งดอบรม มาตรการป้องกันโควิด-19 
13. สัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะท างานด้านมวลชน งดอบรม มาตรการป้องกันโควิด-19 
14. การสานสัมพันธ์บุคลากรเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็น

เลิศ 
งดอบรม มาตรการป้องกันโควิด-19 

15. การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการติดตามความคืบหน้า
การปฏิบัติตามแผนแม่บท 

งดอบรม มาตรการป้องกันโควิด-19 

16. การสัมมนาเ ชิงปฏิบั ติการ เสริมสร้ างและพัฒนา
เครือข่ายการบูรณาการความมั่นคง 

งดอบรม มาตรการป้องกันโควิด-19 

17. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างโอกาสเชิงกลยุทธ์ งดอบรม มาตรการป้องกันโควิด-19 
18. การสัมมนาระดมความคิดเห็นเพื่อจัดท าประมาณการ

ภัยคุกคามด้านความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
งดอบรม มาตรการป้องกันโควิด-19 

19. การสัมมนาเชิงวิชาการในการปฏิบัติราชการ กอ.รมน. 
ร่วมกับหน่วย จเร กอ.รมน. และด้านความมั่นคงต่างๆ 

งดอบรม มาตรการป้องกันโควิด-19 

20. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือน 

งดอบรม มาตรการป้องกันโควิด-19 

 
 
 

/๒. สรุปการด าเนินการ… 
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 ๒. สรุปการด าเนินการทางวินัยและการเสริมสรา้งคุณธรรมและจริยธรรมของ กอ.รมน. ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 

แบบรายงานเร่ืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ข้าราชการ และบุคลากร กอ.รมน. 
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 

ล าดับ ประเภท 
ผู้ถูก

ร้องเรียน 

การทุจริต 
ต่อ

ต าแหน่ง
หน้าท่ี 

จริยธรรม ผลการด าเนินงาน  
รวม การบริหาร ความเป็นธรรม พฤติกรรม อยู่

ระหว่าง 
ตรวจสอบ 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ
ทางวินัย 

ยุติ 

1. ข้าราชการ - - - - - - - - 
2. ลูกจ้าง - - - - - - - - 
3. พนักงาน

ราชการ 
- - - - - - - - 

รวม - - - - - - - - 

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ กอ.รมน. ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง กอ.รมน. 

 ๓. การรักษาบุคลากร 

   นอกเหนือจากเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน และความก้าวหน้าในราชการ ซึ่งเป็นการตอบ
แทนการปฏิบัติงานในแต่ละระดับแล้ว ยังมีสิทธิประโยชน์และสวัสดิการท่ี กอ.รมน. จัดให้มีเพื่อท าให้บุคลากร    
กอ.รมน. รู้สึกสะดวกสบายและมีความมั่นคงในชีวิต ช่วยให้การท างานเป็นไปด้วยดี ซึ่งท้ังสวัสดิการและ
ประโยชน์เกื้อกูลเป็นส่ิงส าคัญยิ่งในการสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่ข้าราชการพนักงานและลูกจ้าง กอ.รมน.  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จูงใจให้ผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถเข้ามาปฏิบัติงานกับ กอ.รมน. และ
รักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพให้อยู่กับ กอ.รมน. ต่อไป 

  สวัสดิการ คือ ค่าตอบแทนท่ีทางราชการจัดให้แก่ทรัพยากรบุคคลในฐานะท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีของ
องค์การ เพื่อช่วยให้มีความมั่นคงในชีวิต ตลอดจนเป็นเครื่องมือส าคัญในการเสริมสร้างขวัญก าลังใจให้แก่
ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง กอ.รมน. เพื่อปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบังเกิดผลตามเป้าหมาย 
โดยสวัสดิการของ กอ.รมน. มีท้ังท่ีก าหนดให้เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ดังนี้ 
    - การลา 
    - เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 
    - เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 
    - โครงการสวัสดิการเงินกู้ฉุกเฉิน 
    - เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
    - บ าเหน็จบ านาญ 
 
 
 

/ประโยชน์เกื้อกูล… 
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  ประโยชน์เกื้อกูล คือ ค่าตอบแทนท่ี กอ.รมน. จัดให้แก่ทรัพยากรบุคคลในฐานะท่ีเป็น
เจ้าหน้าท่ีขององค์การ เพื่อช่วยอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน เป็นเครื่องมือส าคัญในการส่งเสริมและ
สร้างขวัญก าลังใจให้แก่ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง กอ.รมน. เพื่อปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ 
บังเกิดผลตามเป้าหมาย ได้แก่ 
    - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
    - เงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว และเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ 

  สวัสดิการอื่นๆ ของ กอ.รมน. เป็นสวัสดิการท่ี กอ.รมน. จัดขึ้นนอกเหนือจากสวัสดิการและ
ประโยชน์เกื้อกูลหลักท่ีข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง กอ.รมน. สมควรได้รับอยู่แล้ว ได้แก่ 
    - สหกรณ์ออมทรัพย์  
    - การฌาปนกิจสงเคราะห์ 
    - สวัสดิการข้าราชการ เพื่อให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือด้านการเงิน 
 

*********************** 
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แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2564 

สบค.กอ.รมน. 

สวนที่ ๑ บทสรปุผูบรหิาร 

 แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔ ของสํานักบริหารงานบุคคล กองอํานวยการ   
รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จัดทําข้ึนโดยมีกรอบแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ ไดแก ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ 
ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒       
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  แผนปฏิรูปประเทศ นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ (พ.ศ. 
๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) เพื่อกอใหเกิดการเช่ือมโยงในทิศทางเดียวกันอยางเปนรูปธรรมและสอดคลองกับบริบท 
ท่ีเปล่ียนแปลงไป    มากข้ึน เพื่อมุงสูการพัฒนาอยางยั่งยืนท่ีแทจริง จากการวิเคราะหและการมีสวนรวมภายใน
หนวยไดมีการพัฒนา วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย ตัวช้ีวัด และแนวทางการพัฒนาในแผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ ๒๕๖๔    อยางตอเนื่อง สําหรับกลยุทธ/แนวทางพัฒนา ไดใชแผนแมบทยอย เปนกลยุทธ/แนวทาง
พัฒนาของหนวย ตามท่ีรัฐบาลไดใชหลักการ ทางวิชาการ และประสบการณจากบุคลากรท้ังประเทศจัดทําข้ึน  
อันเปนผลใหมีความสอดคลองตามท่ียุทธศาสตรชาติดานความมั่นคงไดกําหนดไว คือ “ประเทศชาติมั่นคง 
ประชาชนมีความสุข” โดยมีเปาหมายสําคัญ ประกอบดวย ประชาชนอยูดี กินดี และมีความสุข บานเมืองมี 
ความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ 

วิสัยทัศนของสวนราชการ 
  สํานักบริหารงานบุคคล กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เปนองคกรหลัก 
ในการกําหนดนโยบาย วางแผน อํานวยการ ดําเนินการ และประสานงานเกี่ยวกับงานธุรการ และงานดาน
บุคลากรของ กอ.รมน. 

พันธกิจของสวนราชการ 
  1. กําหนดนโยบาย วางแผน อํานวยการ ประสานงาน และกํากับดูแลเกี่ยวกับกิจการดานบุคลากร
ของ  กอ.รมน. 
  2. ดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ คําส่ัง ประกาศ แถลงการณ และแบบธรรมเนียม    
ดานบุคลากรของ กอ.รมน. 
  3. ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการบุคลากร การรักษาสถานภาพ การบรรจุ แตงต้ัง โอน ยาย 
และการชวยราชการของขาราชการ ลูกจาง และพนักงานราชการ ของ กอ.รมน. 
  4. จัดทําแผนงาน โครงการ และงบประมาณดานบุคลากรของ กอ.รมน. 
  5. ดําเนินการดานสิทธิบุคลากร การพัฒนาและรักษาขวัญ และสวัสดิการของบุคลากรของ กอ.รมน. 
  6. ดําเนินการพัฒนาบุคลากร และการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรของ กอ.รมน. 
  7. ดําเนินการดานการปกครอง การรักษาวินัย และการพิจารณาความผิดของบุคลากรของ กอ.รมน. 
  8. รับผิดชอบงานการจัดการภายในสํานักงาน งานพิธีภายใน กอ.รมน. 
  9. ปฏิบัติงานรวมกับสวนราชการอื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย 

แผนปฏิบัติราชการเร่ือง  
    ๑. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองครวม 
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 สวนที่ ๒ ความสอดคลองกบัแผน ๓ ระดบั ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

 ๒.๑ ยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับท่ี ๑) 

  1. ยุทธศาสตรชาติ แผนระดับท่ี ๑ ยุทธศาสตรชาติ (๑) ดานความม่ันคง 

    ๑.๑ เปาหมาย   
                  ๑.๑.1 บานเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ 
 ๑.๒ สบค.กอ.รมน. สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร 1 ประเด็น  
                   ๑.๒.1 การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองครวม เพื่อใหกลไกสําคัญตาง ๆ 
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถสงเสริมและสนับสนุนการบริหารและพัฒนาประเทศไดอยางแทจริงเปน
รูปธรรม มีการใชหลักธรรมาภิบาล และการบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด และมีประสิทธิภาพ สามารถขจัด
ปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบอยางจริงจัง เกิดความมั่นใจไดวา หนวยงานรับผิดชอบท้ังหลักและรองพรอม
รับมือกับภัยคุกคาม ทุกรูปแบบท้ังในปจจุบันและอนาคต  
 ๑.๓ การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
  ๑.๓.1 บานเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ เพื่อเรงรัดดําเนินการแกไขปญหา     
ดานความมั่นคงทุกมิติและทุกระดับ ท่ีมีอยูในปจจุบันอยางจริงจังใหหมดไปในท่ีสุด พรอมท้ังพัฒนากลไกเฝาระวัง    
แจงเตือน ปองกัน และแกไขปญหาดานความมั่นคง ท่ีอาจจะเกิดข้ึนใหมอยางเปนรูปธรรม รวมถึงพิทักษรักษาไว    
ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย เอกราช อธิปไตย บูรณภาพแหงอาณาเขตและเขตท่ีประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย เกียรติภูมิ
และผลประโยชนของชาติ ความมั่นคงของรัฐ และความสงบเรียบรอยของประชาชน และการพัฒนาประเทศ 
ตามท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย โดยมีแนวคิดในการดําเนินการท่ีสําคัญ คือ การวิเคราะห 
และระบุสาเหตุที่แทจริงของปญหาในแตละเรื ่องใหชัดเจน วางแผนบูรณาการในการแกไขปญหาตามลําดับ 
ความเรงดวน  ของปญหา มีการติดตามตรวจสอบท่ีเปนรูปธรรม ตลอดจนพัฒนากลไกในการเฝาระวัง แจงเตือน 
ปองกัน และแกไขปญหาท้ังท่ีมีอยูในปจจุบันและอาจจะเกิดข้ึนใหมใหชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 

  ๒. ยุทธศาสตรชาติ แผนระดับท่ี ๒ 

 ๒.๑ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นท่ี ๑ ความม่ันคง 
  2.1.๑ เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ 
  2.1.๑.1 บานเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ เพื่อเรงรัดดําเนินการแกไข
ปญหาดานความมั่นคงทุกมิติและทุกระดับ ท่ีมีอยูในปจจุบันอยางจริงจังใหหมดไปในท่ีสุด พรอมท้ังพัฒนากลไก    
เฝาระวัง แจงเตือน ปองกัน และแกไขปญหาดานความมั่นคงท่ีอาจจะเกิดข้ึนใหมอยางเปนรูปธรรม รวมถึงพิทักษรักษา
ไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย เอกราช อธิปไตย บูรณภาพแหงอาณาเขตและเขตท่ีประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย
เกียรติภูมิและผลประโยชนของชาติ ความมั่นคงของรัฐ และความสงบเรียบรอยของประชาชน และการพัฒนาประเทศ 
ตามท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย โดยมีแนวคิดในการดําเนินการท่ีสําคัญ คือ การวิเคราะหและ
ระบุสาเหตุท่ีแทจริงของปญหาในแตละเรื่องใหชัดเจน วางแผนบูรณาการในการแกไขปญหาตามลําดับความเรงดวนของ
ปญหา มีการติดตามตรวจสอบท่ีเปนรูปธรรม ตลอดจนพัฒนากลไกในการเฝาระวัง แจงเตือน ปองกัน และแกไขปญหา
ท้ังท่ีมีอยูในปจจุบันและอาจจะเกิดข้ึนใหมใหชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 
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                 ๒.2 แผนการปฏิรูปประเทศ ตองดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ 
ประกอบดวย ประเทศชาติมีความสงบเรียบรอย มีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข เปนธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียม
กัน  เพื่อขจัดความเหล่ือมลํ้า มีคุณภาพชีวิตท่ีดี และมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ ท้ังนี้ การปฏิรูปประเทศตอง
สอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตรชาติมีดังนี้  
           ๒.๒.๑ ดานการเมือง  
            ๒.๒.๒ ดานการบริหารราชการแผนดิน 
            ๒.๒.๓ ดานกฎหมาย 

  ๒.๒.๔ ดานกระบวนการยุติธรรม 
  ๒.๒.๕ ดานเศรษฐกิจ 
  ๒.๒.๖ ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
  ๒.๒.๗ ดานสาธารณสุข  
  ๒.๒.๘ ดานส่ือสารมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ๒.๒.๙ ดานสังคม 
  ๒.๒.๑๐ ดานพลังงาน 
  ๒.๒.๑๑ ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต   
  ๒.๒.๑๒ ดานการศึกษา 

  สบค.กอ.รมน. มีแผนท่ีเกี่ยวของดานการบริหารราชการแผนดิน มีวัตถุประสงค เพื่อ  
   (๑) สรางระบบบริหารงานบุคคลภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน 
สามารถตอบสนองความตองการและความคาดหวังของประชาชนท่ีหลากหลายไดอยางมีประสิทธิภาพ 
(Customized Public Service) 
   (๒) พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลหนวยงาน-ภาครัฐใหทันสมัย กะทัดรัด 
ปรับตัวไดทันตอการเปล่ียนแปลง (Agile Struture) และระบบงานภาครัฐผลสัมฤทธิ์สูง 

        ๒.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
 ๒.๓.๑ วัตถุประสงค   
    2.3.1.1 เพื่อวางรากฐานใหคนไทยเปนคนท่ีสมบูรณ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ
วินัยมีคานิยมท่ีดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุน ตลอดจนเปน
คนเกง ท่ีมีทักษะความรูความสามารถและพัฒนาตนเองไดตอเนื่องตลอดชีวิต 
    2.3.1.2 เพื่อใหคนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมไดรับความเปนธรรม
ในการเขาถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพ ผูดอยโอกาสไดรับการพัฒนาศักยภาพ รวมท้ังชุมชน               
มีความเขมแข็งพึ่งพาตนเองได 
 2.3.1.3 เพื่อใหเศรษฐกิจเขมแข็ง แขงขันได มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน         
สรางความเขมแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม โดยการใชนวัตกรรมท่ีเขมขนมากข้ึน         
สรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสรางความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ํา 
 2.3.1.4 เพื่อรักษาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดลอมให
สามารถสนับสนุนการเติบโตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมและการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 
 2.3.1.5 เพื่ อใหการบริหารราชการแผนดินมีประสิทธิภาพ โปรงใส ทันสมัย และ 
มีการทํางาน  เชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 
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 2.3.1.6 เพื่อใหมีการกระจายความเจริญไปสูภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมือง    
เพื่อรองรับการพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม 
 2.3.1.7 เพื่อผลักดันใหประเทศไทยมีความเช่ือมโยง (Connectivity) กับประเทศตาง ๆ  
ท้ังในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติไดอยางสมบูรณและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังใหประเทศไทยมีบทบาท
นําและสรางสรรคในดานการคา การบริการ และการลงทุนภายใตกรอบความรวมมือตาง ๆ 

 สบค.กอ.รมน. มีวัตถุประสงคท่ีเกี่ยวของ คือ ขอ 2.3.1.1 เพื่อวางรากฐานใหคนไทยเปน
คนท่ีสมบูรณ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยมีคานิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและ
สุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุน ตลอดจนเปนคนเกง ท่ีมีทักษะความรูความสามารถและพัฒนาตนเองไดตอเนื่อง
ตลอดชีวิต 

 2.3.2 เปาหมาย  
  2.3.2.1 คนไทยท่ีมีคุณลักษณะเปนคนไทยท่ีสมบูรณ 
  2.3.2.2 การลดความเหล่ือมลํ้าทางดานรายไดและความยากจน 
  2.3.2.3 ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันได 
  2.3.2.4 ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดลอมสามารถสนับสนุนการเติบโต 
ท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม มีความมั่นคง อาหาร พลังงาน และน้ํา 
  2.3.2.5 มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สรางภาพลักษณ
ดีและเพิ่มความเช่ือมั่นของนานาชาติตอประเทศไทย 
  2.3.2.6 มีระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรงใส ตรวจสอบได 
กระจายอํานาจและมีสวนรวมจากประชาชนเปาหมาย 

 สบค.กอ.รมน. มีเปาหมายท่ีเกี่ยวของ คือ ขอ 2.3.2.6 มีระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีมี
ประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรงใส ตรวจสอบได กระจายอํานาจและมีสวนรวมจากประชาชนเปาหมาย 

  ๒.๓.๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ ประกอบดวย ๑๐ ยุทธศาสตร ซึ่งเกี่ยวของกับ
ภารกิจ ของ สบค.กอ.รมน. ๒ ยุทธศาสตร ดังนี้ 
  ยุทธศาสตรท่ี ๑ การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษยใหความสําคัญกับ        
การวางรากฐาน การพัฒนาคนใหมีความสมบูรณ เพื่อใหคนไทยมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ีดี 
ของสังคม ไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง มีสุขภาวะ 
ท่ีดีข้ึน คนทุกชวงวัยมีทักษะ ความรูและความสามารถเพิ่มข้ึน รวมท้ังสถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งและมีสวน
รวม ในการพัฒนาประเทศเพิ่มข้ึน 
  ยุทธศาสตรท่ี ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาล ในสังคมไทย เรงปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจัง โดยมุงเนนในเรื่อง
การลดสัดสวนคาใชจายดานบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการใหบริการของภาครัฐ 
รวมท้ัง ประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่ีดีขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน การปรับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริตใหอยู ในระดับท่ีดี ข้ึน และการลดจํานวน 
การดําเนินคดีกับผูมิไดกระทําความผิด 
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 ๒.๔ นโยบายและแผนระดับชาติ วาดวยความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕)         
(๔ เปาหมาย, ๑๖ นโยบาย, ๑๙ แผน) 

  ๒.๔.๑ เปาหมายและแนวทางการดําเนินการ ๔ เรื่อง ไดแก การเสริมสรางความมั่นคงของ
สถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 ๒.๔.๒ นโยบายความมั่นคงแหงชาติ จํานวน ๑๖ ดาน  
  สบค.กอ.รมน. มีนโยบายท่ีเกี่ยวของ ท่ีสําคัญไดแก 
   นโยบายท่ี ๑ เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
   นโยบายท่ี ๘ เสริมสรางความเขมแข็งและภูมิคุมกันความมั่นคงภายใน 
   นโยบายท่ี ๙ เสริมสรางความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริตคอรรัปชัน 
 ๒.๔.๓ แผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ  
   แผนท่ี ๑ การเสริมสรางความมั่นคงของมนุษย 
   แผนท่ี ๓ การเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติภายใตการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
  สบค.กอ.รมน. มีแผนท่ีเกี่ยวของ ไดแก 
   แผนท่ี ๑ การเสริมสรางความมั่นคงของมนุษย 
       แผนท่ี ๓ การเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติภายใตการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

สวนที่ ๓ สาระสําคัญแผนปฏิบัติราชการ 

  ๑.วิสัยทัศนของสวนราชการ 
 สํานักบริหารงานบุคคล กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เปนองคกรหลัก 

ในการกําหนดนโยบาย วางแผน อํานวยการ ดําเนินการ และประสานงานเกี่ยวกับงานธุรการ และงานดาน
บุคลากร ของ กอ.รมน. 

  ๒. พันธกิจของสวนราชการ 
    ๒.1 กําหนดนโยบาย วางแผน อํานวยการ ประสานงาน และกํากับดูแลเกี่ยวกับกิจการ 
ดานบุคลากรของ กอ.รมน. 
    ๒.2 ดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ คําส่ัง ประกาศ แถลงการณ และแบบธรรมเนียม
ดานบุคลากรของ กอ.รมน. 
    ๒.3 ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการบุคลากร การรักษาสถานภาพ การบรรจุ แตงต้ัง โอน 
ยาย และการชวยราชการของขาราชการ ลูกจาง และพนักงานราชการ ของ กอ.รมน. 
    ๒.4 จัดทําแผนงาน โครงการ และงบประมาณดานบุคลากรของ กอ.รมน. 
    ๒.5 ดําเนินการดานสิทธิบุคลากร การพัฒนาและรักษาขวัญ และสวัสดิการของบุคลากรของ  
กอ.รมน. 
    ๒.6 ดําเนินการพัฒนาบุคลากร และการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรของ กอ.รมน. 
    ๒.7 ดําเนินการดานการปกครอง การรักษาวินัย และการพิจารณาความผิดของบุคลากรของ กอ.รมน. 
    ๒.8 รับผิดชอบงานการจัดการภายในสํานักงาน งานพิธีภายใน กอ.รมน. 
    ๒.9 ปฏิบัติงานรวมกับสวนราชการอื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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   ๓. แผนปฏิบัติราชการ : การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองครวม 

  ๔. รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ : การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองครวม 
 ๔.๑.๑ แนวทางการพัฒนา  
  ๔.๑.1.1 บูรณาการกลไกการบริหารจัดการความมั่นคง 

                 ๔.๑.1.2 บูรณาการขอมูลดานความมั่นคง 
 ๔.๑.2 เปาหมาย กลไกการบริหารจัดการความมั่นคง มีประสิทธิภาพสูงข้ึน ตัวช้ีวัดคือระดับ
ประสิทธิภาพการดําเนินงานของหนวยงานดานการจัดการความมั่นคง รอยละ ๘๐ 
 ๔.๒.๓ แผนงาน/โครงการ สําคัญ   
    ๔.๒.๓.๑ การขับเคล่ือนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอํานวยการรักษาความม่ันคง      
ตาม พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 
    ๔.๒.๓.๒ การบริหารจัดการขอมูลดานความมั่นคงของ กอ.รมน. 

5. ประมาณการวงเงินประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔ จํานวน ๙๕,๕๑๒,๓๐๐ บาท  
 

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม/รายการปฏิบัติ หนวยรับผิดชอบ วงเงินจัดสรร หมายเหตุ 
ป 2564 

รวมงบประมาณท้ังสิ้น       

๑. งบบุคลากร สบค.กอ.รมน. ๘๐,๙๔๑,๐๐๐  

๒. งบดําเนินงาน สบค.กอ.รมน. ๑๓,๕๘๒,๕๐๐  

๓. งบรายจายอื่น สบค.กอ.รมน. ๙๘๘,๘๐๐  

๑. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ดานความม่ันคง)  ๙๓,๘๓๗,๑๐๐  

    1.1 รายการบุคลากรภาครัฐรักษาความสงบเรียบรอย
ภายในประเทศ 

 ๙๓,๘๓๗,๑๐๐  

งบบุคลากร  ๘๐,๙๔๑,๐๐๐  

  1. เงินเดือนขาราชการ สบค.กอ.รมน. ๔๘,๖๗๓,๑๐๐  

  ๒. เงินประจําตําแหนง สบค.กอ.รมน. ๓,๐๕๖,๔๐๐  

  ๓. คาตอบแทนพนักงานราชการ สบค.กอ.รมน. ๑๗,๔๖๑,๗๐๐  

  ๔. คาจางลูกจางช่ัวคราว สบค.กอ.รมน. ๑๑,๔๔๘,๙๐๐  

  ๕. คา พ.ส.ร. ขาราชการ สบค.กอ.รมน. ๓๐๐,๙๐๐  
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แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม/รายการปฏิบัติ หนวยรับผิดชอบ วงเงินจัดสรร หมายเหตุ 
ป 2564 

งบดําเนินงาน  ๑๒,๘๙๖,๑๐๐  

  ๑. คาเชาบาน สบค.กอ.รมน. ๑,๘๙๖,๐๐๐  

  ๒. คาตอบแทนการปฏิบัติราชการของขาราชการ กอ.รมน. สบค.กอ.รมน. ๗,๙๔๔,๕๐๐  

  ๓. คาตอบแทนพิเศษกรณีเงินเดือนเต็มข้ันของขาราชการ
และลูกจาง 

สบค.กอ.รมน. ๙๗๔,๓๐๐  

  ๔. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม สบค.กอ.รมน. ๑,๐๗๓,๘๐๐  

  ๕. เงินสมทบกองทุนทดแทน สบค.กอ.รมน. ๔๗,๕๐๐  

  ๖. คาตอบแทนท่ีปรึกษา สบค.กอ.รมน. ๙๖๐,๐๐๐  

2. แผนงานพื้นฐานดานความม่ันคง   ๑,๖๗๕,๒๐๐   

ผลผลิต : การรักษาความม่ันคงและความสงบเรียบรอย
ภายใน 

  ๑,๖๗๕,๒๐๐   

กิจกรรมท่ี 1 : งานอํานวยการ ประสานงานและเสริมการ
ปฏิบัติของหนวยงานภาครัฐ 

  ๙๘๘,๘๐๐   

งบรายจายอื่น   ๙๘๘,๘๐๐   

  1. การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  ๖๗๕,๐๐๐   

      1.1 รายการฝกอบรมจริยธรรม สบค.กอ.รมน. 75,000   

      1.2 รายการจัดสงขาราชการไปอบรมและการจัดการ
บรรยายพิเศษเพื่อพัฒนาระบบบริหารงาน กอ.รมน. 

สบค.กอ.รมน. 150,000   

      1.๓ รายการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเสริมสราง
ความรูและทักษะการปฏิบัติงาน 

สบค.กอ.รมน. 450,000  

  ๒. การอํานวยการและบริหารจัดการอื่น ๆ  ๓๑๓,๘๐๐  

      ๒.1 รายการคาตอบแทนกรรมการผูอาน ตรวจและ
ประเมินผลงาน 

สบค.กอ.รมน. ๒๐๙,๐๐๐   

      ๒.๒ รายการคาเบ้ียประชุมคณะกรรมการขาราชการ 
พลเรือน 

สบค.กอ.รมน. ๑๐๔,๘๐๐  
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แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม/รายการปฏิบัติ หนวยรับผิดชอบ วงเงินจัดสรร หมายเหตุ 
ป 2564 

กิจกรรมท่ี ๓ งบกําลังพลและทรงชีพ  ๖๘๖,๔๐๐  

งบดําเนินงาน  ๖๘๖,๔๐๐  

  ๑. คาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถประจําตําแหนง สบค.กอ.รมน. ๖๘๖,๔๐๐  

 

ประมาณการวงเงินงบประมาณท้ังหมด ๙๕,๕๑๒,๓๐๐ บาท (เกาสิบหาลานหาแสนหนึ่งหมื่นสองพันสามรอยบาทถวน) 
 

 

 

 

 

 

ตรวจถูกตอง 

             พ.อ. 
                  (อนิรุท  ละอองพันธ) 
                  รอง ผอ.สบค.กอ.รมน. 
                              ม.ค. 64 
 
 

 
 




