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แนวทางการจัดทําแผนงาน/โครงการด้านการข่าวประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ สขว.กอ.รมน.
การจัดทํางบประมาณรายจ่าย (งบแผ่นดิน) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสํานักการข่าวฯ เป็นการ
จัดทํารายละเอียด วงเงิน และคําของบประมาณรายจ่ายประจําปี 2563 โดยนําประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กล
ยุทธ์ และกลวิธีการตามยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558 – 2564) และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
ประจําปี มาพิจารณาเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของ กอ.รมน. เพื่อกําหนดเป็นผลผลิต และโครงการ ของสํานักการข่าว
กรอบแนวคิดการจัดทําคําของบประมาณรายจ่ายประจําปี (งานด้านการข่าว)
1. การเชื่อมโยงนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับชาติ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการข่าว
หน่วยที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณ
1.1 ศึกษานโยบายและยุทธศาสตร์ ก่อนจัดทําคําขอฯ
ต้องศึกษาเจตนารมณ์นโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารประเทศ หรือนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้ทราบว่า
มีแนวนโยบายฯ ใดเกี่ยวข้องกับอํานาจหน้าที่ของหน่วยบ้าง โดยจัดทําคําของบประมาณให้สอดคล้อง และสนับสนุน
แนวนโยบายระดับชาติ เช่น
- ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580)
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
- นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558 – 2564)
- ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณประจําปี
- มติคณะรัฐมนตรี (ชุดปัจจุบัน) กฎหมาย ระเบียบ ที่กําหนดให้ส่วนราชการฯ ผู้ขอจัดสรร
งบประมาณเป็นผู้ดําเนินการ
- แผนพัฒนา หรือแผนแม่บทอื่นๆ ที่มอบหมายให้หน่วยงานดําเนินการ ฯลฯ
1.2 การเชื่อมโยงและสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับชาติในแบบคําของบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ ... ของหน่วยที่จะขอรับการจัดสรรงบประมาณในที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการข่าว ต้อง
จัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ เช่น
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
1. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่นสร้าง
ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
3. การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหาร
จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล
4. การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษา
ดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอํานาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่
5. การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกําลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ
6. การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความ
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มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
7. การปรับกระบวนการทํางานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น
สอดคล้องกับนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558 - 2564
ส่วนที่ 2 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั่วไป
นโยบายที่ 15 พัฒนาระบบงานข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ
1. ดํ า เนิ น งานข่ า วกรองที่ มี คุ ณ ภาพและแจ้ ง เตื อ นภั ย ล่ ว งหน้ า อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ทั้ ง ภั ย คุ ก คามต่ อ ความมั่ น คงแห่ ง ชาติ
และความเคลื่ อ นไหวที่ ส นั บ สนุ น การเสริ ม สร้ า งความมั่ น คงและ
ผลประโยชน์แห่งชาติ
2. เสริมสร้างความร่วมมืออย่างเป็นเอกภาพในประชาคมข่าวกรองและหน่วย งานภาครัฐ
รวมทั้งหน่วยงานข่าวกรองต่างประเทศ และมีเครือข่ายด้านข้อมูลข่าวสารกับภาคเอกชน และประชาชน
3. เสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถของระบบงานข่าวกรองอย่างต่อเนื่องโดยพัฒนา
บุคลากรและเพิ่มศักยภาพของเทคโนโลยี ระบบฐานข้อมูลและองค์กรด้านการข่าว
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน
มีแผนรองรับ ที่เกี่ยวข้องกับ กอ.รมน. ได้แก่
1. การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ
2. การป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
3. การพัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทั้งทางบกและทางทะเลของประเทศ
ซึ่งมี กอ.รมน. เป็นหน่วยงานหลัก
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ กา ร จั ด ส ร ร ง บ ป ร ะ มา ณ ต า ม ผ ล ผ ลิ ต / โ ค ร ง ก า ร ข อ ง
สํานักงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
แผนงาน การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหาร
จัดการความมั่นคงชายแดนและความมั่นคงทางทะเล
 ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงของรัฐ
ความสําคัญของ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้
ส่วนราชการใช้เป็นแนวทางในการเสนอขอจัดสรรงบประมาณลงในแต่ละภาค/พื้นที่ อย่างเหมาะสม และสํานัก
งบประมาณใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณที่มีการบูรณาการงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์และเชิงพื้นที่
โดย ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้จัดทําขึ้นให้สอดคล้องกับ แนว
ทางการพัฒนาที่สําคัญของยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (พ.ศ. 2558 - 2573) กรอบแนวคิดการพัฒนาประเทศไปสู่ประเทศ
ไทย 4.0 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558 - 2564) นโยบายของรัฐบาล และแผนแม่บทอื่น ๆ รวมทั้งได้น้อม
นํา “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นแนวทางในการ
จัดทํายุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณโดยคํานึงถึงหลักความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดี
เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
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2. ยุทธศาสตร์และนโยบาย ส่วนของสํานักการข่าวฯ
หน่วยที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณ ต้องศึกษายุทธศาสตร์และนโยบาย ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการข่าว
เพื่อจัดทําแผนงาน/โครงการให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเพื่อให้ตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตร์
ระดับชาติ ดังนี้
2.1 ยุทธศาสตร์ กอ.รมน. (พ.ศ. 2560 - 2564)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินแนวโน้มสถานการณ์ ที่อาจเป็นภัยหรือเป็นภัย
คุกคามต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
เป้าประสงค์
1. ระบบติดตาม ตรวจสอบ และแจ้งเตือนข่าวด้านความมั่นคงภายในประเทศที่มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด จํานวนข่าวสารที่มีประสิทธิภาพที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
2. มีกลไกการบูรณาการด้านการข่าวกับทุกภาคส่วน
ตัวชี้วัด จํานวนครั้งของการประชุมร่วมกับหน่วยงานด้านการข่าว และปริมาณข่าวสารที่มี
การบันทึกในฐานข้อมูล
3. มีระบบเครือข่ายข่าวประชาชนที่มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด จํานวนของเครือข่ายข่าวภาคประชาชน และ ปริมาณข่าวสารที่มีประสิทธิภาพที่
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
4. พัฒนาบุคลากรด้านการข่าว
ตัวชี้วัด บุคลากรด้านการข่าวได้รับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง
5. พัฒนาระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด ร้อยละความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
6. การปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตัวชี้วัด ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และผู้ใช้
ระบบได้รับฝึกอบรมความรู้ที่จาเป็นต่อการใช้งานอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี
แนวทางการขับเคลื่อน
1. จัดตั้งชุดปฏิบัติการข่าว ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการรวบรวมข่าวสารและวิเคราะห์
ข่าวสารที่มีคุณภาพ
2. พัฒนารูปแบบ (Model) การผลิตชุดปฏิบัติการข่าว
3. พัฒนาและจัดตั้ง “วอร์รูม” เพื่อยับยั้งและป้องกันภัยคุกคามรูปแบบใหม่
4. พัฒนาเกณฑ์การประเมินแนวโน้มสถานการณ์ภัยคุกคามความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
5. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศข่าวกรอง โดยออกแบบฐานข้อมูลข่าวกรองเพื่อจัดเก็บข้อมูล
แฟ้มข่าวกรอง พัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพื่อเป็นเครื่องมือช่วย ในการปฏิบัติงานข่าวกรอง ออกแบบการเชื่อมโยง
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในเครือข่าย โดยแบ่งกลุ่มผู้ปฏิบัติงานข่าวกรองตาม
หน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของชุด
ปฏิบัติการข่าว เจ้าหน้าที่ด้านการข่าว ส่วนอํานวยการ และผู้บังคับบัญชา
6. อบรมเจ้าหน้าที่ด้านการข่าว ชุดปฏิบัติการข่าว ในเรื่อง การปฏิบัติงานข่าว การวิเคราะห์และ
จัดลําดับความเร่งด่วนของปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่เป้าหมายและนํามาผลิตเป็นข่าวกรอง
7. ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ให้สามารถแจ้งข่าวสารที่เป็นประโยชน์
2.2 นโยบายด้านการข่าว
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2.2.1 นโยบายด้ า นการข่ า วทั่ ว ไป
เป็ น การปฏิ บั ติ ง านข่ า วเพื่ อ สนั บ สนุ น ภารกิ จ ของ
กอ.รมน. และสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับชาติ ดังนี้
2.2.1.1 พัฒนาระบบงานข่าวกรองแบบบูรณาการกับประชาคมข่าวกรองทุกส่วนอย่างมี
ประสิทธิภาพ
2.2.1.2 วิเคราะห์และประเมินแนวโน้มสถานการณ์และภัยคุกคามเพื่อแจ้งเตือน และป้องกัน
ปัญหาภัยคุกคามได้อย่างถูกต้อง แม่นยํา และทันเวลา
2.2.1.3 พั ฒ นาและขยายเครื อ ข่ า ยข่ า วภาคประชาชนให้ ค รอบคลุ ม พื้ น ที่ เ ป้ า หมาย
ทั่วประเทศ
2.2.1.4 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรและระบบฐานข้อมูลด้านการข่าวให้ทันสมัยในการบูร
ณาการข้อมูล และนําผลผลิตด้านการข่าวกรองไปใช้ในการบริหารจัดการปัญหาและความมั่นคงของชาติในทุกมิติ
2.2.2 นโยบายด้านการข่าวเฉพาะ
2.2.2.1 การบูรณาการด้านการข่าว การติดตามสถานการณ์ และการแจ้งเตือนภัย
คุกคามรูปแบบใหม่หรือภัยคุกคามรูปแบบอื่นๆ
2.2.2.2 ดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง พั ฒ นางานด้ า นการข่ า วของ กอ.รมน. ทั้ ง ระบบใน
ทุกระดับ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานด้านการข่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2.2.3
พัฒนาระบบการรวบรวม การจัดเก็บระบบข้ อมูล การประมวลผล และ
การรายงานด้านการข่าว
2.2.2.4 ดําเนินการด้านงานข่าวเชิงรุก โดยการจัดตั้ง และพัฒนาขีดความสามารถของข่าย
ข่าวประชาชน ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ
2.2.2.5 การดําเนินการต่อต้านการข่าวกรอง และการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคล
เอกสาร และสถานที่ มีการพัฒนา และจัดหา/ปรับปรุงเครื่องมือในการ รปภ. ของหน่วยให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น
3. การกําหนดตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ
ในการจัดทําแผนงาน/โครงการด้านการข่าว หน่วยที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณจะต้องกําหนดตัวชี้วัดให้
ชัดเจนและวัดได้ ซึ่งตัวชี้วัดความสําเร็จของผลผลิต/โครงการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นที่
ดําเนินการตามเป้าหมายการให้บริการและสามารถติดตาม ตรวจสอบประเมินผลสําเร็จจากการใช้จ่ายงบประมาณได้
ใน 4 มิติ คือ
3.1 ปริมาณ หมายถึง การกําหนดเป้าหมายในการผลิต/การดาเนินโครงการด้านปริมาณ โดยกําหนดใน
รูปของสิ่งที่สามารถวัดได้ด้วยเชิงปริมาณ ซึ่งระบุเป็นตัวเลขชัดเจนและสามารถแสดงความก้าวหน้าในการดาเนินการ
ได้
3.2 คุณภาพ หมายถึง การกําหนดเป้าหมายคุณภาพของผลผลิต/โครงการ โดยมี 2 ลักษณะ ได้แก่
3.2.1
คุณภาพของผลผลิต
หรือสิ่งของที่ให้บริการ/โครงการนั้นเป็นไปตามมาตรฐานที่
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นกําหนดไว้
3.2.2 คุณภาพของวิธีการนําส่งผลผลิต หรือวิธีการให้บริการ/การดาเนินโครงการ ได้แก่
การวัดความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อกระบวนการผลิต
3.2.3) ระยะเวลา หมายถึง ระยะเวลาที่กําหนดในกระบวนการผลิต/การดาเนินโครงการ เพื่อให้ได้
ผลผลิต/โครงการ
3.2.4 ค่าใช้จ่าย/ต้นทุน หมายถึง ค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนผลผลิต/โครงการ
สํ า หรั บ การวั ด ผลตั ว ชี้ วั ด ผลผลิ ต ตามแผนงาน/โครงการ ของสํ า นั ก การข่ า วฯ เน้ น ในเรื่ อ ง
1) การรายงานข่าวสารจากชุดรวบรวมและตรวจสอบข่าวสาร (ชรต.) และชุดปฏิบัติงานข่าว (ชปข.) สามารถนําไปใช้
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ประโยชน์ ใ นการผลิ ต ข่ า วกรองได้ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 80 ของจํ า นวนข่ า วสารทั้ ง หมด2) ร้ อ ยละความ
พึงพอใจ ในการนําประเมินแนวโน้มภัยคุกคามฯ ไปใช้ประโยชน์ในการแจ้งเตือน ติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน
แนวโน้มภัยคุกคามของหน่วยงานภายใน กอ.รมน. ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลา โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ก อ . ร ม น . ( พ . ศ . 2 5 6 0 - 2 5 6 4 ) ดั ง นั้ น ห น่ ว ย ที่ ข อ รั บ ก า ร จั ด ส ร ร ง บ ป ร ะ ม า ณ ด้ า น ก า ร ข่ า ว
ควรพิจารณาตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ กอ.รมน. (พ.ศ. 2560 - 2564) ด้วย
4. การพิจารณารายละเอียดค่าใช้จ่าย
4.1 จัดทํารายจ่ายล่วงหน้า ตามแนวทาง/หลักเกณฑ์ที่สานักงบประมาณกําหนด โดยให้ควบคุม
รายจ่ายประจาอย่างเข้มงวด เพื่อให้มีรายจ่ายลงทุนเพิ่มขึ้น
4.2 การกําหนดค่าใช้จ่าย/ราคาต่อหน่วยงบลงทุนและรายจ่ายอื่น ให้อ้างอิงค่าใช้จ่าย/ราคาต่อหน่วย ดังนี้
4.2.1 ตามที่สานักงบประมาณกําหนด เช่น อัตราค่างานต่อหน่วย บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และ
สิ่งก่อสร้าง ค่าใช้จ่าย/ราคาที่สานักงบประมาณเคยอนุมัติ (ครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี)
4.2.2 ค่าใช้จ่าย/ราคามาตรฐานของหน่วยงานราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ระเบียบ/เกณฑ์
กรมบัญชีกลาง เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม) ราคาก่อสร้างงานทาง (กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท) งานเขื่อน (กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมชลประทาน) เป็นต้น
4.2.3 สําหรับหน่วยที่จําเป็นต้องตั้งงบประมาณรายการที่มีแบบรูปและราคานอกเหนือจาก
ที่กล่าวในข้อ 4.2.2 ให้ระบุเหตุผลความจําเป็นในการตั้งงบประมาณ คุณลักษณะเฉพาะของรายการและที่มาของ
ราคา/ค่าใช้จ่ายในคําชี้แจงด้วย
5. การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จา่ ยงบประมาณ
เพื่ อ แสดงความพร้ อมในการปฏิบั ติ งานและการใช้จ่ า ยงบประมาณ
ขอให้ จั ดทํ า รายงานแผน
การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณในระบบฐานข้อมูลแผน/ผล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (BB
EvMis) โดยใช้แบบ สงป. 301 และ สงป. 302 ซึ่งหน่วยงานที่ใช้จ่ายงบประมาณต้องรายงานต่อสานักงบประมาณ
ตามที่เคยปฏิบัติเป็นประจําทุกปี ซึ่งในขั้นตอนการจัดทําคําขอฯ ให้บันทึกข้อมูลเฉพาะแผนฯ ที่คาดว่าจะดําเนินการได้
ในแต่ละไตรมาส
6. สรุปลําดับความสําคัญของโครงการ / กิจกรรม รายการสําคัญ
เนื่องจากวงเงินงบประมาณมีอยู่อย่างจํากัด หน่วยงานควรจัดลําดับความสําคัญเฉพาะเรื่องหลักๆ ซึ่งถ้า
ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ หรือเป้าหมายร่วมซึ่งหน่วยงานต้องรับผิดชอบ โดย
มีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
6.1 เป็นภาระผูกพันตามสัญญา หรือตามกฎหมายซึ่งกําหนดให้ดําเนินการอย่างชัดเจน หรือเป็นข้อตกลง
กับรัฐบาลต่างประเทศ หรือผูกพันโครงการ/กิจกรรม รายการที่ต้องดําเนินการต่อเนื่อง
6.2 เป็นนโยบายสําคัญ เร่งด่วนของรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบัน เป็นภารกิจตามแผน
งบประมาณในลักษณะบูรณาการ หากไม่ดําเนินการจะกระทบต่อเป้าหมายโดยรวม
6.3 ความรุนแรงของปัญหาในปัจจุบัน
6.4 การขยายตัวของปัญหาไปสู่ปัญหาใหญ่ และมีความยุ่งยากซับซ้อนในการแก้ปัญหามากขึ้น
6.5 จํานวนผู้ได้รับผลกระทบ หรือได้รับผลประโยชน์
6.6 ความพร้อมในการดําเนินการ รวมถึงภาระงบประมาณที่เพิ่มขึ้น
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7. แนวทางการเสนอแผนงาน/โครงการด้านการข่าว

เริ่มต้น

ส่วนแผนและโครงการงานข่าว สํานักการข่าวฯ ทําบันทึก
เวียน หน่วยที่เกี่ยวข้อง และ นขต.สขว.กอ.รมน.
ให้จัดทําแผนงาน/โครงการ

หน่วยที่เกี่ยวข้อง และ นขต.สขว.กอ.รมน. จัดทํา
แผนงาน/โครงการ ส่ง ส่วนแผนและโครงการงานข่าว
สํานักการข่าวฯ

ส่วนแผนและโครงการงานข่าว
สํานักการข่าวฯ รวบรวมโครงการ
เสนอผู้บังคับบัญชาให้ความเห็นชอบ

ส่วนแผนและโครงการงานข่าว
สํานักการข่าวฯ รวบรวมโครงการ
และค่าใช้จ่าย
เสนอ สปง.กอ.รมน.

สปง.กอ.รมน. รวบรวม
และตรวจสอบเบื้องต้น

สปง.กอ.รมน. รวบรวมเสนอ
ผู้บริหาร
ให้ความเห็นชอบ ส่ง
สํานักงบประมาณ

ไม่ผ่าน
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8. แผนงาน/โครงการด้านการข่าวสําคัญ เช่น
8.1 โครงการข่าวกรองเพื่อความมั่นคง
8.1.1 สาระสําคัญ การบูรณการข่าวด้านความมั่นคงภายในหน่วยงานซึ่งอยู่ในการควบคุมของกอง
อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และประชาคมข่าวกรองได้มีส่วนร่วม และสนับสนุนแผนงานหรือ
โครงการของ สขว.กอ.รมน. รวมถึง กอ.รมน. ให้บรรลุผลสําเร็จอย่างแท้จริง โดยปฏิบัติงานในพื้นที่ทั่วประเทศ
8.1.2 หน่วยดําเนินการหลัก ส่วนการข่าว สํานักการข่าวฯ
8.1.3 กรอบระยะเวลาดําเนินการ โครงการต่อเนื่อง 1 ปี
8.2 โครงการข่ายข่าวประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคง
8.2.1 สาระสําคัญ หน่วยงานด้านความมั่นคง และภาคประชาชนร่วมเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบ
และแจ้งเตือนภัยคุกคามด้านความมั่นคง และปฏิบัติงานร่วมกัน อย่างเป็นระบบ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่
ได้รับผลกระทบจากภัยคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ ให้ลุล่วงไปได้ ตลอดจนบูรณาการให้เกิดประโยชน์ และขยายผลได้
โดยเฉพาะการสร้างเครือข่ายแจ้งข่าวสารให้เป็นรูปธรรม รวมทั้งสถาปนาเครือข่ายมวลชนภายในจังหวัด และเครือข่าย
ภาคประชาชน
8.2.2 หน่วยดําเนินการหลัก ส่วนประสานงานข่าวร่วม สํานักการข่าวฯ
8.2.3 กรอบระยะเวลาดําเนินการ โครงการต่อเนื่อง 1 ปี
8.3 โครงการปฏิบัติการข่าวเพื่อความมั่นคง
8.3.1 สาระสําคัญ การสร้างบุคลากรในการปฏิบัติการข่าวที่มีทักษะ ความรู้ ความชํานาญ ในการ
เข้าพื้นที่เป้าหมายเพื่อรวบรวมข่าวสารจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ที่มีการกระทําหรือพฤติกรรมอันเป็นภัยต่อความ
มั่นคงของชาติ ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานที่ล่อแหลมและเสี่ยงต่อชีวิตบุคลากรที่ลงปฏิบัติงาน
8.3.2 หน่วยดําเนินการหลัก ส่วนประสานงานข่าวร่วม สํานักการข่าวฯ
8.3.3 กรอบระยะเวลาดําเนินการ โครงการต่อเนื่อง 1 ปี
8.4 โครงการสารสนเทศด้านการข่าว
8.4.1 สาระสําคัญ มีระบบโปรแกรมฐานข้อมูลด้านการข่าวที่สนับสนุนงานด้านการข่าว ของ
กอ.รมน. ที่สามารถนําไปใช้ในการวางแผนและกําหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน กอ.รมน. และใช้เป็นข้อมูลในการ
ตัดสินใจของผู้บังคับบัญชาเพื่อการป้องกัน และแก้ไขสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดภัยคุกคามด้านความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักรได้อย่างถูกต้อง ทันเวลา และมีประสิทธิภาพ
8.4.2 หน่วยดําเนินการหลัก ส่วนการข่าว สํานักการข่าวฯ
8.4.3 กรอบระยะเวลาดําเนินการ โครงการต่อเนื่อง 1 ปี
8.5 โครงการศูนย์มิสกวัน
8.5.1 สาระสําคัญ การจัดตั้ง “ศูนย์มิสกวัน” เพื่อรับแจ้งเหตุ รายงาน ประสานงาน และกระจาย
ข่าวสาร เพื่อให้ประชาชนได้มีช่องทางในการติดต่อกับหน่วยงานด้านการรักษาความมั่นคงภายใน และสร้างความ
เชื่อมั่นให้กับประชาชน และทุกภาคส่วนในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของรัฐ
8.5.2 หน่วยดําเนินการหลัก กอ.รมน.ภาค 1
8.5.3 กรอบระยะเวลาดําเนินการ โครงการต่อเนื่อง 1 ปี
…………………………………………………………….
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แนวทางการจัดทําแผนงาน/โครงการดานนโยบายและยุทธศาสตร
ความมั่นคง ของ กอ.รมน. ประจําปงบประมาณ 2563
โดย สนย.กอ.รมน.
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แนวทางการจัดทําแผนงาน/โครงการด้านนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงของ กอ.รมน.
ประจําปีงบประมาณ 2563 ในส่วนที่ สนย.กอ.รมน. รับผิดชอบ
สนย.กอ.รมน. ได้กําหนดแนวทางและนโยบายในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2563
โดยนํายุทธศาสตร์กอ.รมน.พ.ศ. 2560-2564 มาเป็นกรอบในการจัดทํารายละเอียด ดังนี้
๑. วิสัยทัศน์
กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเป็นองค์กรหลักในการบูรณาการอํานวยการและ
ประสานการปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเพื่อให้เกิดความมั่นคงของรัฐและความสงบสุข
ของประชาชน
๒. พันธกิจ
๒.๑ วางแผน อํานวยการ ประสานงาน และเสริมการปฏิบัติตามแผนงานและแนวทางการป้องกัน ปราบปราม
ระงับยับยั้ง และแก้ไขบรรเทาเหตุการณ์ที่เป็นภัยหรืออาจเป็นภัยต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรทุกรูปแบบ
รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
๒.๒ ปกป้องสถาบันหลักของชาติและสร้างความรักสามัคคีของคนในชาติด้วยพลังประชารัฐภายใต้การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๒.๓ ปกป้องดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้ง ดําเนินการอื่นตามที่กฎหมาย
บัญญัติหรือตามที่คณะรัฐมนตรี สภาความมั่นคงแห่งชาติหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมายเพื่อเป็นหลักประกัน
ความเชื่อมั่นภายในประเทศและจากนอกประเทศ
๒.๔ พัฒนาและเสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และกลไกการขับเคลื่อนการปฏิบัติ
ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและจากนอกประเทศ
๓. วัตถุประสงค์มลู ฐานการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
๓.๑ การบูรณาการและประสานงานแผนงานด้านความมั่นคงของทุกส่วนราชการในการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักรจากภัยคุกคามทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นจากภายในและภายนอกประเทศ
๓.๒ การบูรณาการและประสานงานกับทุกภาคส่วนในการพิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
ตลอดจนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๓.๓ การบูรณาการประสานงานด้านการข่าวและประสานการปฏิบัติในด้านการปฏิบัติการข่าวสาร เพื่อประเมิน
ภัยคุกคามในการแจ้งเตือนและสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
๓.๔ การจัดตั้งกลุ่มองค์กรภาคประชาชน และองค์กรสื่อสารมวลชน เพื่อปลูกฝังอุดมการณ์ด้านการรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ตลอดจนความรักความสามัคคีและความปรองดองของคนในชาติ
๔. แนวความคิดทางยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
๔.๑ การป้องกันและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาของชาติในมิติภัยคุกคามทุกรูปแบบ และการแก้ไขปัญหา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
๔.๒ การสร้างสภาวะที่เกื้อกูลต่อการแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้
๔.๓ การประสานความร่วมมือกับทุกส่วนราชการและองค์กรภาคเอกชนและภาคประชาชนในการป้องกัน
และช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ
๔.๔ การเสริมสร้างความรักสามัคคีและความปรองดอง ไม่แบ่งแยกแบ่งฝ่ายของคนในชาติ
๔.๕ การคุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ของชาติจากภัยคุกคามและภัยพิบัติในทุกรูปแบบโดยการใช้ประโยชน์
จากกลุ่มพลังมวลชนที่จัดตั้งโดยกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
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๕. ประเด็นยุทธศาสตร์
๕.๑ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 บูรณาการการวางแผน อํานวยการ ประสานงาน กํากับดูแล และเสริม
การปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
๕.๑.๑ เป้าประสงค์ที่ 1มีกลไกการขับเคลื่อนการป้องกัน ปราบปราม ระงับยับยั้ง และแก้ไขบรรเทา
เหตุการณ์ที่อาจเป็นภัยหรือเป็นภัยต่อความมั่นคงภายในประเทศระดับชาติและระดับพื้นที่
๑) ตัวชี้วดั
1.1) ระดับความสําเร็จของแผนงาน/โครงการแบบบูรณาการจากทุกภาคส่วน
1.2) จํานวนของเครือข่ายประชารัฐระดับพื้นที่
๒) กลยุทธ์
2.1) พัฒนาและสร้างกลไกด้านความมั่นคงภายในประเทศและระบบการขับเคลื่อนแผนงาน/
โครงการต่างๆ ให้พร้อมเผชิญสถานการณ์ทั้งในระดับชาติและระดับพื้นที่
2.2) เสริมสร้างให้ประชาชนและสังคมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ภัยคุกคาม
หรืออาจเป็นภัยคุกคามด้านความมั่นคงภายในประเทศ
2.3) ส่ ง เสริ ม การสร้ า งเครื อ ข่ า ยประชารั ฐ เพื่ อ ป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาความมั่ น คง
ภายในประเทศครอบคลุมระดับพื้นที่
๕.๑.๒ เป้าประสงค์ที่ 2สังคมมีความมั่นคงและประชาชนมีความปลอดภัย
๑) ตัวชี้วดั
๑.๑) จํานวนเหตุรุนแรงที่เป็นภัยคุกคามลดลง
๑.๒) จํานวนกิจกรรมการพัฒนาในมิติต่างๆ
๒) กลยุทธ์
2.1) เสริมการปฏิบัติของหน่วยงานภาครัฐในการบังคับใช้อํานาจตามกฎหมาย
2.2) ส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกลุ่มเครือข่ายเฝ้าระวังภัย
2.3) เสริมสร้างความมั่นใจให้สังคมและประชาชนในการดําเนินชีวิตและกิจกรรมอย่างปกติ
เพื่อนําไปสู่การพัฒนาประเทศในทุกมิติ
๕.๑.๓ เป้าประสงค์ที่ 3มี ความพร้อมเผชิญ ต่อภัยคุ กคามหรืออาจเป็นภัยคุกคามความมั่นคงใน
ระดับชาติและระดับพื้นที่ในทุกรูปแบบ
๑) ตัวชี้วดั
๑.๑) ระดับความเข้าใจในแผนงาน/โครงการเตรียมความพร้อมเผชิญกับภัยคุกคาม
๑.๒) ปริมาณการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนลดลง
๒) กลยุทธ์
๒.๑) พัฒนาและจัดทําแผนเตรียมความพร้อมเผชิญกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบ
ต่อความมั่นคงภายในประเทศระดับชาติและระดับพื้นที่
๒.๒) พัฒนาศักยภาพกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงภายในประเทศให้พร้อมรับสถานการณ์ภัยคุกคามทุกรูปแบบทั้งในระดับชาติ
และระดับพื้นที่
๒.๓) ส่งเสริมความร่วมมือแบบประชารัฐเพื่อเตรียมเผชิญกับเหตุการณ์ที่เป็นภัยหรืออาจ
เป็นภัยคุกคามความมั่นคงภายในประเทศ
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๕.๑.๔ เป้าประสงค์ที่ 4มีการพัฒนาระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ
๑) ตัวชี้วดั
ระดับความสําเร็จของแผนงาน/โครงการพัฒนาการบริหารจัดการ
๒) กลยุทธ์
๒.๑) พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย
๒.๒) ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากําลังที่เหมาะสมสอดคล้องกับบทบาท
ภารกิจและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
๕.๑.๕ เป้าประสงค์ที่ 5มีการพัฒนาบุคลากร
๑) ตัวชี้วดั
๑.๑) ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากร
๑.๒) จํานวนคู่มือการปฏิบัติงาน
๒) กลยุทธ์
๒.๑) ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
๒.๒) จัดทําคู่มือในการปฏิบัติงาน
๒.๓ ส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path)
๕.๑.๖ เป้าประสงค์ที่ 6มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑) ตัวชี้วดั
ระดับความสําเร็จของแผนงาน/โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๒) กลยุทธ์
พัฒนาและจัดทําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ในทุกด้าน
๕.๑.๗ เป้าประสงค์ที่ 7มีการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก
๑) ตัวชี้วดั
๑.๑) ระดับความสําเร็จของแผนงาน/โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์
๑.๒) ระดับความสําเร็จของแผนงาน/โครงการปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวก
๒) กลยุทธ์
๒.๑) จัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
๒.๒) ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน
๕.๑.๘ แผนงาน/กิจกรรมหลัก
๑) แผนงานรักษาความมั่นคงแห่งรัฐ
กิจกรรมหลัก: การอํานวยการ บูรณาการ ประสานงาน และเสริมการปฏิบัติของหน่วยงาน
ภาครัฐ
๒) แผนงานแก้ไขปัญหาคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
กิจกรรมหลัก: การแก้ไขปัญหาคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
๓) แผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
กิจกรรมหลัก:การอํานวยการบูรณาการ ประสานงาน และเสริมการปฏิบัติของหน่วยงาน
ของรัฐด้านยาเสพติด
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๔) แผนงานป้องกันและฟืน้ ฟูปา่ และทรัพยากรธรรมชาติ
กิจกรรมหลัก: การผนึกกําลังป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้และ
ทรัพยากรป่า
๕) แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กิจกรรมหลัก : การบูรณาการประสานงานและเสริมการปฏิบัติของหน่วยงานภาครัฐด้าน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๖) แผนงานรองรับผลกระทบทีเ่ กิดจากข้อตกลงและพันธกรณีระหว่างประเทศต่อความ
มั่นคงภายใน
กิจกรรมหลัก:
๖.๑) การบูรณาการเพื่อป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการทําประมงที่ผิดกฎหมายขาดการ
รายงานและไร้การควบคุม(IUU Fishing)
๖.๒) การบูรณาการแก้ไขปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
๕.๒ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่๒ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินแนวโน้มสถานการณ์ที่อาจเป็นภัยหรือเป็น
ภัยคุกคามต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
๕.๒.๑ เป้าประสงค์ที่ ๑ระบบติดตาม ตรวจสอบ และแจ้งเตือนข่าวด้านความมั่นคงภายในประเทศที่
มีประสิทธิภาพ
๑) ตัวชี้วดั
จํานวนข่าวสารที่มีประสิทธิภาพที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้
๒) กลยุทธ์
๒.๑) มีการรายงานการติดตามสถานการณ์และการแจ้งเตือนที่ทันเวลาและเชื่อถือได้
๒.๒) พัฒนาระบบข่าวกรองด้านความมั่นคงภายในประเทศ
๕.๒.๒ เป้าประสงค์ที่ ๒มีกลไกการบูรณาการด้านการข่าวกับทุกภาคส่วน
๑) ตัวชี้วดั
๑.๑) จํานวนครั้งของการประชุมร่วมกับหน่วยงานด้านการข่าว
๑.๒) ปริมาณข่าวสารที่มีการบันทึกในฐานข้อมูล
๒) กลยุทธ์
๒.๑) จัดให้มีการแลกเปลี่ยนข่าวสารกับหน่วยงานต่างๆ ทุกภาคส่วน
๒.๒) จัดทําแผนงานด้านการข่าวแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภายในประชาคมข่าวกรอง
๒.๓) การจัดระบบ/พัฒนาเชื่อมโยงฐานข้อมูล
๕.๒.๓ เป้าประสงค์ที่ ๓มีระบบเครือข่ายข่าวประชาชนที่มีประสิทธิภาพ
๑) ตัวชี้วดั
๑.๑) จํานวนของเครือข่ายข่าวภาคประชาชน
๑.๒) ปริมาณข่าวสารที่มีประสิทธิภาพที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้
๒) กลยุทธ์
๒.๑) การจัดตั้งเครือข่ายข่าวภาคประชาชนที่มีประสิทธิภาพ
๒.๒) พัฒนาระบบการทํางานด้านเครือข่ายข่าวภาคประชาชนที่มีประสิทธิภาพ และสามารถ
นํามาใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงภายในประเทศได้
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๕.๒.๔ เป้าประสงค์ที่ ๔พัฒนาบุคลากรด้านการข่าว
๑) ตัวชี้วดั
บุคลากรด้านการข่าวได้รับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้อย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง
๒) กลยุทธ์
๒.๑) พัฒนาและปรับปรุงสมรรถนะบุคลากรทุกระดับเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
๒.๒) ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการข่าวที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน
๕.๒.๕ เป้าประสงค์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ
๑) ตัวชี้วดั
ร้อยละความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
๒) กลยุทธ์
๒.๑) การจัดระบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพ
๒.๒) สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
๕.๒.๖ เป้าประสงค์ที่ ๖การปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑) ตัวชี้วดั
๑.๑) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑.๒) ผู้ใช้ระบบได้รับฝึกอบรมความรู้ที่จําเป็นต่อการใช้งานอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี
๒) กลยุทธ์
๒.๑) จัดให้มีระบบงานสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสามารถ
สนับสนุนการปฏิบัติงานข่าวได้
๒.๒) ส่งเสริมและอบรมองค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการใช้งานระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
๕.๒.๗ แผนงาน/กิจกรรมหลัก
๑) แผนงานรักษาความมั่นคงแห่งรัฐ
กิจกรรมหลัก:
๑.๑) การติดตามตรวจสอบและประเมินแนวโน้มของสถานการณ์
๑.๒) การอํานวยการ ประสานงาน และเสริมการปฏิบัติของหน่วยงานภาครัฐ
๒) แผนงานแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ
กิจกรรมหลัก :การอํานวยการ บูรณาการ ประสานงาน และเสริมการปฏิบัติของหน่วยงานรัฐ
ในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ
5.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๕.๓.๑ เป้าประสงค์ที่1มีความจงรักภักดี ความรักสามัคคี และร่วมปกป้องสถาบันหลักของชาติโดย
พลังประชารัฐ
๑) ตัวชี้วดั
๑.๑) ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ
๑.๒) ระดับความสําเร็จในการสร้างจิตสํานึกให้กับประชาชน
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๒) กลยุทธ์
๒.๑) ส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักรู้ มีความภูมิใจ เข้าใจบทบาทความสําคัญ
และคุณค่าของสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
๒.๒) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์กับประวัติศาสตร์ชาติไทย
๒.๓) ส่งเสริมกิจกรรมสร้างจิตสํานึกและความเข้าใจในความสําคัญของเอกราชของชาติ
โดยพลังประชารัฐ
๒.๔) ส่งเสริมการเรียนรู้ความสําคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทยให้เกิดความรักและหวงแหน
ในเอกราชของชาติ
๒.๕) ส่งเสริมความรูค้ วามเข้าใจที่ถกู ต้องของหลักศาสนาทุกศาสนา
๒.๖) ส่งเสริมกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมและศาสนาในสังคม
๕.๓.๒ เป้าประสงค์ที่ 2โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ หลักการทรงงาน ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และองค์ความรู้ของสถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับการส่งเสริม ขยายผล และนําไปประยุกต์ใช้อย่างเป็น
รูปธรรม
๑) ตัวชี้วดั
๑.๑) ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ
๑.๒) ร้อยละของประชาชนที่เข้าใจและให้ความร่วมมือ
๒) กลยุทธ์
๒.๑) ส่งเสริมสนับสนุนและขยายผลความสําเร็จของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ไปสู่ทุกภาคส่วนและประชาชน
๒.๒) สร้างความร่วมมือกับกลุ่มเครือข่ายเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้หลักการทรงงาน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และแนวพระราชดําริของสถาบันพระมหากษัตริย์
๕.๓.๓ เป้าประสงค์ที่ 3เสริมสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติและส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๑) ตัวชี้วดั
๑.๑) ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานแผนงาน/โครงการ ในการลดความขัดแย้งใน
สังคม
๑.๒) ระดับความสําเร็จกิจกรรมเพือ่ แสดงถึงพลังความสามัคคี
๒) กลยุทธ์
๒.๑) เสริมสร้างความเข้าใจทุกภาคส่วนในสังคมเพื่อนําไปสูค่ วามรักสามัคคีของคนในชาติ
๒.๒) ส่งเสริมการจัดตั้งเครือข่ายการสร้างความสามัคคีของชุมชนแบบประชารัฐ
๒.๓) เสริมสร้างความเข้าใจและค่านิยมที่ถูกต้องในการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
๒.๔) ลดเงื่อนไขสําคัญที่นําไปสู่ความขัดแย้งของคนในชาติ
๒.๕) พัฒนาคุณภาพจริยธรรมของสื่อและการรู้เท่าทันสื่อของประชาชน
๕.๓.๔ เป้าประสงค์ที่ 4พัฒนาบุคลากร
๑) ตัวชี้วดั
๑.๑) ระดับความสําเร็จของแผนงาน/โครงการฝึกอบรมบุคลากรประจําปี
๑.๒) ระดับความสําเร็จของการประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากร
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๒) กลยุทธ์
๒.๑) จัดทําแผนการฝึกอบรมบุคลากรประจําปี
๒.๒) การวางระบบเพื่อสนับสนุนความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path)
๕.๓.๕ เป้าประสงค์ที่ 5พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑) ตัวชี้วดั
๑.๑) ระดับความสําเร็จของแผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑.๒) ระดับความสําเร็จของแผนการพัฒนาแผนงาน/โครงการฝึกอบรมด้าน
Cyberspace Operation
๒) กลยุทธ์
พัฒนาและจัดทําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุน Cyberspace
Operation
๕.๓.๖ แผนงาน/กิจกรรมหลัก
๑) แผนงานรักษาความมั่นคงแห่งรัฐ
กิจกรรมหลัก:
๑.๑) สร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ
๑.๒) อํานวยการ ประสานงาน และเสริมการปฏิบัติของหน่วยงานภาครัฐ
๑.๓) เสริ ม สร้ า งให้ ป ระชาชนตระหนั ก ในหน้ า ที่ ที่ ต้ อ งพิ ทั ก ษ์ ไ ว้ ซ่ึ ง ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์
๒) แผนงานสร้างความรักความปรองดองและสร้างความยุติธรรมในสังคมภายใต้หลักของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อลดความขัดแย้ง
กิจกรรมหลัก:
๒.๑) โครงการให้ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนและหน้าที่พลเมืองที่ถูกต้องเหมาะสมกับ
สังคมไทย
๒.๒) โครงการจัดตั้งศูนย์แก้ไขอาชญากรรมแบบทันท่วงที
๒.๓) โครงการจัดระเบียบความเรียบร้อยในสังคมและสังคมเสมือนจริง (Social Media)
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสร้างความเข้มแข็งสู่การปฏิรูปสังคม
๒.๔) คนไทยหัวใจเดียวกัน
๒.๕) โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาวิทยากรและเจ้าหน้าที่ “งานปรองดองสมานฉันท์”
สร้างจิตสํานึกรักสามัคคี
๒.๖) ประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลด้านการสร้างความปรองดอง
5.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4ป้องกันและแก้ไขปัญหาความมัน่ คงในพืน้ ที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้
5.4.๑ เป้าประสงค์ที่ 1เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในพื้นที่
๑) ตัวชี้วดั
จํานวนเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
๒) กลยุทธ์
๒.๑) การรักษาปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๒.๒) การแก้ไขปัญหาภัยแทรกซ้อน
๒.๓) การพัฒนาประสิทธิภาพของงานด้านการข่าว
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๒.๔) การเพิ่มขีดความสามารถของกําลังประจําถิ่น กําลังตํารวจ กําลังประชาชน และ
กลไกปกติของรัฐ
๒.๕) การต่อสู้ทางความคิด
5.4.๒ เป้าประสงค์ที่ 2การพัฒนาศักยภาพของคนและพื้นที่
๑) ตัวชี้วดั
๑.๑) รายได้ต่อหัวของประชาชนในพื้นที่ต่อปี
๑.๒) ระดับความพึงพอใจของประชาชนในการเข้าถึงบริการของภาครัฐ
๒) กลยุทธ์
๒.๑) การพัฒนาคุณภาพชีวิตและโครงสร้างพื้นฐาน
๒.๒) การพัฒนาการศึกษา
๒.๓) การสนับสนุนส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา
5.4.๓ เป้าประสงค์ที่ 3การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมพหุวัฒนธรรม
๑) ตัวชี้วดั
จํานวนเหตุการณ์ที่แสดงถึงความขัดแย้งทางวัฒนธรรมของชุมชน
๒) กลยุทธ์
๒.๑) การเสริมสร้างความเข้าใจและความไว้วางใจระหว่างประชาชนกับประชาชน และ
ประชาชนกับเจ้าหน้าที่
๒.๒) การส่งเสริมการเรียน การสอนภาษาไทย ภาษามลายูกลาง ภาษามลายูถิ่น และ
ภาษาต่างประเทศ
5.4.๔ เป้าประสงค์ที่ 4การสร้างสภาวะแวดล้อมที่เกือ้ กูลต่อการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้
๑) ตัวชี้วดั
จํานวนครั้งของการพูดคุยระหว่างผู้ที่มีความเห็นต่าง
๒) กลยุทธ์
๒.๑) การสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการพูดคุยเพื่อสันติสุข
๒.๒) การแสวงหาความร่วมมือกับภาคประชาสังคม ภาคประชาชนในพื้นที่
5.4.๕ เป้าประสงค์ที่ 5การอํานวยความยุติธรรม สิทธิมนุษยชน และการสร้างความเข้าใจ
๑) ตัวชี้วดั
จํานวนเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน
๒) กลยุทธ์
๒.๑) การอํานวยความยุติธรรมในพื้นที่
๒.๒) การดําเนินการด้านสิทธิมนุษยชนโดยได้รับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
๒.๓) การสร้างความเข้าใจ สนับสนุนให้มีกระบวนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการ
มีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์
5.4.๖ แผนงาน/กิจกรรมหลัก
๑) แผนงานเฝ้าระวังดูแลความปลอดภัยในพืน้ ที่
กิจกรรมหลัก :
๑.๑) การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ
๑.๒) การอํานวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
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๒) แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
กิจกรรมหลัก: การอํานวยการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
๓) แผนงานพัฒนาการศึกษา ส่งเสริมศาสนา และศิลปวัฒนธรรม
กิจกรรมหลัก:
๓.๑) การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม
๓.๒) การเสริมสร้างความเข้าใจทั้งในประเทศและต่างประเทศในเรื่องสิทธิมนุษยชน
๓.๓) การแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี
๔) แผนงานแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
กิจกรรมหลัก:
๔.๑) การเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐและการขับเคลื่อนนโยบาย
๔.๒) งานกําลังพลและการดําเนินงานเพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๕.๕ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5พัฒนาศักยภาพการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองอํานวยการ
รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
๕.๕.๑ เป้าประสงค์ที่ 1ปรับปรุงโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการองค์กร
๑) ตัวชี้วดั
ระดับความสําเร็จของแผนงาน/โครงการปรับปรุงพัฒนาองค์กร
๒) กลยุทธ์
๒.๑) ปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากําลังของกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักรให้มีความเหมาะสมและทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
๒.๒) พัฒนาและจัดทําระบบการบริหารงานเพื่อรองรับความร่วมมือทั้งภายในประเทศ
และความร่วมมือระห่างประเทศ
๒.๓) พัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง
๒.๔) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ทันสมัยและครอบคลุมการ
ปฏิบัติงานในทุกระดับพื้นที่
๒.๕) พัฒนาและจัดทําระบบบริหารจัดการความรู้องค์กรให้มีความต่อเนื่อง
๒.๖) พัฒนาและปรับปรุงการจัดทํางบประมาณเชิงยุทธศาสตร์และเชิงบูรณาการ
๒.๗) พัฒนาและปรับปรุงกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัยต่อสถานการณ์
ปัจจุบันและสามารถรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
๒.๘) ปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวก
๕.๕.๒ เป้าประสงค์ที่ 2ศึกษาวิจัยเพื่อเสริมศักยภาพการรักษาความมั่นคงภายในประเทศ
๑) ตัวชี้วดั
๑.๑) ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนาหน่วย
๑.๒) จํานวนเครือข่ายทางวิชาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา
๑.๓) จํานวนรายงานการศึกษาวิจัย
๒) กลยุทธ์
๒.๑) ส่งเสริมการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนา เช่น ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับภัยคุกคามรูปแบบ
ใหม่ศึกษาวิจัยเปรียบเทียบการรักษาความมั่นคงภายในของต่างประเทศ
๒.๒) ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการกับกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ
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๕.๕.๓ เป้าประสงค์ที่ 3แผนแม่บทการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 20 ปี
๑) ตัวชี้วดั
๑.๑) ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนแม่บทการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร20
ปี พ.ศ.2560-2579
๑.๒) ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนปฏิบัติการด้านความมั่ นคงระดับชาติแ ละ
ระดับพื้นที่
๒) กลยุทธ์
๒.๑) จัดทําแผนแม่บทความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 20 ปี และแผนปฏิบัติการด้าน
ความมั่นคงระดับชาติและระดับพื้นที่ เพื่อรองรับภารกิจตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
๒.๒) สร้างกลไกการขับเคลื่อนแผนแม่บทการรักษาความมั่นคงภายในประเทศ 20 ปี
และแผนปฏิบัติการด้านความมั่นคงระดับชาติและระดับพื้นที่
๕.๕.๔ แผนงาน/กิจกรรมหลัก
๑) แผนงานรักษาความมั่นคงแห่งรัฐ
กิจกรรมหลัก:
๑.๑) โครงการศึกษาวิจัยการวางระบบการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับภัยคุกคามด้าน
ความมั่นคงภายในประเทศ
๑.๒) โครงการจัดตั้งหน่วยงานรองรับการปฏิบัติตามแผนแม่บทการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร 20 ปี
๑.๓) โครงการพัฒนาระบบปฏิบัติการเพื่อเสริมการปฏิบัติด้านความมั่นคงระดับชาติและ
ระดับพื้นที่
ตรวจถูกต้อง
พ.อ.สัมพันธ์ อิสริยเตชะ
(สัมพันธ์ อิสริยเตชะ)
ผอ.นย.สนย.กอ.รมน.
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แนวทางการจัดทําแผนงาน/โครงการดานมวลชนและสารนิเทศ
ประจําปงบประมาณ 2563
โดย สมท.กอ.รมน.
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แนวทางการจัดทําแผนงาน/โครงการด้านมวลชนและสารนิเทศประจําปีงบประมาณ 2563
โดย สมท.กอ.รมน.
วิสัยทัศน์ กอ.รมน.
กองอํานวยการรั กษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเป็นองค์ กรหลักในการบู รณาการ
อํานวยการ และประสานการปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเพื่อให้เกิดความมั่นคงของรัฐ
และความสงบสุขของประชาชน
พันธกิจ กอ.รมน.
1. วางแผน อํ า นวยการ ประสานงาน และเสริ ม การปฏิ บั ติ ต ามแผนงานและแนวทาง
การป้ องกันปราบปราม ระงั บยับยั้ง และแก้ไขบรรเทาเหตุการณ์ที่เป็นภัยหรืออาจเป็นภัยต่อความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักรทุกรูปแบบ รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมี ส่วนร่วมในการปฏิบัติ
2. ปกป้องสถาบันหลักของชาติและสร้างความรักสามัคคีของคนในชาติด้วยพลังประชารัฐ
ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
3. ปกป้องดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้ง ดําเนินการอื่น
ตามที่ ก ฎหมายบั ญ ญั ติ ห รื อ ตามที่ ค ณะรั ฐ มนตรี สภาความมั่ น คงแห่ ง ชาติ ห รื อ นายกรั ฐ มนตรี ม อบหมาย
เพื่อเป็นหลักประกันความเชื่อมั่นภายในประเทศและจากนอกประเทศ
4. พั ฒ นาและเสริ ม สร้ า งระบบการรั ก ษาความมั่ น คงภายในราชอาณาจั ก ร และกลไก
การขับเคลื่อนการปฏิบัติที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและจากนอกประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่สําคัญ จํานวน 5 ประเด็นหลัก ได้แก่
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 บู ร ณาการการวางแผน อํ า นวยการ ประสานงาน กํ า กั บ ดู แ ล
และเสริมการปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินแนวโน้มสถานการณ์ที่อาจเป็นภัย
หรือเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดขายแดนภาคใต้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาศักยภาพการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
ทั้งนี้ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่กําหนดขึ้นจะรองรับและสนับสนุนพันธกิจของ กอ.รมน.
และเมื่อพิจารณากําหนดเป้าประสงค์ (Goals) ที่ต้องการบรรลุในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ และนํามาเชื่อมโยง
จัดทําเป็นแผนยุทธศาสตร์ (Strategy Map) โดยจัดวางเป้าประสงค์ที่สนับสนุนในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
ใน 4 มิติหลักการ Balance Scorecard ของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการไทย (ก.พ.ร.) ซึ่งประกอบไปด้วย
มิติด้านประสิ ท ธิผ ลตามพันธกิ จ มิ ติ ด้านคุ ณภาพการให้ บริการ มิติด้านประสิท ธิภาพการจัดการ และมิ ติ
ด้านการพัฒนาองค์กร จะได้แผนที่ยุทธศาสตร์ของ กอ.รมน. ดังนี้
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ภารกิจ
วางแผน อํานวยการ ประสานงานและควบคุมกํากับดูแลในงานที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้าง
ให้ประชาชนตระหนักในหน้าที่ที่ต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่ง ชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ สร้างความรักของคนใน
ชาติ รวมทั ้ง เสริม สร้า งให้ป ระชาชนเข้า มามีส ่ว นร่ว มในการป้อ งกัน และแก้ไ ขปัญ หาต่า งๆ ที ่ก ระทบ
ต่อความมั่นคงในราชอาณาจักร และความสงบเรียบร้อยของสังคม ด้วยการดําเนินการด้านการศึกษาอบรม
การผนึก พลัง ประชาชน การปฏิบ ัต ิก ารจิต วิท ยา และการประชาสัม พัน ธ์ งานโฆษก การพั ฒ นา
และรักษาทรัพยากรสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดําริ การประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
การพัฒนาเพื่อความมั่นคงในพื้นที่ และการดําเนินงานเพื่อเสริมการปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
การแบ่งส่วนราชการและหน้าที่
1. สํานักงานผู้อํานวยการสํานักกิจการมวลชนและสารนิเทศ
มีหน้าที่ ควบคุมบังคับบัญชา กํากับดูแล การดําเนินงานของสํานักงานกิจการมวลชน
และสารนิเทศ โดยส่วนรวมและประสานงานกับส่วนราชการอื่น เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานด้านกิจการมวลชน
และสารนิเทศในขอบเขตของกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
2. ส่วนแผนและกิจการมวลชน
มีหน้าที่ วางแผน อํ านวยการ ประสานงาน ควบคุม และกํากับดูแล งานด้านมวลชน
รวมทั้ง การดําเนินงานกิจการมวลชนทั้งปวง เพื่อให้เกิดพลังมวลชนที่เข้มแข็ง สามารถสนับสนุนการรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และความสงบเรียบร้อยของประเทศชาติ
3. ส่วนสารนิเทศ
มี ห น้ า ที่ วางแผน อํ า นวยการ ประสานงาน ควบคุ ม และกํ า กั บ ดู แ ล การปฏิ บั ติ ก าร
จิ ต วิ ท ยา การประชาสั ม พั น ธ์ การบริ ก ารข้ อ มู ล ข่ า วสาร งานโฆษกตลอดจนการประชาสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง รุ ก
และการประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤติ
4. ส่วนกิจการพัฒนา
มีหน้ าที่ วางแผน อํานวยการ ประสานงาน ควบคุม และกํากับดูแลการพัฒนาและรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาพลังงานทดแทน ตามแนวพระราชดําริ การประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริและการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่
5. ศูนย์ฝึกอบรมมวลชน
มีหน้าที่ วางแผน อํ านวยการ ประสานงาน ควบคุม และกํากับดูแ ล การศึกษาอบรม
เพื่อ ความมั่ นคง ของชาติ การปลูกฝั งอุ ดมการณ์ รั กชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย์ ความรักความสามัค คี
ของคนในชาติ การสร้างจิตสํานึกการมีส่วนร่วมของประชาชน
6. ฝ่ายธุรการ
มีหน้าที่ดําเนินการสนับสนุน ควบคุม กํากับดูแลงานธุรการ งานสารบรรณ งานกําลังพล
งานส่ ง กํ า ลั ง บํ า รุ ง งานงบประมาณ และการเงิ น การรั ก ษาความสะอาดและการบริ ก ารทั้ ง ปวง รวมทั้ ง
การควบคุ ม และเก็ บ รั ก ษายุ ท ธภั ณ ฑ์ ภายในสํ า นั ก กิ จ การมวลชนและสารนิ เ ทศ กองอํ า นวยการ
รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

29

ยุ ท ธศาสตร์ ก องอํ า นวยการรั ก ษาความมั่ น คงภายในราชอาณาจั ก ร พ.ศ. 2560-2564
เป็นกรอบแนวทางในการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ มุ้งเน้นให้ความสําคัญกับการบูรณาการการประสาน
การปฏิ บั ติ กั บ ส่ ว นราชการ การปกป้ อ งสถาบั น หลั ก ของชาติ และการสร้ า งความสามั ค คี ข องคนในชาติ
ทั้งนี้ แผนงาน/โครงการด้านมวลชนและสารนิเทศ จะต้องเชื่อมโยงในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้าง
ความมั่ น คงของสถาบั น หลั ก ของชาติ แ ละการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์
ทรงเป็นประมุข ประกอบด้วย 5 เป้าประสงค์ ดังนี้
เป้าประสงค์ที่ 1 มีความจงรักภักดี ความรักสามัคคี และร่วมปกป้องสถาบันหลักของชาติโดยพลังประชารัฐ
ประกอบด้วย 6 กลยุทธ์
1. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักรู้ มีความภูมิใจ เข้าใจบทบาทความสําคัญ และคุณค่า
ของสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
2. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์กับประวัติศาสตร์ชาติไทย
3. ส่ ง เสริม กิจ กรรมสร้ างจิต สํานึกและความเข้ า ใจในความสําคัญ ของ เอกราชของชาติ
โดยพลังประชารัฐ
4. ส่งเสริมการเรียนรู้ความสําคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทยให้เกิดความรักและหวงแหน
ในเอกราชของชาติ
5. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องของหลักศาสนาทุกศาสนา
6. ส่งเสริมกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมและศาสนาในสังคม
เป้ า ประสงค์ ที่ 2 โครงการอันเนื่ องมาจากพระราชดําริ หลั กการทรงงาน ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยง
และองค์ความรู้ของสถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับการส่งเสริม ขยายผล และนําไปประยุกต์ ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์
1. ส่ งเสริ ม สนับ สนุน และขยายผลความสํา เร็จ ของโครงการอั นเนื่ องมาจากพระราชดํ า ริ
ไปสู่ทุกภาคส่วนและประชาชน
2. สร้ า งความร่ ว มมื อ กั บ กลุ่ ม เครื อ ข่ า ยเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การจั ด การเรี ย นรู้ ห ลั ก การทรงงาน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และแนวพระราชดําริของสถาบันพระมหากษัตริย์
เป้าประสงค์ที่ 3 เสริมสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติและส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์
1. เสริมสร้างความเข้าใจทุกภาคส่วนในสังคมเพื่อนําไปสู่ความรักสามัคคีของคนในชาติ
2. ส่งเสริมการจัดตั้งเครือข่ายการสร้างความสามัคคีของชุมชนแบบประชารัฐ
3. เสริมสร้างความเข้าใจและค่านิยมที่ถูกต้องในการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
4. ลดเงื่อนไขสําคัญที่นําไปสู่ความขัดแย้งของคนในชาติ
5. พัฒนาคุณภาพจริยธรรมของสื่อและการรู้เท่าทันสื่อของประชาชน
เป้าประสงค์ที่ 4 พัฒนาบุคลากร ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์
1. จัดทําแผนการฝึกอบรมบุคลากรประจําปี
2. การวางระบบเพื่อสนับสนุนความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path)
เป้าประสงค์ที่ 5 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์
1. พัฒนาและจัดทําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุน Cyberspace
Operation
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นโยบายการปฏิบัติงานของ กอ.รมน. ด้านกิจการมวลชนและสารนิเทศ ประจําปีงบประมาณ 2563
1. การจัดกิจกรรมเพื่อเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ โดยนําข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ
กอ.รมน. และมวลชนทุ กภาคส่ วนเข้ าร่ วมเพื่ อแสดงออกถึ งความจงรั กภั กดี การเทิ ดทู น และพิ ทั กษ์ รั กษาไว้
ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนการปลูกจิตสํานึกเทิดทูนสถาบันและคุณธรรมจริยธรรมพร้อมทั้งสนับสนุน
โครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดําริ “ทําความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อให้ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า
มีพฤติกรรมใฝ่หาความรู้และเพียรพยายามที่จะแก้ไขปัญหาของส่วนรวม โดยไม่ขัดกับระเบียบวินัย กฎหมายและ
ศีลธรรมอันดีงาม มีความเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน พัฒนาสังคมให้ดีขึ้น เคารพสิทธิ
หน้าที่ของตนเองและผู้อื่น มีจิตสาธารณะที่จะทําคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติบ้านเมือง
2. การดําเนินงานสนับสนุนเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและงานการพัฒนาเพื่อ
เสริมความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ (พมพ.) จํานวน 9 ศูนย์การเรียนรู้ โดยมุ่งขยายผลยุทธศาสตร์การพัฒนา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การสืบสานเรียนรู้และขยายผลพัฒนาด้วยศาสตร์พระราชาเพื่อการ
พั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ตามพระราชปณิ ธ านของสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว มหาวชิ ร าลงกรณ บดิ น ทรเทพยวรางกู ร
“สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา” และมุ่งสู่การพัฒนาประเทศตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยเน้นการบูรณาการการปฏิบัติงานของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ตามนโยบาย
ประชารัฐ
3. การอบรมและขับเคลื่อนงานด้านมวลชนเพื่อสร้างและดํารงไว้ซึ่งมวลชนทุกสาขาอาชีพ
ผ่านแผนงาน/โครงการ หลักสูตรไทยอาสาป้องกันชาติ หลักสูตรการพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับ
ผู้บริหาร หลักสูตรเพิ่มพูนความรู้วิทยากร กอ.รมน. และหลักสูตรผู้นําเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ให้มีจิต
สาธารณะพร้ อ มที่ จ ะทํ า คุ ณ ประโยชน์ ใ ห้ กั บ ประเทศชาติ แ ละบ้ า นเมื อ ง เสี ย สละเพื่ อ ประโยชน์ ส่ ว นรวม
ไม่ เ ห็ น แก่ ป ระโยชน์ ส่ ว นตน มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจและยึ ด มั่ น ในการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อีกทั้งพร้อมที่จะร่วมเป็นเครือข่ายด้านความมั่นคง และมีอุดมการณ์
ความรักชาติ รวมทั้งให้การสนับสนุนภารกิจสําคัญของรัฐบาลที่ต้องการมวลชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
4. การเสริมสร้างพื้นที่ความมั่นคงตามแนวชายแดนผ่านทางโครงการเพชรในตม โดยการ
คั ด เลื อ กเยาวชนที่ มี ผ ลการเรี ย นดี มี ภู มิ ลํ า เนาในหมู่ บ้ า นอาสาพั ฒ นาและป้ อ งกั น ตนเอง โดยการ
ให้ทุนการศึ กษาจากนั้นจะเข้ ารับการศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต ณ มหาวิทยาลัยศรีนคริ นทรวิโรฒ
และได้ รั บ การบรรจุ เ ข้ า รั บ ราชการครู ใ นภู มิ ลํ า เนาของตน อี ก ทั้ ง จั ด กิ จ กรรมสนั บ สนุ น เพื่ อ เสริ ม สร้ า ง
ประสิทธิภาพและปลูกฝังอุดมการณ์ เช่น การปฐมนิเทศ การไหว้ครู การแลกเปลี่ยนความรู้วิถีชุมชนในแบบ
พหุวัฒนธรรม การศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากโครงการพระราชดําริ การออกค่ายเพชรอาสาพัฒนาชุมชน
การพัฒนาบุคลิกภาพทางสังคม การอบรมค่ายเกษตรกร การอบรมอาชีพอิสระสําหรับนิสิต และการนํานิสิตเก่า
ในโครงการ ฯ มาอบรมผ่านทางกิจกรรมพัฒนาสัมพันธ์เพื่อขยายและเสริมสร้างเครือข่ายความมั่นคง
5. การสารนิเทศเพื่ อสนั บสนุน การเทิดทูนสถาบั นหลักของชาติ นโยบายและผลการปฏิบัติ
ของรัฐบาล รวมทั้งการดําเนินงานและผลการดําเนินงานของ กอ.รมน. และ หน่วยงานราชการอื่น ๆ เพื่อให้ประชาชน
ได้รับทราบอย่างกว้างขวาง ถูกต้องรวดเร็วและสนองตอบกับสถานการณ์ที่เป็นพลวัตอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง
สร้ างภู มิ คุ้ มกั นในการวิ เคราะห์ ข่ าวสารอย่ างมี วิ จารณญาณ มี เหตุ ผล ยุ ติ ธ รรม พร้ อ มทั้ ง เสริ มสร้ างความรู้
ความเข้าใจแก่ประชาชนเพื่อให้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
โดยเฉพาะการเสริ ม สร้ า งอุ ด มการณ์ ค วามรั ก ชาติ การบู รณาการการปฏิ บั ติ งานของภาครั ฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาชน ตามนโยบายประชารัฐ
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6. การสนั บ สนุ น งบประมาณในโครงการพั ฒ นาโรงเรี ย นในโครงการกองทุ น การศึ ก ษา
ให้กับหน่วยทหารพัฒนา กองบั ญชาการกองทัพไทย ในการปรับปรุ งซ่อมแซมโรงเรียนในพื้นที่ทุ รกันดาร
เพื่อยกระดับสภาวะความเป็นอยู่ที่ดี เพื่อให้นักเรียนสามารถศึกษาเล่าเรียนได้อย่างเต็มขีดความสามารถ
อันนํามาสู่เยาวชนที่มีความรู้ความสามารถและมีจริยธรรมเพื่อนําพาประเทศไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป
แผนงาน/โครงการ ด้านมวลชนและสารนิเทศ จํานวน 6 โครงการ ดังนี้
1. โครงการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ
1.1 วัตถุประสงค์
1.1.1 เพื่อรณรงค์สร้างกระแสการรับรู้ อุดมการณ์ความรักชาติของ กอ.รมน. ไปสู่ประชาชนทั่วไป
อย่างกว้างขวาง
1.1.2 เพื ่อ ให้ป ระชาชนทั ่ว ไปมีอ ุด มการณ์ค วามรัก ชาติย ึด มั ่น ในความจงรัก ภัก ดี มีค วามรัก
ความสามัคคี มีความศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.1.3 เพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่กระทบต่อชุมชน สังคม ความมั่นคง
ของชาติ และความไม่สงบเรียบร้อยของสังคม โดยประชาชนมีส่วนร่วม
1.2. เป้าหมาย ประชาชนทั่วไปในพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและงานการพัฒนาเพื่อเสริมความมัน่ คงเฉพาะพื้นที่ (พมพ.)
1.3 การประเมินผล
1.3.1 รายงานผลการปฏิบัติทุกแผนงาน/กิจกรรม เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติ
1.3.2 การประเมินผลตามตัวชี้วัดของคณะกรรมการวิจัยและประเมินผล กอ.รมน.
1.3.3 ตัวชี้วัดผลสําเร็จ
- จํานวนกิจกรรมที่จัดงาน
- จํานวนประชาชนที่ร่วมกิจกรรม
- ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่ร่วมกิจกรรม
1.4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.4.1 สามารถขยายผลในการเสริม สร้างอุดมการณ์ความรักชาติ ตามกรอบแนวทางที่ กอ.รมน.
กําหนด จนได้รับการยอมรับจากประชาชนทั่วไปจากทุกภาคส่วนอย่างกว้างขวาง
1.4.2 ประชาชนตระหนักในหน้าที่ที่ต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
1.4.3 เกิดกระแสความรักความสามัคคีของคนในชาติ
2. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและงานการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ (พมพ.)
2.1 วัตถุประสงค์
2.1.1 เพื่ อ ดํ า เนิ น งานสนองพระราชดํ า ริ ข องพระบาทสมเด็ จพระปรมิ นทรมหาภู มิ พลอดุ ลยเดช
บรมนาถบพิ ต ร สมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว มหาวชิ ร าลงกรณบดิ น ทรเทพยวรางกู ร สมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของราษฎรตามแนวชายแดนให้ดีขึ้น เพื่อที่ราษฎรจะได้ไม่อพยพออกนอกพื้นที่
2.1.2 เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้มีความอุดมสมบูรณ์ โดยให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการพิทักษ์รักษา อนุรักษ์
และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
2.1.3 เพื่อจัดระเบียบชุมชน เสริมสร้างพลังมวลชน ให้เป็นเครือข่ายเฝ้าระวัง แจ้งเตือน สนับสนุน
และร่วมปฏิบัติงานกับภาครัฐ ในการป้องกันและร่วมแก้ไขปัญหาภัยคุกคามทุกรูปแบบที่กระทบต่อความมั่นคง
ในพื้นที่
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2.1.4 เพื่ อ ส่ ง เสริ ม อาชี พ และแก้ ไ ขปั ญ หาความยากจนของราษฎร ด้ ว ยการน้ อ มนํ า แนวทาง
พระราชทานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
2.1.5 เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติด้วยการปลูกจิตสํ านึ ก และสนับสนุนกิจกรรมเสริมสร้าง
ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ความรักและความสามัคคีของคนในชาติ ส่งเสริม
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น เพื่อให้ราษฎรมีความสํานึกในความเป็นไทย
2.2. เป้าหมาย
2.2.1 พื้นที่และชุมชนตามแนวชายแดน ในพื้นที่ของ กอ.รมน.ภาค 1, กอ.รมน.ภาค 2 และ กอ.รมน.ภาค 3
จํานวน 560 หมู่บ้าน
2.2.2 ราษฎรในพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมายบริเวณแนวชายแดน
2.3. การประเมินผล
2.3.1 โครงการฯ/ศอป.โครงการ พมพ. ฯ รายงานผลการปฏิบัติและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน
2.3.2 สมท.กอ.รมน. จัดชุดตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงาน
2.3.3 สนย. กอ.รมน. หรือหน่วยงานภายนอก ทําการติดตามผลการปฏิบัติงานในภาพรวม
2.4. ผลสัมฤทธิ์ที่จะได้รบั
2.4.1 ราษฎรหมู่บ้านเป้าหมายเข้าใจและให้ความร่วมมือต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ยึดถือแนวพระราชดําริ มาใช้ในการดําเนินชีวิตอย่างพอเพียงสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
2.4.2 ราษฎรมีส่วนร่วมในการพิทักษ์รักษา อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พื้ น ที่ ชุ ม ชนจึ ง มี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ์ สามารถทํ า การเกษตรกรรมได้ ผ ลดี มี ก ารยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต
มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
2.4.3 ราษฎรหมู่บ้านเป้าหมายมีความไว้ใจต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้ข้อมูลข่าวสารที่จะเป็นประโยชน์
ต่อชุมชน ทําให้ชุมชนเข้มแข็ง การแพร่ระบาดของยาเสพติดและอาชญากรรมลดลง ราษฎรมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน จึงเกิดความรักและหวงแหนถิ่นที่อยู่อาศัย รวมทั้งปกป้องรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี
ที่ดีงามให้อยู่กับชุมชนตลอดไป
3. โครงการปฏิบัติงานตามแผนการขับเคลื่อนงานด้านมวลชน กอ.รมน.
3.1 วัตถุประสงค์
3.1.1 เพื่ อ ให้ ป ระชาชนคนไทยมี อุ ด มการณ์ ค วามรั ก ชาติ ยึ ด มั่ น ในความจงรั ก ภั ก ดี มี ค วามรั ก
ความสามั ค คี ความปรองดองสมานฉั น ท์ และมี ค วามศรั ท ธาในการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
3.1.2 เพื่อ ให้สัง คมไทยมีภูมิคุ้ม กัน สามารถเผชิญ กับ ปัญ หาต่า ง ๆ ที่มีผ ลกระทบต่อ ความมั่น คง
ของชาติได้อย่างยั่งยืน
3.1.3 เพื่อให้คนไทยมีจิตสํานึกด้านความมั่นคง พร้อมเข้าร่วมเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังแจ้งเตือน
และเข้าร่วมปฏิบัติกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการแก้ไขปัญหาภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
3.1.4 เพื่ อกํ าหนดกรอบแผนงานการดํ าเนิ นงานด้ านมวลชนของ กอ.รมน. ให้ มี การจั ดตั้ งมวลชน
การเตรียมมวลชน และการใช้มวลชน ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น
3.2 เป้าหมาย : ประชาชนทุกหมู่เหล่าและทุกสาขาอาชีพโดยเน้นกลุ่มข้าราชการ และกลุ่มพลังมวลชน
ต่าง ๆ ทั้งของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
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3.3 การประเมินผล
3.3.1 รายงานผลการปฏิบัติทุกแผนงาน/กิจกรรม เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติ และตามห้วงระยะเวลา
3.3.2 การตรวจติดตามประเมินผลของคณะกรรมการวิจัยและประเมินผล กอ.รมน.
3.3.3 ตัวชี้วัดผลสําเร็จ
- จํานวนประชาชนและหน่วยงานภายนอกที่เข้าร่วมกิจกรรม
- ระดับความพึงพอใจของประชาชนและหน่วยงานภายนอกที่มีต่อการปฏิบัติงานของ กอ.รมน.
3.4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
3.4.1 ประชาชนคนไทยมีอุดมการณ์ความรักชาติ ยึดมั่นในความจงรักภักดี มีความรักความสามัคคี
และเชื่อมั่นศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
3.4.2 สังคมไทยมีภูมิคุ้มกัน สามารถเผชิญกับปัญหาภัยคุกคามต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
ของชาติอย่างยั่งยืน
3.4.3 ประชาชนคนไทยมีจิตสํานึกด้านความมั่นคง พร้อมเข้าร่วมเป็ นเครือข่ายในการเฝ้าระวัง
แจ้งเตือน และเข้าร่วมปฏิบัติกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการแก้ไขปัญหาภัยคุกคามต่าง ๆ
3.4.4 การเตรียมมวลชน การรักษาและการใช้มวลชนเพื่อความมั่นคงเป็นรูปธรรมชัดเจน
4. โครงการเพชรในตม
4.1 วัตถุประสงค์
4.1.1 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนในหมู่บ้าน อพป. ให้มีความรู้ และกลับไปเป็นผู้นําพัฒนาในพื้นที่
ของตนเอง
4.1.2 เพื่อเสริมสร้างจิตสํานึกรักถิ่นฐานบ้านเกิด สร้างความเจริญ ความเข้มแข็งให้ท้องถิ่นของตนเอง
4.1.3 เพื่อเป็นเครือข่ายมวลชนของ กอ.รมน. ในการเฝ้าระวัง แจ้งเตือนภัยความมั่นคงได้
4.1.4 เพื่อบูรณาการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงให้ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
4.2 เป้าหมาย
ให้เยาวชนที่มีสัญชาติไทยมีภูมิลําเนาอยู่ในหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ในพื้นที่
ชายแดนรอบประเทศที่สําเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า 2.75 เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี
มีฐานะยากจน ร่างกายแข็งแรงไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และมีหนังสือรับรองจากคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
อพป. ได้ ส มั ค รเข้ า สอบคั ด เลื อ กในแต่ ล ะปี ก ารศึ ก ษา ตามประกาศของมหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ
และ กอ.รมน. เข้ า ศึ ก ษาในชั้ น ปี ที่ 1 คณะศึ ก ษาศาสตร์ ม หาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ (หลั ก สู ต ร 5 ปี )
โควตา 5 ชั้นปี รวมจํานวน 45 คน
4.3 การประเมินผล
4.3.1 สมท.กอ.รมน.
4.3.2 จัดชุดตรวจเยี่ยมและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามห้วงเวลาที่เหมาะสม
4.3.3 ทําการประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมประจําปี ๒๕๖๒
4.3.4 สมท.กอ.รมน.ร่วมกับ มศว. และ ศธ. จัดชุดติดตามผลการปฏิบัติงานก่อนเริ่มและสิ้นสุด
โครงการ และรายงานผลการปฏิบัติงานให้ ผอ.รมน. ทราบ ตามห้วงระยะเวลาการรายงานที่กําหนด
4.3.5 ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสําเร็จ
4.3.6 จํานวนนิสิตที่เข้ารับการศึกษา/จํานวนนิสิตที่จบการศึกษา
4.3.7 ทัศนคติเชิงบวกต่อองค์กรและประเทศชาติของนิสิตที่จบการศึกษา
4.4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
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4.4.1 หมู่ บ้ า น อพป. มี ก ารพัฒ นาและมี บุ ค ลากรที่ มี คุ ณ ภาพมีคุ ณ ธรรมเป็ น ผู้นํ า ในการพั ฒ นา
แก้ไขปัญหาความมั่นคงได้อย่างยั่งยืน
4.4.2 ยกระดับเศรษฐกิจ สังคมในหมู่บ้าน อพป. ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้
4.4.3 มีบัณฑิตโครงการเพชรในตมที่จบการศึกษาแล้วกลับไปเป็นผู้นําในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง การเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยระดับหมู่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. โครงการ ปจว./ปชส. เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการข่าวสาร
5.1 วัตถุประสงค์
5.1.1 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในนโยบาย ภารกิจและบทบาทหน้าที่ของ กอ.รมน. ให้กับ
ทุกภาคส่วนในภารกิจด้านการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
5.1.2 เพื่อเสริมสร้างชื่อเสียง เกียรติภูมิ และภาพลักษณ์ ให้กับ กอ.รมน. ให้เป็นที่ยอมรับ เชื่อถือ
ศรัทธาทั้งในระดับภูมิภาคและระดับชาติ
5.1.3
เพื่อให้เกิดการบูรณาการสื่อทั้งในด้านบุคลากร และการใช้สื่อให้เกื้อกูลและสนับสนุน
การดําเนินงานด้านความมั่นคงของ กอ.รมน.
5.1.4 เพื่อลดกระแสความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากความคิดเห็นที่แตกต่างกัน กลับสู่สังคมแห่งความสงบสุข
มีความรักความสามัคคี ความปรองดองสมานฉันท์โดยเร็ว
5.1.5 เพือ่ สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและผู้บังคับบัญชา รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการตอบโต้ข่าวสาร
ที่ถูกบิดเบือนและสนับสนุนการปฏิบัติการข่าวสารของ กอ.รมน.
5.2 เป้าหมาย
5.2.1 ประชาชนและภาคประชาสังคมทุกภาคส่วน
5.2.2 เครือข่ายมวลชน กอ.รมน.
5.2.3 ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ นักเรียน นิสิต นักศึกษา
5.2.4 องค์กร/หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน
5.3 การประเมินผล
5.3.1 การประเมินผลตามตัวชี้วัดของคณะกรรมการวิจัยและประเมินผล กอ.รมน.
5.3.2 ตัวชี้วัดผลสําเร็จ ตามแผนงานประจําปี
5.4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
5.4.1 ประชาชนและภาคประชาสังคมทุกภาคส่วน มีความเข้าใจในนโยบายภาครัฐ นโยบาย ภารกิจ
และบทบาทหน้าที่ของ กอ.รมน. ในด้านการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
5.4.2 ชื่อเสียง เกียรติภูมิ และภาพลักษณ์ของ กอ.รมน.ได้รับการยอมรับจากประชาชนและภาคประชาสังคม
ทุกภาคส่วนทั้งในระดับภูมิภาค และระดับชาติ
5.4.3 เกิด การบู รณาการสื่ อทั้ งในด้ านบุ ค ลากรและการใช้ สื่อ ก่อ ให้ เกิ ดการเกื้อกู ล และสนับ สนุ น
การดําเนินงานด้านความมั่นคงของ กอ.รมน.
5.4.4 เกิ ด ความสงบสุ ข ความรั ก ความสามั ค คี ความปรองดองสมานฉั น ท์ ขึ้ น ในหมู่ ป ระชาชน
และภาคสังคมทุกภาคส่วน
5.4.5 ประชาชนและภาคประชาสังคมทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงภัยคุกคามความมั่นคงรูปแบบใหม่
ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง และให้ร่วมมือในการป้องกันและการแก้ไขปัญหา
6. โครงการพัฒนาโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา
6.1 วัตถุประสงค์
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6.1.1 เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ในการส่งเสริม สนับสนุน และช่วยเหลือในการพัฒนาด้านกายภาพของโรงเรียน ในโครงการกองทุนการศึกษา
ให้มีความพร้อมในการดําเนินงานเพื่อเสริมสร้างเยาวชนให้เป็นคนดีมีคุณภาพ
6.1.2 เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ ด้วยการปลูกจิตสํานึกและสนับสนุนกิจกรรมเสริมสร้าง
ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ความรักและความสามัคคีของเยาวชนในสถานศึกษา
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
6.2 เป้าหมาย
โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าในโครงการกองทุนการศึกษา จํานวน ๑๕๕ แห่งทั่วประเทศ
6.3 การประเมินผล
จากการติดตามตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของทุกโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
6.4. ผลสัมฤทธิ์ที่จะได้รับ
6.4.1 สถานศึกษาในโครงการกองทุนการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพ พร้อมดําเนินการสนอง
ตามพระราชดําริ
6.4.2 เยาวชนในสถานศึกษาในโครงการกองทุนการศึกษามีจิตสํานึกในความเป็นคนไทย มีความจงรักภักดี
ต่ อ สถาบั น ชาติ ศาสนา และพระมหากษั ต ริ ย์ มี ค วามรั ก สามั ค คี มี ส่ ว นร่ ว มในการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
………………………………………………………
ตรวจถูกต้อง
พ.อ.อภิรเดช หมั่นวิชาชัย
(อภิรเดช หมั่นวิชาชัย)
ผอ.ผม.สมท.กอ.รมน.
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แนวทางการจัดทําแผนงาน/โครงการดานการบริหารทั่วไป
ประจําปงบประมาณ 2563
โดย สบป.กอ.รมน.
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คู่มือที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดหาพัสดุ ตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง 2560 (สบป.กอ.รมน.)

---------------------------------------------พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 กฎกระทรวงกําหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซือ
้ จัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 ข้อบังคับ กอ.รมน. ว่าด้วย การดําเนินการด้านพัสดุ พ.ศ. 2561
 คําสั่ง กอ.รมน. ที่ 477/2560 เรื่อง การดําเนินการด้านพัสดุ (ชั่วคราว)
 กฎกระทรวง กําหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2561
 กฎกระทรวง กําหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ. 2560
 กฎกระทรวง กําหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2560
 กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ. 2560
 กฎกระทรวง กําหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ไม่ทํา
ข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560
 กฎกระทรวง กําหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกําหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธี
คัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560
 กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. 2560


--------------------------------------ตรวจถูกต้อง
พ.อ.ดนุพล คงเจริญ
( ดนุพล คงเจริญ )
ผอ.ผค.สบป.กอ.รมน.
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รายละเอียดในการขอรับการสนับสนุนการดําเนินกรรมวิธีจัดซื้อ/จ้าง
๑. หนังสือขออนุมัติหลักการแผนงาน/โครงการ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของ.......(หน่วย)
(ผอ.รมน.(เลขาธิการ กอ.รมน. ปฏิบัติราชการแทน)
๒. หนังสือขออนุมัติจัดโครงการ..........................
๓. หนังสือ สปง.กอ.รมน. อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของ กอ.รมน.
( * ทําสัญลักษณ์ในส่วนที่ใช้) รหัสงบประมาณ แหล่งของเงิน รหัสกิจกรรมย่อย ของแผนงาน/
โครงการนั้น
๔. การจัดประชุมอบรมสัมมนา
- การจัดซื้อวัสดุให้ใช้ราคากลางของวัสดุสํานักงานประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ที่ สบป.กอ.รมน.
ได้จัดทํา และแจกจ่ายหน่วย ใช้เป็นข้อมูลในการขอรับการสนับสนุน
- ค่าเช่าอุปกรณ์ (๓,๐๐๐.-บาท) และพิธีเปิด/ปิด (๑,๐๐๐.-บาท) ต้องมีใบเสนอราคาของทาง
โรงแรม
หากเป็นวัสดุสิ้นเปลืองอื่น ๆ (ที่นอกเหนือจากที่มีราคากลาง) ให้ส่งรายละเอียดเพิ่มเติม ได้แก่
ใบเสนอราคาจาก ๓ บริษัท/ร้าน เพื่อจัดทําราคากลาง รายชื่อคณะกรรมการตามข้อ ๕.๒
๕. ในงานจัดซื้อจัดจ้าง
๕.๑ ร่างขอบเขตของงาน/คุณลักษณะเฉพาะ
๕.๒ รายชื่อคณะกรรมการ (ชื่อ ตําแหน่ง หมายเลขประจําตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท์)
๕.๒.๑ คณะกรรมการกําหนดราคากลาง/ร่างขอบเขตของงาน ๓ นาย
๕.๒.๒ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
๓ นาย
๕.๒.๓ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
๓ นาย
๕.๓ ใบเสนอราคา/รายชื่อบริษัท/ร้าน
๓ บริษัท/ร้าน
๕.๓.๑ ชื่อบริษัท/ร้าน และหมายเลขโทรศัพท์
๕.๓.๒ หมายเลขประจําตัวผู้เสียภาษี/หมายเลขผู้ค้ากับทางราชการ (กอ.รมน.)
๖. ผู้ประสานการปฏิบัติของโครงการ (ชื่อ ตําแหน่ง เบอร์โทรฯ)
๗. เสนอเรื่องก่อนจัดสัมมนาอย่างน้อย
๓๐ วัน
๘. เสนอเรื่องก่อนจัดกิจกรรมที่ตอ้ งดําเนินกรรมวิธีจัดซื้อจัดจ้าง
- ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
๔๕ วัน
- ด้วยวิธีคัดเลือก
๖๐ วัน
- ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
๙๐ วัน
-----------------------------------ตรวจถูกต้อง
พ.อ.ดนุพล คงเจริญ
( ดนุพล คงเจริญ )
ผอ.ผค.สบป.กอ.รมน.
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แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําคําของบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ 2563 ของ กอ.รมน.
โดย สปง.กอ.รมน.
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แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 2563 ของ กอ.รมน.
ในการจัดทํางบประมาณของ กอ.รมน. จะถือปฏิบัติตามปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2563
ตามที่ ผอ.รมน. (เลขาธิการ กอ.รมน. รับคําสั่งฯ) กรุณาอนุมัติไว้โดยยึดถือยุทธศาสตร์ กอ.รมน. พ.ศ.2560 -2564
เป็นกรอบในการดําเนินงาน หน่วยจะต้องนําวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แผนงาน/กิจกรรม
ที่อยู่ ในยุทธศาสตร์ของ กอ.รมน. มาเป็นแนวทางในการเสนอแผนงาน/โครงการ เพื่อจัดทําคําของบประมาณทั้ง นี้
ในแต่ล ะปีก ารจัด ทํ า งบประมาณจะเริ ่ม จากการทบทวนการกํ า หนดวิส ัย ทัศ น์ เป้า หมายการให้บ ริก าร
ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม และตัวชี้วัดผลสําเร็จระดับต่างๆ ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการ
ใช้จ่ายงบประมาณของการดําเนินงานในปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาว่างานใดที่มีความเร่งด่วนที่จะดําเนินการหรือ
งานนโยบาย งานใดต้องดําเนินการต่อเนื่อง งานใดที่หมดความจําเป็นแล้ว โดยนําผลการทบทวนดังกล่าวไป
ปรับปรุงเพื่อเสนอเป็นคําของบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2563 ต่อไป
เนื่องจากโครงสร้างยุทธศาสตร์ของ กอ.รมน. 2560 - 2564 กับโครงสร้างการจัดสรรงบประมาณของ
รัฐบาลมีความแตกต่างกัน หน่วยจะต้องพิจารณาทําแผนงาน/โครงการ ที่สนับสนุนกิจกรรมของยุทธศาสตร์ ของ
กอ.รมน. เสนอเป็นคําของบประมาณตามโครงสร้างการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาล โดย สปง.กอ.รมน. ให้
นขต.กอ.รมน. พิจารณาทบทวนการกําหนดเป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด ผลสําเร็จ
ระดับต่างๆ ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้งบประมาณในการดําเนินงานของหน่วย และ
สปง.กอ.รมน. ได้รวบรวมผลการทบทวนดังกล่าวสรุปเป็นข้อมูลประกอบการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ 2563 ของ กอ.รมน. เสนอสํานักงบประมาณแล้ว เมื่อ 10 ต.ค.61 โดยปรับใช้ แผนงานภายใต้
ยุทธศาสตร์ ของ กอ.รมน. นํามาเป็นผลผลิต/โครงการ ภายใต้โครงสร้างการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาล ซึ่งจะทําให้
กอ.รมน. มีกิ จ กรรม ที่ จ ะดํ า เนิ น การสอดคล้ อ งกั น ทั้ง ยุ ท ธศาสตร์ ของ กอ.รมน. และโครงสร้ า งการจั ด สรร
งบประมาณของรัฐบาล
เมื่อได้ข้อสรุปกิจกรรมที่จะดําเนินการซึ่งส่งผลให้การปฏิบัติงานของ กอ.รมน. บรรลุเป้าประสงค์ตาม
ยุทธศาสตร์ของ กอ.รมน. แล้ว นขต.กอ.รมน. ที่รับผิดชอบ ภายใต้กิจกรรมจะต้องดําเนินการให้บรรลุตามตัวชี้วัด
ผลสํ า เร็ จ ของกิ จ กรรมนั้ น จากนั้ น นขต.กอ.รมน. พิ จ ารณาเสนอแผนงาน/โครงการ ที่ จ ะดํ า เนิ น การใน
ปีงบประมาณ 2563 ซึ่งผลการดําเนินงานต้องตอบสนองต่อตัวชี้วัดและผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรมนั้นๆ โดยเสนอเป็น
คําของบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2563 ของหน่วยตามสายการงบประมาณไปยังหน่วยที่รับผิดชอบ
เพื่อพิจารณาความเหมาะสมและปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณเสนอไปยังรัฐบาลต่อไป
ทั้งนี้ในขั้นการจัดทําคําของบประมาณรายจ่ายประจําปี 2563 ของ กอ.รมน. มีขั้นตอน สําคัญที่จะต้อง
ดําเนินการ ดังนี้
1. ทบทวนและปรั บ ปรุ ง เป้ า หมาย กลยุ ท ธ์ ผลผลิ ต /โครงการ กิ จ กรรม และตั ว ชี้ วั ด ผลสํ า เร็ จ
ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ ของ กอ.รมน. เพื่อประกอบการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2563 โดยมี สปง.กอ.รมน. และ นขต.กอ.รมน. เป็นหน่วยรับผิดชอบ
2. รายงานผลการใช้ จ่ า ยงบประมาณรายจ่ า ย และผลการปฏิ บั ติ ง านของปี ง บประมาณ 2561
ส่ ง สํา นั ก งบประมาณ ภายใน พ.ย.61 โดยมี สปง.กอ.รมน. เป็ น หน่ ว ยรั บ ผิ ด ชอบ
3. พิจารณาทบทวน และปรับปรุงฐานข้อมูลประมาณการรายรับและรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง
เสนอ สํานักงบประมาณ ภายใน ธ.ค.61 โดยมี สปง.กอ.รมน. เป็นหน่วยรับผิดชอบ
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4. จัดทํารายละเอียดคําของบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2563 ในภาพรวมของ กอ.รมน.
ประกอบด้วย : แผนงานบุคลากรภาครัฐ, แผนงานพื้นฐาน, แผนงานยุทธศาสตร์ และแผนงานบูรณาการ ส่งให้
สปง.กอ.รมน. เพื่อรวบรวมจัดทําเป็นคําของบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2563 ของ กอ.รมน. และ
ส่งให้ สํานักงบประมาณ ภายใน 15 ม.ค. 62 โดยมี สปง.กอ.รมน. และ นขต.กอ.รมน. เป็นหน่วยรับผิดชอบ
ซึ่งกําหนดห้วงระยะเวลาในการดําเนินการ ดังนี้
4.1 กอ.รมน.ภาค สย. และ กอ.รมน.จังหวัด จัดทํารายละเอียดคําของบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ 2563 เสนอ กอ.รมน.ภาค ภายใน 13 พ.ย. 61
4.2 กอ.รมน.ภาค และ กอ.รมน.ภาค 4 สน. รวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห์ และจัดทํารายละเอียด
คําของบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2563 ในแต่ละผลผลิต กิจกรรม แยกเสนอ สํานักส่วนอํานวยการ
และ ศปป.1-5 กอ.รมน. ตามความรับผิดชอบ ภายใน 20 พ.ย. 61
4.3 ศปป. 1-5 กอ.รมน. และ นขต.กอ.รมน. รวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห์ และ จัดทํารายละเอียด
คําของบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2563 ในความรับผิดชอบ เสนอ สํานักส่วนอํานวยการที่รับผิดชอบ
ภายใน 26 พ.ย. 61
4.4 สํานักส่วนอํานวยการ รวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห์ และจัดทํารายละเอียดคําของบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2563 ในความรับผิดชอบ เสนอ สปง.กอ.รมน. ภายใน 11 ธ.ค. 61
4.5 สปง.กอ.รมน. รวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห์ และดําเนินการจัดทํารายละเอียดคําของบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2563 ในภาพรวมของ กอ.รมน. นําเรียนนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีเจ้าสังกัด
พิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอสํานักงบประมาณ ภายในวันที่ 15 ม.ค. 62
5. ประชุมพิจารณากําหนดกรอบเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2563
ในห้วง ก.พ. – มี.ค. 62 โดย เลขาธิการ กอ.รมน. เป็นประธาน และ สปง.กอ.รมน. เป็นหน่วยรับผิดชอบ
6. นขต.กอ.รมน. เสนอรายละเอียดแผนงาน/โครงการ และความต้องการงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ 2563 ตามกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร ส่งสํานักส่วนอํานวยการที่รับผิดชอบ และ ส่ง สปง.กอ.รมน.
ภายใน 19 เม.ย.62 โดยมี นขต.กอ.รมน. เป็นหน่วยรับผิดชอบ
7. ประชุมตรวจสอบความต้องการรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2563 ของ นขต.กอ.รมน.
ในห้วง พ.ค.62 โดยมี สปง.กอ.รมน. และ นขต.กอ.รมน. เป็นหน่วยรับผิดชอบ
8. เตรียมข้อมูลและรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2563 ในการเข้าชี้แจงต่อ
ฝ่ายนิติบัญญัติ ในห้วง พ.ค. – มิ.ย. 62 โดยมี สปง.กอ.รมน. เป็นหน่วยรับผิดชอบ
9. ผู้แทน กอ.รมน. ร่วมชี้แจงรายละเอียดความต้องการงบประมาณต่อ ฝ่ายนิติบัญญัติ ในการพิจารณา
ร่า งพระราชบัญ ญั ติ ง บประมาณ รายจ่ า ยประจํ า ปี ง บประมาณ 2563 วาระที่ 1 ในวั น ที่ 13 มิ .ย. 62 โดยมี
สปง.กอ.รมน. เป็นหน่วยรับผิดชอบ
10. ผู้ แ ทน กอ.รมน. แถลงป้ อ งกั น งบประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี ง บประมาณ 2563 ต่ อ รั ฐ สภา
ในห้วง ก.ค. – ส.ค. 62 โดยมี สปง.กอ.รมน. และ นขต.กอ.รมน. เป็นหน่วยรับผิดชอบ
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11. ผู้แทน กอ.รมน. ร่วมสนับสนุนข้อมูลในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ 2563 วาระที่ 2 -3 ต่ อฝ่ายนิติบัญ ญัติ ในวันที่ 29 ส.ค. 62 โดยมี สปง.กอ.รมน. และ
นขต.กอ.รมน. เป็นหน่วยรับผิดชอบ
12..ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2563 ของ กอ.รมน. ต่อ ผอ.รมน.
ในห้วง ส.ค. 62 โดยมี สปง.กอ.รมน. เป็นหน่วยรับผิดชอบ
13. นขต.กอ.รมน. ขออนุมัติแผนงาน/โครงการ และแผนการปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2563
ต่อ ผอ.รมน. (ผ่าน เลขาธิการ กอ.รมน.) และส่งผลให้ สปง.กอ.รมน. ภายใน 10 ก.ย. 62 โดยมี นขต.กอ.รมน.
เป็นหน่วยรับผิดชอบ
ทั้งนี้ในการจัดทําคําของบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 2563 ของ กอ.รมน. หน่วยเจ้าของ
แผนงาน/โครงการ จะต้องจัดทําตามแบบฟอร์มการจัดทําคําของบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณตาม
เล่ ม หลั กเกณฑ์แ ละวิ ธีการจั ดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2563 ที่ สปง.กอ.รมน. แจกจ่าย
โดยขอให้หน่วยพิจารณาเสนอแผนงาน/โครงการ จากความต้องการงบประมาณของหน่วยอย่างแท้จริงโดยแสดง
วัตถุประสงค์ แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งจะต้องมีตัวชี้วัดผลสําเร็จของงานที่สามารถ
วัดได้อย่างเป็นรูปธรรม ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์/การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2563
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การจัดทํางบประมาณ
โครงสร้างงบประมาณ
ยุทธศาสตร์

ระดับรัฐบาล

แผนงาน
ผลผลิต/โครงการ
กิจกรรม

ระดับส่วนราชการ

รายการ

ประเภทของแผนงาน (แผนงบประมาณ)
แผนงานยุทธศาสตร์
แผนงานบูรณาการ
แผนงานภารกิจพื้นฐาน
แผนงานบุคลากรภาครัฐ
แผนงานภารกิจพื้นฐาน

Agenda
Function
Area

แผนภูมแิ สดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์/การจัดทํางบประมาณ ของ กอ.รมน.
ยทธศาสตร์
ุ
ชาติ 20 ปี
(ปี 2561 -2580)

ยุยทธศาสตร์
ท ธศาสตรทที่ 1 :
ด้านความมั่นคง

ยุุทธศาสตร์ที่ 5 :

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ
ฉบับที่ 12
(ปี 2560-2564)
(ป
2560 2564)

ยุทธศาสตร์ที่ 5
การเสริมสร้างความ
มั่นคงแห่งชาติฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การเติบโตที่เป็นมิตรฯ

ยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย
งบประมาณรายจาย
ประจําปีงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 1
ด้านความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ที่ 5
ด้านการจัดการน้ํา
ดานการจดการนา
และสร้างการเติบโตฯ

แผนงาน/ผลผลิต/
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กจกรรม

แผนงาน/ผลผลิต/
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กจกรรม

รายการค่าดําเนินการ
ภาครัฐ

แผนงานบุคลากร
ภาครัฐ
ภาครฐ
2
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ยุทธศาสตร์ กอ.รมน.
พ.ศ. 2560 -2564

ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์์ ชาติิ 20 ปี

ยุยทธศาสตร์
ทธศาสตรทที่ 1 : ดานความมนคง
ด้านความมัน่ คง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสั งคมแห่ งชาติฯ 12

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 : การเสริ มสร้าง
ความ มัน่ คงแห่ งชาติเพือ่ พัฒนา
ประเทศสู่ความมัน่ คง

ยุทธศาสตรทที่ 5 : ดานการสรางการเตบโต
ยทธศาสตร์
ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวติ ที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 : การเติบโตที่เป็ นมิตรกับ
สิ่ งแวดล้อ้ มเพือ่ื การ พัฒนาอย่างยัง่ ยืนื

ยุทธศาสตร์ จัดสรร
1) ยุทธศาสตร์ดา้ นความมัน่ คง
2) ยุยทธศาสตร์
ทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขน
ดา้ นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ
3) ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาและเสริ มสร้างศักยภาพคน
4) ยุทธศาสตร์ดา้ นการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความ
เหลื่อมลํ้า และสร้างการเติบโตจากภายใน
5)) ยุทธศาสตรด้์ า้ นการจดการนํ
ั
ิ โ
้ าํ และสร้้างการเตบโตบน
คุณภาพชีวติ ที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน
6) ยุทธศาสตร์ดา้ นการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริ หาร
จัดการภาครัฐ
7) รายการค่าดําเนินการภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ กอ.รมน.ปี 60-64
 แผนรักษาความมัน่ คงปี 61-63

ยุุทธศาสตร์ ที่ 1 : ด้านความ
มัน่ คง

ยุุทธศาสตร์ ที่ 5 : ด้านการ
จัดการนํ้าและสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวติ ที่เป็ นมิตรกับ
สิ่ งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน

รายการคาา
รายการค่
ดําเนินการ
ภาครัฐ

หน่ วยงาน

หน่ วยงาน

- สนย.กอ.รมน. - สํานัก จเร กอ.รมน. - กพร.กอ.รมน.
- สมท.กอ.รมน. - ศปป.1 กอ.รมน. - ทบ. - ทร. - ทอ.
- สขว.กอ.รมน. - ศปป.2 กอ.รมน. - กตน.กอ.รมน.
- สบค.กอ.รมน. - ศปป.3 กอ.รมน. - กกล.ตร.จชต.
- สบป.กอ.รมน. - ศปป.4 กอ.รมน. - ศอ.บต.สน.
- สปง.กอ.รมน. - ศปป.5 กอ.รมน. - สลก กอ.รมน.
- ศตส.กอ.รมน. - กอ.รมน.ภาค 1
- ศบข.กอ.รมน.
- สง.โฆษก กอ.รมน. - กอ.รมน.ภาค 2 - กอ.รมน. ภาค 4
- ศดม.กอ.รมน. - กอ.รมน.ภาค 3 - กอ.รมน. ภาค 4สน.

- ศปป.4 กอ.รมน.

- สบค.กอ.รมน.
- สปง.กอ.รมน.
- กอ.รมน.ภาค 4 สน.
-ทบ.
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หน่ วยงาน
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การเปรียบเทียบโครงสร้างยุทธศาสตร์ กอ.รมน. กับ โครงสร้างงบประมาณ

โครงสร้างยุทธศาสตร์ กอ.รมน.
- ประเด็นยุทธศาสตร์
- เป้าประสงค์
- แผนงาน
- กิจกรรม

โครงสร้างงบประมาณ
- ยุทธศาสตร์การจัดสรร
- แผนงาน
- ผลผลิต/โครงการ
- กิจกรรม

สปง.กอ.รมน.
สนย.ฯ
ศปป.2

ศปป.3

สบค.ฯ
ศปป.5

สขว.ฯ
ศตส.

ศปป.3
(เฉพาะงาน
ก่ อการร้ าย ฯ))

(เฉพาะงาน
นโยบาย)

- สํ านักจเร กอ.รมน.
- กพร.กอ.รมน.
- กตน.กอ.รมน.
- ศบข.กอ.รมน.
- สลก.กอ.รมน.

สมท.ฯ
ศปป.1

สบป.ฯ

สปง.ฯ

ศปป.4

สง โฆษก
สง.โฆษก

ศดม.

กอ.รมน.ภาค 4 สน.

กอ.รมน.ภาค

กอ.รมน.จังหวัด
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กอ.รมน.ภาค สย.

1

ผลทบทวนและปรับปรุง เป้าหมาย กลยุทธ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัดผลสําเร็จ ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ
เพื่อประกอบการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2563 ของ กอ.รมน.
โครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2562 ตาม พ.ร.บ.
ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
หน่วยนับ หน่วยรับผิดชอบ
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงานฯ

พ.ร.บ.
ปี 2562

กรอบโครงสร้างในการจัดทําคําของบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2563 ตามผลการทบทวน ของ กอ.รมน.
หมาย
ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
หน่วยนับ หน่วยรับผิดชอบ
เหตุ
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงานฯ

วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรหลักในการบูรณาการและประสานการปฏิบัติ
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง ภายในราชอาณาจักร
เพื่อให้เกิดความมั่นคงของรัฐและความสงบสุขของประชาชน
พันธกิจ : 1. วางแผน อํานวยการ ประสานงาน และเสริมการ
ปฏิบัติตามแผนงานและแนวทางการป้องกัน ปราบปราม ระงับ ยับยั้ง
และแก้ไขบรรเทาเหตุการณ์ที่เป็นภัยหรืออาจเป็นภัยต่อความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักรทุกรูปแบบ รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการปฏิฏบัติ
2. ปกป้องสถาบันหลักของชาติและสร้างความรักสามัคคีของคนใน
ชาติด้วยพลังประชารัฐ ภายใต้ การปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
3. ปกป้องดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและ
รักษาความมั่นคงภายในของชาติ ดําเนินการอื่นตามกฎหมายบัญญัติ
หรือตามที่คณะรัฐมนตรี สภาความมั่นคงแห่งชาติหรือนายกรัฐมนตรี
มอบหมายเพื่อเป็นหลักประกันความเชื่อมั่นภายในประเทศและ
ต่างประเทศ
4. พัฒนาและเสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักรและกลไกการขับเคลื่อน การปฏิบัติที่ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและจากนอกประเทศ

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ :
1. ประเทศมีความมั่นคงอย่างยั่งยืนภายใต้การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นพระประมุข
2. ประชาชนมีคี ุณภาพชีีวิตและสามารถดํําเนินชีีวิตประจํําวัันไได้้
3. ทรัพยากรธรรมชาติมีการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ :
1. ประเทศมีความมั่นคงอย่างยั่งยืนภายใต้การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นพระประมุข
2. ประชาชนมีคี ุณภาพชีีวิตและสามารถดํําเนิินชีีวิตประจํําวัันไได้้ตามปกติิสุข

3. ทรัพยากรธรรมชาติมีการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม
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วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรหลักในการบูรณาการและประสานการปฏิบัติ
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง ภายในราชอาณาจักรเพื่อให้
เกิดความมั่นคงของรัฐและความสงบสุขของประชาชน
พันธกิจ : 1. วางแผน อํานวยการ ประสานงาน และเสริมการปฏิบัติ
ตามแผนงานและแนวทางการป้องกัน ปราบปราม ระงับ ยับยั้ง และ
แก้ไขบรรเทาเหตุการณ์ที่เป็นภัยหรืออาจเป็นภัยต่อความมั่นคง ภายใน
ราชอาณาจักรทุกรูปแบบ รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ปฏิฏบัติ
2. ปกป้องสถาบันหลักของชาติและสร้างความรักสามัคคีของคนในชาติ
ด้วยพลังประชารัฐ ภายใต้ การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
3. ปกป้องดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและ
รักษาความมั่นคงภายในของชาติ ดําเนินการอื่นตามกฎหมายบัญญัติ
หรือตามที่คณะรัฐมนตรี สภาความมั่นคงแห่งชาติหรือนายกรัฐมนตรี
มอบหมายเพื่อเป็นหลักประกันความเชื่อมั่นภายในประเทศและ
ต่างประเทศ
4. พัฒนาและเสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักรและกลไกการขับเคลื่อน การปฏิบัติที่ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและจากนอกประเทศ

โครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2562 ตาม พ.ร.บ.
ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
หน่วยนับ หน่วยรับผิดชอบ
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงานฯ
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
แผนงาน : แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ลดเหตุการณ์รุนแรงในพื้นที่ 3 จชต. และ 4
อําเภอของสงขลา
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ประชาชนในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้สามารถดํารงชีวิตประจําวันได้ตามปกติสุขมากขึ้น
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร้อยละ 72
ที่มีต่อการแก้ไขปัญหาตามยุทธศาสตร์
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการมุุ่งเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐ
และเครือข่ายต่างๆเพื่อการขับเคลื่อนนโยบาย
ตัวชี้วัด : เจ้าหน้าที่รัฐที่รับผิดชอบในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านความมั่นคง
เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า

ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
แผนงาน : แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ลดเหตุการณ์รุนแรงในพื้นที่ 3 จชต. และ 4
อําเภอของสงขลา
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ประชาชนในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้สามารถดํารงชีวิตประจําวันได้ตามปกติสุขมากขึ้น
ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีต่อการ
แก้ไขปัญหาตามยุทธศาสตร์
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการมุุ่งเพิ่มประสิทธิภาพ
ภาครัฐและเครือข่ายต่างๆเพื่อการขับเคลื่อนนโยบาย
ตัวชี้วัด : เจ้าหน้าที่รัฐที่รับผิดชอบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า

1.2 กิจกรรมหลัก
กิจกรรมที่ 1 : งานบังคับใช้กฎหมาย
- ตัวชี้วัด : จํานวนคดีความมั่นคงที่เข้าสู่การพิจารณาในชั้น ร้อยละ 30
อัยการเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 75

1.2 กิจกรรมหลัก
กิจกรรมที่ 1 : งานบังคับใช้กฎหมาย
- ตัวชี้วัด : จํานวนคดีความมั่นคงที่เข้าสู่การพิจารณาในชั้นอัยการเพิ่มขึ้นไม่น้อย ร้อยละ 30
กว่า
กอ.รมน.ภาค 4 สน.
กอ.รมน.ภาค 4 สน.
กอ.รมน.ภาค 4 สน.

ร้อยละ 60

ร้อยละ 72

22,276,500 1)………………………………………………………………………………………....…
กอ.รมน.ภาค 4 สน.
7,633,900 2)………………………………………………………………………………………....…
กอ.รมน.ภาค 4 สน.
770,400 3)……………………………………………………………………………………….....
กอ.รมน.ภาค 4 สน.
กิจกรรมที่ 2 : งานด้านการข่าว
- ตัวชี้วัด : การเข้าถึงเป้าหมายผู้ก่อเหตุรุนแรง/สถานศึกษากลุ่มเสี่ยงไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60

กอ.รมน.ภาค 4 สน. 406,312,400 1)………………………………………………………………………………………....…
กอ.รมน.ภาค 4 สน. 75,000,000 2)………………………………………………………………………………………....…

ร้อยละ 50

กิจกรรมที่ 3 : งานอํานวยความยุติธรรม
- ตัวชี้วัด : บุคคลที่ออกมารายงานตัวเพิ่มไม่น้อยกว่า

กอ.รมน.ภาค 4 สน.
กอ.รมน.ภาค 4 สน.
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1) การปฏิบัติงานของหน่วยปฏิบัติงานพิเศษ ร่วม ตํารวจ ทหารพราน พลเรือน
2) การติดตามกดดันเป้าหมายสําคัญ
3) การบูรณาการสามฝ่าย ด้านการบังคับใช้กฏหมาย
กิจกรรมที่ 2 : งานด้านการข่าว
- ตัวชี้วัด : การเข้าถึงเป้าหมายผู้ก่อเหตุรุนแรง/
สถานศึกษากลุ่มเสี่ยงไม่น้อยกว่า
1) การดําเนินการด้านการข่าว
2) ค่าเช่าการเข้าถึงเครือข่ายของระบบวิเคราะห์ และประมวลผลสัญญาณ
โปรโตคอลการสื่อสาร (SKYLOCK)
กิจกรรมที่ 3 : งานอํานวยความยุติธรรม
- ตัวชี้วัด : บุคคลที่ออกมารายงานตัวเพิ่มไม่น้อยกว่า

พ.ร.บ.
ปี 2562

กรอบโครงสร้างในการจัดทําคําของบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2563 ตามผลการทบทวน ของ กอ.รมน.
หมาย
ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
หน่วยนับ หน่วยรับผิดชอบ
เหตุ
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงานฯ

ร้อยละ 50

2

โครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2562 ตาม พ.ร.บ.
ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
หน่วยนับ หน่วยรับผิดชอบ
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงานฯ
1) โครงการพาคนกลับบ้าน

กอ.รมน.ภาค 4

พ.ร.บ.
ปี 2562

กรอบโครงสร้างในการจัดทําคําของบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2563 ตามผลการทบทวน ของ กอ.รมน.
หมาย
ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
หน่วยนับ หน่วยรับผิดชอบ
เหตุ
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงานฯ

10,000,000 1)………………………………………………………………………………………...…..

กอ.รมน.ภาค 4 สน.

กิจกรรมที่ 4 : งานเสริมสร้างอิทธิพลข่าวสาร
กิจกรรมที่ 4 : งานเสริมสร้างอิทธิพลข่าวสาร
- ตัวชี้วัด : ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารการ
ร้อยละ 50
- ตัวชี้วัด : ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารการดําเนินการแก้ไขปัญหา จชต. ร้อยละ 50
ดําเนินการแก้ไขปัญหา จชต. ของรัฐบาลเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ของรัฐบาลเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
กอ.รมน.ภาค 4
68,120,800 1)………………………………………………………………………………………...…..
กอ.รมน.ภาค 4 สน.
1) การปฏิบ้ติการข่าวสาร ปจว./ ปชส.และการประชาสัมพันธ์สนับสนุนการแก้ไข
ปัญหา จชต.
สน.
กิจกรรมที่ 5 : งานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
กิจกรรมที่ 5 : งานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
ทรัพย์สิน
- ตัวชี้วัด : จํานวนการก่อเหตุการณ์ลดลงไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 30
- ตัวชี้วัด : จํานวนการก่อเหตุการณ์ลดลงไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 30
กอ.รมน.ภาค 4 สน. 623,044,000 1) …………………………………………………………………………………….………..
กอ.รมน.ภาค 4 สน.
1) การจัดหายุทโธปกรณ์พิเศษ ในการ รปภ.ชีวิตและทรัพย์สิน
2) การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประชาชนมีส่วนร่วม
กอ.รมน.ภาค 4 สน. 473,654,200 2) …………………………………………………………………………………...………..
กอ.รมน.ภาค 4 สน.
3) การดําเนินงานในหมู่บ้านเสริมสร้างความมั่นคง
กอ.รมน.ภาค 4 สน. 26,657,500 3) …………………………………………………………………………………….………..
กอ.รมน.ภาค 4 สน.
4) การรักษาความปลอดภัยในเขตเมือง 8 เมืองหลัก
กอ.รมน.ภาค 4 สน. 61,208,500 4) …………………………………………………………………………………...………..
กอ.รมน.ภาค 4 สน.
5) การติดตั้งระบบป้องกันความปลอดภัยในเมืองระยะที่ 2 ด้วยระบบ
กอ.รมน.ภาค 4 สน. 122,145,400 5) ………………………………………………………………………………….…….…..
กอ.รมน.ภาค 4 สน.
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
6) การดํารงและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
กอ.รมน.ภาค 4 สน. 61,388,200 6) …………………………………………………………………………………….………..
กอ.รมน.ภาค 4 สน.
7) แผนงานจัดหาทดแทนฐานข้อมูลสารสนเทศ ส่วนกลาง (DATA CENTER)
กอ.รมน.ภาค 4 สน. 39,997,400 7) …………………………………………………………………………………….………..
กอ.รมน.ภาค 4 สน.
8) การซ่อมแซมบํารุงยุทโธปรณ์พิเศษ
กอ.รมน.ภาค 4 สน. 200,000,000 8) …………………………………………………………………………………….………..
กอ.รมน.ภาค 4 สน.
9) โครงการเสริมสร้างไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.)
กอ.รมน.ภาค 4 สน. 65,777,800 9) …………………………………………………………………………………….………..
กอ.รมน.ภาค 4 สน.
โครงการที่ 2 : โครงการสร้างความเข้าใจกับประชาชนไทยรวมทั้ง
โครงการที่ 2 : โครงการสร้างความเข้าใจกับประชาชนไทย
องค์กรทั้งในและต่างประเทศ
รวมทั้งองค์กรทั้งในและต่างประเทศ
1. แผนการปฏิบัติงาน
1. แผนการปฏิบัติงาน
1.1 ตัวชี้วัด
1.1 ตัวชี้วัด
เชิงคุณภาพ
เชิงคุณภาพ
- การแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธีเป็นไปตามแผนที่กําหนด อย่างมี ร้อยละ 80
- การแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธีเป็นไปตามแผนที่กําหนด อย่าง ร้อยละ 80
ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า
มีประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า
1.2 กิจกรรมหลัก
1.2 กิจกรรมหลัก

- ตวชวด
ตัวชี้วัด : จานวนกจกรรมทสอสารสรางการรบรู
จํานวนกิจกรรมที่สื่อสารสร้างการรับร้ของ
ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า

กิจกรรมที่ 1 : งานสร้างความเข้าใจของประชาชนในและนอก
พื้นที่ จชต.

รอยละ
ร้อยละ 30

- ตวชวด
องประชาชนทงในและนอก
ตัวชี้วัด : จานวนกจกรรมทสอสารสรางการรบรู
จํานวนกิจกรรมที่สื่อสารสร้างการรับร้ของประชาชนทั
้งในและนอก
พื้นที่เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
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กิจกรรมที่ 1 : งานสร้างความเข้าใจของประชาชนในและนอก
พื้นที่ จชต.

รอยละ
ร้อยละ 30
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โครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2562 ตาม พ.ร.บ.
ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
หน่วยนับ หน่วยรับผิดชอบ
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงานฯ
1) การพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมาย (การขับเคลื่อนงานของสภาสันติสุข,
การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยาการธรรมชาติ)
2) การสร้างความเข้าใจทั้งในและนอกพื้นที่ จชต.
3) โครงการขับเคลื่อนกําปงตักวาลงสู่ชุมชน
4) โครงการขับเคลื่อนค่ายอาสาเพื่อการเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม
กิจกรรมที่ 2 : งานแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดย
สันติวิธี
- ตัวชี้วัด : ความสําเร็จการดําเนินงานแก้ไขปัญหาโดยสันติ ร้อยละ 50
วิธีตามแผนที่กําหนดเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
1) การแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี
กิจกรรมที่ 3 : งานช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
ตัวชี้วัด : ครอบครวและผู
ครอบครัวและผ้ได้ดรบผลกระทบไดรบความ
รับผลกระทบได้รับความ
- ตวชวด
ช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์
1) งานช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ

กอ.รมน.ภาค 4 สน.

35,831,900 1) …………………………………………………………………………………….………..

กอ.รมน.ภาค 4 สน.

กอ.รมน.ภาค 4 สน. 156,287,600 2) …………………………………………………………………………………...………..
กอ.รมน.ภาค 4 สน.
กอ.รมน.ภาค 4 สน. 30,000,000 3) …………………………………………………………………………………….………..
กอ.รมน.ภาค 4 สน.
กอ.รมน.ภาค 4 สน. 12,000,000 4) …………………………………………………………………………………...………..
กอ.รมน.ภาค 4 สน.
กิจกรรมที่ 2 : งานแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดย
สันติวิธี
- ตัวชี้วัด : ความสําเร็จการดําเนินงานแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธีตามแผนที่กําหนด ร้อยละ 50
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
กอ.รมน.ภาค 4 สน.

ร้อยละ 100
รอยละ

พ.ร.บ.
ปี 2562

กรอบโครงสร้างในการจัดทําคําของบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2563 ตามผลการทบทวน ของ กอ.รมน.
หมาย
ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
หน่วยนับ หน่วยรับผิดชอบ
เหตุ
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงานฯ

39,462,800 1) …………………………………………………………………………………….………..
กิจกรรมที่ 3 : งานช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
ตัวชี้วัด : ครอบครวและผู
ครอบครัวและผ้ได้ดรบผลกระทบไดรบความชวยเหลอตามหลกเกณฑ
รับผลกระทบได้รับความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์
- ตวชวด

กอ.รมน.ภาค 4 สน. 179,825,300 1) …………………………………………………………………………………….………..

กอ.รมน.ภาค 4 สน.
ร้อยละ 100
รอยละ
กอ.รมน.ภาค 4 สน.
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กิจกรรมที่ 4 : งานพัฒนาเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานใน
กิจกรรมที่ 4 : งานพัฒนาเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานใน
พื้นที่ จชต.
พื้นที่ จชต.
- ตัวชี้วัด : เจ้าหน้าที่รัฐที่รับผิดชอบในพื้นที่ จชต. พร้อม ร้อยละ 75
- ตัวชี้วัด : เจ้าหน้าที่รัฐที่รับผิดชอบในพื้นที่ จชต. พร้อมปฏิบัติงานที่เชื่อมโยง ร้อยละ 75
มิติความมั่นคงเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงมิติความมั่นคงเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
1) การเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐ และการขับเคลื่อนนโยบาย
กอ.รมน.ภาค 4 สน. 516,638,200 1) …………………………………………………………………………………….………..
กอ.รมน.ภาค 4 สน.
2) แผนงานติดตาม และประเมินผล
กอ.รมน.ภาค 4 สน. 10,000,000 2) …………………………………………………………………………………...………..
กอ.รมน.ภาค 4 สน.
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดน
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาประชาชนในพื้นที่จังหวัด
ภาคใต้ให้พึ่งพาตนเองได้ด้วยหลักประชารัฐ
ชายแดนภาคใต้ให้พึ่งพาตนเองได้ด้วยหลักประชารัฐ
1. แผนการปฏิบัติงาน
1. แผนการปฏิบัติงาน
เชิงคุณภาพ
เชิงคุณภาพ
- ประชาชนในพื้นที่ได้รับการบริหารจากภาครัฐที่ส่งผลให้มี ร้อยละ 80
- ประชาชนในพื้นที่ได้รับการบริหารจากภาครัฐที่ส่งผลให้มี ร้อยละ 80
คุณภาพชีวิตที่เพิ่มสูงขึ้น ไม่น้อยกว่า
คุณภาพชีวิตที่เพิ่มสูงขึ้น ไม่น้อยกว่า
1.2 กิจกรรมหลัก
1.2 กิจกรรมหลัก
กิจกรรมที่ 1 : งานเสริมสร้างรายได้ครัวเรือนและความ
กิจกรรมที่ 1 : งานเสริมสร้างรายได้ครัวเรือนและความ
เขมแขงเศรฐกจชุ
มชน
เขมแขงเศรฐกจชุ
มชน
เข้มแข็งเศรฐกิจชมชน
เข้มแข็งเศรฐกิจชมชน
- ตัวชี้วัด : รายได้ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการเมื่อเทียบกับ ร้อยละ 5
- ตัวชี้วัด : รายได้ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการเมื่อเทียบกับ 5 ปี ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5
5 ปี ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
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โครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2562 ตาม พ.ร.บ.
ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
หน่วยนับ หน่วยรับผิดชอบ
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงานฯ

พ.ร.บ.
ปี 2562

กรอบโครงสร้างในการจัดทําคําของบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2563 ตามผลการทบทวน ของ กอ.รมน.
หมาย
ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
หน่วยนับ หน่วยรับผิดชอบ
เหตุ
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงานฯ

1) การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
กอ.รมน.ภาค 4 สน. 626,033,400 1) …………………………………………………………………………………….………..
กอ.รมน.ภาค 4 สน.
2) โครงการเสริมสร้างความเข้าใจและส่งเสริมการศึกษาในสถานศึกษาเป้าหมาย
28,326,400
2)
…………………………………………………………………………………...………..
กอ.รมน.ภาค 4 สน.
กอ.รมน.ภาค 4 สน.
กิจกรรมที่ 2 : งานด้านสาธารณสุข
กิจกรรมที่ 2 : งานด้านสาธารณสุข
- ตัวชี้วัด : ปัญหาสาธารณสุขที่สําคัญในพื้นที่ลดลงไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 20
- ตัวชี้วัด : ปัญหาสาธารณสุขที่สาํ คัญในพื้นที่ลดลงไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 20
1) การบริการด้านสุขอนามัย
กอ.รมน.ภาค 4 สน. 17,000,000 1) …………………………………………………………………………………….………..
กอ.รมน.ภาค 4 สน.
แผนงาน : แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์
แผนงาน : แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : แรงงานต่างด้าว/บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยเข้าสู่
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : แรงงานต่างด้าว/บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยเข้าสู่
ระบบการจ้างงานที่ถูกต้องตามกฎหมายและประชากรกลุ่มเป้าหมาย
ระบบการจ้างงานที่ถูกต้องตามกฎหมายและประชากรกลุ่มเป้าหมายปลอดภัย
ป เป้าหมายการให้
ั
้ บริการกระทรวง
์
้
: การรักษาความมั่นคงภายใน
เป้าหมายการให้
บ์ ริการกระทรวง : การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
ราชอาณาจักร
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ประชากรกลุ่มเป้าหมายปลอดภัย
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ประชากรกลุ่มเป้าหมายปลอดภัยจาก
จากการค้ามนุษย์ และแรงงานต่างด้าว/บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยเข้าสู่
การค้ามนุษย์ และแรงงานต่างด้าว/บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยเข้าสู่ระบบการจ้าง
ระบบการจ้างงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย
งานที่ถูกต้องตามกฎหมาย

ศปป.2 กอ.รมน.

- ตัวชี้วัด : ความสําเร็จในการดําเนินงานในการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว ผู้
ร้อยละ 85
หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
โครงการที่ 1 : โครงการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้า
เมืองโดยผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์
1. แผนการปฏิบัติงาน
เชิงคุณภาพ
- ความสําเร็จในการดําเนินงานในการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว ผู้หลบหนีเข้า ร้อยละ 85
เมืองโดยผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์
1.2 กิจกรรมหลัก
กิจกรรมที่ 1 : การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวและ
บุคคลซี่งไม่มีสัญชาติไทย
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ในการดําเนินการตรวจสอบและจับกุม
จังหวัด 25
แรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
12,500,000 1) …………………………………………………………………………………….………..
กิจกรรมที่ 2 : การพัฒนากลไกเชิงนโยบายและการ
ขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

ศปป.2 กอ.รมน.
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- ตัวชี้วัด : ความสําเร็จในการดําเนินงานในการแก้ไขปัญหาแรงงาน
ร้อยละ 85
ต่างด้าว ผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
โครงการที่ 1 : โครงการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนี
เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์
1. แผนการปฏิบัติงาน
เชิงคุณภาพ
- ความสําเร็จในการดําเนินงานในการแก้ไขปัญหาแรงงานต่าง ร้อยละ 85
ด้าว ผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์
1.2 กิจกรรมหลัก
กิจกรรมที่ 1 : การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวและ
บุคคลซี่งไม่มีสัญชาติไทย
จังหวัด 25
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ในการดําเนินการตรวจสอบและจับกุม
แรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
1) การตรวจสอบและจับกุมแรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฏหมาย
กิจกรรมที่ 2 : การพัฒนากลไกเชิงนโยบายและการ
ขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
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โครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2562 ตาม พ.ร.บ.
ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
หน่วยนับ หน่วยรับผิดชอบ
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงานฯ
- ตัวชี้วัด : จํานวนผู้รับผิดชอบของหน่วยได้เข้ารับการ
อบรมในการบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว
และผู้หลบหนีเข้าเมืองชาวเกาหลีเหนือ
1) การป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองชาวเกาหลีเหนือ
กิจกรรมที่ 3 : การป้องกันและคุ้มครองช่วยเหลือจากปํญ
หาการค้ามนุษย์
- ตัวชี้วัด : จํานวนเครือข่ายในการเฝ้าระวังป้องกันการใช้
แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย
1) การฝึกอบรมเครือข่ายการป้องกันแก้ไขปัญหาภัยคุกคามด้านแรงงานต่างด้าว
และผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
2) การบริหารจัดการคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
กิจกรรมที่ 4 : การตรวจ และคุ้มครองป้องกันแรงงานใน
ภาคประมง
- ตัวชี้วัด : จํานวนแรงงานในเรือประมงที่ตรวจสอบได้จาก
การลาดตระเวนทางทะเลด้วยเรือปฏิบัติการ
- ตัวชี้วัด : จํานวนการลาดตระเวนทางทะเลด้วยเรือ
ปฏิบัติการ
1) การป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้โยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดีย
และผู้หลบหนีเข้าเมืองทางทะเล
แผนงาน : แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

คน

60

640
ศปป.2 กอ.รมน.
ศปป.2 กอ.รมน.

คน 1,045
ครั้ง

75
ศปป.2 กอ.รมน.

150,000 1) …………………………………………………………………………………….………..
กิจกรรมที่ 3 : การป้องกันและคุ้มครองช่วยเหลือ
จากปํญหาการค้ามนุษย์
- ตัวชี้วัด : จํานวนเครือข่ายในการเฝ้าระวังป้องกันการใช้
แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย
600,000 1) …………………………………………………………………………………….………..
400,000 2) …………………………………………………………………………………...………..
กิจกรรมที่ 4 : การตรวจ และคุ้มครองป้องกันแรงงานใน
ภาคประมง
- ตัวชี้วัด : จํานวนแรงงานในเรือประมงที่ตรวจสอบได้
จากการลาดตระเวนทางทะเลด้วยเรือปฏิบัติการ
- ตัวชี้วัด : จํานวนการลาดตระเวนทางทะเลด้วยเรือ
ปฏิบัติการ
2,400,000 1) …………………………………………………………………………………….………..

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เด็ก เยาวชน ผู้ใช้แรงงาน และ
ประชาชน ได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด หมู่บ้าน/
ชุมชนพื้นที่เป้าหมายมีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

60

ศปป.2 กอ.รมน.

คน

640
ศปป.2 กอ.รมน.
ศปป.2 กอ.รมน.

คน 1,045
ครั้ง

75
ศปป.2 กอ.รมน.

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เด็ก เยาวชน ผู้ใช้แรงงาน และ
ประชาชน ได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด หมู่บ้าน/
ชุมชนพื้นที่เป้าหมายมีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
- ตวชวด
มชน
ตัวชี้วัด : จดตงและจดประเภทหมู
จัดตั้งแล จัดปร เภทหม่บานและชุ
้านแล ชมชน
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติด

หมู
หม่บาน
้าน 11,14
14
0

54

หมู
หม่บาน
้าน 1,14
1 14

0
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติด

คน

แผนงาน : แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผู้ติดยา
เสพติด
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เด็ก เยาวชน ผู้ใช้แรงงาน และประชาชน
ได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด หมู่บ้าน/ชุมชม พื้นที่
เป้าหมายมีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เด็ก เยาวชน ผู้ใช้แรงงาน และประชาชน
ได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด หมู่บ้าน/ชุมชม พื้นที่
เป้าหมายมีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

- ตวชวด
มชน
ตัวชี้วัด : จดตงและจดประเภทหมู
จัดตั้งแล จัดปร เภทหม่บานและชุ
้านแล ชมชน

- ตัวชี้วัด : จํานวนผู้รับผิดชอบของหน่วยได้เข้ารับการ
อบรมในการบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาแรงงานต่าง
ด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมืองชาวเกาหลีเหนือ
ศปป.2 กอ.รมน.

คน

พ.ร.บ.
ปี 2562

กรอบโครงสร้างในการจัดทําคําของบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2563 ตามผลการทบทวน ของ กอ.รมน.
หมาย
ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
หน่วยนับ หน่วยรับผิดชอบ
เหตุ
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงานฯ

6

โครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2562 ตาม พ.ร.บ.
ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
หน่วยนับ หน่วยรับผิดชอบ
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงานฯ
1. แผนการปฏิบัติงาน
เชิงปริมาณ
- จัดตั้งและจัดประเภทหมู่บ้านและชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยา หมู่บ้าน
เสพติด
1.2 กิจกรรมหลัก
กิจกรรมที่ 1 : การอํานวยการ ประสานงาน และเสริมการ
ปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐด้านยาเสพติด
- ตัวชี้วัด : จํานวนหมู่บ้านเป้าหมายที่ได้การป้องกันและ หมูบ่ ้าน
แก้ไขปัญหายาเสพติด
1) โครงการจัดตั้งหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด
2) โครงการสร้างเครือข่ายผู้นําหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด
3) โครงการรณรงค์ปฏิบัติการจิตวิทยาและประชาสัมพันธ์เพื่อแก้ไขปัญหายา
เสพติด
4) โครงการอํานวยการและบริหารงานเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์ปรับกระบวนการทํางานของกลไกที่เกี่ยวข้อง
ด้านความมั่นคงจากแนวดิ่งสู่แนวราบ
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : สังคมมีความสมานฉันท์ ผู้เห็นต่างทาง
ความคิดของคนในชาติสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ ร่วมกันสร้างความรัก
ความสามัคคี เพื่อนําไปสู่ความมั่นคงของชาติและประโยชน์สุขของประชาชน

1,14
0

1,14
0

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : สังคมมีความสมานฉันท์ ผู้เห็น
ต่างทางความคิดของคนในชาติสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติร่วมกัน
สร้างความรักความสามัคคีเพื่อนําไปสู่ความมั่นคงของชาติและ
ประโยชน์สุขของประชาชน
- ตัวชี้วัด : ความขัดแย้งของประชาชนในมิติพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับ
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมลดลงไม่น้อยกว่า

ศปป 2 กอ.รมน.
กอ รมน
ศปป.2
ศปป.2 กอ.รมน.

1. แผนการปฏิบัติงาน
เชิงปริมาณ
- จัดตั้งและจัดประเภทหมู่บ้านและชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยา หมู่บ้าน
เสพติด
1.2 กิจกรรมหลัก
กิจกรรมที่ 1 : การอํานวยการ ประสานงาน และเสริม
การปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐด้านยาเสพติด
- ตัวชี้วัด : จํานวนหมู่บ้านเป้าหมายที่ได้การป้องกันและ หมูบ่ ้าน
แก้ไขปัญหายาเสพติด
165,504,400 1) …………………………………………………………………………………….………..
34,781,700 2) …………………………………………………………………………………...………..
3,344,300 3) …………………………………………………………………………………….………..
3,017,000 4) …………………………………………………………………………………...………..
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์ปรับกระบวนการทํางานของกลไกที่เกี่ยวข้อง
ด้านความมั่นคงจากแนวดิ่งสู่แนวราบ
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : สังคมมีความสมานฉันท์ ผู้เห็นต่างทาง
ความคิดของคนในชาติสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ ร่วมกันสร้างความ
รักความสามัคคี เพื่อนําไปสู่ความมั่นคงของชาติและประโยชน์สุขของ
ประชาชน

1,14
0

1,14
0
ศปป.2 กอ.รมน.
ศปป.2 กอ.รมน.
ศปป 2 กอ.รมน.
กอ รมน
ศปป.2
ศปป.2 กอ.รมน.

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : สังคมมีความสมานฉันท์ ผู้เห็น
ต่างทางความคิดของคนในชาติสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
ร่วมกันสร้างความรักความสามัคคีเพื่อนําไปสู่ความมั่นคงของชาติ
และประโยชน์สุขของประชาชน
ร้อยละ 5

โครงการท
โครงการที่ 1 : โครงการสรางความรก
โครงการสร้างความรัก ความปรองดองและสราง
ความปรองดองและสร้าง
ความยุติธรรมในสังคมภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อลดความ
ขัดแย้ง

55
5

โครงการท
โครงการที่ 1 : โครงการสรางความรก
โครงการสร้างความรัก ความปรองดองและสราง
ความปรองดองและสร้าง
ความยุติธรรมในสังคมภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อลดความ
ขัดแย้ง

ศปป.2 กอ.รมน.
ศปป.2 กอ.รมน.

พ.ร.บ.
ปี 2562

กรอบโครงสร้างในการจัดทําคําของบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2563 ตามผลการทบทวน ของ กอ.รมน.
หมาย
ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
หน่วยนับ หน่วยรับผิดชอบ
เหตุ
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงานฯ

7

โครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2562 ตาม พ.ร.บ.
ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
หน่วยนับ หน่วยรับผิดชอบ
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงานฯ
1. แผนการปฏิบัติงาน
เชิงปริมาณ
- ความขัดแย้งของประชาชนในมิติพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับ
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมลดลงไม่น้อยกว่า

พ.ร.บ.
ปี 2562

กรอบโครงสร้างในการจัดทําคําของบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2563 ตามผลการทบทวน ของ กอ.รมน.
หมาย
ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
หน่วยนับ หน่วยรับผิดชอบ
เหตุ
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงานฯ
1. แผนการปฏิบัติงาน
เชิงปริมาณ
- ตัวชี้วัด : จํานวนโครงการเพื่อนําไปสู่ความมั่นคงของชาติและประโยชน์สุข
ของประชาชนที่บรรลุวัตถุประสงค์

ร้อยละ 5

เชิงคุณภาพ
- ตัวชี้วัด : ระดับการรับรู้ของภาคประชาชน ในการดําเนินการสร้างความ
ปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ
1.2 กิจกรรมหลัก
กิจกรรมที่ 1 : การสร้างการรับรู้ ส่งเสริมจิตอาสา และความมีส่วนร่วมภาค
ประชาสังคมเพื่อความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ

เชิงคุณภาพ

1.2 กิจกรรมหลัก
กิจกรรมที่ 1 : การสร้างการรับรู้ ส่งเสริมจิตอาสา และ
ความมีส่วนร่วมภาคประชาสังคมเพื่อความปรองดองและ
สมานฉันท์ของคนในชาติ

โครงการ 9

ระดับ

5

เชิงิ ปริิมาณ
- ตัวชี้วัด : ความขัดแย้งของประชาชนในมิติที่เกี่ยวข้องกับ ร้อยละ 5
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมลดลงไม่น้อย
กว่าร้อยละ 5

เชิงิ ปริมิ าณ
- ตัวชี้วัด : จํานวนโครงการเพื่อนําไปสู่ความมั่นคงของชาติและประโยชน์สุข
ของประชาชนที่บรรลุวัตถุประสงค์

- ตัวชี้วัด : ร้อยละของการมีส่วนร่วมในการดําเนินการ
เสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของประชาชน
ร้อยละ 80

- ตัวชี้วัด : ร้อยละของการมีส่วนร่วมในการดําเนินการเสริมสร้างความปรองดอง ร้อยละ 80
และสมานฉันท์ของประชาชนร้อยละ 80

ร้อยละ 80

เชิงคุณภาพ

เชิงคุณภาพ
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับการเข้ามามีบทบาท ร้อยละ 80
ในการสร้างความรักความสามัคคี(Involve)
1) …………………………………………………………………………………….………..
2) …………………………………………………………………………………...………..
3) …………………………………………………………………………………….………..
4) …………………………………………………………………………………...………..

ศปป.1 กอ.รมน.
ศปป.1 กอ.รมน.
ศปป.1 กอ.รมน.
ศปป.1 กอ.รมน.

1,200,000
8,000,000
23,000,000
864,000

ศปป.1 กอ.รมน.
ศปป.1 กอ.รมน.
ศปป.1
ศปป 1 กอ.รมน.
กอ รมน

99,600,000 5) …………………………………………………………………………………...………..
9,000,000 6) …………………………………………………………………………………….………..
16,200,000
16 200 000 7) …………………………………………………………………………………...………..

ศปป.1 กอ.รมน.
ศปป.1 กอ.รมน.
ศปป.1 กอ.รมน.
ศปป.1 กอ.รมน.
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1) การประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลด้านการสร้างความปรองดอง
2) การสื่อมวลชนสัมพันธ์
3) การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และการแถลงผลงาน
4) การจัดทํา Website ประชาสัมพันธ์และติดตามผลการแก้ไขข้อร้องเรียนของ
ประชาชน
5) การสานไทยใจหนี่งเดียวสร้างความสามัคคีปรองดอง
6) การสํารวจทัศนคติของประชาชน
7) การเสรมสรางกลุ
การเสริมสร้างกล่มมวลชนเปนจตอาสาสรางสามคคปรองดอง
มวลชนเป็นจิตอาสาสร้างสามัคคีปรองดอง

โครงการ 9

ศปป.1 กอ.รมน.
ศปป.1 กอ.รมน.
ศปป.1
ศปป 1 กอ.รมน.
กอ รมน
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โครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2562 ตาม พ.ร.บ.
ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
หน่วยนับ หน่วยรับผิดชอบ
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงานฯ
กิจกรรมที่ 2 : การสร้างความรัก ความสามัคคี ฟื้นฟูฐาน
ราก โดยใช้แนวทาง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
เกษตรทฤษฎีใหม่
เชิงปริมาณ
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมี
คุณภาพชีวิตโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจและสังคมเพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80

กิจกรรมที่ 2 : การสร้างความรัก ความสามัคคี ฟื้นฟูฐาน
ราก โดยใช้แนวทาง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และเกษตรทฤษฎีใหม่
เชิงปริมาณ
- ตัวชี้วัด : จํานวนพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ

ร้อยละ 80

เชิงคุณภาพ
- ตัวชี้วัด :
1) การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อความยั่งยืน
2) การเสริมสร้างความรักความสามัคคีระดับตําบล และฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบ
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านความมั่นคง)

ศปป.1 กอ.รมน.
ศปป.1 กอ.รมน.

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองบุคลากรภาครัฐการรักษาความ
มั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ ความมั่นคงชายแดนและทาง
ทะเล

เชิงคุณภาพ
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ
88,000,000 1) …………………………………………………………………………………….………..
27,000,000 2) …………………………………………………………………………………...………..
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านความมั่นคง)

พื้นที่ 550

ร้อยละ 80
ศปป.1 กอ.รมน.
ศปป.1 กอ.รมน.

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองบุคลากรภาครัฐการรักษาความ
มั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ ความมั่นคงชายแดนและ
ทางทะเล

สบค.กอ.รมน.

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินการภาครัฐ
ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ รักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศ
1. แผนการปฏิบัติงาน
1.1 ตัวชี้วัด : ร้อยละกําลังพลได้รับการสนับสนุนตามสิทธิ
1.2 กิจกรรมหลัก
กิจกรรมที่ 1 : รายจ่ายบุคลากรภาครัฐรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศ
1.งบบุคลากร
51,877,300 1) …………………………………………………………………………………….………..

สบค.กอ.รมน.
สบค.กอ.รมน.

5,047,200 2) …………………………………………………………………………………...………..
18,392,000 3) …………………………………………………………………………………….………..

ร้อยละ 100

สบค.กอ.รมน.
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เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินการภาครัฐ
ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ รักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศ
1. แผนการปฏิบัติงาน
1.1 ตัวชี้วัด : ร้อยละกําลังพลได้รับการสนับสนุนตามสิทธิ
ร้อยละ 100
1.2 กิจกรรมหลัก
กิจกรรมที่ 1 : รายจ่ายบุคลากรภาครัฐรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศ
1.งบบุคลากร
1) เงินเดือนข้าราชการ (รวมเงินเดือน+เงินประจําตําแหน่ง+ค่าตอบแทนพิเศษ
เงินเดือนเต็มขั้น)
2) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
3) ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว

พ.ร.บ.
ปี 2562

กรอบโครงสร้างในการจัดทําคําของบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2563 ตามผลการทบทวน ของ กอ.รมน.
หมาย
ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
หน่วยนับ หน่วยรับผิดชอบ
เหตุ
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงานฯ

สบค.กอ.รมน.
สบค.กอ.รมน.
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โครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2562 ตาม พ.ร.บ.
ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
หน่วยนับ หน่วยรับผิดชอบ
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงานฯ

พ.ร.บ.
ปี 2562

2.งบดําเนินงาน

2.งบดําเนินงาน

สบค.กอ.รมน.
สบค.กอ.รมน.
สบค.กอ.รมน.
สบค.กอ.รมน.
สบค.กอ.รมน.
สปง.กอ.รมน.

ร้อยละ 100

กอ.รมน.ภาค 4 สน.

ทบ.

1) …………………………………………………………………………………….………..
สบค.กอ.รมน.
2) …………………………………………………………………………………...………..
สบค.กอ.รมน.
3) …………………………………………………………………………………….………..
สบค.กอ.รมน.
4) …………………………………………………………………………………….………..
สบค.กอ.รมน.
5) …………………………………………………………………………………...………..
สบค.กอ.รมน.
6) …………………………………………………………………………………….………..
สปง.กอ.รมน.
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองบุคลากรภาครัฐการขับเคลื่อน
การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร
ป้
ใ ้ ิ
่
ื่ ป็ ่ ใ ้ ่ ใ
เปาหมายการใหบรการหนวยงาน
: เพอเปนคาใชจายในการ
ดําเนินการภาครัฐ
ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ขับเคลื่อนการ
แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
1. แผนการปฏิบัติงาน
1.1ตัวชี้วัด : ร้อยละกําลังพลได้รับการสนับสนุนตามสิทธิ
ร้อยละ 100
1.2 กิจกรรมหลัก
กิจกรรมที่ 1 : รายจ่ายบุคลากรภาครัฐขับเคลื่อนการ
แก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
กอ.รมน.ภาค 4 สน.
49,800,000 1) …………………………………………………………………………………….………..
682,110,000 2) …………………………………………………………………………………...………..
ทบ.
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองรักษาความมั่นคงและความ
สงบเรียบร้อยภายในความมั่นคงชายแดนและทางทะเล
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : สังคมมีความมั่นคงประชาชนมี
ความปลอดภัย มีกลไกขับเคลื่อนการป้องกันปราบปราม ระงับยับยั้ง
และแก้ไขเหตุการณ์ที่เป็นภัยต่อความมั่นคงภายในประเทศ

609,600
1,974,000
2,754,000
804,000
684,000
960,000
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1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจําตําแหน่ง
2) ค่าเช่าบ้านข้าราชการประจํา
3) ค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการของข้าราชการ กอ.รมน.
4) ค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการลูกจ้าง กอ.รมน.
5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
6) ค่าตอบแทนที่ปรึกษา
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองบุคลากรภาครัฐการขับเคลื่อน
การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร
ป้
ใ ้ ิ
่
ื่ ป็ ่ ใ ้ ่ ใ
เปาหมายการใหบรการหนวยงาน
: เพอเปนคาใชจายในการ
ดําเนินการภาครัฐ
ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ขับเคลื่อนการ
แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
1. แผนการปฏิบัติงาน
1.1ตัวชี้วัด : ร้อยละกําลังพลได้รับการสนับสนุนตามสิทธิ
1.2 กิจกรรมหลัก
กิจกรรมที่ 1 : รายจ่ายบุคลากรภาครัฐขับเคลื่อนการ
แก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
1) การกําลังพลและทรงชีพของ กอ.รมน.ภาค 4 สน.
2) การกําลังพลและทรงชีพของ ทบ.
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองรักษาความมั่นคงและความสงบ
เรียบร้อยภายในความมั่นคงชายแดนและทางทะเล
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : สังคมมีความมั่นคงประชาชนมี
ความปลอดภัย มีกลไกขับเคลื่อนการป้องกันปราบปราม ระงับยับยั้ง
และแก้ไขเหตุการณ์ที่เป็นภัยต่อความมั่นคงภายในประเทศ

กรอบโครงสร้างในการจัดทําคําของบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2563 ตามผลการทบทวน ของ กอ.รมน.
หมาย
ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
หน่วยนับ หน่วยรับผิดชอบ
เหตุ
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงานฯ
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โครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2562 ตาม พ.ร.บ.
ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
หน่วยนับ หน่วยรับผิดชอบ
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงานฯ
- ตัวชี้วัด : ความสําเร็จของแผนงาน/โครงการที่ดําเนินงานจากทุกภาค
ส่วนไม่น้อยกว่า
ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความมั่นคงของรัฐ
1. แผนการปฏิบัติงาน
1.1 ตัวชี้วัด
เชิงคุณภาพ
- ความสําเร็จของแผนงาน/โครงการที่ดําเนินงานจากทุกภาค
ส่วนไม่น้อยกว่า
1.2 กิจกรรมหลัก
กิจกรรมที่ 1 : การสร้างความรัก ความสามัคคีของคนใน
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสําเร็จของกิจกรรมที่ดําเนินการ
ตามแผนการขับเคลื่อนมวลชน ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80
1) การปฏิบัติงานตามแผนการขับเคลื่อนงานด้านมวลชน กอ.รมน.
กิจกรรมที่ 2 : การติดตามตรวจสอบและประเมินแนวโน้ม
ของสถานการณ์
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานที่นําข้อมูล
การประเมินแนวโน้มภัยคุกคามความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักรไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 80

1) การข่าวกรองเพื่อความมั่นคง
2) การข่ายข่าวประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคง
3) การปฏิบัติการข่าวเพื่อความมั่นคง
4) การติดตามสถานการณ์เพื่อความมั่นคง กอ.รมน. ส่วนกลาง
5) โครงการศูนย์มิสกวัน

กิจกรรมที่ 3 : การอํานวยการ ประสานงาน และเสริมการ
ปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80
สมท.กอ.รมน.

ร้อยละ 80

สขว.กอ.รมน.
สขว.กอ.รมน.
สขว.กอ.รมน.
ศตส.กอ.รมน.
สนย.ฯ(กอ.รมน.
ภาค 1)

ศปป.3 กอ.รมน.
ศปป.3 กอ.รมน.

- ตัวชี้วัด : ความสําเร็จของแผนงาน/โครงการที่ดําเนินงานจากทุก
ภาคส่วนไม่น้อยกว่า
ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความมั่นคงของรัฐ
1. แผนการปฏิบัติงาน
1.1 ตัวชี้วัด
เชิงคุณภาพ
- ความสําเร็จของแผนงาน/โครงการที่ดําเนินงานจากทุก
ภาคส่วนไม่น้อยกว่า
1.2 กิจกรรมหลัก
กิจกรรมที่ 1 : การสร้างความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสําเร็จของกิจกรรมที่ดําเนินการตาม แผนการขับเคลื่อน
มวลชน ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80
26,640,000 1) …………………………………………………………………………………….………..
กิจกรรมที่ 2 : การติดตามตรวจสอบและประเมิน
แนวโน้มของสถานการณ์
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานที่นํา
ข้อมูลการประเมินแนวโน้มภัยคุกคามความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักรไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 80
- ตัวชี้วัด : รายงานข่าวสารจากชุดรวบรวมและ
ตรวจสอบข่าวสาร(ชรต.) สามารถนําไปใช้ประโยชน์ใน
การผลิตข่าวกรองได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจํานวน
้
2,000,000 1) …………………………………………………………………………………….………..
28,000,000 2) …………………………………………………………………………………...………..
15,000,000 3) …………………………………………………………………………………….………..
705,000 4) …………………………………………………………………………………...………..
450,000 5) …………………………………………………………………………………...………..
276,000 6) …………………………………………………………………………………….………..
500,000 7) …………………………………………………………………………………...………..

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80
สมท.กอ.รมน.

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

สขว.กอ.รมน.
สขว.กอ.รมน.
สขว.กอ.รมน.
ศตส.กอ.รมน.
สนย.ฯ(กอ.รมน.
ภาค 1)
ศปป.3 กอ.รมน.
ศปป.3 กอ.รมน.
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6) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ
7) การพัฒนาเครือข่ายมวลชนในการฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบสถานการณ์ด้าน
การกอการรายและอาชญากรรมขามชาต
การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ

ร้อยละ 80

พ.ร.บ.
ปี 2562

กรอบโครงสร้างในการจัดทําคําของบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2563 ตามผลการทบทวน ของ กอ.รมน.
หมาย
ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
หน่วยนับ หน่วยรับผิดชอบ
เหตุ
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงานฯ

กิจกรรมที่ 3 : การอํานวยการ ประสานงาน และเสริม
การปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ

11

โครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2562 ตาม พ.ร.บ.
ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
หน่วยนับ หน่วยรับผิดชอบ
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงานฯ
- ตัวชี้วัด : จํานวนกิจกรรมที่ดําเนินการเป็นผลสําเร็จใน
การอํานวยการ ประสานงาน และเสริมการปฏิบัติของ
หน่วยงานรัฐ ไม่ต่ํากว่า 11 กิจกรรม

กิจกรรม 11

- ตัวชี้วัด : จํานวนกิจกรรมที่ดําเนินการเป็นผลสําเร็จใน
การอํานวยการ ประสานงาน และเสริมการปฏิบัติของ
หน่วยงานรัฐ ไม่ต่ํากว่า 11 กิจกรรม

ร้อยละ 90

สนย.กอ.รมน.
สนย.กอ.รมน.
สนย.กอ.รมน.
สบค.กอ.รมน.
สบค.กอ.รมน.
สบค.กอ.รมน.
สบป.กอ.รมน.
ศตส.กอ.รมน.
สํานัก จเร
สนย.กอ.รมน.
สง.โฆษก
สนย.กอ.รมน.
สนย.กอ.รมน.
สนย.กอ.รมน.
สนย.กอ.รมน.
สมท.กอ.รมน.
กพร.กอ.รมน..
กตน.กอ.รมน.
สปง.กอ.รมน.
ศบข.กอ.รมน.
สลก.กอ.รมน.
ศดม.กอ.รมน.
ศดม.กอ.รมน.
ศดม กอ รมน
สบป.ฯ (สขว.กอ.รมน.)

2,559,800
339,800
743,400
75,000
150,000
380,800
470,800
200,000
200,000
35,483,100
800,000
1,000,000
1,200,000
697,200
3,000,000
1,500,000
400,000
1,000,000
10,000,000
6,000,000

กิจกรรม 11

- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสําเร็จในการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ร้อยละ 90
ตามแผนงานประจําปี
1) …………………………………………………………………………………….………..
(1) ……………………………………………………………………………………….
..............................................................................................
(2) …………………………………………………………………………………….
(3) …………………………………………………………………………………….
(4) …………………………………………………………………………………….
(5) …………………………………………………………………………………….
(6) ……………………………………………………………………………………….
(7) ……………………………………………………………………………………….
(8) ……………………………………………………………………………………….
2) …………………………………………………………………………………...………..
3) …………………………………………………………………………………….………..
4) …………………………………………………………………………………...………..
5) …………………………………………………………………………………...………..
6) …………………………………………………………………………………….………..
7) …………………………………………………………………………………...………..
8) …………………………………………………………………………………….………..
9) …………………………………………………………………………………...………..
10) …………………………………………………………………………………...………..
11) …………………………………………………………………………………...………..
12) …………………………………………………………………………………...………..
…………………………………………………………...................…………..………….
…………………………………………………………...................……………………….
…………………………………………………………...................……………………….
…………………………………………………………...................…………..………….
…………………………………………………………...................……………………….

สนย.กอ.รมน.
สนย.กอ.รมน.
สนย.กอ.รมน.
สบค.กอ.รมน.
สบค.กอ.รมน.
สบค.กอ.รมน.
สบป.กอ.รมน.
ศตส.กอ.รมน.
สํานัก จเร
สนย.กอ.รมน.
สง.โฆษก
สนย.กอ.รมน.
สนย.กอ.รมน.
สนย.กอ.รมน.
สนย.กอ.รมน.
สมท.กอ.รมน.
กพร.กอ.รมน..
กตน.กอ.รมน.
สปง.กอ.รมน.

60

- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสําเร็จในการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์
ตามแผนงานประจําปี
1) การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
(1) การฝึกและทดสอบแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
- การฝึกอบรมปฐมนิเทศกําลังพลปฏิบัติงานประจําปี ของ กอ.รมน.
(2) การฝึกอบรมปฐมนิเทศกําลังพลปฏิบัติงานประจําปี ของ กอ.รมน.
(3) การฝึกอบรมจริยธรรมของ กอ.รมน.
(4) การจัดส่งข้าราชการไปอบรมเพื่อพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล กอ.รมน.
(5) การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารงานบุคคล
(6) การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการพัสดุ ของ กอ.รมน.
(7) การฝึกอบรมและฝึกทบทวนชุดติดตามสถานการณ์เคลื่อนที่เร็ว
(8) การสัมมนาเชิงวิชาการ ในการปฏิบัติราชการ กอ.รมน.
2) การอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.)
3) การประชาสัมพันธ์ เพื่อความมั่นคง
4) การประเมินผลการดําเนินงานของ กอ.รมน.
5) การจัดงานสรุปผลการปฏิบัติงาน และแถลงแผนการปฏิบัติงานประจําปี
6) การบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ
7) การปฏิบัติการข่าวสารเพื่อความมั่นคง
8) การ ปจว./ปชส. เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการข่าวสาร
9) การพัฒนาระบบราชการ
10) การตรวจสอบภายใน
11) เงินราชการลับ
12) การอํานวยการและบริหารจัดการอื่น ๆ
- อํานวยการหน่วย (ค่าวัสดุสํานักงาน)
- อํานวยการหน่วย (ค่าวัสดุสํานักงาน)
- อํานวยการหน่วย (ค่าวัสดุสํานักงาน)
- การฝกอบรมระบบเทคโนโลยและการสอสาร
การฝึกอบรมระบบเทคโนโลยีและการสื่อสาร กอ.รมน.
กอ รมน สวนภู
ส่วนภมิมภภาค
าค
(ระดับต้น จนท.) และการประชุมเชิงปฏิบัติการ
- การบํารุงรักษากล้องโทรทัศน์วงจรปิด 64 กล้อง

พ.ร.บ.
ปี 2562

กรอบโครงสร้างในการจัดทําคําของบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2563 ตามผลการทบทวน ของ กอ.รมน.
หมาย
ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
หน่วยนับ หน่วยรับผิดชอบ
เหตุ
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงานฯ

ศบข.กอ.รมน.
สลก.กอ.รมน.
ศดม.กอ.รมน.
ศดม.กอ.รมน.
สบป.ฯ(สขว.กอ.รมน.)

12

โครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2562 ตาม พ.ร.บ.
ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
หน่วยนับ หน่วยรับผิดชอบ
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงานฯ
- การบํารุงรักษาระบบสารสนเทศด้านการข่าว
- การพัฒนาศักยภาพบุคลกรเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะการปฏิบัติงาน
- วิทยาลัยการทัพ หรือวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
- หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง

…………………………………………………………...................……………………….
……………………………………………………………......................................................
...................................................................................................................

สขว.กอ.รมน.
สบค.กอ.รมน.

- การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะนักบริหารระดับกลาง
สบค.กอ.รมน.
สู่ความเป็นเลิศ
- ค่าตอบแทนการอ่านผลงานทางวิชาการ
สบค.กอ.รมน.
- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนประจํา กอ.รมน.
สบค.กอ.รมน.
- การเสริมสร้างองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานของ กอ.รมน.
สนย.กอ.รมน.
- การให้ความรู้ในการปฏิบัติราชการให้แก่ จนท. กอ.รมน.
สํานัก จเร.กอ.รมน.
- การจัดทําคู่มือแนะนําการปฏิบัติราขการ กอ.รมน.
สํานัก จเร.กอ.รมน.
13) การตรวจการปฏิบัติราขการ กอ.รมน.
สํานัก จเร.กอ.รมน.
กิจกรรมที่ 4 : การเสริมสร้างให้ประชาชนตระหนักใน
หน้าที่ที่ต้องพิทักษ์ไว้ซึ่งชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
- ตัวชี้วัด : จํานวนกโครงการเพื่อเสริมสร้างให้ประชาชน โครงการ 5
ตระหนักในหน้าที่ที่ต้องพิทักษ์สถาบันหลักของชาติที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ จํานวน 5 โครงการ
สมท.กอ.รมน.
สมท.กอ.รมน.
สมท.กอ.รมน.
สมท.กอ.รมน.
ศปป.1 กอ.รมน.
กิจกรรม 5

สบป.กอ.รมน.

สขว.กอ.รมน.
สบค.กอ.รมน.

…………………………………………………………...................…………………………………
สบค.กอ.รมน.
…..............….......................................................................….
…………………………………………………………...................…………..………….
สบค.กอ.รมน.
…………………………………………………………...................……………………….
สบค.กอ.รมน.
…………………………………………………………...................……………………….
สนย.กอ.รมน.
…………………………………………………………...................…………..………….
สํานัก จเร.กอ.รมน.
…………………………………………………………...................……………………….
สํานัก จเร.กอ.รมน.
500,000 13) …………………………………………………………………………………...………..
สํานัก จเร.กอ.รมน.
กิจกรรมที่ 4 : การเสริมสร้างให้ประชาชนตระหนักในหน้าที่ที่ต้องพิทักษ์ไว้ซ่งึ
ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
- ตัวชี้วัด : จํานวนโครงการเพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนตระหนักในหน้าที่ที่ต้อง โครงการ 5
พิทักษ์สถาบันหลักของชาติที่บรรลุวัตถุประสงค์ จํานวน 5 โครงการ
6,274,200 1) …………………………………………………………………………………….………..
4,441,000 2) …………………………………………………………………………………...………..
9,000,000 3) …………………………………………………………………………………….………..
10,000,000 4) …………………………………………………………………………………...………..
9,000,000 5) …………………………………………………………………………………...………..
กิจกรรมที่ 5 : การกําลังพล และทรงชีพ
- ตัวชี้วัด : จํานวนกิจกรรมด้านการกําลังพลและทรงชีพที่บรรลุผลสําเร็จ จํานวน กิจกรรม 5
ไม่ต่ํากว่า 5 กิจกรรม
31,041,400 1) …………………………………………………………………………………….………..

สมท.กอ.รมน.
สมท.กอ.รมน.
สมท.กอ.รมน.
สมท.กอ.รมน.
ศปป.1 กอ.รมน.

สบป.กอ.รมน.
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1) โครงการเพชรในตม
2) การเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ
3) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคง
เฉพาะพื้นที่ (พมพ.)
4) การพัฒนาโรงรียนในโครงการกองทุนการศึกษา
5) การขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ใน กอ.รมน.ภาค 1 - 4
กิจกรรมที่ 5 : การกําลังพล และทรงชีพ
- ตัวชี้วัด : จํานวนกิจกรรมด้านการกําลังพลและทรงชีพที่
บรรลุผลสําเร็จ จํานวนไม่ต่ํากว่า 5 กิจกรรม
1) โครงการเช่ารถยนต์จากเอกชนมาใช้ในราชการของ กอ.รมน.ส่วนกลางและ
ภูมิภาค (135 คัน)
2) ค่าจ้างเหมาบริการ
3) การปรนนบตบารุ
งและซอมบารุ
การปรนนิบัติบํารงและซ่
อมบํารงง
4) ค่าวัสดุ เชื้อเพลิงและหล่อลื่น
5) ค่าสาธารณูปโภค

พ.ร.บ.
ปี 2562

กรอบโครงสร้างในการจัดทําคําของบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2563 ตามผลการทบทวน ของ กอ.รมน.
หมาย
ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
หน่วยนับ หน่วยรับผิดชอบ
เหตุ
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงานฯ

สบป.กอ.รมน.
สบป.กอ.รมน.
สบป กอ รมน
สบป.กอ.รมน.
สบป.กอ.รมน.

3,000,000
3,000,000
3 000 000
8,000,000
8,941,500

2) …………………………………………………………………………………...………..
3) …………………………………………………………………………………….………..
4) …………………………………………………………………………………...………..
5) …………………………………………………………………………………...………..

สบป.กอ.รมน.
สบป.กอ.รมน.
สบป กอ รมน
สบป.กอ.รมน.
สบป.กอ.รมน.
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โครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2562 ตาม พ.ร.บ.
ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
หน่วยนับ หน่วยรับผิดชอบ
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงานฯ
6) งบกําลังพลและทรงชีพ กอ.รมน.ภาค/ส่วนแยก/จังหวัด
7) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
กิจกรรมที่ 6 : การประสานงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสําเร็จของการประสานงานด้านการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยตามแผนงานไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80

สบป.กอ.รมน.
สบป.กอ.รมน.

ร้อยละ 80

พ.ร.บ.
ปี 2562

กรอบโครงสร้างในการจัดทําคําของบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2563 ตามผลการทบทวน ของ กอ.รมน.
หมาย
ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
หน่วยนับ หน่วยรับผิดชอบ
เหตุ
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงานฯ

155,105,700 6) …………………………………………………………………………………...………..
658,000 7) …………………………………………………………………………………...………..
กิจกรรมที่ 6 : การประสานงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เชิงปริมาณ
- ตัวชี้วัด : จํานวนโครงการด้านการประสานงานด้านการป้องกันและบรรเทา โครงการ 4
สาธารณภัย ที่บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์
เชิงคุณภาพ
- ตัวชี้วัด : ร้อยละค่าเฉลี่ยความรู้ของผู้เข้ารับการอบรมด้านการป้องกันและ
ร้อยละ 70
บรรเทาสาธารณภัยเพิ่มขึ้น
1,600,000 1) …………………………………………………………………………………….………..
2,000,000 2) …………………………………………………………………………………...………..
3) …………………………………………………………………………………….………..
400 000
400,000

สบป.กอ.รมน.
สบป.กอ.รมน.

1) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3) การติดตาม ประเมินผลแนวทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ กอ.
รมน.
4) การพัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวังป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นในชุมชน
กิจกรรมที่ 7 : การประสานงานด้านการแก้ไขปัญหาการ
ก่อการร้าย และอาชญากรรมข้ามชาติ
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสําเร็จของกิจกรรมประสานงาน ร้อยละ 80
ด้านการแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้าม
ชาติตามแผนงาน ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80

ศปป.1 กอ.รมน.
ศปป.1 กอ.รมน.

1) การเสริมสร้างความตระหนักรู้ ปลูกจิตสํานึกในการเฝ้าระวัง ติดตาม
ตรวจสอบสถานการณ์ด้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ
2) การประเมินผลโครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชนในการเผ้าระวัง ติดตาม
ตรวจสอบ สถานการณ์ด้านการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ
กิจกรรมที่ 8 : การประสานงานเพื่อป้องกัน ยับยั้ง และ
ขจัดการทําประมงที่ผิดกฎหมาย (IUU Fishing)
- ตัวชี้วัด : จํานวนครั้งในการจัดประชุมคณะทํางานด้าน
การทําการประมงผิดกฎหมาย จํานวน 2 ครั้ง
1) การประสานงานและแก้ไขปัญหาการทําประมงผิดกฎหมาย
2) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการทําประมงผิดกฎหมาย
3) การพฒนาเครอขายมวลชนในการเฝาระวง
การพัฒนาเครือข่ายมวลชนในการเฝ้าระวัง ตดตาม
ติดตาม ตรวจสอบสถานการณ
ตรวจสอบสถานการณ์
ด้านการทําประมงผิดกฎหมาย

ศปป.3 กอ.รมน.

500,000 1) …………………………………………………………………………………….………..

ศปป.3 กอ.รมน.

ศปป.3 กอ.รมน.

600,000 2) …………………………………………………………………………………...………..

ศปป.3 กอ.รมน.

ศปป.3 กอ.รมน.
ศปป.3 กอ.รมน.
ศปป.3
ศปป 3 กอ.รมน.
กอ รมน

กิจกรรมที่ 8 : การประสานงานเพื่อป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการทําประมงที่ผิด
กฎหมาย (IUU Fishing)
- ตัวชี้วัด : จํานวนครั้งในการจัดประชุมคณะทํางานด้านการทําการประมงผิด
กฎหมาย จํานวน 2 ครั้ง
100,000 1) …………………………………………………………………………………….………..
500,000 2) …………………………………………………………………………………...………..
800,000
800 000 3) …………………………………………………………………………………….………..

ศปป.1 กอ.รมน.

2

6,000,000 4) …………………………………………………………………………………...………..
กิจกรรมที่ 7 : การประสานงานด้านการแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย และ
อาชญากรรมข้ามชาติ
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสําเร็จของกิจกรรมประสานงานด้านการแก้ไขปัญหา
การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติตามแผนงาน ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80

ศปป 1 กอ.รมน.
กอ รมน
ศปป.1
ศปป.1 กอ.รมน.

ร้อยละ 80

ครั้ง

2
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ครั้ง

ศปป 1 กอ.รมน.
กอ รมน
ศปป.1

ศปป.1 กอ.รมน.
ศปป.1 กอ.รมน.

ศปป.3 กอ.รมน.
ศปป.3 กอ.รมน.
ศปป.3
ศปป 3 กอ.รมน.
กอ รมน
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โครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2562 ตาม พ.ร.บ.
ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
หน่วยนับ หน่วยรับผิดชอบ
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงานฯ

ครั้ง

ศปป.3 กอ.รมน.
ศปป.3 กอ.รมน.
ศปป.3 กอ.รมน.

กิจกรรมที่ 9 : การประสานงานด้านการแก้ไขปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญา
- ตัวชี้วัด : จํานวนครั้งในการจัดประชุมคณะทํางานด้านการละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญา จํานวน 2 ครั้ง
300,000 1) …………………………………………………………………………………….………..
500,000 2) …………………………………………………………………………………...………..
1,600,000 3) …………………………………………………………………………………….………..

สบป.กอ.รมน.

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ประชาชนในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้สามารถดํารงชีวิตประจําวันได้ตามปกติสุขมากขึ้น
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดน
72
ภาคใต้ที่มีต่อการแก้ไขปัญหาตามยุทธศาสตร์
ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
1. แผนการปฏิบัติงาน
1.1 ตัวชี้วัด
เชิงคุณภาพ
- ความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดน
72
ภาคใต้ที่มีต่อการแก้ไขปัญหาตามยุทธศาสตร์
1.2 กิจกรรมหลัก
กิจกรรมที่ 1 : งานเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐ และการ
ขับเคลื่อนนโยบาย
ร้อยละ 70
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่
จชต.ที่มีต่อการแก้ปัญหา ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 70
37,200,000 1) …………………………………………………………………………………….………..

2

ร้อยละ 72

ร้อยละ 72

ร้อยละ 70

กจกรรมท
เพอ่อ
กิจกรรมที่ 2 : การกาลงพลและการดาเนนงาน
การกําลังพลแล การดําเนินงาน เพื
รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ครั้ง

2
ศปป.3 กอ.รมน.
ศปป.3 กอ.รมน.
ศปป.3 กอ.รมน.
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กิจกรรมที่ 9 : การประสานงานด้านการแก้ไขปัญหาการ
ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
- ตัวชี้วัด : จํานวนครั้งในการจัดประชุมคณะทํางานด้าน
การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา จํานวน 2 ครั้ง
1) การประสานงานและแก้ไขปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
2) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
3) การพัฒนาเครือข่ายมวลชนในการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบสถานการณ์
ด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ประชาชนในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้สามารถดํารงชีวิตประจําวันได้ตามปกติสุขมากขึ้น
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ที่มีต่อการแก้ไขปัญหาตามยุทธศาสตร์
ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
1. แผนการปฏิบัติงาน
1.1 ตัวชี้วัด
เชิงคุณภาพ
- ความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ที่มีต่อการแก้ไขปัญหาตามยุทธศาสตร์
1.2 กิจกรรมหลัก
กิจกรรมที่ 1 : งานเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐ และการ
ขับเคลื่อนนโยบาย
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่
จชต.ที่มีต่อการแก้ปัญหา ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 70
1) โครงการเช่ารถยนต์จากเอกชนมาใช้ในราชการของ กอ.รมน.ภาค 4 สน.
(160 คัน)
กจกรรมท
เพอรกษา
กิจกรรมที่ 2 : การกาลงพลและการดาเนนงาน
การกําลังพลแล การดําเนินงาน เพื
่อรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

พ.ร.บ.
ปี 2562

กรอบโครงสร้างในการจัดทําคําของบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2563 ตามผลการทบทวน ของ กอ.รมน.
หมาย
ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
หน่วยนับ หน่วยรับผิดชอบ
เหตุ
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงานฯ

สบป.กอ.รมน.
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โครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2562 ตาม พ.ร.บ.
ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
หน่วยนับ หน่วยรับผิดชอบ
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงานฯ
- ตัวชี้วัด : ร้อยละกําลังพลได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ร้อยละ 100
ตามสิทธิ ร้อยละ 100
1) การกําลังพลและการดําเนินงานของ กอ.รมน.ภาค 4 สน.
กอ.รมน.ภาค4 สน.
2) การกําลังพลและการดําเนินงานของ ทบ.
ทบ.
3) การกําลังพลและการดําเนินงานของ ทร.
ทร.
4) การกําลังพลและการดําเนินงานของ ทอ.
ทอ.
5) การกําลังพลและการดําเนินงานของ กกล.ตร.จชต.
กกล.ตร.จชต.
6) การกําลังพลและการดําเนินงานของ ศอ.บต.สน.
ศอ.บต.สน.
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ําและสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทาง
ชีวภาพคงความอุดมสมบูรณ์ ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืน

ไร่ 100,000

ไร่ 100,000

ร้อยละ 80

597,023,500
2,945,149,600

227,194,000
159,275,000
475,618,100
11,300,400

- ตัวชี้วัด : ร้อยละกําลังพลได้รับการสนับสนุน
งบประมาณตามสิทธิ ร้อยละ 100
1) …………………………………………………………………………………….………..
2) …………………………………………………………………………………...………..
3) …………………………………………………………………………………….………..
4) …………………………………………………………………………………….………..
5) …………………………………………………………………………………...………..
6) …………………………………………………………………………………….………..
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ําและสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการ
ทําลายทรัพยากรธรรมชาติ
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลาย
ทางชีวภาพคงความอุดมสมบูรณ์ ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร
- ตัวชี้วัด :...
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าและพื้นที่สีเขียวได้รับการปกป้องและฟื้นฟูเพิ่มขึ้น
โครงการที่ 1 : การป้องกันและฟื้นฟูป่าไม้ พื้นที่สีเขียวและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
1. แผนการปฏิบัติงาน
1.1 ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
- พื้นที่ป่าและพื้นที่สีเขียวได้รับการปกป้องและฟื้นฟูเพิ่มขึ้น
1.2 กิจกรรมหลัก
กิจกรรมที่ 1 : เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขด้านสิ่งแวดล้อม
พลังงาน อาหาร น้ํา
- ตัวชี้วัด : ความสําเร็จของกิจกรรมในการขับเคลื่อนงานเพื่อการพัฒนา
ทรพยากรนา
พลงงาน
ทรัพยากรน้ํา สิสงแวดลอม
่งแวดล้อม พลั
งงาน และอาหาร รอยละ
ร้อยละ 80

ร้อยละ 100
กอ.รมน.ภาค4 สน.
ทบ.
ทร.
ทอ.
กกล.ตร.จชต.
ศอ.บต.สน.

ไร่

100,000

ไร่

100,000
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เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร
- ตัวชี้วัด :...
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าได้รับการปกป้องและฟื้นฟูเพิ่มขึ้น
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและฟื้นฟูป่าไม้และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
1. แผนการปฏิบัติงาน
1.1 ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
- พื้นที่ป่าได้รับการปกป้องและฟื้นฟูเพิ่มขึ้น
1.2 กิจกรรมหลัก
กิจกรรมที่ 1 : ผนึกกําลังเพื่อการป้องกันและแก้ไขด้าน
สิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสําเร็จของกิจกรรมในการ
ขบเคลอนงานเพอการพฒนาทรพยากรนา
ขับเคลื่อนงานเพื่อการพัฒนาทรัพยากรน้ํา สงแวดลอม
สิ่งแวดล้อม
พลังงาน และอาหาร ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80

พ.ร.บ.
ปี 2562

กรอบโครงสร้างในการจัดทําคําของบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2563 ตามผลการทบทวน ของ กอ.รมน.
หมาย
ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
หน่วยนับ หน่วยรับผิดชอบ
เหตุ
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงานฯ

ร้อยละ 80

16

โครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2562 ตาม พ.ร.บ.
ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
หน่วยนับ หน่วยรับผิดชอบ
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงานฯ
ศปป.4 กอ.รมน.

ไร่ 100,000

จุฑามาศ (ปฏิทิน)หน่วยทบทวนและปรับปรุงเป้าหมายผลผลิต ของ นขต.กอ.รมน. (5 ต.ค.61) สงป301 ทบทวนส่งสํานักงบประมาณ

ศปป.4 กอ.รมน.
ศปป.4 กอ.รมน.
ศปป.4 กอ.รมน.
ศปป.4 กอ.รมน.

12,405,700 1) …………………………………………………………………………………….………..
กิจกรรมที่ 2 : เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทําลาย
ป่าไม้ และทรัพยากรธรรมชาติ
- ตัวชี้วัด : จํานวนพื้นที่ป่าไม้และพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น จํานวน 100,000 ไร่
27,648,000 1) …………………………………………………………………………………….………..
14,059,100 2) …………………………………………………………………………………...………..
20,000,000 3) …………………………………………………………………………………….………..
2,100,000 4) …………………………………………………………………………………….………..

ศปป.4 กอ.รมน.

ไร่

100,000
ศปป.4 กอ.รมน.
ศปป.4 กอ.รมน.
ศปป.4 กอ.รมน.
ศปป.4 กอ.รมน.
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1) การเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนกลไกการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม
พลังงาน และอาหาร
กิจกรรมที่ 2 : ผนึกกําลังป้องกันและปราบปรามการบุกรุก
ทําลายทรัพยากรป่าไม้
- ตัวชี้วัด : จํานวนพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น จํานวน 100,000 ไร่
1) การเพิ่มประสิทธิภาพป้องกันปราบปรามการบุกรุกและทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ
2) การเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ
3) การประเมินผลการปฏิบัติการตามแผนแม่บท
4) การขับเคลื่อนกลไกการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงพิเศษ

พ.ร.บ.
ปี 2562

กรอบโครงสร้างในการจัดทําคําของบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2563 ตามผลการทบทวน ของ กอ.รมน.
หมาย
ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
หน่วยนับ หน่วยรับผิดชอบ
เหตุ
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงานฯ
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(แบบฟอร์มการเขียนโครงการ)
ชื่อผลผลิต/โครงการ.................................................................................
ชื่อ กิจกรรม..............................................................................
1.ชื่อโครงการ..................................................................................................................................................
2.หลักการและเหตุผล
.................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
3.วัตถุประสงค์
.................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
4.เป้าหมาย
.................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
5.วิธีดําเนินการ
.................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
6.ระยะเวลาดําเนินการ
.................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
7.งบประมาณ (มีรายละเอียดงบประมาณประกอบ)
.................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
8.ผู้รับผิดชอบโครงการ
.................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
9.หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน
.................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
10.การประเมินผล (กําหนดตัวชี้วัด) เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ
.................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
11.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดําเนินโครงการ
.................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
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รายละเอียดการเขียนโครงการ
ชื่อผลผลิต/โครงการ ระบุชื่อผลผลิต/โครงการ
ชื่อกิจกรรม ระบุชื่อกิจกรรม
1. ชื่อโครงการ ระบุชื่อโครงการให้สื่อถึงกิจกรรมที่กําหนด
2. หลักการและเหตุผล เป็นการชี้แจงรายละเอียดของปัญหาและความจําเป็นที่เกิดขึ้นที่จะต้อง
แก้ไข ตลอดจน ชี้แจงถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการดําเนินงานตามโครงการและหากเป็นโครงการที่จะ
ดําเนินการ ตามนโยบาย หรือสอดคล้องกับแผนต่าง ๆ ก็ควรชี้แจงด้วย รวมทั้งระบุด้วยว่าเป็นผลผลิตใดของ
กอฺ.รมน. ทั้งนี้ผู้เขียนโครงการ บางท่านอาจจะเพิ่มเติมข้อความว่าถ้าไม่ทําโครงการดังกล่าวผลเสียหายโดยตรง
หรือผลเสียหายในระยะยาวจะเป็นอย่างไร เพื่อให้ผู้อนุมตั ิโครงการได้เห็นประโยชน์ของโครงการกว้างขวางขึ้น
3. วัตถุประสงค์ เป็นการบอกให้ทราบว่า การดําเนินงานตามโครงการนั้นมีความต้องการให้อะไร
เกิดขึ้น วัตถุประสงค์ที่ควรจะระบุไว้ควรเป็นวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ปฏิบัติได้และวัดและประเมินผลได้ ในระยะ
หลัง ๆ นี้นักเขียนโครงการที่มีผู้นิยมชมชอบมักจะเขียนวัตถุประสงค์เป็นวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม คือเขียนให้
เป็นรูปธรรมมากกว่าเขียนเป็น นามธรรม การทําโครงการหนึ่ง ๆ อาจจะมีวัตถุประสงค์ มากกว่า 1 ข้อได้ แต่
ทั้งนี้การเขียนวัตถุประสงค์ไว้มาก ๆ อาจจะทําให้ผู้ปฏิบัติมองไม่ชัดเจน และอาจ จะดําเนินการให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ไม่ได้ ดังนั้นจึงนิยมเขียนวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน-ปฏิบัติได้-วัดได้ เพียง 1-3 ข้อ
4. เป้าหมาย ให้ระบุว่าจะดําเนินการสิ่งใด โดยพยายามแสดงให้ปรากฏเป็นรูปตัวเลขหรือจํานวนที่
จะทําได้ภายในระยะเวลาที่กําหนด การระบุเป้าหมาย ระบุเป็นประเภทลักษณะและปริมาณ ให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และความสามารถในการทํางานของผู้รับผิดชอบโครงการ
5. วิธีดําเนินการ (หรืองานหรือขั้นตอนการดําเนินงาน) คืองานหรือภารกิจซึ่งจะต้องปฏิบัติ
ในการดําเนินโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ จะรวบรวมกิจกรรมทุกอย่างไว้แล้วนํามาจัดลําดับว่าควรจะทํา
สิ่งใด ก่อน-หลัง หรือพร้อม ๆ กัน แล้วเขียนไว้ตามลําดับ จนถึงขั้นตอนสุดท้ายที่ทําให้โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์
6. ระยะเวลาการดําเนินงาน คือการระบุระยะเวลาตั้งแต่เริ่มต้นโครงการจนเสร็จสิน้ โครงการ
ปัจจุบันนิยมระบุ วัน-เดือน-ปี ที่เริ่มต้นและเสร็จสิ้น
7. งบประมาณ เป็นการประมาณการค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นของโครงการ โดยจัดทําเป็นผนวก/อนุผนวก
ประกอบดังนี้
7.1 ผนวก ก สรุปความต้องการงบประมาณในแต่ละงาน หรือแต่ละขั้นตอน โดยแจง
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละงานโดยกําหนดเป็น อนุผนวก ต่างๆ
7.1.1 อนุผนวก 1 สรุปความต้องการงบประมาณด้านการฝึกอบรม สัมมนา (ถ้ามี)
7.1.2 อนุผนวก 2 สรุปความต้องการงบประมาณด้านการประชาสัมพันธ์ (ถ้ามี)
7.1.3 อนุผนวก 3 งานอื่นๆ
8. เจ้าของโครงการหรือผู้รับผิดชอบโครงการ เป็นการระบุเพื่อให้ทราบว่าหน่วยงานใดเป็น
เจ้าของหรือผู้รับผิดชอบโครงการ โครงการย่อย ๆ บางโครงการระบุเป็นชื่อบุคคลผู้รับผิดชอบเป็นรายโครงการ
ได้
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9. หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน เป็นการให้แนวทางแก่ผู้อนุมัตแิ ละผู้ปฏิบัติว่าในการดําเนินการ
โครงการนั้น ควรจะประสานงานและขอความร่วมมือกับหน่วยงานใดบ้าง เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
10. การประเมินผล บอกแนวทางว่าการติดตามประเมินผลควรทําอย่างไรในระยะเวลาใดและใช้
วิธีการ อย่างไร จึงจะเหมาะสม ซึ่งผลของการประเมินสามารถนํามาพิจารณาประกอบการดําเนินการ และ
กําหนดตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ สามารถวัดได้อย่างเป็นรูปธรรม
11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั เมื่อโครงการนั้นเสร็จสิ้นแล้ว จะเกิดผลอย่างไรบ้างใครเป็นผู้
ได้รับ เรื่องนี้สามารถเขียนทั้งผลประโยชน์โดยตรง/ทางอ้อมและในด้านผลกระทบหรือเงื่อนไขที่เกิดขึ้นจากการ
ดําเนินโครงการ
……………………………………………………………………..
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ผนวก ก : สรุปความต้องการงบประมาณ ประกอบโครงการ.............
ลําดับ

รายการปฏิบัติ

งบประมาณ (บาท)

หมายเหตุ

1

การฝึกอบรม

รายละเอียดตามอนุผนวก 1

2

การประชาสัมพันธ์

รายละเอียดตามอนุผนวก 2

3

การ............................

รายละเอียดตามอนุผนวก 3

ฯลฯ

รวมทั้งสิ้น
ตรวจถูกต้อง
(ลงชื่อ)...............................
(.................................)
ตําแหน่ง .....................

อนุผนวก 1 : สรุปความต้องการงบประมาณด้านการฝึกอบรม สัมมนา (ถ้ามี)
รายละเอียดงบประมาณ 2563

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/
กิจกรรม/งบรายจ่าย/โครงการ
หลักสูตร/รายการ

ครั้ง/รุ่น

คน

วัน
หรือ ชม.

อัตราที่ตั้ง

เกณฑ์
มาตรฐาน

รวมเงิน

สถานที่
ดําเนินการ

กลุ่มเป้าหมาย

คําชี้แจง (เหตุผลความจําเป็น
และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)

1. โครงการฝึกอบรม
ในประเทศ
- ค่าวิทยากร
- ค่าที่พัก
- ค่าพาหนะ
- ค่าอาหาร
- ค่าอาหาร
- ค่าอาหารว่าง
- ค่าวัสดุ
- ค่าเช่าสถานที่
- ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด
- ค่าตกแต่งสถานที่
- ค่า สป.3
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อนุผนวก 2 : สรุปความต้องการงบประมาณด้านการประชาสัมพันธ์ (ถ้ามี)
รายละเอียดงบประมาณปี 2561

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/
กิจกรรม/งบรายจ่าย/โครงการ
หลักสูตร/รายการ
1. โครงการฝึกอบรม

งบประมาณ
ปี 2561

จํานวน(นาที/
คอลัมน์/..) ต่อครั้ง

ครั้ง

อัตราที่ตั้ง

เกณฑ์
มาตรฐาน

รวมเงิน

ช่วงเวลา

คําชี้แจง (เหตุผลความจําเป็น
และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)
วัตถุประสงค์

- สื่อวิทยุ (สถานีราชการ)

…………………………………………………

จ้างผลิตสปอตความยาว 60 นาที

…………………………………………………

ค่าเช่าเวลาออกสถานี

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- สื่อโทรทัศน์ (สถานีราชการ)
จ้างผลิตสปอตความยาว 60 นาที

…………………………………………………
………………………………………………

ค่าเช่าเวลาออกสถานี
- การจัดนิทรรศการ
ฯลฯ
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ผนวก ข : แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
หน่วย : ……………………………………………………………………………………
สังกัด : ……………………………………....................................…………………
ยุทธศาสตร์
ผลผลิต/กิจกรรม
โครงการ/ตัวชี้วัด/การปฏิบัติงาน
ยุทธศาสตร์ :........................................................................................
ผลผลิต/โครงการ : ............................................................................
กิจกรรม : ....................................................................................
1. การ...........................................................................................
1.1 ตัวชี้วัด
1.1.1 ………………………………………………………………………………… .
1.1.2 ………………………………………………………………………………… .
ฯลฯ
1.2 การปฏิฏบัติงาน
1.2.1 ................................................................
1.2.2 ................................................................
ฯลฯ
2. การ...........................................................................................
2.1 ตัวชี้วัด
2.1.1 ………………………………………………………………………………… .
2.1.2 ………………………………………………………………………………… .
ฯลฯ
2.2 การปฏิบัติงาน
2.2.1 ................................................................
2.2.2 ................................................................
ฯลฯ

หน่วยนับ

รวมทั้งสิ้น

ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)

เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย

งบประมาร

ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)
เป้าหมาย งบประมาณ

บาท

บาท
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ตรวจถูกต้อง
(ลงชื่อ).....................................
(...................................)
ตําแหน่ง...................................................

5

แบบ สงป. 301
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตําแหน่ง)

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม

รวมทั้งสิ้น

หน่วยนับ
แผน

ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)
ผล

แผน

ผล

ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)
แผน

ผล

ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)
แผน

ผล

ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)
แผน

ผล

โครงการที่ 1 :
1. แผนการปฏิบัติงาน
1.1 ตัวชี้วัด : ………………………………………………………………………………………..
1.1.1 ปริมาณ : ………………………………………………………………………………….
1.1.2 คุณภาพ : ………………………………………………………………………………….
1.1.3 เวลา : ……………………………………………………………………………………..
1.1.4 ค่าใช้จ่าย : ………………………………………………………………………………..
1.2 กิจกรรมหลัก
1.2.1 กิจกรรมหลักที่ 1: ………………………………………………………………………
1.2.2 กิจกรรมหลักที่ 2: ………………………………………………………………………
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1)
2.1 เงินงบประมาณ
2.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1: .............................................................
2.1.2 กิจกรรมหลักที่ 2: .............................................................
2.2 เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีที่ผ่านมา

ประมวลผลมาจากแบบ สงป. 302

2.3 เงินนอกงบประมาณ

ประมวลผลมาจากแบบ สงป. 302

รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น
สํานักงบประมาณ สํานักนายกรัฐมนตรี
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แบบ สงป. 301
สําหรับส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
คําชี้แจงเพิ่มเติม

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข

ผู้รายงาน : ……………………………………………………………………………...

หัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : ……………………………………………………………………………..

( ……………………………………………………………………... )

( ……………………………………………………………………..... )

ตําแหน่ง : ……………………………………………………………………………..

ตําแหน่ง :

……………………………………………………………………………....................

วัน/เดือน/ปี : ………………………………………………………….. โทร : ………………….........................

วัน/เดือน/ปี : ………………………………………………………….. โทร : ………………….........................

สําหรับสํานักงบประมาณ
ความเห็นหรือข้อสังเกต

ผู้พิจารณา : ……………………………………………………………………………..
( ……………………………………………………………………..... )

ผู้ให้ความเห็นชอบ : ……………………………………………………………………………..
( ……………………………………………………………………..... )

ตําแหน่ง : ……………………………………………………………………………......

ตําแหน่ง : ……………………………………………………………………………....................

วัน/เดือน/ปี : ………………………………………………………….. โทร : ………………….........................

วัน/เดือน/ปี : ………………………………………………………….. โทร : ………………….........................
สํานักงบประมาณ สํานักนายกรัฐมนตรี
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อัตราคาใชจายในการพิจารณางบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ 2563

อัตราค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม สัมมนา
ในการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี
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1. การฝึกอบรมในประเทศ
รายการ
1. การฝึกอบรมข้าราชการในประเภท ก
ประกอบด้วยค่าใช้จ่าย ดังนี้
1.1 ค่าสมนาคุณวิทยากร
- วิทยากรที่เป็นบุคลากรของรัฐ
(หมายความว่า ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง
ของส่วนราชการหน่วยงานอิสระตาม รัฐธรรมนูญ
องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐ)
- วิทยากรที่มิใช่บุคคลดังกล่าวข้างต้น
1.2 ค่าอาหาร
- จัดครบทุกมื้อ
- จดไมครบทุ
จัดไม่ครบทกมื
กมอ้อ
1.3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
1.4 ค่าเช่าที่พัก
- พักคนเดียว
- พัก 2 คน ๆ ละ
1.5 ค่ายานพาหนะ
- ค่ารถโดยสาร (รถตู้) + ค่าน้ํามัน
- ค่าโดยสารเครื่องบิน

หน่วย

อัตราค่าใช้จ่าย (บาท)
สถานที่ราชการ สถานที่เอกชน

ชั่วโมงละ
ชั่วโมงละ

ไม่เกิน 800
ไม่เกิน 1,600

ไม่เกิน 800
ไม่เกิน 1,600

-

ไม่เกิน 270
มื้อ/คน
ไม่เกิน 270
ไมเกน
มื้อ/คน
ไม่เกิน 35

ไม่เกิน 1,000
วัน/คน
ไม่เกิน 500
ไมเกน
วัน/คน
ไม่เกิน 50

มื้อ/คน
วัน
วัน

ไม่เกิน 2,000
ไม่เกิน 1,100

วัน/คัน
เที่ยว/คน

2,500
2,500

2,500
2,500

เที่ยว/คน

200

200

(ตั้งในอัตราชั้นประหยัด ตาม มติ ครม. วันที่ 24 พ.ย. 2552
เรื่อง มาตรการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่าย เว้นแต่ ผู้ดํารงตําแหน่ง
นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี ประธานศาลฏีกา
รองประธานศาลฎีกา ประธานรัฐสภา รองประธานรัฐสภา
ประธานวุฒิสภา รองประธานวุฒิสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร รัฐมนตรี ปลัดกระทรวงและอธิบดี
หรือผู้ดํารงตําแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
ปลัดกระทรวง หรืออธิบดี จะเบิกค่าโดยสารเครื่องบินในอัตราที่
ตนเองมีสิทธิหรือในอัตราต่ํากว่าที่ตนเองมีสิทธิได้รับก็ได้)

- ค่าแท็กซี่
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รายการ
1.6 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
- ค่าเอกสารและค่าเบ็ดเตล็ด
- ค่ากระเป๋าเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม

หน่วย

อัตราค่าใช้จ่าย (บาท)
สถานที่ราชการ สถานที่เอกชน

คน/หลักสูตร
ใบ

100
-

100
-

ชั่วโมงละ
ชัวั่ โมงละ
โ

ไม่เกิน 600
ไ เ่ กินิ 1,200
ไม่
1 200

ไม่เกิน 600
ไ เ่ กินิ 1,200
ไม่
1 200

-

ไม่เกิน 200

ไม่เกิน 700
วัน/คน
ไม่เกิน 500
วัน/คน
ไม่เกิน 50

(ไม่ตั้งค่ากระเป๋าเอกสารตามข้อสังเกตของคณะอนุกรรมาธิการ
ฝึกอบรม สัมมนาฯ ปี 2553) ให้ระบุรายละเอียดค่าใช้จ่าย
กรณีที่เสนอขอตั้งงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ หากไม่สามารถ
จําแนกรายละเอียดได้ให้ตั้งงบประมาณได้ไม่เกิน 5,000 บาท

2.การฝึกอบรมข้าราชการประเภท ข และการฝึกอบรมบุคคลภายนอก
ประกอบด้วยค่าใช้จ่าย ดังนี้
2.1 ค่าสมนาคุณวิทยากร
- วิทยากรที่เป็นบุคลากรของรัฐ
(หมายความว่า ข้าราชการทุกประเภท รวมทั้งพนักงาน
ลูกจ้างของ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ)
- วิทิ ยากรทีีม่ ิใช่บ่ ุคคลดังั กล่า่ วข้า้ งต้น้
2.2 ค่าอาหาร
- จัดครบทุกมื้อ

มื้อ/คน

- จัดไม่ครบทุกมื้อ

-

ไม่เกิน 200
มื้อ/คน

2.3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
2.4 ค่าเช่าที่พัก
- พักคนเดียว
- พัก 2 คน ๆ ละ
2.5 ค่ายานพาหนะ
- ค่ารถโดยสาร (รถบัส) + ค่าน้ํามัน
- ค่าแท็กซี่
2.6 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
- ค่าเอกสารและค่าเบ็ดเตล็ด
- ค่ากระเป๋าเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
(ไม่ตั้งค่ากระเป๋าเอกสารตามข้อสังเกตของคณะอนุกรรมาธิการ
ฝึกอบรม สัมมนาฯ ปี 2553) ให้ระบุรายละเอียดค่าใช้จ่าย
กรณีที่เสนอขอตั้งงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ หากไม่สามารถ
จําแนกรายละเอียดได้ให้ตั้งงบประมาณได้ไม่เกิน 5,000
จาแนกรายละเอยดไดใหตงงบประมาณไดไมเกน
5 000 บาท

มื้อ/คน

ไม่เกิน 35

วัน
วัน

ไม่เกิน 1,200
ไม่เกิน 750

วัน/คัน
เที่ยว/คน

13,400
200

13,400
200

คน/หลักสูตร
ใบ

70
-

70
-

78
2. การฝึกอบรมในต่างประเทศ
รายการ
1. การฝึกอบรมข้าราชการประเภท ก ประกอบด้วยค่าใช้จ่าย ดังนี้
1.1 ค่าอาหาร
1.2 ค่าเช่าที่พัก
- พักคนเดียว
ประเภท ก
ประเภท ข
ประเภท ค
- พัก 2 คน ๆ ละ
ประเภท ก
ประเภท ข
ประเภท ค
1.3 ค่ายานพาหนะ
- คาโดยสารเครองบน
ค่าโดยสารเครื่องบิน (ตงในอตราชนธุ
(ตั้งในอัตราชั้นธรกิ
รกจจ ตามขอสงเกต
ตามข้อสังเกต

หน่วย

อัตราการใช้จ่าย
(บาท)

วัน/คน

ไม่เกิน 2,500

วัน
วัน
วัน

ไม่เกิน 8,000
ไม่เกิน 5,600
ไม่เกิน 3,600

วัน
วัน
วัน

ไม่เกิน 5,600
ไม่เกิน 3,900
ไม่เกิน 2,500

เที่ยว/คน

400

ครั้ง/คน
ครั้ง/คน

1,000
1,000

วัน/คน

ไม่เกิน 2,500

วัน
วัน
วน
วัน

ไม่เกิน 6,000
ไม่เกิน 4,000
ไมเกน
ไม่เกิน 2,400

คณะกรรมาธิการ ฯ ปี 2552 - 2553 ชั้นหนึ่งกําหนดให้เฉพาะ
บุคคลสําคัญของประเทศเท่านั้น เช่น ประมุขของฝ่ายบริหาร
ตุลาการ และนิติบัญญัติรวมถึงคณะรัฐมนตรี เป็นต้น)

- ค่าแท็กซี่ไปสนามบิน
1.4 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
1.4.1 ค่าลงทะเบียน
(ตั้งให้เท่าที่จ่ายจริงในอัตราที่หน่วยงานผู้จัดเรียกเก็บ)
1.4.2 ค่าธรรมเนียมเข้าประเทศ (วีซ่า) (ตั้งให้เท่าที่จ่ายจริง)
1.4.3 ค่าธรรมเนียมในการจัดทําหนังสือเดินทางราชการ
(Official Passport)
1.4.4 ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน
2. การฝึกอบรมข้าราชการประเภท ข และการฝึกอบรมบุคคลภายนอก
ประกอบด้วยค่าใช้จ่าย ดังนี้
2.1 ค่าอาหาร
2.2 ค่าเช่าที่พัก
- พักคนเดียว
ประเภท ก
ประเภท ข
ประเภท ค
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รายการ
- พัก 2 คน ๆ ละ
ประเภท ก
ประเภท ข
ประเภท ค
2.3 ค่ายานพาหนะ
- ค่าโดยสารเครื่องบิน
- ค่าแท็กซี่ไปสนามบิน
2.4 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
2.4.1 ค่าลงทะเบียน
(ตั้งให้เท่าที่จ่ายจริงในอัตราที่หน่วยงานผู้จัดเรียกเก็บ)
2.4.2 ค่าธรรมเนียมเข้าประเทศ (วีซ่า) (ตั้งให้เท่าที่จ่ายจริง)
2.4.3 ค่าธรรมเนียมในการจัดทําหนังสือเดินทางราชการ
(Official Passport)
2 4 4 คาธรรมเนยมการใชสนามบน
2.4.4
ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน
3. ค่าเครื่องแต่งตัว
ตั้งให้ตามสิทธิเบิกค่าเครื่องแต่งตัว มีระยะเวลาเกิน 2 ปี ต่อครั้ง
โดยให้เบิกในลักษณะเหมาจ่าย ไม่เกินอัตรา ดังนี้
3.1 ข้าราชการตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
ข้าราชการตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
3.2 ข้าราชการตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน
ระดับอาวุโส ระดับทักษะพิเศษ ข้าราชการตําแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ
ระดับเชี่ยวชาญ ระดับทรงคุณวุฒิ ข้าราชการตําแหน่งประเภท
อํานวยการ ระดับต้น ระดับสูง ข้าราชการตําแหน่งประเภท
บริหาร ระดับต้น ระดับสูง

หน่วย

อัตราการใช้จ่าย
(บาท)

วัน
วัน
วัน

ไม่เกิน 4,200
ไม่เกิน 2,800
ไม่เกิน 1,700

เที่ยว/คน

400

ครั้ง/คน
ครั้ง/คน
ครง/คน

1,000
1 000
1,000

ครั้ง/คน

7,500

ครั้ง/คน

9,000
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อัตราค่าใช้จ่ายการโฆษณา ประชาสัมพันธ์
ในการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี
1. อัตราค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์
1.1 การประชาสัมพันธ์ ผ่านสถานีโทรทัศน์ สถานีวิทยุ หนังสือพิมพ์ CD-Rom/DVD5
โปสเตอร์ และแผ่นพับ ฯลฯ
1.1.1 สถานีโทรทัศน์ ตั้งงบประมาณตามอัตราที่กรมประชาสัมพันธ์กําหนด ดังนี้
หน่วย : บาท
รายการ
1. ค่าบริการเผยแพร่รายการ
* เศษของชั่วโมงไม่เกิน 30 นาที
คิดเป็น 30 นาที และเศษของชั่วโมงเกิน 30 นาทีคิดเป็น 1 ชั่วโมง
2. ค่าบริการเผยแพร่ VTR Logo
ความยาวไม่เกิน 10 วินาที
3. ค่าบริการเผยแพร่ Logo ความยาวไม่เกิน 10 วินาที
4. ค่าเผยแพร่สกู๊ปข่าว และรายงานพิเศษ ความยาวไม่เกิน 3 นาที
หมายเหตุ : ช่วงเวลาแพร่ภาพมี 3 ระดับ ได้แก่
1. ระดับ A
18.00-23.00 น. (จันทร์-อาทิตย์)
2. ระดับ B
06.00-13.00 น. (จันทร์-ศุกร์)
12.00-13.00 น. (จันทร์-ศุกร์)
10.00-18.00 น. (เสาร์-อาทิตย์)
23.00-24.00 น. (จันทร์-อาทิตย์)
3. ระดับ C
06.00-10.00 น. (เสาร์-อาทิตย์)
08.00-12.00 น. (จันทร์-ศุกร์)
13.00-18.00 น. (จันทร์-ศุกร์)
24.00-06.00 น. (จันทร์-อาทิตย์)

ระดับ A

ช่วงเวลาแพร่ภาพ
ระดับ B

ระดับ C

ชั่วโมงละไม่เกิน
120,000

ชั่วโมงละไม่เกิน
95,000

ชั่วโมงละไม่เกิน
75,800

ครั้งละไม่เกิน
5,000
ครั้งละไม่เกิน
2 500
2,500
ครั้งละไม่เกิน
35,000

ครั้งละไม่เกิน
3,500
ครั้งละไม่เกิน
1 500
1,500
ครั้งละไม่เกิน
25,000

ครั้งละไม่เกิน
2,500
ครั้งละไม่เกิน
1 000
1,000
ครั้งละไม่เกิน
20,000
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1.1.2 สถานีวิทยุ ตั้งงบประมาณตามอัตราที่กรมประชาสัมพันธ์กําหนด ดังนี้
รายการ

ช่วงการเสนอ/ระบบ

หน่วย : บาท
ราคา (ต่อครั้ง)

1. ค่าเผยแพร่สปอต

เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

เครือข่ายทั่วประเทศ
เขตต่างจังหวัด

ข่าวช่วงเวลา
07.00 - 07.30 น.
12.00 - 12.30 น.
19.00 -19.30 น.
ช่วงข่าวต้นชั่วโมง
ช่วงในรายการ
ช่วงในรายการ
ระบบ FM
ระบบ AM

6,000
3,000
2,000
1,000
100
50

2. ค่าเผยแพร่ สารคดี บทความ
เขตกรุงเทพ ฯ และปริมณฑล
เขตต่างจังหวัด

ระบบ FM
ระบบ AM
ระบบ FM
ระบบ AM

4,000
2 000
2,000
500
300

หมายเหตุ : - สปอตความยาวครั้งละไม่เกิน 30 วินาที
- สารคดี บทความ ความยาวครั้งละไม่เกิน 5 นาที
1.1.3 หนังสือพิมพ์ ตั้งงบประมาณตามอัตรา ดังนี้
ขนาดคอลัมน์
6 x 10 นิ้ว
6 x 10 นิ้ว
12 x 10 นิ้ว
12 x 10 นิ้ว
12 x 20 นิ้ว
12 x 20 นิ้ว
หมายเหตุ : - ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

ประเภท
ขาวดํา
สี
ขาวดํา
สี
ขาวดํา
สี

หน่วย : บาท/คอลัมน์
ราคาต่อคอลัมน์
61,000
94,000
120,000
170,000
231,000
323,000
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1.1.4 CD-ROM/DVD5 ตั้งงบประมาณตามอัตรา ดังนี้
ปริมาณ (แผ่น)
1-500
501-1,000
CD-ROM
1,001-5,000
5,001-10,000
10,001 ขึ้นไป
1-500
501-1,000
DVD5
1,001-5,000
5,001-10,000
10,001 ขึ้นไป
หมายเหตุ : ราคานี้รวมค่าแม่พิมพ์ (stamper) ปริ๊นสกรีน 5 สี และรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
แต่ไม่รวมค่าบรรจุภัณฑ์ (ปก-กล่อง)
ชนิด

หน่วย : บาท/แผ่น
ราคา
11.30
9.04
7.50
7.15
7.00
11.77
10.70
8.56
8.29
8.29

1.1.5 โปสเตอร์ ตั้งงบประมาณตามอัตรา ดังนี้
ขนาด
จํานวน (แผ่น)
1 - 3,000
3,001 - 5,000
5,001 ขึ้นไป

(เซนติเมตร)
A3 (29.7 x 42)
A2 (42 x 59.4)
A3 (29.7 x 42)
A2 (42 x 59.4)
A3 (29.7 x 42)
A2 (42 x 59.4)

หมายเหตุ : ราคาสําหรับพิมพ์ออฟเซ็ท 4 สี 1 ด้าน และรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

หน่วย : บาท/แผ่น
ชนิดกระดาษ
ชนิดกระดาษอาร์ทมัน
ปอนด์
120 gsm. 160 gsm.
100 gsm.
4.18
4.82
4.06
6.09
6.85
5.13
3.07
3.24
3.28
4.97
5.47
4.43
3.00
3.24
3.12
4.73
5.29
4.25
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1.1.6 แผ่นพับ ตั้งงบประมาณตามอัตรา ดังนี้
ขนาด
(เซนติเมตร)

จํานวน (แผ่น)

A4 พับครึ่งเป็น A5
(29.7 x 21) เป็น (14.8 x 21)
1-3,000
A3 พับครึ่งเป็น A4
(29.7 x 42) เป็น (29.7 x 21)
A4 พับครึ่งเป็น A5
(29.7 x 21) เป็น (14.8 x 21)
3,001-5,000
A3 พับครึ่งเป็น A4
(29.7 x 42) เป็น (29.7 x 21)
A4 พับครึ่งเป็น A5
(29.7 x 21) เป็น (14.8 x 21)
5,001-10,000
A3 พบครงเปน
พับครึ่งเป็น A4
(29.7 x 42) เป็น (29.7 x 21)
A4 พับครึ่งเป็น A5
(29.7 x 21) เป็น (14.8 x 21)
10,001-50,000
A3 พับครึ่งเป็น A4
(29.7 x 42) เป็น (29.7 x 21)
A4 พับครึ่งเป็น A5
(29.7 x 21) เป็น (14.8 x 21)
50,001 ขึ้นไป
A3 พับครึ่งเป็น A4
(29.7 x 42) เป็น (29.7 x 21)
หมายเหตุ : ราคาสําหรับพิมพ์ออฟเซ็ท 4 สี 2 ด้าน และรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

หน่วย : บาท/แผ่น
กระดาษ
กระดาษ
อาร์ทมัน
ปอนด์
130 gsm.
80 gsm.
1.52

2.03

3.05

3.33

1.04

1.41

1.80

2.50

0.88

0.95

1.47

1.86

0.64

0.66

1.31

1.34

0.6

0.65

1.26

1.18

1.1.7 ค่าแปลเอกสาร ตั้งงบประมาณตามอัตรา ดังนี้
ภาษาที่แปล
1. แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย
2. แปลจากไทยเป็นอังกฤษ
3. แปลจากภาษาอื่น (นอกจากภาษาอังกฤษ) เป็นภาษาไทย
4. แปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอื่น (นอกจากภาษาอังกฤษ)
หมายเหตุ : ราคาขางตนเปนราคาการแปลเอกสารซงใชตวอกษร
ราคาข้างต้นเป็นราคาการแปลเอกสารซึ่งใช้ตัวอักษร Angsana New ขนาด 16 หรื
หรอเทยบเทา
อเทียบเท่า
หมายเหต

หน่วย : บาท/หน้า
ราคา
300
300
700
700
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1.1.8 ค่าโฆษณาผ่านทางสื่อป้ายโฆษณาไวนิล
หน่วย : บาท/ตารางเมตร
ขนาดป้ายโฆษณา
1-10 ตารางเมตร
10 ตารางเมตรขึ้นไป
332
322
510
500

ชนิด

ไวนิลทึบแสง
ไวนิลโปร่งแสง
หมายเหตุ
- ป้ายโฆษณาผ้าใบไวนิลอิงค์เจ็ทภายนอกอาคาร (Vinyl inkjet Outdoor)
- พิมพ์ที่ความละเอียดอย่างต่ํา 1200 dpi
- เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ไม่รวมค่าออกแบบ ค่าอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง
1.2 ค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์ วิทยุ และสื่อโสตทัศน์
1.2.1 ค่าผลิตสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์ ตั้งงบประมาณตามอัตราที่กรมประชาสัมพันธ์กําหนด ดังนี้
ชนิด
11. สปอตทวไปลกษณะบรรยายประกอบภาพ
สปอตทั่วไปลักษณะบรรยายประกอบภาพ
2. สปอตเชิงละครที่มีบทสนทนาพร้อมตัวแสดง
3. สารคดีสั้นและรายการสั้นทั่วไป
หมายเหตุ : - สปอตความยาวไม่เกิน 30 วินาที
- สารคดีสั้น และรายการสั้นทั่วไปความยาวไม่เกิน 5 นาที

หน่วย : บาท
ราคา (ต่อครั้ง)
ไม่เกิน 30,000
ไมเกน
30 000
ไม่เกิน 100,000
ไม่เกิน 60,000

1.2.2 ค่าผลิตสื่อโฆษณาทางวิทยุ ตั้งงบประมาณตามอัตราที่กรมประชาสัมพันธ์กําหนด ดังนี้
หน่วย : บาท
รายละเอียด
ผลิตสปอต
- ความยาว 30 วินาที
- ความยาว 31 - 60 วินาที
ผลิตสารคดี
- ความยาว 1 - 2 นาที
- ความยาว 2 - 5 นาที
ผลิตรายการ/นิตยสาร
- ความยาวไม่เกิน 15 นาที
- ความยาวไม่เกิน 30 นาที

ราคา
ตัวละไม่เกิน 1,000
ตัวละไม่เกิน 1,500
ตอนละไม่เกิน 1,000
ตอนละไม่เกิน 1,500
ตอนละไม่เกิน 2,000
ตอนละไม่เกิน 3,000
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1.2.3 ค่าผลิตสื่อโสตทัศน์ ตั้งงบประมาณให้ตามที่กําหนดในหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0406.6/13666
ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2551 ดังนี้
1.2.3.1 ค่าใช้จ่ายในการผลิตรายการโทรทัศน์ ตั้งค่าตอบแทนการปฏิบัติงานตามอัตรา ดังนี้
เงื่อนไข
รายการ
อัตราค่าตอบแทนต่อรายการ
คนละไม่เกิน 2,000 บาท
1. ค่าพิธีกร ค่าผู้ดําเนินรายการ
ไม่เกิน 5 นาที
คนละไม่เกิน 3,000 บาท
ค่าวิทยากร ค่าผู้แสดงนํา
ไม่เกิน 10 นาที
คนละไม่เกิน 4,000 บาท
ไม่เกิน 15 นาที
ไม่เกิน 30 นาที
คนละไม่เกิน 6,000 บาท
ไม่เกิน 60 นาที
คนละไม่เกิน 10,000 บาท
คนละไม่เกิน 20,000 บาท
60 นาที ขึ้นไป
คนละไม่เกิน 1,000 บาท
2. ค่าผู้ช่วยพิธีกร ค่าผู้แสดง
ไม่เกิน 5 นาที
คนละไม่เกิน 1,500 บาท
ประกอบค่าผู้ร่วมรายการ
ไม่เกิน 10 นาที
คนละไม่เกิน 2,000 บาท
ไม่เกิน 15 นาที
คนละไม่เกิน 3,000 บาท
ไม่เกิน 30 นาที
คนละไม่เกิน 4,000 บาท
ไม่เกิน 60 นาที
60 นาท
นาที ขนไป
ขึ้นไป
คนละไม่เกิน 5,000
คนละไมเกน
5 000 บาท
3. ค่าบรรยาย ค่าพากย์
ไม่เกิน 5 นาที
คนละไม่เกิน 2,000 บาท
ไม่เกิน 10 นาที
คนละไม่เกิน 2,500 บาท
คนละไม่เกิน 3,000 บาท
ไม่เกิน 15 นาที
คนละไม่เกิน 4,000 บาท
ไม่เกิน 30 นาที
คนละไม่เกิน 5,000 บาท
30 นาที ขึ้นไป
คนละไม่เกิน 2,000 บาท
1 วัน
4. ค่าตอบแทนช่างภาพโทรทัศน์
คนละไม่เกิน 1,000 บาท
1 วัน
5. ค่าตอบแทนผู้ช่วยช่างภาพโทรทัศน์
คนละไม่เกิน 1,000 บาท
1 วัน
6. ค่าตอบแทนผู้ควบคุมเสียง
1 วัน
7. ค่าตอบแทนผู้ควบคุมแสง
คนละไม่เกิน 1,000 บาท
1 วัน
8. ค่าตอบแทนผู้แสดงละครหุ่นเชิดมือ
คนละไม่เกิน 1,000 บาท
ไม่เกิน 60 นาที
9. ค่าตอบแทนผู้แสดงดนตรี
คนละไม่เกิน 7,000 บาท
- เครื่องดนตรี 1-3 ชิ้น
คนละไม่เกิน 4,000 บาท
- เครื่องดนตรี 4-6 ชิ้น
คนละไม่เกิน 3,000 บาท
- เครื่องดนตรี 7 ชิ้นขึ้นไป
- นักร้อง
คนละไม่เกิน 10,000 บาท
10. ค่าตอบแทนผู้ผลิตดนตรีและเพลง
เพลงละไม่เกิน 10,000 บาท
- ค่าแต่งเนื้อร้อง
เพลงละไม่เกิน 10,000 บาท
- ค่าแต่งทํานอง
เพลงละไม่เกิน 10,000 บาท
- คาเรยบเรยงเสยงประสานและบรรเลงดนตร
ค่าเรียบเรียงเสียงประสานและบรรเลงดนตรี
เพลงละไมเกน
- ค่านักร้อง
เพลงละไม่เกิน 10,000 บาท

รายการ
11. ค่าเขียนบทโทรทัศน์บทวีดิทัศน์

เงื่อนไข
ไม่เกิน 5 นาที
ไม่เกิน 10 นาที
ไม่เกิน 15 นาที
ไม่เกิน 30 นาที
ไม่เกิน 60 นาที

12. ค่าเขียนบทละคร

ไม่เกิน 5 นาที
ไม่เกิน 10 นาที
ไม่เกิน 15 นาที
ไม่เกิน 30 นาที
หน้า A 4
ไม่เกิน 5 นาที
ไม่เกิน 10 นาที
ไม่เกิน 15 นาที
ไม่เกิน 30 นาท
ไมเกน
นาที
ไม่เกิน 60 นาที
60 นาที ขึ้นไป
ไม่เกิน 5 นาที
ไม่เกิน 10 นาที
ไม่เกิน 15 นาที
ไม่เกิน 30 นาที
ไม่เกิน 60 นาที
60 นาที ขึ้นไป
ไม่เกิน 5 นาที
ไม่เกิน 10 นาที
ไม่เกิน 15 นาที
ไม่เกิน 30 นาที
ไม่เกิน 60 นาที
60 นาที ขึ้นไป
ไม่เกิน 5 นาที
ไม่เกิน 10 นาที
ไม่เกิน 15 นาที
ไม่เกิน 30 นาที
ไม่เกิน 60 นาที
ไมเกน
นาท
60 นาที ขึ้นไป

13. ค่าเขียนคู่มือ ค่าเขียนเอกสารประกอบ
14. ค่าผู้กํากับการแสดง

15. ค่าผู้ช่วยผู้กํากับการแสดง

16. ค่าผู้กํากับเวที
ค่าผู้กํากับรายการ

17. ค่าผู้ช่วยผู้กํากับเวทีค่าผู้ช่วยผู้กํากับรายการ
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อัตราค่าตอบแทนต่อรายการ
ไม่เกิน 3,000 บาท
ไม่เกิน 4,000 บาท
ไม่เกิน 5,000 บาท
ไม่เกิน 6,000 บาท
ไม่เกิน 3,000 บาท
(ถ่ายทอดสด)
ไม่เกิน 4,000 บาท
ไม่เกิน 5,000 บาท
ไม่เกิน 6,000 บาท
ไม่เกิน 7,000 บาท
หน้าละไม่เกิน 300 บาท
ไม่เกิน 2,000 บาท
ไม่เกิน 3,000 บาท
ไม่เกิน 4,000 บาท
ไม่เกิน 5,000
ไมเกน
5 000 บาท
ไม่เกิน 10,000 บาท
ไม่เกิน 15,000 บาท
ไม่เกิน 1,000 บาท
ไม่เกิน 1,500 บาท
ไม่เกิน 2,000 บาท
ไม่เกิน 3,000 บาท
ไม่เกิน 5,000 บาท
ไม่เกิน 8,000 บาท
ไม่เกิน 1,000 บาท
ไม่เกิน 1,500 บาท
ไม่เกิน 2,000 บาท
ไม่เกิน 3,000 บาท
ไม่เกิน 4,000 บาท
ไม่เกิน 5,000 บาท
ไม่เกิน 500 บาท
ไม่เกิน 1,000 บาท
ไม่เกิน 1,500 บาท
ไม่เกิน 2,000 บาท
ไม่เกิน 2,500 บาท
ไมเกน
ไม่เกิน 4,000 บาท
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อัตราค่าตอบแทนต่อรายการ
ไม่เกิน 4,000 บาท
ไม่เกิน 2,000 บาท

เงื่อนไข
รายการ
18. ค่าตอบแทนผู้กํากับความถูกต้องของเนื้อหารายการ
19. ค่าตอบแทนผู้ประสานงานการผลิตรายการ
20. ค่าตอบแทนผู้จัดหารวบรวมข้อมูล
ไม่เกิน 3 นาที
รายการละไม่เกิน 3,000 บาท
- ข้อมูลทั่วไป
ไม่เกิน 10 นาที
เรื่องละไม่เกิน 1,500 บาท
- ข้อมูลข่าว สารคดี
ไม่เกิน 30 นาที
เรื่องละไม่เกิน 5,000 บาท
- ข้อมูลข่าว สารคดี
ผลัดละ 8 ชั่วโมง
คนละไม่เกิน 800 บาทต่อผลัด
21. ค่าตอบแทนผู้ประกาศรายการทางโทรทัศน์
วันละไม่เกิน 1,000 บาท
22. ค่าตอบแทนผู้ตัดต่อรายการ(ใช้อุปกรณ์ของทางราชการ)
23. ค่าตอบแทนผู้แต่งหน้าและทําผม
ไม่ได้กําหนด
วันละไม่เกิน 3,000 บาท
- ใช้วัสดุอุปกรณ์ของทางราชการ
วันละไม่เกิน 5,000 บาท
- ใช้วัสดุอุปกรณ์ของผู้แต่งหน้า ทําผม
ขนาดไม่ต่ํากว่า A 3
แผ่นละไม่เกิน 1,500 บาท
24. ค่าตอบแทนในการจัดทําภาพวาด
หน้าละไม่เกิน 300 บาท
25. ค่าจัดทําสิ่งพิมพ์ออกแบบ ตัวอักษรคอมพิวเตอร์กราฟิก
26. ค่าออกแบบและจัดทําภาพคอมพิวเตอร์กราฟิก
หน้าละไม่เกิน 2,000
หนาละไมเกน
2 000 บาท
- แบบไมเคลอนไหว
แบบไม่เคลื่อนไหว
วินาทีละไม่เกิน 1,000 บาท
- แบบเคลื่อนไหว
รายการละไม่เกิน 2,000 บาท
27. ค่าจัดทําเสียงพิเศษด้วยคอมพิวเตอร์
ฉากละไม่เกิน 5,000 บาท
28. ค่าตอบแทนในการออกแบบฉาก
ฉากละไม่เกิน 50,000 บาท
29. ค่าตอบแทนในการสร้างฉาก
30. ค่าแปลเอกสาร บทภาพยนต์
บทวีดีทัศน์ ต้นฉบับ สําหรับเอกสาร
หน้า A 4
หน้าละไม่เกิน 1,500 บาท
- มีศัพท์ทางเทคนิค วิชาการเฉพาะ เช่น ศัพท์ทางกฎหมาย
หน้า A 4
หน้าละไม่เกิน 1,000 บาท
- เป็นศัพท์ธรรมดาทั่วไป
31. ค่าแปลจากภาพยนต์ วีดีทัศน์ เทปเสียง ในกรณีไม่มีบท
นาทีละ 300 บาท
หรือเอกสารประกอบ
ค่าตอบแทนอื่น ๆ ให้ตั้งงบประมาณ ดังนี้
1. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มของพิธกี ร วิทยากร ผู้ร่วมรายการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เช่น ช่างภาพ
ช่างเทคนิค สามารถเบิกจ่ายได้ตามความจําเป็น ไม่เกินมื้อละ 100 บาท ต่อคน ทั้งนี้ หลักฐานการเบิกจ่ายให้ใช้หลักฐานการจ่ายเงิน
ตามระเบียบของทางราชการ โดยให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการผลิตรายการเป็นผู้รับรองการผลิตรายการ รวมทั้งจํานวนและรายชื่อ
ผู้ที่จําเป็นต้องจัดค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มให้โดยไม่ต้องแนบบัญชีลายมือชื่อ
2. ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการผลิตรายการโทรทัศน์ เช่น ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยาน ค่าบัตรผ่านประตู เท่าที่จ่ายจริง
3. ค่าเครื่องแต่งกายผู้แสดง พิธีกร เช่น เสื้อผ้า เครื่องประดับ ซึ่งมีไว้ใช้เป็นส่วนกลางหมุนเวียน มิได้มีการมอบให้บุคคลหนึ่ง
บุคคลใดโดยเฉพาะในอัตราชิ้นละไม่เกิน 5,000 บาท ทั้งนี้ การดําเนินการให้ถือปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
4. คาใชจายในการจดและผลตรายการโทรทศน
ค่าใช้จ่ายในการจัดและผลิตรายการโทรทัศน์ และวดทศน
และวีดีทัศน์ เพอการศกษา
เพื่อการศึกษา นอกจากทกาหนดไวในขอตกลงน
นอกจากที่กําหนดไว้ในข้อตกลงนี้ ใหเปนไป
ให้เป็นไป
ตามกฎหมาย กฎ ระเบีบย ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่กําหนดไว้
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1.2.3.2 ค่าตอบแทนในการจัดและผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง วิทยุทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ท
และการผลิตสื่อเสียงเพื่อการศึกษาเผยแพร่ในรูปแบบอื่นๆ เช่น หนังสือเสียงเพื่อการศึกษา CD ฯลฯ
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานให้ตั้งงบประมาณไม่เกินอัตรา ดังนี้
อัตราค่าตอบแทน
หมายเหตุ
รายการ
1. รายการวิทยุกระจายเสียง วิทยุทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ท
และการผลิตสื่อเสียงเพื่อการศึกษาเผยแพร่ในรูปแบบอื่น ๆ
เช่น หนังสือเสียงเพื่อการศึกษา CD ฯลฯ
1.1 ค่าจัดรายการทั่วไป
20 บาท/นาที
1.1.1 ดนตรีจากแผ่น
40 บาท/นาที
1.1.2 บรรยาย สนทนา อภิปราย
50 บาท/นาที
1.1.3 การแสดง
1.2 ค่าจัดรายการที่มีลักษณะพิเศษ
1.2.1 ค่าจัดทํา สปอต ประกอบด้วย
3,000 บาท/สปอต
โดยเพลงและเสียงประกอบ
สปอต ผู้ให้เสียง เพลง และเสียงประกอบ
จัดทําขึ้นใหม่
1.2.2 ค่าจัดทําเพลงประกอบรายการ
5,500 บาท/เพลง
เฉพาะเพลงที่จัดทําขึน้ ใหม่
ประกอบด้วย ค่คาแตง
ประกอบดวย
าแต่ง คํคารอง
าร้อง ทานอง
ทํานอง เรี
เรยบเรยง
ยบเรียง เสยงประสาน
เสียงประสาน
นักร้อง นักดนตรี
5,000 บาท/รายการ
1.2.3 ค่าจัดทําละครวิทยุ 30 นาที ประกอบด้วย
ค่าลิขสิทธิ์ ค่าผู้เขียนบท ผู้แสดงนํา ผู้แสดงประกอบ เพลงประกอบ
เสียงประกอบ
1.2.4 ค่าจัดรายการภาษาต่างประเทศ
ความยาวรายการละ 20 นาที ภายในวงเงิน 2,700 บาท
รายละเอียด ดังนี้
500 บาท/รายการ
- ค่าผู้เขียนบท
600 บาท/คน
- ค่าวิทยากร
กรณีเกิน 1 คน จ่ายในวงเงิน
ไม่เกิน 1,200 บาท
300 บาท/รายการ
- ค่าผู้ดําเนินรายการ
200 บาท/คน
กรณีเกิน 1 คน จ่ายในวงเงิน
- ค่าผู้ร่วมรายการ ผู้ร่วมให้เสียง
ไม่เกิน 400 บาท
300 บาท/รายการ
- ค่าเอกสารประกอบ
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รายการ
1.2.5 ค่าจัดรายการภาษาต่างประเทศความยาว
รายการ 30 นาที ภายในวงเงิน 3,700 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าผู้เขียนบท
- ค่าวิทยากร
- ค่าผู้ดําเนินรายการ
- ค่าผู้ร่วมรายการ ผู้ร่วมให้เสียง
- ค่าเอกสารประกอบ
2. ค่าตอบแทนผู้ประกาศ
3. รายการบทเรียน
3.1 ความยาวรายการละ 15 นาที ภายใน
วงเงิน 2,000
วงเงน
2 000 บาท
รายละเอียด ดังนี้.- ค่าผู้เขียนบท
- ค่าวิทยากร
- ค่าผู้ดําเนินรายการ
- ค่าผู้ร่วมรายการ ผู้ร่วมให้เสียง
- ค่าเอกสารประกอบ
3.2 ความยาวรายการละ 20 นาที ภายใน
วงเงิน 2,650 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าผู้เขียนบท
- ค่าวิทยากร

อัตราค่าตอบแทน

600 บาท/รายการ
800 บาท/คน
500 บาท/รายการ
300 บาท/คน
400 บาท/รายการ
450 บาท/คน

350 บาท/รายการ
400 บาท/คน
300 บาท/รายการ
200 บาท/คน
150 บาท/รายการ

400 บาท/รายการ
600 บาท/คน

- ค่าผู้ดําเนินรายการ
- ค่าผู้ร่วมรายการ ผู้ร่วมให้เสียง

350 บาท/รายการ
250 บาท/คน

- ค่าเอกสารประกอบ

200 บาท/รายการ

หมายเหตุ

กรณีเกิน 1 คน จ่ายใน
วงเงินไม่เกิน 1,600 บาท
กรณีเกิน 1 คน จ่ายในวงเงิน
ไม่เกิน 600 บาท
ผลัดละ 7 ชั่วโมง
วันละไม่เกิน 4 คน

กรณีเกิน 1 คน จ่ายใน
วงเงินไม่เกิน 800 บาท
กรณีเกิน 1 คน จ่ายในวงเงิน
ไม่เกิน 400 บาท

กรณีเกิน 1 คน จ่ายในวงเงิน
ไม่เกิน 1,200 บาท
กรณีเกิน 1 คน จ่ายในวงเงิน
ไม่เกิน 500 บาท
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รายการ
3.3 ความยาวรายการละ 30 นาที ภายใน
วงเงิน 3,500 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าผู้เขียนบท
- ค่าวิทยากร

500 บาท/รายการ
800 บาท/คน

- ค่าผู้ดําเนินรายการ
- ค่าผู้ร่วมรายการ ผู้ร่วมให้เสียง

500 บาท/รายการ
300 บาท/คน

- ค่าเอกสารประกอบ
3.4 ความยาวรายการละ 20 นาที ภายใน
วงเงิน 3,100 บาท สําหรับภาษาต่างประเทศ
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าผู้เขียนบท
- บรรณาธการดานภาษา
บรรณาธิการด้านภาษา
- ค่าวิทยากร
- ค่าผู้ดําเนินรายการ
- ค่าผู้ร่วมรายการ ผู้ร่วมให้เสียง
- ค่าเอกสารประกอบ
3.5 ความยาวรายการละ 30 นาที ภายในวงเงิน 4,200 บาท
สําหรับภาษาต่างประเทศ
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าผู้เขียนบท
- ค่าบรรณาธิการด้านภาษา
- ค่าวิทยากร

หมายเหตุ

กรณีเกิน 1 คน จ่ายในวงเงิน
ไม่เกิน 1,600 บาท
กรณีเกิน 1 คน จ่ายในวงเงิน
ไม่เกิน 600 บาท

300 บาท/รายการ

500 บาท/รายการ
400 บาท/รายการ
600 บาท/คน
300 บาท/รายการ
200 บาท/คน

กรณีเกิน 1 คน จ่ายในวงเงิน
ไม่เกิน 1,200 บาท
กรณีเกิน 1 คน จ่ายในวงเงิน
ไม่เกิน 400 บาท

300 บาท/รายการ

600 บาท/รายการ
500 บาท/รายการ
800 บาท/คน

- ค่าผู้ดําเนินรายการ
- ค่าผู้ร่วมรายการ ผู้ร่วมให้เสียง

500 บาท/รายการ
300 บาท/คน

- ค่าเอกสารประกอบ

400 บาท/รายการ

กรณีเกิน 1 คน จ่าย
ในวงเงินไม่เกิน 600 บาท
กรณีเกิน 1 คน จ่ายในวงเงิน
600 บาท
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3.6 ค่าจัดทําเพลงประกอบรายการ บทเรียน
ประกอบด้วย ค่าแต่ง คําร้อง ทํานอง เรียบเรียงเสียงประสาน
นักร้อง นักดนตรี
- ภาษาไทย
- ภาษาต่างประเทศ

อัตราค่าตอบแทน

หมายเหตุ

3,000 บาท/เพลง
6,000 บาท/เพลง

เฉพาะเพลงที่จัดทําขึ้นใหม่
เฉพาะเพลงที่จัดทําขึ้นใหม่

หมายเหตุ
(ก) ค่าตอบแทนการปฎิบัติงานที่กําหนดไว้ในข้อ 1 ไม่สามารถเบิกจ่ายให้แก่ข้าราชการหรือลูกจ้าง ของทางราชการ
ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดและผลิตรายการนั้นโดยตรง
(ข) การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดและการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง วิทยุทางเครือข่าย
อินเตอร์เน็ท และการผลิตสื่อเสียงเผยแพร่ในรูปแบบอื่น เช่น หนังสือเสียงเพื่อการศึกษา CD เป็นต้น ให้ใช้ใบสําคัญรับเงิน
ตามแบบที่กระทรวงการคลังกําหนดเป็นหลักฐานการจ่ายเงิน
ค่คาตอบแทนอน
าตอบแทนอื่น ๆ ใหตงงบประมาณ
ให้ตั้งงบประมาณ ดงน.ดังนี้
1. ค่าของขวัญ ของที่ระลึกให้กับบุคคล หรือหน่วยงานที่ช่วยในการจัดและผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง วิทยุทางเครือข่าย
อินเตอร์เน็ท และการผลิตสื่อเสียงเผยแพร่ในรูปแบบอื่น ๆ เช่น หนังสือเสียงเพื่อการศึกษา CD ฯลฯ โดยไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ
ในการดําเนินการดังกล่าว จากทางราชการให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินชิ้นละ 1,500 บาท ทั้งนี้การดําเนินการให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มของผู้ดําเนินรายการ วิทยากร ผู้ร่วมรายการเบิกได้ตามความจําเป็นไม่เกินมื้อละ 50 บาท/คน
ทั้งนี้หลักฐานการเบิกจ่ายให้ใช้หลักฐานการจ่ายเงินตามระเบียบของทางราชการ โดยให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการผลิตรายการ
เป็นผู้รับรองการผลิตรายการ รวมทั้งจํานวนและรายชื่อผู้ที่จําเป็นต้องจัดค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่มให้ โดยไม่ต้องแนบบัญชี
รายมือชื่อ
3. ค่าบริการของสถานีวิทยุ เช่น ค่าเช่าเวลาสถานีวิทยุ ฯ เท่าที่จ่ายจริง
4. ค่าใช้จ่ายในการจัด และผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง วิทยุทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ทและการผลิตสื่อเสียงเผยแพร่
ในรูปแบบอื่น ๆ เช่น หนังสือเสียงเพื่อการศึกษา CD ฯลฯ นอกจากที่กําหนดไว้ในข้อตกลงนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี ที่กําหนดไว้

การเสนอขออนุมัติเงินประจํางวด งวดที่ ................... ประจําปีงบประมาณ ..........
ผลผลิต.................................
หน่วย..................................

ลําดับ

รายการและรหัสงบประมาณ

งบประมาณ งบประมาณที่
ที่ได้รับ
ได้รับอนุมัติเงิน
ทั้งสิ้น
ประจํางวดแล้ว

หน่วย
เจ้าของ
งบประมาณ

ขอรับรองว่าถูกต้อง
(..............................)
ตําแหน่ง.....................

ประเภท
รายจ่าย

งบประมาณที่เสนอขออนุมัติเงินประจํางวดครั้งนี้
ค่า
งบเงิน
งบบุคลากร ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
สาธารณูปโภค อุดหนุน

ค่าครุภัณฑ์

รวมงบประมาณที่
เสนอขออนุมัติเงิน
ประจํางวดทั้งสิ้น

ขอรับรองว่าถูกต้อง
(..............................)
ตําแหน่ง.....................
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คําอธิบายแบบการเสนอขออนุมัติเงินประจํางวด
ให้ลงตัวเลขของงวดที่เสนอขออนุมัติเงินประจํางวด
(งวดที่ 1 ตั้งแต่ 1 ต.ค. - 31 มี.ค. และงวดที่ 2 ตั้งแต่ 1 เม.ย. - 30 ก.ย.)

(2) ประจําปีงบประมาณ..................

ให้ลงปีงบประมาณที่จัดทํา

(3) ผลผลิต................................

ให้ลงผลผลิตที่เสนอขออนุมัติเงินประจํางวด

(4) หน่วย................................

ให้ลงชื่อหน่วยที่เสนอขออนุมัติเงินประจํางวด

(5) รายการและรหัสงบประมาณ

ให้ลงรายการปฏิบัติ และรหัสงบประมาณ

(6) งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น

ให้ลงจํานวนเงินที่ได้รับสั่งจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น

(7) งบประมาณที่ได้รับอนุมัติเงินประจํางวดแล้ว

ให้ลงจํานวนเงินที่ได้รับอนุมัติเงินประจํางวดแล้ว
กรณีขออนุมัติเงินประจํางวดที่ 1 ให้ลงเป็นจํานวน 0 (ศูนย์)

(8) หน่วยเจ้าของงบประมาณ

ให้ลงชื่อหน่วยที่เป็นหน่วยเจ้าของงบประมาณ

(9) งบประมาณที่เสนอขออนุมัติเงินประจํางวดครั้งนี้

ให้ลงจํานวนเงินที่เสนอขออนุมัติเงินประจํางวด โดยแยกตามค่าใช้จ่าย

(10) รวมงบประมาณที่เสนอขออนุมัติเงินประจํางวดทั้งสิ้น

ให้ลงจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น

(11) ขอรับรองว่าถูกต้อง

ให้เจ้าหน้าที่ผู้จัดทําลงลายมือชื่อ

(12) ตรวจถูกต้อง

ให้ ผอ.ส่วนหรือเทียบเท่าขึ้นไปลงลายมือชื่อ
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(1) งวดที่ ................

