รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
รอบ ๖ เดือน งบประมาณ ๒๕๖๔ กอ.รมน.

-๒-

สรุปผลดำเนินงาน ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของ กอ.รมน.
๑. วิสัยทัศน์ของส่วนราชการ
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นองค์กรหลักในการบูรณาการ อำนวยการ
และประสานการปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เพื่อให้เกิดความมั่นคงของรัฐ และความสงบสุข
ของประชาชน
๒. พันธกิจของส่วนราชการ
๒.๑ การติดตาม แจ้งเตือน และประเมินแนวโน้มของสถานการณ์ภัยคุกคามความมั่นคงทั้งภายใน
และภายนอกราชอาณาจักร
๒.๒ การบูรณาการแนวทาง และแผนงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง
๒.๓ อำนวยการ ประสานงาน และเสริ มการปฏิ บั ติ ป้ องกั นและแก้ ไขปั ญหาความมั่ นคงตามแผน
ปฏิบัติการ แผนงาน โครงการ หรือการปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนหรือเป้าหมายที่วางไว้ และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๒.๔ ติดตามและประเมินผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาความมั่นคงตามแผนปฏิบัติการ และแผนงาน
โครงการที่รองรับแผนแม่บทประเด็นความมั่นคงและแผนระดับที่ ๒ อื่น ๆ
๒.๕ ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง
๒.๖ สร้ า งความตระหนั ก รู้ แ ก่ ป ระชาชนถึ ง หน้ าที่ ที่ ต้ อ งพิ ทั ก ษ์ รั ก ษาไว้ ซึ่ ง ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ และเพื่อสร้างความสามัคคีของคนในชาติ
๓. แผนปฏิบัติราชการ
๓.๑ การรักษาความสงบภายในประเทศ
๓.๒ การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
๓.๓ การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม
๔. รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ
๔.๑ การรักษาความสงบภายในประเทศ
๔.๑.๑ เป้าหมาย ลดความขัดแย้งภาคการเมืองและภาคประชาชน โดยการสร้างการรับรู้ในทุกระดับ
ตามช่องทางต่าง ๆ
๔.๑.๒ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
มีการจัดตั้งกลไกเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีปรองดอง จังหวัด
๕๓
ระดับจังหวัด
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง มีความสำนึก ร้อยละ
๘๐
ความเป็นพลเรือนและมีส่วนร่วม

หน่วยงาน
สมท.กอ.รมน.
ศปป.๑ กอ.รมน.
สมท.กอ.รมน.
ศปป.๑ กอ.รมน.

-๓ความขัดแย้งของประชาชนในมิติที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจสังคม
วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมลดลง
การมีส่วนร่วมในการดำเนินการเสริมสร้างความปรองดองและ
สมานฉันท์

ร้อยละ

๕

ร้อยละ

๘๐

สมท.กอ.รมน.
ศปป.๑ กอ.รมน.
สมท.กอ.รมน.
ศปป.๑ กอ.รมน.

๔.๑.๔ แผนงาน/โครงการ สำคัญ
๔.๑.๔.๑ การประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการ การบริหารจัดการความมั่นคง ด้านสังคม
และการเมือง
๔.๑.๔.๒ โครงการสานไทยใจหนึ่งเดียว สร้างความสามัคคีปรองดอง
๔.๑.๔.๓ โครงการประชาสัมพันธ์ สร้างความรับรู้ สร้างความเข้าใจในสัญญาประชาคม
เพื่อความสามัคคีปรองดอง
๔.๑.๔.๔ โครงการเสริมสร้างกลุ่มมวลชนเป็นจิตอาสา สามัคคีปรองดอง
๔.๑.๔.๕ โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และการแถลงผลงาน
๔.๑.๔.๖ โครงการ “บวร” ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม
๔.๑.๔.๗ การปฏิรูปสังคมแบบมีส่วนร่วมของประชาชน
๔.๑.๔.๘ การสร้างความรัก ความสามัคคีระดับตำบล
๔.๑.๔.๙ โครงการกำกับติดตาม และประเมินผล “แผน ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
๔.๑.๔.๑๐ การดำเนินโครงการการปราชญ์ร่วมใจ สรรค์สร้างไทยเป็นหนึ่ง
๔.๑.๔.๑๑ โครงการชุมชนร่วมใจเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
โครงการ “บวร” ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม
ประชาชนและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับการอบรมฯ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต ภายใต้ การดำเนินกิจกรรม
ย่อยเสริมสร้างความเข้มแข็ ง "ระดับบุคคล" "ระดับชุมชน" และยกระดับ "ความเป็นพลเมืองคุณธรรม" ดังนี้ ๑. จัดกิจกรรม "การ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง ระดับบุคคล” ประกอบด้วย ๒ กิจกรรม ดังนี้ ๑.๑ กิจกรรม "เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน" ๑.๒ กิจกรรม
"อบรมอาชีพ ระดับบุคคล ๒. จัดกิจกรรม "การเสริมสร้างความเข้มแข็ง ระดับชุมชน"

การชุมชนสัมพันธ์

๑.ชุดชุมชนสัมพันธ์ (ชุดวิทยากรขุนด่าน กอ.รมน.) จำนวน ๒๓๑ คน ได้รับการอบรมทบทวนความรู้ ๒.
ชุดชุมชนสัมพันธ์ (ชุดวิทยากรขุนด่าน กอ.รมน.) ได้ลงพื้นที่ชุมชนเป้าหมาย จำนวน ๑๐ ครั้ง/จังหวัด ๓. ประชาชน
ในพื้นที่ชุมชนเป้าหมาย ๓๔ จังหวัด ได้รับการปลูกฝังสร้างความตระหนักรู้ในการพัฒนาชุมชน ผ่านการทำกิจกรรม
บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ร่วมกัน ๔. สามารถสนับสนุนภารกิจการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ กอ.รมน. ได้ ๕.
ประชาชนเกิ ด ความไว้ว างใจต่ อ การดำเนิ น งานของ กอ.รมน. ๖. ประชาชนมี ค วามตระหนั ก รู้มี จิต สาธารณะ
รับผิดชอบต่อสังคม ทำความดีในการพัฒนาชุมชน และสังคมอย่างยั่งยืน ด้วยความเป็นพลเมืองของประเทศได้
โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

๑.ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๑๕๔ ชุมชน ได้รับการพัฒนาชุมชน ให้เป็น "ชุมชนต้นแบบ" ขยาย
ผล องค์ความรู้ศาสตร์พระราชา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ ไปสู่ ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายได้ ๒.

-๔ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๔,๖๒๐ คน ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต สามารถนำองค์ความรู้ศาสตร์
พระราชา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ ไปปฏิบัติใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน และมีความตระหนักรู้
ถึงความสำคัญของสถาบันหลักของชาติ ๓. "เกิดชุมชนต้นแบบ" ในการเรียนรู้พัฒนาชุมชน และส่งเสริมการขยายผล
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สามารถเป็นตัวอย่างในการขยายผลโครงการไปสู่ชุมชนอื่น ๆ ได้ ๔. ประชาชน
ที่เข้าร่วมโครงการฯ มีอาชีพที่มั่นคง มีสร้างรายได้ ลดรายจ่าย มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีจิตสำนึกต่อความสำคัญ
ของสถาบันหลักของชาติ
โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ และการแถลงผลงาน
การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ดำเนินการด้วยวิธีการจัดซือ้ จัดจ้าง จำนวน ๓ รูปแบบ ประกอบด้วยสื่อ ๑. รายการโทรทัศน์
จำนวน ๓๐ ตอน มีความยาวไม่น้อยกว่า ๒๕ นาที ๒. สารคดีโทรทัศน์ จำนวน ๔๘ ตอน มีความยาวไม่น้อยกว่า ๒๕ นาที ๓. สปอต
วิทยุ จำนวน ๔๘ ตอน มีความยาวไม่น้อยกว่า ๓ - ๕ นาที

การสานเสวนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมและปรึกษาหารือ
ประชาชนที่เข้าร่วม "กิจกรรมเสริมสร้างประชาชนประชาธิปไตย" จำนวน ๔,๐๐๐ คน มีความรู้ความเข้าใจในบทบาท
หน้าที่ของความเป็นพลเมือง ตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ๒. ผู้นำชุมชนที่เข้าร่วม "กิจกรรมการ
เสริมสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนประชาธิปไตย" ได้รับการพัฒนาจัดตั้ง "เครือข่ายผู้นำชุมชน" ให้เป็นเครือข่ายในการแจ้งเตือนและเฝ้า
ระวังในชุ ม ชนพื้ น ที่ เป้ า หมาย ร่ ว มกั บ กอ.รมน ๓ . กลุ่ ม อาชี พ ที่ เข้ าร่ ว ม "กิ จ กรรมการสานเสวนาส่ งเสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มและ
ปรึกษาหารือ" จำนวน ๒,๖๒๐ คน ได้รับทราบประเด็นปัญหาของกลุ่มอาชีพ และบูรณาการความร่วมมือแก้ไขปัญหาร่วมกันของ
ประชาชนในชุมชนพื้นที่เป้าหมาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (๑ กลุ่มอาชีพ ๑ ประเด็นปัญหา)

การกำกับ ติดตาม และประเมินผล โดย กอ.รมน. ภายใต้งานบริหารจัดการขับเคลื่อนแผนงานตำบล มั่นคง มั่งคั่ง

ยั่งยืน
สร้างความเข้มแข็งให้กับพื้นที่ในระดับจังหวัดจนถึงระดับตำบลในมิติด้านความมั่นคง เป็นโครงการที่แปลง
นโยบายจากส่วนกลางไปสู่การปฏิบั ติทั้ง ๗๗ จังหวัด รวม กทม. โดย กอ.รมน. จะมีบทบาทในการอำนวยการ
ประสานงาน และสนั บ สนุ น ส่ ว นราชการในจั ง หวั ด ให้ ด ำเนิ น การแก้ ไขปั ญ หาความมั่ นคงอย่ า งเป็ น ระบบ
การดำเนินงานในรอบ ๖ เดือน (ต.ค. ๖๓ - มี.ค. ๖๔) ที่สำคัญ ได้แก่ การประชุมส่วนราชการในการสร้างระบบการ
แจ้งเตือนและประเมินแนวโน้มภัยคุกคามด้านความมั่นคง การจัดทำแผนปฏิบัติการรองรับภัยคุกคามในระดับตำบล
การจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ และการติดตาม ประเมินผลโดย กอ.รมน. (สนย.ฯ) และ กอ.รมน.ภาค
๑-๔
ดำเนินการ ๑. การประชุมเชิงปฏิบัติ การหน่วยงานระดับจังหวัดที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างระบบการแจ้งเตือน
และการวิเคราะห์ภัยคุกคามด้านความมั่น คง จำนวน ๕ ครั้ง ๒. การตรวจพื้นที่เพื่อประเมินสภาพแวดล้อมและ
ประเมินภัยคุกคามด้านความมั่นคง ๓. การจัดเก็บข้อมูลประมาณการภัยคุกคามเข้าระบบดิจิทัล ๔. การประชุมเชิง
ปฏิ บั ติ ก ารส่ ว นราชการเพื่ อ ชี้ แ จงบทบาทของ กอ.รมน. ตามยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ๕. การจั ด กิ จ กรรมบำเพ็ ญ
สาธารณประโยชน์ ๖. การติดตามและประเมินผลของ กอ.รมน.ภาค ๗. การปฐมมนิเทศโครงการกำกับ ติดตาม
และประเมินผลฯ จำนวน ๑ ครั้ง ๘. การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในพื้นที่ของ กอ.รมน.(ส่วนกลาง)

-๕โครงการพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคง
๑.การดำเนินงานของ ศอป.โครงการ พมพ. จำนวน ๒ โครงการ เป็นไปตามแผนงานไตรมาสที่ ๑ ที่กำหนด และมี ๑
กิจกรรมที่ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ คือ ประชุมเชิงปฏิบัติการ
โครงการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ (พมพ.) โดยวางแผนการจัดประชุมฯ ในไตรมาส ที่ ๒ ๒. ศอป.โครงการ พมพ. จัด
กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่ โดยบูรณาการงานร่วมกับหน่วยงานราชการอื่นๆ ในพื้นที่ ในการจัด
กิจกรรม และจัดกำลังพลช่วยเหลือประชาชน ตลอดจนพบปะ ประสานงานกับผู้นำชุมชนในพื้นที่เพื่อวางแผนในการดำเนินงาน
ร่วมกัน
๑.การดำเนินงานของ ศอป.โครงการ พมพ. เป็ นไปตามแผนงานไตรมาสที่ ๒ และมีการจัดประชุมเชิงปฏิบั ติการ
โครงการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ (พมพ) ดำเนินงานตามแผนงานเรียบร้อยในไตรมาสที่ ๒ แล้ว โดยจัดการประชุมฯ
ในระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ มี.ค. ๖๔ ณ โรงแรมนนทบุรี พาเลซ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดกรอบแนวทางใน
การปฏิบัติงานแก่ เจ้าหน้าที่ ศอป.โครงการ พมพ.ให้มีความสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน สามารถปฏิบัติงานร่วมกับส่วนราชการ
และประชาชนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และมีการจัดการบรรยายให้ความรู้ใน ๓ เรื่อง คือ ๑.แนวทางการพัฒนาบทบาทหน้าที่
ของ ศอป.โครงการ พมพ. และการจัดทำแผนงาน/โครงการ ของ ศอป.โครงการ พมพ. ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒.เกษตรทฤษฏีใหม่ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๓.การจัดทำคำของบประมาณของ ศอป.โครงการ พมพ. รวมถึงมีการนำเสนอผลการดำเนินงานของ
ทั้ง ๑๑ ศอป. โครงการ พมพ. การประเมินผลการสัมมนา : เจ้าหน้าที่ ศอป.โครงการ พมพ.ได้รับความรู้ และมีความเข้าใจเกี่ยวกับ
แนวทางและนโยบายการปฏิบัติงานของ ศอป.โครงการ พมพ. ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และความรู้ที่ได้สอดคล้องกับ ความต้องการ
คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๘๗ (มากที่สุด) ๒.ศอป.โครงการ พมพ. มีการบูรณาการงานร่วมกับหน่วยงานราชการอื่น ๆ ในพื้นที่ในการจัด
กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ การดำเนินงานโครงการอันเนื่องจากพระราชดำริฯ และการช่วยเหลื อประชาชนตลอดจน
พบปะ ประสานงานกับผู้นำชุมชนเพื่อวางแผนการดำเนินงานในพื้นที่ร่วมกัน

การพัฒนาโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา
เริ่มดำเนินการสำรวจ ตรวจสอบประมาณราคา และวางแผนการปรับปรุงก่อสร้างถนนและอาคารสิ่งปลูกสร้างของ
โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จำนวน ๙ โรงเรียน รวม ๑๔ โครงการ ในพื้นที่ จว.พ.บ., จว.ส.น., จว.น.น., จว.ช.ม. จว.ก.พ.
และ จว.ต.ก.
ดำเนินการก่อสร้างถนนและสิ่งปลูกสร้างอื่นภายในโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จำนวน ๙ โรงเรียน ๑๔
โครงการ ในพื้นที่ จว.พ.บ., จว.ส.น., จว.น.น., จว.ช.ม. จว.ก.พ. และ จว.ต.ก. ซึ่งเป็นการดำเนินงานต่อเนื่องมาตั้งแต่ไตรมาสที่ ๑ และ
ดำเนินการก่อสร้างถนนและสิ่งปลูกสร้างอื่นภายในโรงเรียน ตามโครงการจนแล้วเสร็จในไตรมาสที่ ๒ งบประมาณตามแผนงานที่ตั้ง
ไว้ในไตรมาสที่ ๑ จำนวน ๔,๑๘๗,๕๓๓.-บาท ยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้ในไตรมาสที่ ๒ เนื่องจาก อยู่ในระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ
ด้านเอกสารเพื่อเบิกจ่าย จำนวน ๔,๐๖๐,๓๖๑.๔๕ บาท และขอโอนเงินงบประมาณไปใช้ต่อในงวดที่ ๒ จำนวน ๑๒๗,๑๗๑.๕๕ บาท
(ค่าจ้างเหมาแรงงานบางส่วนที่ยังไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้)

โครงการเพชรในตม
การจัดการศึกษาประจำปีการศึกษา๒๕๖๔ ของนิสิตโครงการเพชรในตม จะเริ่มต้นในห้วง เดือน มี.ค.๖๔ โดยในห้วง
ไตรมาสที่ ๑ ยังเป็นการจัดการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ และในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ นิสิตโครงการเพชรในตมได้รบั ความรูต้ ามหลักสูตรโดยศึกษาในรูปแบบออนไลน์ครบตามที่หลักสูตรกำหนด ซึ่งการดำเนินการ
ในไตรมาส ๑ สมท.กอ.รมน. ร่ว มกับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดประชุมเพื่อเตรียมการสอบ
คัดเลือกนิสิตโครงการเพชรในตม รุ่นที่ ๓๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
มศว.ได้มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตแก่นิสิตโครงการเพชรในตม โดยนิสิตโครงการเพชรใน
ตมได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา จาก กอ.รมน. ตามแผนงานที่กำหนดในไตรมาส ๒ คือในชั้นปีที่ ๓ , ๔ และ ๕ ชั้นปีละ ๔๕ คน
โดยมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

-๖COVID-๑๙ การดำเนินการสอบคัดเลือกนิสิตโครงการเพชรในตม ในห้วงของไตรมาส

๒ มศว.อยู่ในขั้นตอนดำเนินการประชาสัมพันธ์
การเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเยาวชนเข้าโครงการเพชรในตมในเว็บไซต์และสื่อต่างๆ และจะดำเนินการสอบคัดเลือกนิสิตโครงการ
เพชรในตมได้ ในเดือน เม.ย.๖๔ (ไตรมาส ๓) การจัดกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรม
เสริมสร้างประสิทธิภาพให้กับโครงการเพชรในตม ต้องมีการปรับเลื่อนออกไปดำเนินการในไตรมาส ๓ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-๑๙ การดำเนินการรับสมัครเยาวชนเข้าเป็นนิสิตโครงการเพชรในตม กอ.รมน.ภาค ๑ -๔
สามารถดำเนินการได้ตามแผนงานที่กำหนด โดยมีการประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครเยาวชนเข้าเป็นนิสิตโครงการเพชรในตม และ
ดำเนินการตรวจสอบ/รวบรวมข้อมูล รายชือ่ เยาวชนที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ และส่งให้ มศว.ดำเนินการในขั้นตอนไป

การเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ
จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสวันสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ ตามแผนงานที่กำหนด จำนวน ๕ครั้ง (มี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๙๖๐ คน ) ๒. การเสริมสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของสถาบันหลักของชาติ กำหนดจัดกิจกรรมไว้
๒ กิจกรรม สามารถดำเนินการได้ ๑ กิจกรรม คือ กิจกรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชุมชน จำนวน
๑ ครั้ง อีก ๑ กิจกรรมไม่สามารถดำเนินการได้คือ กิจกรรมนำมวลชนอบรมและศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ส่วนจัดกิจกรรมเผยแพร่ศาสตร์พระราชาและปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในชุมชน (การจัดนิทรรศการ) ตามแผนงานจำนวน ๖ ครั้ง

การปฏิบัติงานตามแผนการขับเคลื่อนงานด้านมวลชน
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมจัดอบรมฯ จัดประชุม
ฯ และ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการได้ตามแผนงานที่กำหนด และไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามที่กำหนด โดยวางแผนปรับการ
จัดประชุม สัมมนาฯ และอบรมฯ ที่ไม่สามารถจัดได้ในไตรมาส ๑ ไปดำเนินการในไตรมาสถัดไป กิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้
และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการรักษาความมั่นคงภายใน (จัดนิทรรศการ) อยู่ในระหว่างขั้นตอนการผลิต และดำเนินกรรมวิธีจัด
จ้าง โดยจะสามารถดำเนินการเผยแพร่ ได้ในไตรมาสที่ ๒ การประชาสัมพันธ์เพื่อรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร สามารถ
ดำเนินการได้ในรายการผลิตรายการวิทยุ สยามานุสติ และจัดนิทรรศการเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ (๕ ธ.ค.๖๓) ส่วนในรายการผลิต
วารสาร, ผลิตรายการลงสื่อโซเชียลมีเดีย (รายการบ้านเมืองของเรา) , ผลิตสารคดี, ผลิตสปอต อยู่ในระหว่างขั้นตอนการผลิต และ
ดำเนินกรรมวิธีจัดจ้าง โดยจะสามารถดำเนินการเผยแพร่ในสื่อต่างๆ ได้ในไตรมาสที่ ๒
การอำนวยการประสานงาน และการขับเคลื่อนงานด้านมวลชน กอ.รมน. ของ กอ.รมน. ภาค และ กอ.รมน. จังหวัด
เป็นไปตามแผนที่กำหนด ร้อยละ ๕๐ โดยการอำนวยการและบริหาร ศปช.กอ.รมน.ภาค และ จังหวัด สามารถดำเนินการได้ตามแผน
การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านกิจกรรมมวลชนและสารนิเทศ จำนวน ๑ ครั้ง และการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ศปช.กอ.รมน. จำนวน
๑ ครั้ง ซึ่งปรับแผนดำเนินการจากไตรมาส ๑ มาดำเนินการในไตรมาส ๒ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา ๒๐๑๙ สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด การดำเนินการตรวจติดตามการปฎิบัติงานด้านมวลชนและสารนิเทศ สามารถ
ดำเนินการได้ ร้อยละ ๒๙.๓๑ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และขอโอนเงินงบประมาณใน
ส่วนที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ไปดำเนินการต่อในไตรมาสถัดไป ๒.การจัดตั้ง พัฒนาศักยภาพมวลชน กอ.รมน. และการเสริมสร้าง
เครือข่ายมวลชน กอ.รมน. การดำเนินการในไตรมาสที่ ๒ คือ การจัดตั้ง ทสปช. จำนวน ๓ รุ่น ดำเนินการได้เพียง ๒ รุ่น โดย กอ.รมน.
ภาค ๑ และ ๒ อีก ๑ รุ่น (สมท.กอ.รมน.รับผิดชอบ) ปรับแผนไปดำเนินการในไตรมาสที่ ๓ ในไตรมาส ๑ วางแผนดำเนินการจัด
อบรมพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บ ริหาร (พคบ.) จำนวน ๑ รุ่น (จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ๘๐ คน) ปรับแผนมา
ดำเนินการในไตรมาส ๒ สามารถดำเนินการได้ในส่วนของขั้นตอนการเตรียมงาน ส่วนการฝึกอบรม ฯ เลื่อนแผนงานและโอนเงิน
งบประมาณไปดำเนินการในไตรมาสที่ ๓ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ รายการพัฒนาสัมพันธ์
เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหารของ กอ.รมน.จังหวัด (พคบ.จังหวัด) กำหนดฝึกอบรม ใน ๔ จังหวัด คือ เชียงใหม่ ขอนแก่น
อุบลราชธานี และ สุราษฎธานี สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด ๓. การจัดกิจกรรมขับเคลื่อนมวลชน กอ.รมน. เพื่อรักษา
ความมั่นคง กำหนดจัดสัมมนาเชิงปฎิบัติการผู้นำมวลชน จำนวน ๑ ครั้ง ดำเนินการได้ตามแผน กำหนดจัดประชุมผู้นำมวลชน

-๗จำนวน ๒ ครั้ง(ค้างดำเนินการจากไตรมาส ๑ จำนวน ๑ ครั้ง และที่ต้อดำเนินการในไตรมาส ๒ จำนวน ๑ ครั้ง) ดำเนินการได้ ๑ ครั้ง
และปรับแผนไปดำเนินการในไตรมาส ๓ จำนวน ๑ ครั้ง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ การนำ
มวลชนศึกษาดูงานด้านความมั่นคง จำนวน ๑ ครั้ง ปรับแผนไปดำเนินการในไตรมาส ๓ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ การจัดกิจกรรมประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาความมั่นคงภายใน กำหนดจัดกิจกรรม จำนวน ๒ ครั้ง
ดำเนินการได้ ๑ ครั้ง อีก ๑ ครั้ง ปรับแผนไปดำเนินการในไตรมาส ๓ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ รายการนำมวลชนบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในชุมชน กำหนดจัดกิจกรรม จำนวน ๒ ครั้ง ดำเนินการได้ ๑ ครั้ง อีก ๑ ครั้ง
ปรับแผนไปดำเนินการในไตรมาส ๓ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ การจัดกิจกรรมชุมชน
สัมพันธ์ กอ.รมน. จำนวน ๑ ครั้ง สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด และการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ และการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการรักษาความมั่นคงภายใน (จัดนิทรรศการ)จำนวน ๕ ครั้ง อยู่ในระหว่างการดำเนินกรรมวิธีจัด จ้าง โดยคาด
ว่าจะสามารถดำเนินการเผยแพร่ได้ในไตรมาสที่ ๓ ๔. รายการรวมพลัง"วันไทยอาสาป้องกันชาติ" สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่
กำหนด ๕. การประชาสัมพันธ์เพื่อรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ดำเนินการผลิตวารสารข่าว กอ.รมน. (ม.ค. - มี.ค. ๖๔)
จำนวน ๒๑,๐๐๐ ฉบับ แจกจ่ายให้ข้าราชการ หน่วยงานราชการ และมวลชน กอ.รมน. ดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด , ผลิต
โปสเตอร์ จำนวน ๒๐,๐๐๐ แผ่น ดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด , ผลิตรายการวิทยุ “รายการสยามานุสติ” (ม.ค. - มี.ค. ๖๔ )
จำนวน ๙๐ ตอน ออกอากาศทางสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก จำนวน ๑๒๗ สถานี, ผลิตรายการลงสื่อโซเชียลมีเดีย“บ้านเมืองของ
เรา”จำนวน ๒๓ ตอน , ผลิตสารคดีประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑๓ ตอน และผลิตสปอตประชาสัมพันธ์ กอ.รมน. จำนวน ๒ เรื่อง อยู่ใน
ระหว่างขั้นตอนการผลิต และจะดำเนินการเผยแพร่ได้ในไตรมาสที่ ๓ การจัดการฝึกอบรมการถ่ายภาพ การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
กำหนดจัด ๑ ครั้ง ปรับแผนไปดำเนินการในไตรมาส ๓ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

๔.๒ การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
๔.๒.๑ เป้าหมาย

ตัวชี้วัด
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
พื้นที่ป่าได้รับการปกป้องและฟื้นฟูเพิ่มขึ้น
ไร่
๑๐๐,๐๐๐
ความสำเร็จในการสร้างเครือข่ายมวลชนด้านไซเบอร์ ได้ตาม ร้อยละ
๘๐
เป้าหมายที่กำหนด
ร้ อยละของจำนวนคนที่ เข้ ารั บการอบรมสามารถนำความรู้ ร้อยละ
๘๐
ทีไ่ ด้รับไปปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขการค้ามนุษย์ได้ไม่น้อย
ตรวจสอบประชากรแรงงานต่ า งด้ า วเพื่ อ ให้ เข้ า สู่ ร ะบบ จังหวัด/ ๒๕๐,๐๐๐
การจ้างงานตามกฎหมายไม่น้อยกว่า ๔๐ จังหวัด โดยมียอด
คน
แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองถูกตรวจสอบ
การจับกุมและผลักดันแรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมือง
คน
๒๕๐,๐๐๐
โดยผิดกฎหมายกลับประเทศ
ร้อยละของจำนวนผู้เข้ารับการอบรมเรื่องการก่อการร้ายเข้ามา ร้อยละ
๘๐
เป็นเครือข่ายมวลชน

หน่วยงาน
ศปป.๔ กอ.รมน.
สดม.กอ.รมน.
ศปป.๒ กอ.รมน.
ศปป.๒ กอ.รมน.

ศปป.๒ กอ.รมน.
ศปป.๓ กอ.รมน.

-๘ร้อยละของจำนวนผู้ เข้ารับการอบรมเรื่องการเฝ้ าระวัง และ ร้อยละ
๘๐
ศปป.๓ กอ.รมน.
แจ้งเตือนการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเข้ามาเป็นเครือข่าย
มวลชน
๔.๒.๑.๑ ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด ความมั่นคงทางไซเบอร์
การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ
๔.๒.๑.๒ ภาคใต้มีความสงบสุข ร่มเย็น
๔.๒.๒ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
หน่วยงาน
ร้อยละของจำนวนจังหวัดที่เดินทางไปประสานงาน
ร้อยละ
๘๐
ศปป.๓ กอ.รมน.
เพื่อป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการทำประมงผิดกฎหมาย
ความสำเร็จของการประสานงานด้านการป้องกันและบรรเทา ร้อยละ
๕๐
ศปป.๔ กอ.รมน.
สาธารณภัยตามแผนงาน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีองค์ความรู้ความเข้าใจการฟื้นฟูธรรมชาติ ร้อยละ
๘๐
ศปป.๔ กอ.รมน.
และสิ่ ง แวดล้ อ ม มี จิ ต สำนึ ก และเข้ า ร่ ว มเครื อ ข่ า ยความ
ร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
๔.๒.๔ แผนงาน/โครงการ สำคัญ
๔.๒.๔.๑ งานป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์
๔.๒.๔.๒ งานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
๔.๒.๔.๓ งานบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง
๔.๒.๔.๔ งานป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย
๔.๒.๔.๕ งานป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ
๔.๒.๔.๖ งานแก้ไขปัญหาความมั่นคงเฉพาะกรณี
๔.๒.๔.๗ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๔.๒.๔.๘ งานพิทักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔.๒.๔.๙ งานพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคงและช่วยเหลือประชาชน
๔.๒.๔.๑๐ งานการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
รายการเตรียมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ กอ.รมน.

๑.จัดชุดปฏิบัติการลงพื้นที่เพื่อควบคุม อำนวยการ ประสานงานในพื้นที่วิกฤติและเสริมสร้างความ
พร้อม ความเข้มแข็งในการปฏิบัติงาน ฯ ครั้งละ ๑๐ คน จำนวน ๒๑ ครั้ง ดำเนินการได้จริง ๒๘ ครั้ง ( เนื่องจากมี

-๙การปรับแผนการจัดชุดปฏิบัติการลงพื้นที่ ฯ ที่ไม่สามารถดำเนินการได้ในไตรมาสที่ ๑ มาดำเนินการในไตรมาสที่ ๒
จำนวน ๗ ครั้ง ) แบ่งเป็น ๑. ศปป.๔ กอ.รมน. จัดชุดปฏิบั ติการลงพื้นที่เพื่อควบคุม อำนวยการ ประสานงานใน
พื้นที่วิกฤติ จำนวน ๑ ครั้ง
๒. กอ.รมน.ภาค ๑-๔, กอ.รมน.ภาค สย. และ กอ.รมน.จั งหวัด จัด ชุ ด ปฏิ บั ติ ก ารลงพื้ น ที่ เพื่ อ
เสริมสร้าง ความพร้อมและความเข้มแข็งในการปฏิบัติงาน ฯ จำนวน ๒๒ ครั้ง ๓. ศปป.๔ กอ.รมน., กอ.รมน.ภาค,
กอ.รมน.ภาค สย. และ กอ.รมน.จั งหวัด ที่ มี แ ผนในการจัด ชุ ด ปฏิ บั ติ การลงพื้ น ที่ เพิ่ ม เติ ม จำนวน ๕ ครั้ง ๒.
หน่วยงานในสังกัด กอ.รมน. ในทุกระดับมีขีดความสามารถในการติดตามสถานการณ์ ประสานร่วมบูรณาการและ
เสริมการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ ๘๐
รายการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บท
ดำเนิน การจัด ชุดตรวจติด ตามและประเมิน ผลเพื่ อ ขับ เคลื่อ นกลไกการปฏิ บั ติด้ านป่ าไม้ ทรัพ ยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม พลังงาน อาหารและน้ำ จำนวน ๒๓๐ ครั้ง ดำเนินการได้จริง ๔๑ ครั้ง (ไม่สามารถดำเนินการได้ ๑๘๙ ครั้ง เนื่องจากเกิด
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙) ดังนี้ ๑. ศปป.๔ กอ.รมน. จัดชุดตรวจติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ กอ.รมน.ภาค, กอ.รมน.ภาค สย., กอ.รมน.จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งละ ๖ คน จำนวน ๓ ครั้ง ( วางแผน
ดำเนินการไว้ จำนวน ๖๔ ครั้ง ) ๒. กอ.รมน.ภาค ๑- ๔ จัดชุดตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับภาค , กอ.รมน.ภาค
สย. และ กอ.รมน.จังหวัดที่รับผิดชอบ ครั้งละ ๕ คน จำนวน ๓ ครั้ง ( วางแผนดำเนินการไว้ จำนวน ๑๒ ครั้ง ) ๓. กอ.รมน.จังหวัด
จัดชุดตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานระดับพื้ นที่ที่รับผิดชอบ ครั้งละ ๕ คน จำนวน ๓๕ ครั้ง ( วางแผนดำเนินการไว้
จำนวน ๑๕๔ ครั้ง )
การปรับแผนการดำเนินการจัดชุดตรวจติดตามและประเมินผล ฯ ที่ไม่สามารถดำเนินการได้ในไตรมาสที่ ๑จาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) มาดำเนินการในไตรมาสที่ ๒ ทำให้
สามารถดำเนินการได้ ๑๗๓ ครั้ง ดังนี้ ศปป.๔ กอ.รมน. จัดชุดตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ กอ.
รมน.ภาค, กอ.รมน.ภาค สย., กอ.รมน.จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งละ ๖ คน จำนวน ๓๐ ครั้ง, กอ.รมน.
ภาค ๑- ๔ จัดชุดตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับภาค , กอ.รมน.ภาค สย. และ กอ.รมน.จังหวัด
ที่รับผิดชอบ ครั้งละ ๕ คน จำนวน ๙ ครั้ง, กอ.รมน.จังหวัด จัดชุดตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานระดับ
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ครั้งละ ๕ คน จำนวน ๑๓๔ ครั้ง ๒. หน่วยรับการประเมินมีผลการดำเนินการครบถ้วนตามเกณฑ์
การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างคุ้มค่าตามแบบรายงานการประเมินผลตามแผนแม่บท จำนวน ๑๗๓ หน่วย ๓.
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งมี ค วามพึ ง พอใจในผลการปฏิ บั ติ ง านด้ า นการป้ อ งกั น รั ก ษาทรั พ ยากรป่ า ไม้ และ
ทรัพยากรธรรมชาติของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมายอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
รายการขับเคลื่อนกลไกด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน อาหาร และน้ำ
ศปป.๔ กอ.รมน.และ กอ.รมน.จังหวัด จัดชุดปฏิบัติการหรือชุดเคลื่อนที่ลงพื้นที่โดยบูรณาการกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวนทั้งสิ้น ๑๗๐ ครั้ง ดังนี้ ศปป.๔ กอ.รมน จัดชุดปฏิบัติการหรือชุดเคลื่อนที่ลงพื้นที่โดย
บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชุดละ ๕ คน จำนวน ๖ ครั้ง, กอ.รมน.จังหวัด จัดชุดปฏิบัติการหรือชุดเคลื่อนที่
ลงพื้นที่โดยบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชุดละ ๔ คน จำนวน ๑๖๔ ครั้ง และ จัดประชุมไตรภาคี จำนวน
๔๙๒ ครั้ง, จัดการอบรมเยาวชนและประชาชนเพื่อสร้างการรับรู้ ปลูกจิตสำนึกให้เกิดการตระหนักรู้ รุ่นละ ๖๕ คน
จำนวนทั้งสิ้น ๒ รุ่น มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๑๓๐ คน ๒. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการบูรณาการร่วมกัน ในการ

- ๑๐ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นรากฐานการพัฒนา อย่างสมดุลและยั่งยืน ๓. เยาวชนและ
ประชาชน ที่เข้าร่วมการอบรม มีความรู้ ทักษะ และวิธีการปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน
อาหาร และน้ำ เกิดความตระหนักรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์/ภัยคุกคาม ที่อาจส่งผลกระทบต่อ ความมั่นคงของประเทศ มี
ความภาคภูมิใจและมีความปรารถนาจะเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมแก้ไขปัญหาของชาติ มีระดับความสำเร็จร้อยละ
๘๕
รายการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันปราบปรามการบุกรุกทำลายป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ

ศปป.๔ กอ.รมน., กอ.รมน.ภาค, กอ.รมน.ภาค สย. และ กอ.รมน.จังหวัด จัดชุดปฏิบัติการ ฯ โดย
บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ลงพื้น ที่เพื่อสำรวจ ตรวจค้น รวบรวมข้อเท็จจริงจากปัญหาการบุกรุก
ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ จำนวนทั้งสิ้น ๒๒๒ ครั้ง ดังนี้ ศปป.๔ กอ.รมน. จัดชุดปฏิบัติการฯ ลงพื้นที่ เพื่อ
ป้องกันการบุกรุกทำลายป่าไม้ ชุดละ ๑๐ คน ครั้งละ ๑๐ วัน จำนวน ๙ ครั้ง, กอ.รมน.ภาค, กอ.รมน.จังหวัด ที่
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม จัดชุดปฏิบัติการ ฯ ลงพื้นที่ ชุดละ ๑๐ คน ครั้งละ ๑๐ วัน จำนวน ๒๖
ครั้ง, กอ.รมน.ภาค, กอ.รมน.ภาค สย. และ กอ.รมน. จังหวัด จัดชุดปฏิบัติการฯ ลงพื้นที่ ในพื้นที่วิกฤต ทั้ง ๖๗
จังหวัด ชุดละ ๑๐ คน ครั้งละ ๑๐ วัน จำนวน ๑๘๗ ครั้ง ๒. มีการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการลงพื้นที่
ปฏิบัติการ สามารถลาดตระเวนเฝ้าระวังป้ องกันการบุกรุกป่าในพื้นที่ ร้อยละ ๖๕ ๓. ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในประเทศได้รับการปกป้อง คุ้มครอง ดูแลรักษาให้เกิดเสถียรภาพมีการหยุดยั้งการบุกรุกทำลาย ป้องกัน
ไม่ให้มีการบุกรุกเพิ่ม ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
๔.๒.๕ แผนปฏิบัติราชการย่อยเรื่องการป้องกัน ปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
๔.๒.๕.๑ เป้าหมาย จำนวนหมู่บ้านเป้าหมายที่ได้รับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
จำนวน ๑,๑๔๐ หมู่บ้าน
๔.๒.๕.๒ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
หน่วยงาน
จัดตั้งหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด
หมู่บ้าน
๑,๑๔๐ ศปป.๒ กอ.รมน.
ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมใน ร้อยละ
๗๐
ศปป.๒ กอ.รมน.
การทำกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๗๐
๔.๒.๕.๓ แนวทางการพัฒนา
งานป้องกันและแก้ไขยาเสพติด
๔.๒.๕.๔ แผนงาน/โครงการ สำคัญ
(๑) โครงการจัดตั้งหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด
(๒) โครงการสร้างเครือข่ายผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด
(๓) โครงการรณรงค์ปฏิบัติการจิตวิทยาและประชาสัมพันธ์เพื่อแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด
(๔) โครงการอำนวยการและบริหารงานเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด

- ๑๑ รายการสร้างเครือข่ายผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด
๑.ดำเนินการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน ๑๐ รุ่น (มีจำนวนผู้เข้ารับการอบรม ๔๐ คนต่อรุ่น)
จำนวน ๔๐๐ คน และจัดตั้งเครือข่ายผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชนเอาชนะยาเสพติดในระดับตำบล จำนวน ๔๑ ตำบล
๒.ดำเนินการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำหมู่ บ้าน/ชุมชน ๙๖ รุ่น รวมจำนวนผู้เข้ารับการอบรม ๓,๘๔๐ คน (มี
จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ๔๐ คนต่อรุ่น) ๒.ดำเนินการฝึกอบรมเยาวชนทางสายใหม่ ๑๑๗ รุ่น รวมจำนวนผู้เข้ารับการอบรม ๔,๐๒๐
คน (มีจำนวนผู้เข้ารับการอบรม ๓๐ คนต่อรุ่น) ๓.มอบและติดตั้งป้ายกฏชุมชนเข้มแข็ง ๒๙ ป้าย, ป้ายขั้นตอนกองทุนแม่ของแผ่นดิน
๒ ป้าย, ธงครัวเรือนปลอดภัย ๑๐๐ ครัวเรือน

รายการจัดตั้งหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด
ห้วงที่หนึ่ง ๑.ฝึกอบรมชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน ก่อนออกปฏิบัติงาน จำนวน ๑๒๔ ชุด (ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน
๙๙๒ นาย) ๒.ฝึกอบรมชุดวิทยากรกองทุนแม่ของแผ่นดิน ก่อนออกปฏิบัติงาน จำนวน ๑๐ ชุด (ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๔๐ นาย)
๓.อบรมถ่ายทอดและให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมตัวของประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย สามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน/
ชุมชนตามพื้นที่รับผิดชอบ ๔.จัดทำแผนการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน , แผนปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดของชุมชน , แผนการ
ปฏิบัติเสริมสร้างความมั่นคงและแผนเฝ้าระวังยาเสพติดของชุมชน จำนวน ๑ ครั้ง ๕.ฝึกอบรมราษฎรอาสาป้องกันยาเสพติด จำนวน
๑๕ รุ่น (ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๓๐ คนต่อรุ่น) ๖.ฝึกอบรมเยาวชน SMART HERO เพื่อลดอบายมุขในชุมชน จำนวน ๑๕ รุ่น(ผู้เข้ารับ
การอบรม จำนวน ๑๕ คนต่อรุ่น) ๗.จัดงานรวมพลังมวลชนป้องกันยาเสพติด จำนวน ๑ ครั้ง (ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๕๐๐ คนต่อ
ครั้ง) ๘.สามารถพัฒนาส่งเสริมผู้นำและแกนนำหมู่บ้าน/ชุมชน ๓๑๐ หมู่บ้าน ให้สามารถดำเนินกิจกรรม เพื่อจัดตั้งและขับเคลื่อน
หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่ นดินได้ ๒๖ หมู่บ้าน/ชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย ๙.อบรมผู้นำชุมชนเพื่อการจัดตั้งหมู่บ้านกองทุนแม่ของ
แผ่นดิน จำนวน ๓๐ รุ่น (ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๖๐ คนต่อรุ่น) ๑๐.ดำเนินกิจกรรมพัฒนาและเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี
เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน ๑ รุ่น (ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๖๐ คนต่อรุ่น)
ห้วงที่สอง ๑.จัดทำแผนการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน , แผนปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดของชุมชน , พบปะ
พัฒนาสัมพันธ์ชาวบ้าน จำนวน ๒๗๔ ครั้ง ๒.ฝึกอบรมราษฎรอาสาป้องกันยาเสพติด จำนวน ๓๘๗ รุ่น(ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน
๓๐ คนต่อรุ่น) ๓.ฝึกอบรมเยาวชน SMART HERO เพื่อลดอบายมุขในชุมชน จำนวน ๒๖๓ รุ่น(ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๑๕ คนต่อรุ่น)
๔.อบรมผู้นำชุมชนเพื่อการจัดตั้งหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน ๒๓๐ รุ่น (ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๖๐ คนต่อรุ่น) ๕ .
ดำเนินกิจกรรมพัฒนาและเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน ๒๓๐ รุ่น

รายการตรวจสอบและจับกุมแรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
ห้วงที่หนึ่ง ๑. มีการจัดชุดปฏิบัติการตรวจสอบจำนวนประชากรแรงงานต่างด้าว เพื่อให้เข้ามาสู่ระบบการจ้างงานที่
ถูกต้องตามกฎหมาย ๓๐ จังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบจัดระเบียบและคุ้มครองแรงงานต่างด้าวและผูห้ ลบหนีเข้าเมือง จังหวัดละ ๑
ชุด ๆ ละ ๑๐ คน ปฏิบัติหน้าที่เดือนละ ๘ วัน จำนวน ๒ เดือน ๒. การจัดเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการสำรวจจำนวนประชากรแรงงานต่าง
ด้าวและผู้ติดตามในสถานที่ทำงานและที่พักอาศัยของแรงงานต่างด้าว จำนวน ๓๐ จังหวัด จำนวน ๖๓,๖๙๘ คน ๓. การจัดชุด
ปฏิบัติการติดตาม แรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และการค้ามนุษย์ จำนวน ๓๐ จังหวัด ๑,๖๒๓ คน ๔ .
ดำเนินการขั้นตอนจัดหาเรือลาดตระเวนและปฏิบัติการเพื่อสกัดกั้นและเฝ้าตรวจแรงงานต่างด้าว ผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
ในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค ๔ อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ห้วงที่สอง ๑. มีการจัดชุดปฏิบัติการตรวจสอบจำนวนประชากรแรงงานต่างด้าว เพื่อให้เข้ามาสู่ระบบการจ้างงานที่
ถูกต้องตามกฎหมาย ๓๐ จังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบจัดระเบียบและคุ้มครองแรงงานต่างด้าวและผูห้ ลบหนีเข้าเมือง จังหวัดละ ๑
ชุด ๆ ละ ๑๐ คน ปฏิบัติหน้าที่เดือนละ ๑๔ วัน จำนวน ๓ เดือน ๒. การจัดเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการสำรวจจำนวนประชากรแรงงาน
ต่างด้าวและผู้ติดตามในสถานที่ทำงานและที่พักอาศัยของแรงงานต่างด้าว จำนวน ๓๐ จังหวัด จำนวน ๘๙,๒๗๐ คน ๓. การจัดชุด

- ๑๒ ปฏิบัติการติดตาม แรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนี เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และการค้ามนุษย์ จำนวน ๓๐ จังหวัด ๔,๓๗๗ คน ๔ .
ดำเนินการขั้นตอนจัดหาเรือลาดตระเวน อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (การประกวดราคา)

๔.๒.๖ แผนปฏิบัติราชการย่อยเรื่องแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
๔.๒.๖.๑ เป้าหมาย ภาคใต้มีความสงบสุข ร่มเย็น
๔.๒.๖.๒ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
เหตุความรุนแรงลดลง เมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๐

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
หน่วยงาน
ร้อยละ
๓๕
กอ.รมน.ภาค ๔ สน.

ระดับผลสำเร็จการใช้งานข่าวกรองตอบสนองความต้องการ
หน่วยงาน เพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
ระดับความสำเร็จการแก้ไขปัญหาภัยจากยาเสพติดรวมทั้งภัย
ความมั่นคงอื่น ๆ เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
จำนวนเยาวชน ครู และผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการพูดคุยเพื่อสันติสุขเพิ่มขึ้น เมื่อ
เทียบกับปีที่ผ่านมา
IGOs NGOs CSOs มีทัศนคติเชิงบวกกับรัฐมากขึ้น
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
จำนวนคดีที่ส่งฟ้องเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

ร้อยละ

๖๐

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.

ร้อยละ

๓๕

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.

ร้อยละ

๓๕

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.

ร้อยละ

๓๕

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.

ร้อยละ

๓๕

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.

ร้อยละ

๓๕

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.

จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม
เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายสนับสนุนการแก้ไขปัญหา
จชต.ของรัฐเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
ระดับความเชื่อมั่นของประชาชนใน จชต. ที่มีต่อการอำนวย
ความยุติธรรมเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
จำนวนตำบลในพื้นที่ จชต. ผ่านเกณฑ์การประเมินการเป็น
ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนที่ ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ

๓๕

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.

ร้อยละ

๓๕

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.

ร้อยละ

๓๕

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.

ตำบล

๗๐

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.

- ๑๓ ๔.๒.๖.๔ แผนงาน/โครงการ สำคัญ
(๑) ด้านความมั่นคง
(๑.๑) โครงการเพิ่ม ประสิ ทธิภ าพงานข่าวกรองและแผนบูรณาการ
ฐานข้อมูลความมัน่ คงพื้นที่ จชต.
(๑.๒) โครงการยังยั้งเงินที่สนับสนุนการกระทำผิดกฎหมาย
(๑.๓) โครงการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ ปชช.
(๑.๔) โครงการแก้ไขและป้องกันปัญหาภัยแทรกซ้อน
(๑.๕) โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่ จชต.
(๑.๖) โครงการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี
(๑.๗) โครงการเสริ ม สร้ า งความร่ ว มมื อ กั บ ภาคประชาสั ง คมและ
นานาชาติ
(๒) ด้านการพัฒนา
(๒.๑) โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง
(๒.๒) โครงการสร้างความเข้าใจประชาชนทั้งในและนอก จชต.
(๒.๓) โครงการอำนวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
(๒.๔) โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ใน จชต.
(๒.๕) โครงการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล
โครงการส่งเสริมทำนุบำรุงกิจกรรมทางศาสนาใน จชต.
ร่วมทำกิจกรรมกับประชาชน ในวัดในพื้นที่ จำนวน ๓,๗๕๐ ครั้ง (จำนวน ๓๗๕ วัด ๑ ครั้ง /เดือน) ร่วม
ละศิลอด ห้วงเดือนรอมฎอน จำนวน ๑,๗๙๐ หมู่บ้าน อุปสมบทหมู่ เพื่อจำพรรษาในวัดที่ขาดพระจำพรรษา ในห้วง
เข้าพรรษา จำนวน ๒๕๐ รูป
โครงการนำไทยกลับสู่ถิ่นฐานเดิม
ซ่อมแซมวัด จำนวน ๒๐ แห่ง สนับสนุนการมีอาชีพชองประชาชน จำนวน ๓๓ ชุมชน กิจกรรมส่งเสริม
การเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน จำนวน ๑๒ ครั้ง
โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ใน จชต.
ประชุมสภาสันติสุขตำบล จำนวน ๓ เดือน ต.ค., พ.ย. และ ธ.ค.๖๓ จำนวน ๒๙๐ ตำบล เรื่องในการ
ปรึกษาหารือ จำนวน ๖,๓๕๐ เรื่อง ปั ญ หาของประชาชนนำเข้าที่ประชุมสภาประจำเดื อน และได้ห าแนวทาง
แก้ปัญหา ได้ ๔,๕๘๐ เรื่อง เฉลี่ยตำบลละ ๕ เรื่อง/เดือน
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานพูดคุยเพื่อสันติสุข จชต.
มีเวที ส ำหรั บ การพู ดคุ ย ของประชาชนในพื้ น ที่ จำนวน ๔๗ เวที จำนวน ๓,๒๑๐ คน การเปิ ดเวที
สาธารณะเสริมสร้างความเข้าใจ จำนวน ๔๗ เวที
โครงการภาคประสังคมร่วมใจ

- ๑๔ กิจกรรมการพบปะพัฒนาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเครือข่ายภาคประชาสังคมในพื้นที่ จชต. จำนวน ๘
ครั้ง ๆ ละ ๒๐๐ คน รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๑,๖๐๐ คน การพูดคุยเพื่อสร้างสันติสุขกับภาคประชาสั งคมในพื้นที่
จชต. จำนวน ๑๔ ครั้ง ๆ ละ ๑๐๐ คน รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๑,๔๐๐ คน
โครงการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโครงการสำคัญ
การประเมิน ผลการปฎิบั ติงานการแก้ไขปั ญ หา จชต. ในมิติด้านความมั่น คง ที่ กอ.รมน.เป็ นหน่ว ย
รับผิดชอบ ทำให้เหตุการณ์ความรุนแรงลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จนถึงปัจจุบัน เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบใน จชต. พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕
โครงการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและยุติการก่อเหตุรุนแรง
๑.เหตุรุนแรงด้านความมั่นคงลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเหตุการณ์ด้านความมั่นคงที่ส่งผลกระทบเป็นวง
กว้าง ลดลงร้อยละ ๓๕ เมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๐ ๒. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ๓. หน่วยงาน
ของรัฐสามารถใช้กลไกปกติ ในการบริหารราชการแผ่นดิน การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในพื้นที่ เช่นเดียวกัน
กับพื้นที่อื่น ๆ ในประเทศ
โครงการบูรณาการฐานข้อมูลด้านความมั่นคงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
๑) บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการใช้ฐานข้อมูลร่วมกัน สามารถสนับสนุนหน่ วยงานในพืื้นที่
(๑๕ ฐานข้อมูล, ๔๔ แฟ้มข่าว) ๒)ฝึกทบทวน จนท.ของหน่วยให้มีความรู้/เข้าในระบบการทำงาน งานกล้องเชิงรุก
เชิงรับ สามารถสนับสนุนหน่วยงาน ๓)การใช้งานกล้องเชิงรุก ในการเฝ้าระวังบุคคลต้องสงสัยที่แต่งกายลักษณะอำ
พราง มีการดำเนินการตั้งแต่ ม.ค. - มี.ค. ๖๔ จำนวน ๓,๒๙๔ ครั้ง ๔)การใช้งานกล้องเชิงรับ กรณีมีเหตุ รุนแรง มี
การปฏิบั ติในการติด ตาม พิ สู จ น์ ท ราบ ผู้ ต้ องสงสั ย เพื่อ คลี่ ค ลายคดีส ำคัญ ต่างๆ เหตุการณ์ เกิด จำนวน ๒๓๖
เหตุการณ์ ใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ขยายผลทางคดีได้ จำนวน ๒๓๒ คดี คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๓๐
แก้ไขและป้องกันปัญหาภัยแทรกซ้อน
๑)ดำเนิ น การต่อกลุ่ ม กลุ่ มเยาวชนเข้าค่ ายบำบัด ญาลั นนั นบารู ประชุมกับ หน่ วยที่เกี่ยวข้อง รวม
๔๓,๐๒๖ คน ๒)ดำเนินการต่อกลุ่มเป้าหมาย ฃยาเสพติด ผู้ต้องหารวม ๓,๕๘๙ ราย, ป่าไม้ ๖๙ ราย, น้ำมันเถื่อน ๕
ราย, สินค้าหลบหนีภาษี ๒๑ ราย, แรงงานต่างด้าว ๔๐๕ ราย
โครงการยับยัง้ เงินที่สนับสนุนการกระทำผิดกฎหมาย
๑)ประชุมหน่วยงาน/คณะทำงานเส้นทางการเงินฯ กำหนดแนวทางในการดำเนินการมีีความสอดคล้อง
กับแผนงานของหน่วยฯ พัฒ นาเป้าหมายสนับสนุนหน่วย ๓๖ เป้าหมาย ๒)บูรณาการด้านคน เครืื่องมือในการ
ทำงานร่วมกัน เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ในห้วงเวลา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านข้อมูลข่าวสารมากขึ้น คิดเป็น
ร้ อ ยละ ๓๖ ๓)ยุ ติ บ ทบาท ๓ กลุ่ ม ฯ ติ ด ตามตรวจสอบเพิ่ ม เติ ม ๘ กลุ่ ม ฯ ๔)การบั งคั บ ใช้ ก ฎหมายต่ อ กลุ่ ม ฯ
ดำเนินการ ๖ ราย และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๔ ราย
โครงการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลด้านการข่าว
๑)ฝึ ก อบรม ทบทวน จนท.หน่ ว ยข่ าว ๓,๔๐๙ คน มี ค วามรู้ /เข้ าใจ กำหนดและวางแผนงานการ
ดำเนินงานด้านการข่าว เหมาะสม สอดคล้อง ๒)เครืื่องมือมีความพร้อมสามารถสนับสนุนหน่วยปฏิบัติ ๓)บูรณาการ

- ๑๕ จัดทำแผนร่วมฯ ระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ สอดคล้องเชื่อมโยงระดั บหน่วยปฏิบัติมากขึ้น ๔)หน่วยปรับพื้นที่การ
ดำเนินงานด้านการข่าวสอดคล้องกับสถานการณ์ในห้วงเวลา
โครงการต่อต้านข่าวกรองเชิงรุก
จัดทำระเบียบ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย บก.กอ.รมน.ภาค ๔ สน. เพื่อ
ป้องกันไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามใช้การจารกรรม ก่อวินาศกรรม หรือบ่อนทำลายต่อฝ่ายเราได้ โดยเฉพาะการ รปภ.ที่ตั้ง
หน่วยจัดทำระเบียบป้องกันอัคคีภัย กอ.รมน.ภาค ๔ สน.การจัดทำแผน รปภ. จัดทำทะเบียนประวัติบุคคล (รปภ.๑)
และการตรวจสอบประวัติบุ คคล (รปภ.๓) ของกำลังพลที่บรรจุในโครงสร้างฯ ๑)ตรวจสอบบุคคลกรภาครัฐที่มี
พฤติกรรมน่าสงสัย จำนวน ๕๔๕ ราย ผลการตรวจสอบ มีพฤติกรรมที่เข้าข่ายสนับสนุน ผกร. จำนวน ๓ ราย และ
พฤติกรรมเคลื่อนไหวทางการเมือง จำนวน ๖ ราย ๒)การตรวจสอบเครือข่ายภาคประชาสังคมและกลุ่มแนวร่วมของ
ขบวนการ และบุคคลที่เห็นต่างจากภาครัฐ จำนวน ๘ เครือข่าย และตรวจสอบกลุ่มบุคคลเป้าหมายที่มีผลกระทบ
ต่อความมั่นคงและให้การสนับสนุน ผกร. จำนวน ๖ เป้าหมาย ๓)การจัดทำแผน รปภ. จัดทำทะเบียนประวัติบุคคล
(รปภ.๑) และการตรวจสอบประวัติบุคคล (รปภ.๓) ของกำลังพลที่บรรจุในโครงสร้าง กอ.รมน.ภาค ๔ สน. คิดเป็น
ร้อยละ ๖๘.๔ ๔)จัดทำบัญชีบุคคลเข้าถึงชั้นความลับของทางราชการ (รปภ.๕) (จำนวน ๖๗๒ นาย แยกเป็น ลับ
ที่สุด จำนวน ๒๘๕ นาย, ลับมาก จำนวน ๒๔๔ นาย, ลับ จำนวน ๑๔๓ นาย) สรุปผลการจัดทำบัตร รปภ. (RFID)
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ๕)จัดทำบัญชีให้บุคคลเข้าถึงชั้นความลับของทางราชการ (รปภ.๔) ดำเนินการแล้วคิดเป็นร้อย
ละ ๑๐๐ ๖)จัดทำบั ตร รปภ. (RFID) ให้ กับกำลังพลและครอบครัว ที่ผ่านเข้าออกในค่ายสิรินธร คิดเป็นร้อยละ
๑๐๐
โครงการข่าวกรองเชิงรุก
1) ผลิตข่าวกรองสนับสนุนหน่วย ๒๒๐ ภาพข่าว, ปฏิบัติการเชิงรุกต่อกลุ่มหมาย ๔๑ เป้าหมาย
๒) สนับสนุนกลุ่มเป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ ๗ เป้าหมาย หน่วยติดามและทราบความเคลื่อนไหวกลุ่มฯ และที่
เกี่ยวข้องเชื่อมโยง ๙ เป้าหมาย ๓) สนับสนุนเป้าหมายระดับแกนนำสั่งการสนับสนุนหน่วย ๗๒ เป้าหมาย และที่
เกี่ยวข้อง ๑๘๕ เป้าหมาย ๔) สนับสนุนกลุ่มเป้าหมายระดับปฏิบัติการในพื้นที่ ๔๖๙ เป้าหมาย สนับสนุนหน่วย
ปฏิบัติ ติดตามบังคับใช้กฎหมายกลุ่มฯ ๕ ราย อยู่ระหว่างดำเนินการ ๖๕ เป้าหมาย ๕) สนับสนุนเป้าหมายให้กับ
หน่วย กลุ่มผู้ค้ายาเสพติด ๑๒๓ ราย, ป่าไม้ ๒๒ ราย, กลุ่มที่เกี่ยวข้องยาเสพติด ๘๙๗ เป้าหมาย ๖) ข่ายงานภาค
ประชาชนให้ความร่วมมือและรายงานข้อมูลข่าวสารให้กับหน่วยงานภาครัฐคิดเป็นร้อยละ ๓๒
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐและเจ้าหน้าที่รัฐ
1) มีการฝึกอบรมสัมมนา จนท. จำนวน ๙ ครั้ง ๒) มีการติดตามประเมินผล จำนวน ๑๘ ครั้ง ๓) สำรวจ
ความเชื่อมั่นของประชาชนทุกรายการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐
โครงการสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชุมชนเป้าหมาย
การเสริ มสร้ างความเข้มแข็งให้ เจ้าหน้ าที่ และอาสาสมัครประจำพื้น ที่ จชต. และกำลั งจิตอาสาทุ ก
รูปแบบให้มีขีดความสามารถในมาตรการเชิงรับ เพื่อสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่หลัก ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
โครงการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยง
1) เพิ่มศักยภาพของหน่วยงานในการป้องกันเหตุรุนแรงที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ รวมทั้งการติดตามจับกุมผู้ต้อง

- ๑๖ สงสัย ลดความเสี่ยงต่อการสูญเสียของ จนท. และประชาชน เกิดความสงบในพื้นที่ ๒) การเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครประจำพื้นที่ จชต. และกำลังจิตอาสาทุกรูปแบบให้มีขีดความสามารถในมาตรการเชิงรับ
เพื่อสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่หลัก
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมพื้นที่ชายแดน
ดำเนินงานจัดระเบียบพื้ นที่ชายแดนเพื่อเสริมความมั่นคง และเพิ่มประสิทธิภ าพการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ตามแนวชายแดน
โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง
ร่วมทำกิจกรรมกับประชาชน ในวัดในพื้นที่ จำนวน ๗๕๐ ครั้ง กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้การอยู่ร่วม
กัน จำนวน ๑๐ ครั้ง
โครงการแก้ไขและป้องกันปัญหาภัยแทรกซ้อน
การดำเนินกิจกรรมเวทีประชาคมขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ จชต. ในส่วน
ของ จว.ย.ล. จัดกิจกรรมแล้ว ๓ ตำบล ๆ ละ ๙๐ คน รวม ๒๗๐ คน จว.น.ธ. จัดกิจกรรมแล้ว ๔ ตำบล ๆ ละ ๙๐
คน รวม ๓๖๐ คน จว.ป.น. จัดกิจกรรมแล้ว ๙ ตำบล ๆ ละ ๙๐ คน รวม ๘๑๐ คน จว.ส.ข. จัดกิจกรรมแล้ว ๑
ตำบล ๆ ละ ๙๐ คน รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมเวทีประชาคมทั้งหมด ๑,๕๓๐ คน เพื่อให้ผู้ที่ผ่านการอบรมมาเป็นแกน
นำที่มีจิตอาสาในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในตำบล - การดำเนินกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ญาลันนันบา
รูต้านภัยยาเสพติด โดยครอบครัวที่ผ่านการรับรองครัวเรือนจากหน่วยญาลันนันบารู และเยาวชนที่ผ่านหลักสูตร
ค่ายเยาวชนญาลันนันบารูทางสายใหม่ จัดกิจกรรมครอบครัวญาลันนันบารูในพื้นที่ หมู่บ้าน/ชุมชน โดยมีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม จำนวน ๑,๔๐๐ คน ผลการดำเนินงานการสร้างเครือข่ายพลังประชาชนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง จชต. ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาองค์กร/กลไกขับเคลื่อนงานภาคประชาชนป้องกันปัญหายาเสพติด จชต. ครั้งที่ ๑ กลุ่ม
จิตอาสาคัดจากผู้นำ/แกนนำเยาวชนญาลันนันบารู ผู้นำและแกนนำชุมชนเข้มแข็ง จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๓๖๒
คน ผลการดำเนินการบูรณาการ อำนวยการและบริหารจัดการ - การจัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและ
เจ้าหน้าที่ ศอ.ปส.จชต.ครั้งที่ ๑ เป้าหมายเพื่อจัดให้มีการประชุมคณะทำงานประจำสำนักงาน ศอ.ปส.จชต.จำนวน
๑ ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน ๕๐ คนและจัดทำรายงานการประชุมฯเพื่อสรุปสถานการณ์ด้านยาเสพติดและการ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ จชต. - การจัดประชุมคณะทำงาน ประจำสำนักงาน ศอ.ปส.จชต.ครั้งที่ ๑ เป้าหมาย
เพื่อจัดให้มีการประชุมคณะทำงานประจำสำนักงาน ศอ.ปส.จชต.จำนวน ๑ ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน ๕๐ คน
และจัดทำรายงานการประชุมฯเพื่อสรุปสถานการณ์ด้านยาเสพติดและการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ จชต. การจัดกิจกรรมประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจและติดตามให้คำแนะนำหน่วยปฏิบัติงานร่วมกับมวลชนญาลันนัน
บารูเป้าหมายเพื่อให้มวลชนญาลันนันบารู จำนวน ๑๐๐ คน และ เจ้าหน้าที่ จำนวน ๓๐ คน มีความรู้ความเข้าใจ
ในการทำงาน และสามารถขยายผลให้คนในชุมชนได้รับความรู้ได้ การอบรมความรู้ให้กับมวลชนญาลันนันบารู เป็น
การสนับสนุนให้เกิดการสร้างกลุ่มพลังงานชุมชนเข้มแข็ งตามโครงการญาลันนันบารู ผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานจัด
เวทีประชาคมเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง

- ๑๗ โครงการยับยั้งเงินที่สนับสนุนการกระทำผิดกฎหมาย
๑)ตรวจสอบเส้นทางการเงินเข้าบังคับใช้กฎหมาย ๑๒ เป้าหมาย พบความเชื่อมโยงแหล่งเงิน ๒ กลุ่ม
รอพิสูจน์ทราบเพิ่มเติม ๑ กลุ่มฯ ๒)พิสูจน์ทราบเส้นทางการเงิน ๘ เส้นทาง ของกลุ่มฯ ยุติบทบาทสำคัญ ๒ กลุ่ม
อยู่ระหว่างดำเนินการเรียกคืนภาษีอีก ๑๒ ราย
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานข่าวกรองและบูรณาการฐานข้อมูลด้านความมั่นคงในพื้นที่ จชต.
๑)พิสูจน์ทราบที่ก่อเหตุรุนแรงระดับแกนนำสั่งการ และกลุ่มที่มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มฯ สามารถพัฒนา
เป้าหมาย ผกร. จำนวน ๘๖๐ เป้าหมาย เร่งด่วน ๑๐๖ เป้าหมาย เป้าหมายพื้นที่หลบซ่อนพักพิง ๓๑๐ พื้นที่ และ
กลุ่มภัยความมั่นคงอื่น ๆ เกี่ยวข้องเชื่อมโยงเป็นท่อน้ำเลี้ยง ๒๕ เป้าหมาย บังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นรูปธรรม
กลุ่ มเป้ าหมาย ผกร. ๒๐ เป้ าหมายสำคัญ เร่งด่ว น เป้าหมายภัยแทรกซ้อน จำนวน ๙๕ เป้ าหมาย พั ฒ นาการ
จั ด เตรี ย มพื้ น ที่ ด้ านการข่ าวของทุ ก หน่ ว ยจนถึ งระดั บ ตำบลและหมู่ บ้ าน ปรับ ปรุงแล้ ว ร้อ ยละ ๗๐ กำลั งภาค
ประชาชนที่ให้การสนับสนุนกว่า ๒,๙๐๐ คน ๒)ตรวจสอบพบบุคคลเป้าหมายจากแผนสกัดกั้นฯ จำนวน ๔๐ ราย มี
พฤติกรรมเกี่ยวข้องกับกลุ่มที่ก่อเหตุ ๒๐ ราย เกี่ยวข้องกับยาเสพติด จำนวน ๑๕ ราย เกี่ยวข้องกับการก่อเหตุ ๑
ราย เกี่ยวข้องกับความผิ ดอื่น ๔ ราย ตรวจสอบบุคคลกรภาครัฐที่มีพฤติกรรมน่าสงสัย จำนวน ๒๖ ราย ผลการ
ตรวจสอบ มีพฤติกรรมที่เข้าข่ายสนับสนุนการก่อเหตุ ๑๑ ราย จัดทำระเบียบ รปภ. หน่วยงาน เอกสาร สถานที่
ข้อมูลลับต่างๆ จัดทำทะเบียนประวัติบุคคล (รปภ.๑) และการตรวจสอบประวัติบุคคล (รปภ.๓) ของกำลังพลที่
บรรจุในโครงสร้าง กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ๕๕,๕๐๑ นาย ดำเนินการแล้วคิดเป็นร้อยละ ๒๐ ๓)จัดทำบัญชีบุคคล
เข้าถึงชั้นความลับของทางราชการ (รปภ.๕) ๕๘๓ นาย การจัดทำบัตร รปภ. (RFID) ให้กับกำลังพลและครอบครัว
ที่ผ่านเข้าออกในค่ายสิรินธร อ.ยะรัง จว.ป.น. รวมจำนวน ๑,๘๑๕ ใบ การซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ (รปภ.ค่ายสิรินธร)
ประจำเดือน และหน่วยที่มีฐานที่ตั้งในพื้นที่ จชต. เพื่อปรับแผนในการ รปภ.สอดคล้องกับสถานการณ์ในห้วงเวลา
๔)สัมมนา อบรมม และฝึกทบทวนเพิ่มประสิทธิภาพให้กำลังพลถึงระดับชุดปฏิบัติการข่าว หน่วยข่าวประจำพื้นที่
ถึงระดับตำบลหมู่บ้าน จำนวน ๘๒๖ ชป.ข่าว จนท.ชป.ข่าว รวม ๓,๓๑๖ คน เพิ่มพูนความรู้ เรื่องการจัดเตรียม
พื้นที่ด้านการข่าว งานวงรอบข่าวกรอง วิเคราะห์/พัฒนาเป้าหมายประกอบสถานการณ์และแนวโน้มในห้วงเวลา ๕)
ประชุมประชาคมข่าวกรองประจำเดือน ติดตามความก้าวหน้าในการติดตามเป้าหมายสำคัญ และคดีสำคัญในห้วง
เวลา ปรับแผนการทำงานหน่วยให้สอดคล้อง วิเคราะห์พัฒนาป้าหมายสนับสนุนหน่วย ๘๖๐ เป้าหมาย ๓๑๐ พื้นที่
ทางการข่าว ๖)บังใช้กฎหมายตามภาพข่าวที่ได้รับ รายงานข้อมูลข่าวสารจากหน่วย ๓๒๐ ภาพข่าว พัฒนาเป็นข่าว
แจ้งเตือน ๑๒๕ ฉบับ ปฏิบัติด้านยุทธการ ๓๕ ครั้ง พิสูจน์ทราบรูปพรรณสัณฐานของกลุ่มก่อเหตุในและนอกพื้นที่
ด้วยการบู รณาการระบบกล้องวงจรปิ ด (CCTV) ๖,๖๖๕ กล้อง ศูนย์บูรณาการ ๔๖ ศูนย์ ติดตั้งตรวจสอบป้าย
ทะเบียน ๒๓ ด่านตรวจ และ มีระบบบริหารส่วนกลางเพื่อควบคุมและสั่งการ ๗)ระบบสารสนเทศสามารถแสดง
ภาพเหตุ ก ารณ์ ได้ ๕ แบบ โดยใช้ ร ะบบ SMIC เป็ น ฐานข้ อมู ล นำมาวิเคราะห์ แ สดงผลใช้เป็ น หลั กฐานในการ
ดำเนิ นคดี จัดเก็บข้อมูลบุคคลที่เดินทางผ่านด่าน มซ. – ไทย ร่วมกับกระทรวงยุติธรรม ประสานข้อมูลกับ บก.
สส.จชต. ในเรื่องฐานข้อมูลหมายจับ (พรก.ฉุกเฉิน , ป.วิอาญา, DSI), ข้อมูลอาวุธปืนและเครื่องกระสุน และ ข้อมูล
ยานพาหนะสูญหาย ปรับปรุงระบบงานฐานข้อมูลเพิ่มขึ้นจากเดิมคิดเป็นร้อยละ ๑๒

- ๑๘ ๔.๓ การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม
๔.๓.๑ แนวทางการพัฒนา
๔.๓.๑.๑ บูรณาการกลไกการบริหารจัดการความมั่นคง
๔.๓.๑.๒ บูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคง
๔.๓.๒ เป้ าหมาย กลไกการบริห ารจัด การความมั่ น คง มี ป ระสิ ท ธิภ าพสู งขึ้ น ตั ว ชี้ วัด คื อ
ระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานของหน่วยงานด้านการจัดการความมั่นคง ร้อยละ ๘๐
๔.๓.๓ แผนงาน/โครงการ สำคัญ
๔.๓.๓.๑ การขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคง
ตาม พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑
๔.๓.๓.๒ การบริหารจัดการข้อมูลด้านความมั่นคงของ กอ.รมน.
การจัดระเบียบบริหารหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.)

เพื่อให้หมู่บ้าน อพป. มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน และมีส่วนร่วมในการป้องกั นและแก้ไขปัญหาความมั่นคง
ทุกรูปแบบ การดำเนินงานในรอบ ๖ เดือน (ต.ค. ๖๓ - มี.ค. ๖๔) จำนวน ๔๗ หมู่บ้าน (กอ.รมน.ภาค ๑ จำนวน
๓๑ หมู่บ้าน และ กอ.รมน.ภาค ๔ จำนวน ๑๖ หมู่บ้าน) เป็นการฝึกสอน/อบรม ๗ เรื่องสำคัญประกอบด้วย อาชีพ
และรายได้, อุบัติเหตุบนท้องถนน, สามัคคีปรองดอง, ยาเสพติด, อาชญากรรม, บรรเทาสาธารณภัย และภัยคุกคาม
รูป แบบใหม่ ทั้งนี้ การติดตาม และประเมินผล โดย กอ.รมน. (สนย.ฯ), กอ.รมน.ภาค ๑ และ กอ.รมน.ภาค ๔
สำหรับการประเมินผลในภาพรวมดำเนินการโดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ดำเนินงาน ๑.ระดับความเข้มแข็งของหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็ง กอ.รมน.ร้อยละ ๖๕ ประชาชนในหมู่บ้าน
อพป. มีความรักความสามัคคีมีการเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย ๒. ประชาชนในหมู่บ้าน อพป.มีความเข้าใจปัญหา
ภัยความมั่นคง เช่น ปัญหายาเสพติด, แรงงานต่างด้าว, การตัดไม้ทำลายป่า และสามารถแก้ปัญหาภัยต่าง ๆ ภายใน
หมู่บ้านลดลง ร้อยละ ๖๐ ๓. ประชาชนร้อยละ ๗๐ ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมหมู่บ้าน อพป. เช่น การจัด
กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา และะในวันสำคัญของชาติ โดยประชาชนให้ความร่วมมือมาร่วมกิจกรรมของส่วน
ราชการต่างๆ ๔.ประชาชนในหมู่บ้าน อพป. มีการจัดชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน และได้จัดจุดตรวจ จุดสกัด
ช่วยเหลือ จนท.ตำรวจ ในเทศกาลต่าง ๆ

- ๑๙ ผลเบิกจ่ายงบประมาณ แยกรายหน่วย ข้อมูล ณ ๓๑ มี.ค ๖๔ (สิ้นไตรมาสที่ ๒)
หน่วย
สบค.
สขว.
สนย.
สกบ.
สมท.
สพร.
สตน.
ศศว.
สำนักจเร
สบข.
สลก.
ศดม.
สกส.
รวมส่วนอำนวยการ
ศปป.๑
ศปป.๒
ศปป.๓
ศปป.๔
ศปป.๕
รวมส่วนประสานการปฏิบตั ิ
กอ.รมน.ภาค ๑
กอ.รมน.ภาค ๒
กอ.รมน.ภาค ๓
กอ.รมน.ภาค ๔
รวมส่วนปฏิบัตงิ านในพื้นที่
รวมหน่วยอื่น ๆ
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ พรบ.

งบประมาณจัดสรร
ผูกพัน
เบิกจ่าย
ร้อยละ
๙๕,๕๑๒,๓๐๐.๐๐
๐.๐๐
๔๒,๘๐๐,๓๓๑.๐๓ ๔๔.๘๑
๙๕,๕๑๒,๓๐๐.๐๐
๕๖,๘๗๐,๕๐๐.๐๐
๗๑๒,๘๘๓.๙๖
๒๓,๑๗๘,๘๓๓.๘๐ ๔๐.๗๖
๕๖,๘๗๐,๕๐๐.๐๐
๑๓๑,๕๐๗,๗๙๓.๐๐
๔๘๑,๙๘๐.๐๐
๕๔,๒๙๕,๖๓๙.๗๘ ๔๑.๒๙
๑๓๑,๔๒๗,๕๐๐.๐๐
๓๓๑,๙๙๗,๐๕๘.๙๐ ๕๗,๖๔๓,๐๙๕.๔๔
๑๑๖,๘๓๐,๕๙๗.๙๓ ๓๕.๑๙
๓๑๒,๔๖๔,๖๐๐.๐๐
๕๒,๕๕๐,๙๐๔.๐๐
๕,๔๐๐,๒๙๒.๖๕
๖,๓๔๗,๐๘๒.๙๒ ๑๒.๐๘
๕๒,๕๒๙,๖๐๐.๐๐
๕๔๖,๕๐๐.๐๐
๐.๐๐
๒๔,๙๐๐.๐๐ ๔.๕๖
๖๐๐,๐๐๐.๐๐
๒,๕๓๑,๓๖๐.๐๐
๐.๐๐
๕๔๔,๐๐๐.๐๐ ๒๑.๔๙
๑,๒๕๘,๔๐๐.๐๐
๑,๗๔๔,๘๕๐.๐๐
๐.๐๐
๓๒๐,๔๕๐.๐๐ ๑๘.๓๗
๑,๗๔๔,๘๕๐.๐๐
๑,๒๓๐,๕๐๐.๐๐
๐.๐๐
๗๒๘,๙๑๐.๐๐ ๕๙.๒๔
๑,๒๓๐,๕๐๐.๐๐
๖,๒๙๐,๐๐๐.๐๐
๐.๐๐
๑,๒๑๑,๒๔๐.๐๐ ๑๙.๒๖
๖,๒๙๐,๐๐๐.๐๐
๑,๖๙๘,๖๐๐.๐๐
๑,๕๘๐,๔๐๐.๐๐
๓๐๔,๐๒๒.๐๐ ๑๗.๙๐
๑,๖๗๙,๘๐๐.๐๐
๕,๔๔๐,๐๐๐.๐๐
๐.๐๐
๖๘,๑๖๐.๐๐ ๑.๒๕
๕,๔๔๐,๐๐๐.๐๐
๘,๘๖๐.๐๐
๐.๐๐
๖,๙๑๐.๐๐ ๗๗.๙๙
๐.๐๐
๒๕๑,๗๖๑,๐๗๗.๔๖ ๒๔.๖๐
๑,๑๒๒,๗๐๙,๖๐๐.๐๐ ๑,๐๒๓,๕๗๒,๙๐๑.๒๒ ๖๕,๘๑๘,๖๕๒.๐๕
๑๐๗,๔๔๗,๘๐๐.๐๐
๘,๕๔๖,๖๒๕.๐๐
๔๑,๖๕๔,๕๘๙.๐๐ ๓๘.๗๗
๑๐๗,๔๔๗,๘๐๐.๐๐
๒๑๓,๖๙๘,๑๐๐.๐๐
๐.๐๐
๙๔,๐๗๑,๑๙๑.๐๐ ๔๔.๐๒
๒๑๓,๖๙๘,๑๐๐.๐๐
๔,๕๔๕,๐๐๐.๐๐
๗,๒๘๐.๐๐
๑,๒๒๙,๔๐๐.๐๐ ๒๗.๐๕
๔,๕๔๕,๐๐๐.๐๐
๘๐,๔๗๘,๔๐๐.๐๐
๓,๘๔๒,๖๕๐.๐๐
๒๘,๔๙๑,๗๘๓.๐๐ ๓๕.๔๐
๘๐,๔๗๘,๔๐๐.๐๐
๔๑,๗๕๓,๐๔๑.๐๐ ๑๗,๙๗๒,๕๐๐.๐๐
๑,๗๕๓,๐๔๐.๐๐ ๔.๒๐
๐.๐๐
๔๔๗,๙๒๒,๓๔๑.๐๐ ๓๐,๓๖๙,๐๕๕.๐๐
๑๖๗,๒๐๐,๐๐๓.๐๐ ๓๗.๓๓
๔๐๖,๑๖๙,๓๐๐.๐๐
๔๘,๗๙๕,๖๙๕.๐๐
๔๘,๕๙๐,๐๐๐.๐๐
๒๕๒,๓๒๐.๐๐
๒๐,๐๕๖,๘๗๐.๙๐ ๔๑.๑๐
๔๑,๒๗๘,๔๐๐.๐๐
๔๑,๒๗๘,๔๐๐.๐๐
๔,๕๔๒,๐๐๐.๐๐
๑๖,๖๙๖,๒๒๑.๗๘ ๔๐.๔๕
๓๘,๗๖๑,๑๐๐.๐๐
๓๘,๗๖๑,๑๐๐.๐๐
๒๗๙,๗๔๐.๐๐
๑๔,๖๒๒,๙๒๑.๙๙ ๓๗.๗๓
๒๕,๕๘๐,๘๐๐.๐๐
๒๕,๕๘๐,๘๐๐.๐๐
๖๓๓,๓๓๒.๐๐
๘,๗๓๒,๕๕๓.๑๗ ๓๔.๑๔
๑๕๔,๒๑๐,๓๐๐.๐๐
๑๕๔,๔๑๕,๙๙๕.๐๐
๕,๗๐๗,๓๙๒.๐๐
๖๐,๑๐๘,๕๖๗.๘๔ ๓๘.๙๓
๗,๑๗๑,๖๑๘,๗๐๐.๐๐ ๗,๒๒๘,๗๙๖,๖๖๒.๗๘ ๔๖๐,๖๐๑,๐๗๘.๔๔ ๓,๐๔๔,๐๕๒,๙๔๗.๕๒ ๔๒.๑๑
๘,๘๕๔,๗๐๗,๙๐๐.๐๐ ๘,๘๕๔,๗๐๗,๙๐๐.๐๐ ๕๖๒,๔๙๖,๑๗๗.๔๙ ๓,๕๒๓,๑๒๒,๕๙๕.๘๒ ๓๙.๗๙

- ๒๐ แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร
ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ
ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม

แผน
(ขัน้ บริหาร)

ผล

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ผลสัมฤทธิ์ : ๑. ประเทศมีความมั่นคงอย่างยั่งยืนภายใต้การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นพระประมุข ๒. ประชาชนมีคุณภาพมี
ชีวิตและสามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้ ๓. ทรัพยากรธรรมชาติมีการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์อย่างเหมาะสม
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบันดี
ขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๕๐
รวมเงินงบประมาณทัง้ สิ้น

๕๐
๓,๕๒๓.๑๒๒๖
๘,๘๕๔.๗๐๗๙

ยุทธศาสตร์ชาติ : ยังไม่เชื่อมโยงรายการ-ยุทธศาสตร์ชาติ

๔.๑๗๓๒
๒๙.๗๕๕๘

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ความมั่นคง
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ประเทศชาติมีความมัน่ คงในทุกมิติ
และทุกระดับเพิ่มขึ้น
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อันดับดัชนีสันติภาพโลก อยู่ใน ๑ ใน ๗๕ ของโลก ภายใน
ปี ๒๕๖๕
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาตร์ชาติ : การพัฒนากลไกการบริหารจัดการ
ความมั่นคงแบบองค์รวม
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : กลไกการบริหาร
จัดการความมั่นคงมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานของหน่วยงานด้านการ
จัดการความมั่นคง ร้อยละ ๘๐ ภายในปี ๒๕๖๕

๑.๑๒๑๕
๒๐.๐๐๐๐
๒๐.๐๐๐๐

๑.๑๒๑๕

๑.๑๒๑๕
๒๐.๐๐๐๐
๒๐.๐๐๐๐

๑.๑๒๑๕

- ๒๑ ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง

๑.๑๒๑๕
๒๐.๐๐๐๐

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์
รวม
เป้าหมาย : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบ
องค์รวม
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระดับความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาความมัน่ คงใน
ปัจจุบันดีขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๕๐
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อให้กลไกการบริหารจัดการ
ความมั่นคงมีประสิทธิภาพสูงขึน้
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานของหน่วยงาน
ด้านการจัดการความมั่นคง
โครงการที่ ๑ : โครงการพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคง
แบบองค์รวม
๑.แผนการปฎิบัติงาน

๑.๑๒๑๕
๒๐.๐๐๐๐
๑.๑๒๑๕
๒๐.๐๐๐๐
๑.๑๒๑๕
๒๐.๐๐๐๐
๕๐
๑.๑๒๑๕
๒๐.๐๐๐๐
๘๐
๑.๑๒๑๕
๒๐.๐๐๐๐

๑.๑ ตัวชี้วัด
เชิงคุณภาพ
- ระดับความสำเร็จของการปฏิบตั ติ ามแผนแม่บท และ
ยุทธศาสตร์ชาติเป็นไปตามที่กำหนดในช่วงปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕
๑.๒.กิจกรรมหลัก

๖๐

กิจกรรมที่ ๑ : งานติดตามและประเมินผล
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของหน่วยงาน การ
ปฏิบัติการตามแผนปฏิบตั ิการด้าน/แผนงานโครงการ เป็นไปตามวิธีการดำเนินการที่
กำหนด
๒.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (๒.๑+๒.๒+๒.๓)

๖๐

๑.๑๒๑๕
๒๐.๐๐๐๐

๒.๑ งบประมาณ :

๑.๑๒๑๕
๒๐.๐๐๐๐

๑ : งานติดตามและประเมินผล

๑.๑๒๑๕
๒๐.๐๐๐๐

- รายจ่ายประจำ

๑.๑๒๑๕
๒๐.๐๐๐๐

- ๒๒ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : อื่น ๆ
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ดา้ นความมั่นคง

๓.๐๕๑๗
๙.๗๕๕๘
๙.๗๕๕๘

๓.๐๕๑๗

- ตัวชี้วัด :...
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาตร์ชาติ : อื่น ๆ ด้านความมั่นคง (พื้นฐานฯ)
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : อื่น ๆ ด้านความมั่นคง
(พื้นฐานฯ)
- ตัวชี้วัด :...

๓.๐๕๑๗
๙.๗๕๕๘
๙.๗๕๕๘

ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง

๓.๐๕๑๗

๓.๐๕๑๗
๙.๗๕๕๘

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง

๓.๐๕๑๗
๙.๗๕๕๘

เป้าหมาย : แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง

๓.๐๕๑๗
๙.๗๕๕๘

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระดับความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาความมัน่ คงใน
ปัจจุบันดีขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๕๐
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : สังคมมีความมั่นคงประชาชนมี
ความปลอดภัย มีกลไกขับเคลื่อนการป้องกันปราบปราม ระงับยับยั้ง และแก้ไข
เหตุการณ์ที่เป็นภัยต่อความมั่นคงภายในประเทศ
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการที่ดำเนินงานจาก
ทุกภาคส่วนไม่น้อยกว่า
ผลผลิตที่ ๑ : การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายใน

๓.๐๕๑๗
๙.๗๕๕๘
๕๐
๓.๐๕๑๗
๙.๗๕๕๘
๘๐
๓.๐๕๑๗
๙.๗๕๕๘

๑.แผนการปฎิบัติงาน
๑.๑ ตัวชี้วัด
เชิงคุณภาพ
- ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการที่ดำเนินงานจากทุกภาค
ส่วนไม่น้อยกว่า
๑.๒.กิจกรรมหลัก
กิจกรรมที่ ๑ : งานกำลังพล และทรงชีพ

๘๐

- ๒๓ - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมด้านการกำลังพล
และทรงชีพที่บรรลุผลสำเร็จจำนวนไม่ต่ำกว่า
๒.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (๒.๑+๒.๒+๒.๓)

๕
๓.๐๕๑๗
๙.๗๕๕๘

๒.๑ งบประมาณ :

๓.๐๕๑๗
๙.๗๕๕๘

๑ : งานกำลังพล และทรงชีพ

๓.๐๕๑๗
๙.๗๕๕๘

- รายจ่ายประจำ

๓.๐๕๑๗
๙.๗๕๕๘

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รับ
ผลสัมฤทธิ์ : ๑. ประเทศมีความมั่นคงอย่างยั่งยืนภายใต้การปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นพระประมุข๒.
ประชาชนมีคุณภาพมีชีวิตและสามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้๓.
ทรัพยากรธรรมชาติมีการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาความ
มั่นคงในปัจจุบันดีขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๕๐
ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง

๕๐

๘,๘๒๔.๙๕๒๑

๓,๕๑๘.๙๔๙๓

๘,๕๔๙.๔๙๙๒

๓,๔๓๐.๗๙๒๘

๑๘๔.๑๔๓๓

๘๓.๕๖๖๐

๑๘๔.๑๔๓๓

๘๓.๕๖๖๐

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ความมั่นคง
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ประชาชนอยู่ดี
กินดี และมีความสุขดีขึ้น
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อันดับดัชนีชี้วัดความสุขของประชากร
ไทย อยู่ใน ๑ ใน ๓๕ ของโลก ภายในปี ๒๕๖๕
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาตร์ชาติ : การรักษาความ
สงบภายในประเทศ

- ๒๔ -

เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ :
ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สนิ เพิ่มขึ้น

๑๘๔.๑๔๓๓

๘๓.๕๖๖๐

๑๘๔.๑๔๓๓

๘๓.๕๖๖๐

๙๐.๓๐๖๒

๔๐.๐๑๙๗

๙๐.๓๐๖๒

๔๐.๐๑๙๗

๙๐.๓๐๖๒
๕๐

๔๐.๐๑๙๗

๙๐.๓๐๖๒

๔๐.๐๑๙๗

- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระดับความมั่นคงปลอดภัย
ภายในประเทศ และศักยภาพตำรวจ ระดับสากล (WISPI) ดีขึ้นอยู่ใน
ลำดับ ๑ ใน ๕๕
ของโลก ภายในปี ๒๕๖๕
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ
เป้าหมาย : แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบ
ภายในประเทศ
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระดับความสำเร็จของการแก้ไข
ปัญหาความมั่นคงในปัจจุบันดีขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๕๐
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ลดความขัดแย้ง
ภาคการเมืองและภาคประชาชน โดยสร้างการรับรู้ในทุกระดับตาม
ช่องทางต่างๆ
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีการจัดตั้งกลไกเสริมสร้างความ
รักสามัคคีปรองดองระดับจังหวัดจำนวนไม่น้อยกว่า
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : กลุม่ เป้าหมายมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง มีสำนึกความเป็นพลเมืองและมี
ส่วนร่วมไม่ต่ำกว่า
โครงการที่ ๑ : โครงการการรักษาความสงบ
ภายในประเทศ

๘๐

๙๐.๓๐๖๒

๔๐.๐๑๙๗

- ๒๕ -

๑.แผนการปฎิบัติงาน
๑.๑ ตัวชี้วัด
เชิงคุณภาพ
- กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง มีสำนึกความเป็นพลเมืองและมีส่วนร่วม
ไม่ต่ำกว่า
๑.๒.กิจกรรมหลัก
กิจกรรมที่ ๑ : งานเสริมสร้างความรัก
ความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของการมี
ส่วนร่วมในการดำเนินการเสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของ
ประชาชน
กิจกรรมที่ ๒ : งานเสริมสร้างความ
มั่นคงของสถาบันหลักของชาติ
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระดับความสำเร็จ
ของประชาชน/ทุกภาคส่วนที่มีความรักและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ

๘๐

๘๐

๗๐

๒.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (๒.๑+๒.๒+
๒.๓)

๙๐.๓๐๖๒

๔๐.๐๑๙๗

๙๐.๓๐๖๒

๔๐.๐๑๙๗

๒๕.๑๘๐๒

๑๑.๙๘๕๑

๒๕.๑๘๐๒

๑๑.๙๘๕๑

๖๕.๑๒๖๐

๒๘.๐๓๔๖

๒.๑ งบประมาณ :
๑ : งานเสริมสร้างความรักความ
สามัคคีปรองดองของคนในชาติ
- รายจ่ายประจำ
๒ : งานเสริมสร้างความมั่นคงของ
สถาบันหลักของชาติ

- ๒๖ -

- รายจ่ายประจำ
๖๕.๑๒๖๐

๒๘.๐๓๔๖

๙๓.๘๓๗๑

๔๓.๕๔๖๓

๙๓.๘๓๗๑

๔๓.๕๔๖๓

๙๓.๘๓๗๑
๕๐

๔๓.๕๔๖๓

๙๓.๘๓๗๑

๔๓.๕๔๖๓

๙๓.๘๓๗๑

๔๓.๕๔๖๓

แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ
เป้าหมาย : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านความมั่นคง)
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระดับความสำเร็จของการแก้ไข
ปัญหาความมั่นคงในปัจจุบันดีขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๕๐
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ
- ตัวชี้วัด :...
ผลผลิตที่ ๑ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ
๑.แผนการปฎิบัติงาน
๑.๑ ตัวชี้วัด
๑.๒.กิจกรรมหลัก
กิจกรรมที่ ๑ : รายการบุคลากรภาครัฐ
รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละ ๘๐

๘๐

ความสำเร็จของแผนงาน
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละกำลังพล
ได้รับการสนับสนุนตามสิทธิ
๒.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (๒.๑+๒.๒+
๒.๓)

๑๐๐

๙๓.๘๓๗๑

๔๓.๕๔๖๓

- ๒๗ -

๒.๑ งบประมาณ :
๑ : รายการบุคลากรภาครัฐรักษา
ความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ
- รายจ่ายประจำ
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ประเทศชาติมี
ความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น

๙๓.๘๓๗๑

๔๓.๕๔๖๓

๙๓.๘๓๗๑

๔๓.๕๔๖๓

๙๓.๘๓๗๑

๔๓.๕๔๖๓

๘,๓๖๕.๓๕๕๙

๓,๓๔๗.๒๒๖๗

๘,๑๒๓.๖๔๕๒

๓,๒๖๕.๘๘๖๗

๕,๖๙๔.๕๓๖๙

๒,๓๖๑.๘๐๘๓

๕,๖๙๔.๕๓๖๙

๒,๓๖๑.๘๐๘๓

๑๘๑.๖๙๘๘

๘๔.๗๙๒๒

๑๘๑.๖๙๘๘

๘๔.๗๙๒๒

๑๘๑.๖๙๘๘

๘๔.๗๙๒๒

- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อันดับดัชนีสันติภาพโลก อยู่ใน ๑ ใน ๗๕
ของโลก ภายในปี ๒๕๖๕
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาตร์ชาติ : การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ :
ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด ความมั่นคง
ทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อ
การบริหารและพัฒนาประเทศ
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระดับความสำเร็จของการแก้ไขปัญหา
ความมั่นคงในปัจจุบันดีขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๕๐ ภายในปี ๒๕๖๕
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
แผนงาน : แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และ
บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
เป้าหมาย : แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และ
บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร

- ๒๘ -

- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระดับความสำเร็จของการแก้ไข
ปัญหาความมั่นคงในปัจจุบันดีขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๕๐
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เด็ก เยาวชน ผู้ใช้
แรงงาน และประชาชน ได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพ
ติด หมู่บ้าน/ชุมชนพื้นที่เป้าหมายมีการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดตัง้ หมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง
เอาชนะยาเสพติด
โครงการที่ ๑ : โครงการป้องกันและการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
๑.แผนการปฎิบัติงาน
๑.๑ ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
- จัดตัง้ หมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยา
เสพติด
เชิงคุณภาพ
- ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน ให้ความ
ร่วมมือและมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดไม่น้อยกว่า
๑.๒.กิจกรรมหลัก
กิจกรรมที่ ๑ : งานป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดตัง้ หมู่บ้าน/
ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนใน
หมู่บ้าน/ชุมชน ให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่น้อยกว่า

๕๐

๑๘๑.๖๙๘๘

๘๔.๗๙๒๒

๑,๑๔๐

๑๘๑.๖๙๘๘

๑๑๔๐

๗๐

๑,๑๔๐
๗๐

๘๔.๗๙๒๒

- ๒๙ -

๒.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (๒.๑+๒.๒+
๒.๓)

๑๘๑.๖๙๘๘

๘๔.๗๙๒๒

๑๘๑.๖๙๘๘

๘๔.๗๙๒๒

๑๘๑.๖๙๘๘

๘๔.๗๙๒๒

๑๘๑.๖๙๘๘

๘๔.๗๙๒๒

๕,๕๑๒.๘๓๘๑

๒,๒๗๗.๐๑๖๒

๕,๕๑๒.๘๓๘๑

๒,๒๗๗.๐๑๖๒

๕,๕๑๒.๘๓๘๑
๕๐

๒,๒๗๗.๐๑๖๒

๒.๑ งบประมาณ :
๑ : งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด
- รายจ่ายประจำ
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคง
เป้าหมาย : แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคง
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระดับความสำเร็จของการแก้ไข
ปัญหาความมั่นคงในปัจจุบันดีขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๕๐

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ปัญหาความมั่นคง
ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหาร
๕,๕๑๒.๘๓๘๑
และพัฒนาประเทศ
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนา
๘๐
ตามแผนงาน/โครงการที่กำหนด
โครงการที่ ๑ : โครงการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักรและการพัฒนาประเทศ
๕,๕๑๒.๘๓๘๑
๑.แผนการปฎิบัติงาน
๑.๑ ตัวชี้วัด
เชิงคุณภาพ
- ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาตาม
แผนงาน/โครงการที่กำหนด

๘๐

๒,๒๗๗.๐๑๖๒

๒,๒๗๗.๐๑๖๒

- ๓๐ -

๑.๒.กิจกรรมหลัก
กิจกรรมที่ ๑ : งานป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระดับความสำเร็จ
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์

๘๐

กิจกรรมที่ ๒ : งานป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการค้ามนุษย์
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของ
จำนวนคนที่เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติงานได้ไม่
น้อย
กิจกรรมที่ ๓ : งานบริหารจัดการผู้
หลบหนีเข้าเมือง
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้หลบหนี
เข้าเมืองกลุ่มแรงงานต่างด้าวลดลง

๘๐

๕

- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้หลบหนี้

๕

- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้หลบหนี

๕

เข้าเมืองชาวเกาหลีหนือลดลง
เข้าเมืองลดลง
กิจกรรมที่ ๔ : งานแก้ไขปัญหาความ
มั่นคงเฉพาะกรณี
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละ
ความสำเร็จในการสร้างเครือข่ายมวลชนด้านความมั่นคงเฉพาะกรณีได้
ตามเป้าหมายที่กำหนดไม่น้อยกว่า

๘๐

กิจกรรมที่ ๕ : งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละ
ความสำเร็จของการประสานงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยตามแผนงาน ไม่ต่ำกว่า

๘๐

- ๓๑ -

กิจกรรมที่ ๖ : งานพิทักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีองค์ความรู้ความเข้าใจมีจิตสำนึกและเข้าร่วมเครือข่ายความ
ร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน
ได้
กิจกรรมที่ ๗ : งานพัฒนาประเทศเพื่อ
ความมั่นคงและช่วยเหลือประชาชน

๘๐

- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของ
ความสำเร็จในการพัฒนาตามแผนงาน/โครงการที่กำหนด

๘๐

กิจกรรมที่ ๘ : งานการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเหตุการณ์
๐
ความไม่สงบภายในประเทศที่ก่อให้เกิดผลที่อาจกระทบต่อการบริหาร
ราชการแผ่นดินไม่มี
๒.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (๒.๑+๒.๒+
๒.๓)
๕,๕๑๒.๘๓๘๑
๒.๑ งบประมาณ :
๕,๕๑๒.๘๓๘๑
๑ : งานป้องกันและแก้ไขปัญหาความ
มั่นคงทางไซเบอร์
๐.๐๖๐๐
- รายจ่ายประจำ
๐.๐๖๐๐
๒ : งานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้า
มนุษย์
๕.๑๓๑๓
- รายจ่ายประจำ
๕.๑๓๑๓
๓ : งานบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้า
เมือง
๑๙.๓๔๕๐

๒,๒๗๗.๐๑๖๒
๒,๒๗๗.๐๑๖๒
๐.๐๖๐๐
๐.๐๖๐๐
๐.๙๑๒๙
๐.๙๑๒๙
๗.๗๗๔๓

- ๓๒ -

- รายจ่ายประจำ
๑๙.๓๔๕๐

๗.๗๗๔๓

๒.๑๔๕๐

๐.๖๕๓๘

๒.๑๔๕๐

๐.๖๕๓๘

๑๗.๐๐๐๓

๗.๖๔๐๙

๑๗.๐๐๐๓

๗.๖๔๐๙

๕๒.๑๑๒๔

๑๙.๖๗๐๔

๕๒.๑๑๒๔

๑๙.๖๗๐๔

๒๗.๑๐๓๑

๓.๐๐๗๓

๒๗.๑๐๓๑

๓.๐๐๗๓

๕,๓๘๙.๙๔๑๐

๒,๒๓๗.๒๙๖๕

๕,๓๘๙.๙๔๑๐

๒,๒๓๗.๒๙๖๕

๒,๔๒๙.๑๐๘๓

๙๐๔.๐๗๘๓

๔ : งานแก้ไขปัญหาความมั่นคงเฉพาะ
กรณี
- รายจ่ายประจำ
๕ : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย
- รายจ่ายประจำ
๖ : งานพิทักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- รายจ่ายประจำ
๗ : งานพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคง
และช่วยเหลือประชาชน
- รายจ่ายประจำ
๘ : งานการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร
- รายจ่ายประจำ
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ :
ภาคใต้มีความสงบสุข ร่มเย็น
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนงบประมาณด้านความมั่นคงใน
การแก้ไขปัญหาความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ลดลง ร้อยละ
๑๐ ต่อปี ภายในปี ๒๕๖๕
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : วัดสถิติจำนวนเหตุรุนแรง/สูญเสีย ลดลง
ร้อยละ ๒๐ ต่อปี ภายในปี ๒๕๖๕

- ๓๓ -

- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณการเข้า-ออกของนักท่องเที่ยว
และมูลค่าการลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ ต่อปี
ภายในปี ๒๕๖๕
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
แผนงาน : แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
เป้าหมาย : แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระดับความสำเร็จของการแก้ไข
ปัญหาความมั่นคงในปัจจุบันดีขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๕๐

๒,๔๒๙.๑๐๘๓

๙๐๔.๐๗๘๓

๑,๗๐๙.๑๐๘๓

๕๔๖.๒๗๐๘

๑,๗๐๙.๑๐๘๓

๕๔๖.๒๗๐๘

๑,๗๐๙.๑๐๘๓
๕๐

๕๔๖.๒๗๐๘

๑,๗๐๙.๑๐๘๓

๕๔๖.๒๗๐๘

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ภาคใต้มีความ
สงบสุขร่มเย็น
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสูญเสียจากเหตุ
ความรุนแรงลดลง
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนการสูญเสียและเหตุความ
รุนแรงลดลง เมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๐
โครงการที่ ๑ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงาน
ข่าวกรองและบูรณาการฐานข้อมูลความมั่นคงพื้นทีจ่ ังหวัดชายแดน
ภาคใต้
๑.แผนการปฎิบัติงาน
๑.๑ ตัวชี้วัด
เชิงคุณภาพ
- ผลสัมฤทธิ์/ผลสำเร็จจากการใช้ข้อมูลข่าว
กรองของประชาคมข่าวกรอง และงานการข่าวได้รับการตอบสนอง

๓๕

๖๒๕.๒๒๐๗

๒๐๕.๕๑๘๘

- ๓๔ -

- ระดับผลสำเร็จการใช้งานข่าวกรอง
ตอบสนองความต้องการหน่วยงาน เมื่อเทียบปีที่ผ่านมา

๖๐

๑.๒.กิจกรรมหลัก
กิจกรรมที่ ๑ : งานเพิ่มประสิทธิภาพ
งานข่าวกรอง
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระดับผลสำเร็จ
การใช้งานข่าวกรองตอบสนองความต้องการหน่วยงาน เมื่อเทียบปีที่
ผ่านมา
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลสัมฤทธิ์/
ผลสำเร็จจากการใช้ข้อมูลข่าวกรองของประชาคมข่าวกรอง และงาน
การข่าวได้รับการตอบสนอง
๒.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (๒.๑+๒.๒+
๒.๓)
๒.๑ งบประมาณ :

๖๐

๖๒๕.๒๒๐๗

๒๐๕.๕๑๘๘

๖๒๕.๒๒๐๗

๒๐๕.๕๑๘๘

๖๒๕.๒๒๐๗

๒๐๕.๕๑๘๘

๖๒๕.๒๒๐๗

๒๐๕.๕๑๘๘

๔.๔๖๑๗

๒.๒๓๐๘

๑ : งานเพิ่มประสิทธิภาพงานข่าว
กรอง
- รายจ่ายประจำ
โครงการที่ ๒ : โครงการยับยั้งเงินที่สนับสนุนการ
กระทำผิดกฎหมาย
๑.แผนการปฎิบัติงาน
๑.๑ ตัวชี้วัด
เชิงคุณภาพ
- การสนับสนุนทุกมิติทั้งใน/นอก จชต.
รวมทั้งจากต่างประเทศถูกจำกัดลง
- จำนวนคดีที่สง่ ฟ้องเพิ่มขึน้ เมื่อเทียบปีที่
ผ่านมา

๓๕

- ๓๕ -

๑.๒.กิจกรรมหลัก
กิจกรรมที่ ๑ : งานยับยั้งเงินที่สนับสนุน
การกระทำผิดกฎหมาย
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนคดีที่ส่ง
ฟ้องเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบปีที่ผา่ นมา
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การสนับสนุนทุก
มิติทั้งใน/นอก จชต. รวมทัง้ จากต่างประเทศถูกจำกัดลง

๓๕

๒.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (๒.๑+๒.๒+
๒.๓)

๔.๔๖๑๗

๒.๒๓๐๘

๔.๔๖๑๗

๒.๒๓๐๘

๔.๔๖๑๗

๒.๒๓๐๘

๔.๔๖๑๗

๒.๒๓๐๘

๖๖๖.๐๑๖๑

๑๕๙.๒๓๕๑

๒.๑ งบประมาณ :
๑ : งานยับยั้งเงินที่สนับสนุนการ
กระทำผิดกฎหมาย
- รายจ่ายประจำ
โครงการที่ ๓ : โครงการรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
๑.แผนการปฎิบัติงาน
๑.๑ ตัวชี้วัด
เชิงคุณภาพ
- สถานการณ์ความรุนแรงลดลงเมือ่ เทียบกับ
ค่าเฉลี่ย ๕ ปี ย้อนหลัง
- เหตุความรุนแรงลดลง เมือ่ เทียบปี ๒๕๖๐
๑.๒.กิจกรรมหลัก
กิจกรรมที่ ๑ : งานรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๓๕

- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เหตุความรุนแรง

๓๕

ลดลง เมื่อเทียบปี ๒๕๖๐

- ๓๖ -

- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สถานการณ์ความ
รุนแรงลดลงเมือ่ เทียบกับค่าเฉลี่ย ๕ ปี ย้อนหลัง
๒.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (๒.๑+๒.๒+
๒.๓)

๖๖๖.๐๑๖๑

๑๕๙.๒๓๕๑

๖๖๖.๐๑๖๑

๑๕๙.๒๓๕๑

๖๖๖.๐๑๖๑

๑๕๙.๒๓๕๑

๓๔๕.๐๗๓๖

๑๗.๕๕๗๖

๓๒๐.๙๔๒๕

๑๔๑.๖๗๗๕

๗๖.๓๔๒๒

๓๘.๐๗๕๙

๒.๑ งบประมาณ :
๑ : งานรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน
- รายจ่ายลงทุน
- รายจ่ายประจำ
โครงการที่ ๔ : โครงการแก้ไขปัญหาและป้องกัน
ปัญหาภัยแทรกซ้อน
๑.แผนการปฎิบัติงาน
๑.๑ ตัวชี้วัด
เชิงคุณภาพ
- ระดับความสำเร็จการแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดและผู้มีอิทธิพลในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น
- ระดับความสำเร็จการแก้ไขปัญหาเพิ่มขึ้น

๓๕

เมื่อเทียบปีที่ผ่านมา
๑.๒.กิจกรรมหลัก
กิจกรรมที่ ๑ : งานแก้ไขและป้องกัน
ปัญหาภัยแทรกซ้อน
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระดับความสำเร็จ
การแก้ไขปัญหาเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบปีที่ผ่านมา
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระดับความสำเร็จ
การแก้ไขปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพลในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น

๓๕

- ๓๗ -

๒.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (๒.๑+๒.๒+
๒.๓)

๗๖.๓๔๒๒

๓๘.๐๗๕๙

๗๖.๓๔๒๒

๓๘.๐๗๕๙

๗๖.๓๔๒๒

๓๘.๐๗๕๙

๗๖.๓๔๒๒

๓๘.๐๗๕๙

๑๑๑.๗๓๗๘

๕๕.๘๑๔๑

๒.๑ งบประมาณ :
๑ : งานแก้ไขและป้องกันปัญหาภัย
แทรกซ้อน
- รายจ่ายประจำ
โครงการที่ ๕ : โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อ
สันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
๑.แผนการปฎิบัติงาน
๑.๑ ตัวชี้วัด
เชิงคุณภาพ
- กลุ่มเป้าหมายคดีความมั่นคงได้รับการ
เปลี่ยนแนวคิด
- ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย เด็ก/เยาวชน
ได้รับการเปลี่ยนแนวคิด อายุ ๑-๕ ปี เพิ่มขึ้น
- จำนวนเยาวชน ครู และผูป้ กครองเข้าร่วม

๓๕

กิจกรรมเพิ่มขึ้น
เมื่อเทียบปีที่ผ่านมา
๑.๒.กิจกรรมหลัก
กิจกรรมที่ ๑ : งานส่งเสริมและเผยแพร่
ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหา
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเยาวชน
ครู และผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบปีที่ผ่านมา
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กลุ่มเป้าหมายคดี
ความมั่นคงได้รับการเปลี่ยนแนวคิด

๓๕

- ๓๘ -

- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมาย เด็ก/เยาวชนได้รับการเปลี่ยนแนวคิด อายุ ๑-๕ ปี
เพิ่มขึ้น
๒.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (๒.๑+๒.๒+
๒.๓)
๒.๑ งบประมาณ :
๑ : งานส่งเสริมและเผยแพร่ความจริง
ที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหา

๑๑๑.๗๓๗๘

๕๕.๘๑๔๑

๑๑๑.๗๓๗๘

๕๕.๘๑๔๑

๑๑๑.๗๓๗๘

๕๕.๘๑๔๑

๑๑๑.๗๓๗๘

๕๕.๘๑๔๑

๑๑.๘๐๓๖

๕.๘๙๔๓

- รายจ่ายประจำ
โครงการที่ ๖ : โครงการแสวงหาทางออกจาก
ความขัดแย้งโดยสันติวิธี
๑.แผนการปฎิบัติงาน
๑.๑ ตัวชี้วัด
เชิงคุณภาพ
- ระดับความสำเร็จของการพูดคุยเพื่อสันติ
สุขเพิ่มขึ้น
- จำนวนผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบ
กับปีที่ผ่านมา
๑.๒.กิจกรรมหลัก
กิจกรรมที่ ๑ : งานแสวงหาทางออกจาก
ความขัดแย้งโดยสันติวิธี
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระดับความสำเร็จ
ของการพูดคุยเพื่อสันติสุขเพิ่มขึ้น

๓๕

๓๕

- ๓๙ -

๒.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (๒.๑+๒.๒+
๒.๓)

๑๑.๘๐๓๖

๕.๘๙๔๓

๑๑.๘๐๓๖

๕.๘๙๔๓

๑๑.๘๐๓๖

๕.๘๙๔๓

๑๑.๘๐๓๖

๕.๘๙๔๓

๓๓.๕๘๗๓

๑๖.๗๘๒๖

๒.๑ งบประมาณ :
๑ : งานแสวงหาทางออกจากความ
ขัดแย้งโดยสันติวิธี
- รายจ่ายประจำ
โครงการที่ ๗ : โครงการเสริมสร้างความร่วมมือ
กับภาคประชาสังคมและนานาชาติ
๑.แผนการปฎิบัติงาน
๑.๑ ตัวชี้วัด
เชิงคุณภาพ
- IGOs ,NGOs และ CSOs สนับสนุน
แนวทางการดำเนินงานของรัฐเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
- lGOs NGOs CSOs มีทัศนคติเชิงบวกกับ
รัฐมากขึ้น เมื่อเทียบปีที่ผ่านมา

๓๕

๑.๒.กิจกรรมหลัก
กิจกรรมที่ ๑ : งานเสริมสร้างความ
ร่วมมือกับภาคประชาสังคมและนานาชาติ
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : lGOs NGOs
CSOs มีทัศนคติเชิงบวกกับรัฐมากขึ้น เมื่อเทียบปีที่ผ่านมา
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : IGOs NGOs และ
CSOs สนับสนุนแนวทางการดำเนินงานของรัฐเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่
ผ่านมา
๒.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (๒.๑+๒.๒+
๒.๓)

๓๕

๓๓.๕๘๗๓

๑๖.๗๘๒๖

- ๔๐ -

๒.๑ งบประมาณ :
๓๓.๕๘๗๓

๑๖.๗๘๒๖

๓๓.๕๘๗๓

๑๖.๗๘๒๖

๓๓.๕๘๗๓

๑๖.๗๘๒๖

๓๔.๖๙๔๙

๑๑.๑๖๘๓

๑ : งานเสริมสร้างความร่วมมือกับภาค
ประชาสังคมและนานาชาติ
- รายจ่ายประจำ
โครงการที่ ๘ : โครงการเสริมสร้างสังคมพหุ
วัฒนธรรมที่เข้มแข็ง
๑.แผนการปฎิบัติงาน
๑.๑ ตัวชี้วัด
เชิงคุณภาพ
- การย้ายถิ่นฐานที่มาจากความหวาดกลัวใน
สถานการณ์ลดลง
- ร้อยละของสัดส่วนไทยพุทธเพิ่มขึ้น
- จำนวนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
- จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการภายใต้สังคม
พหุวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบปีที่ผ่านมา

๓๕

๑.๒.กิจกรรมหลัก
กิจกรรมที่ ๑ : งานเสริมสร้างสังคมพหุ
วัฒนธรรมที่เข้มแข็ง
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่
ดำเนินการภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบปีที่ผ่านมา
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การย้ายถิ่นฐาน
ที่มาจากความหวาดกลัวในสถานการณ์ลดลง
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของ
สัดส่วนไทยพุทธเพิ่มขึ้น

๓๕

- ๔๑ -

- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม
ทางพระพุทธศาสนาเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
๒.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (๒.๑+๒.๒+
๒.๓)

๓๔.๖๙๔๙

๑๑.๑๖๘๓

๓๔.๖๙๔๙

๑๑.๑๖๘๓

๓๔.๖๙๔๙

๑๑.๑๖๘๓

๓๔.๖๙๔๙

๑๑.๑๖๘๓

๑๐๙.๗๗๗๖

๓๔.๖๖๐๑

๒.๑ งบประมาณ :
๑ : งานเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรม
ที่เข้มแข็ง
- รายจ่ายประจำ
โครงการที่ ๙ : โครงการสร้างความเข้าใจ
ประชาชนทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้
๑.แผนการปฎิบัติงาน
๑.๑ ตัวชี้วัด
เชิงคุณภาพ
- จำนวนประชาชน ภาคประชาชนสนับสนุน
บทบาทของรัฐเพิ่มขึ้น
- จำนวนผูไ้ ด้รับผลกระทบจากความรุนแรง
ได้รับความเยียวยาทางจิตใจเพิ่มขึ้น
- จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายสนับสนุน
การแก้ไขปัญหา จชต. ของรัฐเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบปีที่ผ่านมา
๑.๒.กิจกรรมหลัก
กิจกรรมที่ ๑ : งานสร้างความเข้าใจ
ประชาชนทั้งในและนอก จชต.
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชน
กลุ่มเป้าหมายสนับสนุนการแก้ไขปัญหา จชต. ของรัฐเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบ
ปีที่ผ่านมา

๓๕

๓๕

- ๔๒ -

- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชน
ภาคประชาชนสนับสนุนบทบาทของรัฐเพิ่มขึ้น
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับ
ผลกระทบจากความรุนแรงได้รับความเยียวยาทางจิตใจเพิ่มขึ้น
๒.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (๒.๑+๒.๒+
๒.๓)

๑๐๙.๗๗๗๖

๓๔.๖๖๐๑

๑๐๙.๗๗๗๖

๓๔.๖๖๐๑

๑๐๙.๗๗๗๖

๓๔.๖๖๐๑

๑๐๙.๗๗๗๖

๓๔.๖๖๐๑

๐.๖๖๑๒

๐.๓๓๐๖

๒.๑ งบประมาณ :
๑ : งานสร้างความเข้าใจประชาชนทั้ง
ในและนอก จชต.
- รายจ่ายประจำ
โครงการที่ ๑๐ : โครงการอำนวยความยุติธรรม
และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
๑.แผนการปฎิบัติงาน
๑.๑ ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
- ไม่มีข้อเรียกร้องการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ในเจ้าหน้าที่รัฐ
เชิงคุณภาพ
- มีมาตรฐาน, กลไก, ระบบการดูแลและ
อำนวยความยุติธรรม
ผู้ได้รับผลกระทบไม่น้อยกว่า
- ระดับความเชื่อมั่นของประชาชนใน จชต.
ที่มีต่อการอำนวยความยุติธรรมเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบปีที่ผา่ นมา
๑.๒.กิจกรรมหลัก
กิจกรรมที่ ๑ : งานอำนวยความยุติธรรม
และเยียวยาผูไ้ ด้รับผลกระทบ

๓๕

- ๔๓ -

- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระดับความ
เชื่อมั่นของประชาชนใน จชต. ที่มีต่อการอำนวยความยุติธรรมเพิ่มขึ้น
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีมาตรฐาน,
กลไก, ระบบการดูแล และอำนวยความยุติธรรมผู้ได้รบั ผลกระทบไม่
น้อยกว่า
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ไม่มีข้อเรียกร้อง
การละเมิดสิทธิมนุษยชนในเจ้าหน้าที่รัฐ

๓๕

๒.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (๒.๑+๒.๒+
๒.๓)

๐.๖๖๑๒

๐.๓๓๐๖

๐.๖๖๑๒

๐.๓๓๐๖

๐.๖๖๑๒

๐.๓๓๐๖

๐.๖๖๑๒

๐.๓๓๐๖

๑๒.๗๐๑๘

๖.๓๕๐๙

๒.๑ งบประมาณ :
๑ : งานอำนวยความยุติธรรม และ
เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
- รายจ่ายประจำ
โครงการที่ ๑๑ : โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
๑.แผนการปฎิบัติงาน
๑.๑ ตัวชี้วัด
เชิงคุณภาพ
- รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อคนเพิ่มมากขึ้น
- รายได้เฉลีย่ ต่อครัวเรือนเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบ
ปีที่ผ่านมา
๑.๒.กิจกรรมหลัก
กิจกรรมที่ ๑ : งานตำบลมัน่ คง มั่งคั่ง
ยั่งยืน ใน จชต.
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้เฉลี่ยต่อ
ครัวเรือนเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

๓๕

๓๕

- ๔๔ -

- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้ครัวเรือนเฉลีย่ ต่อคน
เพิ่มมากขึ้น
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เยาวชนได้รับ
การศึกษาในหลักสูตรภาษาไทยเพิ่มมากขึ้น
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนมี
ความเข้มแข็งและมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันกับต่างศาสนิกเพิ่มขึ้น
๒.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (๒.๑+๒.๒+
๒.๓)

๑๒.๗๐๑๘

๖.๓๕๐๙

๑๒.๗๐๑๘

๖.๓๕๐๙

๑๒.๗๐๑๘

๖.๓๕๐๙

๑๒.๗๐๑๘

๖.๓๕๐๙

๒๒.๑๐๓๔

๑๐.๒๐๙๓

๒.๑ งบประมาณ :
๑ : งานตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ใน
จชต.
- รายจ่ายประจำ
โครงการที่ ๑๒ : โครงการพัฒนาและปรับปรุง
ประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล
๑.แผนการปฎิบัติงาน
๑.๑ ตัวชี้วัด
เชิงคุณภาพ
- ระดับความสำเร็จ/ผลสัมฤทธิ์ของการแก้ไข
ปัญหา จชต. เพิ่มขึ้น
- ระดับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการ
แก้ไขปัญหา จชต. เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
๑.๒.กิจกรรมหลัก
กิจกรรมที่ ๑ : งานพัฒนาและปรับปรุง
ประสิทธิภาพด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล

๓๕

- ๔๕ -

- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระดับความ
เชื่อมั่นของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหา จชต. เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีที่
ผ่านมา
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระดับ
ความสำเร็จ/ผลสัมฤทธิ์ของการแก้ไขปัญหา จชต. เพิม่ ขึ้น

๓๕

๒.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (๒.๑+๒.๒+
๒.๓)

๒๒.๑๐๓๔

๑๐.๒๐๙๓

๒๒.๑๐๓๔

๑๐.๒๐๙๓

๒๒.๑๐๓๔

๑๐.๒๐๙๓

๒๒.๑๐๓๔

๑๐.๒๐๙๓

๗๒๐.๐๐๐๐

๓๕๗.๘๐๗๕

๗๒๐.๐๐๐๐

๓๕๗.๘๐๗๕

๗๒๐.๐๐๐๐
๕๐

๓๕๗.๘๐๗๕

๗๒๐.๐๐๐๐

๓๕๗.๘๐๗๕

๗๒๐.๐๐๐๐

๓๕๗.๘๐๗๕

๒.๑ งบประมาณ :
๑ : งานพัฒนาและปรับปรุง
ประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล
- รายจ่ายประจำ
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ
เป้าหมาย : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านความมั่นคง)
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระดับความสำเร็จของการแก้ไข
ปัญหาความมั่นคงในปัจจุบันดีขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๕๐
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ
- ตัวชี้วัด :...
ผลผลิตที่ ๑ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
๑.แผนการปฎิบัติงาน
๑.๑ ตัวชี้วัด
๑.๒.กิจกรรมหลัก

- ๔๖ -

กิจกรรมที่ ๑ : รายการบุคลากรภาครัฐขับเคลื่อน
การแก้ไขปัญหาใน จชต.
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละกำลังพล
ได้รับการสนับสนุนตามสิทธิ
๒.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (๒.๑+๒.๒+
๒.๓)
๒.๑ งบประมาณ :

๑๐๐

๗๒๐.๐๐๐๐

๓๕๗.๘๐๗๕

๗๒๐.๐๐๐๐

๓๕๗.๘๐๗๕

๗๒๐.๐๐๐๐

๓๕๗.๘๐๗๕

๗๒๐.๐๐๐๐

๓๕๗.๘๐๗๕

แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาตร์ชาติ : การพัฒนากลไก
การบริหารจัดการความมัน่ คงแบบองค์รวม

๒๔๑.๗๑๐๗

๘๑.๓๔๐๑

เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ :
กลไกการบริหารจัดการความมั่นคงมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

๒๔๑.๗๑๐๗

๘๑.๓๔๐๑

๒๔๑.๗๑๐๗

๘๑.๓๔๐๑

๒๔๑.๗๑๐๗

๘๑.๓๔๐๑

๒๔๑.๗๑๐๗

๘๑.๓๔๐๑

๒๔๑.๗๑๐๗
๕๐

๘๑.๓๔๐๑

๑ : รายการบุคลากรภาครัฐขับเคลื่อน
การแก้ไขปัญหาใน จชต.
- รายจ่ายประจำ

- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานของ
หน่วยงานด้านการจัดการความมั่นคง ร้อยละ ๘๐ ภายในปี ๒๕๖๕
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากลไกการบริหารจัดการ
ความมั่นคงแบบองค์รวม
เป้าหมาย : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากลไกการบริหาร
จัดการความมั่นคงแบบองค์รวม
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระดับความสำเร็จของการแก้ไข
ปัญหาความมั่นคงในปัจจุบันดีขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๕๐

- ๔๗ -

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อให้กลไกการ
บริหารจัดการความมั่นคงมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับประสิทธิภาพการ
ดำเนินงานของหน่วยงานด้านการจัดการความมั่นคง
โครงการที่ ๑ : โครงการพัฒนากลไกการบริหาร
จัดการความมั่นคงแบบองค์รวม
๑.แผนการปฎิบัติงาน
๑.๑ ตัวชี้วัด
เชิงคุณภาพ
- ระดับความสำเร็จของการปฏิบัติตามแผน
แม่บท และยุทธศาสตร์ชาติเป็นไปตามที่กำหนดในช่วงปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕
๑.๒.กิจกรรมหลัก
กิจกรรมที่ ๑ : งานติดตามแจ้งเตือนและ
ประเมินแนวโน้มสถานการณ์
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของ
ความสำเร็จ ของการพัฒนากลไกการบูรณาการด้านการข่าวความมั่นคง
จากทุกภาคส่วน
กิจกรรมที่ ๒ : งานบูรณาการแผนงาน
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละ ของ
ประเด็นความมั่นคงที่มีแผนบูรณาการ

๒๔๑.๗๑๐๗
๘๐

๒๔๑.๗๑๐๗

๖๐

๖๐

๖๐

กิจกรรมที่ ๓ : งานอำนวยการ ประสาน
เสริมการป้องกันแก้ไขปัญหา
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของ
แผนปฏิบัติการ แผนงานโครงการ หรือการปฏิบัติการบรรลุตาม
เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้
กิจกรรมที่ ๔ : งานติดตามและ
ประเมินผล

๘๑.๓๔๐๑

๖๐

๘๑.๓๔๐๑

- ๔๘ -

- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของหน่วยงาน การ
ปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการด้าน/แผนงานโครงการ เป็นไปตามวิธีการ
ดำเนินการที่กำหนด

๖๐

กิจกรรมที่ ๕ : งานเสริมสร้างความ
สามัคคีและการมีส่วนร่วมของคนในชาติ
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการ
เพิ่มขึ้นของเครือข่ายภาคประชาชนที่มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและ
แก้ไขปัญหา
กิจกรรมที่ ๖ : งานส่งเสริมความ
ตระหนักรู้และความเข้าใจ
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการ
เพิ่มขึ้นของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีทัศนคติที่ดีกับเจ้าหน้าที่ด้าน
ความมั่นคง
๒.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (๒.๑+๒.๒+
๒.๓)
๒.๑ งบประมาณ :

๖๐

๖๐

๒๔๑.๗๑๐๗

๘๑.๓๔๐๑

๒๔๑.๗๑๐๗

๘๑.๓๔๐๑

๖๒.๘๗๐๕

๒๓.๓๔๗๒

๖๒.๘๗๐๕

๒๓.๓๔๗๒

๒๑.๗๕๙๒

๗.๖๒๕๔

๒๑.๗๕๙๒

๗.๖๒๕๔

๑๑.๔๙๙๔

๓.๖๑๔๘

๑๑.๔๙๙๔

๓.๖๑๔๘

๑ : งานติดตามแจ้งเตือนและประเมิน
แนวโน้มสถานการณ์
- รายจ่ายประจำ
๒ : งานบูรณาการแผนงานแนว
ทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา
- รายจ่ายประจำ
๓ : งานอำนวยการ ประสานเสริมการ
ป้องกันแก้ไขปัญหา
- รายจ่ายประจำ

- ๔๙ -

๔ : งานติดตามและประเมินผล
๓๖.๐๔๖๖

๓.๓๖๔๘

๓๖.๐๔๖๖

๓.๓๖๔๘

๒๑.๑๓๐๐

๕.๘๐๐๗

๒๑.๑๓๐๐

๕.๘๐๐๗

๘๘.๔๐๕๐

๓๗.๕๘๗๒

๘๘.๔๐๕๐

๓๗.๕๘๗๒

๒๗๕.๔๕๒๙

๘๘.๑๕๖๖

๒๗๕.๔๕๒๙

๘๘.๑๕๖๖

๒๗๕.๔๕๒๙

๘๘.๑๕๖๖

๒๗๕.๔๕๒๙

๘๘.๑๕๖๖

๒๗๕.๔๕๒๙

๘๘.๑๕๖๖

๒๗๕.๔๕๒๙

๘๘.๑๕๖๖

๒๗๕.๔๕๒๙

๘๘.๑๕๖๖

- รายจ่ายประจำ
๕ : งานเสริมสร้างความสามัคคีและ
การมีส่วนร่วมของคนในชาติ
- รายจ่ายประจำ
๖ : งานส่งเสริมความตระหนักรู้และ
ความเข้าใจ
- รายจ่ายประจำ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : อื่น ๆ
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ด้าน
ความมั่นคง
- ตัวชี้วัด :...
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาตร์ชาติ : อื่น ๆ ด้านความ
มั่นคง (พื้นฐานฯ)
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : อื่น
ๆ ด้านความมั่นคง (พื้นฐานฯ)
- ตัวชี้วัด :...
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง
เป้าหมาย : แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง

- ๕๐ -

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระดับความสำเร็จของการแก้ไข
ปัญหาความมั่นคงในปัจจุบันดีขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๕๐
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : สังคมมีความ
มั่นคงประชาชนมีความปลอดภัย มีกลไกขับเคลื่อนการป้องกัน
ปราบปราม ระงับยับยั้ง และแก้ไขเหตุการณ์ที่เป็นภัยต่อความมั่นคง
ภายในประเทศ
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของแผนงาน/
โครงการที่ดำเนินงานจากทุกภาคส่วนไม่น้อยกว่า
ผลผลิตที่ ๑ : การรักษาความมั่นคงและความ
สงบเรียบร้อยภายใน
๑.แผนการปฎิบัติงาน
๑.๑ ตัวชี้วัด
เชิงคุณภาพ
- ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการที่
ดำเนินงานจากทุกภาคส่วนไม่น้อยกว่า

๒๗๕.๔๕๒๙
๕๐

๘๘.๑๕๖๖

๒๗๕.๔๕๒๙

๘๘.๑๕๖๖

๘๐

๒๗๕.๔๕๒๙

๘๐

๑.๒.กิจกรรมหลัก
กิจกรรมที่ ๑ : งานอำนวยการ
ประสานงานและเสริมการปฏิบัติของหน่วยงานภาครัฐ
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่
ดำเนินการเป็นผลสำเร็จในการอำนวยการประสานงานและเสริมการ
ปฏิบัติของหน่วยงานรัฐไม่ต่ำกว่า

๘๐

กิจกรรมที่ ๒ : งานส่งกำลังบำรุง และ
การก่อสร้างซ่อมแซมอาคาร
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละ
ความสำเร็จของกิจกรรมทีส่ ามารถผูกพันงบประมาณได้ทันภายใน
ปีงบประมาณไม่ต่ำกว่า

๘๐

๘๘.๑๕๖๖

- ๕๑ -

กิจกรรมที่ ๓ : งานกำลังพล และทรงชีพ
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม
ด้านการกำลังพลและทรงชีพที่บรรลุผลสำเร็จจำนวนไม่ต่ำกว่า

๕

๒.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (๒.๑+๒.๒+
๒.๓)

๒๗๕.๔๕๒๙

๘๘.๑๕๖๖

๒๗๕.๔๕๒๙

๘๘.๑๕๖๖

๒๒.๕๔๕๙

๗.๐๑๗๑

๒๒.๕๔๕๙

๗.๐๑๗๑

๓๗.๒๔๑๑

๐.๑๙๐๐
-

๒.๑ งบประมาณ :
๑ : งานอำนวยการ ประสานงานและ
เสริมการปฏิบัติของหน่วยงานภาครัฐ
- รายจ่ายประจำ
๒ : งานส่งกำลังบำรุง และการก่อสร้าง
ซ่อมแซมอาคาร
- รายจ่ายลงทุน
๓๖.๒๕๑๑
- รายจ่ายประจำ
๐.๙๙๐๐

๐.๑๙๐๐

๒๑๕.๖๖๕๙

๘๐.๙๔๙๕

๒๑๕.๖๖๕๙

๘๐.๙๔๙๕

๓ : งานกำลังพล และทรงชีพ
- รายจ่ายประจำ
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คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี
ที่ ๓๑๒/๒๕๖๒
เรื่อง การจัดโครงสร้าง การแบ่งส่วนงาน หน้าที่และอำนาจของส่วนงาน
และอัตรากำลังของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
----------------------เพื่อให้ การปฏิบั ติราชการและการบริห ารงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญั ติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ นายกรัฐมนตรีจึงออกคำสั่งไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ ๑๗๙/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒
เรื่อ ง การจั ด โครงสร้ าง การแบ่ งส่ ว นงาน อำนาจหน้ าที่ ข องส่ วนงาน และอัต รากำลั งของกองอำนวยการ
รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
ข้อ ๒ ให้ ก องอำนวยการรักษาความมั่ น คงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) มีโครงสร้าง
และส่วนงาน ๑๗ ส่วนงาน ดังต่อไปนี้
(๑) สำนักงานเลขานุการ
(๒) สำนักตรวจสอบภายใน
(๓) สำนักพัฒนาระบบบริหาร
(๔) สำนักกฎหมายและสิทธิมนุษยชน
(๕) สำนักจเร
(๖) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง
(๗) สำนักการข่าว
(๘) สำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศ
(๙) สำนักบริหารงานบุคคล
(๑๐) สำนักส่งกำลังบำรุง
(๑๑) สำนักงบประมาณและการเงิน
(๑๒) สำนักบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน
(๑๓) ศูนย์ดิจิทัลเพื่อความมั่นคง
(๑๔) ศูนย์การศึกษาและวิทยาการด้านความมั่นคง
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- 54 (๑๕) ศูนย์ประสานการปฏิบัติ
(๑๖) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค
(๑๗) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด
ส่วนงานตามวรรคหนึ่ง ปรากฏตามแผนภูมิในผนวก ก ท้ายคำสั่งนี้
/ข้อ ๓ หน้าที่ ...
ข้อ ๓ หน้าที่และอำนาจของส่วนงานและการบังคับบัญชา
(๑) สำนั ก งานเลขานุ ก าร ขึ้ น ตรงต่ อ เลขาธิ ก าร กอ.รมน. มี ห น้ า ที่ แ ละอำนาจ
ดังต่อไปนี้
(ก) ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการและธุรการของ ผอ.รมน. รอง ผอ.รมน.
ผู้ช่วย ผอ.รมน. เลขาธิการ กอ.รมน. รองเลขาธิการ กอ.รมน. และผู้ดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
(ข) จัดให้มีการประชุมหน่วยขึ้นตรง กอ.รมน. และการประชุมอื่น ๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย
(ค) การประชาสัมพันธ์ โดยบูรณาการเครื่องมือทั้งภาครัฐและเอกชน
(ง) เป็ น ส่ ว น งาน กลางใน การให้ ข้ อ มู ลข่ า วส าร แก่ สื่ อม วล ช น ทั้ งใน
และต่างประเทศ
(จ) รับผิดชอบงานธุรการและงานสารบรรณ รวมถึงดำเนินการต่อเอกสารที่ไม่
ชัดเจนว่าอยู่ในความรับผิดชอบของส่วนงานใดใน กอ.รมน.
(ฉ) ร่ ว มปฏิ บั ติ งานและสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ งานของส่ ว นงานอื่ น ที่ เกี่ ย วข้ อ ง
หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
(๒) สำนั ก ตรวจสอบภายใน ขึ้ น ตรงต่อ เลขาธิ การ กอ.รมน. มี ห น้ าที่ แ ละอำนาจ
ดังต่อไปนี้
(ก) ตรวจสอบการบริหาร การเงิน และการบัญชีของ กอ.รมน.
(ข) ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในร่วมกับหน่วยงานกลาง
ต่าง ๆ และส่วนงานภายใน
(ค) ร่ ว มปฏิ บั ติ งานและสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ งานของส่ ว นงานอื่ น ที่ เกี่ ย วข้ อ ง
หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
(๓) สำนักพัฒนาระบบบริห าร ขึ้นตรงต่อ เลขาธิการ กอ.รมน. มีห น้าที่และอำนาจ
ดังต่อไปนี้
(ก) เสนอแนะและให้ ค ำปรึกษาแก่ เลขาธิการ กอ.รมน. เกี่ ยวกับ การพั ฒ นา
ระบบบริหารภายในของ กอ.รมน.
(ข) ติด ตามประเมิ น ผล และจั ด ทำรายงานเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาระบบบริห าร
ของ กอ.รมน.
(ค) ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
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- 55 (ง) ร่ ว มปฏิ บั ติ งานและสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ งานของส่ ว นงานอื่ น ที่ เกี่ ย วข้ อ ง
หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
(๔) สำนั ก กฎหมายและสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ขึ้ น ตรงต่ อ เลขาธิ ก าร กอ.รมน. มี ห น้ าที่
และอำนาจ ดังต่อไปนี้
(ก) วางแผน อำนวยการ ประสานงาน และกำกั บ ดู แ ลเกี่ ย วกั บ กิ จ การ
ด้านกฎหมาย และสิทธิมนุษยชนของ กอ.รมน.
(ข) ดำเนิ น การเกี่ ย วกั บ คดี ป กครอง คดี อ าญา คดี แ พ่ ง และความรั บ ผิ ด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
/(ค) ดำเนินการ ...
(ค) ดำเนิ น การเกี่ ย วกั บ นิ ติ ก รรม สั ญ ญา และการสงเคราะห์ ท างกฎหมาย
ในความรับผิดชอบของ กอ.รมน.
(ง) เสนอความเห็ น และให้ ค ำปรึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การใช้ ก ำลั ง และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง
(จ) ร่ ว มปฏิ บั ติ งานและสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ งานของส่ ว นงานอื่ น ที่ เกี่ ย วข้ อ ง
หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
(๕) สำนักจเร ขึ้นตรงต่อ เลขาธิการ กอ.รมน. มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้
(ก) ตรวจสอบ ประเมิ น ผล และสอบสวนอย่ า งอิ ส ระในการปฏิ บั ติ ร าชการ
ของส่วนราชการใน กอ.รมน.
(ข) สื บ สวนสอบสวนข้ อ เท็ จ จริ ง เรื่ อ งการร้ อ งทุ ก ข์ ร้ อ งเรี ย น และเรื่ อ งที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
(ค) รั บ ผิ ด ชอบ การดำเนิ น การของศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารต่ อ ต้ า นการ ทุ จริ ต
ของ กอ.รมน.
(ง) ให้ ค ำแนะนำและเสนอแนะการปฏิ บั ติ ง านของส่ ว นงานใน กอ.รมน.
ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ
(จ) ร่ ว มปฏิ บั ติ งานและสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ งานของส่ ว นงานอื่ น ที่ เกี่ ย วข้ อ ง
หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
(๖) สำนั ก นโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ค วามมั่ น คง ขึ้ น ตรงต่ อ เลขาธิ ก าร กอ.รมน.
มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้
(ก) กำหนดนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน และกำกับดูแลงานด้าน
นโยบายและแผนของ กอ.รมน. รองรับยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายของรัฐบาล
(ข) พิจารณาแผนงาน โครงการและงบประมาณของส่วนงานตามแผนงานรักษา
ความมั่ น คงภายในราชอาณ าจั ก รประจำปี และแผนงานเพิ่ ม เติ ม รวมทั้ ง ตรวจสอบ กำกั บ ดู แ ล
การปฏิบัติงานของ กอ.รมน. ให้เป็นไปตามแผนงาน
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- 56 (ค) วางแผน อำนวยการ ประสานงาน และกำกั บ ดู แ ล การปฏิ บั ติ ก าร
ของพลเรือน ตำรวจ ทหาร และกำลังกึ่งทหาร ที่ร่วมปฏิบัติภ ารกิจรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
ตามแผนงานประจำปี และแผนปฏิบัติการอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
(ง) วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และบูรณาการปฏิ บัติการ
แก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่เฉพาะ ที่ได้รับมอบหมาย
(จ) วางแผน อำนวยการ ประสานงาน และกำกับดูแลการปฏิบัติการข่าวสาร
งานไซเบอร์ และงานสื่อสารของ กอ.รมน.
(ฉ) วิ จั ย กำหนดตั ว ชี้ วั ด ประเมิ น ผลการดำเนิ น งาน และเสนอแนวทาง
การปรับปรุง พัฒนา กอ.รมน. ให้มีความพร้อมและทันสมัย
(ช) ร่ ว มปฏิ บั ติ งานและสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ งานของส่ ว นงานอื่ น ที่ เกี่ ย วข้ อ ง
หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
(๗) สำนักการข่าว ขึ้นตรงต่อ เลขาธิการ กอ.รมน. มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้
/(ก) กำหนดนโยบาย....
(ก) กำหนดนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน และกำกั บ ดู แ ล
การปฏิบัติงานข่าวทั้งปวงของหน่วยต่าง ๆ ที่อยู่ในความควบคุมของ กอ.รมน.
(ข) ติ ด ตาม ตรวจสอบ ป ระเมิ น แนวโน้ ม ของสถาน การณ์ ทั้ ง ภายใน
แ ล ะ น อ ก ราช อ าณ าจั ก รที่ อ าจ ก่ อ ให้ เกิ ด ภั ย คุ ก ค าม ด้ าน ค ว าม มั่ น ค งภ าย ใน ราช อ าณ าจั ก ร
และในส่วนที่มีผลกระทบ โดยการปฏิบัติการรวบรวมและตรวจสอบข่าวสาร รวมทั้งประสานงานกับประชาคม
ข่าวกรอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านความมั่นคง
(ค) ดำเนิ น กรรมวิ ธี ผ ลิ ต ข่ า วกรองด้ า นความมั่ น คง การใช้ แ ละการกระจาย
ข่าวสารข่าวกรอง เพื่อใช้ในการประเมินแนวโน้มสถานการณ์ภัยคุกคามด้านความมั่นคงต่าง ๆ จัดทำรายงาน
ข่าวกรอง สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านความมั่นคง และดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ
ข่าวกรอง
(ง) พั ฒ นา และเสริ ม สร้ า งให้ ป ระชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในงานด้ า นการข่ า ว
เพื่อความมั่นคง โดยการสร้างเครือข่ายข่าวภาคประชาชน
(จ) ดำเนิ น งานการต่ อ ต้ า นการข่ า วกรอง และการรั ก ษาความปลอดภั ย
ที่เกี่ยวกับบุคคล เอกสาร และสถานที่ของ กอ.รมน.
(ฉ) ร่ ว มปฏิ บั ติ งานและสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ งานของส่ ว นงานอื่ น ที่ เกี่ ย วข้ อ ง
หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
(๘) สำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศ ขึ้นตรงต่อ เลขาธิการ กอ.รมน. มีหน้าที่ และ
อำนาจ ดังต่อไปนี้
(ก) กำหนดนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแลการปฏิบัติการ
ด้านมวลชนและสารนิเทศ
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- 57 (ข) อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และดำเนินการปลูกฝังอุดมการณ์ความ
รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ และส่งเสริมให้มวลชนเข้ามามี
ส่วนร่วมเป็นจิตอาสาพระราชทานในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
(ค) จัดตั้ง พัฒนาสัมพันธ์ และนำมวลชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาความสงบ
เรียบร้อย รวมทั้งการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
(ง) ดำเนิ น การปฏิ บั ติ ก ารจิ ต วิ ท ยา การประชาสั ม พั น ธ์ การสื่ อ สารองค์ ก ร
และการบริการข้อมูลข่าวสาร
(จ) อำนวยการและกำกับดูแลงานเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
การพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการป้องกันบรรเทา
สาธารณภัย
(ฉ) ร่ ว มปฏิ บั ติ งานและสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ งานของส่ ว นงานอื่ น ที่ เกี่ ย วข้ อ ง
หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
(๙) สำนั กบริ ห ารงานบุ ค คล ขึ้น ตรงต่ อ เลขาธิก าร กอ.รมน. มี ห น้ าที่ แ ละอำนาจ
ดังต่อไปนี้
(ก) กำหนดนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน และกำกับดูแลเกี่ยวกับ
กิจการด้านบุคลากรของ กอ.รมน.
(ข) ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ แถลงการณ์
และแบบธรรมเนียมด้านบุคลากรของ กอ.รมน.
(ค) ดำเนิ น การเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ด การบุ ค ลากร การรั ก ษาสถานภาพ
การบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย และการช่วยราชการของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ
(ง) จัดทำแผนงานโครงการ และงบประมาณด้านบุคลากร
(จ) ดำเนิ น การด้ านสิ ท ธิบุ ค ลากร การพั ฒ นาและรักษาขวัญ และสวัส ดิ ก าร
ของบุคลากร
(ฉ) ดำเนินการพัฒนาบุคลากร และการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
(ช) ดำเนิ น การด้ า นการปกครอง การรัก ษาวินั ย และการพิ จารณาความผิ ด
ของบุคลากร
(ซ) รั บ ผิ ด ชอบงานการจั ด การภายในสำนั ก งาน งานพิ ธี ข อง กอ.รมน.
รวมทั้งงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
(ฌ) ร่ ว มปฏิ บั ติ งานและสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ งานของส่ ว นงานอื่ น ที่ เกี่ ย วข้ อ ง
หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
(๑๐) สำนั ก ส่ ง กำลั ง บำรุ ง ขึ้ น ตรงต่ อ เลขาธิ ก าร กอ.รมน. มี ห น้ า ที่ แ ละอำนาจ
ดังต่อไปนี้
(ก) กำหนดนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน และกำกับดูแลเกี่ยวกับ
งานในด้านส่งกำลังบำรุง ในเรื่องเกี่ยวกับความต้องการ แผนงาน โครงการ และงบประมาณ การส่งกำลังบำรุง
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- 58 รวมทั้ งการกำหนดมาตรฐานราคากลางในการจัด หาพั ส ดุ การวิเคราะห์ วิจัย และตรวจสอบผลงานและ
ประเมินผลในการส่งกำลังบำรุง
(ข) ควบคุ ม อำนวยการ และติ ด ตามผลการดำเนิ น การเกี่ ย วกั บ การจั ด หา
การเก็บรักษา การแจกจ่าย การซ่อมบำรุง และการจำหน่ายพัสดุของ กอ.รมน.
(ค) รั บ ผิ ด ชอบการจั ด สิ่ ง อำนวยความสะดวก การจั ด การอาคารสถานที่
การเคลื่ อ นย้ า ยกำลั ง พลและขนส่ ง พั ส ดุ การบริ ก าร การเลี้ ย งดู ภ ายในและภ ายนอกที่ ท ำการ
การรักษาพยาบาล และการส่งกลับ รวมทั้งการบริการน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันปรนนิบัติบำรุง
(ง) ร่ ว มปฏิ บั ติ งานและสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ งานของส่ ว นงานอื่ น ที่ เกี่ ย วข้ อ ง
หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
(๑๑) สำนักงบประมาณและการเงิน ขึ้นตรงต่อ เลขาธิการ กอ.รมน. มีหน้าที่และอำนาจ
ดังต่อไปนี้
(ก) เสนอนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน และกำกั บ ดู แ ล
การดำเนินการด้านการงบประมาณและการเงินของ กอ.รมน. ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
(ข) เสนอแนะและให้ ค ำปรึก ษาทางด้านงบประมาณ การเงิน ตามระเบี ย บ
แบบแผนของทางราชการแก่ผู้บังคับบัญชา และส่วนงานใน กอ.รมน.
(ค) ร่ว มปฏิ บัติ งานและสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ งานของส่ ว นงานอื่น ที่ เกี่ ยวข้อ ง
หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
(๑๒) สำนักบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน ขึ้นตรงต่อ เลขาธิการ กอ.รมน.
มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้
(ก) รับผิดชอบการดำเนินงานของคณะกรรมการบูรณาการและขับเคลื่อนงาน
การรักษาความมั่นคงภายใน
ขับเคลื่อพลเรื
นการอ...น
(ข) ขั บ เคลื่ อ นการปฏิ บั ติ งานของ กอ.รมน. ร่ ว มกั บ ส่ ว/(ข)
นราชการ
ตำรวจ ทหาร และภาคส่วนต่าง ๆ ในการป้องกันแก้ไขปัญหาตามที่ได้รับมอบหมาย
(ค) รวบรวมสถานการณ์ความมั่นคงและบริหารจัดการข้อมูล เพื่อการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาขั้นต้น และทำหน้าที่ศูนย์อำนวยการเมื่อเกิดสถานการณ์ในภาวะไม่ปกติ
(ง) ร่ ว มปฏิ บั ติ งานและสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ งานของส่ ว นงานอื่ น ที่ เกี่ ย วข้ อ ง
หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
(๑๓) ศูนย์ดิจิทัลเพื่อความมั่นคง ขึ้นตรงต่อ เลขาธิการ กอ.รมน. มีหน้าที่และอำนาจ
ดังต่อไปนี้
(ก) กำหนดนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และดำเนินการ
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการปฏิบัติการด้านไซเบอร์ของ กอ.รมน.
(ข) จัดทำแผน แผนงาน และโครงการ รวมทั้งตรวจสอบวิเคราะห์และประเมินผล
ตามภารกิจ
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- 59 (ค) ประสานงานเกี่ ย วกั บ แผนปฏิ บั ติ ก ารด้ านความมั่ น คงเกี่ ย วกั บ ไซเบอร์
กับหน่วยงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
(ง) ร่ ว มปฏิ บั ติ งานและสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ งานของส่ ว นงานอื่ น ที่ เกี่ ย วข้ อ ง
หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
(๑๔) ศูนย์การศึกษาและวิทยาการด้านความมั่นคง ขึ้นตรงต่อ เลขาธิการ กอ.รมน.
มีหน้าทีแ่ ละอำนาจ ดังต่อไปนี้
(ก) จัดการอบรมด้านการรักษาความมั่นคงภายในให้ กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ให้ครอบคลุมทุกระดับ ทุกภาคส่วน
(ข) จั ด ทำหลั ก นิ ย ม องค์ ค วามรู้ ตำรา คู่ มื อ และหลั ก สู ต รการฝึ ก อบรม
ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงภายใน
(ค) ร่ว มปฏิ บั ติงานและสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติงานของส่ วนงานอื่น ที่เกี่ยวข้อ ง
หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
(๑๕) ศูนย์ประสานการปฏิบัติ ขึ้นตรงต่อ ผอ.รมน. ให้จัดตั้งขึ้นในจำนวนที่เหมาะสม
และสอดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ เพื่ อ บู ร ณาการการปฏิ บั ติ และกำกั บ ดู แ ลงานส่ ว นราชการที่ เกี่ ย วข้ อ ง
กับงานป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงของชาติเฉพาะเรื่อง โดยมีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้
(ก) ประสานงาน กำกับการ ติด ตามประเมินผล และเสริมการปฏิบัติภ ารกิจ
ตามที่ได้รับมอบหมาย
(ข) ติดตามสถานการณ์ ประสานการปฏิบัติ และจัดทำแผนปฏิบัติการรองรั บ
ประเด็นความมั่นคงเฉพาะเรื่อง
(ค) จั ด ทำแผนงาน โครงการ และงบประมาณ รองรั บ แผนปฏิ บั ติ ก าร
ในความรับผิดชอบ
(ง) ร่ว มปฏิบั ติงานและสนั บสนุ น การปฏิ บั ติงานของส่ ว นงานอื่นที่ เกี่ย วข้อ ง
หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
(๑๖) กอ.รมน.ภาค ขึ้นตรงต่ อ ผอ.รมน. มีหน้าที่รับผิดชอบและสนับสนุนการรักษา
ความมั่ น คงภายในราชอาณาจั ก รในเขตพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบของกองทั พ ภาค ตามที่ ผอ.รมน. มอบหมาย
และมีอัตรากำลังตามที่ ผอ.รมน. กำหนดตามข้อเสนอของ ผอ.รมน.ภาค
(๑๗) กอ.รมน.จังหวัด ขึ้นตรงต่อ ผอ.รมน.ภาค มี ห น้ าที/(๑๗)
่ รับผิ ดกอ.รมน.
ชอบและสนั
จังหวับดสนุ...น
การรักษาความมั่นคงภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัดนั้น ตามที่ ผอ.รมน. มอบหมาย และมีอัตรากำลัง
ตามที่ ผอ.รมน. กำหนด
ข้อ ๔ อัตรากำลัง
ให้ ผอ.รมน. จัดสรรจำนวนอัตรากำลังที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้แล้ว ให้แก่ส่วนงานต่าง ๆ
ตามข้ อ ๒ (๑) - (๑๕) ให้ เ พี ย งพอกั บ ความจำเป็ น และความเหมาะสมของงาน ทั้ ง นี้ ตามแนวทาง
ที่คณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกำหนด
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- 60 ข้อ ๕ ให้หน่วยงานของรัฐให้การสนับสนุนการอำนวยการของ กอ.รมน. และจัดส่งเจ้าหน้าที่
มาปฏิบัติหน้าที่ใน กอ.รมน. ตามที่ได้รับการประสานและร้องขอ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
(ลงชื่อ) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
นายกรัฐมนตรี

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคงฯ
โทร/โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๒๓๔๙
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