แผนการจัดการสัมมนาและการประชุมเชิงปฏิบัติการ นขต.กอ.รมน.
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ลาดับ หน่วยงานผู้จัด

รายการสัมมนาและการประชุมเชิงปฏิบัติการ

๑ ศปป.๑ กอ.รมน. การบูรณาการการบริหารจัดการความมั่นคง
ด้านสังคมและการเมืองในพืน้ ทีส่ ่วนกลาง
สถานที่เอกชน
๒ ศปป.๒ กอ.รมน. การบูรณาการแผนงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว
และผู้หลบหนีเข้าเมืองทั้งระบบ
รร.ดี วารี จอมเทียนบีซ ชลบุรี
๓ ศปป.๕ กอ.รมน. สัมมนาด้านการข่าว ระดับยุทธศาสตร์และ
ยุทธวิธี
รร.สยามโอเรียนทอล สงขลา
๔ ศปป.๕ กอ.รมน. การปรับปรุงตัวชี้วัดในการประเมินผล
การปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหา จชต.
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔
รร.ลี การ์เด้นส์ สงขลา
๕ ศปป.๔ กอ.รมน. การขับเคลื่อนกลไกการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ความมั่นคงพิเศษด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
รร.เอเชียแอร์พอร์ต ปทุมธานี
๖ สนย.กอ.รมน. ปฐมนิเทศโครงการกากับ ติดตามและประเมินผล
โดย กอ.รมน. ภายใต้งานบริหารจัดการขับเคลื่อน
แผนงานตาบล มั่นคง มั่งคั่งยั่งยืน
สถานที่เอกชน เขตปริมณฑล

กลุ่มเป้าหมาย
ระดับ

นขต.กอ.รมน.
ระดับปฏิบัติ

พ.ศ. ๒๕๖๓
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
๓-๖

กอ.รมน.ภาค/จว.
ระดับปฏิบัติ

๑๐-๑๓

กอ.รมน.ภาค๔ สน.
ระดับบริหาร

๑๗-๑๙

กอ.รมน.ภาค๔
สน.
ระดับปฏิบัติ

๒๕-๒๗

กอ.รมน.ภาค/จว.
ระดับบริหาร

๒๕-๒๗

กอ.รมน.ภาค/จว.
ระดับบริหาร

๓๐

๑-๒

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ. ๒๕๖๔
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ลาดับ หน่วยงานผู้จัด

๗ สบข.กอ.รมน.
๘ สนย.กอ.รมน.

๙ สนย.กอ.รมน.
๑๐ ศศว.กอ.รมน.
๑๑ สจร.กอ.รมน.
๑๒ ศดม.กอ.รมน.
๑๓ สนย.กอ.รมน.

๑๔ สมท.กอ.รมน.

รายการสัมมนาและการประชุมเชิงปฏิบัติการ

การสร้างโอกาสเชิงกลยุทธ์ระหว่าง กอ.รมน.
และส่วนราชการภายนอก
สถานที่เอกชน นนทบุรี
ปฐมนิเทศผูบ้ ริหารประจาปีของ กอ.รมน.
รร.ไพน์เฮิรส์ท ปทุมธานี

กลุ่มเป้าหมาย
ระดับ

นขต.กอ.รมน.

พ.ศ. ๒๕๖๓
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
๗-๙

ม.ค.

๑๖-๑๘

นขต.กอ.รมน. และ
ส่วนราชการ
ด้านความมั่นคง
ระดับบริหาร
นขต.กอ.รมน.
ระดับปฏิบัติ

๒๒-๒๔

การเสริมสร้างการตระหนักรู้ข้อมูลข่าวสาร
เพื่อการมีส่วนร่วมต่อความมั่นคงของ กอ.รมน.
รร.ภูเขางาม รีสอร์ท นครนายก
สัมมนาสรุปองค์ความรู้ด้านความมั่นคง ครั้งที่ ๑
นขต.กอ.รมน.
รร.ไพน์เฮิรส์ท ปทุมธานี
ระดับบริหาร
การอบรมเสริมทักษะความรู้ในการปฏิบัติราชการ นขต.กอ.รมน.
แก่เจ้าหน้าที่ กอ.รมน.
บริหารระดับกลาง
รร.ไพน์เฮิรส์ท ปทุมธานี
อบรมเชิงปฏิบัติการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
นขต.กอ.รมน.
และการสื่อสาร กอ.รมน.
ระดับปฏิบัติ
สถานที่เอกชน นครปฐม
การบริหารจัดการแผนการพัฒนาพืน้ ที่ เพื่อ
กอ.รมน.ภาค/จว.
เสริมสร้างความมัน่ คงของชาติในการจัดทา
และหน่วยงานที่
แผนงานด้านความมั่นคงในแผนพัฒนาจังหวัด
เกี่ยวข้อง
สถานที่เอกชน เขตปริมณฑล
ระดับปฏิบัตงิ าน
สัมมนาด้านกิจกรรมมวลชนและสารนิเทศ กอ.รมน. กอ.รมน.ภาค/จว.
รร.ไมด้า นนทบุรี
ระดับบริหาร

๒๓-๒๕
๑๓-๑๕

๑๔-๑๕

๒๐-๒๒

๒๐-๒๒

-๒-

ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ. ๒๕๖๔
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ลาดับ หน่วยงานผู้จัด

๑๕ สบข.กอ.รมน.
๑๖ สมท.กอ.รมน.

๑๗ ศดม.กอ.รมน.
๑๘ ศศว.กอ.รมน.
๑๙ ศศว.กอ.รมน.
๒๐ สบข.กอ.รมน.
๒๑ สนย.กอ.รมน.
๒๒ ศดม.กอ.รมน.

รายการสัมมนาและการประชุมเชิงปฏิบัติการ

กลุ่มเป้าหมาย
ระดับ

พ.ศ. ๒๕๖๓
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

การขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา กอ.รมน.จว. และ
ความมั่นคง
ประชาชนในพื้นที่
สถานที่เอกชน ฉะเชิงเทรา
โครงการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงเฉพาะ จนท. ศอป.พมพ.
พื้นที่ (พมพ.)
(จากหน่วยทหาร
รร.นนทบุรีพาเลซ นนทบุรี
ในพื้นที่)
ระดับปฏิบัติ
การเสริมสร้างความตระหนักรู้ดา้ นการรักษา
กอ.รมน.ภาค ๒/จว.
ความมั่นคงทางไซเบอร์ (พื้นที่ กอ.รมน.ภาค ๒)
ระดับปฏิบัติ
สถานที่เอกชน นครราชสีมา/ขอนแก่น
การสัมมนาระดมองค์ความรู้ด้านความมั่นคง
นขต.กอ.รมน.
(เพื่อนาไปพัฒนาหลักนิยม)
ระดับปฏิบัติ
สถานที่เอกชน ปทุมธานี
เปิดอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่จัดการด้านความมัน่ คง นขต.กอ.รมน.
สถานที่เอกชน ปทุมธานี
ระดับปฏิบัติ
การเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายบูรณาการ
กอ.รมน.จว. และ
ความมั่นคง
ประชาชนในพื้นที่
สถานที่เอกชน พระนครศรีอยุธยา
ประชุมคณะอนุกรรมการอานวยการและประสาน
ผู้แทนหน่วย
การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ
ราชการที่เกี่ยวข้อง
ห้องประชุมชัน้ ๓ อาคารรื่นฤดี กอ.รมน.
ระดับปฏิบัติ
การเสริมสร้างความตระหนักรู้ดา้ นการรักษา
กอ.รมน.ภาค ๓/จว.
ความมั่นคงทางไซเบอร์ (พื้นที่ กอ.รมน.ภาค ๓)
ระดับปฏิบัติ
สถานที่เอกชน พิษณุโลก/เชียงใหม่

ม.ค. ก.พ.
๒๗-๒๙

มี.ค.

๒๗-๒๙

๙-๑๑

๑๖-๑๘

๑-๓
๘-๑๐

๑๘

๒๓-๒๕

-๓-

พ.ศ. ๒๕๖๔
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ลาดับ หน่วยงานผู้จัด

๒๓ สพร.กอ.รมน.
๒๔ ศศว.กอ.รมน.
๒๕ สขว.กอ.รมน.
๒๖ ศปป.๓ กอ.รมน.
๒๗ ศปป.๓ กอ.รมน.
๒๘ ศปป.๓ กอ.รมน.
๒๙ ศปป.๕ กอ.รมน.
๓๐ ศศว.กอ.รมน.
๓๑ ศดม.กอ.รมน.

รายการสัมมนาและการประชุมเชิงปฏิบัติการ

กลุ่มเป้าหมาย
ระดับ

พ.ศ. ๒๕๖๓
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

โครงการพัฒนาระบบราชการ
สถานที่เอกชน ชลบุรี

นขต.กอ.รมน.
(ส่วนกลาง)
ระดับปฏิบัติ
ปิดอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่จัดการด้านความมั่นคง
นขต.กอ.รมน.
สถานที่เอกชน ปทุมธานี
ระดับปฏิบัติ
การติดตามการจัดทาประมาณการภัยคุกคาม
กอ.รมน.ภาค ๒ /จว.
กอ.รมน.ภาค ๒
ระดับปฏิบัติ
สถานที่เอกชน นครราชสีมา
การสัมมนาด้านการทาประมงผิดกฎหมาย
กอ.รมน.ภาค/จว.
สถานที่เอกชน เพชรบุรี
ระดับปฏิบัติ
การสัมมนาด้านอาชญากรรมข้ามชาติ
กอ.รมน.ภาค/จว.
สถานที่เอกชน ตาก
ระดับปฏิบัติ
การสัมมนาด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา กอ.รมน.ภาค/จว.
สถานที่เอกชน ปทุมธานี
ระดับปฏิบัติงาน
การปรับโครงสร้างและอัตราการจัด
กอ.รมน.ภาค ๔ สน.
กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ระดับปฏิบัติ
รร.ลี การ์เด้นส์ สงขลา
การสัมมนาเพื่อพัฒนาหลักนิยมการรักษา
นขต.กอ.รมน.
ความมั่นคงภายใน
ระดับบริหาร
สถานที่เอกชน ปริมณฑล
การเสริมสร้างความตระหนักรู้ดา้ นการรักษา
กอ.รมน.ภาค ๔/จว.
ความมั่นคงทางไซเบอร์ (พื้นที่ กอ.รมน.ภาค ๔)
ระดับปฏิบัติ
สถานที่เอกชน นครศรีธรรมราช/สงขลา

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.
๒๓-๒๖

พ.ศ. ๒๕๖๔
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

๒๙-๓๑
๖-๙

๗-๙
๒๐-๒๒
๒๖-๒๘
๒๗-๒๙

๒๗-๒๙

๑๑-๑๓

-๔-

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ลาดับ หน่วยงานผู้จัด

๓๒ ศศว.กอ.รมน.

รายการสัมมนาและการประชุมเชิงปฏิบัติการ

เปิดอบรมหลักสูตรนักบริหารจัดการ
ด้านความมั่นคง
สถานที่เอกชน ปริมณฑล
๓๓ ศศว.กอ.รมน. ปิดอบรมหลักสูตรนักบริหารจัดการ
ด้านความมั่นคง
สถานที่เอกชน ปริมณฑล
๓๔ สนย.กอ.รมน. การประชุมสานักงานเลขานุการ
คณะอนุกรรมการอานวยการและประสานการ
พัฒนา เพื่อเสริมสร้างความมัน่ คงของชาติ
(สล.อปพ.)
สถานที่เอกชน เขตปริมณฑล
๓๕ ศปป.๕ กอ.รมน. การสัมมนาด้านการข่าว ระดับยุทธการ
รร.สยามโอเรียนทอล สงขลา
๓๖ สขว.กอ.รมน. สรุปผลการปฏิบัตงิ านโครงการดาเนินงาน
เครือข่ายข่าวประชาชน
สถานที่เอกชน นนทบุรี
๓๗ ศปป.๑ กอ.รมน. การบูรณาการการบริหารจัดการความมั่นคง
ด้านสังคมและการเมืองในพืน้ ทีส่ ่วนกลาง
สถานที่เอกชน
๓๘ สขว.กอ.รมน. การจัดทาประมาณการภัยคุกคาม
ด้านความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
สถานที่เอกชน ประจวบคีรีขันธ์
๓๙ ศปป.๔ กอ.รมน. แถลงผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บท
รร.เอเชียแอร์พอร์ต ปทุมธานี

กลุ่มเป้าหมาย
ระดับ

พ.ศ. ๒๕๖๓
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

นขต.กอ.รมน.
ระดับบริหารกลาง

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ. ๒๕๖๔
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
๗-๙

นขต.กอ.รมน.
ระดับบริหารกลาง

๑๖-๑๘

นขต.กอ.รมน.
(ส่วนกลาง)
ระดับปฏิบัติ

๒๔-๒๕

ก.ค.

ส.ค.

๑๔-๑๖

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.
ระดับปฏิบัติ
กอ.รมน.ภาค/จว.
ระดับปฏิบัติ

๒๙-๓๐

นขต.กอ.รมน.
ระดับบริหาร

๓-๖

นขต.กอ.รมน.
ระดับปฏิบัติ

๓-๖

กอ.รมน.ภาค/จว.
ระดับบริหาร

๑๘-๒๐

-๕-

ก.ย.

ลาดับ หน่วยงานผู้จัด

รายการสัมมนาและการประชุมเชิงปฏิบัติการ

๔๐ สขว.กอ.รมน.

สรุปผลการปฏิบัตงิ านโครงการปฏิบัติการข่าว
กรองเพื่อความมั่นคง
สถานที่เอกชน นนทบุรี
๔๑ ศปป.๒ กอ.รมน. สรุปผลการปฏิบัตงิ านและบูรณาการแผนงาน
สถานที่เอกชน
๔๒ สนย.กอ.รมน.

สรุปผลการปฏิบัตโิ ครงการกากับ ติดตามและ
ประเมินผล โดย กอ.รมน. ภายใต้งานบริหาร
จัดการขับเคลื่อนแผนงานตาบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
สถานที่เอกชน เขตปริมณฑล

กลุ่มเป้าหมาย
ระดับ

พ.ศ. ๒๕๖๓
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

กอ.รมน.ภาค/จว.
ระดับปฏิบัติ

พ.ศ. ๒๕๖๔
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค. ก.ย.
๒๖-๒๗

*

กอ.รมน.ภาค
กอ.รมน.ภาค สย.
ระดับปฏิบัติ
กอ.รมน.ภาค/จว.
ระดับบริหาร

*

ตรวจถูกต้อง
พ.อ.หญิง
(รุ่งทิพย์ จุลมานพ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ศศว.กอ.รมน
๒๗ พ.ย. ๖๓

-๖-

