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คำนำ 

  สำนักข ่าวกรองแห่งชาติ  (National Intelligence Agency : NIA) ได ้จ ัดทำรายงาน
ประจำปี 2563 เพื่อรายงานผลการดำเนินการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน คือ ภารกิจด้านข่าวกรอง  
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 โดยสาระสำคัญของรายงาน
แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลภาพรวมของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ประกอบด้วย ทำเนียบผู้บริหารของ
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ประวัติความเป็นมาของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ หน้าที่ความรับผิดชอบ และอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ 
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ และอัตรากำลังคนของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ 

  ส่วนที่ 2 ผลการปฏิบัติราชการที่สำคัญของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย ภารกิจข่าวกรองและต่อต้านข่าวกรองในประเทศ ภารกิจข่าวกรองและต่อต้าน 
ข่าวกรองต่างประเทศ ภารกิจข่าวกรองและต่อต้านข่าวกรองทางเทคนิคและเครือข่าย ภารกิจพัฒนา
มาตรฐานการข่าวกรองและการรักษาความปลอดภัย ภารกิจบริหารและอำนวยการ รวมถึงภารกิจอื่น ๆ  ตาม
นโยบายของรัฐบาล 

 สว่นที่ 3 รายงานการใช้งบประมาณของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ประกอบด้วย งบประมาณ
ของสำนักข่าวกรองแห่งชาติที ่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และการเบิกจ่ายงบประมาณ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  การเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้ร ับจัดสรร และการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และ พ.ศ.2563  รวมถึงการตรวจสอบรายงานการเงิน
ของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ   

  การปฏิบัติภารกิจของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย อนึ่ง สำนักข่าวกรองแห่งชาติ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานประจำปี 2563 ของสำนักข่าวกรอง
แห่งชาติ จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและการวางแผนงานปฏิบัติราชการของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ  
ในอนาคต                 
     

 

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ 
                        มีนาคม 2564 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลภาพรวมของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ 
 ทำเนียบผู้บริหารสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ปี 2563 
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นายสาโรจย์  ธรรมรักษ ์
รองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาต ิ

(ด้านบริหาร) 

นายธนากร บัวรัษฏ์ 
รองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาต ิ

(ด้านข่าวกรองและต่อต้านขา่วกรองภายในประเทศ) 

 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลภาพรวมของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ    
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

นายอนุกูล เจิมมงคล 
ผู้อำนวยการสำนักขา่วกรองแห่งชาติ 

นายปิยะ  คงขำ  
รองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาต ิ

(ด้านข่าวกรองและต่อต้านขา่วกรองต่างประเทศ) 

นายฤทธี ศรีสวัสด์ิ 
รองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาต ิ
(ด้านข่าวกรองทางเทคนิคและเครือขา่ย) 

ทำเนียบผู้บริหารสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ปี 2563 
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ทำเนียบผู้บริหารสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ปี 2563 

 

    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ว่าง - 
ท่ีปรึกษาดา้นการดำเนินงานขา่วกรอง 

นายศรายุธ ทองกูล   
ท่ีปรึกษาดา้นขา่วกรองความมั่นคง 

และสถาบันหลัก 

นายนำพร บุญปราบ  
ท่ีปรึกษาดา้นการต่อตา้นการก่อการร้ายและ

อาชญากรรมขา้มชาต ิ

 - ว่าง - 
ท่ีปรึกษาดา้นการพัฒนาระบบงานการข่าว  
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 ประวัติความเป็นมาของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ 

 วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ค่านยิม ยุทธศาสตร์สำนักข่าวกรองแห่งชาติ 
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วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ 

ค่านิยม 

 ประวัติความเป็นมาของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ 
 สำนักข่าวกรองแห่งชาติ (สขช.) ปัจจุบันเป็นหน่วยงานราชการระดับกรม ในสังกัดสำนักนายก 

รัฐมนตรี เป็นหน่วยข่าวกรองฝ่ายพลเรือน และเป็นองค์กรรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน โดยมี
ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เป็นหัวหน้าส่วนราชการ  

 สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เกิดขึ้นในช่วงที่ต่างประเทศเริ่มมีการพัฒนาองค์การข่าวกรองอย่าง
จริงจัง  ทำให้รัฐบาลในสมัยของจอมพล ป. พิบูลสงคราม เล็งเห็นว่าประเทศไทยจำเป็นจะต้องมีหน่วยงาน
ของรัฐที่กำกับดูแลและดำเนินการเกี่ยวกับข่าวสารต่าง ๆ ทั้งในทางปกติและทางลับ  รัฐบาลจึงได้จัดตั้ง  
กรมประมวลราชการแผ่นดิน สังกัดทบวงคณะรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองขึ้น เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2497 
โดยได้แต่งตั้งให้พลตำรวจเอก เผ่า ศรียานนท์ อธิบดีกรมตำรวจในขณะนั้น เป็นอธิบดีกรมประมวลราชการ
แผ่นดินคนแรก (อีกตำแหน่งหนึ ่ง) ต่อมาในปี พ.ศ. 2502  จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้มีการเปลี ่ยนช่ือ 
กรมประมวลราชการแผ่นดิน เป็น กรมประมวลข่าวกลาง  และมีการเปลี่ยนชื ่ออีกครั ้งในรัฐบาลของ 
พลเอก เปรม ตณิสูลานนท์ เป็นสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2528 และมีฐานะเป็น
หน่วยข่าวแห่งชาติ ข้ึนตรงต่อนายกรัฐมนตรี 

 

 วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ค่านิยม  ยุทธศาสตร์สำนักข่าวกรองแห่งชาติ    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นหน่วยขา่วกรองท่ีทันสมัย เพ่ือความมั่นคงของชาติและประชาชน 

1. เป็นหน่วยงานหลักในการปฏิบัติงานข่าวกรอง  
ต่อต้านข่าวกรองในประเทศ และตา่งประเทศ  
ข่าวกรองทางการสื่อสาร 
2. พัฒนาและส่งเสรมิมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยหน่วยงานรัฐ 
ฝ่ายพลเรือน 
3. เป็นศูนย์กลางบูรณาการงานขา่วกรองแห่งชาติ 
4. เสริมสร้างศักยภาพขององค์กรให้ทันสมัย  
และบุคลากรเปน็มืออาชีพ 
5. การบริหารงานอยา่งมีประสิทธิภาพและธรรมมาภิบาล 

“มุ่งมั่น ทุ่มเท มีวินัย เสยีสละ เพ่ือชาติและประชาชน” 
  3D 1S : Determination (มุ่งมั่น) 
             Devotion (ทุ่มเท) 
             Discipline (มีวินัย) 
             Sacrifice (เสียสละ)  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%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_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%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_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)
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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“ยุทธศาสตร์สำนักข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ.2559 – 2564” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสริมสร้างความร่วมมือทางด้านการข่าวและการรักษาความปลอดภัย
ในภาคเอกชน องค์กร และภาคประชาชน

ยุทธศาสตร์ท่ี 4

• กลยุทธ์ที่ 1 สร้างและพัฒนาเครือข่ายการข่าวให้ครอบคลมุทั้งภาคเอกชน องค์กร ภาคประชาชน
และภาคประชาสังคม เพื่อสนับสนุนงานข่าวกรอง

• กลยุทธ์ที่ 2 ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลติข่าวกรอง

พัฒนามาตรฐานการรักษาความปลอดภัยในหน่วยงานของรัฐฝ่ายพลเรือน  
และเครือข่าย

ยุทธศาสตร์ท่ี 5

• กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยในหน่วยงานฝา่ยพลเรอืนของรฐั
• กลยุทธ์ที่ 2 ขับเคลื่อนความรู้ด้านการรักษาความปลอดภัย

เสริมสร้างเอกภาพในประชาคมข่าวกรองยุทธศาสตร์ท่ี 6

• กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพการบริหารจดัการองค์กรตามหลกัธรรมาภิบาล
• กลยุทธ์ที่ 2 บริหารทรัพยากรบคุคลให้สอดคล้องกับภารกิจข่าวกรอง
• กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรให้มีทกัษะสมรรถนะและความเช่ียวชาญในสายงานพรอ้มรองรบั

การเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ

พัฒนาประสิทธิภาพของระบบงานข่าวกรองยุทธศาสตร์ท่ี 1

• กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการรวบรวมข่าวสารทั้งด้านเปิด ทางลับ และทางเทคนิค
• กลยุทธ์ที่ 2 ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลติข่าวกรอง
• กลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มขีดความสามารถในการต่อต้านข่าวกรองและการปฏิบัติการข่าวสาร 

ยกระดับงานข่าวกรองเพ่ือการป้องกันและสนับสนุนการแก้ไขปัญหา
ภัยคุกคามต่อความมั่นคงยุทธศาสตร์ท่ี 2

• กลยุทธ์ที่ 1 ป้องกันและสนับสนุนแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายและภัยคุกคามรูปแบบใหม่
• กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาความสามารถเพื่อน าไปสู่การปอ้งกนัและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม

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

เสริมสร้างเอกภาพในประชาคมข่าวกรองยุทธศาสตร์ท่ี 3

• กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมให ้สขช. เป็นศูนย์กลางการบูรณาการการข่าวผ่านกลไกของ ศป.ข. และ สลก.ปษ.
• กลยุทธ์ที่ 2 ขยายความร่วมมือในประชาคมข่าวกรองทั้งในและต่างประเทศ
• กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมปฏิบัติการรว่มในประชาคมข่าวกรองทั้งในและต่างประเทศ
• กลยุทธ์ที่ 4 ให้มีศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูล (Information Sharing Center)
• กลยุทธ์ที่ 5 ผลักดันให้มีการตั้งส านักงาน/ศูนย์/กลุ่มงาน ประสานด้านความมั่นคง 

การข่าวกรองในหน่วยราชการ
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หมายเหตุ : * ผู้อำนวยการ หมายถึง ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาต ิ
               ** รองผู้อำนวยการ หมายถึง รองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ 

 
 

 หน้าทีค่วามรับผิดชอบ และอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ 
    สำนักข่าวกรองแห่งชาติ (สขช.) เป็นหน่วยงานสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี  ซึ่งเป็นองค์การข่าวกรอง 
พลเรือนระดับชาติที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี  มีหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจการข่าวกรองทั้งภายในประเทศ 
และต่างประเทศ การต่อต้านข่าวกรอง การข่าวกรองทางการสื่อสาร และการรักษาความปลอดภัยฝ่าย  
พลเรือน เพื่อรายงานด้านการข่าวกรองต่อนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี สภาความมั่นคงแห่งชาติ และ
หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นหน่วยงานที่ปรึกษาด้านการข่าวกรองแก่นายกรัฐมนตรี   

อำนาจหน้าท่ีตามกฎหมายของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ 

 1. พระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ.2562 บัญญัติให้มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

                     มาตรา 5  

  (1)  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจการการข่าวกรอง  การต่อต้านข่าวกรอง  การข่าวกรองทางการสื่อสาร  
และการรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน 

  (2)  ติดตามสถานการณ์ภายในประเทศและต่างประเทศ ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง  
ของชาติ  รายงานต่อนายกรัฐมนตรีและสภาความมั่นคงแห่งชาติ 

  (3)  กระจายข่าวกรองที ่มีผลกระทบต่อความมั ่นคงของชาติให้หน่วยงานของรัฐหรือ
รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม 

  (4)  ศึกษา  วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับกิจการข่าวกรอง  การต่อต้านข่าวกรอง  และการรักษา
ความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

  (5)  เป็นศูนย์กลางประสานกิจการการข่าวกรอง  การต่อต้านข่าวกรอง  และการรักษา
ความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน  กับหน่วยข่าวกรองอื่นภายในประเทศ 

  (6)  เป็นหน่วยงานหลักในการประสานกิจการการข่าวกรองและการต่อต้านข่าวกรองกับ
หน่วยข่าวกรองของต่างประเทศในเรื่องที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ 

  (7)  เสนอแนะนโยบายและมาตรการ  ตลอดจนให้คำแนะนำ  และคำปรึกษาด้านการข่าวกรอง  
การต่อต้านข่าวกรอง  และการรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน  ต่อนายกรัฐมนตรีและสภาความมั่นคง
แห่งชาติ 

  (8) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติน้ี หรือตามที่นายกรัฐมนตรีหรือสภา
ความมั่นคงแห่งชาติมอบหมาย 

  มาตรา 12  

  ให้สำนักข่าวกรองแห่งชาติจัดให้มีศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ เรียกโดยย่อว่า “ศป.ข.” 
เป็นหน่วยงานภายใน เพื่อทำหนาที่เป็นหน่วยกลางในการประสานกจิการการข่าวกรอง 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
ตลอดย่ีสิบสี่ช่ัวโมง รวมทั้งรายงานข่าวประจำวัน ข่าวเร่งด่วน ข่าวเฉพาะกรณี และรายงานการแจ้งเตือนภัย
ล่วงหน้าที ่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงต่อนายกรัฐมนตรี สภาความมั่นคงแห่งชาติ และผู้อำนวยการ ตลอดจน
กระจายข่าวไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

  (2) เฝ้าระวังภัยคุกคามความมั่นคงปลอดภัย ทั้งในภาวะปกติและช่วงที ่มีสถานการณ์ช่วง
เทศกาลที่สำคัญ พระราชพิธี และการประชุมหรอืงานพิธีการทีส่ำคัญของรัฐ เพื่อสนับสนุนการป้องกันหรือแก้ไข
สถานการณ์ในกรณีที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉินรุนแรงเกิดข้ึน 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 เป็นหน่วยขึ ้นตรงต่อ ผอ.ศป.ข. โดยให้ผู้อำนวยการแต่งตั ้งข้าราชการ  
พลเรือนสามัญในสำนักข่าวกรองแห่งชาติคนหนึ่งเป็นผู ้อำนวยการศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติภาค  
เรียกโดยย่อว่า “ผอ.ศป.ข.ภาค” 

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

  ศูนย์ประสานข่าวกรองแหง่ชาติภาค 1 รับผิดชอบพื้นทีภ่าคกลาง ภาคตะวันออก 
  ศูนย์ประสานข่าวกรองแหง่ชาติภาค 2 รับผิดชอบพื้นทีภ่าคเหนือ 
  ศูนย์ประสานข่าวกรองแหง่ชาติภาค 3 รับผิดชอบพื้นทีภ่าคตะวันออกเฉียงเหนือ 
         ศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติภาค 4 รับผิดชอบพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง ภาคใต้     
               ตอนบน (เพชรบรุี กาญจนบุรี ) 
          ศูนย์ประสานข่าวกรองแหง่ชาติภาค 5 รับผิดชอบพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง  
              (สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) 
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 2. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544  และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552  กำหนดให้สำนักข่าวกรองแหง่ชาติ เป็นองค์การรักษา
ความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน   

อำนาจหน้าท่ีตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี 

  
 1. รับผิดชอบบริหารจัดการสำนักงานเลขานุการที่ปรึกษาการข่าว (สลก.ปษ.) ซึ่งจัดตั้งและ
ดำเนินมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2502 เป็นต้นมา  และรัฐบาลปัจจุบันได้มีคำสั่งให้คณะที่ปรึกษาการข่าว (ปษ.) 
ดำเนินงานต่อไป  โดยคำสั ่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 236/2562 ลงวันที ่ 10 กันยายน 2562 กำหนดให้  
ผู ้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เป็นประธานคณะที่ปรึกษาการข่าว (ปษ.) ให้กับนายกรัฐมนตรี 
มีหัวหน้าหน่วยข่าวหลักของกองทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รองปลัดกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับงาน 
การข่าว เป็นคณะที่ปรึกษาการข่าว โดยมีสำนักงานเลขานุการที่ปรึกษาการข่าว  มีที่ทำการและการบริหาร
จัดการโดยสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี ้

  1.1 ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเกีย่วกับกิจการข่าวกรองแห่งชาติ  แก่นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี  
และสภาความมั่นคงแห่งชาติ 

  1.2 จัดทำประมาณการณ์ข่าวกรองแห่งชาติตามห้วงเวลาที่เห็นสมควรเสนอต่อนายกรัฐมนตรี  
คณะรัฐมนตรีและสภาความมั่นคงแห่งชาติ และจัดทำแผนรวบรวมข่าวกรองระดับสูงตามความสำคัญเร่งด่วน
ของความต้องการข่าวกรองแห่งชาติ และแบ่งมอบหน้าที่ความรับผิดชอบในการรวบรวมข่าวกรอง 

  1.3 กำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานข่าวกรองให้เป็นไปตามแผนรวบรวมข่าวกรอง
ระดับสูง รวมทั้งวางแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานหลักในการแลกเปลี่ยนข่าวสารและข่าวกรองกับหน่วย 
ข่าวกรองต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง 

  1.4 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงาน เพื่อช่วยเหลือในกิจการของคณะที่ปรึกษา 
การข่าว  ได้ตามความจำเป็น 

  1.5 เชิญผู้แทนส่วนราชการ หน่วยงานและองค์การมาร่วมประชุมหรือให้มาช้ีแจงให้ข้อมูล  
ข้อคิดเห็นต่อคณะที่ปรึกษาการข่าว คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานตามข้อ 1.4 ได้ตามความจำเป็น 

 

************* 
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 โครงสร้างของสำนักขา่วกรองแหง่ชาติ 
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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 กลุ่มขึ้นตรง ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 1. ภารกิจข่าวกรองและต่อต้านข่าวกรองในประเทศ   
           1.1 สำนัก 1 มีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 

- ดำเนินเกี่ยวกับการปฏิบัติทางการข่าวกรองและต่อต้านข่าวกรองและประสานงาน
ในกิจการข่าวกรองในส่วนกลาง ภาคกลางบางส่วนและภาคตะวันออก 
   - ดำเนินการเกี่ยวกับการผลิตข่าวกรองยุทธศาสตร์และวิเคราะห์วิจัยข่าวกรอง  
ในส่วนกลางภาคบางส่วน และภาคตะวันออก 
   - ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ
ได้รับมอบหมาย 
  1.2 สำนัก 2 มีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 

- ดำเนินเกี่ยวกับการปฏิบัติทางการข่าวกรองและต่อต้านข่าวกรองและประสานงาน
ในกิจการข่าวกรองในภาคเหนือ 
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   - ดำเนินการเกี่ยวกับการผลิตข่าวกรองยุทธศาสตร์และวิเคราะห์วิจัยข่าวกรอง  
ในภาคเหนือ 
   - ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ
ได้รับมอบหมาย 
  1.3 สำนัก 3 มีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 

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

- ดำเนินเกี่ยวกับการปฏิบัติทางการข่าวกรองและต่อต้านข่าวกรองและประสานงาน
ในกิจการข่าวกรองในส่วนกลางส่วนที่มิได้อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนัก 1 ภาคตะวันตก และภาคใต้ เว้นแต่
จังหวัดสงขลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา และจังหวัดสตูล 
   - ดำเนินการเกี่ยวกับการผลิตข่าวกรองยุทธศาสตร์และวิเคราะห์วิจัยข่าวกรอง 
ในส่วนกลางส่วนที่มิได้อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนัก 1 ภาคตะวันตก และภาคใต้ เว้นแต่จังหวัดสงขลา 
จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา และจังหวัดสตูล 
   - ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ
ได้รับมอบหมาย 
  1.5 สำนัก 5 มีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 

- ดำเนินเกี่ยวกับการปฏิบัติทางการข่าวกรองและต่อต้านข่าวกรองและประสานงาน
ในกิจการข่าวกรองในจังหวัดสงขลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา และจังหวัดสตูล 
   - ดำเนินการเกี่ยวกับการผลิตข่าวกรองยุทธศาสตร์และวิเคราะห์วิจัยข่าวกรอง  
ในจังหวัดสงขลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา และจังหวัดสตูล 
                              - ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ
ได้รับมอบหมาย 
  1.6 สำนัก 6 มีอำนาจหน้าที่ดงันี ้
   - ปฏิบัติงานข่าวกรองเกี่ยวกับการต่อต้านการก่อการร้าย และอาชญากรรมข้ามชาติ 
   - ดำเนินการเกี่ยวกับการผลิตข่าวกรองยุทธศาสตร์และวิเคราะห์วิจัยเกี ่ยวกับ  
การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ 

- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ
ได้รับมอบหมาย 

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

- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ
ที่ได้รับมอบหมาย 
 2.3 สำนัก 9  มีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 
   - ปฏิบัติงานข่าวกรองในต่างประเทศ 
   - ดำเนินงานเกี ่ยวกับความร่วมมือด้านการข่าวกรองและต่อต้านข่าวกรองกับ
หน่วยข่าวกรองต่างประเทศ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ
ที่ได้รับมอบหมาย 
  *2.4 สำนักงานเลขานุการคณะที่ปรึกษาการข่าว เป็นหน่วยงานที่ส่งเสรมิให้สำนักข่าวกรอง
แห่งชาติเป็นศูนย์กลางการบูรณาการภารกิจข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรองและการรักษาความปลอดภัย 
ในระดับนโยบาย 

      - ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเกี ่ยวกับกิจการข่าวกรองแห่งชาติ  แก่นายกรัฐมนตรี 
คณะรัฐมนตรี  และสภาความมั่นคงแห่งชาติ 

            - จ ัดทำประมาณการณ์ข่าวกรองแห่งชาติตามห้วงเวลาที ่เห ็นสมควรเสนอต่อ
นายกรัฐมนตรี  คณะรัฐมนตรีและสภาความมั่นคงแห่งชาติ และจัดทำแผนรวบรวมข่าวกรองระดับสูงตาม
ความสำคัญเร่งด่วนของความต้องการข่าวกรองแห่งชาติ และแบ่งมอบหน้าที่ความรับผิดชอบในการรวบรวม
ข่าวกรอง 

    - กำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานข่าวกรองให้เป็นไปตามแผนรวบรวม 
ข่าวกรองระดับสูง รวมทั้งวางแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานหลักในการแลกเปลี่ยนข่าวสารและข่าวกรองกับ
หน่วยข่าวกรองต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง 

    - แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงาน เพื่อช่วยเหลือในกิจการของคณะที่
ปรึกษาการข่าว  ได้ตามความจำเป็น 

    - เชิญผู้แทนส่วนราชการ หน่วยงานและองค์การมาร่วมประชุมหรือให้มาช้ีแจงให้
ข้อมูล  ข้อคิดเห็นต่อคณะที่ปรึกษาการข่าว คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานตามได้ตามความจำเป็น 
 

หมายเหตุ : *สำนักงานเลขานุการคณะที่ปรึกษาการข่าว จัดตัง้ขึ้นตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 236/2562 ลงวันที่ 10 กันยายน 2562 
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- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ
ที่ได้รับมอบหมาย 

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

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

- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ
ที่ได้รับมอบหมาย 
  3.3  กอง 1  ปฏิบัติการพิเศษ มีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 
   - สนับสนุนการปฏิบัติการพิเศษ และการเฝ้าตรวจแก่ส่วนราชการของสำนักขา่ว
กรองแห่งชาติ ซึ่งตั้งอยู่ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
   - ดำเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติการทางการข่าว และต่อต้านข่าวกรองประจำท่า
อากาศยานนานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ในส่วนกลางและภูมิภาค 

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

- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ
ที่ได้รับมอบหมาย 

 



National Intelligence Agency 

Annual Report 2020 

 
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ 

รายงานประจำปี 2563  19 
 

  *3.5 ศูนย์ข่าวเปิด เป็นหน่วยงานภายในสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ที ่จ ัดตั ้งขึ้นเพื่อเป็น
ศูนย์กลางข้อมูลสารและรายงานข่าวกรองจากแหล่งเปิดเพื่อสนับสนุนข้อมูลด้านการข่าวของสำนักข่าวกรอง
แห่งชาติ มีหน้าที่ดังนี้ 
   - ติดตามสถานการณ์และความเคลื่อนไหวจากข้อมูลแหล่งเปิดทั้งภายใน และ
ต่างประเทศ ที่มีผลต่อความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติ เพื่อแจ้งเตือน สนับสนุนข้อมูล และผลิตรายงาน
ข่าวกรองเสนอต่อรัฐบาล และผู้บังคับบัญชา 
   - พัฒนาเทคโนโลยีระบบฐานข้อมูลและการจดัการข้อมลูจากแหลง่เปิด เพื่อให้ผู้ใช้
ข่าวทุกระดับเข้าถึงข้อมูลด้านการข่าว และช่วยยกระดับงานด้านการข่าว 
   - บูรณาการความร่วมมือกับสำนัก/กอง/กลุ ่มขึ้นตรง ภายในสำนักข่าวกรอง
แห่งชาติ และหน่วยงานภายนอกที่เก ี ่ยวข้อง ตลอดจนบุคคลหรือองค์กรทั ้งจากภาครัฐและเอกชน 
มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสร้างเครือข่ายข้อมูลและฐานข้อมูลทางการข่าว
ในการนำไปใช้ประโยชน์ 

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

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

หมายเหตุ : *ศูนย์ข่าวเปิด เป็นหน่วยงานภายใน สขช. ที่จัดตั้งขึ้น โดยไม่มีการเกลี่ยกรอบอัตรากำลัง 
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   - ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ
ที่ได้รับมอบหมาย    

 5.2 กลุ่มนิติการ มีหน้าที่ในการดำเนินงานเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบภาครัฐต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการ  

 5.3 กลุ ่มพัฒนาระบบบริหาร มีหน้าที ่ในการพัฒนาการบริหารของส่วนราชการให้เกิด 
ผลสัมฤทธ์ิมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

 - เสนอแนะให้คำปรึกษาแก่หัวหน้าส่วนราชการในสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ 

 - ติดตาม ประเมินผล และจัดำทรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการในสำนกั
ข่าวกรองแห่งชาติ 

 - ประสานและอำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลาง
ต่าง ๆ และหน่วยงานภายในสำนักข่าวกรองแห่งชาติ 

 - ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ
ที่ได้รับมอบหมาย 
  *5.4 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต มีหน้าที่หลักในการบูรณาการและขับเคลื ่อนแผน 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการส่งเสริมคุ ้มครองจริยธรรมในสำนักข่าวกรองแห่งชาติ  
โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
   - เสนอแนะแก่ผู ้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติเกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ รวมทั้งจัดทำแผนปฏิบัตกิารป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และนโยบายของ
รัฐบาลที่เกี่ยวข้อง เสนอต่อผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ 
   - ประสานงาน เร่งรัด และกำกับให้ส่วนราชการในสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ 
   - รับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ในสำนักข่าวกรองแห่งชาติ และส่งต่อไปยังส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   - คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
   - ประสาน เร่งรัด และติดตามเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น และร่วมมือ
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   - ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบของสำนักข่าวกรองแห่งชาติและการคุ้มครองจริยธรรม เสนอต่อผู้อำนวยการการสำนัก
ข่าวกรองแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   - ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ
ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
หมายเหตุ : *ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จัดตัง้เมื่อ 17 กรกฎาคม 2556 ตามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ  
สำนักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556   
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 6. กลุ่มขึ้นตรงผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ 
  6.1 กองยุทธศาสตร์ข่าวกรอง  มีหน้าที่ในการจัดทำยุทธศาสตร์ข่าวกรองและประมาณ
การณ์ข่าวกรองความมั่นคงในภาพรวม โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
   - เสนอแนะให้คำปรึกษาแก่หัวหน้าส่วนราชการในการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การดำเนินงานข่าวกรอง 
   - ดำเนินการผลิตข่าวกรองยุทธศาสตร์และประมาณการณ์ข่าวกรองความมั่นคงใน
ภาพรวม 
   - ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ
ที่ได้รับมอบหมาย  
  6.2 กลุ่มตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ในการตรวจสอบการดำเนินงานภายในส่วนราชการ 
และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
   - ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของ
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ 
   - ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ
ที่ได้รับมอบหมาย 
 

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

และแบ่งกำลังคนให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนัก
นายกรัฐมนตรี พ.ศ.2551 และที่เพิ่มเติมตามมติคณะรัฐมนตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 แบ่งได้ 7 กลุ่ม 

    

********************* 
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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 ผลการปฏบิัติราชการที่สำคญั 
ของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ส่วนท่ี 2  ผลการปฏิบัติราชการท่ีสำคัญของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ  
            ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
  

 

 

 
การดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ได้มีการปรับ

ภารกิจให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์หลักใน
ประเด็นการพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ ภายใต้
แผนแม่บทการพัฒนาระบบงานข่าวกรองแห่งชาติแบบบูรณาการ เพื่อสามารถติดตามแจ้งเตือน ระงับยับยั้ง
และป้องกันปัญหาภัยคุกคามได้อย่างมีประสทิธิภาพ สามารถประเมินสถานการณ์ได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และ
ทันเวลา 

นอกจากนี้ยังคำนึงถึงการดำเนินงานเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์รอง คือ ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบรหิารจัดการภาครัฐให้ทันสมัย รองรับการเปลีย่นแปลงเข้าสู่ยุคดิจทิลัที่
สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการทำงานได้อย่างคุ้มค่า เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภบิาล 
โปร่งใสเป็นธรรม บุคลากรมีความซื่อสัตย์สุจริต การพัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากรที่จูงใจและดึงดูดให้
คนดี คนเก่ง มาร่วมทำงานด้วยความมุ่งมั่น โดยปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ 

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ได้ปรับแผนงาน/โครงการ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 ให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2561 – 2580 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง 
และยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ร่วมกับการดำเนินงาน
ตามนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ. 2559 – 2564 ซึ่งสามารถสรุป 
ผลการดำเนินงานแยกตามกลุ่มภารกิจ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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 ภารกิจขา่วกรองและต่อต้านข่าวกรองในประเทศ    
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
  ภารกิจข่าวกรองและต่อต้านข่าวกรองในประเทศเป็นภารกิจที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์สำนัก
ข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ. 2559 – 2564 ในการยกระดับงานข่าวกรองเพื่อการป้องกันและสนับสนุนการแก้ไข
ปัญหาภัยคุกคามต่อความมั่นคง สนับสนุนการแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ภัย
คุกคามทางไซเบอร์ เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก แก้ไขความแตกแยกภายในชาติ และแก้ไขปัญหา
ความไม่สงบสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ อีกทั้ง การให้ร่วมมือระหว่างประชาคมข่าวกรอง ในการติดตาม
สถานการณ์ ความเคลื ่อนไหวทางการเมือง และการสนับสนุนทางการข่าว การดำเนินงานตามภารกิจ 
ข่าวกรองและต่อต้านข่าวในประเทศ มีการบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐและที่ไม่ใช่ภาครัฐ และ
เครือข่ายความร่วมมือต่างๆ  เพื่อลดความขัดแย้งและความเห็นต่างการเมืองและศาสนา  มีการจัดทำ
เอกสารทางวิชาการเสริมสร้างความรู้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เฉพาะเรื่อง  ซึ่งเป็นงานวิชาการ
และหลักฐานทางเอกสารที่สามารถนำไปใช้อ้างอิงเพื่อลดความขัดแย้งทางด้านศาสนาที่จะสนับสนุนการ
พูดคุยโดยสันติวิธี  และแนวทางการป้องกันการก่อการร้ายได้  นอกจากนี้ ยังมีการประชุมร่วมด้านความ
มั่นคงเพื่อนำผลการประชุมและข้อเสนอแนะทั้งในด้านความมั่นคง และการเมือง เสนอต่อรัฐบาลและผู้ใช้
ข่าว พร้อมกันน้ี ข้อมูลยังสามารถนำไปสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืน ๆ นอกเหนือจากประชาคม
ข่าวกรอง อาทิ กระทรวงการต่างประเทศ เป็นต้น อีกทั้ง สามารถประเมินสถานการณ์ความมั่นคงทั้งใน
ระดับยุทธศาสตร์และยุทธวิธี  รวมถึงยังได้จัดทำแนวโน้มสถานการณ์การก่อการร้าย ประจำปี พ.ศ.2564 
เพื ่อหน่วยงานระดับสูง อาทิ องคมนตรี รัฐบาล และหน่วยประชาคมข่าวกรอง รวมถึงแจกจ่ายให้
ปลดักระทรวง ผู้บังคับบัญชาหน่วยความมั่นคงและหน่วยประชาคมข่าวกรอง เพ่ือใช้ประโยชน์ในการกำหนด
แนวทางการป้องกันต่อไป 
  การปฏิบัติราชการตามแผนงานประจำปีของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 ได้ดำเนินการตามแผนงานโครงการประจำปี ดังน้ี   
    1. โครงการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการข่าวทุกภาคส่วน เป็นการดำเนินการเพ่ือ
สร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายทุกภาคส่วนในการติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกันและ
เตือนภัยคุกคามที่อาจกระทบต่อความมั่นคง พร้อมกับพัฒนาศักยภาพของภาครัฐ เพื่อรับมือกับภัยคุกคาม

ภารกิจข่าวกรองและ
ต่อต้านข่าวกรองใน

ประเทศ

   สํานัก 1 - 5 (ความมั่นคง)
   สํานัก 6 (ต่อต้านการก่อการร้าย
   และอาชญากรรมข้ามชาติ)

สํานักงาน.ศป.ข. และ 
ศป.ข.ภาค 1 - 5
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ทุกรูปแบบ โดยการสร้างเครือข่ายการข่าวภาคประชาชนและภาคเอกชนให้ครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงในประเทศ 
ทั้งนี้ ได้ดำเนินการในรูปแบบการจัดประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามความมั่นคง และ
การร่วมมือกันป้องกัน เฝ้าระวัง ติดตาม รวมถึงการพบปะเครือข่ายเพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ  
ซึ่งข่าวสารท่ีได้รับสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ 
  2. โครงการนักศึกษาเทิดทูนสถาบันกษัตริย์ เป็นโครงการท่ีเสริมสร้างความร่วมมือและ
ขยายเครือข่ายกลุ่มนักศึกษา ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้ดำเนินโครงการร่วมกับกลุ่มนักศึกษาในพื้นท่ี
เป้าหมาย 1 พื้นที่ 2 สถาบันการศึกษา  โดยการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และปลูกฝังความจงรักภักดี
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ผ่านกิจกรรม “ค่ายเรียนรู้วิถีชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และการใช้สื่อ
อย่างปลอดภัย” เพ่ือให้กลุ่มเครือข่ายนักศึกษาดังกล่าวสามารถนำความรู้ท่ีได้รับไปถ่ายทอดได้อย่างถูกต้อง  
  3. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการข่าว เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการข่าว 
การเชื่อมโยงข้อมูลของศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ (ศป.ข.) ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค อีกท้ัง 
ส่งเสริมความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองด้านความมั่นคงระหว่างหน่วยงานในประชาคมข่าว
กรองให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลและนำไปสู่การแจ้งเตือน สั่งการแก้ไขปัญหาได้ทันเหตุการณ์  โดยมีการ
พัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง จัดทำศูนย์สำรองข้อมูล (DR – Site) ในการรองรับระบบฐานข้อมูล กรณีระบบ
หลักเกิดความเสียหาย พร้อมกันนี ้ ศป.ข. ได้ดำเนินการออกแบบและพัฒนาระบบการเชื ่อมโยงและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยประชาคมข่าวกรองนำร่อง 3 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักข่าว กอ.รมน. กองบัญชาการ
ตำรวจสันติบาล (บช.ส.) และศูนย์รักษาความปลอดภัย (ศรภ.) การดำเนินการต่อไป ศป.ข. จะต้องพัฒนา
ระบบการเชื ่อมโยงให้ครอบคลุมหน่วยประชาคมข่าวกรอง เพื ่อให้การบูรณาการด้านการข่าวเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
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                  ภารกิจข่าวกรองและต่อต้านข่าวกรองต่างประเทศ  

 

       

   สำนักข่าวกรองแห่งชาติได้ดำเนินการปฏิบัติภารกิจข่าวกรองและต่อต้านข่าวกรอง
ต่างประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่กำหนดคือ เพื่อให้สำนักข่าวกรองแห่งชาติเป็นศูนย์กลางใน
การเสริมสร้างเอกภาพและบูรณาการข่าวกรองด้วยการร่วมมือประสานงานด้านการข่าวกับหน่วยข่าวกรอง
ทั ้งในและต่างประเทศ และให้มีฐานข้อมูลด้านการข่าว เพื ่อส่งเสริมการปฏิบัติงานข่าวกรองและผลิต 
ข่าวกรองของประชาคมข่าวกรองในการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ข่าวทุกระดับได้อย่างครอบคลุม   
ซึ่งการปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ภายใต้ภารกิจข่าวกรองและต่อต้านข่าวกรองต่างประเทศ 
มีดังนี้ 

 1. การสร้างและพัฒนาเครือข่ายองค์ความรู้เพื่อยกระดับคุณภาพรายงานข่าวกรองต่างประเทศ  
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ได้ดำเนินโครงการสร้างและพัฒนา
เครือข่ายองค์ความรู้เพื่อยกระดับคุณภาพรายงานข่าวกรองต่างประเทศ โดยจัดบรรยายพิเศษ เรื่อง ทิศทาง
เศรษฐกิจไทย ปี 2563 กับแนวทางความร่วมมือกับประเทศมหาอำนาจ  และบรรยายพิเศษ เรื ่อง 
แนวโน้มภัยคุกคามเศรษฐกิจและแนวทางการรับมือหลัง COVID – 19 โดยมี นายเกรียงไกร เธียรนุกูล 
รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นผู้บรรยาย การจัดกิจกรรมนี้เป็นการแลกเปลี่ยนองค์
ความรู้ และเป็นการเพิม่ขีดความสามารถด้านการวิเคราะหข์องเจ้าหน้าที่ฝา่ยข่าวกรองต่างประเทศ พร้อมกับสร้าง
เครือข่ายองค์ความรู ้ในการแลกเปลี ่ยนข้อมูลข่าวสาร อาทิ ประชาคมข่าวกรอง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
สถาบันวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนภาคประชาสังคม องค์กรพัฒนาเอกชน ซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่  
ฝ่ายข่าวกรองต่างประเทศมีมุมมองเชิงลึก และครอบคลุมรอบด้าน และทำให้รายงานข่าวกรองมีคุณภาพ
ยิ่งขึ้น 

ส านัก 7
(ข่าวกรองต่างประเทศ 1)

รับผิดชอบ องค์การระหว่างประเทศ องค์กรความ
ร่วมมือระดับภูมิภาค องค์กรพัฒนาเอกชนต่างประเทศ 

และประเทศมหาอ านาจ

ส านัก 8
(ข่าวกรองต่างประเทศ 2)

รับผิดชอบ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชีย-แปซิฟิก 
เอเชียกลาง เอเชียใต้ ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป 

ตะวันออกกลาง และแอฟริกา

ส านัก 9
ความร่วมมือด้านการข่าวกรองและต่อต้านข่าวกรอง

กับหน่วยข่าวกรองต่างประเทศ 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ส านักงานเลขานุการ
คณะที่ปรึกษาการข่าว

ภารกิจข่าวกรองและต่อต้าน
ข่าวกรองต่างประเทศ
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 เนื ่องจากการเปลี ่ยนแปลงของสถานการณ์โลก ทำให้หลายประเทศได้รับผลกระทบ  
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง  อีกทั้ง เกิดภัยคุกคามความมั่นคงรูปแบบใหม่ ดังนั้น การดำเนินงาน
ภายใต้ภารกิจข่าวกรองและต่อต้านข่าวกรองต่างประเทศ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ จำเป็นต้องเสริมสร้าง
ความร่วมมือระหว่างหน่วยข่าวมิตรประเทศ ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และแก้ไขปัญหา รวมถึงการ
เตรียมพร้อมรับมือกับภัยคุกคามต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุน้ี สำนักข่าวกรองแห่งชาติ จึงดำเนิน
โครงการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ AIC Workshop มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสารและ
ข่าวกรองภายในประเทศและต่างประเทศ และเสริมสร้างความร่วมมือด้านการข่าว รวมถึงการพัฒนาองค์
ความรู้ด้านการข่าวระหว่างหน่วยข่าวมิตรประเทศ การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 คือ การจัด
ประชุมในหัวข้อ “Future of ASEAN Intelligence Community Collaborations in Crises/Emergency 
Responses” โดยมีผู้แทนจากหน่วยข่าวมิตรประเทศอาเซียน เข้าร่วม 9 ประเทศ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ 
ได้สรุปผลการประชุมที่ประกอบไปด้วยข้อมูลการแลกเปลี่ยนข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารจัดการระหว่าง
ประเทศภายใต้วิกฤติจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่
ที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ข่าวกรองแห่งชาติ (พ.ศ.2558-2564) โดยผลของการดำเนินการได้ข้อมูลที่ 
หน่วยข่าวมิตรประเทศสามารถนำไปใช้เป็นประโยชน์ประกอบการพิจารณาบริหารจัดการแก้ปัญหาดังกล่าวได้ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรยายพิเศษ เร่ือง ทิศทางเศรษฐกิจไทย 
ปี 2563 กับแนวทางความร่วมมือกับประเทศ
มหาอํานาจ โดย นายเกรียงไกร เธียรนุกูล 

รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

บรรยายพิเศษ เร่ือง แนวโน้มภัยคุกคามเศรษฐกิจ
และแนวทางการรับมือหลัง Covid - 19 

โดย นายเกรียงไกร เธียรนุกูล 
รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย/
ประธานคณะอุนกรรมการฟื้นฟูหลัง Covid - 19
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 2. การพัฒนาระบบข้อมูลพื้นฐานต่างประเทศฉบับดิจิทัล ปี 2563  สำนักข่าวกรอง
แห่งชาติได้ดำเนินการจัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูลพื้นฐานต่างประเทศ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และใช้
เป็นข้อมูลอ้างอิงในการศึกษาค้นคว้าให้แก่ผู้ใช้ข่าวทั้งในและนอกประชาคมข่าวกรอง ตลอดจนประชาชน
ทั่วไป โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 นั้น สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ได้ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้เป็นฉบับ
ดิจิทัลที่มีความทันสมัยและสมบูรณ์มากขึ้น ซ่ึงอยู่ในรูปแบบออนไลน์ที่เจ้าหน้าที่สามารถปรับปรุงแก้ไขข้อมูล
ได้อย่างสม่ำเสมอ  
 
 
 
 
 
 
 
     นอกจากนี้ เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการรายงานสถานการณ์ต่าง ๆ สอดคล้องกับ 
นโยบาย 4.0 และนโยบายประหยัดพลังงานของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ จึงได้พัฒนารูปแบบรายงาน
สถานการณ์ต่างประเทศรอบสัปดาห์ (สรุป 7 วัน นรม.) เป็นรูปแบบดิจิทัล ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้ข่าวสามารถ
เข้าถึงรายงานได้สะดวกและรวดเร็วขึ ้น อีกทั้ง องค์กรสามารถประหยัดพลังงาน โดยเฉพาะลดการใช้
กระดาษได้เป็นอย่างดี 
  3. โครงการประชุมคณะที่ปรึกษาการข่าวและคณะอนุที่ปรึกษาการข่าวเพื่อระดมสมอง
ในการยกร่างรายงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินและคาดการณ์สถานการณ์แนวโน้มความเปลี่ยนแปลง 
ด้านความมั่นคงระดับยุทธศาสตร์ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ครบถ้วนรอบด้าน เพ่ือผลิตรายงานที่มีคุณภาพและ
นำเสนอต่อรัฐบาล อีกทั้งพัฒนาระบบงานข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมืออย่าง
เป็นเอกภาพในประชาคมข่าวกรอง  
      ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ได้ดำเนินการประชุมคณะที่
ปรึกษาการข่าว 3 คณะ ประกอบด้วย คณะอนุที่ปรึกษาการข่าวด้านข่าวกรองในประเทศ คณะอนุที่ปรึกษา
การข่าวด้านข่าวกรองต่างประเทศ และคณะอนุที่ปรึกษาการข่าวด้านนโยบายและแผนการข่าวกรองและ
ต่อต้านข่าวกรอง เพ่ือประเมินภัยคุกคามความม่ันคงภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) และทบทวนประเด็นภัยคุกคามในแผนรวบรวมข่าวกรองระดับสูงฉบับใหม่  
      นอกจากนี้ ยังมีโครงการพัฒนากระบวนการผลิตรายงานข่าวกรองเชิงยุทธศาสตร์
และเสริมสร้างความร่วมมือในประชาคมข่าวกรอง เพื ่อให้เกิดการระดมสมองและความคิดเห็นจาก
ผู้เชี ่ยวชาญและผู้ที ่เกี ่ยวข้องเฉพาะด้านในประเด็นสถานการณ์หรือภัยคุกคามที่มีความจำเป็นเร่งด่วน  
ซึ ่งสามารถจัดทำรายงานประมาณการณ์ข่าวกรองเชิงยุทธศาสตร์ได้อย่างน้อย 8 เรื ่อง  ในประเด็น 
ความก้าวหน้าของดิจิทัล ความขัดแย้งใหม่ในพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แรงงานต่างชาติ การเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายในและภายนอกภูมิภาค ความขัดแย้งของประเทศมหาอำนาจ การพัฒนาขีดความสามารถทางอวกาศ  
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บทบาทขององค์กรภาคประชาสังคมและกลุ่มคนรุ่นใหม่ต่อความมั่นคง  การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 
: ปัญหาของโลกยุคไร้รอยต่อ  เป็นต้น 
        สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ได้นำผลผลิตรายงาน อาทิ รายงานประมาณการณ์และ
แนวโน้มสถานการณ์สำคัญต่าง ๆ และรายงานประมาณการณ์ข่าวกรองเชิงยุทธศาสตร์ ตลอดจนรายงาน
เฉพาะกรณีเสนอผู้ใช้ข่าวระดับสูง เช่น องคมนตรี รัฐบาล รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ เพ่ือใช้ประโยชน์
ในการกำหนดนโยบายด้านความม่ันคง อีกท้ัง เป็นการแจ้งเตือนภัยคุกคามความมั่นคง 
 

********************* 
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ภารกิจข่าวกรอง
และต่อต้าน

ข่าวกรองทาง
การสื่อสาร 
เทคนิคฯ

ส านัก 11

ศทส.

กอง 1

ศขป.

กอง 2

 

  ภารกิจข่าวกรองและต่อต้านข่าวกรองทางเทคนิคและเครือข่าย  
                

 

 

 

 

   

   

   ปัจจุบันภัยคุกคามจากเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย เป็นประเด็นที่มีความเสี่ยง  
ทั้งจากการโจมตีทางไซเบอร์ ซึ่งเป็นอีกเป้าหมายสำคัญของกลุ่มผู้ก่อการร้ายและผู้ไม่หวังดีที่ต้องการสร้าง
ความเสียหายต่อความมั่นคงของชาติ และได้เกิดขึ้นแล้วกับหน่วยงานของรัฐในหลาย ๆ  ประเทศ รวมถึง
อิทธิพลของสื่อประเภทเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่เป็นเครื่องมือสำคัญของประชาชนภายในประเทศในการ
รวมตัวดำเนินกิจกรรมและเคลื่อนไหวกิจกรรมทางการเมือง การดำเนินการภายใต้ภารกิจข่าวกรองและ
ต่อต้านข่าวกรองทางเทคนิคและเครือข่ายของสำนักข่าวกรองแห่งชาตินั้น ได้ดำเนินการควบคู่ไปกับการให้
ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และส่งเสริมการตระหนักรู้ในภัยคุกคามทางไซเบอร์ให้กับเจ้าหนา้ที่
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ รวมถึงหน่วยงานอื่น ๆ  ตามที่ร้องขอ ตลอดจนการจัดเก็บฐานข้อมูลด้านการขา่ว
เพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการข่าว การปฏิบัติงานภายใต้ภารกิจข่าวกรองและต่อต้านข่าวกรองทางเทคนิค
และเครือข่าย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีดังนี ้

1. โครงการจัดหาระบบปฏิบัติการฐานข้อมูลกลางเพื ่อสนับสนุนภารกิจด้านการ  
ข่าวกรองและการรักษาความปลอดภัย สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ได้ดำเนินการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์เพื่อ
เสริมขีดความสามารถของระบบฐานข้อมูลกลางเพื่อรองรับการเพิ่มฐานข้อมูลความมั่นคงและสนับสนุน
ภารกิจข่าวกรองต่างประเทศ การเช่ือมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานด้านความมั่นคง พร้อมกันนี้ 
การดำเนินงานสำคัญที่สนับสนุนงานด้านการข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น คือ โครงการพัฒนา 
ขีดความสามารถการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการข่าวกรอง  มีวัตถุประสงค์ เพื่อขยาย
ขอบเขตการเช่ือมโยงฐานข้อมูลบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน  
การสืบสวนขยายผลการติดตามเป้าหมายที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั ่นคงของชาติได้อย่างครอบคลุม  
ซึ่งจะนำไปสู่การแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

    สำนักข่าวกรองแห่งชาติ จำเป็นต้องใช้เครื ่องมือเทคนิคขั ้นสูง เพื่อการรักษาความ
ปลอดภัยด้านสถานที่ บุคคล และเอกสาร การตรวจหาเครื่องมือจารกรรมข้อมูลตามสถานที่ต่าง ๆ อาทิ  
การประชุมสำคัญ เพื่อเฝ้าระวังข้อมูลข่าวสาร รวมถึงบุคคลสำคัญ ดังนั้น จึงได้มีโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
เครื ่องมือตรวจสอบทางเทคนิคขั ้นสูงสนับสนุนการรักษาความปลอดภัย (รปภ.) ขึ ้น เพื ่อรองรับ 
การดำเนินการดังกล่าว ซึ่งสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการวางมาตรการและแนวทางในการรักษาความ
ปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
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  2. โครงการเพิ่มขีดความสามารถศูนย์ปฏิบัติการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
(Security Operations Center : SOC) เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมรับมอืและ
ป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์และเฝ้าติดตามสถานการณ์ทั้งจากภายในและภายนอกที่เป็นการโจมตีทาง  
ไซเบอร์ รวมถึงการพิสูจน์หลักฐาน พยานหลักฐานดิจิทัล จึงได้พัฒนาและขยายขีดความสามารถของ  
ศูนย์ SOC ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขั้น ซึ่งทำให้สำนักข่าวกรองแห่งชาติมีเครื่องมือเพื่อติดตามและเฝ้าระวัง  
การโจมตี การบุกรุก หรือการดำเนินการอันเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและระบบ
เครือข่าย ตลอดจนแก้ไขปัญหาและตอบสนองเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   

********************* 
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   ภารกิจพัฒนามาตรฐานการข่าวกรองและรักษาความปลอดภัย  

   ตามพระราชบ ัญญัต ิข ่าวกรองแห ่งชาติ   
พ.ศ.2562 มาตรา 4 วรรค 4 กำหนดให้สำนักข่าวกรองแห่งชาติมี
ภารกิจ “การรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน” หมายความว่า  
การให้คำแนะนำ ช่วยเหลือและกำกับดูแลส่วนราชการฝ่ายพลเรือน 
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ในการดำเนินการเพื่อรักษา
ความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่ สถานที่ ข้อมูลข่าวสาร และสิ่งของอื่น ๆ 
ซึ่งสอดคล้องกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความ
ปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552 และระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับ
ของทางราชการพ.ศ.2544 ประกอบกับยุทธศาสตร์สำนักข่าวกรอง
แห่งชาติ พ.ศ.2559 – 2564 ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 
พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยหน่วยงานของรัฐฝ่ายพลเรือนและ
เครือข่าย โดยประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ ดังนี้ กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุง
มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยในหน่วยงานของรัฐฝ่ายพลเรือน กลยุทธ์ที่ 2 การขับเคลื่อนความรู้ด้าน
การรักษาความปลอดภัย 

    สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการภายใตภ้ารกิจพัฒนามาตรฐาน 
การข่าวกรองและรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้    
 1.  การรักษาความปลอดภัยและเฝ้าระวังการละเมิดข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ 
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ มีหน้าที่เฝ้าสังเกตการณ์และป้องกันการละเมิดความปลอดภัยในการประชุมสำคัญ 
รวมถึง การป้องกันการก่อวินาศกรรมและการอารักขาบุคคลสำคัญ  ซึ่งสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เป็น
หน่วยงานรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน  ซึ่งมีหน้าที่ในการกำหนดมาตรการการรักษาความปลอดภัย 
สถานที่ บุคคล และเอกสาร  ซึ่งต้องผ่านการตรวจสอบจากสำนักข่าวกรองแห่งชาติ รวมทั้งนำผลที่ได้นำมา
วิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ที่อาจเกิดข้ึน 

  2. การเสริมสร้างและพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายเพ่ือประสิทธิภาพด้านการรักษาความ
ปลอดภัยหน่วยงานของรัฐฝ่ายพลเรือน สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ได้บูรณาการความร่วมมือกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดเชียงราย และเชียงใหม่ ในการจัดการประชุมช้ีแจง และเสริมสร้างความรู้ พร้อม
กับให้คำแนะนำด้านการรักษาความปลอดภัย จากการดำเนินการดังกล่าว ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น 
ปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้าน  
การรักษาความปลอดภัย สามารถนำความรู้ และข้อเสนอแนะที่ได้ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกบัภารกจิ ตลอดจน
สามารถนำไปถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ในองค์กรต่อไปได ้

 

    

 

 

ภารกิจพัฒนามาตรฐานการข่าว
กรองและการรักษาความปลอดภัย

สถาบันการข่าวกรอง

ส านัก 10
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  นอกจากการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยให้กับหน่วยงาน
อื่น ๆ การดำเนินงานเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยที่สำคัญอีกประการ คือ การตรวจสอบประวตัิและ
พฤติการณ์บุคคลให้แก่หน่วยงานของรัฐ ซึ ่งในปีงบประมารณ พ.ศ.2563 สำนักข่าวกรองแห่งชาติ  
ได้ดำเนินการตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์บุคคลให้กับหน่วยงานของรัฐ ดังนี ้ สำนักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
ทั้งในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงต่างจังหวัด นอกจากนี้ มีหน่วยงานอื่น ๆ ที่ร้องขอให้ดำเนินการ
ตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์ อาทิ สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และสำนักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อีกทั้ง ดำเนินการตร วจสอบ
ประวัติและพฤติการณ์บุคคลต่างด้าวที่ขอเปลี่ยนแปลงสัญชาติเป็นไทย    

   ยุทธศาสตร์สำนักข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ.2559 – 2564 ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพของระบบงานข่าวกรอง ในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตข่าวกรอง  
โดยการพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพเพื่อให้ได้ข่าวกรองที่มีคุณภาพสูง ประกอบกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 
ยกระดับสมรรถนะขององค์กรและศักยภาพของบุคลากรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีเป้าประสงค์ เพื่อให้
องค ์กรม ีข ีดสมรรถนะสูงและท ันสมัย โดยม ีระบบการกำก ับด ูแลองค ์การท ี ่ด ี  (Organizational 
Governance : OG) มีความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน  สำนักข่าวกรองแห่งชาติ 
ได้ดำเนินโครงการที่สนับสนุนและพฒันาบคุลากรให้มีความรู ้ความชำนาญในสายงานที่รับผิดชอบ ผ่านกลไก
สถาบันการข่าวกรอง  ที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ที่ทันสมัย อาทิ การอบรม การศึกษา/ดูงาน   การแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และการเรียนร ู ้ด ้วยตนเอง  เพื ่อให ้การพัฒนาบุคลากรของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ   
มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน โดยให้ความสัมพันธ์กับความเช่ือมโยงกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ที่มุ่งเน้น
การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน  

  สำนักข่าวกรองแห่งชาติ  มีหลักสูตร
ช่ือ หลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ 
(บมช.) รุ่นที่ 12 จัดขึ้นเมื่อ 6 พฤศจิกายน 2562 – 
10 กรกฎาคม 2563 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการ
พลเรือนตำแหน่งบริหารระดับต้น หรืออำนวยการระดับสูง 
หรือวิชาการระดับเช่ียวชาญ ข้าราชการทหารและตำรวจช้ัน
ยศ พ.อ. (พิเศษ)/ พ.ต.อ.พิเศษ ขึ ้นไป จากหน่วยงานใน
ประชาคมข่าวกรอง หน่วยงานความมั่นคง และส่วน
ราชการที ่เกี ่ยวข้อง รวมทั้งพนักงานองค์การของรัฐ 
องค์กรอิสระรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนและภาคธุรกิจ
เอกชน ตำแหน่งเทียบเท่าผู้บริหาร ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติ ผลสำเร็จที่ได้รับ (1) สามารถสร้าง
ผู ้บริหารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความมั ่นคงแห่งชาติให้เป็นผู้นำ  การเปลี ่ยนแปลงที ่มีวิสัยทัศน์  
มีสมรรถนะและขีดความ สามารถสูงในการบริหารจัดการปัญหาที่กระทบต่อความมั่นคงแห่งชาติได้อย่าง
เหมาะสม พร้อมที่จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อความมั่นคงแห่งชาติให้เกิดผลในทาง
ปฏิบัติ  (2) สามารถสร้างเครือข่ายผู้บริหารในประชาคมข่าวกรอง หน่วยงานความมั่นคง และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อประโยชน์ในการบูรณาการการข่าวด้านความมั่นคงให้
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สามารถปฏิบัติงานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพ (3) ส่งเสริมการเป็นผูน้ำที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก เพื่อ
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนให้กับผู้บริหารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติ  (4) 
ส่งเสริมให้ผู้บริหารภาคเอกชนมีจิตสำนึก ตระหนักถึงภัยคุกคามความมั่นคงของประเทศและเข้ามามีบทบาท
หรือมีส่วนร่วม รวมทั้งเป็นเครือข่ายเพื่อความมั่นคงแห่งชาติกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการความมั่นคงแห่งชาติ    

        ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) สำนักข่าวกรองแห่งชาติ  มีหน้าที่
ขับเคลื่อนแผนงานป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และงานส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมของสำนัก
ข่าวกรองแห่งชาติ  ตลอดจนประสาน เร่งรัด และติดตามการดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต 
การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ตลอดจนการบูรณา
การและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)  
โดยมุ ่งเน้นกิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ
กิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม  เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักข่าวกรองแห่งชาติ มีจิตสำนึก 
ทัศนคติ ค่านิยม ที่ไม่ยอมรับการทุจริต  และสร้างพลังคุณธรรมขับเคลื่อนองค์กร  

         ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ ศปท.  ได้จัดบรรยาย การบริหาร
ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เรื่องความวิเคราะห์ความเสี่ยงและมาตรการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน COCO 
(Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) โดยม ีนางฉวีวรรณ น ิลวงศ์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) 
เป็นวิทยากรและแนะนำการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 3 ด้าน ได้แก่  
1) ด้านการใช้อำนาจและหน้าที่  
2) ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ                                                              
3) ด้านการบรหิารจัดการทรัพยากรภาครัฐ  
อีกทั ้ง ได้จ ัดบรรยายพิเศษเร ื ่อง “แนวทาง 
การขับเคลื ่อนสู ่องค์กรคุณธรรมในองค์กร” 
เพื ่อให้เสริมสร้างความรู ้ความเข้าใจเกี ่ยวกับ
กระบวนการและแนวทางการขับเคลื่อนสู่องค์กร
คุณธรรม และให้ความสำคัญของการมีจิตสำนึก 
คุณธรรม จริยธรรม และมีความซื่อสัตย์ โดยมี
นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและ
ขับเคลื ่อนเคร ือข่ายทางสังคมศูนย์คุณธรรม 
(องค์กรมหาชน)  
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 นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรมขับเคลื ่อนองค์กรคุณธรรม “แบ่งปันน้ำใจเพื ่อความสุข”  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่สำนักข่าวกรองแหงชาติได้ร่วมแสดงความคิดเห็นความดีที่เป็น
คุณธรรม และส่งเสริมคุณธรรมที่พึงประสงค์ของสังคมไทย 4 ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ซึ่งเปน็
คุณธรรมที่จะทำให้เป็นบุคคลที่มีความดีและความก้าวหน้าในชีวิต รวมถึงจัดให้เจ้าหน้าที่สำนักข่าวกรอง
แห่งชาติร่วมกิจกรรมแบ่งปันน้ำใจเพื่อความสุข บริจาคสิ่งของเหลือใช้ เพื่อนำไปส่งต่อองค์กรการกุศล ได้แก่ 
การนำสลากกินแบ่งรัฐบาลมอบให้ศูนย์สาธารณสงเคราะห์เด็กพิเศษวัดห้วยหมู จังหวัดราชบุรี และถุงผ้ายาใส่
กลับบ้านมอบให้แก่โรงพยาบาลต่าง ๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

****************** 
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 ภารกิจบริหาร/อำนวยการ   

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ มีภารกิจบริหารและอำนวยการ เพื่อกำกับดูแล
องค์กร และสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ ให้สำเร็จลุล่วงตาม

เป้าหมาย อ ีกท ั ้ ง  พ ัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค ์กรตาม 
หลักธรรมาภิบาล มีระบบการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ  

เอ ื ้อต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจข่าวกรอง รวมถึง  ส ่งเสริม
คุณภาพชีวิตและความสมดุลของชีวิตและการทำงาน (Quality of 
Work Life) และสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

ร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
สำนักข่าวกรองแห่งชาติได้ร่วมกิจกรรมสาธารณะที่เป็นประโยชน์ ต่อ

สังคม โดยการจัดกิจกรรม “สร้างจิตสำนึกรับผิดชอบสังคม ปลูกป่า บำเพ็ญประโยชน์ จิตอาสา ปลูก
ต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” สำนักข่าวกรองแห่งชาติได้นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักข่าวกรอง
แห่งชาติ จำนวน 250 คน ร่วมกิจกรรม “สร้างจิตสำนึกรับผิดชอบสังคม ปลูกป่า บำเพ็ญประโยชน์ จิตอาสา 
ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสเฉลมิพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิิติ์ พระบรมราชินีนาถ  
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภารกิจบริหาร/
อ านวยการ

กลุ่มงาน
นิติการ

ส านัก
อ านวยการ
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 สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ได้จัดทำโครงการสร้างความ
สมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส ่วนตัวภายใต้
ก ิจกรรม “ส ่งเสร ิมค ุณภาพชีว ิต เป ็นม ิตรกับ
สิ ่งแวดล้อม” เพื ่อให้บุคลากรมีความรู ้ในการดูแล
สุขภาพ มีความสุขในการทำงาน เกิดความรักและ
ความผูกพันองค์กร อีกทั ้ง เพื ่อให้เรียนรู้การใช้ชีวิต 
ให้สอดคล้องกับธรรมชาติ ซึ่งได้จัดกิจกรรม ณ ศูนย์ 
กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง อำเภอบ้านบึง จังหวัด
ชลบุรี 

พร้อมกันนี้ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ได้ดำเนินการแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 – 2580) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)” 
เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักข่าวกรองแห่งชาติมีความพร้อมในการวางแผนการพัฒนาตนเอง มีคุณสมบัติพร้อม 
ที่จะก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งเป้าหมาย และเป็นการเตรียมกำลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุ  
อีกทั้ง เป็นการพัฒนาทางก้าวหน้าในสายอาชีพ ตลอดจนสร้างแรงจูงใจ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

********************* 
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ส่วนที่ 3  รายงานการใช้งบประมาณของสำนักข่าวกรองแหง่ชาติ 
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ส่วนที่ 3  รายงานการใช้งบประมาณของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ  

 

 

 

1. งบประมาณของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ท่ีได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และการเบิกจ่าย
งบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ี รายการ
 ได้รับจัดสรร

ตาม พ.ร.บ. 63
 พ.ร.บ.โอน

โอนเปล่ียนแปลง
   ได้รับท้ังส้ิน   

(บาท)
ใช้ไป

    คงเหลือ    
 (บาท)

คิดเป็น 
(ร้อยละ)

458,857,700.00 (4,669,600.00) 454,188,100.00 443,399,782.03 10,788,317.97 2.38    
1 งบบุคลากร 429,840,100.00  (2,185,900.00)  427,654,200.00  421,991,443.08  5,662,756.92   1.32    
2 งบด าเนินงาน 29,017,600.00    (2,483,700.00)  26,533,900.00    21,408,338.95    5,125,561.05   19.32  

144,287,200.00 -               144,287,200.00 143,520,788.70 766,411.30     0.53    
1 งบด าเนินงาน 47,754,600.00    1,521,210.00   49,275,810.00    49,275,344.01    465.99           0.00    
2 งบลงทุน 90,325,200.00    (380,210.00)     89,944,990.00    89,687,543.97    257,446.03      0.29    
3 งบรายจ่ายอ่ืน 6,207,400.00     (1,141,000.00)  5,066,400.00     4,557,900.72     508,499.28      10.04   

71,196,900.00   (3,500,000.00) 67,696,900.00   63,911,899.85   3,785,000.15   5.59    
1 งบรายจ่ายอ่ืน 71,196,900.00    (3,500,000.00)  67,696,900.00    63,911,899.85    3,785,000.15    5.59    

- โครงการนักศึกษาเทิดทูนสถาบันกษัตริย์        270,000.00 270,000.00        147,598.00        122,402.00      45.33   
- โครงการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการข่าวทุกภาคส่วน      1,259,100.00 (200,000.00)     1,059,100.00     453,437.38        605,662.62      57.19   
- ประชุม AIC Workshop ท่ี กท.        500,000.00 (500,000.00)     -                 -                 -                -     
- โครงการพัฒนาขีดความสามารถการเช่ือมโยงระบบฐานข้อมูล
เพ่ือสนับสนุนการข่าวกรอง

     2,300,000.00 2,300,000.00     2,290,000.00     10,000.00        0.43    

- โครงการพัฒนาขีดความสามารถของกระบวนการรวบรวมข่าว
กรองระดับยุทธศาสตร์

       200,000.00 (200,000.00)     -                 -                -     

- โครงการพัฒนาขีดความสามารถของกระบวนการรวบรวมข่าว
กรองระดับทางยุทธวิธี

       250,000.00 250,000.00        250,000.00      100.00 

- โครงการบูรณาการงานข่าวกรอง        600,000.00 (400,000.00)     200,000.00        161,258.00        38,742.00        19.37   
- การประชุมคณะท่ีปรึกษาการข่าวและคณะอนุท่ีปรึกษาการข่าว
เพ่ือระดมสมองในการยกร่างรายงานประมาณการความม่ันคง

       285,400.00 285,400.00        120,444.00        164,956.00      57.80   

- การบริหารจัดการความม่ันคงแห่งชาติ      5,021,400.00 (1,900,000.00)  3,121,400.00     2,126,689.17     994,710.83      31.87   
- โครงการสร้างความสมดุลระหว่างการท างานและชีวิตส่วนตัว      3,000,000.00 (1,880,000.00)  1,120,000.00     260,917.00        859,083.00      76.70   
- โครงการยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์การตาม
แนวทางการปฏิรูปประเทศด้านการบริหาร

       670,000.00 (500,000.00)     170,000.00        28,830.00         141,170.00      83.04   

- โครงการเพ่ิมขีดความสามารถศูนย์ปฏิบัติการด้านความปลอดภัย
ไซเบอร์

   14,887,000.00 (19,350.00)      14,867,650.00    14,867,650.00    -                -     

- โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพเคร่ืองมือตรวจสอบทางเทคนิคช้ันสูง
สนับสนุนการ รปภ.

   12,145,000.00 (415,000.00)     11,730,000.00    11,730,000.00    -                -     

- โครงการจัดหาระบบประชุมทางไกลผ่านวีดิทัศน์      1,819,000.00 (319,001.00)     1,499,999.00     1,499,999.00     -                -     
- โครงการจัดหาระบบปฏิบัติการฐานข้อมูลกลางเพ่ือการ
สนับสนุนภารกิจด้านการข่าวกรองและการรักษาความปลอดภัย 
(ระยะท่ี 2)

       990,000.00 (15,936.00)      974,064.00        974,063.80        0.20               0.00    

- โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการข่าวระยะท่ี 3    27,000,000.00 (192,095.18)     26,807,904.82    26,807,904.82    -                -     
- โครงการค่าจ้างเหมาบริการ COVID-19 2,080,000.00   2,080,000.00     1,490,147.68     589,852.32      28.36   
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 961,382.18     961,382.18        952,961.00        8,421.18         0.88    

674,341,800.00 (8,169,600.00) 666,172,200.00 650,832,470.58 15,339,729.42 2.30    

การใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) ตามแผนงานของส านักข่าวกรองแห่งชาติ 

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

แผนงานพ้ืนฐานด้านความม่ันคง

แผนงานยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง

รวม
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จากตารางการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 ตามแผนงานของสำนักข่าวกรอง
แห่งชาติ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจริง 674,341,800 บาท แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นผลให้รัฐบาลประกาศใช้และให้ส่วนราชการดำเนินการตาม
พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 ซึ่งสำนักข่าวกรองแห่งชาติ จำเป็นต้องโอนงบประมาณ
แผนงานบุคลากรภาครัฐให้กับหน่วยงานภายใต้สำนักนายกรัฐมนตรีที่มีงบบุคลากรไม่พอสำหรับเบิกจ่าย  
ซึ่งเป็นการโอนระหว่างหน่วยรับงบประมาณตามระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและ
งบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 4,669,600 บาท และ  
โอนงบประมาณแผนงานยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง จำนวน 3,500,000 บาท รวมทั้งสิ้น 8,169,600 บาท 
ทำให้มีงบประมาณที่ใช้จริง 666,172,200 บาท  

  การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ 
ประกอบไปด้วย แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพื้นฐานด้านความมั ่นคง และแผนงานยุทธศาสตร์ 
ด้านความมั่นคง ซึ่งได้เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงานที่ตั้งไว้ ตลอดจนการปรับแผนงานตามสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั ้งนี ้ การดำเนินการในภาพรวมของ 
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เป็นไปตามแผนงาน และเป้าหมายที่วางไว้ โ ดยได้เบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 
650,832,470.58 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.7 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และคงเหลืองบประมาณ 
15,339,729.42 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.30 ของงบประมาณใช้ไป 

**************** 

 -
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แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพื้นฐาน
ด้านความม่ันคง

แผนงานยุทธศาสตร์
ด้านความม่ันคง

แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบงบประมาณท่ีได้รับ
ตาม พ.ร.บ. งบประมาณฯ ปี 2563 และ 

งบประมาณท่ีได้รับหลัง พ.ร.บ.โอนงบประมาณฯ ปี 63

งบประมาณทีไ่ดรั้บจัดสรร
ตาม พ.ร.บ.งบประมาณฯ ปี 63

งบประมาณทีไ่ดรั้บหลัง 
พ.ร.บ. โอนงบประมาณฯ ปี 63
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2. การเปรยีบเทียบงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร และการเบกิจ่ายงบประมาณของสำนักขา่วกรองแห่งชาติ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และ พ.ศ.2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ี รายการ
ปี งปม.2562
ใช้ไปท้ังส้ิน

ปี งปม.2563
ใช้ไปท้ังส้ิน

เพ่ิมข้ึน (ลดลง) คงเหลือ 
(ร้อยละ)

458,466,466.61  443,399,782.03  15,066,684.58- 3.29-      

1 งบบุคลากร 430,222,358.25  421,991,443.08  8,230,915.17-    1.91-      

2 งบด าเนินงาน 28,244,108.36    21,408,338.95    6,835,769.41-    24.20-    

93,220,875.34   143,520,788.70 50,299,913.36 53.96    

1 งบด าเนินงาน 53,588,265.41    49,275,344.01    4,312,921.40-    8.05-      

2 งบลงทุน 33,562,980.00    89,687,543.97    56,124,563.97  167.22   

3 งบรายจ่ายอ่ืน 6,069,629.93      4,557,900.72      1,511,729.21-    24.91-    

48,349,535.20   63,911,899.85   15,562,364.65  32.19    

1 งบรายจ่ายอ่ืน 48,349,535.20    63,911,899.85    15,562,364.65  32.19    

 - ระบบปฏิบัติการฐานข้อมูลกลางเพ่ือการสนับสนุนภารกิจ
ด้านการข่าวกรองและการรักษาความปลอดภัย

12,570,000.00    -                   12,570,000.00-  100.00-   

 - ครุภัณฑ์ศูนย์ปฏิบัติการด้านความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ 5,950,000.00      -                   5,950,000.00-    100.00-   

 - ระบบอัตโนมัติเพ่ือรวบรวมข่าวสารทางสาย 5,708,335.20      -                   5,708,335.20-    100.00-   

 - ระบบการจัดการข้อมูล Big Data -                   -                   -                  -

 - ระบบจ าลองแม่ข่ายเสมือนจริง -                   -                   -                  -

 - ระบบฐานข้อมูลด้านการข่าวระยะท่ี 2 24,121,200.00    -                   24,121,200.00-  100.00-   

- โครงการนักศึกษาเทิดทูนสถาบันกษัตริย์ -                   147,598.00        147,598.00      100.00   

- โครงการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการข่าวทุกภาคส่วน -                   453,437.38        453,437.38      100.00   

- ประชุม AIC Workshop ท่ี กท. -                   -                   -                 -        

- โครงการพัฒนาขีดความสามารถการเช่ือมโยงระบบฐาน
ข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการข่าวกรอง

-                   2,290,000.00      2,290,000.00    100.00   

- โครงการพัฒนาขีดความสามารถของกระบวนการรวบรวม
ข่าวกรองระดับยุทธศาสตร์

-                   -                   -                 -        

- โครงการพัฒนาขีดความสามารถของกระบวนการรวบรวม
ข่าวกรองระดับทางยุทธวิธี

-                   -                   -                 -        

- โครงการบูรณาการงานข่าวกรอง -                   161,258.00        161,258.00      100.00   

- การประชุมคณะท่ีปรึกษาการข่าวและคณะอนุท่ีปรึกษาการข่าว
เพ่ือระดมสมองในการยกร่างรายงานประมาณการความม่ันคง

-                   120,444.00        120,444.00      100.00   

- การบริหารจัดการความม่ันคงแห่งชาติ -                   2,126,689.17      2,126,689.17    100.00   

- โครงการสร้างความสมดุลระหว่างการท างานและชีวิตส่วนตัว -                   260,917.00        260,917.00      100.00   

- โครงการยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์การตาม
แนวทางการปฏิรูปประเทศด้านการบริหาร

-                   28,830.00          28,830.00        100.00   

- โครงการเพ่ิมขีดความสามารถศูนย์ปฏิบัติการด้านความปลอดภัยไซเบอร์ -                   14,867,650.00    14,867,650.00  100.00   

- โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพเคร่ืองมือตรวจสอบทางเทคนิคช้ันสูง
สนับสนุนการ รปภ.

-                   11,730,000.00    11,730,000.00  100.00   

- โครงการจัดหาระบบประชุมทางไกลผ่านวีดิทัศน์ -                   1,499,999.00      1,499,999.00    100.00   

- โครงการจัดหาระบบปฏิบัติการฐานข้อมูลกลางเพ่ือการสนับสนุน
ภารกิจด้านการข่าวกรองและการรักษาความปลอดภัย (ระยะท่ี 2)

-                   974,063.80        974,063.80      100.00   

- โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการข่าวระยะท่ี 3 -                   26,807,904.82    26,807,904.82  100.00   

- โครงการค่าจ้างเหมาบริการ COVID-19 -                   1,490,147.68      1,490,147.68    100.00   

- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง -                   952,961.00        952,961.00      100.00   

600,036,877.15 650,832,470.58 50,795,593.43 8.47      

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

แผนงานพ้ืนฐานด้านความม่ันคง

แผนงานยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง

รวม

เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงานของส านักข่าวกรองแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - 2563 
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        จากแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงานของสำนักข่าวกรอง
แห่งชาติ ปงีบประมาณ พ.ศ.2562 และ พ.ศ.2563 ซึ่งประกอบไปด้วย แผนบุคลากรภาครัฐ แผนงานพื้นฐาน
ด้านความมั่นคง และแผนงานยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ทั้งนี้ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 เป็นงบประมาณที่ได้ปรับโอนเปลี ่ยนแปลงตามพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย  
พ.ศ. 2563 เห็นได้ว่า แผนงานบุคลากรภาครัฐ เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ.2562 การเบิกจ่าย ลดลง 
คิดเป็นร้อยละ 3.29 ซึ่งแม้ว่าสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ได้ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับ
ราชการและได้บรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แล้ว แต่เมื่อเทียบการเบิกจ่าย
งบบุคลากรระหว่างข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กับข้าราชการที่ได้รับการ
บรรจุใหม่ ปี พ.ศ.2563 รวมถึงการเบิกจ่ายงบดำเนินงานในแผนงานบุคลากรภาครัฐที่ในแต่ละปีงบประมาณ
มีค่าใช้จ่ายมากน้อยแตกต่างกัน จึงเป็นผลให้การเบิกจ่ายแผนบุคลากรภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ลดลงไปด้วย แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง การเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มขึ้น จาก
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คิดเป็นร้อยละ 55.93 หากเปรียบเทียบเฉพาะในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระหว่าง
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร คือ 144,287,200 บาท และ ใช้ไป 143,520,788.70 บาท การเบิกจ่ายคิดเป็น
ร้อยละ 99.47 ถือว่าเป็นการใช้งบประมาณแผนงานพื้นฐานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ สำหรับแผนงาน
ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ได้ให้ความสำคัญในดำเนินการตามแผนงาน
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงอย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
67,696,900 บาท ใช้ไป 63,911,899.85 บาท การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 99.41 ของงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร ถือว่าการเบิกจ่าย เพิ่มข้ึน จากปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นร้อยละ 32.19  

 -
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แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงาน 
ของส านักข่าวกรองแห่งชาติ ปี พ.ศ.2562 และ พ.ศ.2563

ปี พ.ศ.2562 ปี พ.ศ.2563
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  สำหรับการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมของสำนักข่าวกรองนั้น เมื่อเทียบในงบประมาณ 
พ.ศ.2562 ถือว่าเพิ ่มขึ ้นเล็กน้อย โดยคิดเป็นร้อยละ 8.47 ของงบประมาณที่ได้เบิกจ่ายทั ้งสิ ้น ทั ้งนี้  
การเบิกจ่ายงบประมาณอยู่ภายใต้กรอบวงเงินที่ได้รับตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 และพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 เนื่องจากเกิดสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อาจทำให้การดำเนินการตามแผนงาน
ดังกล่าวข้างต้น ต้องปรับเปลี ่ยนให้ท ันต่อสถานการณ์ อย่างไรก็ ตาม การใช้จ ่ายงบประมาณของ 
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สอดคล้องกับภารกิจ พันธกิจ ตลอดจนการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์มีแนวโน้มและทิศทางที่ดีข้ึน เมื่อเทียบในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

3. การตรวจสอบรายงานการเงินของสำนักข่าวกรองแห่งชาต ิ

  สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ได้ส่งรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 
ของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เพื่อให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบนั้น  

  ตามหนังสือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ที่ ตผ 0027/0139 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 
เรื่อง การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ 
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน โดยสำนักตรวจสอบการเงินและพัสดุที่ 1 ได้ตรวจสอบรายงานการเงินของสำนัก
ข่าวกรองเรียบร้อยแล้ว โดยความเห็นดังนี้ 

  สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบรายงานการเงินของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ 
(หน่วยงาน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563  งบแสดงผลการดำเนินงาน
ทางการเงิน และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ 

  สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า รายงานการเงินข้างต้นนี ้แสดงฐานะการเงิน  
ของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และผลการดำเนินงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่
กระทรวงการคลังกำหนด  

 
   

  ********************* 

 

  

 

 

 

ส่วนแผนงานและงบประมาณ 
สำนักอำนวยการ 

สำนักขา่วกรองแห่งชาต ิ
 

 



ส่วนแผนงานและงบประมาณ ส านักอ านวยการ

ส านักข่าวกรองแห่งชาติ
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