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คำนำ 

  สำนักข่าวกรองแห่งชาติ (National Intelligence Agency : NIA) ได ้จ ัดทำรายงาน
ประจำปี 2564 เพื่อรายงานผลการดำเนินการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน เกี่ยวกับภารกิจการข่าวกรอง
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ การต่อต้านข่าวกรอง การข่าวกรองทางการสื่อสาร และการรักษาความ
ปลอดภัยฝ่ายพลเรือน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
สาระสำคัญของรายงานแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลภาพรวมของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ประกอบด้วย ทำเนียบผู้บริหาร 
ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ หน้าที่ความรับผิดชอบ และอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย 
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ และอัตรากำลังคน 

  ส่วนที่ 2 ผลการปฏิบัติราชการที่สำคัญของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย ภารกิจข่าวกรองและต่อต้านข่าวกรองในประเทศ ภารกิจข่าวกรองและต่อต้าน  
ข่าวกรองต่างประเทศ ภารกิจข่าวกรองและต่อต้านข่าวกรองทางเทคนิคและเครือข่าย ภารกิจพัฒนา
มาตรฐานการข่าวกรองและการรักษาความปลอดภัย ภารกิจบริหารและอำนวยการ รวมถึงภารกิจอื่น ๆ 
ตลอดจนผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาระบบงานข่าวกรองแบบบูรณาการ  
(พ.ศ.2563 - 2565) 

 ส่วนที่ 3 รายงานการใช้งบประมาณของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ประกอบด้วย งบประมาณ
ของสำนักข่าวกรองแห่งชาติที ่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และการเบิกจ่ายงบประมาณ  
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  การเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และการเบิกจ่ายงบประมาณ  
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และ พ.ศ.2564 รวมถึงการตรวจสอบรายงานการเงินของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ 

  สำนักข่าวกรองแห่งชาติหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานประจำปี 2564 ของสำนักข่าวกรอง
แห่งชาติจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและผู้ที่สนใจศึกษาไม่มากก็น้อย รวมทั้งสามารถวางแผนการปฏิบัติ
ราชการของสำนักข่าวกรองแห่งชาติในอนาคตต่อไป            
          

 

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ 
                        เมษายน 2565 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลภาพรวมของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ 
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นายฐนัตถ์  สุวรรณานนท์ 
รองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ 

(ด้านบริหาร) 

นายรุ่งศักดิ์  ปิยะรัตน์ 
รองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ 

(ด้านข่าวกรองและต่อต้านข่าวกรองภายในประเทศ) 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมลูภาพรวมของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ  
   
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

นายธนากร  บัวรัษฏ์ 
ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ 

นายปิยะ  คงขำ  
รองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ 

(ด้านข่าวกรองและต่อต้านข่าวกรองต่างประเทศ) 

นายศรายุธ  ทองกูล 
รองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ 
(ด้านข่าวกรองทางเทคนิคและเครือข่าย) 

ทำเนียบผู้บริหารสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ปี 2564 
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ทำเนียบผู้บริหารสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ปี 2564 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

นายกฤษฎา  อักษรวงศ์ 
ที่ปรึกษาด้านการดำเนินงานข่าวกรอง 

ในต่างประเทศ 

นายพุ่งพงษ์  สุวรรณเลิศ 
ที่ปรึกษาด้านข่าวกรองความม่ันคง 

และสถาบันหลัก 

นายธรรมรัตน์  รัตนมณี  
ที่ปรึกษาด้านการต่อต้านการก่อการร้ายและ

อาชญากรรมข้ามชาติ 

 นายวีรศักดิ์  ทิพย์มณเฑียร 
ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบงานการข่าว  
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 ประวัติความเป็นมา 

 วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ค่านิยม ยุทธศาสตร์ 
     



 
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ 

รายงานประจำปี 2564  8 
 

วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ 

ค่านิยม 

 ประวัติความเป็นมาของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ 
 สำนักข่าวกรองแห่งชาติ (สขช.) ปัจจุบันเป็นหน่วยงานระดับกรม สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี  

เป็นองค์กรข่าวกรองพลเรือนระดับชาติ เป็นหน่วยงานขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
กิจการการข่าวกรองทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ การต่อต้านข่าวกรอง การข่าวกรองทางการสื่อสาร 
และการรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน เพื่อรายงานด้านการข่าวกรองต่อนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี 
สภาความมั ่นคงแห่งชาติ หน่วยงานของรัฐที ่เกี ่ยวข้อง และเป็นหน่วยงานที่ปรึกษาด้านข่าวกรองแก่
นายกรัฐมนตรี โดยมีผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เป็นหัวหน้าส่วนราชการ  

 สำนักข่าวกรองแห่งชาติถูกก่อตั้งขึ้นในช่วงที่ต่างประเทศเริ่มมีการพัฒนาองค์การข่าวกรอง
อย่างจริงจัง  ทำให้รัฐบาลในสมัยของจอมพล ป. พิบูลสงคราม เล็งเห็นว่าประเทศไทยจำเป็นจะต้องมี
หน่วยงานของรัฐที่กำกับดูแลและดำเนินการเกี่ยวกับข่าวสารต่าง ๆ ทั้งในทางปกติและทางลับ  รัฐบาลจึงได้
จัดตั้ง กรมประมวลราชการแผ่นดิน สังกัดทบวงคณะรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองขึ้น เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2497 
โดยได้แต่งตั้งให้พลตำรวจเอก เผ่า ศรียานนท์ อธิบดีกรมตำรวจในขณะนั้น เป็นอธิบดีกรมประมวลราชการ
แผ่นดินคนแรก (อีกตำแหน่งหนึ่ง) ต่อมาในปี พ.ศ. 2502  จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้มีการเปลี่ยนชื่อกรม
ประมวลราชการแผ่นดิน เป็น กรมประมวลข่าวกลาง  และมีการเปลี ่ยนชื ่ออีกครั ้งในรัฐบาลของ 
พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เป็นสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2528 และมีฐานะเป็น
หน่วยข่าวแห่งชาติ ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี 

 วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ค่านิยม  ยุทธศาสตร์  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นหน่วยข่าวกรองท่ีทันสมัย เพื่อความม่ันคงของชาติและประชาชน 

1. เป็นหน่วยงานหลักในการปฏิบัติงานข่าวกรอง  
ต่อต้านข่าวกรองในประเทศและต่างประเทศ  
ข่าวกรองทางการสื่อสาร 
2. พัฒนาและส่งเสริมมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยหน่วยงานรัฐ 
ฝ่ายพลเรือน 
3. เป็นศูนย์กลางบูรณาการงานข่าวกรองแห่งชาติ 
4. เสริมสร้างศักยภาพขององค์กรให้ทันสมัย  
และบุคลากรเป็นมืออาชีพ 
5. การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและธรรมมาภิบาล 

“มุ่งม่ัน ทุ่มเท มีวินัย เสียสละ เพื่อชาติและประชาชน” 
  3D 1S : Determination (มุ่งม่ัน) 
             Devotion (ทุ่มเท) 
             Discipline (มีวินัย) 
             Sacrifice (เสียสละ)  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B._%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%B2_%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C_%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%95%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1_%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5
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“ยุทธศาสตร์สำนักขา่วกรองแห่งชาติ พ.ศ.2559 – 2564” 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสริมสร้างความร่วมมือทางด้านการข่าวและการรักษาความปลอดภัย
ในภาคเอกชน องค์กร และภาคประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 4

• กลยุทธ์ที่ 1 สร้างและพัฒนาเครือข่ายการข่าวให้ครอบคลุมทั้งภาคเอกชน องค์กร ภาคประชาชน
และภาคประชาสังคม เพ่ือสนับสนุนงานข่าวกรอง

• กลยุทธ์ที่ 2 ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตข่าวกรอง

พัฒนามาตรฐานการรักษาความปลอดภัยในหน่วยงานของรัฐฝ่ายพลเรือน  
และเครือข่าย

ยุทธศาสตร์ที่ 5

• กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยในหน่วยงานของรัฐฝ่ายพลเรือน
• กลยุทธ์ที่ 2 ขับเคลื่อนความรู้ด้านการรักษาความปลอดภัย

เสริมสร้างเอกภาพในประชาคมข่าวกรองยุทธศาสตร์ที่ 6

• กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
• กลยุทธ์ที่ 2 บริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับภารกิจข่าวกรอง
• กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะสมรรถนะและความเชี่ยวชาญในสายงานพร้อมรองรับ

การเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ

พัฒนาประสิทธิภาพของระบบงานข่าวกรองยุทธศาสตร์ที่ 1

• กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการรวบรวมข่าวสารทั้งด้านเปิด ทางลับ และทางเทคนิค
• กลยุทธ์ที่ 2 ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตข่าวกรอง
• กลยุทธ์ที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถในการต่อต้านข่าวกรองและการปฏิบัติการข่าวสาร 

ยกระดับงานข่าวกรองเพื่อการป้องกันและสนับสนุนการแก้ไขปัญหา
ภัยคุกคามต่อความม่ันคงยุทธศาสตร์ที่ 2

• กลยุทธ์ที่ 1 ป้องกันและสนับสนุนแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายและภัยคุกคามรูปแบบใหม่
• กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาความสามารถเพ่ือน าไปสู่การป้องกันและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม

ทางไซเบอร์
• กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก
• กลยุทธ์ที่ 4 ป้องกันและแก้ไขปัญหาความแตกแยกภายในชาติ
• กลยุทธ์ที่ 5 ป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.)

เสริมสร้างเอกภาพในประชาคมข่าวกรองยุทธศาสตร์ที่ 3

• กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมให้ สขช. เป็นศูนย์กลางการบูรณาการการข่าวผ่านกลไกของ ศป.ข. และ สลก.ปษ.
• กลยุทธ์ที่ 2 ขยายความร่วมมือในประชาคมข่าวกรองท้ังในและต่างประเทศ
• กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมปฏิบัติการร่วมในประชาคมข่าวกรองทั้งในและต่างประเทศ
• กลยุทธ์ที่ 4 ให้มีศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูล (Information Sharing Center)
• กลยุทธ์ที่ 5 ผลักดันให้มีการตั้งส านักงาน/ศูนย/์กลุ่มงาน ประสานด้านความม่ันคง 

การข่าวกรองในหน่วยราชการ
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 หน้าที่ความรับผิดชอบ และอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย 
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หมายเหต ุ: * ผู้อำนวยการ หมายถึง ผูอ้ำนวยการสำนักขา่วกรองแห่งชาติ 
               ** รองผู้อำนวยการ หมายถึง รองผู้อำนวยการสำนกัข่าวกรองแห่งชาติ 

 
 

 หน้าที่ความรับผิดชอบ และอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย 
    สำนักข่าวกรองแห่งชาติ (สขช.) เป็นหน่วยงานสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี  เป็นองค์กรข่าวกรอง 
พลเรือนระดับชาติ เป็นหน่วยงานขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจการการข่าวกรอง  
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ การต่อต้านข่าวกรอง การข่าวกรองทางการสื่อสาร และการรักษาความ
ปลอดภัยฝ่ายพลเรือน เพื่อรายงานข่าวกรองต่อนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี สภาความมั่นคงแห่งชาติ 
หน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้อง และเป็นหน่วยงานที่ปรึกษาด้านข่าวกรองแก่นายกรัฐมนตรี  

อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย 

 1. พระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ.2562 บัญญัติให้มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

                     มาตรา 5  

  (1)  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจการการข่าวกรอง  การต่อต้านข่าวกรอง  การข่าวกรองทางการสื่อสาร  
และการรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน 

  (2)  ติดตามสถานการณ์ภายในประเทศและต่างประเทศ ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
ของชาติ  รายงานต่อนายกรัฐมนตรีและสภาความมั่นคงแห่งชาติ 

  (3)  กระจายข่าวกรองที ่มีผลกระทบต่อความมั ่นคงของชาติให้หน่วยงานของรัฐหรือ
รัฐวิสาหกิจที่เก่ียวข้องใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม 

  (4)  ศึกษา วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับกิจการข่าวกรอง  การต่อต้านข่าวกรอง  และการรักษา
ความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน  เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

  (5)  เป็นศูนย์กลางประสานกิจการการข่าวกรอง  การต่อต้านข่าวกรอง  และการรักษา
ความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน  กับหน่วยข่าวกรองอ่ืนภายในประเทศ 

  (6)  เป็นหน่วยงานหลักในการประสานกิจการการข่าวกรอง และการต่อต้านข่าวกรองกับ
หน่วยข่าวกรองของต่างประเทศในเรื่องท่ีเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ 

  (7)  เสนอแนะนโยบายและมาตรการ  ตลอดจนให้คำแนะนำ  และคำปรึกษาด้านการข่าวกรอง  
การต่อต้านข่าวกรอง  และการรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน  ต่อนายกรัฐมนตรีและสภาความมั่นคงแห่งชาติ 

  (8) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามท่ีนายกรัฐมนตรีหรือสภา
ความมั่นคงแห่งชาติมอบหมาย 

  มาตรา 12  

  ให้สำนักข่าวกรองแห่งชาติจัดให้มีศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ เรียกโดยย่อว่า “ศป.ข.” 
เป็นหน่วยงานภายใน เพ่ือทำหนาที่เป็นหน่วยกลางในการประสานกิจการการข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรอง 
และการรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือนร่วมกับหน่วยข่าวกรองอื่นภายในประเทศ โดยให้  *ผู้อำนวยการ
แต่งตั ้ง **รองผู ้อำนวยการคนหนึ่งเป็นผู ้อำนวยการศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ เรียกโดยย่อว่า 
“ผอ.ศป.ข.” มีหน้าที่รับผิดชอบ บริหารจัดการ และกำกับดูแลการดำเนินงานของ ศป.ข. ตามที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้อำนวยการ 
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ศป.ข.
ศป.ข.

ภาค 1

ศป.ข.

ภาค 2

ศป.ข.

ภาค 3

ศป.ข.

ภาค 4

ศป.ข.

ภาค 5

 มาตรา 13 ให้ ศป.ข. มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้ 

  (1) ติดตาม ประเมิน และวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง รวมทั้งรายงานข่าวประจำวัน ข่าวเร่งด่วน ข่าวเฉพาะกรณี และรายงานการแจ้งเตือนภัย
ล่วงหน้าที่เกี ่ยวข้องกับความมั ่นคงต่อนายกรัฐมนตรี สภาความมั่นคงแห่งชาติ และผู้อำนวยการ ตลอดจน
กระจายข่าวไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

  (2) เฝ้าระวังภัยคุกคามความมั่นคงปลอดภัย ทั้งในภาวะปกติและช่วงที่มีสถานการณ์ช่วง
เทศกาลที่สำคัญ พระราชพิธี และการประชุมหรืองานพิธีการที่สำคัญของรัฐ เพื่อสนับสนุนการป้องกันหรือแก้ไข
สถานการณ์ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ฉุกเฉินรุนแรงเกิดข้ึน และปฏิบัติต่อเนื่องจนสิ้นสุดสถานการณ์นั้น 

  (3) ให้ความรู้และประสานความร่วมมือด้านการข่าวกับภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งประชาชน
ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

  (4) รายงานสถานการณ์และผลการปฏิบัติงานโดยรวม ปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน
ของ ศป.ข. ตามระยะเวลาที่ผู้อำนวยการกำหนด ต่อนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายและ
ผู้อำนวยการ 

  (5) ปฏิบัติงานอื่นตามที่นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย สภาความ
มั่นคงแห่งชาติ หรือผู้อำนวยการมอบหมาย 

  มาตรา 14 เมื่อมีกรณีจำเป็นในการปฏิบัติงานที่ต้องมีการประสานการดำเนินงานข่าวกรอง
กับหน่วยงานอื ่นของรัฐในพื้นที ่ภาคใด ผู ้อำนวยการอาจจัดให้มีศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติภาค  
เรียกโดยย่อว่า “ศป.ข.ภาค” ก็ได้ 

  ให้ ศป.ข.ภาค เป็นหน่วยขึ้นตรงต่อ ผอ.ศป.ข. โดยให้ผู ้อำนวยการแต่งตั ้งข้าราชการ  
พลเรือนสามัญในสำนักข่าวกรองแห่งชาติคนหนึ่งเป็นผู้อำนวยการศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติภาค  
เรียกโดยย่อว่า “ผอ.ศป.ข.ภาค” 

    ศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติภาค (ศป.ข.ภาค) ประกอบด้วย ศูนย์ประสานข่าวกรอง
แห่งชาติภาค 1 - 5 ซึ่งแต่ละแห่งมีหน้าที่รับผิดชอบพื้นท่ีดังนี้  

  ศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติภาค 1 รับผิดชอบพื้นท่ีภาคกลาง ภาคตะวันออก 
  ศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติภาค 2 รับผิดชอบพื้นท่ีภาคเหนือ 
  ศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติภาค 3 รับผิดชอบพื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
         ศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติภาค 4 รับผิดชอบพื้นท่ีภาคกลางตอนล่าง ภาคใต้     
               ตอนบน (เพชรบุรี กาญจนบุรี ) 
          ศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติภาค 5 รับผิดชอบพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง  
              (สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) 
 
 
 
 

 



 
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ 

รายงานประจำปี 2564  13 
 

 2. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552  ข้อ 4 
ได้กำหนดให้สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เป็น “องค์การรักษาความปลอดภัย”   

อำนาจหน้าที่ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี 

  

 

 

 

 

 1. รับผิดชอบบริหารจัดการสำนักงานเลขานุการที่ปรึกษาการข่าว (สลก.ปษ.) ซึ่งจัดตั้งและ
ดำเนินมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2502 เป็นต้นมา  และรัฐบาลปัจจุบันได้มีคำสั่งให้คณะที่ปรึกษาการข่าว (ปษ.) 
ดำเนินงานต่อไป  โดยคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 236/2562 ลงวันที่ 10 กันยายน 2562 กำหนดให้  
ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เป็นประธานคณะที่ปรึกษาการข่าว (ปษ.) ให้กับนายกรัฐมนตรี  
มีหัวหน้าหน่วยข่าวหลักของกองทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รองปลัดกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับงาน 
การข่าว เป็นคณะที่ปรึกษาการข่าว โดยมีสำนักงานเลขานุการที่ปรึกษาการข่าว  มีที่ทำการและการบริหาร
จัดการโดยสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

  1.1 ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกิจการข่าวกรองแห่งชาติ  แก่นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี  
และสภาความมั่นคงแห่งชาติ 

  1.2 จัดทำประมาณการณ์ข่าวกรองแห่งชาติตามห้วงเวลาที่เห็นสมควรเสนอต่อนายกรัฐมนตรี  
คณะรัฐมนตรีและสภาความมั่นคงแห่งชาติ และจัดทำแผนรวบรวมข่าวกรองระดับสูงตามความสำคัญเร่งด่วน
ของความต้องการข่าวกรองแห่งชาติ และแบ่งมอบหน้าที่ความรับผิดชอบในการรวบรวมข่าวกรอง 

  1.3 กำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานข่าวกรองให้เป็นไปตามแผนรวบรวมข่าวกรอง
ระดับสูง รวมทั้งวางแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานหลักในการแลกเปลี่ยนข่าวสารและข่าวกรองกับหน่วย  
ข่าวกรองต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศที่เก่ียวข้อง 

  1.4 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงาน เพ่ือช่วยเหลือในกิจการของคณะที่ปรึกษา 
การข่าว  ได้ตามความจำเป็น 

  1.5 เชิญผู้แทนส่วนราชการ หน่วยงานและองค์การมาร่วมประชุมหรือให้มาชี้ แจงให้ข้อมูล  
ข้อคิดเห็นต่อคณะที่ปรึกษาการข่าว คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานตามข้อ 1.4 ได้ตามความจำเป็น 

 

************* 
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 โครงสร้างสำนักข่าวกรองแห่งชาติ 
 โครงสร้างสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เป็นไปตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักข่าวกรอง
แห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2551 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนัก
นายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ประกอบกับพระราชบัญญัติสำนักข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ.2562 
รวมถึงการแบ่งส่วนราชการภายในของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ โดยแบ่งตามภารกิจเป็น 5 กลุ่มภารกิจหลัก 
2 กลุ่มข้ึนตรง ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 1. ภารกิจข่าวกรองและต่อต้านข่าวกรองในประเทศ   
           1.1 สำนัก 1 มีอำนาจหน้าทีด่ังนี้ 

- ดำเนินเกี่ยวกับการปฏิบัติทางการข่าวกรองและต่อต้านข่าวกรองและประสานงาน
ในกิจการข่าวกรองในส่วนกลาง ภาคกลางบางส่วน และภาคตะวันออก 
   - ดำเนินการเกี่ยวกับการผลิตข่าวกรองยุทธศาสตร์และวิเคราะห์วิจัยข่าวกรอง  
ในส่วนกลาง ภาคกลางบางส่วน และภาคตะวันออก 
   - ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ
ทีไ่ด้รับมอบหมาย   

1.2 สำนัก 2 มีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 
- ดำเนินเกี่ยวกับการปฏิบัติทางการข่าวกรองและต่อต้านข่าวกรองและประสานงาน

ในกิจการข่าวกรองในภาคเหนือ 
   - ดำเนินการเกี่ยวกับการผลิตข่าวกรองยุทธศาสตร์และวิเคราะห์วิจัยข่าวกรอง  
ในภาคเหนือ 
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   - ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ
ทีไ่ด้รับมอบหมาย 
  1.3 สำนัก 3 มีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 

- ดำเนินเกี่ยวกับการปฏิบัติทางการข่าวกรองและต่อต้านข่าวกรองและประสานงาน
ในกิจการข่าวกรองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
   - ดำเนินการเกี่ยวกับการผลิตข่าวกรองยุทธศาสตร์และวิเคราะห์วิจัยข่าวกรอง  
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
   - ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ
ทีไ่ด้รับมอบหมาย 
  1.4 สำนัก 4 มีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 

                    - ดำเนินเกี่ยวกับการปฏิบัติทางการข่าวกรองและต่อต้านข่าวกรองและประสานงาน
ในกิจการข่าวกรองในส่วนกลางส่วนที่มิได้อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนัก 1 ภาคตะวันตก และภาคใต้ เว้นแต่
จังหวัดสงขลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา และจังหวัดสตูล  

            - ดำเนินการเกี่ยวกับการผลิตข่าวกรองยุทธศาสตร์และวิ เคราะห์วิจัยข่าวกรอง 
ในส่วนกลางส่วนที่มิได้อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนัก 1 ภาคตะวันตก และภาคใต้ เว้นแต่จังหวัดสงขลา 
จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา และจังหวัดสตูล 
   - ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ
ทีไ่ด้รับมอบหมาย 
  1.5 สำนัก 5 มีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 

- ดำเนินเกี่ยวกับการปฏิบัติทางการข่าวกรองและต่อต้านข่าวกรองและประสานงาน
ในกิจการข่าวกรองในภาคใต้ตอนล่าง จังหวัดสตูล จังหวัดสงขลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัด
นราธิวาส 

- ดำเนินการเกี่ยวกับการผลิตข่าวกรองยุทธศาสตร์และวิเคราะห์วิจัยข่าวกรอง 
ในภาคใต้ตอนล่าง จังหวัดสตูล จังหวัดสงขลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส 
                              - ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ
ทีไ่ด้รับมอบหมาย 
  1.6 สำนัก 6 มีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 
   - ปฏิบัติงานข่าวกรองเกี่ยวกับการต่อต้านการก่อการร้าย และอาชญากรรมข้ามชาติ 
   - ดำเนินการเกี่ยวกับการผลิตข่าวกรองยุทธศาสตร์และวิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับ 
การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ 

- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ
ทีไ่ด้รับมอบหมาย 

1.7 ศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ เป็นหน่วยงานกลางในการประสานกิจการการข่าวกรอง 
การต่อต้านข่าวกรอง และการรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือนร่วมกับหน่วยข่าวกรองอ่ืนภายในประเทศ  
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 2. ภารกิจข่าวกรองและต่อต้านข่าวกรองต่างประเทศ 
  2.1  สำนัก 7  ข่าวกรองต่างประเทศ 1 มีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 
   - ดำเนินการผลิตข่าวกรองยุทธศาสตร์และวิเคราะห์วิจัยข่าวกรองเกี่ยวกับความ
มั่นคงโลก องค์การระหว่างประเทศ องค์กรความร่วมมือระดับภูมิภาค องค์กรพัฒนาเอกชนต่างประเทศ และ
ประเทศมหาอำนาจ 
   - ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ
ทีไ่ด้รับมอบหมาย 
  2.2 สำนัก 8  ข่าวกรองต่างประเทศ 2 มีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 
   - ดำเนินการผลิตข่าวกรองยุทธศาสตร์และวิเคราะห์วิจัยข่าวกรองเก่ียวกับประเทศ
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชีย–แปซิฟิก เอเชียกลาง เอเชียใต้ ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป ตะวันออกกลาง และ
แอฟริกา 

- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ
ที่ได้รับมอบหมาย 
 2.3 สำนัก 9  มีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 
   - ดำเนินงานเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการข่าวกรองและต่อต้านข่าวกรองกับ
หน่วยข่าวกรองต่างประเทศ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ
ที่ได้รับมอบหมาย 
  *2.4 สำนักงานเลขานุการคณะที่ปรึกษาการข่าว เป็นหน่วยงานที่แต่งตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุน
การทำงานของคณะที่ปรึกษาการข่าว ในการดำเนินงานเกี่ยวกับการบูรณาการในระดับการบริหารงาน  
ข่าวกรองของประชาคมข่าวกรองในการเสนอแนะนโยบายข่าวกรองแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ความมั่นคง และ
จัดทำรายงานประมาณการข่าวกรองระดับชาติ สนับสนุนรัฐบาลในการรักษาและเสริมสร้างความมั ่นคง 
ของชาติ การเตรียมการป้องกัน การรับมือและแก้ไขปัญหาหรือภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติ และ  
การปกป้องผลประโยชน์ของชาติโดยรวมในทุกด้าน ตลอดจนการรักษาและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและ
ความร่วมมือกับต่างประเทศ โดยมีหน้าที่และอำนาจ ดังนี้ 

      - ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเกี ่ยวกับกิจการข่าวกรองแห่งชาติ  แก่นายกรัฐมนตรี  
คณะรัฐมนตรี  และสภาความมั่นคงแห่งชาติ 

            - จัดทำประมาณการณ์ข่าวกรองแห่งชาติตามห้วงเวลาที่เห็นสมควรเสนอต่อนายกรัฐมนตรี  
คณะรัฐมนตรีและสภาความมั่นคงแห่งชาติ และจัดทำแผนรวบรวมข่าวกรองระดับสูงตามความสำคัญเร่งด่วนของ
ความต้องการข่าวกรองแห่งชาติ และแบ่งมอบหน้าที่ความรับผิดชอบในการรวบรวมข่าวกรอง 

    - กำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานข่าวกรองให้เป็นไปตามแผนรวบรวม  
ข่าวกรองระดับสูง รวมทั้งวางแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานหลักในการแลกเปลี่ยนข่าวสารและข่าวกรองกับ
หน่วยข่าวกรองต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง 

    - แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงาน เพื่อช่วยเหลือในกิจการของคณะที่
ปรึกษาการข่าว  ได้ตามความจำเป็น 

หมายเหต ุ: *สำนักงานเลขานกุารคณะที่ปรึกษาการข่าว จัดตั้งขึ้นตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีท่ี 236/2562 ลงวันที่ 10 กันยายน 2562 
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    - เชิญผู้แทนส่วนราชการ หน่วยงานและองค์การมาร่วมประชุมหรือให้มาชี้แจงให้
ข้อมูล  ข้อคิดเห็นต่อคณะที่ปรึกษาการข่าว คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานตามได้ตามความจำเป็น 

- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ
ที่ได้รับมอบหมาย 

 3. ภารกิจข่าวกรองและต่อต้านข่าวกรองทางการสื่อสารเทคนิคและเครือข่าย 
  3.1 สำนัก 11 ปฏิบัติการข่าวกรองทางการสื่อสารและทางเทคนิค มีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 
   - ดำเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติการทางการข่าวกรองและต่อต้านข่าวกรองด้วย
เครื่องมือเทคนิค 
   - ดำเนินการรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากระบบการติดต่อสื่อสารทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ที่อาจกระทบต่อผลประโยชน์และความม่ันคงของชาติหรือกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
   - ดำเนินการรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ ที่อาจกระทบต่อผลประโยชน์และความม่ันคงของชาติหรือกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ 

- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ
ที่ได้รับมอบหมาย 
  3.2 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 
   - ดำเนินการเกี่ยวกับการบริการระบบสารสนเทศ การสื่อสารและโทรคมนาคม
ของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ตลอดจนศึกษาและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ระบบสื่อสารและโทรคมนาคม 
ระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์เทคนิค เพ่ือสนับสนุนการทำงานของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ 
   - ดำเนินการเกี่ยวกับงานวางและจัดทำระบบฐานข้อมูลการข่าวกลางของสำนัก
ข่าวกรองแห่งชาติ วิจัยและพัฒนาระบบฐานข้อมูล ตลอดจนเชื่อมโยงฐานข้อมูลและการตรวจสอบฐานข้อมูล
กับหน่วยงานอื่นของรัฐ 

- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ
ที่ได้รับมอบหมาย 
  3.3  กอง 1  ปฏิบัติการพิเศษ มีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 
   - สนับสนุนการปฏิบัติการพิเศษ และการเฝ้าตรวจแก่ส่วนราชการของสำนักข่าว
กรองแห่งชาติ ซ่ึงต้ังอยู่ในสว่นกลางและส่วนภมิูภาค 
   - ดำเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติการทางการข่าว และต่อต้านข่าวกรองประจำท่า
อากาศยานนานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ในส่วนกลางและภูมิภาค 

- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ
ที่ได้รับมอบหมาย 
  3.4 กอง 2  ปฏิบัติการต่อต้านข่าวกรองทางเครือข่าย มีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 
   - ปฏิบัติการสืบสวนและต่อต้านข่าวกรองเกี่ยวกับการดำเนินการใด ๆ ที่กระทำ
โดยเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่อาจเป็นภัยต่อความม่ันคงแห่งชาติ 

- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ
ที่ได้รับมอบหมาย 
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  *3.5 ศูนย์ข่าวเปิด เป็นหน่วยงานภายในสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ที่จัดตั้งขึ ้นเพื่อเป็น
ศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารและรายงานข่าวกรองจากแหล่งเปิดเพื่อสนับสนุนข้อมูลด้านการข่าวของสำนัก  
ข่าวกรองแห่งชาติ มีหน้าที่ดังนี้ 
   - ติดตามสถานการณ์และความเคลื่อนไหวจากข้อมูลแหล่งเปิดทั้งภายใน และ
ต่างประเทศ ที่มีผลต่อความม่ันคงและผลประโยชน์ของชาติ เพ่ือแจ้งเตือน สนับสนุนข้อมูล และผลิตรายงาน
ข่าวกรองเสนอต่อรัฐบาล และผู้บังคับบัญชา 
   - พัฒนาเทคโนโลยีระบบฐานข้อมูลและการจัดการข้อมูลจากแหล่งเปิด เพ่ือให้ผู้ใช้
ข่าวทุกระดับเข้าถึงข้อมูลด้านการข่าว และช่วยยกระดับงานด้านการข่าว 
   - บูรณาการความร่วมมือกับสำนัก/กอง/กลุ ่มขึ ้นตรง ภายในสำนักข่าวกรอง
แห่งชาติ และหน่วยงานภายนอกที ่เกี ่ยวข้อง ตลอดจนบุคคลหรือองค์กรทั ้งจากภาครัฐและเอกชน 
มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยต่าง ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย เพ่ือสร้างเครือข่ายข้อมูลและฐานข้อมูลทางการข่าว
ในการนำไปใช้ประโยชน์ 

 4. ภารกิจพัฒนามาตรฐานการข่าวกรองและการรักษาความปลอดภัย 
   4.1 สถาบันการข่าวกรอง มีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 
   - ดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความรู้และการฝึกอบรมด้านการข่าวกรอง การต่อต้าน 
ข่าวกรองและการรักษาความปลอดภัยแก่บุคลากรของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ตลอดจนบุคลากรใน
ประชาคมข่าวกรองซึ่งปฏิบัติงานในส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ และประชาชน 
   - ดำเนินการเกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้ทางการข่าวที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ 
และประชาชน 
   - ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ 
   - ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ
ที่ได้รับมอบหมาย 
  4.2 สำนัก 10  รักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน  มีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 
   - ดำเนินเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย และการรักษาความลับของทางราชการ
สำหรับส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจในฝ่ายพลเรือน 
   - ดำเนินการเกี่ยวกับการประสานความร่วมมือด้านการรักษาความปลอดภัยกับ
หน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน 
   - ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ
ที่ได้รับมอบหมาย  

 5. ภารกิจบริหารและอำนวยการ 
   5.1 สำนักอำนวยการ มีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 
   - ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานช่วยอำนวยการ งานการเงินและพัสดุ งานแผน
และงบประมาณ งานบริหารงานบุคคล งานวิเทศสัมพันธ์ งานเลขานุการนักบริหาร และงานประชาสัมพันธ์
ของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ 
   - ดำเนินการอื่นใดที่มิได้กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการใดของสำนัก 
ข่าวกรองแห่งชาติ 

หมายเหต ุ: *ศูนยข์่าวเปิด เป็นหน่วยงานภายใน สขช. ที่จัดตั้งขึ้น โดยไม่มีการเกลี่ยกรอบอัตรากำลัง 
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   - ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ
ที่ได้รับมอบหมาย    

 5.2 กลุ่มนิติการ มีหน้าที่ในการดำเนินงานเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบภาครัฐต่าง ๆ  
ที่เก่ียวข้องกับส่วนราชการ  

 5.3 กลุ ่มพัฒนาระบบบริหาร มีหน้าที ่ในการพัฒนาการบริหารของส่วนราชการให้เกิด 
ผลสัมฤทธิ์มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

 - เสนอแนะให้คำปรึกษาแก่หัวหน้าส่วนราชการในสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ 

 - ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการในสำนัก
ข่าวกรองแห่งชาติ 

 - ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลาง
ต่าง ๆ และหน่วยงานภายในสำนักข่าวกรองแห่งชาติ 

 - ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ
ที่ได้รับมอบหมาย 
  *5.4 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต มีหน้าที่หลักในการบูรณาการและขับเคลื ่อนแผน 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการส่งเสริมคุ ้มครองจริยธรรมในสำนักข่าวกรองแห่งชาติ  
โดยมอีำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
   - เสนอแนะแก่ผู ้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติเกี ่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ รวมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และนโยบายของ
รัฐบาลที่เกี่ยวข้อง เสนอต่อผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ 
   - ประสานงาน เร่งรัด และกำกับให้ส่วนราชการในสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ 
   - รับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ในสำนักข่าวกรองแห่งชาติ และส่งต่อไปยังส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   - คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
   - ประสาน เร่งรัด และติดตามเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น และร่วมมือ
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
   - ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบของสำนักข่าวกรองแห่งชาติและการคุ้มครองจริยธรรม เสนอต่อผู้อำนวยการการสำนัก
ข่าวกรองแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   - ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ
ที่ได้รับมอบหมาย 

 6. กลุ่มข้ึนตรงผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ 
  6.1 กองยุทธศาสตร์ข่าวกรอง  มีหน้าที่ในการจัดทำยุทธศาสตร์ข่าวกรองและประมาณ
การณ์ข่าวกรองความมั่นคงในภาพรวม โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 หมายเหต ุ: *ศูนยป์ฏิบัตกิารต่อต้านการทุจริต จัดตั้งเมื่อ 17 กรกฎาคม 2556 ตามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการ สำนกัข่าวกรองแห่งชาติ  
สำนักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที ่2) พ.ศ.2556   
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   - เสนอแนะให้คำปรึกษาแก่หัวหน้าส่วนราชการในการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การดำเนินงานข่าวกรอง 
   - ดำเนินการผลิตข่าวกรองยุทธศาสตร์และประมาณการณ์ข่าวกรองความมั่นคง 
ในภาพรวม 
   - ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ
ที่ได้รับมอบหมาย  
  6.2 กลุ่มตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ในการตรวจสอบการดำเนินงานภายในส่วนราชการ 
และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
   - ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของ
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ 
   - ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ
ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 

********************* 
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 อัตรากำลังคนของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ 
    สำนักข่าวกรองแห่งชาติ มีอัตรากำลังคนตามตามกรอบอัตราที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด 

และแบ่งกำลังคนให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนัก
นายกรัฐมนตรี พ.ศ.2551 และท่ีเพ่ิมเติมตามมติคณะรัฐมนตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 จำนวน 1,124 อัตรา 

    

       ********************* 
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อัตราก าลังคนคิดเป็นร้อยละแยกตามประเภทภารกิจ 
(รวมลูกจ้างประจ า)

กลุ่มผู้บริหารส านักข่าวกรองแห่งชาติ

ภารกิจขึ้นตรงผู้อ านวยการส านักข่าว
กรองแห่งชาติ
ภารกิจข่าวกรองและต่อต้านข่าวกรองใน
ประเทศ
ภารกิจข่าวกรองและต่อต้านข่าวกรอง
ต่างประเทศ
ภารกิจพัฒนามาตรฐานการข่าวกรองและ
การรักษาความปลอดภัย
ภารกิจข่าวกรองและต่อต้านข่าวกรองทาง
เทคนิค การสื่อสารและเครือข่าย
ภารกิจบริหารและอ านวยการ
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ส่วนที่ 2 ผลการปฏิบัติราชการที่สำคญั 
           ของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ 

 2.1 แผนปฏิบัติราชการของสำนักข่าวกรองแหง่ชาติ   
            ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

 2.2 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาระบบข่าวกรอง 
            แบบบูรณาการ ระยะที่ 1 (พ.ศ.2563-2565) 
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การดำเนินภารกิจของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้ปฏิบัติ
ภารกิจตามอำนาจหน้าที ่ของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ โดยเฉพาะ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความม่ันคง ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์หลักในประเด็นการพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อม
เผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาระบบงานข่าวกรองแห่งชาติ
แบบบูรณาการ เพื ่อให้สามารถติดตามแจ้งเตือน ระงับยับยั ้ง  และป้องกันปัญหาภัยคุกคามได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถประเมินสถานการณ์ได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และทันเวลา 

นอกจากนี้ การดำเนินงานของสำนักข่าวกรองแห่งชาติได้คำนึงถึงยุทธศาสตร์ชาติรอง  
คือ ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐให้ทันสมัย รองรับการเปลี่ยนแปลง 
เข้าสู่ยุคดิจิทัลที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการทำงานได้อย่างคุ้มค่า เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลัก 
ธรรมาภิบาล โปร่งใสเป็นธรรม บุคลากรมีความซื่อสัตย์สุจริต การพัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากรที่จูงใจ
และดึงดูดให้คนดี คนเก่ง มาร่วมทำงานด้วยความมุ่งมั่น โดยปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ 

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ได้ดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ซ่ึงสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ด้านความมั ่นคง และยุทธศาสตร์ที ่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ตลอดจนการดำเนินงานตามนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ. 2559 – 
2564 โดยสามารถสรุปผลการดำเนินงานแยกตามกลุ่มภารกิจ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2  ผลการปฏิบัติราชการที่สำคัญของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ  
2.1 แผนปฏิบตัิราชการของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ  
     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ภารกิจ
ส านักข่าวกรองแห่งชาติ

ด้านข่าวกรอง
และต่อต้าน
ข่าวกรอง
ในประเทศ

ด้านข่าวกรอง
และต่อต้าน
ข่าวกรอง

ต่างประเทศ

ด้านข่าวกรองและ
ต่อต้านข่าวกรอง
ทางเทคนิคและ

เครือข่าย

ด้านพัฒนา
มาตรฐานการ 

ข่าวกรอง และการ
รักษาความ
ปลอดภัย

ด้านบริหาร
และอ านวยการ
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 ภารกิจข่าวกรองและต่อต้านข่าวกรองในประเทศ    

  

 

 

 

 

 

 

  ภารกิจข่าวกรองและต่อต้านข่าวกรองในประเทศ เป็นภารกิจที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ. 2559 – 2564 ในการยกระดับงานข่าวกรองเพื่อการป้องกันและสนับสนุน 
การแก้ไขปัญหาภัยคุกคามต่อความมั่นคง สนับสนุนการแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก แก้ไขความแตกแยกภายในชาติ และแก้ไข
ปัญหาความไม่สงบสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ อีกทั้ง การบูรณาการความร่วมมือระหว่างประชาคมข่าวกรอง  
ในการติดตามสถานการณ์ ความเคลื่อนไหวทางการเมือง และการสนับสนุนทางการข่าว การดำเนินงานตาม
ภารกิจข่าวกรองและต่อต้านข่าวในประเทศ การดำเนินงานภายใต้ภารกิจข่าวกรองและต่อต้านข่าวกรองใน
ประเทศ โดยผลการดำเนินโครงการที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังนี้       

 1. แผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคงในประเทศ  มุ่งเน้น
ติดตาม ตรวจสอบความเคลื่อนไหวของกลุ่มพลังทางการเมือง กลุ่มมวลชน องค์กรต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อ
การแก้ไขปัญหา จชต. และความมั่นคงในประเทศ การสืบสวนขยายผลต่อบุคคล กลุ่มบุคคล องค์กรจาก
ต่างชาติที่มีพฤติการณ์ส่งผลกระทบด้านการจารกรรมและการบ่อนทำลายความมั่นคง ตลอดจนการติดตาม
สถานการณ์ภัยคุกคามด้านความมั่นคงบริเวณชายแดนไทย ประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อนำมาวิเคราะห์ ประเมิน
แนวโน้ม สถานการณ์ ผลิตรายงานนำเสนอผู้ใช้ข่าวระดับสูง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการแจ้งเตือน ระงับ 
ยับยั้งภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงภายในประเทศ และลดความรุนแรงของการเกิดเหตุได้   
   2. แผนงานการดำเนินงานข่าวกรอง ต่อต้านข่าวกรองและพื้นที่ชายแดนทุกมิติ มุ่งเน้น
การติดตาม ตรวจสอบความเคลื่อนไหว และการสืบสวนขยายผลต่อบุคคล กลุ่มบุคคล และองค์กรจาก
ต่างชาติที่มีพฤติการณ์ส่งผลกระทบด้านการจารกรรมและการบ่อนทำลายความมั่นคงผลการดำเนินงาน  
มีดังนี้ (1) การปฏิบัติการข่าว รวบรวมข่าวสารในพื้นที่ชายแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในสถานการณ์
ความมั่นคง การเมือง เศรษฐกิจ รวมถึงการพบปะพัฒนาสัมพันธ์ระหว่างหน่วยประสานงานชายแดนทุกด้าน 
และจัดทำรายงานข่าวกรองความมั่นคงพื้นที่ชายแดน เสนอรัฐบาล ผู้ใช้ข่าว ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 
เพื่อใช้ประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง การปฏิบัติที่สำคัญ อาทิ รวบรวมข่าวสารและ 
เฝ้าระวังพื้นที่เขตเศรษฐกิจชายแดนไทย - เมียนมา ติดตามกระบวนการปรองดองแห่งชาติเมียนมา สืบสวน
ขยายผลต่อบุคคล กลุ่มบุคคล และองค์กรจากต่างชาติที่มีพฤติการณ์ส่งผลกระทบด้านการจารกรรมและ  
การบ่อนทำลายความมั่นคง และ (2) การบูรณาการร่วมกับหน่วยประชาคมข่าวกรองในพื้นที่ชายแดน 
เพ่ือรวบรวมข่าวสารและสนับสนุนการบริหารจัดการความมั่นคงพ้ืนที่ชายแดน     

ภารกิจข่าวกรองและ
ต่อต้านข่าวกรอง

ในประเทศ

ส านัก 1 - 5 (ความม่ันคง)
ส านัก 6 (ต่อต้านการก่อการร้าย
และอาชญากรรมข้ามชาติ)

ส านักงาน.ศป.ข. และ 
ศป.ข.ภาค 1 - 5
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     3. แผนงานเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลัก ได้ดำเนินโครงการบูรณาการทางการข่าว
ด้านสถาบันหลักระดับนโยบาย มุ่งเน้นการสืบสวนขยายผลทางการข่าวและประมวลภาพรวมสถานการณ์ของ 
กลุ่มบุคคลที่มีแนวคิดเห็นต่างทางการเมืองที่เชื ่อมโยงไปยังสถาบันหลักของชาติทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
ผลการดำเนินงานสามารถนำไปพิสูจน์ทราบ และขยายผลเชิงลึกต่อกลุ่มเป้าหมาย และผลผลิตรายงานข่าวกรอง  
ผู้ใช้ข่าวระดับสูงสามารถนำไปเป็นข้อมูลประกอบการการกำหนดนโยบายและพิจารณาสั่งการในระดับนโยบาย 
ในการยุติ ขดัขวาง ระงับ ยับยั้ง การกระทำของบุคคล กลุ่มเป้าหมาย และ/หรือองค์กร ที่มีพฤติการณ์อันเป็นภัยต่อ
ความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติได้ นอกจากนี้ โครงการผู้ปิดทองหลังพระ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันหลักของชาติ พร้อมทั้งสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ในการเสริมสร้าง พิทักษ์ ปกป้อง
และธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติโดยเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ทุกช่องทาง และโครงการส่งเสริม 
การพิทักษ์รักษาความม่ันคงสถาบันหลัก เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเฝ้าระวัง ป้องกันภัยคุกคาม  

 4. แผนงานการบูรณาการความร่วมมือระหว่างประชาคมข่าวกรอง มุ ่งเน้นดำเนินงาน 
การข่าวร่วมกับประชาคมข่าวกรองและภาคประชาชน เพื ่อการบูรณาการงานข่าวอย่างมีประสิทธิภาพ  
ผลการดำเนินการ ดังนี้ (1) การดำเนินการปฏิบัติงานข่าวตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อติดตามและผลิตรายงานข่าว
สถานการณ์ปัจจุบันรายวัน ทั ้งในและต่างประเทศ (2) การประสานงานด้านการข่าวกับผู ้แทนหน่วยงาน 
ต่าง ๆ ในประชาคมข่าวกรอง 10 หน่วยงานหลัก เข้าร่วมประชุม แจกจ่ายผลผลิตรายงานข่าวกรอง ทั้งรายงาน 
ข่าวประจำวัน รายงานข่าวจากการประชุม และรายงานข่าวเฉพาะกรณี (3) การจัดประชุมประเมินสถานการณ์ด้าน
การข่าวเฉพาะกรณี หรือเฉพาะเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ ร่วมกับประชาคมข่าวกรอง พร้อมทั้ง 
จัดทำผลผลิตรายงานกรองและส่งต่อให้กับผู้ใช้ข่าว และหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง ตลอดจนการประชุมบูรณาการ 
ด้านการข่าวกับประชาคมข่าวกรองในพื้นที่ จชต. ร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ และจัดทำรายงานข่าวกรอง
ทางยุทธศาสตร์ แจกจ่ายให้ผู้ใช้ข่าว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  (4) การปฏิบัติงานศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ
เฉพาะกิจ (ศป.ข.ฉก.) โดยการจัดประชุมและประสานความร่วมมือด้านการข่าวกับผู้แทนหน่วยข่าวในประชาคม 
ข่าวกรอง และเครือข่าย พร้อมทั้งแบ่งมอบพื้นที่ความรับผิดชอบในการเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์และแจ้งเตือน
เหตุร้าย ในช่วงพระราชพิธีสำคัญ เทศกาลต่าง ๆ เพ่ือรักษาความปลอดภัยพ้ืนที่สำคัญ   

             การดำเน ินงานตามแผนปฏิบ ัต ิราชการ ประจำป ีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนัก 
ข่าวกรองแห่งชาติ ในภารกิจข่าวกรองและต่อต้านข่าวกรองในประเทศ ภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย แม้ว่าอาจ
ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ยังคงทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง แต่ได้
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ อาทิ การนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ 
เช่น การจัดประชุมผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง รวมถึงผลผลิตทางด้านการข่าวที่
สามารถนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

                 6. แผนงานการผลิตข่าวกรองยุทธศาสตร์ เสนอแนะยุทธศาสตร์ข่าวกรอง และเสริม
ประสิทธิภาพการทำงานข่าว มุ่งเน้นผลิตรายงานข่าวกรอง รายงานแจ้งเตือน การประเมินสถานการณ์ความ
มั่นคง และการนำเสนอข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะในแต่ละประเด็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
ทั้งในลักษณะของรายงานเฉพาะเร่ืองและรายงานตามห้วงเวลา เช่น สถานการณ์ความมั่นคงประจำวัน รายงานสรุป
สัปดาห์ ประเด็นสถาบันหลัก/สถานการณ์ความมั่นคง/การบริหารจัดการภัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายงานสรุป
รอบหนึ่งเดือน สถานการณ์ความมั่นคงและชายแดนพร้อมแนวโน้ม รายงานสรุปรอบหนึ่งปีพร้อมแนวโน้ม ตลอดจน
รายงานสนับสนุนข้อมูลข่าวกรองต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใช้ข่าวระดับสูง และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
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 ภารกิจข่าวกรองและต่อต้านข่าวกรองต่างประเทศ  

       

   สำนักข่าวกรองแห่งชาติได้ดำเนินการปฏิบัติภารกิจข่าวกรองและต่อต้านข่าวกรอง
ต่างประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่กำหนด  คือ เพื่อให้สำนักข่าวกรองแห่งชาติเป็นศูนย์กลาง 
ในการเสริมสร้างเอกภาพและบูรณาการข่าวกรองด้วยการร่วมมือประสานงานด้านการข่าวกับหน่วยข่าว
กรองทั ้งในและต่างประเทศ และให้มีฐานข้อมูลด้านการข่าว เพื ่อส่งเสริมการปฏิบัติงานข่าวกรองและผลิต 
ข่าวกรองของประชาคมข่าวกรองในการตอบสนองความต้องการของผู ้ใช้ข่าวทุกระดับได้อย่ างครอบคลุม  
ซึ่งการปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ภายใต้ภารกิจข่าวกรองและต่อต้านข่าวกรองต่างประเทศ มีดังนี้ 

 แผนงานความร่วมมือทางการข่าวและการแลกเปลี่ยนข่าวกรองกับหน่วยข่าวต่างประเทศ 
เพื่อความม่ันคงร่วม และเสริมสร้างสันติภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มีผลการดำเนินงาน ดังนี้ 

 (1) การดำเนินงานและประสานความร่วมมือทางการข่าวกับหน่วยข่าวมิตรประเทศ 
เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านการข่าวระหว่างประเทศ รวมถึงการรวบรวมข่าวสารข่าวกรอง 
การประชุมทวิภาคี และพหุภาคีกับหน่วยข่าวกรองมิตรประเทศตามพันธกรณี การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ด้านการข่าวกรองเก่ียวกับสถานการณ์โลก ภูมิภาค เฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นการก่อการร้าย การต่อต้านการ
ก่อการร้าย และที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงและผลประโยชน์ของไทย ตลอดจนดำเนินนโยบายกระชับและ
ขยายความสัมพันธ์ และความร่วมมือกับหน่วยข่าวกรองมิตรประเทศ เพื่อขยายขอบเขตความสัมพันธ์ และ
การรวบรวมข่าวสารให้กว้างขวางมากขึ้น 

 (2) การติดตามสถานการณ์ ความเคลื่อนไหว ประเด็นการเมือง เศรษฐกิจ การทหาร ความ
มั่นคง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและประโยชน์ของชาติ การวิเคราะห์ท่าที
ของประเทศมหาอำนาจ รวมถึงอาเซียน องค์กรระหว่างประเทศ และองค์กรพัฒนาเอกชน (NGO)  
ที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของไทยในทุกมิติทั้งทางตรงและทางอ้อม และที่มีการพาดพิงหรือกระทบต่อไทย 
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(ข่าวกรองต่างประเทศ 1)

รับผิดชอบ องค์การระหว่างประเทศ องค์กร
ความร่วมมือระดับภูมิภาค องค์กรพัฒนาเอกชน

ต่างประเทศ และประเทศมหาอ านาจ

ส านัก 8
(ข่าวกรองต่างประเทศ 2)

รับผิดชอบ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชีย-แปซิฟิก 
เอเชียกลาง เอเชียใต้ ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป 

ตะวันออกกลาง และแอฟริกา
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ความร่วมมือด้านการข่าวกรองและต่อต้าน
ข่าวกรองกับหน่วยข่าวกรองต่างประเทศ 

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ส านักงานเลขานุการ
คณะที่ปรึกษาการข่าว

ภารกิจข่าวกรองและต่อต้าน
ข่าวกรองต่างประเทศ
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การดำเนินนโยบายของสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และอินเดีย เพื่อคานอิทธิพลของจีนและรัสเซีย สถานการณ์ใน
เมียนมาและอัฟกานิสถาน การเตรียมการเพื่อจัดประชุมสุดยอดอาเซียน เมื่อเดือนตุลาคม 2564 และการ
ประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สถานการณ์เศรษฐกิจ การค้า และการเงินโลก รวมถึงพัฒนาการของเงินดิจิทัล 
และปัญญาประดิษฐ์ (AI)  ตลอดจนการติดตามพัฒนาการของกรอบความร่วมมือที่สำคัญ อาทิ QUAD 
AUKUS และการดำเนินยุทธศาสตร์อินโด - แปซิฟิก ประเด็นทะเลจีนใต้ และอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 

  (4) การบูรณาการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานในประชาคมข่าวกรองระดับ
ยุทธศาสตร์ เพ่ือจัดทำประมาณการณ์ข่าวกรองเชิงยุทธศาสตร์ของประชาคมข่าวกรองในประเด็นภัยคุกคาม
ความมั ่นคงของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ ้น ผลงานที่สำคัญการจัดทำเอกสารวิชาการเชิง
ยุทธศาสตร์ “Security Strategy in Focus” จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ (1) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะ
เป็นทั้งปัญหาความมั่นคงและโอกาศทางเศรษฐกิจ และ (2) บทบาทตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐของจีนจะเป็นปัญหา
ท้าทายสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

 (5) การพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความรู ้เพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพข่าวกรอง และเพิ ่มขีด
ความสามารถด้านการวิเคราะห์ให้แก่เจ้าหน้าที่ด้านข่าวกรองต่างประเทศ เพื่อให้มีมุมมองเชิงลึกและ
ครอบคลุมรอบด้าน สามารถยกระดับผลผลิตรายงานข่าวกรองต่างประเทศให้มีคุณภาพ และตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้ข่าวได้ดียิ่งข้ึน 
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  ภารกิจข่าวกรองและต่อต้านข่าวกรองทางเทคนิคและเครือข่าย    

                

 

 

 
 

   ปัจจุบันภัยคุกคามจากเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย เป็นประเด็นที่มีความเสี่ยง  
ทั้งจากการโจมตีทางไซเบอร์ ซึ่งเป็นอีกเป้าหมายสำคัญของกลุ่มผู้ก่อการร้ายและผู้ไม่หวังดีที่ต้องการสร้าง
ความเสียหายต่อความมั่นคงของชาติ และได้เกิดขึ้นแล้วกับหน่วยงานของรัฐในหลาย ๆ ประเทศ รวมถึง
อิทธิพลของสื่อประเภทเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่เป็นเครื่องมือสำคัญของประชาชนภายในประเทศในการ
รวมตัวดำเนินกิจกรรมและเคลื่อนไหวกิจกรรมทางการเมือง การดำเนินการภายใต้ภารกิจข่าวกรองและ
ต่อต้านข่าวกรองทางเทคนิคและเครือข่ายของสำนักข่าวกรองแห่งชาตินั้น ได้ดำเนินการควบคู่ไปกับการให้
ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และส่งเสริมการตระหนักรู้ถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์ให้กับเจ้าหน้าที่
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ รวมถึงหน่วยงานอื่น ๆ ตามที่ร้องขอ ตลอดจนการจัดเก็บฐานข้อมูลด้านการข่าว
เพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการข่าว การปฏิบัติงานภายใต้ภารกิจข่าวกรองและต่อต้านข่าวกรองทางเทคนิค
และเครือข่าย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีดังนี ้

      1. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของภารกิจข่าวกรองและ
ต่อต้านข่าวกรองทางเทคนิคและเครือข่าย ประกอบด้วย ได้แก่ 1) การปฏิบัติการข่าวกรองทางการสื่อสาร
วิทยุ 2) การรวบรวมและผลิตข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายในประเทศ
และวิทยุโทรทัศน์ต่างประเทศ 3) ปฏิบัติการตรวจสอบการสื ่อสารทางเอกสาร ทางสาย และไร้สาย  
มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายและภัยคุกคามทุกรูปแบบ โดยการติดตาม ค้นหา 
และรวบรวมสัญญาณการสื่อสารทางวิทยุ ความเคลื่อนไหวรายงานข่าวสารด้านความมั่นคง ทั้งภายในประเทศ
และบริเวณพื้นที่ชายแดนประเทศรอบบ้าน ผลการดำเนินงาน สามารถรวบรวมข้อมูลข่าวสารด้านความ
มั่นคงทางการสื่อสารวิทยุ และนำมาผลิตรายงาน เสนอผู้ใช้ข่าวระดับสูงใช้ประโยชน์       

นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือเทคนิคและโครงการปรับปรุง
ระบบการสื่อสารวิทยุความถี่ HF ดิจิทัล เพ่ือยกระดับระบบงานข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น รองรับ
ภัยคุกคามความมั่นคงทางไซเบอร์ อีกทั้ง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้
ภาษาประเทศรอบบ้านและภาษาหายาก เพื่อสนับสนุนงานด้านการข่าวที่มีความจำเป็นต้องแปลข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นภาษาหายากอ่ืน ๆ ซึ่งสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับผลผลิตรายงานทางการข่าวเป็นอย่างดี 

 

ภารกิจข่าวกรอง
และต่อต้าน

ข่าวกรองทาง
การสื่อสาร 
เทคนิคฯ
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กอง 1

ศขป.

กอง 2
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      2. ภารกิจต่อต้านข่าวกรองทางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  เป็นการติดตาม 
ตรวจสอบ รวบรวมข้อมูล ความเคลื่อนไหว และเฝ้าระวังภัยคุกคามความมั่นคงทางไซเบอร์ เพื่อแจ้งเตือน 
ป้องกัน ระงับยับยั้งภัยคุกคามทางไซเบอร์ นอกจากนี้ เพื่อเป็นการยกระดับของระบบงานข่าวกรอง จึงได้
พัฒนาเครื่องมือและเทคโนโลยี เพ่ือสนับสนุนให้ระบบงานข่าวกรองมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

      3. ภารกิจการต่อต้านข่าวกรองและสนับสนุนงานด้านการข่าว เป็นการดำเนินการ
เพื่อสนับสนุนด้านการปฏิบัติการให้กับหน่วยงานภายในสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ผลการดำเนินงาน ผลผลิต
รายงาน นำเสนอผู้ใช้ข่าวเพื่อประกอบการตัดสินใจและใช้ประโยชน์ ในการกำหนดมาตรการป้องกัน ระงับ 
ยับยั้ง และลดความรุนแรงของการก่อเหตุได้  

      การดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรสู่ดิจิทัล (Digital Transformation : DT) 
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ และการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture : EA) เพ่ือ
เป็นกรอบและแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 -2570) ตลอดจนใช้เป็น
แนวทางปรับปรุงพัฒนากระบวนการทำงานและเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร ผลการดำเนินงาน อยู่
ระหว่างการรวบรวมข้อมูล ศึกษา และวิเคราะห์สถานภาพ ความสัมพันธ์ของสถาปัตยกรรมองค์กรใน
ปัจจุบันของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ  

โครงการบริหารความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับ 
การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์โครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศของ
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ อีกทั้ง สร้างความตระหนักรู้ด้านการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ ตลอดจนการ
จัดทำแผนในการเผชิญเหตุ การรักษา และการฟื้นฟูความเสียหายจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ ผ ลการ
ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงในพื้นที่ ศป.ข.ภาค 1 และได้จัด
สัมมนาเชิงปฏิบัติการการประเมินความเสี่ยงและสร้างความตระหนักรู้ภัยคุกคามทางไซเบอร์ให้กับเจ้าหน้าที่
ส่วนกลาง เจ้าหน้าที่ผู ้ดูแลระบบ รวมทั้งสิ ้น 100 คน เพื่อให้มีความตระหนักรู้ภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหา เมื่อเผชิญภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่เกิดขึ้นได้ 
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  ภารกิจพัฒนามาตรฐานการข่าวกรองและรักษาความปลอดภัย  
   ตามพระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติ  
พ.ศ.2562 มาตรา 4 วรรค 4 กำหนดให้สำนักข่าวกรองแหง่ชาติ
มีภารกิจ “การรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน” หมายความ
ว่าการให้คำแนะนำ ช่วยเหลือและกำกับดูแลส่วนราชการฝ่าย
พลเรือน รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ในการดำเนินการ
เพื่อรักษาความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่ สถานที่ ข้อมูลข่าวสาร และ
สิ่งของอ่ืน ๆ ซึ่งสอดคล้องกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552 และระเบียบว่าด้วย
การร ักษาความลับของทางราชการพ.ศ.2544 ประกอบกับ
ยุทธศาสตร์สำนักข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ.2559 – 2564 ได้กำหนด
ประเด ็นย ุทธศาสตร ์ท ี ่  5 พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย
หน่วยงานของรัฐฝ่ายพลเรือนและเครือข่าย โดยประกอบด้วย 2  
กลยุทธ์ ดังนี้ กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยในหน่วยงานของรัฐฝ่ายพลเรือน  
กลยุทธ์ที่ 2 การขับเคลื่อนความรู้ด้านการรักษาความปลอดภัย   

  สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการภายใต้ภารกิจพัฒนามาตรฐาน 
การข่าวกรองและรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้    

 แผนงานเสริมสร้าง และการพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้าน  
การรักษาความปลอดภัยหน่วยงานของรัฐฝ่ายพลเรือน มุ่งเน้นให้เกิดจิตสำนึกด้านการรักษาความ
ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง ผลการดำเนินงาน ได้จัดประชุมพบปะ (Site Visit) ในรูปแบบ Video Conference 
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุม กำกับดูแล หรือรับผิดชอบภารกิจด้านการรักษาความปลอดภัยของหน่วยงานของ
รัฐและรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ สำนักงาน ก.พ. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงาน
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน สำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การประปานครหลวง และการรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนแห่งประเทศไทย และผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจด้านการรักษาความปลอดภัยและสามารถ
นำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับภารกิจ 
 นอกจากนี้ การดำเนินงานด้านการรักษาความปลอดฝ่ายพลเรือน ได้กำหนดมาตรการการ
ตรวจสอบสถานที่ การรักษาความปลอดภัย งานพระราชพิธี การอารักขาบุคคลสำคัญ การประชุมสำคัญ
ระดับประเทศ เพื่อป้องกันภัยจากการก่อวินาศกรรม การก่อการร้าย การจารกรรม และการบ่อนทำลาย 
ตลอดจนการดำเนินการรักษาความปลอดภัย และเฝ้าระวังการละเมิดข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ โดย
หน่วยงานรัฐและประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านการรักษาความปลอดภัยทางเว็บไซต์ 
www.secnia.go.th 
  

  

ภารกจิพฒันามาตรฐานการข่าวกรอง
และการรักษาความปลอดภัย
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   ยุทธศาสตร์สำนักข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ.2559 – 2564 ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 
ที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพของระบบงานข่าวกรอง ในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตข่าวกรอง  
โดยการพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพเพื่อให้ได้ข่าวกรองที่มีคุณภาพสูง ประกอบกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 
ยกระดับสมรรถนะขององค์กรและศักยภาพของบุคลากรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีเป้าประสงค์ เพื่อให้
องค ์กรม ีข ีดสมรรถนะส ูงและทันสม ัย โดยม ีระบบการกำก ับด ูแลองค ์การท ี ่ด ี  (Organizational 
Governance : OG) มีความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน มีระบบการทำงานที่
คล่องตัว ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการทำงาน เน้นการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creativity) รวมทั้งมีระบบ
การบริหารจัดการบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ มีความพร้อม และความสามารถ
ในการเรียนรู้คิดริเริ่มเปลี่ยนแปลง และปรับตัวได้อย่างเหมาะสม เน้นการทำงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถ
สร้างนวัตกรรมที่มีคุณค่าในการปฏิบัติภารกิจของรัฐ โดยบุคลากรได้รับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความ
สมดุลของชีวิตและการทำงาน (Quality of Work Life)  

 สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ได้ดำเนินโครงการที่สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ 
ความชำนาญในสายงานที่รับผิดชอบ ผ่านกลไกการเรียนรู้ที ่ทันสมัย อาทิ การอบรม การศึกษา/ดูงาน  
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรของสำนักข่าวกรอง
แห่งชาติ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น การจัดกิจกรรมแต่ละครั้งมีการบูรณาการจากหน่วยงานภายในสำนัก  
ข่าวกรองแห่งชาติ โครงการและกิจกรรมที่ได้ดำเนินการภายใต้ภารกิจพัฒนามาตรฐานการข่าวกรองและ
รักษาความปลอดภัย ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีดังต่อไปนี้ 

  1. หลักสูตรการบริหารจัดการความ
มั่นคงแห่งชาติ (บมช.) รุ่นที่ 13 เป็นหลักสูตรที่สร้าง
เครือข่ายผู้บริหารในประชาคมข่าวกรอง ให้เป็นผู้นำ
การเปล ี ่ยนแปลง ม ีว ิส ัยท ัศน ์ ม ีสมรรถนะ และ 
ขีดความสามารถสูงในการบริหารงาน รวมถึงตระหนัก
ถึงภัยคุกคามความความมั่นคงของประเทศ ตลอดจน
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการมีบทบาท
ร่วมกันในการบริหารจัดการปัญหาที่กระทบต่อความ
มั่นคงแห่งชาติ ซึ่งได้ดำเนินการจัดหลักสูตรดังกล่าวนี้ 
เมื่อ 20 มกราคม – 2 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุม

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ และผ่านระบบออนไลน์ 
โดยมีผ ู ้ เข ้าร ่วมประช ุม 40 คน ประกอบด ้วย 
ผู ้บริหารระดับบริหารต้น หรือระดับอำนวยการ
ระดับสูง หรือข้าราชการพลเรือน ระดับเชี่ยวชาญ 
ข้าราชการทหารและตำรวจชั ้นยศ พ.อ.(พิเศษ)/
พ.ต.อ.พิเศษ ขึ้นไป จากหน่วยงานในประชาคมข่าว
กรอง และหน่วยงานความมั่นคง รวมทั้งพนักงาน
องค์กรของรัฐ องค์กรอิสระรัฐวิสาหกิจ องค์การ
มหาชนและภาคธุรกิจเอกชน ตำแหน่งเทียบเท่า

ผู้บริหาร ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติ ผลสำเร็จที่ได้รับ (1) ผู้บริหารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความ
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มั่นคงแห่งชาติเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีวิสัยทัศน์ มีสมรรถนะและขีดความสามารถสูงในการบริหาร
จัดการปัญหาที่กระทบต่อความม่ันคงแห่งชาติได้อย่างเหมาะสม พร้อมที่จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ (2) มีเครือข่ายผู้บริหารในประชาคมข่าวกรอง หน่วยงานความมั่นคง และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อประโยชน์ ในการบูรณาการการข่าวด้านความมั่นคงให้
สามารถปฏิบัติงานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพ (3) ผู้นำมีคุณธรรม จริยธรรม จิตสำนึกที่ดี เพื่อผลประโยชน์
ของชาติและประชาชน และ (4) ผู้นำมีความตระหนักรู้ถึงภัยคุกคามความมั่นคงของประเทศ และเข้ามามี
บทบาทหรือส่วนร่วม รวมทั้งเป็นเครือข่ายความม่ันคงแห่งชาติกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการความมั่นคงแห่งชาติ  

  2. หลักสูตรความมั่นคงปลอดภัยสื่อสังคมออนไลน์ เป็นหลักสูตรอบรมเพื่อเสริมสร้าง
ความตระหนักรู้เก่ียวกับภัยสื่อออนไลน์ การวิเคราะห์ประเมินสื่อออนไลน์ รวมถึงการเสริมสร้างทักษะในการ
ป้องกันตนเองจากภัยคุกคามที่มาจากสื่อสังคมออนไลน์  ดำเนินการจัดอบรมเมื่อ 30-31 มีนาคม 2564  
ณ ห้องประชุมสำนักข่าวกรองแห่งชาติ 4 โดยมีผู้เข้าอบรมเป็นเจ้าหน้าที่สำนักข่าวกรองแห่งชาติ จำนวน  
29 คน ซึ่งความรู้ที่ได้รับจากการอบรมหลักสูตรนี้ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันในการวิเคราะห์ ป้องกัน
ตนเองจากภัยคุกคามในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ได้เป็นอย่างดี 

 

 

 

 

 

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน  
45 หลักสูตร ดังนี้ 

1. การบรรยายพิเศษ เรื่อง การปรับองค์การ 
สู่องค์การดิจิทลั (Digital Transformation) 

24. หลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเลก็ทรอนิกส์  
รุ่นที่ 11 

2. หลักสูตรการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ  
ตามมาตรฐานสากล ISO 22301:2012 

25. หลักสูตรการสร้างกระบวนการเปลีย่นผ่านองค์กรสู่
รัฐบาลดิจิทัล รุ่นท่ี 3 

3. หลักสูตรความมั่นคงปลอดภัยสื่อสังคมออนไลน์ 26. หลักสูตรรับรองการปฏิบัติงานอาศยาน 
ไร้คนขับในระยะสายตาแบบปีกหมุน Remote Pilot Visual 
Line of Sight Certificate : RVC (Multi-Rotor) 

4. กิจกรรม NIA Digital Day 27. หลักสูตร CompTIA Cybersecurity Analyst 
ZCySA+) 

5. หลักสูตร Microsoft SQL Server 2019 
Administration 

28. หลักสูตรรับรองการปฏิบัติงานอากาศยาน 
ไร้คนขับในระยะสายตา Remote pilot Visual Line of 
Sight Certificate : RVC (Multi-Rotor) 

6. หลักสูตรการพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บรหิารกองบัญชาการ
กองทัพไทย (พสบ.บก.ทท.) รุ่นท่ี 12 

29. หลักสูตรการดำเนินการใหส้อดคล้องกับ พ.ร.บ. 
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รุ่นท่ี 2  
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7. หลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 62 30. หลักสูตรเจ้าหน้าที่การข่าวประจำการต่างประเทศ  
8. หลักสูตรการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ 31. หลักสูตรการรักษาความปลอดภัย รุ่นที่ 47 
9. หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี 32. หลักสูตรข่าวกรองทางยุทธศาสตร์ รุ่นท่ี 54 
10. หลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการข่าวกรอง 33. หลักสูตรเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.)  

รุ่นที่ 13 
11. หลักสูตรการผจญเพลิง : การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน 

34. หลักสูตรภาษาประเทศเพื่อนบ้านและท้องถิ่น 
ประจำปีการศึกษา 2564 (หลักสตูรภาษามาเลเซีย) 

12. หลักสูตรการเพิม่พูนความรูเ้รือ่งระเบียบแนวทางการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

35. โครงการทดสอบภาษาอังกฤษ DIFA TES 

13. หลักสูตรการเขียนภาษาอังกฤษท่ีมีประสิทธิภาพ 36. หลักสูตรนักยุทธศาสตร์ รุ่นท่ี 14 ประจำปี พ.ศ.2564 
14. หลักสูตร Social Media Workshop  37. หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นท่ี 121 
15. โครงการเสริมความรู้ให้เจ้าหน้าท่ีเวรรักษาความ
ปลอดภัยประจำวันของสำนักข่าวแห่งชาติ 

38. หลักสูตรการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ รุ่นท่ี 28 

16. หลักสูตรการบริหารจดัการความมั่นคงแห่งชาติ (บมช.) 
รุ่นที่ 13 

39. หลักสูตรการรบัมือผู้ก่อเหตุใช้อาวุธมีดทำร้ายประชาชน
ในเขตระบบรถไฟฟ้า (3 รุ่น) 

17. หลักสูตรการปฏบิัติการของเจา้หน้าท่ีในสถานการณ์
อันตราย 

40. หลักสูตรนักปกครองระดับสูง 

18. หลักสูตรภาษาจีนระดับพ้ืนฐาน (ภาษาจีน 1) 41. หลักสูตรการทำลายวัตถุระเบิด รุ่นที่ 16 
19. หลักสูตรเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกฎหมายด้านการเงิน
การคลังภาครัฐ 

42. หลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 13  

20. การเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่
วิเคราะห์วิจัยฝ่ายอาวุโสฝ่ายข่าวกรองต่างประเทศ 

43. หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
ระดับกลาง รุ่นท่ี 23 

21. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติหลักสูตร PMQA 44. หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน (ILC) 
22. หลักสูตรการปฏบิัติการด้านการข่าว รุ่นท่ี 32 45. หลักสูตรนักบริหารระดับกลาง 
23. การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการพัฒนา
บุคลากรภาครัฐ พ.ศ.2563-2565 
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        ภารกิจบริหาร/อำนวยการ   

สำนักข่าวกรองแห่งชาติมีภารกิจบริหารและอำนวยการ เพื่อกำกับดูแลองค์กร 
และสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ ให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย 

อีกทั ้ง พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล  
มีระบบการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพเอื้อต่อการปฏิบัติงาน

ตามภารกิจข่าวกรอง รวมถึง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความสมดุล
ของชีวิตและการทำงาน (Quality of Work Life) และสนับสนุน
ให้เจ้าหน้าที่สำนักข่าวกรองแห่งชาติร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์
ต่อสังคม ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

 
1. โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู ่การปฏิบัติ  เป็นการเตรียม

ความพร้อมสำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพื่อให้การจัดทำแผนปฏิบัติ
ราชการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง เป็นการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมภายใน
สำนักข่าวกรองแห่งชาติในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี ร่วมกัน  

เมื่อ 5 กรกฎาคม 2564 ได้การจัดบรรยาย
พิเศษจากวิทยากรผู้มีความรู้ในการจัดทำ
แผนปฏิบัติราชการ ณ ห้องประชุมสำนัก
ข่าวกรองแห่งชาติ 3 และผ่านระบบประชุม
ออน ไลน ์  (Application Zoom) โ ดยมี  
นายวันฉัตร สุวรรณกิตติ รองเลขาธิการ 
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
เป็นผู้บรรยายเรื่อง “ ยุทธศาสตร์ชาติและ
ปัจจัยสำคัญต่อการจัดทำแผนระดับที่ 3” 

และนายรัชกรณ์ นภาพรพิพัฒน์ รองเลขาธิการสภาความมั ่นคงแห่งชาติ บรรยายพิเศษเรื ่อง “แผน
ยุทธศาสตร์ชาติกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ทั้งนี้ มีผู ้เข้าร่วม 208 คน 
ประกอบด้วย คณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการฯ เจ้าหน้าที่สำนักข่าวกรองแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภารกิจ
บริหาร/

อ านวยการ

กลุ่มขึ้นตรงส านัก
อ านวยการ

การจัดบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้มีความรู้ในการจดัทำแผนปฏิบัตริาชการ เมื่อ 5 กรกฎาคม 2564 
ณ ห้องประชุมสำนักข่าวกรองแหง่ชาติ 3 และผ่านระบบประชุมออนไลน์ (Application Zoom)  
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2. การจัดทำโครงการสำคัญประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เป็นการดำเนินการตาม 
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อ 18 พฤษภาคม 2564 เห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ 
บนข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นผู้รับผิดชอบ 
สำนักข่าวกรองแห่งชาติในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพ (จ.3) ได้ดำเนินการตามกระบวนการและหลักเกณฑ์ 
ที่ สศช. กำหนดไว้ ดังนี้ 1) ทบทวนหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Worksheet 1) และ
ทบทวนองค์ประกอบ/ปัจจัยห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) 2) ประชุมหารือ
กับหน่วยประชาคม เพ่ือหารือแนวทางการจัดทำโครงการสำคัญประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 3) พิจารณา
และจัดทำโครงการสำคัญของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ และจากหน่วยประชาคมข่าวกรอง โดยผ่านการอนุมัติ 
M7 และนำโครงการสำคัญเข้าระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 4) ประเมินให้คะแนน

โครงการสำคัญของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ และหน่วย
ประชาคมข่าวกรองที ่ได้เผยแพร่ในระบบ eMENSCR  
ตามหลักเกณฑ์ที่ สศช. กำหนด และส่งผลการจัดลำดับ
ความสำคัญของโครงการไปยัง สศช. และ 5) สศช. เสนอ
โครงการสำคัญประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ต่อ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะรัฐมนตรีเพ่ือ
พิจารณาตามลำดับขั้นตอน  

    

 

 

 

 

 

 

 

  

 

เพื่อให้การดำเนินการจัดทำโครงการสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ทั้งนี้ สำนักข่าวกรองแห่งชาติได้ดำเนินการจัดประชุมการจัดทำโครงการสำคัญ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 ภายใต้แนวทางการพัฒนาระบบงานข่าวกรองแบบบูรณาการของแผนย่อยการ
พัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติภายใต้แผนแม่บทฯ 
ประเด็นความมั่นคง โดยมี นายธนากร บัวรัษฏ์ ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิด
ประชุม เมื ่อ 8 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบประชุมออนไลน์ (Application Zoom) มีหน่วยประชาคม 
ข่าวกรองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 25 หน่วยงาน 41 คน 
ประกอบด้วย  
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หน่วยประชาคมข่าวกรอง หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

1) ศูนย์รักษาความปลอดภัย 16) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

2) สำนักการข่าว  กองอำนวยการรักษาความมมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร 

17) สำนักงานปรมาณเูพื่อสันต ิ
 

3) กรมข่าวทหาร 18) สำนักงานสภาความมั่นคงแหง่ชาติ 
4) กองบัญชาการตำรวจสันติบาล 19) สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

5) กองบัญชาการตำรวจนครบาล 20) กรมการปกครอง 

6) เจ้ากรมข่าวทหารบก 21) ศูนย์ปฏิบัติการข่าว  สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

7) เจ้ากรมข่าวทหารเรือ 22) สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

8) เจ้ากรมข่าวทหารอากาศ 23) สำนักงานตำรวจแห่งชาต ิ

9) หน่วยข่าวกรองทางทหาร 
10) แม่ทัพภาคที่ 1 

24) กลุ่มงานความมั่นคง   
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ 

11) สภาความมั่นคงแห่งชาต ิ หน่วยท่ีเกี่ยวข้อง 

12) กระทรวงการต่างประเทศ 25) กองบัญชาการกองทัพไทย 

13) กระทรวงมหาดไทย  

14) สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง  

15) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล  

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ตลอดจนได้จัดการประชุมผลการประเมินและค่าคะแนนโครงการสำคัญประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาระบบงานข่าวกรองแบบบูรณาการ โดยมี นายฐนัตถ์  สุวรรณานนท์  
รองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ (ด้านบริหาร) เป็นประธานการประชุม เมื่อ 26 สิงหาคม 2564 
ผ่านระบบประชุมออนไลน์ (Application Zoom) มีหน่วยประชาคมข่าวกรองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้า
ร่วมประชุม ทั้งสิ้น 10 หน่วยงาน ผู้เข้าร่วมประชุม 28 คน ประกอบด้วย (1) เจ้ากรมข่าวทหาร (2) เจ้ากรม
ยุทธการทหาร (3) เลขาธิการคระกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (4) สำนักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม (5) สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (6) สำนักการข่าว กองอำนวยการรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (7) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (8) กรมการปกครอง (9) กรมศุลกากร และ 
(10) กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
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    มติ ครม.เมื ่อวันที ่ 9 พฤศจิกายน 2564 เห็นชอบโครงการสำคัญประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 ของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการเสริมสร้างความ
ร่วมมือด้านการข่าวภาคประชาชน 2) โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยคุกคามทางไซเบอร์
กลุ่มหน่วยงานความมั่นคงของรัฐ ระยะที่ 1 และ 3) โครงการระบบอัจฉริยะด้านการข่าวกรองทางเทคนิค 
(ระยะท่ี 1) 

3) การดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน การประหยัดน้ำ การลดและคัดแยก
ขยะมูลฝอย สำนักข่าวกรองแห่งชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับการดำเนินการตามมาตรการประหยัด
พลังงาน การประหยัดน้ำ การลดขยะมูลฝอย และจัดทำประกาศสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เรื่อง นโยบาย
มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย ประกาศ เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักข่าวกรอง
แห่งชาติยึดถือและปฏิบัติ โดยมีมาตรการ แนวทางและวิธีดำเนินการ ดังนี้ 

    (1) มาตรการคัดแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด (ทั ้งในอาคาร/สำนักงาน/พื้นที่
ดำเนินการ) โดยการติดตั้งถังขยะแต่ละประเภท ได้แก่ ขยะอินทรีย์ (ถังสีเขียว) ขยะรีไซเคิล (ถังสี เหลือง) 
ขยะอันตราย (ถังสีแดง) และขยะท่ัวไป (ถังสีน้ำเงิน) 

    (2) มาตรการที่ต้องดำเนินการในอาคาร/สำนักงาน 
        - ประกาศห้ามใช้กล่องโฟมในโรงอาหาร 
        - ใช้กระดาษสองหน้า กระดาษที่เสียแยกเป็นกระดาษ A4 และกระดาษอื่น ๆ 

เพ่ือให้เจ้าหน้าที่นำไปดำเนินการต่อ 
        - ตั้งค่าการพิมพ์เอกสารแบบประหยัดผงหมึก 
        - ติดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทราบและปฏิบัติตาม 
        - ประกาศห้ามนำกล่องโฟมเข้าในพื้นที ่
        - ขอความร่วมมือให้นำถุงผ้าและกล่องข้าวมาใช้ 
        - การประชุมและอบรมภายในหน่วยงาน ห้ามใช้กล่องโฟมบรรจุอาหาร 
    (3) มาตรการในการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยเพื่อนำไปกำจัด 
         หลังจากคัดแยกและเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยเพื่อนำมาใช้ประโยชน์แล้ว  ขยะมูล

ฝอยที่เหลือจะต้องมีสถานที่เก็บรวบรวม ซึ่งอย่างน้อยที่สุดต้องรองรับปริมาณขยะมูลฝอยที่ต้องส่งกำจัดใน 
แต่ละวัน เพื่อรอเก็บรวบรวมไปจำกัดและต้องจัดสถานที่สำหรับเก็บขยะอันตรายแยกต่างหากด้วย โดยมี
แนวทางการดำเนินงาน ดังนี้ 

       - จัดภาชนะสำหรับรองรับขยะทั่วไป โดยต้องรับรองขยะมูลฝอยที่ต้องส่งกำจัดใน 
แต่ละวัน (ในกรณีที่มีการเก็บขยะมูลฝอยทุกวัน) โดยต้องตั้งในที่อากาศถ่ายเทได้สะดวกต่อการขนย้ายโดย
รถบรรทุก 

       - จัดภาชนะสำหรับเก็บขยะอันตราย โดยแยกขยะอันตรายแต่ละประเภทออกจาก
กัน เพ่ือป้องกันอันตราย และเพ่ือรอส่งเก็บรวบรวมไปกำจัดด้วย 

       - ปรับปรุงทัศนียภาพบริเวณสถานที่เก็บรวบรวมขยะมูลฝอยให้สะอาด ไม่เป็นที่
เพาะพันธุ์ของพาหะนำเชื้อโรค และเป็นระเบียบเรียบร้อย 
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4. การดำเนินงานตามภารกิจการพัฒนาระบบงานข่าวกรอง การประเมินสถานะของ
หน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร (กพร.) ของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ได้จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
องค์การ เพื่อกำหนดแนวทางการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) 
โดยการแบ่งกลุ่มเพื่อประเมินสถานะองค์การ ตามรายหมวด และร่วมกันประเมินสถานะของหน่วยงาน 
นำเสนอคณะผู้บริหารสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เพื่อพิจารณาอนุมัตินำผลประเมินบันทึกในระบบติดตาม
ประเมินผลผ่านระบบออนไลน์ของสำนักงาน ก.พ.ร. เมื่อ 28 กรกฎาคม 2564 ทั้งนี้ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
ได้รับผลการประเมินสถานะองค์การในภาพรวม 360.67 คะแนน จากคะแนนเต็ม 500 คะแนน ผ่านเกณฑ์
การประเมินเป้าหมายขั้นสูงตามเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดส่วนราชการ  

สำหรับการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานภารกิจด้านการพัฒนาระบบงานบริหาร 
ของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ได้ติดตามประเมินผล และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตาม
ตัวชี ้ว ัดมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 สรุปผลการประเมินได้ 82.50 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) โดยได้สรุปผลและ
จัดทำเป็นรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และรายงานในระบบติดตามและ
ประเมินผลของสำนักงาน ก.พ.ร. (e-SAR) เมื่อ 15 ตุลาคม 2564  

     นอกจากนี้ สำนักข่าวกรองแห่งชาติยังได้จัดทำร่างข้อเสนอตัวชี ้วัดสำนักข่าวกรอง
แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามกรอบและแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยดำเนินการจัดทำคำสั่ง
แต่งตั ้งคณะกรรมการกำกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เสนอรอง
นายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคงลงนาม สำหรับการจัดทำร่างตัวชี้วัด ได้ร่วมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
รวมถึงผู้แทนจากหน่วยนอก พิจารณารายละเอียดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หลักเกณฑ์การให้คะแนน และ
น้ำหนัก เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) พิจารณาและนำไปสู่
กระบวนการถ่ายทอดตัวชี้วัดต่อไป  

5. การดำเนินงานตามภารกิจของกลุ่มนิติการ  ได้แก่ การให้คำปรึกษา เสนอแนะ และให้
ความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายแก่ผู้บริหารและบุคลากรขององค์กรได้อย่างถูกต้องเหมาะสมสอดคล้องกับ
สถานการณ์ การจัดทำกฎหมายข่าวกรองฉบับใหม่ขึ ้นทดแทนฉบับเดิมที่ใช้มา เป็นระยะเวลานาน ให้มี
ประสิทธิภาพ ให้มีการคุ้มครองการปฏิบัติงาน และเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติ งานของเจ้าหน้าที่ 
ได้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร และการให้การคุ้มครองการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบที่ใช้บังคับในปัจจุบัน ตลอดจนผลักดันให้มีกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ เกี่ยวกับ
เงินเพ่ิมหรือค่าตอบแทนพิเศษ หรือสวัสดิการให้เหมาะสมกับสถานภาพของผู้ปฏิบัติงานด้านการข่าว ผลการ
ดำเนินงาน มีดังนี้ 1) ได้จัดทำระเบียบสำนักข่าวกรองแห่งชาติว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ
ของผู้ปฏิบัติงานข่าวกรอง พ.ศ.2564 และ 2) ได้จัดทำระเบียบสำนักข่าวกรองแห่งชาติว่าด้วยคุณสมบัติ  
การแต่งตั้ง การปฏิบัติหน้าที่และการกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานข่าวกรอง พ.ศ.2564 ซึ่งได้
ประกาศในราชกิจจานเุบกษา เมื่อ 7 มกราคม 2565 ทั้ง 2 ฉบับเรียบร้อยแล้ว 
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6. การดำเนินงานตามภารกิจของกลุ่มตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ในการตรวจสอบภายใน 
ของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ให้คำปรึกษา แนะนำแนวทางการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้การปฏิบัติงานภายในสำนัก
ข่าวกรองแห่งชาติ เป็นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผลการดำเนินงาน มีดังนี้   
1) การตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี ผ่านระบบ GFMIS 2) การตรวจสอบด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี (Compliance Audit) 3) การตรวจสอบด้านการปฏิบัติงาน (Operation 
Auditing) 4) การตรวจสอบการบริหาร (Management Audit) 5) การตรวจสอบการดำเนินงาน/โครงการ 
(Performance Audit) และการตรวจสอบสารสนเทศ (Information Technology Audit) และ 6) การ
ตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Audit) นอกจากนี้ ยังดำเนินการติดตาม
และประเมินผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ ตลอดจนให้คำปรึกษา แนะนำแก่หน่วยงานภายในสำนัก
ข่าวกรองแห่งชาติ  

 

ระเบียบสำนักขา่วกรองแห่งชาติ 
ว่าด้วยคณุสมบตัิ การแต่งตัง้ การปฏบิัติหน้าทีแ่ละการกำกับ
ดูแลการปฏบิัตหิน้าที่ของผู้ปฏิบตัิงานข่าวกรอง พ.ศ.2564 

 

ระเบียบสำนักขา่วกรองแห่งชาติ 
ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตพุิเศษ 

ของผู้ปฏิบตัิงานข่าวกรอง พ.ศ.2564 
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7. การดำเนินงานตามภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ทำหน้าที่หลักในการ 
บูรณาการและปรับเปลี่ยนแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม เพ่ือ
สนองนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของรัฐบาลที่มุ ่งเน้นหลักการต่อสู้ กับ
คอร์รัปชั่น 3 ป. ได้แก่ ปลูกฝัง ป้องกัน และปราบปราม เพ่ือให้เจ้าหน้าที่สำนักข่าวกรองแห่งชาติมีจิตสำนึก 
ทัศนคติ ค่านิยม ที ่ไม่ยอมรับการทุจริต และสร้างพลังคุณธรรมขับเคลื ่อนองค์กร ผลการดำเนินงาน  
ตามแผนการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำนักข่าวกรองแห่งชาติ มีดังนี้  

   (1) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564 ผลคะแนน 90.69 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีผลการประเมินระดับ A หมายถึง หน่วยงานสามารถดำเนินการได้ค่อนข้าง
ครบถ้วน และมีแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินการตามตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์ประเมิน ITA  

   (2) กิจกรรมเชิดชูคนดี เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน ได้จัดพิธีมอบเข็มเชิดชู
เกียรติ ประกาศเกียรติบัตร และโล่เกียรติคุณ แก่ข้าราชการดีเด่นของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ประจำปี 
2564 จำนวน 6 คน เพ่ือสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่สำนักข่าวกรองแห่งชาติ 

********************* 
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ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ 4 ธันวาคม 2560 ได้จำแนกแผนออกเป็น 3 ระดับ ประกอบด้วย  
แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง (พ.ศ.2561-2580) 
แผนระดับที่ 2 - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง (พ.ศ.2561-2580) 
         - แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 
         - นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ.2562-2565) 
         - นโยบายรัฐบาล 
แผนระดับที่ 3 แผนปฏิบัติราชการ  แผนปฏิบัติการด้าน...ระยะที่...(พ.ศ.....-....) 

ดังนั ้น สำนักข่าวกรองแห่งชาติ จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาระบบงาน 
ข่าวกรองแบบบูรณาการ ระยะที่ 1 (พ.ศ.2563-2565) เพื่อให้สอดคล้องกับแผน 3 ระดับดังกล่าว และเพ่ือ
ยกระดับขีดความสามารถงานข่าวกรองและต่อต้านข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ดังนี้  
1) เพื่อเพิ่มศักยภาพของเทคโนโลยี ระบบฐานข้อมูลและองค์กรด้านการข่าว 2) เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือ
กับหน่วยข่าวกรอง หน่วยงานภาครัฐทั้งภายในและต่างประเทศ และพัฒนาเครือข่ายด้านข้อมูลข่าวสาร  
กับทุกภาคส่วน 3) เพื่อศึกษาเครื่องมือการประเมินสถานการณ์ความมั่นคงในระดับยุทธศาสตร์ โดยมี  
แนวทางการพัฒนาที่สำคัญ ได้แก่ 1) การดำเนินการข่าวกรองอย่างมีประสิทธิภาพ 2) การเสริมสร้างความ
ร่วมมืออย่างเป็นเอกภาพในประชาคมข่าวกรอง เพื่อพัฒนาเครือข่ายด้านข้อมูลข่าวสารกับภาคเอกชนและ
ภาคประชาชน 3) การพัฒนาขีดความสามารถของระบบงานข่าวกรอง 4) เสริมสร้างสภาวะแวดล้อม  
ทีเ่อ้ืออำนวยต่อการทำงานข่าวกรอง และ 5) พัฒนาเครื่องมือการประเมินสถานการณ์ระดับยุทธศาสตร์  

สำหรับผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัต ิการด้านฯ ของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ  
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้ดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ ภายใต้แนวทางการดำเนินการ 5 แนวทาง
สำคัญดังกล่าว ดังนี้ 

 แนวทางที่ 1 การดำเนินการข่าวกรองอย่างมีประสิทธิภาพ  มีเป้าหมาย พัฒนาขีด
ความสามารถด้านการเฝ้าระวังและติดตามภัยคุกคามทางไซเบอร์ของสำนักข่าวกรองแห่งชาติและประชาคม
ข่าวกรอง เพื่อยกระดับความสามารถในการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ของประเทศ เพื่อลดโอกาส  
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ หรือบรรเทาผลกระทบ และสามารถปฏิบัติงานสำคัญได้หากเกิดภัยคุกคามทาง  
ไซเบอร์โดยการจัดตั้งและพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่มีขีดความสามารถรองรับ
ภารกิจเฝ้าติดตามภัยคุกคามทางไซเบอร์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้ดำเนินการต่อเนื ่องจากปีงบประมาณ พ.ศ.2563 คือ  
การพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และระบบการเปลี่ยนข่าวสารภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
อีกทั้งพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ รวมถึงการจัดทำผลผลิตรายงานวิจัยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
ป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ เรื่อง ภัยคุกคามทางไซเบอร์รุนแรงกว่าที่คิด : กรณีศึกษาโครงสร้างพื้นฐาน
สำคัญทางสารสนเทศและบริการภาครัฐ  

ส่วนที่ 2  ผลการปฏิบัติราชการที่สำคัญของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ  
2.2 แผนปฏิบตัิการด้านการพัฒนาระบบงานข่าวกรองแบบบูรณาการ 
     ระยะที่ 1 (พ.ศ.2563-2565) 
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รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ภัยคุกคามทางไซเบอรร์ุนแรงกว่าที่คิด : กรณีศึกษาโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ
และบริการภาครัฐ ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมทีต่้องดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

โดยได้ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงภาครัฐอื่น ๆ  

แนวทางที่ 2 การเสริมสร้างความร่วมมืออย่างเป็นเอกภาพในประชาคมข่าวกรอง เพื่อพัฒนา
เครือข่ายด้านข้อมูลข่าวสารกับภาคเอกชนและภาคประชาชน มีเป้าหมายคือ พัฒนาระบบฐานข้อมูลการ
ข่าว (Inter Service  Data Center) เพื่อให้หน่วยข่าวในประชาคมข่าวกรองมีฐานข้อมูลร่วมกัน อีกทั้ง เป็น
การยกระดับความร่วมมือกับประชาคมข่าวกรอง ตลอดจนการสร้างและพัฒนาเครือข่ายข่าวกรองให้
ครอบคลุมภาคเอกชน ภาคประชาชน โดยมีโครงการภายใต้แนวทางที่ 2 จำนวน 2 โครงการ และมีผลการ
ปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังนี้ 

2.1 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการข่าว ระยะที่ 3 เป็นการดำเนินโครงการ
ต่อเนื่องจากโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูด้านการข่าว ระยะที่ 1 และ 2 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเพ่ือ
เสริมสร้างความมั่นคงของชาติ พ.ศ. 2556-2560 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้
ด้านความมั่นคง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการข่าว การเชื่อมโยงข้อมูลของศูนย์
ประสานข่าวกรองแห่งชาติ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคและการส่งเสริมความร่วมมือในการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวกรองด้านความมั่นคงระหว่างหน่วยงานในประชาคมข่าวกรอง เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูล
นำไปสู่การแจ้งเตือนและสั่งการแก้ไขปัญหาได้ทันเหตุการณ์ การดำเนินโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้าน
การข่าว ระยะที่ 3 เป็นการพัฒนาระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบฐานข้อมูลด้านการข่าว ระยะที่ 1 
และ 2 เตรียมความพร้อมในการพัฒนาไปสู่การใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) นอกจากนี้ยังมีการจัดทำ 
ศูนย์สำรองข้อมูล (DR-site) ในกรณีระบบฐานข้อมูลด้านการข่าว ระบบหลักเกิดความเสียหาย เพื่อให้
สามารถใช้งานระบบได้ในทุกสถานการณ์ ตลอดจนบริหารจัดการการเชื ่อมโยงข้อมูลกับหน่วยง านใน
ประชาคมข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
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ผลการดำเนินการ สามารถจัดทำระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และระบบฐานข้อมูล  
ข่าวกลาง เพื ่อใช้ในการเชื ่อมโยงแลกเปลี ่ยนข้อมูลด้านการข่าวร่วมกับหน่วยในประชาคมข่าวกรอง  
เมื่อ 11 สิงหาคม 2564 สนง.ศป.ข. ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารระหว่างสำนักข่าวกรองแห่งชาติ และหน่วยประชาคมข่าวกรอง 4 หน่วย ได้แก่ ศูนย์รักษาความ
ปลอดภัย กองบัญชาการตำรวจสันติบาล สำนักการข่าว กองอำนวยการรักษาความั่นคงภายในราชอาณาจักร 
และหน่วยข่าวกรองทางทหาร เรียบร้อยแล้ว 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 โครงการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการข่าวทุกภาคส่วน เป็นการสร้างและส่งเสริม
การพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายข่าวภาคประชาชนและภาคเอกชนในในพื้นที่เสี่ยงให้มีความรู้ความเข้าใจ
ด้านการข่าว รวมถึงการรักษาความปลอดภัย เพื่อรับมือกับภัยคุกคามความมั่นคงรูปแบบใหม่ และให้ความ
ร่วมมือทางการข่าวกับทางภาครัฐได้  

ผลการดำเนินการ ได้ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายข่าว สามารถขยาย
และจัดตั้งเครือข่ายภาคประชาชนและภาคเอกชนในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และ 
จชต. นอกจากนี้ ได้ดำเนินการส่งเสริมและให้ความรู้กับหน่วยประชาคมข่าวกรองในแต่ละพ้ืนที่ 

แนวทางที่ 3 พัฒนาขีดความสามารถของระบบงานข่าวกรอง มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาขีด
ความสามารถของกระบวนการรวบรวมข่าวสารระดับยุทธศาสตร์และ
ยุทธวิธ ี โดยมีแผนงาน/โครงการที ่รองรับคือ  โครงการรวบรวม      
ข่าวกรองระดับสูง อยู ่ภายใต้โครงการบูรณาการข่าวกรองระดับ
ยุทธศาสตร์ ซึ่ง สลก.ปษ. จัดทำขึ้นเพ่ือใช้เป็นกรอบการดำเนินงานของ
ประชาคมข่าวกรองและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการรวบรวมข่าวสาร
และข่าวกรองที่เป็นภัยคุกคามหลักของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
มีความเป็นเอกภาพ โดยมีทิศทางและมุ่ งเป้าหมายเดียวกัน เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ข่าวที่นำข่าวกรองไปใช้ประโยชน์ใน
การตัดสินใจหรือกำหนดนโยบายด้านความมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้ 
การจัดทำแผนรวบรวมข่าวกรองระดับสูง เป็นการดำเนินการร่วมกัน
ของคณะอนุที่ปรึกษาการข่าว 3 คณะ ได้แก่ ด้านข่าวกรองในประเทศ 

ด้านข่าวกรองต่างประเทศ และด้านนโยบายและแผนการข่าวกรองและต่อต้านข่าวกรอง ในการประเมิน
สถานการณ์และภัยคุกคามความมั่นคงทั้งในมิติภายในประเทศและต่างประเทศที่มีแนวโน้มจะเป็นปัญหา   
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ท้าทายของไทย โดยระบุความรับผิดชอบของหน่วยงานในประชาคมข่าวกรองเพื่อแบ่งมอบหน้าที่ ในการ
รวบรวมข่าวสารและข่าวกรองในแต่ละประเด็นภัยคุกคามที่มีความเสี่ยงจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของ
ไทยในห้วง ปี 2564-2565 ผลผลิตที่ได้คือ รายงานแผนรวบรวมข่าวกรองระดับสูง (พ.ศ.2564 - 2565)  
โดยผลผลิตรายงานดังกล่าวนี้ ได้นำเสนอผู้ใช้ข่าวระดับสูงนำข้อมูลไปประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย
ด้านความมั่นคงหรือแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 

 แนวทางที่ 4 เสริมสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื ้ออำนวยต่อการทำงานข่าวกรอง  เพ่ือ
พัฒนาบุคลากรทางการข่าวของหน่วยข่าวและประชาคมข่าวกรอง สร้างทัศนคติต่อการทำงานร่วมกัน และ
เพื่อให้บุคลากรด้านการข่าวได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการข่าว การรักษาความปลอดภัย รวมทั้งด้าน
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  

ผลการปฏิบัติงาน ได้ดำเนินการจัดหลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ (บมช.) 
รุ ่นที ่ 13 โดยมีผู ้บริหารระดับสูงของหน่วยประชาคมข่าวกรองและหน่วยงานที ่เก ี ่ยวข้อง จำนวน  
40 คน ซึ่งได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะการบริหารความม่ันคงแห่งชาติ และมีมุมมองเก่ียวกับภัยคุกคาม
ความมั่นคงแห่งชาติ รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายผู้บริหารในประชาคมข่าวกรอง เพื่อบูรณาการการงาน
ด้านการข่าวและความมั่นคง ตลอดจนจัดทำรายงานประมาณการณ์ความมั่นคงของผู้เข้ารับการอบรม 
จำนวน 8 ประเด็น ได้แก่ (1) ผลกระทบและความท้าทายของไทยจากการเปลี่ยนแปลงภูมิสถาปัตย์ทาง
เศรษฐกิจและการเมืองโลกปัจจุบัน (2) บทบาทของทหารไทยในการแก้ปัญหาภัยคุกคามทางไซเบอร์   
(3) เทคโนโลยี 5G เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย (4) บทบาทของเทคโนโลยี 5G  
ต่อความมั่นคงของไทย (5) แนวโน้มการแข่งขันระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาในอนุภูมิภาคกลุ ่มน้ำโขง  
(6) บทบาทของอินเดียในด้านความมั่นคงทางทะเลและผลกระทบต่อไทย (7) ศักยภาพทางเศรษฐกิจของ
เวียดนามต่อความท้าทายของไทย (8) บทบาทด้านการสาธารณสุขของไทยกับความมั่นคงของประเทศเพ่ือ
รับมือกับโรคอุบัติใหม่   

นอกจากนี ้ ยังได้ดำเนินการจัด
บรรยายพิเศษ เรื ่อง “การปรับเปลี่ยนองค์การสู่
องค ์การด ิจ ิท ัล (Digital Transformation) เมื่อ  
22 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักข่าวกรอง
แห่งชาติ มีผู ้เข้าร่วมรับฟังบรรยายทั้งสิ ้น 70 คน 
โดยมี รศ.ดร.ธีรณี  อจลากุล ผู้อำนวยการสถาบัน
ส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่
ภาครัฐ (สวช.) เป็นผู้บรรยาย ทั้งนี้ วัตถุประสงค์
เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักข่าวกรองแห่งชาติมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดการปรับเปลี่ยนภาครัฐไปสู่รัฐบาลดิจิทัลและสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เป็นปัจจัยใน
การขับเคลื่อนองค์การดิจิทัล ได้แก่ การจัดธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ การนำเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่และ
ปัญญาประดิษฐ์มาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานภาครัฐ รวมถึงส่งเสริมมุมมองและแนวคิดที่จะนำเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาขับเคลื่อนปรับเปลี่ยนการปฏิบัติราชการได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีความรู้
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ความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับการวิเคราะห์ การบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ ทราบแนวคิดและวิธีการเพ่ือนำไปปรับ
ใช้ในการปฏิบัติงานขบัเคลื่อนและปรับเปลี่ยนสู่องค์กรดิจิทัล 

 แนวทางที่ 5 พัฒนาเครื่องมือการประเมินสถานการณ์ระดับยุทธศาสตร์ เป็นเครื่องมือ
การประเมินสถานการณ์ การคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกในระดับยุทธศาสตร์ ซ่ึงได้ดำเนินการศึกษา
ความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์อนาคตศึกษา โดยแต่งตั้งคณะทำงานศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้ง 
ศูนย์อนาคตศึกษา เพื ่อศึกษาและรวบรวมข้อมูลของหน่วยงานหรือสถาบันทั ้งในและต่างประเทศที่
ดำเนินงานในลักษณะศูนย์อนาคตศึกษา การจัดประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ โครงสร้าง เป็นต้น นอกจากนี้ ได้จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง 
อนาคตศึกษากับความมั่นคงของชาติ โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านอนาคตศึกษา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็น
ผู้บรรยาย รวมทั้ง การศึกษาดูงานหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ดำเนินงานในลักษณะศูนย์อนาคตศึกษา 
ทั้งนี้ ได้นำข้อมูลที่ได้ศึกษา และรวบรวมทั้งหมด จัดทำเป็นรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้ง
ศูนย์อนาคตศึกษา ซึ ่งรายงานดังกล่าวจะนำไปใช้ประโยชน์ในการพิจารณาจัดตั ้งศูนย์อนาคตศึกษา  
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ต่อไป 

 

*********************** 
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  กิจกรรมสำคัญของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ  

1) เมื่อ 10 ตุลาคม 2563 นายธนากร บัวรัษฏ์ ผู ้อำนวยการ
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐิน
พระราชทาน ประจำปีพ ุทธศักราช 2563 ถวายพระสงฆ์  
จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดเทวสังฆาราม (วัดเหนือ) ตำบลบ้าน
เหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  

2) เม ื ่อ 13 ต ุลาคม 2563  นายธนากร  บ ัวร ัษฏ์ 
ผู ้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ พร้อมเจ้าหน้าที่
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ จำนวน 4 คน ร่วมพิธีทำบุญ 
ตักบาตร พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม อีกทั้ง ร่วม 
พิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื ่องใน 

วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ท้องสนามหลวง  

3) เมื ่อ 23 ตุลาคม 2563 นายธนากร 
บัวร ัษฏ์ ผ ู ้อำนวยการสำนักข่าวกรอง
แห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และ
เจ้าหน้าที่สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ร่วม
เฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ณ บริเวณหน้าตึก
วังปารุสกวัน ถนนราชดำเนินนอก เสด็จเนื่องในพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล วันคล้ายวัน
สวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันปิยะมหาราช” ณ บริเวณพระลานพระราชวังดุสิต 
(ลานพระรูปทรงม้า)  

4) เมื่อ 5 ธันวาคม 2563 นายธนากร  บัวรัษฏ์ ผู้อำนวยการสำนัก
ข่าวกรองแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะ ผู้บริหาร ร่วมพิธีทำบุญ ตักบาตร 
ถวายพานพุ ่มดอกไม้ เน ื ่องในว ันคล้ายว ันพระราชสมภพของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร ซึ่งเป็นวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ ท้องสนามหลวง 

5) เมื่อ 25 ธันวาคม 2563 นายธนากร บัวรัษฏ์ ผู้อำนวยการ
สำนักข ่าวกรองแห่งชาติ เป ็นประธานในพิธ ีงานว ันคล้าย 
วันสถาปนาสำนักข่าวกรองแห่งชาติครบรอบ 67 ปี โดยมีคณะ
ผู ้บริหาร และเจ้าหน้าที ่สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เข้าร่วมพิธี  
ณ ห้องประชุมสำนักข่าวกรองแห่งชาติ  
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6) เมื่อ 1 มกราคม 2564 นายธนากร บัวรัษฏ์ ผู้อำนวยการ
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหารร่วมพิธีลงนาม
ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 10 เนื ่องในโอกาสวันขึ ้นปีใหม่พุทธศักราช 2564  
ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง  

7) เม ื ่อ 20 มกราคม 2564  นายธนากร บ ัวร ัษฏ์ 
ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหาร
ร่วมต้อนรับ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี 
ซึ่งให้เกียรติเป็นประธานเปิดหลักสูตรการบริหารจัดการ
ความม ั ่นคงแห ่งชาต ิ  (บมช. ) ร ุ ่นท ี ่  13 (National 
Management for Senior Executives) ณ ห้องประชุม
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ  

8) เม ื ่ อ  15 มกราคม 2564  นายธนากร บ ัวร ัษฏ์  
ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหาร
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ขอให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบ ูรณ์ หายจาก 
พระอาการประชวร ณ ศาสาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง  

9) เม ื ่ อ  3  ม ีนาคม 2564  นายธนากร บ ัวร ัษฏ์  
ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี
ถวายพานพุ่มดอกไม้ เพื่อสักการะพระบรมฉายาลักษณ์
จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ 
กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ เนื ่องในวันคล้ายวัน
ประสูติของจอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักร
พงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ ณ ห้อง
ประชุมสำนักข่าวกรองแห่งชาติ  และวังปารุสกวัน 

10) เม ื ่อ 2 เมษายน 2564  นายธนากร  บ ัวร ัษฏ์  
ผู ้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ และคณะผู้บริหาร 
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราช
สมภพสมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาสหทัยสมาคม 
ในพระบรมมหาราชวัง และในโอกาสเดียวกันนี ้ สำนัก 
ข่าวกรองแห่งชาติ ได้จัดให้มีพิธีลงนามถวายพระพรเนื่องใน
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วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ณ ห้องประชุมสำนักข่าวกรองแห่งชาติ  

11) เมื่อ 8 เมษายน 2564  

นายธนากร บัวรัษฎ์ ผู้อำนวยการสำนัก
ข่าวกรองแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหาร 
และเจ้าหน้าที่สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
ได้ร ่วมพิธ ีส ักการะสิ ่งศักดิ ์ส ิทธิ ์ในวัง     
ปารุสกวัน พิธีสรงน้ำพระอรหันตพุทธเจ้า 
พระพุทธรูป เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์  

 

12) เมื ่อ 11 มิถุนายน 2564 นายธนากร บัวรัษฏ์ 
ผ ู ้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ พร้อมคณะ
บริหาร ร่วมพิธีสักการะองค์พระรูปจอมพลสมเด็จพระ
เจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวง
พิษณุโลกประชานาถ  เนื ่องในวันคล้ายวันทิวงคต  
จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ 
ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ ณ ห้องประชุม
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ และพิธีสดับปกรณ์ ณ อนุสรณ์

สถานเสาวภาประดิษฐาน สุสานหลวง วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม 

13) เมื ่อ 12 สิงหาคม 2564 นายธนากร บัวรัษฏ์ 
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เป็นประธานในพิธ ีถวาย 
พระชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรอง
แห่งชาติ และที่ปรึกษาสำนักข่าวกรองแห่งชาติเขา้ร่วม
พิธี ณ ห้องประชุมสำนักข่าวกรองแห่งชาติ  

14) กิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 เมื่อ 10 พฤศจิกายน  – 29 ธันวาคม 2563 สำนัก 
ข่าวกรองแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ผู ้แทนเจ้าหน้าที่สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร  
จิตอาสา 904 “หลักประจำ” รุ่นที่ 5/63 ณ โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน 904 พร้อมกับข้าราชการ  
จากหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวนี้  จัดขึ้นเพื่อสร้างระเบียบวินัยและจิตสำนึกต่อตนเองและเป็น
แบบอย่างการเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ การทำดีเพื่อสังคมโดยไม่มุ ่งหวังสิ่งตอบแทน ตามแนวพระราช
ปณิธานในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รวมถึงเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดี
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรต่อไป 
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ส่วนที่ 3  รายงานการใช้งบประมาณของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ 
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ส่วนที่ 3  รายงานการใช้งบประมาณของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ  

 

 

 

1. งบประมาณของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จำนวนทั้งสิ้น 631,298,200 บาท 

72.37%

26.42%

1.21%

แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพื้นฐาน แผนงานยุทธศาสตร์
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ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักข่าวกรอง
แห่งชาติได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 631,298,200 บาท ระหว่างปีมีการโอน
เปลี ่ยนแปลงแผนงานบุคลากรภารรัฐเหลือจ่ายให้กับหน่วยงานภายในสำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน 
3,121,500 บาท และสำนักข่าวกรองแห่งชาติได้เบิกจ่ายระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564  
ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) จำนวนทั้งสิ้น 584,972,028.29 บาท 
ลงนามในสัญญา (PO) จำนวนทั้งสิ ้น 29,452,201.75 บาท คงเหลืองบประมาณพับไปจำนวนทั ้งสิ้น 
13,752,469.96 บาท (ร้อยละ 2.19) ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง รายละเอียดจำแนกออกเป็น  
3 แผนงาน ดังต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐด้านความมั่นคง ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าจ้างประจำ เงินเพ่ิม
สำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษผู้ปฏิบัติงานด้านการข่าว (พนข.) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับข้าราชการซึ่งมีตำแหน่ง
หน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ (พขต.) ค่าตอบแทน เงินเพิ่มพิเศษ และค่าเช่าบ้านของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ข่าวในต่างประเทศ (จขต.) เป็นต้น ได้ร ับจัดสรรงบประมาณทั ้งสิ ้น 456,849,300 บาท เบิกจ่าย 
443,089,901.15 บาท คงเหลือ 10,637,898,85 บาท (ร้อยละ 2.34)  และดำเนินการโอนงบประมาณ
แผนงานบุคลากรภาครัฐที่ประมาณการเหลือจ่ายไว้ จำนวน 3 ,121,500 บาท ให้กับหน่วยงานภายใต้สำนัก
นายกรัฐมนตรีที่มีงบบุคลากรไม่พอสำหรับการเบิกจ่าย (ตามระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณา
การและงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ. 2562)   

รายการ
 ตาม พ.ร.บ.64

(1)
โอนเปลี่ยนแปลง

(2)

งบประมาณ
คงเหลือ
หลังโอน

เปลี่ยนแปลง
(3) = (1)-(2)

ใช้ไป+PO
GFMIS

(4)

    คงเหลือ     
(5) = (3)-(4)

คงเหลือ
ร้อยละ

หมายเหตุ

แผนงานบคุลากรภาครัฐ 456,849,300.00 3,121,500.00-     453,727,800.00 443,089,901.15 10,637,898.85 2.34    โอนไปหน่วยงานภายในส านักนายกฯ
ทีม่ีงบบคุลากรไม่เพียงพอ

แผนงานพ้ืนฐานดา้นความมัน่คง 166,804,900.00 -                   166,804,900.00 166,611,204.15 193,695.85      0.12   
งบด าเนินงาน 47,445,200.00   3,160,179.09     50,605,379.09   50,605,354.87   24.22              0.00    รับโอนเปลี่ยนแลงจากงบลงทนุ 

และงบรายจา่ยในแผนงานเดยีวกัน

งบลงทนุ 113,493,300.00 2,360,179.09-     111,133,120.91 111,133,120.91 -                 -    โอนเปลี่ยนแปลงไปงบด าเนินงาน
งบรายจ่ายอ่ืน 5,866,400.00     800,000.00-        5,066,400.00     4,872,728.37     193,671.63      3.82   โอนเปลี่ยนแปลงไปงบด าเนินงาน
แผนงานยทุธศาสตร์ดา้นความมัน่คง 7,644,000.00     -                   7,644,000.00     4,723,124.74     2,920,875.26   38.21 
งบรายจ่ายอ่ืน 7,644,000.00     7,644,000.00     4,723,124.74     2,920,875.26   38.21 

- การบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ    3,165,000.00                   -   3,165,000.00     1,297,751.74     1,867,248.26   59.00 
- โครงการเสริมสร้างความร่วมมือ
ด้านการข่าวทุกภาคส่วน

1,580,000.00   800,000.00-     780,000.00        316,360.00        463,640.00      59.44  โอนเปลี่ยนแปลงไปตัง้รายการใหม่ 
โครงการเฝ้าระวัง ควบคุมและ
ปอ้งกันการแพร่ระบาดของ
โรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019

- ประชุม AIC Workshop      500,000.00                   -   500,000.00        6,120.00           493,880.00      98.78 
- โครงการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์(AI) 
ด้านการคัดกรองและวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยนวัตกรรมข้ันสูง

   2,399,000.00                   -   2,399,000.00     2,399,000.00     -                 -    

- โครงการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้
ไวรัสโคโรนา 2019

                  -        800,000.00 800,000.00        703,893.00        96,107.00        12.01 

รวมทัง้สิ้น 631,298,200.00 3,121,500.00-     628,176,700.00 614,424,230.04 13,752,469.96 2.19   

การใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564 ณ วนัที ่30 กันยายน 2564
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   2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 166,804,900 บาท 
เบิกจ่าย 137,853,967.40 บาท ลงนามในสัญญา (PO) 28,757,236.75 บาท คงเหลือพับไป 193,695.85 บาท 
(ร้อยละ 0.12) ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง โดยแบ่งออกเป็น 3 งบรายจ่าย ดังต่อไปนี้ 
 2.1 งบดำเนินงาน ประกอบด้วย ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน 47,445,200 บาท และรับโอนเปลี่ยนแปลงจากงบลงทุนเหลือจ่าย และ 
งบรายจ่ายอื่นที่หมดความจำเป็นในแผนงานเดียวกัน จำนวน 3,160,179.09 บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 
50,605,379.09 บาท  เบิกจ่าย 48,645,500.87 บาท ลงนามในสัญญา (PO) 1,959,854 บาท และคงเหลือ
พับไป 24.22 บาท รายการที ่มีการเบิกจ่ายเกินกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร ส่วนใหญ่เป็นรายจ่าย  
ค่าใช้สอย ดังนี้ 
   (1) รายการค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ ได้รับจัดสรรงบประมาณตาม 
พ.ร.บ. จำนวน 1,853,200 บาท เบิกจ่าย 6,013,970.45 บาท จำแนกเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยง 5,791,050 บาท  ค่าเช่า
ที่พัก 80,263.39 บาท และค่าพาหนะ 142 ,657.06 บาท ซึ่งเกินกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรจำนวน 
4,160,770.45 บาท (ร้อยละ 224.52) เนื่องจากค่าเบี้ยเลี้ยงได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอต่อการ
เบิกจ่ายจริง 
   (2) รายการค่าจ้างเหมาบริการ ได้แก่ ค่ารักษาความปลอดภัย ค่าทำความสะอาด 
ค่าทำสวน และค่ากำจัดปลวก เป็นต้น ได้รับจัดสรรงบประมาณตาม พ.ร.บ. จำนวน 5,412,000 บาท เบิกจ่าย
ทั้งสิ้น 10,416,155.53 บาท และลงนามในสัญญา (PO) 877,800 บาท รวมเบิกจ่าย 11,293,955.53 บาท 
เบิกจ่ายเกินกว่าที่ได้รับจัดสรร 5,881,955.53 บาท (ร้อยละ 108.68) เนื่องจากค่าจ้างเหมาบริการได้รับ  
การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่ายจริง 
   (3) รายการค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ และค่าใช้จ่ายในการ
บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ได้รับจัดสรรงบประมาณตาม พ.ร.บ. จำนวน 943,900 บาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น 
1,590,420.11 บาท ซึ่งเกินกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 646,520.11 บาท (ร้อยละ 68.49) 
เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้อยู่ในแผนและเป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน จำนวน 2 รายการ คือ ค่าซ่อมแซมอาคาร
ที่วังปารุสกวัน จำนวน 543,511.86 บาท และค่าซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องสำรองข้อมูล ชั้น 2 สำนักงาน
ราชครู จำนวน 81,320 บาท   
  2.2 งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 113,493,300 บาท เบิกจ่าย 84,534,330.16 บาท   
ลงนามในสัญญา (PO) 26,598,790.75 บาท ดำเนินการเรียบร้อยแล้วทุกรายการ คงเหลือ 2,360,179.09 บาท 
โอนเปลี่ยนแปลงงบเหลือจ่ายไปใช้ในงบดำเนินงาน (ข้อ 2.1)  
  2.3 งบรายจ่ายอื่น ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 5,866,400 บาท เบิกจ่าย 4,872,728.37 บาท 
คงเหลือ 993,671.63 บาท โอนเปลี่ยนแปลงรายการที่หมดความจำเป็นไปใช้ในงบดำเนินงาน (ข้อ 2.1) 
จำนวน 800,000 บาท คงเหลือพับไป 193,671.63 บาท ประกอบด้วย 2 รายการ ดังนี้ 
  (1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรทางการข่าวและการรักษาความปลอดภัยของ
สถาบันการข่าวกรอง คงเหลือพับไป 177,986.13 บาท 
  (2) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาอุปกรณ์และรบบเครือข่ายสารสนเทศ คงเหลือพับไป 
15,685.50 บาท 
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 3. แผนงานยุทธศาสตร์ด ้านความมั ่นคง  ได ้ร ับจ ัดสรรทั ้งส ิ ้น 7,644,000 บาท               
เบิกจ่าย 4,028,159.74 บาท ลงนามในสัญญา (PO) 694,965 บาท คงเหลือพับไป 2,920,875.26 บาท (ร้อยละ 
38.21) ประกอบด้วยรายการ ดังนี้ 
 3.1 การบริหารจัดการความมั่นคง ได้รับจัดสรร 3,165,000 บาท เบิกจ่าย 802,769.74 
บาท คงเหลือ 2,362,230.26 บาท ปรับรายการเพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตสำหรับการอบรม  
โดยลงนามในสัญญา (PO) 494,982 บาท คงเหลือพับไป 1,867,248.26 บาท  
  3.2 โครงการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการข่าวทุกภาคส่วน ได้รับจัดสรร 1,580,000 
บาท เบิกจ่าย 116,377 บาท คงเหลือ 1,463,623 บาท  ปรับรายการเพ่ือจัดหาเครื่องมือในการประสานงาน
ระหว่างเครือข่ายโดยลงนามในสัญญา (PO) 199,983 บาท และโอนเปลี่ยนแปลงไปตั้งรายการใหม่ภายใน
แผนงานเดียวกันเพื่อการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกัน  การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(ข้อ 3.5) จำนวน 800,000 บาท งบประมาณคงเหลือพับไป 463,640 บาท 
 3.3 โครงการประชุม AIC Workshop ได้รับจัดสรร 500,000 บาท เบิกจ่าย 6,120 
บาท และคงเหลือพับไป 493,880 บาท  
 3.4 โครงการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (AI) ด้านการคัดกรองและวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
นวัตกรรมขั้นสูง ได้รับจัดสรร 2,399,000 บาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ไม่มีงบประมาณคงเหลือ 
 3.5 โครงการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ได้รับงบประมาณจากการโอนเปลี่ยนแปลงรายการโครงการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการข่าว 
ทุกภาคส่วน (ข้อ 3.2) จำนวน 800,000 บาท เบิกจ่าย 703,893 บาท คงเหลือพับไป 96,107 บาท ทั้งนี้ รายการ
ดังกล่าวเป็นไปตามที่สำนักงบประมาณกำหนดให้หน่วยรับงบประมาณสามารถโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร
ระหว่างผลผลิตหรือโครงการภายใต้แผนงานเดียวกัน และไม่ต้องขออนุมัติจากสำนักงบประมาณ  
เพ่ือดำเนินการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
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2. การเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และ พ.ศ.2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2564 

 

 

 

 

 

 

 

เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 - 2564 

 -
 100,000,000
 200,000,000
 300,000,000
 400,000,000
 500,000,000

พ.ร.บ. 2563 พ.ร.บ. 2564



 
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ 

รายงานประจำปี 2564  57 
 

 

 



 
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ 

รายงานประจำปี 2564  58 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 -
 50,000,000.00

 100,000,000.00
 150,000,000.00
 200,000,000.00
 250,000,000.00
 300,000,000.00
 350,000,000.00
 400,000,000.00
 450,000,000.00

แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2563-2564

ตารางเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2563-2564 ผลการเบิกจ่าย
ปีงบประมาณ 2563

ตารางเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2563-2564 ผลการเบิกจ่าย
ปีงบประมาณ 2564



 
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ 

รายงานประจำปี 2564  59 
 

3. การตรวจสอบรายงานการเงินของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ  

  สำนักข่าวกรองแห่งชาติได้ส่งรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ของ
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เพ่ือให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบนั้น 

  สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบรายงานการเงินของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ 
(หน่วยงาน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 งบแสดงผลการดำเนินงาน
ทางการเงิน และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุ 
ประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ 

  สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า รายงานการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของ
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และผลการดำเนินงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน  
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลัง
กำหนด 
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