รายงานผลการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
สบค.กอ.รมน.

2563
กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

คานา
กอ.รมน. ได้กำหนดวิสัยทัศน์ เพื่อก้ำวไปสู่กำรเป็นหน่วยงำนภำครัฐในระบบรำชกำร ๔.๐ หรือ PMQA 4.0
ซึ่ง เป็นเป้ำ หมำยที่ท้ ำทำยท่ ำมกลำงบริ บทและกระแสกำรเปลี่ ยนแปลงต่ ำงๆ ที่เ ป็น พลวั ต ซึ่ ง กำรพั ฒนำ
องค์กำรและระบบกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล เป็นหนึ่งในระบบสำคัญที่ จำเป็นใน
กำรขับเคลื่อ นไปสู่กำรบรรลุ วิสัยทัศน์ ดังกล่ำว คื อ ระบบบริหำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคล ซึ่งเป็นปั จจัยแห่ ง
ควำมสำเร็จที่สำคัญต่อกำรขับเคลื่อนภำรกิจหลักของ กอ.รมน. ให้บรรลุเป้ำหมำย ดังนั้น กอ.รมน. จำเป็นต้อง
มีก ำรบริ ห ำรจั ดกำรก ำลั ง คนที่ดี เริ่ ม ตั้ ง แต่ กระบวนกำรสรรหำ เลื อ กสรรและคั ด เลื อ กบุ ค คลที่ มี ค วำมรู้
ควำมสำมำรถเหมำะสมกั บภำรกิจ กำรพัฒ นำทรั พยำกรบุ คคลให้มี สมรรถนะที่ พึง ประสงค์ กำรส่ง เสริ ม
ควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและกำรทำงำน กำรสร้ำงขวัญกำลังใจเพื่อธำรงรักษำบุคลำกร
ให้อยู่กับ กอ.รมน. รวมถึงกำรพัฒนำระบบรำชกำรและระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคลให้มีประสิทธิภำพและ
ทันต่อบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีแผนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล กอ.รมน. ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนำ
องค์กำร กอ.รมน. เป็นเข็มทิศนำทำงในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของ กอ.รมน.
ส ำหรั บ รำยงำนกำรบริ ห ำรทรั พ ยำกรบุ ค คล กอ.รมน. ประจ ำปี ง บประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เป็นกำรสะท้อนภำพรวมผลกำรดำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของ กอ.รมน. ซึ่งกำรจัดทำรำยงำน
ฯ ฉบับนี้ ได้รับควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดีจำกหน่วยงำนภำยใน กอ.รมน. ที่มีหน้ำที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้บริหำรข้ำรำชกำรและบุคลำกร กอ.รมน.
ใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรพัฒนำองค์กำรให้บรรลุตำมเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ต่อไป

สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ ๑ การบริหารทรัพยากรบุคคลของกอ.รมน.
๑. ภารกิจ อานาจ หน้าที่
๒. โครงสร้างการจัดระเบียบราชการของ สบค.กอ.รมน.
๓. แผนบริหารจัดการงานบุคคล กอ.รมน. พ.ศ. 2562-2564
๔. การขับเคลื่อนการบริหารทรัพยากรบุคคลของ กอ.รมน.
๕. สถิติอัตรากาลังคนของ กอ.รมน.
๖. สถิติการสูญเสียอัตรากาลังของ กอ.รมน.
๗. สถิติการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง กอ.รมน.
ส่วนที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ กอ.รมน.
๑. สรุปโครงการสาคัญทางด้านการพัฒนาระบบราชการและการบริหารทรัพยากร
ของ กอ.รมน. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓
๒. สรุปการดาเนินการทางวินัยและเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
๓. การรักษาบุคลากร
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ส่วนที่ 1 การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กอ.รมน.
๑. ภารกิจ อานาจ หน้าที่
ตาม พ.ร.บ. การรั ก ษาความมั่ น คงภายในราชอาณาจั ก ร พ.ศ. ๒๕๕๑, ค าสั่ ง
สานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๑๒/๒๕๖๒ ลง ๒๕ ต.ค. ๖๒ สบค. กอ.รมน. มีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
๑.1 กาหนดนโยบาย วางแผน อ านวยการ ประสานงาน และกากั บดูแ ลเกี่ ยวกั บกิจ การ
ด้านบุคลากรของ กอ.รมน.
๑.2 ด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ กฎหมาย ข้ อ บัง คั บ ระเบี ย บ ค าสั่ ง ประกาศ แถลงการณ์ และ
แบบธรรมเนียมด้านบุคลากรของ กอ.รมน.
๑.3 ดาเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการบุคลากร การรักษาสถานภาพ การบรรจุ แต่งตั้ง
โอน ย้าย และการช่วยราชการของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการของ กอ.รมน.
๑.4 จัดทาแผนงาน โครงการ และงบประมาณด้านบุคลากรของ กอ.รมน.
๑.5 ดาเนินการด้านสิทธิบุคลากร การพัฒนาและรักษาขวัญ และสวัสดิการของบุคลากร
ของ กอ.รมน.
๑.6 ดาเนินการพัฒนาบุคลากร และการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรของ กอ.รมน.
๑.7 ดาเนินการด้านการปกครอง การรักษาวินัย และการพิจารณาความผิดของบุคลากรของ
กอ.รมน.
๑.8 รับผิดชอบงานการจัดการภายในสานักงาน งานพิธีภายใน กอ.รมน. หรือตามที่ได้รับ
มอบหมาย
๑.9 ร่วมปฏิบัติงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่
ได้รับมอบหมาย
๒. โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการของ สบค.กอ.รมน.
ตามคาสัง่ กอ.รมน. ที่ ๑๐๑๒/๒๕๖๒ ลง ๒๗ ต.ค. ๖๒ มีส่วนราชการดังต่อไปนี้
1. ฝ่ายธุรการ
2. ส่วนแผนและงบประมาณ
3. ส่วนงานสิทธิและสวัสดิการ
4. ส่วนบริหารจัดการบุคคล
5. ส่วนจัดการข้าราชการพลเรือน
ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของ สบค.กอ.รมน. คือ ผู้อานวยการสานักบริหารงานบุคคล รับผิดชอบ
ในการปฏิบัติราชการของ สบค.กอ.รมน.

/โครงสร้างการจัด…

-2โครงสร้างการจัด สบค.กอ.รมน.

๓. แผนบริหารจัดการงานบุคคล กอ.รมน. พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔
สบค.กอ.รมน. ดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปีง บประมาณ
พ.ศ. 256๓ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และ
แผนบริหารจัดการงานบุคคล กอ.รมน. (2562-2564) ไว้ ดังนี้
วิสัยทัศน์
“บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ มีความเป็นเลิศ มีสมรรถนะสูง มีคุณธรรมและ
ความเสียสละ”
เป้าประสงค์หลัก
พัฒนาทรัพยากรบุคคลของ กอ.รมน. ให้สามารถทางานได้ ทางานดี ได้รับความเชื่อมั่นใน
การบูรณาการด้านความมั่นคงระหว่างหน่วยงานภายนอก พัฒนาผู้อื่นได้ พร้อมเป็นผู้นาและสามารถบริหาร
ตามหลักธรรมาภิบาล
แผนงานที่ ๑ บูรณาการการวางแผน อานวยการ ประสานงาน กากับดูแ ล และเสริ ม
การปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
เป้าประสงค์ท่ี 1.๑ การพัฒนาระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 1.1.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย
เป้าประสงค์ที่ 1.2 การพัฒนาบุคลากร
กลยุทธ์ที่ 1.2.1 ส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ(Career Path)
กลยุทธ์ที่ 1.2.2 พัฒนาและบ่มเพาะค่านิยมหลัก(Core Value) และวัฒนธรรมองค์กร
กอ.รมน.
กลยุทธ์ที่ 1.2.3 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากร
บุคคล
/แผนงานที่ 2...

-3แผนงานที่ 2 พัฒนาศักยภาพการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กอ.รมน.
เป้าประสงค์ที่ 2.๑ ปรับปรุงโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการองค์กร
กลยุทธ์ท่ี 2.1.1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง
กลยุ ท ธ์ ที่ 2.1.2 พั ฒ นาและจั ด ท าระบบบริ ห ารจั ด การความรู้ อ งค์ ก รให้ มี
ความต่อเนื่อง
กลยุทธ์ท่ี 2.1.3 ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานหลัก และจัดทามาตรฐานภาระงาน
บุคลากร
กลยุทธ์ที่ 2.1.4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ทันสมัยและ
ครอบคลุมการปฏิบัติงานในทุกระดับพื้นที่
๔. การขับเคลื่อนการบริหารทรัพยากรบุคคลของ กอ.รมน.
สบค.กอ.รมน. ได้ดาเนินการตามแนวนโยบายดังกล่าวให้สนองตอบต่อแผนบริหารจัดการงาน
บุคคล กอ.รมน.
การดาเนินงานตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนงานที่ ๑ บูรณาการการวางแผน อานวยการ ประสานงาน กากับดูแล และเสริม
การปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
ผลการดาเนินงาน
1. มี ก ารด าเนิ น การตามแผนจั ด หาและบรรจุ บุ ค ลากรตามแนวทางของ กอ.รมน.
ตามโครงสร้างและอัตรากาลังของ กอ.รมน. ที่เหมาะสมสอดคล้องกับบทบาท ภารกิจ ทันต่อสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลง และสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
๒. มีการจัดทาโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศในการบริหารและพัฒนาบุคลากร ระบบ
บริหารจัดการข้อมูลด้านบุคลากร ISOC (HRIS) เพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล รองรับการก้าวสู่ การเป็น
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government)
- พัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคลให้ทันสมัยเป็นปัจจุบัน
- พัฒนาระบบการรับรองเวลาราชการเป็นทวีคูณ
๓ มีการจัดทาแนวทางความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path) และมีการเตรียมบุคลากร
ให้พร้อมก้าวขึ้นสู่ตาแหน่งตามแนวทางของ กอ.รมน. ในการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสม
- ปรั บปรุงตาแหน่ง ข้าราชการพลเรื อนใน กอ.รมน. เพื่ อก้ าวสู่การเป็ นผู้ บริ หารใน
อนาคต
- ปรับปรุงตาแหน่งงานของข้าราชการพลเรือนประจา กอ.รมน.
๔. มีการจัดทาโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กร
5. มีการทบทวน/ปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงาน
6. จัดทาคู่มือปฏิบัติงานด้านสายงานกาลังพล และองค์ความรู้เผยแพร่บน website
7. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปี
/การพัฒนา…
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แผนงานที่ 2 พัฒนาศักยภาพการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กอ.รมน.
ผลการดาเนินงาน
1. มีการพัฒนาศักยภาพ สมรรถนะ และความก้าวหน้าในวิชาชีพของบุคลากร รวมทั้ง
การติดตามและประเมินผลสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนฯ
2. มีการพัฒนาและจัดทาระบบบริหารจัดการความรู้ของ กอ.รมน. ให้มีความต่อเนื่อง
- จานวนองค์ความรู้ที่นาขึ้นเผยแพร่บน website ๑๖ เรื่อง
- จานวนคู่มือปฏิบัติงานที่นาขึ้นเผยแพร่บน website ๑๓๕ เรื่อง
3. มีการส่งเสริมและเสริมสร้างให้บุคลากรด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมในงาน
บริการ (Service Mind)
- บุคลากร กอ.รมน. (ส่วนกลาง) เข้ารับการอบรมในโครงการคุณธรรมจริยธรรม
จานวน 320 คน
- หน่วยงาน กอ.รมน. (ส่วนกลาง) ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมและเข้า
ร่วมกิจกรรม จานวน 67 หน่วยงาน
4. มีการสรรหา บรรจุบุคลากรตามการปรับโครงสร้างและอัตรากาลัง ที่เหมาะสมและ
พร้อมต่อการปฏิบัติงานของ กอ.รมน. และทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง ดังนี้
- ข้าราชการช่วยราชการ กอ.รมน.
จานวน 1,183 คน
- ข้าราชการพลเรือนประจา กอ.รมน.
จานวน
8 คน
- พนักงานราชการ กอ.รมน.
จานวน
34 คน
๔. มี ก ารอบรมปฐมนิ เ ทศบุ ค ลากรผ่ า นการเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเองในรู ป แบบบทเรี ย น
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) จานวนผู้เข้ารับการอบรม 50 คน ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ทุกคน
5. มีการจัดทาแบบบรรยายลักษณะงาน (Job description)
๖. มีการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา/เข้าร่วมกิจกรรม ในหัวข้อเกี่ยวกับ
พันธกิจด้านต่าง ๆ ของ กอ.รมน. จานวนผู้เข้าร่วม ๖๙๖ คน
- จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา/เข้าร่วมกิจกรรมที่ กอ.รมน. จัดขึ้น
จานวน ๑๐ หลักสูตร จานวนผู้เข้าร่วม ๖7๖ คน
- จัดส่งผู้บริหารใน กอ.รมน. เข้ารับ การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหาร จานวน 10
หลักสูตร จานวนผู้เข้ารับการอบรม 9 คน
- จัดส่งข้าราชการเข้ารับการศึกษาอบรมกับหน่วยงาน/หลักสูตรภายนอก จานวน
14 หลักสูตร จานวนผู้เข้ารับการอบรม 23 คน
- จัดส่ง บุคลากรเข้ ารับการฝึกอบรม/สัมมนา/เข้า ร่วมกิ จกรรม ในหั วข้อเกี่ยวกั บ
เทคโนโลยีและสารสนเทศ และด้านดิจิทัลที่ กอ.รมน. จัดขึ้น จานวน 1 หลักสูตร จานวนผู้เข้าร่วม 104 ราย

/๕. สถิติอัตรากาลัง…

-5๕. สถิติอัตรากาลังคนของ กอ.รมน.
ตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑
“เจ้าหน้าที่ของรัฐ” เป็นทรัพยากรบุคคลหรือกาลังคนของ กอ.รมน. ประกอบด้วยข้าราชการ พนักงาน และ
ลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ ได้แก่
๑) ข้าราชการ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้
(๑) ข้าราชการช่วยราชการ (พลเรือน, ตารวจ, ทหาร)
(๒) ข้าราชการพลเรือนประจา กอ.รมน.
๒) ลูกจ้าง กอ.รมน. หมายถึง ลูกจ้างชั่วคราว โดยไม่รวมถึงพนักงานราชการ เป็นบุคคลซึ่ง
ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานของ กอ.รมน. โดยได้รับค่าจ้างจากเงินงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓
๓) พนักงานราชการ กอ.รมน. หมายถึง บุคคลซึ่ง ได้รับการจ้างตามสัญญาจ้าง โดยได้รับ
ค่าตอบแทนจากเงินงบประมาณหมวดค่าตอบแทนของ กอ.รมน.
รายละเอียดสถิติอัตรากาลังคนของ กอ.รมน. ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓
ประเภท

อัตราอนุมัติ (ตาแหน่ง)

อัตราว่าง(ตาแหน่ง)

1,452
171

อัตราบรรจุจริง
(ตาแหน่ง)
1,183
128

ข้าราชการช่วยราชการ
ข้าราชการพลเรือน
ประจา กอ.รมน.
ลูกจ้างชั่วคราว กอ.รมน.
พนักงานราชการ
รวม

52
113
1,788

51
101
1,463

1 (เสียชีวิต)
12
79

269
43

๖. สถิติการสูญเสียอัตรากาลังของ กอ.รมน.
สาเหตุของการสูญเสียกาลังคน กอ.รมน. ประกอบด้วย
1) การพ้นจากราชการตามกฎหมายว่ าด้ว ยบาเหน็ จบานาญข้าราชการ (เกษียณอายุ
ราชการ)
2) การถึงแก่กรรม
3) การลาออก
4) การถูกสั่งให้ออกหรือถูกสั่งปลดออก
5) การโอนไปรับราชการสังกัดอื่น
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ กอ.รมน. มีอัตราการสูญเสียอัตรากาลัง กอ.รมน. จานวน 541
ราย แยกเป็น ข้าราชการช่วยราชการ จานวน 503 ราย, ข้าราชการพลเรือนประจา กอ.รมน. จานวน 11 ราย,
ลูกจ้าง จานวน 14 ราย และพนักงานราชการ จานวน 13 ราย

/รายละเอียดสถิติ…

-6รายละเอียดสถิติการสูญเสียอัตรากาลังของ กอ.รมน. ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓
สาเหตุ
เกษียณอายุ
การสูญเสีย ราชการ
ข้าราชการ
69
ช่วยราชการ
ข้าราชการ
4
พลเรือน
ลูกจ้าง
14
พนักงาน
ราชการ
รวม
87

ถึง
แก่กรรม
2

ลาออก

-

4

-

3

11

-

13

-

-

14
13

2

17

-

3

541

-

พ้น
หน้าที่
432

432

ถูกไล่ออก/ โอนไปรับ
ปลดออก ราชการอื่น
-

รวม
503

๗. สถิ ติการบรรจุและแต่งตั้ งข้าราชการช่ วยราชการ ข้ าราชการพลเรือ นประจา กอ.รมน.
ลูกจ้างและพนักงานราชการ กอ.รมน.
กอ.รมน. ดาเนินการสรรหาบุคคล เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความสามารถ มีคุณภาพและเหมาะสม
กับภารกิจ ที่หลากหลายและสลับซั บซ้อน โดยยึด หลัก สมรรถนะ ทั้ง ในการวัด ความรู้ ความสามารถ และ
การสัมภาษณ์ สังเกตและการประเมินพฤติกรรม ด้วยการดาเนินการอย่างเสมอภาคเป็นธรรมและโปร่ง ใส
โดยผู้ที่จะเข้ามาช่วยราชการหรือรับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนประจา กอ.รมน. ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและ
ไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ กอ.รมน. มีการบรรจุข้าราชการช่วยราชการ กอ.รมน. จานวน
1,183 ราย, ข้าราชการพลเรือนประจา กอ.รมน. จานวน 8 ราย และพนักงานราชการ จานวน 34 ราย
รายละเอียดสถิติการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการช่วยราชการ ข้าราชการพลเรือนประจา กอ.รมน. ลูกจ้าง
และพนักงานราชการ กอ.รมน. ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓
บรรจุ/แต่งตั้ง และจ้าง ข้าราชการช่วยราชการ ข้าราชการพลเรือนประจา
กอ.รมน.
จานวน (ราย)
1,183
8
รวม
1,225

พนักงานราชการ
กอ.รมน.
34

/ส่วนที่ 2 การพัฒนา…
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ส่วนที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ กอ.รมน.
สบค.กอ.รมน. ให้ความสาคั ญ กับการพัฒ นาทรั พยากรบุคคลของ กอ.รมน. ให้มี ทักษะความรู้
ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ ที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานใน กอ.รมน. และเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม
อันถือเป็ นภารกิจ สาคัญตามแผนพั ฒนา กอ.รมน. โดยมุ่ง เน้นให้ บุคลากร กอ.รมน. เป็ นผู้ปฏิบัติ ง านแบบ
มืออาชีพ มีขีดสมรรถนะสามารถรองรับภารกิจที่ท้าทายของ กอ.รมน. รวมทั้งเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นที่
เชื่อมั่นของประชาชนและหน่วยราชการอื่น โดยหน่วยงานหลักด้านการบริหารทรัพยากรบุค คลของ กอ.รมน.
ประกอบด้วย สบค.กอ.รมน. และ นขต.กอ.รมน. ซึ่งจะต้องบูรณาการการทางานร่วมกัน เพื่อวางรากฐานและ
กาหนดทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคล กอ.รมน. ให้สอดรับและสนับสนุนการปฏิบัติง านตามภารกิจและ
การบริหารราชการของ กอ.รมน. ให้สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ โดยเฉพาะสามารถตอบสนองต่อ
ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อ กอ.รมน. ได้อย่างเต็มศักยภาพ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ กอ.รมน. มีทิศทางและแนวทางการขับเคลื่อนที่ชัดเจน ซึ่งเป็นไป
ตามแผนบริหารจัดการงานบุคคล กอ.รมน. พ.ศ. 2562-2564 ประกอบด้วย 2 แผนงาน ดังนี้
แผนงานที่ ๑ บูรณาการการวางแผน อานวยการ ประสานงาน กากับดูแล และเสริมการ
ปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
แผนงานที่ 2 พัฒนาศักยภาพการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กอ.รมน.
ในปีง บประมาณ พ.ศ. 256๓ ข้า ราชการช่ว ยราชการ, ข้า ราชการพลเรื อนประจา กอ.รมน.
พนักงาน และลูกจ้าง กอ.รมน. ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ และเทคนิคการปฏิบัติง านที่สอดคล้องกั บ
ยุทธศาสตร์ พันธกิจ และตรงตามภารกิจที่รับผิดชอบตามแผนพัฒนาข้าราชการช่วยราชการ, ข้าราชการพล
เรือนประจา กอ.รมน. พนักงานและลูกจ้าง กอ.รมน. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ ซึ่งขับเคลื่อนด้วย
โครงการต่างๆ โดยมีผู้เข้าร่วมตามแผนของทาง กอ.รมน. และหน่วยราชการอื่นจัดขึ้นผ่านการฝึกอบรม จานวน
11 โครงการ จานวน 696 คน งดจัดการอบรมสัมมนา จานวน 9 โครงการ เนื่องจากเป็นไปตามมาตรการ
การป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของรัฐบาล โดยสรุปได้ดังตารางต่อไปนี้
๑. สรุปโครงการสาคัญทางด้านการพัฒนาระบบราชการและการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
กอ.รมน. ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ลาดับ
1.
2.
3.
4.

โครงการ/กิจกรรม

จานวน
ผู้เข้าอบรม
(คน)
การจัดส่งข้าราชการไปอบรมและการจัดการบรรยาย
20
พิเศษเพื่อพัฒนาระบบบริหารงาน
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความรู้และ
2
ทักษะการปฏิบัติงาน
การฝึกอบรมจริยธรรม
320
การสั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเสริ ม สร้ า งการตระหนั ก รู้
18
ข้อมู ลข่ าวสารเพื่ อการมี ส่ว นร่ วมต่ อความมั่น คงของ
กอ.รมน. ประจาปี 2563

หมายเหตุ

-8ลาดับ
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

โครงการ/กิจกรรม

จานวน
ผู้เข้าอบรม
(คน)
การอบรมเทคนิคการปฏิบั ติการข่าวสารในยุ คดิจิทั ล
20
ประจาปี 2563
การสัมมนาระดมองค์ความรู้ด้านความมั่นคง
18
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อแถลงผลการปฏิบัติงาน
11
ตามแผนแม่บท
อบรมปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนประจา กอ.รมน.
33
และพนักงานราชการ กอ.รมน. ที่บรรจุใหม่ (รูปแบบ
ออนไลน์)
โครงการเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงานโดยการ
50
เรียนรู้ด้วยตนเองในรูปแบบบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
โครงการพั ฒ นาระบบป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาการ
104
เผยแพร่ข้อมูลที่กระทบต่อความมั่นคง
หลักสูตรเจ้าหน้าที่จัดการด้านความมั่นคง พ.ศ. 2563
100
รุ่นที่ 1
การพัฒนาองค์การเพื่อมุ่งสู่ราชการ 4.0
งดอบรม
สัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะทางานด้านมวลชน
งดอบรม
การสานสัมพันธ์บุคลากรเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็น งดอบรม
เลิศ
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการติดตามความคืบหน้า งดอบรม
การปฏิบัติตามแผนแม่บท
การสั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเสริ ม สร้ า งและพั ฒ นา งดอบรม
เครือข่ายการบูรณาการความมั่นคง
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างโอกาสเชิงกลยุทธ์
งดอบรม
การสัมมนาระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทาประมาณการ งดอบรม
ภัยคุกคามด้านความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
การสัมมนาเชิงวิชาการในการปฏิบัติราชการ กอ.รมน. งดอบรม
ร่วมกับหน่วย จเร กอ.รมน. และด้านความมั่นคงต่างๆ
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพในการ งดอบรม
ปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือน

หมายเหตุ

มาตรการป้องกันโควิด-19
มาตรการป้องกันโควิด-19
มาตรการป้องกันโควิด-19
มาตรการป้องกันโควิด-19
มาตรการป้องกันโควิด-19
มาตรการป้องกันโควิด-19
มาตรการป้องกันโควิด-19
มาตรการป้องกันโควิด-19
มาตรการป้องกันโควิด-19

/๒. สรุปการดาเนินการ…

-9๒. สรุปการดาเนินการทางวินัยและการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของ กอ.รมน. ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓
แบบรายงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ข้าราชการ และบุคลากร กอ.รมน.
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓
ลาดับ

1.
2.
3.

ประเภท
ผู้ถูก
ร้องเรียน

การทุจริต
ต่อ
ตาแหน่ง
หน้าที่

การบริหาร

จริยธรรม
ความเป็นธรรม

ข้าราชการ
ลูกจ้าง
พนักงาน
ราชการ

รวม

ผลการดาเนินงาน
พฤติกรรม
อยู่
อยู่ระหว่าง
ระหว่าง ดาเนินการ
ตรวจสอบ ทางวินัย

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ยุติ

รวม

-

-

-

-

-

-

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ กอ.รมน. ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง กอ.รมน.
๓. การรักษาบุคลากร
นอกเหนือจากเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน และความก้าวหน้าในราชการ ซึ่งเป็นการตอบ
แทนการปฏิบัติงานในแต่ละระดับแล้ว ยังมีสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่ กอ.รมน. จัดให้มีเพื่อทาให้บุคลากร
กอ.รมน. รู้สึก สะดวกสบายและมีความมั่นคงในชีวิต ช่วยให้ การทางานเป็ นไปด้วยดี ซึ่ง ทั้ ง สวัสดิ ก ารและ
ประโยชน์เกื้อกูลเป็นสิ่งสาคัญยิ่งในการสร้างขวัญและกาลังใจให้แก่ข้าราชการพนักงานและลูกจ้าง กอ.รมน.
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จูงใจให้ผู้ ที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาปฏิบัติงานกับ กอ.รมน. และ
รักษาบุคลากรที่มีคุณภาพให้อยู่กับ กอ.รมน. ต่อไป
สวัสดิการ คือ ค่าตอบแทนที่ทางราชการจัดให้แก่ทรัพยากรบุคคลในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของ
องค์การ เพื่อช่วยให้มีความมั่นคงในชีวิต ตลอดจนเป็นเครื่องมือสาคัญ ในการเสริมสร้างขวัญ กาลัง ใจให้แก่
ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง กอ.รมน. เพื่อปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบังเกิดผลตามเป้าหมาย
โดยสวัสดิการของ กอ.รมน. มีทั้งที่กาหนดให้เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ดังนี้
- การลา
- เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
- เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
- โครงการสวัสดิการเงินกู้ฉุกเฉิน
- เครื่องราชอิสริยาภรณ์
- บาเหน็จบานาญ

/ประโยชน์เกื้อกูล…

-10ประโยชน์ เ กื้ อ กู ล คื อ ค่ า ตอบแทนที่ กอ.รมน. จั ด ให้ แ ก่ ท รั พ ยากรบุ ค คลในฐานะที่ เ ป็ น
เจ้าหน้าที่ขององค์การ เพื่อช่วยอานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน เป็นเครื่องมือสาคัญในการส่งเสริมและ
สร้างขวัญกาลังใจให้แก่ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง กอ.รมน. เพื่อปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
บังเกิดผลตามเป้าหมาย ได้แก่
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ
สวัสดิการอื่นๆ ของ กอ.รมน. เป็นสวัสดิการที่ กอ.รมน. จัดขึ้นนอกเหนือจากสวัสดิการและ
ประโยชน์เกื้อกูลหลักที่ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง กอ.รมน. สมควรได้รับอยู่แล้ว ได้แก่
- สหกรณ์ออมทรัพย์
- การฌาปนกิจสงเคราะห์
- สวัสดิการข้าราชการ เพื่อให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือด้านการเงิน
***********************

-1แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2564
สบค.กอ.รมน.

สวนที่ ๑ บทสรุปผูบ ริหาร
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔ ของสํานักบริหารงานบุคคล กองอํานวยการ
รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จัดทําขึ้นโดยมีกรอบแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ ไดแก ยุทธศาสตรชาติ ๒๐
ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) แผนปฏิ รูปประเทศ นโยบายและแผนระดั บชาติ วาดวยความมั่ นคงแหง ชาติ (พ.ศ.
๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) เพื่ อ กอ ให เกิ ด การเชื่ อมโยงในทิ ศ ทางเดีย วกั น อย างเป น รูป ธรรมและสอดคล องกั บ บริบ ท
ที่เปลี่ยนแปลงไป มากขึ้น เพื่อมุงสูการพัฒนาอยางยั่งยืนที่แทจริง จากการวิเคราะหและการมีสวนรวมภายใน
หนวยไดมีการพัฒนา วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนาในแผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ ๒๕๖๔ อยางตอเนื่อง สําหรับกลยุทธ/แนวทางพัฒนา ไดใชแผนแมบทยอย เปนกลยุทธ/แนวทาง
พัฒ นาของหนวย ตามที่รัฐบาลไดใชหลักการ ทางวิชาการ และประสบการณจากบุคลากรทั้งประเทศจัดทําขึ้น
อัน เป น ผลให มี ค วามสอดคลอ งตามที่ ยุท ธศาสตร ชาติ ดา นความมั่ น คงได กํ าหนดไว คือ “ประเทศชาติ มั่ น คง
ประชาชนมีความสุ ข” โดยมี เปาหมายสําคัญ ประกอบดวย ประชาชนอยูดี กิน ดี และมีความสุข บ านเมือ งมี
ความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ
วิสัยทัศนของสวนราชการ
สํานั กบริหารงานบุ คคล กองอํ านวยการรั กษาความมั่ นคงภายในราชอาณาจั กร เป นองค กรหลั ก
ในการกําหนดนโยบาย วางแผน อํานวยการ ดําเนินการ และประสานงานเกี่ย วกับงานธุรการ และงานดา น
บุคลากรของ กอ.รมน.
พันธกิจของสวนราชการ
1. กําหนดนโยบาย วางแผน อํานวยการ ประสานงาน และกํากับดูแลเกี่ยวกับกิจการดานบุคลากร
ของ กอ.รมน.
2. ดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง ประกาศ แถลงการณ และแบบธรรมเนียม
ดานบุคลากรของ กอ.รมน.
3. ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการบุคลากร การรักษาสถานภาพ การบรรจุ แตงตั้ง โอน ยาย
และการชวยราชการของขาราชการ ลูกจาง และพนักงานราชการ ของ กอ.รมน.
4. จัดทําแผนงาน โครงการ และงบประมาณดานบุคลากรของ กอ.รมน.
5. ดําเนินการดานสิทธิบุคลากร การพัฒนาและรักษาขวัญ และสวัสดิการของบุคลากรของ กอ.รมน.
6. ดําเนินการพัฒนาบุคลากร และการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรของ กอ.รมน.
7. ดําเนินการดานการปกครอง การรักษาวินัย และการพิจารณาความผิดของบุคลากรของ กอ.รมน.
8. รับผิดชอบงานการจัดการภายในสํานักงาน งานพิธีภายใน กอ.รมน.
9. ปฏิบัติงานรวมกับสวนราชการอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
แผนปฏิบัติราชการเรื่อง
๑. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองครวม
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สวนที่ ๒ ความสอดคลองกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
๒.๑ ยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับที่ ๑)
1. ยุทธศาสตรชาติ แผนระดับที่ ๑ ยุทธศาสตรชาติ (๑) ดานความมั่นคง
๑.๑ เปาหมาย
๑.๑.1 บานเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ
๑.๒ สบค.กอ.รมน. สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร 1 ประเด็น
๑.๒.1 การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองครวม เพื่อใหกลไกสําคัญตาง ๆ
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถสงเสริมและสนับสนุนการบริหารและพัฒ นาประเทศไดอยางแทจริงเปน
รูปธรรม มีการใชหลักธรรมาภิบาล และการบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด และมีประสิทธิภาพ สามารถขจัด
ปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบอยางจริงจัง เกิดความมั่นใจไดวา หนวยงานรับผิดชอบทั้งหลักและรองพรอม
รับมือกับภัยคุกคาม ทุกรูปแบบทั้งในปจจุบันและอนาคต
๑.๓ การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ
๑.๓.1 บานเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ เพื่อเรงรัดดําเนินการแกไ ขปญ หา
ดานความมั่นคงทุกมิติและทุกระดับ ที่มีอยูในปจจุบันอยางจริงจังใหหมดไปในที่สุด พรอมทั้งพัฒนากลไกเฝาระวัง
แจงเตือน ปองกัน และแกไขปญหาดานความมั่นคง ที่อาจจะเกิดขึ้นใหมอยางเปนรูปธรรม รวมถึงพิทักษรักษาไว
ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย เอกราช อธิปไตย บูรณภาพแหงอาณาเขตและเขตที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย เกียรติภูมิ
และผลประโยชนของชาติ ความมั่นคงของรัฐ และความสงบเรียบรอยของประชาชน และการพัฒ นาประเทศ
ตามที่บัญญัติไ วในรัฐธรรมนูญแหง ราชอาณาจักรไทย โดยมีแนวคิดในการดําเนินการที่สําคัญ คือ การวิเคราะห
และระบุสาเหตุที่แทจริง ของปญ หาในแตละเรื่องใหชัดเจน วางแผนบูร ณาการในการแกไ ขปญ หาตามลําดับ
ความเรงดวน ของปญหา มีการติดตามตรวจสอบที่เปนรูปธรรม ตลอดจนพัฒนากลไกในการเฝาระวัง แจงเตือน
ปองกัน และแกไขปญหาทั้งที่มีอยูในปจจุบันและอาจจะเกิดขึ้นใหมใหชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
๒. ยุทธศาสตรชาติ แผนระดับที่ ๒
๒.๑ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นที่ ๑ ความมั่นคง
2.1.๑ เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ
2.1.๑.1 บานเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ เพื่อเรงรัดดําเนินการแกไข
ปญหาดานความมั่นคงทุกมิติและทุกระดับ ที่มีอยูในปจจุบันอยางจริงจังใหหมดไปในที่สุด พรอมทั้งพัฒนากลไก
เฝาระวัง แจงเตือน ปองกัน และแกไขปญหาดานความมั่นคงที่อาจจะเกิดขึ้นใหมอยางเปนรูปธรรม รวมถึงพิทักษรักษา
ไวซึ่ งสถาบั น พระมหากษั ตริ ย เอกราช อธิ ปไตย บู รณภาพแห ง อาณาเขตและเขตที่ ประเทศไทยมี สิ ทธิอธิปไตย
เกี ยรติภูมิและผลประโยชนของชาติ ความมั่นคงของรัฐ และความสงบเรียบรอยของประชาชน และการพัฒนาประเทศ
ตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย โดยมีแนวคิดในการดําเนินการที่สําคัญ คือ การวิเคราะหและ
ระบุสาเหตุที่แทจริงของปญหาในแตละเรื่องใหชัดเจน วางแผนบูรณาการในการแกไขปญหาตามลําดับความเรงดวนของ
ปญหา มีการติดตามตรวจสอบที่เปนรูปธรรม ตลอดจนพัฒนากลไกในการเฝาระวัง แจงเตือน ปองกัน และแกไขปญหา
ทั้งที่มีอยูในปจจุบันและอาจจะเกิดขึ้นใหมใหชัดเจนและมีประสิทธิภาพ

-3๒.2 แผนการปฏิรปู ประเทศ ตองดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ
ประกอบดวย ประเทศชาติมีความสงบเรียบรอย มีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข เปนธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียม
กัน เพื่อขจัดความเหลื่อมล้ํา มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ การปฏิรูปประเทศตอง
สอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตรชาติมีดังนี้
๒.๒.๑ ดานการเมือง
๒.๒.๒ ดานการบริหารราชการแผนดิน
๒.๒.๓ ดานกฎหมาย
๒.๒.๔ ดานกระบวนการยุติธรรม
๒.๒.๕ ดานเศรษฐกิจ
๒.๒.๖ ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๒.๒.๗ ดานสาธารณสุข
๒.๒.๘ ดานสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒.๒.๙ ดานสังคม
๒.๒.๑๐ ดานพลังงาน
๒.๒.๑๑ ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต
๒.๒.๑๒ ดานการศึกษา
สบค.กอ.รมน. มีแผนที่เกี่ยวของดานการบริหารราชการแผนดิน มีวัตถุประสงค เพื่อ
(๑) สร า งระบบบริ ห ารงานบุ ค คลภาครั ฐ ของประชาชนเพื่ อ ประชาชน
สามารถตอบสนองความต อ งการและความคาดหวั ง ของประชาชนที่ ห ลากหลายได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
(Customized Public Service)
(๒) พัฒ นาระบบบริหารงานบุคคลหนวยงาน-ภาครัฐใหทันสมัย กะทัดรัด
ปรับตัวไดทันตอการเปลี่ยนแปลง (Agile Struture) และระบบงานภาครัฐผลสัมฤทธิ์สูง
๒.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒
๒.๓.๑ วัตถุประสงค
2.3.1.1 เพื่ อวางรากฐานให คนไทยเปนคนที่สมบูรณ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบี ยบ
วินัยมีคานิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุน ตลอดจนเปน
คนเกง ที่มีทักษะความรูความสามารถและพัฒนาตนเองไดตอเนื่องตลอดชีวิต
2.3.1.2 เพื่อใหคนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมไดรับความเปนธรรม
ในการเขาถึง ทรัพยากรและบริการทางสัง คมที่มีคุณ ภาพ ผูดอยโอกาสไดรับการพัฒ นาศักยภาพ รวมทั้งชุมชน
มีความเขมแข็งพึ่งพาตนเองได
2.3.1.3 เพื่ อ ให เศรษฐกิ จ เข ม แข็ ง แข ง ขั น ได มี เสถี ย รภาพ และมี ค วามยั่ ง ยื น
สรางความเขม แข็ง ของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม โดยการใชน วัตกรรมที่เข มขน มากขึ้ น
สรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสรางความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ํา
2.3.1.4 เพื่ อ รั ก ษาและฟ น ฟู ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ มให
สามารถสนับสนุนการเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
2.3.1.5 เพื่ อให การบริ หารราชการแผ นดิ นมี ประสิ ทธิ ภาพ โปร งใส ทั นสมั ย และ
มีการทํางาน เชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา

-42.3.1.6 เพื่อใหมีการกระจายความเจริญไปสูภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมือง
เพื่อรองรับการพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม
2.3.1.7 เพื่อผลักดันใหประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศตาง ๆ
ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติไดอยางสมบูรณและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งใหประเทศไทยมีบทบาท
นําและสรางสรรคในดานการคา การบริการ และการลงทุนภายใตกรอบความรวมมือตาง ๆ
สบค.กอ.รมน. มีวัตถุประสงคที่เกี่ยวของ คือ ขอ 2.3.1.1 เพื่อวางรากฐานใหคนไทยเปน
คนที่สมบูรณ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยมีคานิยมที่ดี มีจิต สาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและ
สุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุน ตลอดจนเปน คนเกง ที่มีทักษะความรูความสามารถและพัฒนาตนเองไดตอเนื่อง
ตลอดชีวิต
2.3.2 เปาหมาย
2.3.2.1 คนไทยที่มีคุณลักษณะเปนคนไทยที่สมบูรณ
2.3.2.2 การลดความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดและความยากจน
2.3.2.3 ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันได
2.3.2.4 ทุ น ทางธรรมชาติ และคุ ณ ภาพสิ่ งแวดล อมสามารถสนั บสนุ น การเติ บโต
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีความมั่นคง อาหาร พลังงาน และน้ํา
2.3.2.5 มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สรางภาพลักษณ
ดีและเพิ่มความเชื่อมั่นของนานาชาติตอประเทศไทย
2.3.2.6 มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรงใส ตรวจสอบได
กระจายอํานาจและมีสวนรวมจากประชาชนเปาหมาย
สบค.กอ.รมน. มีเปาหมายที่เกี่ยวของ คือ ขอ 2.3.2.6 มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรงใส ตรวจสอบได กระจายอํานาจและมีสวนรวมจากประชาชนเปาหมาย
๒.๓.๓ ยุ ทธศาสตรก ารพั ฒ นาประเทศ ประกอบดวย ๑๐ ยุท ธศาสตร ซึ่ง เกี่ย วขอ งกั บ
ภารกิจ ของ สบค.กอ.รมน. ๒ ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ ๑ การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษยใหความสําคัญกับ
การวางรากฐาน การพั ฒ นาคนใหมี ความสมบู รณ เพื่ อให คนไทยมี ทัศนคติและพฤติ กรรมตามบรรทั ดฐานที่ ดี
ของสังคม ไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง มีสุขภาวะ
ที่ดีขึ้น คนทุกชวงวัยมีทักษะ ความรูและความสามารถเพิ่มขึ้น รวมทั้งสถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งและมีสวน
รวม ในการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น
ยุทธศาสตรที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาล ในสังคมไทย เรงปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจัง โดยมุงเนนในเรื่อง
การลดสัดสวนคาใชจายดานบุคลากร และเพิ่ มประสิท ธิภาพการบริหารจัดการและการใหบริการของภาครัฐ
รวมทั้ง ประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีขององคก ร
ปกครองส ว นท อ งถิ่ น การปรั บ คะแนนดั ช นี ก ารรั บ รู ก ารทุ จ ริ ต ให อ ยู ใ นระดั บ ที่ ดี ขึ้ น และการลดจํ า นวน
การดําเนินคดีกับผูมิไดกระทําความผิด

-5๒.๔ นโยบายและแผนระดับ ชาติ วาดว ยความมั่น คงแหง ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕)
(๔ เปาหมาย, ๑๖ นโยบาย, ๑๙ แผน)
๒.๔.๑ เปาหมายและแนวทางการดําเนินการ ๔ เรื่อง ไดแก การเสริมสรางความมั่นคงของ
สถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
๒.๔.๒ นโยบายความมั่นคงแหง ชาติ จํานวน ๑๖ ดาน
สบค.กอ.รมน. มีนโยบายที่เกี่ยวของ ที่สําคัญไดแก
นโยบายที่ ๑ เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลั กของชาติและการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
นโยบายที่ ๘ เสริมสรางความเขมแข็งและภูมิคุมกันความมั่นคงภายใน
นโยบายที่ ๙ เสริมสรางความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริตคอรรัปชัน
๒.๔.๓ แผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ
แผนที่ ๑ การเสริมสรางความมั่นคงของมนุษย
แผนที่ ๓ การเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติภายใตการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
สบค.กอ.รมน. มีแผนที่เกี่ยวของ ไดแก
แผนที่ ๑ การเสริมสรางความมั่นคงของมนุษย
แผนที่ ๓ การเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติภายใตการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

สวนที่ ๓ สาระสําคัญแผนปฏิบัติราชการ
๑.วิสัยทัศนของสวนราชการ
สํานั กบริหารงานบุ คคล กองอํ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจั กร เป นองค กรหลั ก
ในการกําหนดนโยบาย วางแผน อํานวยการ ดําเนินการ และประสานงานเกี่ยวกับงานธุร การ และงานดา น
บุคลากร ของ กอ.รมน.
๒. พันธกิจของสวนราชการ
๒.1 กํ า หนดนโยบาย วางแผน อํ า นวยการ ประสานงาน และกํ า กั บ ดู แ ลเกี่ ย วกั บ กิ จ การ
ดานบุคลากรของ กอ.รมน.
๒.2 ดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง ประกาศ แถลงการณ และแบบธรรมเนียม
ดานบุคลากรของ กอ.รมน.
๒.3 ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการบุคลากร การรักษาสถานภาพ การบรรจุ แตงตั้ง โอน
ยาย และการชวยราชการของขาราชการ ลูกจาง และพนักงานราชการ ของ กอ.รมน.
๒.4 จัดทําแผนงาน โครงการ และงบประมาณดานบุคลากรของ กอ.รมน.
๒.5 ดํ าเนิ นการด านสิ ทธิ บุ คลากร การพั ฒ นาและรั กษาขวั ญ และสวั สดิ การของบุ คลากรของ
กอ.รมน.
๒.6 ดําเนินการพัฒนาบุคลากร และการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรของ กอ.รมน.
๒.7 ดําเนินการดานการปกครอง การรักษาวินัย และการพิจารณาความผิดของบุคลากรของ กอ.รมน.
๒.8 รับผิดชอบงานการจัดการภายในสํานักงาน งานพิธีภายใน กอ.รมน.
๒.9 ปฏิบัติงานรวมกับสวนราชการอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

-6๓. แผนปฏิบัติราชการ : การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองครวม
๔. รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ : การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองครวม
๔.๑.๑ แนวทางการพัฒนา
๔.๑.1.1 บูรณาการกลไกการบริหารจัดการความมั่นคง
๔.๑.1.2 บูรณาการขอมูลดานความมั่นคง
๔.๑.2 เป าหมาย กลไกการบริหารจั ดการความมั่น คง มีป ระสิท ธิภาพสู ง ขึ้น ตั วชี้วัด คือ ระดั บ
ประสิทธิภาพการดําเนินงานของหนวยงานดานการจัดการความมั่นคง รอยละ ๘๐
๔.๒.๓ แผนงาน/โครงการ สําคัญ
๔.๒.๓.๑ การขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอํานวยการรักษาความมั่น คง
ตาม พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551
๔.๒.๓.๒ การบริหารจัดการขอมูลดานความมั่นคงของ กอ.รมน.
5. ประมาณการวงเงินประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔ จํานวน ๙๕,๕๑๒,๓๐๐ บาท
หนวยรับผิดชอบ

วงเงินจัดสรร
ป 2564

๑. งบบุคลากร

สบค.กอ.รมน.

๘๐,๙๔๑,๐๐๐

๒. งบดําเนินงาน

สบค.กอ.รมน.

๑๓,๕๘๒,๕๐๐

๓. งบรายจายอื่น

สบค.กอ.รมน.

๙๘๘,๘๐๐

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม/รายการปฏิบัติ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

๑. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ดานความมั่นคง)

๙๓,๘๓๗,๑๐๐

1.1 รายการบุคลากรภาครัฐรักษาความสงบเรียบรอย
ภายในประเทศ

๙๓,๘๓๗,๑๐๐

งบบุคลากร

๘๐,๙๔๑,๐๐๐

1. เงินเดือนขาราชการ

สบค.กอ.รมน.

๔๘,๖๗๓,๑๐๐

๒. เงินประจําตําแหนง

สบค.กอ.รมน.

๓,๐๕๖,๔๐๐

๓. คาตอบแทนพนักงานราชการ

สบค.กอ.รมน.

๑๗,๔๖๑,๗๐๐

๔. คาจางลูกจางชั่วคราว

สบค.กอ.รมน.

๑๑,๔๔๘,๙๐๐

๕. คา พ.ส.ร. ขาราชการ

สบค.กอ.รมน.

๓๐๐,๙๐๐

หมายเหตุ

-7หนวยรับผิดชอบ

วงเงินจัดสรร
ป 2564
๑๒,๘๙๖,๑๐๐

๑. คาเชาบาน

สบค.กอ.รมน.

๑,๘๙๖,๐๐๐

๒. คาตอบแทนการปฏิบัติราชการของขาราชการ กอ.รมน.

สบค.กอ.รมน.

๗,๙๔๔,๕๐๐

สบค.กอ.รมน.

๙๗๔,๓๐๐

๔. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

สบค.กอ.รมน.

๑,๐๗๓,๘๐๐

๕. เงินสมทบกองทุนทดแทน

สบค.กอ.รมน.

๔๗,๕๐๐

๖. คาตอบแทนที่ปรึกษา

สบค.กอ.รมน.

๙๖๐,๐๐๐

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม/รายการปฏิบัติ
งบดําเนินงาน

๓. คาตอบแทนพิเศษกรณีเงินเดือนเต็มขั้นของขาราชการ
และลูกจาง

2. แผนงานพื้นฐานดานความมั่นคง

๑,๖๗๕,๒๐๐

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบรอย
ภายใน
กิจกรรมที่ 1 : งานอํานวยการ ประสานงานและเสริมการ
ปฏิบัติของหนวยงานภาครัฐ
งบรายจายอื่น

๑,๖๗๕,๒๐๐
๙๘๘,๘๐๐
๙๘๘,๘๐๐

1. การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
1.1 รายการฝกอบรมจริยธรรม
1.2 รายการจัดสงขาราชการไปอบรมและการจัดการ
บรรยายพิเศษเพื่อพัฒนาระบบบริหารงาน กอ.รมน.
1.๓ รายการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเสริมสราง
ความรูและทักษะการปฏิบัติงาน
๒. การอํานวยการและบริหารจัดการอื่น ๆ
๒.1 รายการคาตอบแทนกรรมการผูอาน ตรวจและ
ประเมินผลงาน
๒.๒ รายการคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการขาราชการ
พลเรือน

๖๗๕,๐๐๐
สบค.กอ.รมน.

75,000

สบค.กอ.รมน.

150,000

สบค.กอ.รมน.

450,000
๓๑๓,๘๐๐

สบค.กอ.รมน.

๒๐๙,๐๐๐

สบค.กอ.รมน.

๑๐๔,๘๐๐

หมายเหตุ
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กิจกรรมที่ ๓ งบกําลังพลและทรงชีพ

วงเงินจัดสรร
ป 2564
๖๘๖,๔๐๐

งบดําเนินงาน

๖๘๖,๔๐๐

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม/รายการปฏิบัติ

๑. คาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถประจําตําแหนง

หนวยรับผิดชอบ

สบค.กอ.รมน.

หมายเหตุ

๖๘๖,๔๐๐

ประมาณการวงเงินงบประมาณทั้งหมด ๙๕,๕๑๒,๓๐๐ บาท (เกาสิบหาลานหาแสนหนึ่งหมื่นสองพันสามรอยบาทถวน)

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

