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๑. วัตถุประสงคของคูมือปฏิบัติงาน 
การจัดทําคํารับรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานัก

การขาว กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

๑.๑ เพื่ อใหผูป ฏิบั ติงานในสํา นักการขาวฯสามารถนําคูมือการปฏิบั ติงานการจัดทํา 
คํารับรองและประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักการขาว กองอํานวยการรักษา 
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ไปใชปฏิบัติงานในการจัดทําคํารับรองและประเมินผลตอไปได 

๑.๒ เพื่อใหการจัดทําคํารับรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการเปนไปตามหลักเกณฑและข้ันตอนที่ถูกตองตามที่สํานักงานก.พ.ร. กําหนด 

 
๒. ขอบเขต 

คูมือการจัดทําคํารับรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการน้ี
ครอบคลุมต้ังแตข้ันตอนการเสนอตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการการเจรจาตัวช้ีวัดคํารับรองการ
ปฏิบั ติราชการกับคณะกรรมการ เจรจาคํารับรองการลงนามคํารับรองการปฏิบั ติราชการและ 
การติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 
๓. คําจํากัดความ 

คํารับรองการปฏิบั ติราชการ เปนการแสดงความจํานงของผูทํ า คํารับรอง เกี่ ยวกับ 
การพัฒนาการปฏิบัติราชการและผลการดําเนินการของสวนราชการที่สวนราชการตองการบรรลุผล 
โดยมีตัวช้ีวัดเปาหมายและเกณฑการใหคะแนนที่ชัดเจนระหวางผูทําคํารับรองคือหัวหนาสวนราชการ 
กับผู รับ คํารับรอง คือผูบั ง คับบัญชาของหัวหนาสวนราชการภายหลั งจากที่ แผนยุทธศาสตรของ 
สวนราชการไดผานการพิจารณากลั่นกรองและไดรับความเห็นชอบจากผูบังคับบัญชาแลวสวนราชการ 
จะจัดทําคํารับรองการปฏิบั ติราชการ เพื่ อแสดงรายละเอียดเกี่ ยวกับ ตัวช้ี วัดผลการดําเ นินงาน 
เปาหมายและเกณฑการใหคะแนนซึ่งจะใชเปนเกณฑในการประเมินผลการปฏิบัติราชการตอไป 

 

๔. ความรับผิดชอบ 

๔.๑อํานวยการประสานงานกํากับดูแลและนํานโยบายดานความมั่นคงของรัฐไปสูการปฏิบัติดวย

การบูรณาการสนับสนุนและเสริมการปฏิบัติของสวนราชการตางๆในการรักษาความมั่นคงทั้งในภาวะปกติและ

ภาวะไมปกติ 

๔.๒ติดตามตรวจสอบแจงเตือนวิเคราะหและประเมินแนวโนมของสถานการณที่อาจกอใหเกิดภัย

คุกคามดานความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
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๔.๓เสริมสรางและปลูกจิตสํานึกการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวนในการปองกันและแกไข

ปญหาความมั่นคงของชาติ 

๔.๔ปลูกฝงอุดมการณความรักชาติศาสนาและพระมหากษัตริยรวมทั้งเสริมสรางความรัก 

ความสามัคคีของคนในชาติ 

 ๔.๕บูรณาการหนวยงานที่เกี่ยวของในการสงเสริมสนับสนุนโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ

และโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงตามแนวพระราชดําร ิ

๔.๖พัฒนาสํานักการขาว กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรใหเปนหนวยงานที่

ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 

๔.๗ดําเนินการอื่นๆใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนดหรือที่ไดรับมอบหมายจากคณะรัฐมนตร,ีสภา

ความมั่นคงแหงชาติหรอืนายกรัฐมนตร ี
 

๕. เอกสารอางอิง 
๕.๑ คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

 ๕.๒ รายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report) รอบ ๖, ๙และ ๑๒ เดือนของปที่
ผานมา 

๕.๓ เอกสารยุทธศาสตรของสํานักการขาว กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
 

๖. คํานิยาม 
สํานักการขาว กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เปนหนวยงานที่ดําเนินการ

เกี่ยวกับการกําหนดนโยบาย วางแผน อํานวยการ ประสานงาน ควบคุม และกํากับดูแล การติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินสถานการณและแนวโนมที่อาจกอใหเกิดภัยคุกคามดานความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
ตลอดจนการดําเนินการในงานขาวทั้งปวงของกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรทั้งน้ี 
ไดจัดทําคูมือปฏิบัติงานดานการขาว ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙ ข้ึน เพื่อเปนกรอบและแนวทางในการ
ปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายที่ไดกําหนดไว และหวังวา คูมือปฏิบัติงานดานการขาวฉบับน้ี จะเปนกรอบและ
แนวทางในการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติใหบรรลุผลอยางเปนรูปธรรมตามที่สํานักงาน ก.พ.ร.กําหนด 

 
๗. Work Flow กระบวนการ 
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๘. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการน้ัน สํานักงาน ก.พ.ร. จะกําหนดกรอบ 

การประเมินผล เพื่อเปนแนวทางใหสวนราชการนําไปจัดทําตัวช้ีวัด นํ้าหนัก คาเปาหมายและเกณฑการให
คะแนนตามแผนยุทธศาสตรที่ผานการเห็นชอบจากคณะรฐัมนตรีและรัฐมนตรีของกระทรวงตนสังกัด หลังจาก
น้ัน สวนราชการจะจัดทํารายละเอียดตัวช้ีวัด คาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนนตามกรอบการประเมิน
ดังกลาว และรายงานใหสํานักงาน ก.พ.ร. พิจารณารางคํารับรองการปฏิบัติราชการ ซึ่งในระหวางน้ี
คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผลของ ก.พ.ร. และที่ปรึกษาดานการประเมินผลของสํานักงาน 
ก.พ.ร.อาจมีการเจรจา หารือเพิ่มเติมเพื่อปรับเปลี่ยนขอกําหนดเน้ือหาตาง ๆ ในคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ทั้งในเรื่องตัวช้ีวัด เปาหมาย และเงื่อนไขอื่นของแตละตัวช้ีวัดใหมีความเหมาะสม เมื่อสามารถหาขอยุติ ทั้ง
ตัวช้ีวัด เปาหมาย เกณฑการใหคะแนน และนํ้าหนักคะแนนที่เหมาะสมแลว สวนราชการจะจัดทําคํารับรอง
การปฏิบัติราชการฉบับที่แกไขตามผลการเจรจาและนําเสนอใหกับคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
พิจารณาซึ่งหลังจากไดรับการเห็นชอบจะมีการลงนามในคํารับรองการปฏิบัติราชการรวมกัน เมื่อสวนราชการ
สามารถเจรจาไดขอตกลงและมีการลงนามในขอตกลงผลการปฏิบัติราชการแลวใหประกาศใหประชาชนทราบ 
โดยอาจเผยแพรในเว็บไซตของสวนราชการน้ี 

หลังจากน้ันสวนราชการจะใชคํารับรองการปฏิบัติราชการเปนแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให
บรรลุเปาหมายตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ เน่ืองจากจะมีการวัดผลสําเร็จตามตัวช้ีวัดที่อยูในคํารับรอง
การปฏิบัติราชการ ซึ่งสวนราชการจะตองมีการติดตามผลการปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมอ และรายงานผล
การปฏิบัติงานให สํานักงาน ก.พ.ร. ทราบตามกําหนดเวลา เชน การรายงานผลรอบ 3 เดือน 6 เดือน รอบ 9 
เดือน และการรายงานผลปลายป คือ 12 เดือน หรือตามกําหนดเวลาที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด ทั้งน้ี
สํานักงาน ก.พ.ร. จะไดกําหนดแบบฟอรมและวิธีการรายงานผล เชน การกําหนดใหสวนราชการรายงาน
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ผลสรุปตามที่ระบุไวในคํารับรองการปฏิบัติราชการ พรอมทั้งใหทําการวิเคราะหผลการดําเนินงานที่ทําให
ประสบผลสําเร็จหรือไมประสบผลสําเร็จ ทั้งน้ี ในระหวางการดําเนินงานในข้ันตอนตาง ๆ สํานักงาน ก.พ.ร. 

 
และที่ปรึกษาอาจจัดใหมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือใหความรูในเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของโดยวิธีการตาง ๆ 
เชน การฝกอบรม สัมมนา หรือวิธีการอื่น ๆ  เพื่อเปนการระดมความคิดเห็นและช้ีแจงใหเกิดความเขาใจตรงกัน
เพื่อใหการทํางานบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว 

 
๙. คํารับรองการปฏิบัติราชการท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด ประกอบดวย 

๙.๑ระยะเวลาของคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 ๙.๒กําหนดระยะเวลาของคํารับรองการปฏิบัติราชการ ซึ่งกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดไวใหสอดคลอง

กับปงบประมาณ 
 ๙.๓แผนยุทธศาสตรของสวนราชการที่กําหนดวิสัยทัศน  พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร 

เปาประสงค โครงการและกิจกรรมที่สําคัญ 
๙.๔แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติราชการ เปนรายละเอียดของแนวทางการปฏิบัติราชการในแต

ละตัวช้ีวัด ที่สวนราชการกําหนดเปนกลยุทธที่จะดําเนินการเพื่อใหบรรลุผลสําเร็จในตัวช้ีวัดน้ัน ๆ 
 ๙.๕รายละเอียดขอตกลงในคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประกอบดวยกรอบการประเมินผล 

ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ นํ้าหนัก ผลงานในอดีต เปาหมายและเกณฑการใหคะแนน 
 ๙.๖รายละเอียดอื่น ๆ ไดแก รายละเอียดคําอธิบายตัวช้ีวัด นิยาม สูตรการคํานวณ และเงื่อนไขที่

จําเปนประกอบตัวช้ีวัด 



 

 
๑๐. มาตรฐานงาน การจัดทําคํารับรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
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๑๑. ระบบติดตามและประเมินผล 

 ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการมีวัตถุประสงค
ดังน้ี 

๑. สรางความเขาใจเกี่ยวกับตัวช้ีวัดวิธีการประเมินผลรวมทั้งเกณฑการประเมินผลกับสวน
ราชการและตอบขอซักถามตางๆ 

๒. ติดตามความกาวหนาในการปฏิบัติราชการตามคํารับรองและเย่ียมชมระบบการติดตาม
ประเมินผลของสวนราชการ 

๓. รับทราบปญหาและอุปสรรคที่เกิดข้ึนในการปฏิบัติราชการและหารือแนวทางการประเมินผล
ที่เหมาะสม 

๔. รับทราบผลสัมฤทธ์ิที่เกิดข้ึนในการปฏิบัติงานของสวนราชการโดยเฉพาะผลผลิต (Output) 
ผลลัพธ (Outcome) รวมทั้งความพึงพอใจของประชาชนตอการปฏิบัติงานของสวนราชการ 

 
ในการติดตาม (Monitoring) และการประเมินผล (Evaluation) การปฏิบัติราชการ 

สวนราชการจะตองมีการรายงานผลการปฏิบัติราชการใหสํานักงานก.พ.ร.ทราบดังน้ี 
๑. รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment 

Report : SAR) รอบ 6 เดือนและ 12 เดือนเปนการใหรายละเอียดของผลการดําเนินงานแตละตัวช้ีวัดเพื่อ
ประโยชนในการวิเคราะหหาสาเหตุของผลการปฏิบัติงานโดยมีแบบฟอรมสําหรับรายงานการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการที่สํานักงานก.พ.ร. กําหนดแบงเปน๓รูปแบบดังน้ี 

 ๑.๑ แบบฟอรมสําหรับตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
 ๑.๒ แบบฟอรมสําหรับตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
 ๑.๓ แบบฟอรมสําหรับตัวช้ีวัดที่เปนข้ันตอนการดําเนินงาน 
แบบฟอรมการรายงานทั้ง ๓ รูปแบบจะมีสวนประกอบ คือ ช่ือตัวช้ีวัด ผูกํากับดูแล ผูจัดเก็บ

ขอมูล เกณฑการใหคะแนนและการคํานวณผลคะแนน คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ไดดําเนินการ 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน อุปสรรคตอการดําเนินงาน และหลักฐานอางอิง 

๒. รายงานการประเมินผลตนเอง (Self assessment report Card : SAR – CARD) เปนการ
รายงานผลความกาวหนาในการดําเนินการตามตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการทุก ๓ เดือน ๖ เดือน ๙ 
เดือน และ ๑๒ เดือน ในรูปแบบที่กะทัดรัด สามารถเขาใจไดงาย และสวนราชการจะตองนํารายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR – CARD) บันทึกและเผยแพรในสื่อทางอิเล็กทรอนิกส เชน ในเว็บไซต ตอไป เพื่อความ
สะดวกในการติดตามผลและเปนการประชาสัมพันธผลงานของสวนราชการใหประชาชนรับทราบ 

เมื่อสวนราชการไดจัดสงรายงานการติดตามและประเมินผลตนเองในรอบ ๖เดือน และ ๑๒
เดือน เพื่อรายงานความกาวหนาในการดําเนินการตามตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการแลว สํานักงาน 
ก.พ.ร. จะวิเคราะหผลการดําเนินงานและติดตามความกาวหนา (Site Visit) ของการปฏิบัติราชการตามคํา
รับรองการปฏิบัติราชการ ณ สวนราชการตอไป การติดตามความกาวหนาของการปฏิบัติราชการตามคํา
รับรองการปฏิบัติราชการจะดําเนินการ ๒ครั้ง คือ ประมาณเดือนมีนาคมของทุกป (Pre-evaluation) และ 
ประมาณเดือนสิงหาคมของทุกป (Post-evaluation) ซึ่งดําเนินการ ดังน้ี 
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๑. เดือนมีนาคมของทุกป (Pre-evaluation) 

• เพื่อติดตามความกาวหนาการปฏิบัติราชการตามตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ 

• เพื่อสรางความเขาใจในตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการรวมกับสวนราชการ 
โดยเฉพาะในประเด็นที่แจงรายละเอียดตัวช้ีวัดไมตรงตามคํารับรองการปฏิบัติราชการหรือไมตรงตามคํานิยาม
ที่ ก.พ.ร. กําหนด 

• เพื่อใหคําแนะนําเกี่ยวกับการจัดเก็บขอมูลและการจัดทําฐานขอมูลในแตละตัวช้ีวัดให
เปนไปตามคํานิยามที่กําหนดไว 

• เพื่อใหคําแนะนําเกี่ยวกับการวางระบบกลไกการติดตามและการประเมินผลตัวช้ีวัด
ภายในสวนราชการ 

• เพื่อรับทราบปญหา อุปสรรค และใหคําแนะนําในการแกไข ปรับปรุงการดําเนินงาน
กอนการประเมินผล 
 ๒. เดือนสิงหาคมของทุกป (Post-evaluation) 

• รับทราบผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

• ตรวจสอบเอกสารหลักฐานอางอิงที่ใชประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม
คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

• เย่ียมชมการปฏิบัติงานการใหบริการขอมูลขาวสารที่สวนราชการ และการดําเนินการ
ลดรอบระยะเวลาของข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 
  
 การติดตามและประเมินผล ดําเนินการใน ๔ ลักษณะ คือ 

๑. การศึกษาขอมูล เอกสาร หลักฐานตาง ๆ เชน รายงานการติดตามงาน รายงานการ
ประเมินตนเอง รายงานการประชุม คําสั่งแตงต้ังคณะทํางาน เปนตน 

๒. การสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของตาง ๆ เชน ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด ผูจัดเก็บขอมูล ผูมีสวน
ไดสวนเสียกับการดําเนินการของสวนราชการ เปนตน 

๓. การสังเกตการณเปนการพิจารณาการปฏิบั ติงานตาง ๆ ของสวนราชการ เชน 
สภาพแวดลอมของสถานที่ที่ดําเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการ การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร การมีสวน
รวมของผูบริหาร ระบบฐานขอมูลมีความถูกตอง นาเช่ือถือ ทันสมัยและสามารถในการตรวจสอบได 

๔. การขอความเห็นจากคณะผูเช่ียวชาญ (Expert Panel) เชน คณะผูเช่ียวชาญดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะผูเช่ียวชาญดานการพัฒนาระบบราชการ 

การประเมินผลมีการกําหนดระดับคะแนน ดังน้ี 
ผลการประเมินระดับคะแนนท่ีไดรับ 
ดีมาก   ๕ 
  ดี   ๔ 
 ปานกลาง   ๓ 
  ตํ่า   ๒ 
 ตํ่ามาก   ๑ 
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๑๒. คํานิยาม 

คําศัพทเกี่ยวกับการจัดทําคํารับรองและประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการกอง
อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

๑๒.๑ คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ หมายถึง คูมือซึ่ง
สํานักงาน ก.พ.ร. จัดทําข้ึนในแตละปงบประมาณเพื่อใหสวนราชการใชเปนแนวทางในการดําเนินงานตาม 
คํารับรองการปฏิบัติราชการ ซึ่งจะชวยใหสวนราชการมีความเขาใจเกี่ยวกับกรอบและแนวทางการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของสวนราชการมากย่ิงข้ึน สงผลใหการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตอไป ซึ่งสํานักงาน ก.พ.ร. จะจัดสงใหสวนราชการ
ในแตละปงบประมาณ นอกจากน้ียังสามารถเขาไปศึกษาเพิ่มเติมไดจาก www.opdc.go.thและมีคูมือของ       
แตละปงบประมาณยอนหลังใหศึกษาได 

๑๒.๒ ปฏิทินการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
หมายถึง กําหนดการดําเนินงานการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ และการติดตามประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด ในแตละปงบประมาณ 

๑๒.๓ กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ หมายถึง ประเด็นการประเมินผล
การปฏิบัติราชการใน ๒ มิติ คือ มิติภายนอก และมิติภายใน ดังน้ี 

    มิติที่ ๑ มิติภายนอกประกอบดวยการประเมิน ๒ ดานคือ 
        - การประเมินดานประสิทธิผล (ตัวช้ีวัดภารกิจหลักของกระทรวงตามแนวทางการ

ขับเคลื่อนประเทศ/แผนยุทธศาสตรกระทรวง/ตัวช้ีวัดระหวางกระทรวงที่มีเปาหมายรวมกัน (Joint KPIs) / 
ตัวช้ีวัดรวมระหวางกระทรวงและจังหวัด (Function-AreaKPIs) ตามนโยบายสําคัญของรัฐบาล 

- การประเมินดานคุณภาพการใหบริการ 
    มิติที่ ๒ มิติภายในประกอบดวยการประเมิน ๒ ดานคือ 

          - การประเมินดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 
          - การประเมินดานการพัฒนาองคการ 
  ๑๒.๔ การเจรจาความเหมาะสมของตัวช้ีวัด คาเปาหมาย นํ้าหนัก และเกณฑการใหคะแนน 
หรือการเจรจาตัวช้ีวัด หมายถึง การเจรจาเพื่อทําความตกลงถึงวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตัวช้ีวัด 
นํ้าหนัก คาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนนของตัวช้ีวัดมิติภายนอกดานประสิทธิผล โดยสวนราชการจัดทํา
รางตัวช้ีวัดที่สอดคลองกับ Positioning ของสวนราชการตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศ สงใหสํานักงาน 
ก.พ.ร. จากน้ันจะมีการเจรจาขอตกลงการประเมินผล ระหวางหนวยงานที่รับผิดชอบตัวช้ีวัดใน กอ.รมน. กับ 
เจาหนาที่สํานักงาน ก.พ.ร. โดยมี กพร.กอ.รมน. เปนผูรับผิดชอบจัดการประชุมเจรจาซึ่งเจาหนาที่ของ
สํานักงาน ก.พ.ร. จะนําผลการเจรจาไปเขาสูการพิจารณาของคณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผล
สวนราชการระดับกระทรวงอีกครั้งหน่ึง และจะแจงผลการเจรจาให กอ.รมน. ทราบตอไป 
   ๑๒.๕ ตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการที่ไมตองเจรจา หมายถึง ตัวช้ีวัดมาตรฐาน
กลางที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดข้ึนใหทุกสวนราชการตองปฏิบัติตาม ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความ
เหมาะสมในแตละปงบประมาณ ไดแก ตัวช้ีวัดดานคุณภาพการใหบริการ ตัวช้ีวัดดานประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติราชการ และตัวช้ีวัดดานการพัฒนาองคการ 
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   ๑๒.๖ คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผลสวนราชการซึ่ งแตง ต้ังโดย
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  ประกอบดวย กรรมการ ก.พ.ร. /ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน ๑ คน 
เลขาธิการ ก.พ.ร. ผูทรงคุณวุฒิจํานวน ๕-๘ คน เจาหนาที่สํานักงาน ก.พ.ร. เปนเลขานุการ 
   ๑๒.๗ คํารับรองการปฏิบัติราชการ หมายถึง คํารับรองของสวนราชการฝายเดียวไมใช
สัญญา และใชสําหรับระยะเวลา ๑ ป โดยในคํารับรองฯ จะประกอบดวยขอตกลงเกี่ยวกับแผนปฏิบัติราชการ 
ตัวช้ีวัด ผลการปฏิบัติราชการ นํ้าหนัก คาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน ของกองอํานวยการรักษาความ
มั่นคงภายในราชอาณาจักร 
   ๑๒.๘ ผูลงนามในคํารับรองการปฏิบัติราชการ หมายถึง การลงนามระหวางนายกรัฐมนตรี            
ในฐานะผูบังคับบัญชา กับ รองผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ผูบัญชาการทหารบก) 
ปฏิบัติราชการแทนผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  
   ๑๒.๙ เอกสารคํารับรองการปฏิบัติราชการ หมายถึง เอกสารที่ประกอบดวยสาระสําคัญ
ดังตอไปน้ี 
            ๑๒.๙.๑ คูลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการ คือ การลงนามในคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการเปนการลงนามระหวางหัวหนาสวนราชการกับผูบังคับบัญชาของหัวหนาสวนราชการตามระดับ
ของคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
            ๑๒.๙.๒ ระยะเวลาของคํารับรองการปฏิบัติราชการ คือ ระยะเวลาของคํารับรอง
การปฏิบัติราชการ ซึ่งเริ่มตนและสิ้นสุดจะสอดคลองกับปงบประมาณของสวนราชการ 
   ๑๒.๑๐ รายละเอียดตัวช้ีวัด (KPI Template) หมายถึง ขอความที่ใชบงบอกหรือเครื่องมือ
ที่ใชติดตามการดําเนินงานประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งประกอบดวยหัวขอตามแบบฟอรมรายละเอียด
ตัวช้ีวัดที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด โดยตองรวบรวมจัดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. หลังจากที่สํานักงาน ก.พ.ร. แจง
ยืนยันตัวช้ีวัดมิติภายนอก ดานประสิทธิผลของปงบประมาณน้ันๆ 
   ๑๒.๑๑ การติดตามความกาวหนาและการประเมินผลการปฏิบัติงาน หมายถึง การติดตาม
และประเมินผล ตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ สขว.กอ.รมน. รอบ ๖ เดือน รอบ ๙ เดือน และ
รอบ ๑๒ เดือน  
   ๑๒.๑๒ การรายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report) หมายถึง การประเมินผล
ความกาวหนาเบื้องตนของผูรับผิดชอบตัวช้ีวัดตามเกณฑการดําเนินงาน โดยใชแบบฟอรมรายงานผลการ
ปฏิบัติราชการของสํานักงาน ก.พ.ร.  โดยหนวยที่รับผิดชอบตัวช้ีวัดจะตองสงรายงานให กพร.กอ.รมน. ๓ รอบ 
คือ รอบ ๖ เดือน รอบ ๙ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน และ กพร.กอ.รมน. จะจัดทํารูปเลมเพื่อสงรายงาน
ดังกลาวของรอบ ๑๒ เดือน ใหกับสํานักงาน ก.พ.ร. ตอไป 
   ๑๒.๑๓ แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการ หมายถึง แบบฟอรมที่สํานักงาน ก.พ.ร. 
กําหนด โดยแบงเปน ๓ แบบตามประเภทตัวช้ีวัด คือ แบบรายงานเชิงปริมาณ แบบรายงานเชิงคุณภาพ และ
แบบรายงานระดับความสําเร็จ 
   ๑๒.๑๔ e-SAR Card หมายถึง แบบรายงานการประเมินผลตนเองอิเล็กทรอนิกส โดยสวน
ราชการที่รับผิดชอบตัวช้ีวัดภาพรวมดําเนินการกรอกคะแนนประเมินตนเองใน e-SAR Card เขาระบบใน
เว็บไซตของสํานักงาน ก.พ.ร. รอบ ๖ เดือน รอบ ๙ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน 
   ๑๒.๑๕ การติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ ๑๒ เดือน ณ ที่ต้ังของสวนราชการ 
(Site visitEvaluation) หมายถึง การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ
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ราชการจากหนวยงานอิสระและสํานักงาน ก.พ.ร. โดยเปรียบเทียบผลการดําเนินงานจริงกับเกณฑการให
คะแนนที่กําหนด 
  ๑๒.๑๖ www.opdc.go.th หมายถึง Web site ของสํานักงาน ก.พ.ร.  
  ๑๒.๑๗ ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด หมายถึง ผูทําหนาที่ดูแลติดตามการดําเนินงานใหตัวช้ีวัด
บรรลุผลสําเร็จ อาจเปนผูอํานวยการ สํานัก/ศูนย หรือผูที่ไดรับมอบหมายใหเปนผูกํากับดูแลตัวช้ีวัดก็ได 
  ๑๒.๑๘ ผูจัดเก็บขอมูล หมายถึง ผูที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่รวบรวมขอมูลการ
ดําเนินงานของตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
  ๑๒.๑๙ สํานักงาน ก.พ.ร. หมายถึง สวนราชการที่เปนหนวยงานหลักของการดําเนินการ
เจรจาขอตกลงและประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 
  ๑๒.๒๐ ผูประเมินอิสระ หมายถึง ผูตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการตามเกณฑการใหคะแนนและเงื่อนไขที่กําหนด โดยสํานักงาน ก.พ.ร.เปนผูนัดหมายวันเขาตรวจ
ประเมินและแจงผลการประเมินใหทราบ 

๑๒.๒๑ ช่ือยอหนวยงานที่เกี่ยวของทัง้ภายในและภายนอกกองอํานวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร 

 
หนวยงานในสังกัด สํานักการขาว กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

๑. สวนแผนและโครงการงานขาว   
 ๒. สวนการขาว 
 ๓. สวนประสานงานขาวรวม 
 ๔. สวนรักษาความปลอดภัย 
 ๕. ฝายธุรการ 
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หนวยงานอ่ืน 

๑. สํานักงาน ก.พ.ร. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
 

๑๓. แผนผังกระบวนงาน (Flowchat) การผลิตขาวสารเปนขาวกรอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วงรอบขาวกรอง 
๑.การวางแผนรวบรวมขาวสาร 
๒.การรวบรวมขาวสาร 
๓.การดําเนินกรรมวิธีขาวกรอง 
๔.การใชและการกระจายขาวกรอง 
 

๑๔. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ปจจุบันงานขาวกรองทหาร มีความจําเปนและสําคัญย่ิงในการปฏิบัติทางทหารภารกิจในทางจะ

สําเร็จหรือลมเหลว การขาวเปนปจจัยที่ผูบังคับบัญชาตองนํามาตกลงใจ กําหนดแผนในการปฏิบัติ มิฉะน้ัน
แลวและความพายแพจะบังเกิดข้ึนในประเทศชาติในการทําสงครามหากไมมีขาวกรองที่ถูกตอง สมบูรณ
ทันเวลาความสําคัญน้ีเอง จะตองมีความเขาใจถึงลักษณะขอบเขต ตลอดทั้งกิจกรรมของขาวกรอง ขาวกรอง
ขาวกรองเปน การรวบรวมประเมินคา การวิเคราะห การสนธิ และการตีความจากขาวสารทั้งหมดที่มีอยู
เกี่ยวกับเรื่องราวที่ตองการทราบโดยเฉพาะการขาวมีความสําคัญในการตกลงใจวางแผน วางนโยบายของชาติ
ตลอดจนการวางแผนปฏิบัติทางทหารทั้งปวง 

วงรอบขาวกรองคืองานตางๆ ที่เกี่ยวกับการผลิตและการใชขาวกรอง โดย ทั่ว ๆ ไป แบง
ออกเปน ๔ ข้ันตอน ซึ่งมุงไปสูภารกิจของผูบังคับบัญชา โดยมีการวางแผนและการกํากับดูแลเปนงานที่สําคัญ
และเกี่ยวของในทุกข้ันตอนงานในวงรอบขาวกรอง 

การวางแผนรวบรวม
ขาวสาร 

การรวบรวมขาวสาร 

การดําเนินกรรมวิธ ี
ขาวกรอง 

การใชและการกระจายขาวกรอง ภารกิจ 
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ขาวสารคือ เรื่องราว/การบรรยายเหตุการณตางๆ ที่ไดมาจากการตรวจการณ, การสื่อสาร, การ
รายงาน,ขาวลือ, ความนึกคิด และจากแหลงขาวอื่นๆ ซึ่งเรื่องราว/การบรรยายเหตุการณตางๆ ดังกลาวน้ันยัง
มิไดมีการนํา มาดําเนินกรรมวิธี คือ การวิเคราะห, การประเมินคา, และการตีความดังน้ันขาวสารที่ไดมาจึง
อาจจะเปนจริง, นาเช่ือถือไดหรือเช่ือถือไมได และอาจจะตรงหรือไมตรงกับความตองการขาวกรอง ที่จะนํา มา
ใชประโยชนในการวางแผน การกําหนดนโยบายและการดํา เนินการ ก็ได 

ขาวกรองคือ ผลอันเกิดจากการรวบรวม, การประเมินคา,การวิเคราะห, การสนธิ และการ
ตีความขาวสารทั้งมวลที่ไดมาซึ่งเกี่ยวของกับลักษณะอยางหน่ึงหรือหลายอยางของตางชาติหรือของพื้นที่
ปฏิบัติการ และมีความสําคัญโดยตรง หรือนาจะมีความสําคัญในการวางแผนการยุทธในการกําหนด
ยุทธศาสตรชาติ และนโยบายของชาติ และในการกําหนดยุทธศาสตรทหาร 

ขั้นตอนท่ี ๑การวางแผนรวบรวมขาวสาร 
ลําดับงานในการวางแผนรวบรวมขาวสาร ( ๗ ขอ ) 
๑. กําหนดความตองการขาวกรอง 
๒. กําหนดความเรงดวน 
๓. กําหนดการปฏิบัติของ ฝตข.และ พท.ปฏิบัติการ 
๔. กําหนดการายงานขาวสารเฉพาะเจาะจง 
๕. กําหนด จนท.รวบรวมขาวสาร 
๖. สงคําสั่ง/คําขอ ให จนท.รวบรวมขาวสาร 
๗. กํากับดูแล 
 
ความตองการขาวกรอง 
- หนวยเหนือ,หนวยรอง,หนวยขางเคียงและหนวยอื่น ๆ จะทราบความตองการขาว

กรองของเราได ดวยการประกาศความตองการขาวกรอง 
- วิธีประกาศความตองการขาวกรองกระทําไดโดย 
๑. คําสั่งเปนสวน ๆ 
๒. ระบุในขอ 2 ของผนวกขาวกรอง 
๓. ระบุในขอ 3 ของคําสั่งยุทธการ 
๔. ( หัวขอ : คําแนะนําในการประสาน ) 
๕. ดวยวาจา 
- ขาวสารที่ บก.หนวยเหนือ/รอง/ขางเคียงตองการ 
    หขส./ตขอ. จะถูกกระจายไปยังหนวยที่เกี่ยวของเพื่อเปนแนวทางแก จนท.รวบรวม

ขาวสารในการทําคําสั่ง/คําขอ เพื่อใหไดขาวสารที่เจาะจง( เชนปนใหญของขาศึกล้ํามาขางหนา เปน
สิ่งบอกเหตุของการเขาตี ขาวสารเจาะจงที่ตองการทราบ คือ ที่ต้ัง ป. ) ทําใหหนวยน้ัน ๆ สามารถไป
จัดทําแผนรวบรวมขาวสารของตนได 

กําหนดความเรงดวน กําหนดเพราะ ความสามารถในการรวบรวมขาวที่มีอยูของหนวย
ไมเพียงพอกับความตองการที่มากและเกิดข้ึนพรอมกัน , เครื่องมือในการรวบรวมขาวมีขอจํากัดในแง
ขอจํานวนและขีดความสามารถ 

     - การกําหนดไมมีกฏเกณฑที่ตายตัว อาศัยดุลยพินิจเปนสําคัญ 
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     - ชนิด/จํานวน หขส. เปลี่ยนตามลักษณะและข้ันการยุทธ รวมถึงขนาดและความ
แนนอนของขาวสาร 

     - ลั กษณะพื้ นที่ ป ฏิบั ติ ก ารและฝ ายตร งข ามที่ คุ กคามต อความสํ า เร็ จ  , 
กระทบกระเทือนตอการเลือก ห/ป ของฝายเรา และ/หรือ ผบ.ตองการทราบเปนพิเศษ กอนที่จะทํา
การตกลงใจอยางมีเหตุผล กําหนดเปน หัวขอขาวสารสําคัญ ( หขส.) 

     - ลักษณะพื้นที่ปฏิบัติและฝายตรงขามที่อาจกระทบกระเทือนแตไมถึงกับขัดขวาง
ความสําเร็จในการปฏิบัติภารกิจโดยตรง( ที่มิใช หขส. ) กําหนดเปน ความตองการขาวกรองอื่น ๆ 
( ตขอ.) 

 กําหนดการปฏิบัติของ ฝตข. และ พท.ปฏิบัติการ 
     - การปฏิบัติของ ฝตข.เปนที่ตองการรู แตรูไดยาก 
     - กระทําไดโดย จินตนาการ ถึงการปฏิบัติของ ฝตข. ประการใดประการหน่ึงที่

เกิดข้ึนหรือลักษณะ พท.ปฏิบัติการอยางใดอยางหน่ึงที่อาจจะ/นาจะแสดงใหเห็นถึง ห/ป หน่ึง ๆ  หรือ 
หลาย ห/ป ก็ตามที่เปดโอกาสให ฝตข.กระทําได ( เรียกอีกอยางวา สิ่งบอกเหตุ ) 

 
 กําหนดรายการขาวสารเฉพาะเจาะจง 
      - เพื่อ ใชเปนมูลฐานในการจัดทําคําสั่ง/คําขอที่เฉพาะเจาะจงใหกับ จนท.รวบรวม

ขาวสาร 
      - รายการความตองการขาวสารเฉพาะเจาะจงแตละรายการน้ัน จะไดรับการยืนยัน

หรือปฏิเสธจึงสามารถดูไดจากการไดรับหรือไมไดรับตอบขาวสารรายการน้ัน ๆ น่ันเอง 
 
     ผูทําหนาที่รวบรวมขาวสารและ/หรือดําเนินกรรมวิธีตอขาวสาร คือ บุคคล/หนวย 
     - หนวย หมายถึง หนวยเหนือ , หนวยรอง , หนวยขางเคียง , หนวยตาง ๆ ที่

เกี่ยวของ 
     - บุคคลหรือ จนท. หมายถึง จนท.ของหนวยเรา หนวยเหนือ หนวยรอง หนวย

ขางเคียง หนวยตาง ๆที่เกี่ยวของขางตน ตลอดจน จนท.ผูชํานาญการขาวกรองบางอยาง 
แหลงขาว 
     เปนตนกําเนิดของขาวสารที่แทจริง และอาจอยู/ไมอยูในความควบคุมของฝายเราก็

ได อาจเปน คน - วัตถุ – พฤติกรรม 
     - บุคคล เชน เชลยศึก , ราษฎรทองถ่ิน , ทหารคืนหนวย , จนท.พลเรือน 
     - วัตถุ เชน เอกสาร/ยุทโธปกรณ , กระสุนดาน , ภาพถาย ,รายงาน , แผนที่ , 

พยากรณอากาศ 
     - พฤติกรรม/ระบบงาน เชน การปฏิบัติของ ฝตข. , การติดตอสื่อสาร ,หลุมกระสุน

ตก , พื้นที่อาบยาพิษ 
แหลงขาวกับ จนท.รวบรวมขาวสารตางกัน 
การสงคําสั่ง/คําขอให จนท.รวบรวมขาวสาร 
      - การรวบรวมขาวสาร คือ การใหไดมาซึ่งขาวสารที่ตองการ ซึ่งจะเกิดข้ึนหลังจาก

การพิจาณาเลือก จนท.รวบรวมขาวสารตามแผนรวบรวมขาวสาร 
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      - เพื่อใหการรวบรวมขาวสารเปนไปตามความตองการที่แทจริงและสอดคลองกับ
สถานการณที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาน้ัน จะตองมีการกํากับดูแลโดยตรงของ ฝอ.๒/สธ.๒ อยาง
ใกลชิด เชน การตรวจเย่ียม การรับฟงคําช้ีแจงของหนวย และตองมีการแลกเปลี่ยนขาวสาร/ขาว
กรองระหวางกันอยางเสรี 

 
วิธีการรวบรวมขาวสาร มีวิธีการหลัก ๓ วิธี ดังน้ี 
๑. การเฝาตรวจสนามรบ - เฝาสังเกตตลอดพื้นที่การรบอยางตอเน่ืองทุกสภาพอากาศ 

ทั้งทางพื้นดินและทางอากาศ 
๒. การลาดตระเวนและการตอตานการลาดตระเวน - ให 
ไดมาซึ่งขาวสารเกี่ยวกับ ฝตข.และ พท.ปฏิบัติการ ใน พื้นที่เจาะจง กระทําโดย ลว.ดวย

กําลังและลว.ดวยการยิง 
๓. การคนหาเปาหมาย 
          - การตรวจคน : การปรากฏที่หมาย 
          - การพิสูจนทราบ : ลักษณะที่หมาย 
          - การกําหนดที่ต้ัง : พิกัดที่แนชัด กระทําโดยเครื่องมือ 
ทั้งทางตรงและทางออม 

( วิธีการอื่น ๆ : การซักถามเชลยศึก , ราษฎรทองถ่ิน , จนท.พลเรือน , พยากรณอากาศ , การ
สงครามอิเล็คทรอนิคส ฯลฯ ) 

 
ขั้นตอนท่ี ๒การรวบรวมขาวสาร 
การรวบรวมขาวสาร เปนการปฏิบัติที่กระทําตอเน่ืองหลังจากที่ไดทําการวางแผนรวบรวม

ขาวสารในข้ันที่หน่ึงเรียบรอยแลว โดยเริ่มตนจาการกําหนดหัวขอขาวสารสําคัญวิเคราะหหัวขอขาวสารสําคัญ
ออกมาแลวกําหนดสิ่งบอกเหตุและกําหนดขาวสารที่เจาะจงซึ่งจะตองหาโดยแปลงใหเปนคําสั่งคําขอแลวมอบ
คําสั่งคําขอน้ันๆ ใหแกเจาหนาที่รวบรวมขาวสารที่เหมาะสม ไปหาขาวจากแหลงขาวตางๆ ที่นาจะมีขาวนั้นๆ 
อยู 

ขั้นตอนท่ี ๓การดําเนินกรรมวิธีขาวกรอง 
  กระทําเพื่อเปลี่ยนขาวสารใหเปนขาวกรองประกอบดวยการปฏิบัติสําคัญ ๓ ประการ คือ 
  ๑. การบันทึก 
  ๒. การประเมินคา 
  ๓. การตีความ 

การดําเนินกรรมวิธี เริ่มตนดวยการลดปริมาณขาวสารลง โดยการบันทึก ในรูปแบบตาง ๆ 
และเปนการจัดระเบียบขาวสารดวยกอนที่จะประเมินคาในข้ันตอไป 
 
  - การประเมินคา จะประเมินคาขาวสารมีความเกี่ยวของกับหนวยหรือไม ถาไมเกี่ยวใหแยก
ออกมายังไมพิจารณา จากน้ันจะพิจารณาวาแหลงขาว/จนท.รวบรวมขาวสารมีระดับของความเช่ือถืออยางไร 
และขณะเดียวกันก็จะพิจารณาเน้ือหาของขาวสารน้ันวามีระดับความแนนอนเปนจริงหรือไม 
  - การตีความ คือการกําหนดความสําคัญของขาว โดยพิจารณาความสัมพันธกับฐานขาวที่มี
อยูเดิม และจึงสรุปความหมายที่แทจริงหรือนาจะเปนขาวกรอง 
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เครื่องมือในการบันทึก 
   ๑. แฟมขาวกรอง 
   ๒. แผนที่สถานการณ 
   ๓. บันทึกประจําวัน 
   ๔. เอกสารแยกเรื่อง 
   ๕. แผนบันทึกตารางพิกัด 

สิ่งที่ประเมินคา 
   ๑. ความเกี่ยวของ ( กับหนวยหรือไม ) 
   ๒. ความเช่ือถือได ( ของแหลงขาว/จนท.รวบรวมขาวสาร) 
   ๓. ความแนนอน ( ของเน้ือหาขาวสารที่ไดมา ) 
  การประเมินคาความเช่ือถือได ของแหลงขาว/จนท.รวบรวมขาวสาร กําหนดเปนตัวอักษร 
ดังน้ี 
   ก เช่ือถือไดเต็มที่  
   ข ควรเช่ือถือ 
   ค เช่ือถือพอใช 
   ง ยังไมควรเช่ือถือ 
   จ เช่ือถือไมได 
   ฉ ไมสามารถกําหนดความเช่ือถือได 

ความแนนอนของขาวสาร ประเมินคาเปนตัวเลข ดังน้ี 
  ๑. มีการยืนยันจากแหลงขาวอื่น ๆ 
  ๒. นาจะเปนจริง 
  ๓. อาจจะเปนจริง 
  ๔. ยังสงสัย 
  ๕. ไมนาจะเปนไปได 
  ๖. ไมสามารถกําหนดความแนนอนได 

การตีความ มี ๓ วิธี 
  ๑. การวิเคราะห ( การแยกสวนสําคัญของขาวสารที่ประเมินคาแลวออกใหเห็นเปนเรื่อง ๆ ) 
  ๒. การสนธิ ( การนําขาวสารตาง ๆ ที่ไดจากการวิเคราะหไปรวมเขากับขาวสารอื่น ๆ ที่
ทราบแลว ) 
  ๓. การอนุมาน ( การพิจารณาเหตุผลจากสมมุติฐานที่ไดจากการสนธิ แลวจัดทําขอสรุปที่ให
ความหมายที่แทจริง ) 
 
 

ขั้นตอนท่ี ๔การใชและการกระจายขาวกรอง 
  การใชและการกระจายขาวสาร/ขาวกรองขาวสารและขาวกรอง จะถูกสงไปยังผูที่ตองการ
ขาวทั้งปวงในรูปแบบ , เครื่องมือ และวิธีการที่เหมาะสม เพื่อสามารถใชขอมูลเหลาน้ันไดทันเวลาและนําไปใช
ไดผลการกระจายขาวไปใหเฉพาะผูที่เกี่ยวของเทาน้ัน โดย 

- นําเอาความสําคัญและความเรงดวนมาพิจารณาเครื่องมือสงขาว 
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- ใหรบกวนทางยุทธการนอยที่สุด 
- ใชแบบฟอรมที่ผูรับพบ/รับทราบขาวที่ตองการไดงาย 

  วิธีการกระจายขาวสาร/ขาวกรอง 
  ๑. พบปะดวยตนเอง 
  ๒. รายงานดวยวาจา 
  ๓. ประชุม/บรรยายสรุป 
  ๔. เอกสารและรายงานขาวกรองตาง ๆ 
     การสงขาวใหหนวยรอง/หนวยขางเคียงมีทั้งความสําคัญและความยุงยาก เน่ืองจากภาพขาวกรอง
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและตลอดเวลา เมื่อตองการความละเอียดมากทําใหกระจายไดลาชา 
 

*********************************************** 
 
 ปจจุบัน ขว.สขว.กอ.รมน. ไดมีการพัฒนามากข้ึน โดยการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใชในการ
ดําเนินงานทางการการรวบรวม จัดเก็บ บันทึก รายงาน และแสดงผล เพื่อประกอบการตัดสินใจใหกับ
ผูบังคับบัญชาและหนวยงานทางดานความมั่นคงทั้งในระดับ กอ.รมน.ภาค/จังหวัด  
 ทั้งน้ี ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดังกลาว สามารถใชเปนฐานขอมูลใหกับหนวยตาง ๆ ทั้งใน กอ.รมน.
สวนกลาง และสวนภูมิภาค เพื่อดําเนินการบันทึก จัดเก็บ คนหา และใชรายงานผลการดําเนินงานของหนวย
ตอไป โดยในหวงที่ผานมา ขว.สขว.กอ.รมน. ไดมีการเดินทางใหการอบรมและตรวจภูมิประเทศ ควบคูกับการ
ช้ีแจง และรับฟงการดําเนินการงาน กอ.รมน.ภาค/จังหวัด ในรูปแบบตาง ๆ ซึ่งผลการตรวจภูมิประเทศ/
ประสานงานดานการขาวในพื้นที่รับผิดชอบ จะเนนการรับฟงการบรรยายสรุปภารกิจของหนวยในพื้นที่  
สถานภาพกําลังพล  การแบงมอบพื้นที่ปฏิบัติการ สภาพ ภูมิประเทศ และลักษณะชองทางที่ใชในการสัญจร
ของประชาชนในพื้นที่ ทั้งชองทางที่เปนธรรมชาติ และชองทางถาวร ตรวจสอบประชากรในพื้นที่เปนชาวพมา
และชนกลุมนอย การวางกําลังของ ประเทศเพื่อนบานบริเวณแนวชายแดน  รวมถึง ความขัดแยงของประเทศ
เพื่อนบานกับชนกลุมนอย  ในพื้นที่ สืบเน่ืองจากการที่ประเทศเพื่อนบานจัดการเลือกต้ังที่ผานมา นอกจากน้ี
ยังไดประสานงาน  ในสวนที่ สขว.กอ.รมน. มอบหมายใหหนวยในพื้นที่ติดตามสถานการณ ความเคลื่อนไหว  
ทางดานการเมืองของกลุมตางๆ ในพื้นที่ รวมทั้งการประเมินภัยคุกคามที่กระทบตอความมั่นคงภายในประเทศ
โดยรวม  เพื่อที่ สขว.กอ.รมน.จะไดดําเนินการจัดทําแผนรวบรวมขาวสารและประมาณการภัยคุกคามตอไป 
 โดยที่สํานักการขาว กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ในฐานะฝายอํานวยการ
หลักดานการขาว สนับสนุนการดําเนินงานเพื่อใหสอดคลองกับยุทธศาสตร ภารกิจดานการขาวและกําหนด
วิสัยทัศนในการทํางานที่จะเปนองคกรกลางในการบูรณาการขาวดานความมั่นคงดวยความเปนมืออาชีพ  
ยึดหลักคานิยมสรางสรรคในการปฏิบัติราชการเพื่อประโยชนสุขของประชาชนและการพัฒนาประเทศที่ย่ังยืน 
ซึ่งเงื่อนไขของความสําเร็จ คือ การกําหนดแนวทางดําเนินงานรวมกัน และสรางการมีสวนรวม ทั้ง ทหาร 
ตํารวจ พลเรือน เพื่อการบูรณาการขาวดานความมั่นคงใหเกิดเปนเอกภาพ,การพัฒนาขีดความสามารถของ
หนวยงานดานการขาวที่อยูในการควบคุมของกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เพื่อการ
แจงเตือน ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินแนวโนมภัยคุกคามรูปแบบตางๆเชน การลักลอบคายาเสพติด 
แรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง การกอเหตุรุนแรงในพื้นที่ จชต. การกอการรายและอาชญากรรมขามชาติ 
การบุกรุกทําลายปาไมและทรัพยากรธรรมชาติ ไดอยางมีประสิทธิภาพและทันเวลา, การติดตาม ประเมิน
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แนวโนม และแจงเตือนภัยความมั่นคงภายในราชอาณาจักรที่เปนสากลเปนที่ยอมรับของหนวยงานความมั่นคง
อื่นๆ สามารถนําไปสูการแกปญหาภัยคุกคามดานความมั่นคงภายในราชอาณาจักรไดอยางรวดเร็ว 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กอ.รมน.ภาค 
กอ.รมน.จว. 

- ระบบฐานขอมูลยาเสพติด 
- ระบบฐานขอมูลบุคคลตางดาวหลบหนีเขาเมือง 
- ระบบฐานขอมูลดานกอการรายและอาชญากรรมขามชาติ 
- ระบบฐานขอมูลการบุกรุกทําลายปาไมและทรัพยากรธรรมชาติ 
- ระบบฐานขอมูลการแกไขปญหาในพื้นที่ จชต. 
- ระบบฐานขอมูลความเคล่ือนไหวทางการเมือง 
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 สขว.กอ.รมน. ดําเนินการดานการขาวในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินแนวโนมภัยคุกคาม 
ดานความมั่นคงภายในราชอาณาจักร อาทิ  การลักลอบคายาเสพติด แรงงานตางดาวหลบหนี 
เขาเมือง การกอเหตุรุนแรงในพื้นที่ จชต. การกอการรายและอาชญากรรมขามชาติ  การบุกรุกทําลายปาไม
และทรัพยากรธรรมชาติ ไดอยางมีประสิทธิภาพและทันเวลา โดยมีการประเมินแนวโนมสถานการณเปนที่
ยอมรับของหนวยงานดานความมั่นคงอื่นๆ นําไปสูการแกไขปญหาภัยคุกคามดานความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร  ไดอยางรวดเร็ว  มีการประสานสอดคลองจากทุกภาคสวนราชการ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน รวมถึงมีการผลิตขาวกรอง การกระจายขาวสาร/ขาวกรอง ที่มีคุณภาพ และสามารถกํากับดูแลงาน
ดานการขาวของ กอ.รมน.ภาค ๑–๔ และ กอ.รมน.จังหวัด ไดอยางมีประสิทธิภาพโดยมีผลผลิตและดัชนีช้ีวัด
ความสําเร็จ 

ปจจุบันผลจากการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใน ขว.สขว.กอ.รมน. สามารถชวยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางานใหมีความสะดวกรวดเร็ว ลดเวลาในการติดตอประสานงานและมีความสะดวกรวดเร็ว
มากย่ิงข้ึน รวมทั้งลดปริมาณคนที่จะมาดําเนินการรวบรวมขอมูลและสงขาวสารจากหนวยมายังสวนกลาง 
และชวนอํานวยความสะดวกในการแสดงผลและการนําไปใชประโยชนในการกระจายขาวสารไปยังหนวยผาน
ชองทางของสื่อที่เปนระบบปดได 
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