กรอบวงเงินงบประมาณของสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติและมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใชจาย
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
สํานั กงานสภาความมั่ น คงแห งชาติ ได รับ การจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญ ญั ติงบประมาณรายจาย
ประจําป พ.ศ. 2562 ใน 4 แผนงาน จํานวน 295,363,200 บาท ดังนี้
o แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต วงเงิน 91,838,520 บาท
o แผนงานยุทธศาสตร วงเงิน 23,662,100 บาท
o แผนงานพื้นฐานความมั่นคง วงเงิน 98,812,300 บาท ประกอบดวย (1) งบดําเนินงาน 25,143,000 บาท
(2) งบลงทุน 8,904,000 บาท (3) งบรายจายอื่น 82,326,600 บาท
o แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ดานความมั่นคง) : วงเงิน 81,050,300 บาท
งบรายจาย
แผนงาน 1 แผนงานบูรณาการ
ขับเคลื่อนการแกไขปญหาและ
พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต

แผนงาน 2 แผนงานยุทธศาสตร

รายการงบประมาณ
รวม
งบรายจายอื่น
ค า ใช จ าย 1 การขั บ เคลื่ อ นการแก ไขป ญ หาจั งหวั ด ชายแดน
ภาคใต
คาใชจาย 2 การดําเนินตามนโยบายการบริหารและการพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต
คาใช จาย 3 การสรางความเขาใจ การดํ าเนิ นนโยบายของรัฐ
เรื่องสิทธิมนุษยชนในตางประเทศ
คาใชจาย 4 การศึกษาการกอเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต
ค า ใช จ า ย 5 การขั บ เคลื่ อ นการแก ไขป ญ หาจั งหวั ด ชายแดน
ภาคใต ในพื้ น ที่ สํ านั ก งานคณะกรรมการขั บ เคลื่ อ นการแก ไข
ปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตสวนหนา (สง.คปต.สน.)
ค า ใช จ า ย 6 เงิ น ค า ตอบแทนผู ป ฏิ บั ติ ง านตามโครงสร า ง
สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแกไขปญหา
จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต (สล.คปต.) สํ า นั ก งานเลขานุ ก าร
คณะกรรมการอํ านวยการพู ด คุยเพื่ อสั นติ สุข จังหวัดชายแดน
ภาคใต (สล.คพส.) สํานักงานคณะกรรมการขับเคลื่อนการแกไข
ปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตสวนหนา (สง.คปต.สน.)
7 คาใชจายสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการอํานวยการพูดคุย
เพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต (สล.คพส.)
รวม
การรักษาความมั่นคงและปองกันภัยคุกคามขามชาติและความ
มั่นคงทางทะเล
การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติ

งบประมาณ
91,838,520

สัดสวน
31.09

10,505,400
8,907,400
5,757,400
15,797,000
23,435,520

20,763,200

6,672,600
23,662,100
15,083,300

8.01

8,578,800
1

งบรายจาย
แผนงาน 3 แผนงานพื้นฐาน
ความมั่นคง
งบดําเนินงาน

งบลงทุน

งบรายจายอื่น

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

รายการงบประมาณ

งบประมาณ
98,812,300

รวม
1. คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
2. คาสาธารณูปโภค
คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง รวม
1. คาครุภัณฑคอมพิวเตอร
2. คาที่ดินและสิ่งกอสราง
รวม
ค า ใช จ า ยที่ 1 พั ฒ นาและเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการขั บ เคลื่ อ น
นโยบายความมั่นคงแหงชาติ
คาใชจ ายที่ 2 การเสริม สรางความพรอ มในการรักษาอํานาจ
อธิปไตย สถาบันหลัก ระบบการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
คาใชจายที่ 3 การเสริมสรางความพรอมในการรักษาดุลยภาพ
ทางการเมืองระหวางประเทศ/ ปฏิสัมพันธกับภายนอกประเทศ
คาใชจายที่ 4 การบริหารจัดการองคกรตามหลักบริหารจัดการที่
ดี
คาใชจายที่ 5 รายการคาใชจายในการเดินทางไปตางประเทศ
ชั่วคราวและคาใชจายในการเจรจาธุรกิจและประชุมนานาชาติ
คาใชจายที่ 6 การเสริมสรางความพรอมในการรักษาอาณาเขต
ดินแดน และฐานทรัพยากร
คา ใช จายที่ 7 การจ างที่ ป รึก ษาพั ฒ นาระบบสารสนเทศและ
เครือขาย
รวม

25,143,000
16,318,000
8,825,000
8,904,000
2,904,000
6,000,000
64,765,300
25,495,400

1. งบบุคลากร
1.1 เงินเดือนและคาจางประจํา
1.1.1 เงินเดือน
1.1.2 คาจางประจํา
1.2 คาตอบแทนพนักงานราชการ

78,091,200
69,223,100
64,255,000
4,968,100
8,868,100

รวม

2. งบดําเนินงาน

สัดสวน
33.45

10,981,300
14,513,400
4,675,000
310,000
7,290,200
1,500,000
81,050,300

27.44

2,959,100

2.1 แผนการใช จ ายเงิ น งบประมาณ/แผนปฏิ บั ติ งาน ของ สมช. ตามแผนการเบิ ก จ ายงบประมาณ
(ยึดตามมติคณะรัฐมนตรี 1 ก.ย. 2559 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561)
แผนงาน
รวมวงเงิน 1 (ต.ค.-ธ.ค.) 2 (ม.ค.-มี.ค.) 3 (เม.ย.-มิ.ย.) 4 (ก.ค.-ก.ย.)
2

แผนงาน
ภาพรวม รอยละ
รวมจํานวน
(295.3632 ลานบาท)
แ ผ น ง า น บู ร ณ า ก า ร
ขั บ เคลื่ อ นแก ไขป ญ หา
จังหวัดชายแดนภาคใต
(91.8385 ลานบาท)
งบรายจายอื่น (ลานบาท)
แผนงานยุทธศาสตรฯ
(23.6621 ลานบาท)
งบรายจายอื่น (ลานบาท)
แผนงานพื้นฐานความมั่นคง
(98.8123 ลานบาท)
งบดําเนินงาน (ลานบาท)
งบรายจายอื่น (ลานบาท)
งบลงทุน (ลานบาท)
แผนงานบุคลากรภาครัฐ
(81.0503 ลานบาท)

รวมวงเงิน 1 (ต.ค.-ธ.ค.) 2 (ม.ค.-มี.ค.) 3 (เม.ย.-มิ.ย.) 4 (ก.ค.-ก.ย.)
96
30.29
22.00
22.00
21.71
283.5486
89.4655
64.9799
64.9799
64.1233
88.1649

27.8179

20.2045

20.2045

19.9381

88.1649
22.7156

27.8179
7.1673

20.2045
5.2057

20.2045
5.2057

19.9381
5.1370

22.7156
94.8598

7.1673
29.9302

5.2057
21.7387

5.2057
21.7387

5.1370
21.4521

24.1373
79.0335
8.5478
77.8083

7.6158
24.9367
2.6970
24.5501

5.5315
18.1118
1.9589
17.8311

5.5315
18.1118
1.9589
17.8311

5.4585
17.8731
1.9330
17.5960

3

สรุปแผนปฏิบัติราชการ สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ พ.ศ. 2562
ประเด็น
ยุทธศาสตร
1. เสริมสราง
ความเปนผูนําดาน
ความมั่นคงของ
ประเทศ

2. เสริมสราง
ศักยภาพการ
บริหารจัดการภัย
ดานความมั่นคง

เปาประสงค
สมช .เปนผูนําใน
เรื่องเกี่ยวกับ
การเสนอแนะ
นโยบายดาน
ความมั่นคงของ
ประเทศ

ประเทศมี
ความพรอมใน
การบริหาร
จัดการภัยดาน
ความมั่นคง

กลยุทธ
1. กําหนดทิศทาง เสริมสรางศักยภาพใน
การเปนที่ปรึกษาและเสนอแนะนโยบาย/
ยุทธศาสตรดานความมั่นคง
2. กําหนดทาทีที่เหมาะสมในการดําเนิน
ความสัมพันธและความรวมมือดาน
ความมั่นคงกับตางประเทศ

1. เสริมสรางและพัฒนาความสัมพันธ
เครือขายดานความมั่นคง/ประชาคม
ขาวกรองดานความมั่นคงทั้งในและ
ตางประเทศ
2. เสริมสรางและพัฒนาระบบฐานขอมูล
ความมั่นคง องคความรูด านความมั่นคง
และประสานความรวมมือกับหนวยงาน
และสถาบันวิชาการทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ
3. พัฒนาศักยภาพการประเมิน

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

1. จํานวนของนโยบาย ขอเสนอแนะ
แนวทาง และมาตรการ เพื่อปองกันและ
แกไขปญหาดานความมั่นคง
2. ระดับความสําเร็จการจัดทํานโยบาย
ยุทธศาสตร แนวทาง และแผนดาน
ความมั่นคง
3. ระดับความสําเร็จในการลําดับ
ความสําคัญของประเด็นความมั่นคงหลัก
4. รอยละความเชื่อมั่นและความพึงพอใจ
ของผูมีสวนไดสวนเสีย
2. จํานวนความตกลงตามกรอบความ
รวมมือดานความมั่นคงกับตางประเทศ

5 เรื่อง

1. ระดับความสําเร็จในการจัดทําฐานขอมูล
ดานความมั่นคง

รอยละ 100

3. จํานวนรายงานการประเมินสถานการณ
ความมั่นคง

รอยละ 100

รอยละ 100

งบประมาณ โครงการ/รายการ
หนวย
งบประมาณ
รับผิดชอบ
สนผ. สปภ.
4,732,525 งบรายจายอื่น
แผนงานพื้นฐาน
ความมั่นคง
คาใชจาย 1,2,3,6
8,477,350 งบรายจายอื่น
แผนงานพื้นฐาน
ความมั่นคง
คาใชจาย 3

สตป. สภน.
สภช. สชป.
กกม.
สรป.

7,383,500 งบรายจายอื่น

สนผ. สปภ.
สตป. สภน.
สภช. สชป.
สรป.

6,395,100 งบรายจายอื่น

กพอ. สรป.

6,018,900 งบรายจายอื่น

สปภ.

รอยละ 80
2 ประเทศ/ป

แผนงานพื้นฐาน
ความมั่นคง
คาใชจาย 1,2,3,6
แผนงานพื้นฐาน
ความมั่นคง
คาใชจาย 1,2,6

แผนงานพื้นฐาน

4

ประเด็น
ยุทธศาสตร

เปาประสงค

กลยุทธ

ตัวชี้วัด

สถานการณดานความมั่นคง และการแจง
เตือนสถานการณและภัยคุกคามดาน
ความมั่นคง
4. รอยละความเชื่อมั่นและความพึงพอใจ
4. เสริมสรางความเขาใจระหวางฝาย
การเมือง หนวยงานที่เกี่ยวของ และการมี ของผูม ีสวนไดสวนเสีย
สวนรวมจากทุกภาคสวน
3. พัฒนาการ
ขับเคลื่อนงาน
ดานความมั่นคงไปสู
การปฏิบัติ

1. ประเทศมี
การบูรณาการ
แผนงาน กฎหมาย
และการบริหาร
จัดการในการ
ขับเคลื่อนงาน
ดานความมั่นคง

1. บูรณาการและขับเคลื่อนนโยบาย/
ยุทธศาสตรและแผนดานความมั่นคงไปสู
การปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม

2. ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายดาน
ความมั่นคงใหสอดคลองกับภารกิจและ
การปฏิบัติงานของ สมช. และหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ
2. จังหวัดชายแดน 3. ขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัด
ภาคใตมีความ
ชายแดนภาคใต
ปลอดภัย มีการ
พัฒนาอยางทั่วถึง
และสอดคลองกับ
ความตองการของ
ประชาชนในพื้นที่

เปาหมาย

หนวย
รับผิดชอบ

ความมั่นคง
คาใชจาย 1
รอยละ 80

1. ระดับความสําเร็จการบูรณาการแผนงาน รอยละ 80
กฎหมาย และการบริหารจัดการในการ
ขับเคลื่อนงานดานความมั่นคง
2. รอยละโครงการสําคัญภายใตแผนปฏิบัติ รอยละ 80
การรองรับนโยบายและแผนระดับชาติ
วาดวยความมั่นคงแหงชาติแลวเสร็จ
3. ระดับความสําเร็จการพัฒนากฎหมาย
รอยละ 80
ดานความมั่นคง

3. ระดับความสําเร็จการบูรณาการแผนงาน
กฎหมาย และการบริหารจัดการในการ
ขับเคลื่อนงานเพื่อแกไขปญหาในจังหวัด
ชายแดนภาคใต
4. จํานวนเหตุการณลดลง

งบประมาณ โครงการ/รายการ
งบประมาณ

รอยละ 80
จํานวนเหตุการณ
ลดลงไมนอ ย
กวารอยละ 30
เปรียบเทียบกับ
คาเฉลี่ย 3 ป
ยอนหลัง

422,700 งบรายจายอื่น

แผนงานพื้นฐาน
ความมั่นคง
คาใชจาย 1
37,838,750 งบรายจายอื่น
แผนงานพื้นฐาน
ความมั่นคง
คาใชจาย 1,2,3,6

1,509,950 งบรายจายอื่น

สนผ. และทุก
สํานัก/ศูนย/
กลุมงาน
สนผ. สตป.
สภน. สภช.
สชป. สรป.

กกม.

แผนงานพื้นฐาน
ความมั่นคง
คาใชจาย 1

91,838,500 งบรายจายอื่น

แผนงานบูรณาการ
คาใชจาย 1,2

สชต.
สล.คปต.
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ประเด็น
ยุทธศาสตร
4. ยกระดับขีด
ความสามารถ
การบริหารจัดการ
ภายในองคกร

เปาประสงค
สมช. มีการพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการตาม
หลักการบริหาร
กิจการบานเมือง
ที่ดี และสราง
บุคลากรสูการเปน
นักความมั่นคง
มืออาชีพ

กลยุทธ

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

งบประมาณ โครงการ/รายการ
หนวย
งบประมาณ
รับผิดชอบ
สลก. (กบท.)
894,200 งบรายจายอื่น

1. สรางและพัฒนาบุคลากรใหเปน
นักยุทธศาสตรความมั่นคงมืออาชีพ

1.รอยละของบุคลากรไดรับการพัฒนา
สมรรถนะตามเกณฑที่กําหนด

รอยละ 80

2. สงเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศ
และเทคโนโลยี เพื่อจัดทําและเชื่อมโยง
ฐานขอมูลดานความมั่นคงเพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติงานของสมช.

2. รอยละความสําเร็จในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ
3. รอยละความสําเร็จการเบิกจายงบลงทุน
(รายการครุภัณฑคอมพิวเตอร)

รอยละ 80

3. พัฒนารูปแบบและการบริหารจัดการ
ภายในองคกรใหมีความคลองตัวและมี
ประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองตอ
สถานการณดานความมั่นคงที่
เปลี่ยนแปลงไป
4. เสริมสรางระบบคุณธรรมความโปรงใส
และเพิม่ ประสิทธิภาพระบบงานและสราง
กลไกการปองกันการทุจริต

3.รอยละการเบิกจายใหเปนไปตามเปาหมาย
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใชจาย
งบประมาณ
4.ระดับความสําเร็จการดําเนินการตามคํา
รับรองการปฏิบัติราชการ

รอยละ 96/
เปาหมาย
รัฐบาล
ระดับ 3

4,023,100 งบรายจายอื่น

สลก. (กบค.
กบป. กพบ.)
สนผ.)

5.ระดับความสําเร็จการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใส
6.ระดับความสําเร็จการดําเนินการ
ประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสาร
7. ระดับความสําเร็จการปรับปรุงและ
พัฒนาอาคารสถานทีเ่ พื่อรองรับการ
ขยายตัวในอนาคต
8. ระดับความสําเร็จการเบิกจายงบลงทุน
(รายการที่ดินและสิ่งกอสราง)

ระดับ 3

1,259,000 งบรายจายอื่น

ศปท., สลก.
(กปส.)

5. บริหารจัดการสถานที่ปฏิบัติงานพรอม
จัดใหมีระบบสนับสนุนการทํางานอยาง
เหมาะสม เพื่อรองรับการขยายตัวของ
องคกรในอนาคต

รอยละ 87

รอยละ 80
รอยละ 80
รอยละ 87

แผนงานพื้นฐาน
ความมั่นคง
คาใชจาย 4,5
851,400 งบรายจายอื่น
แผนงานพื้นฐาน
2,904,000 ความมั่นคง
คาใชจาย 4
แผนงานพื้นฐาน
ความมั่นคง
คาใชจาย 1,4

แผนงานพื้นฐาน
ความมั่นคง
คาใชจาย 1,4
2,041,300 งบรายจายอื่น
แผนงานพื้นฐาน
ความมั่นคง
6,000,000
คาใชจาย 4

สลก. (ศทส.)

สลก. (พอย.)
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย
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รายละเอียดงบประมาณขับเคลื่อนภารกิจ (งบรายจายอื่น) จําแนกตาม สํานัก/ ศูนย/ กลุมงาน
สํานัก/ กลุมงาน
สนผ.

(กพน.)

คาใชจาย

งบประมาณ

1.1 นโยบายความมั่นคงแหงชาติ พ.ศ. 2558 - 2564

6,382,300

2.6 การสื่อสารสาธารณดานความมั่นคง (2561)

422,700

1.8 งานพัฒนาแผนปฏิบตั ิราชการภายในองคกร

226,800

6.5 งานการบริหารแผนงานงบประมาณ และติดตามประเมินผล

300,000

7. การจางที่ปรึกษาพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือขาย

1,500,000
รวม

สปภ.

1.3 ยุทธศาสตรขาวกรองแหงชาติ พ.ศ. 2557 - 2564

8,708,500
รวม

สตป.

1,285,800

ยุทธศาสตรการเตรียมพรอมแหงชาติ พ.ศ. 2557 - 2561

8,578,800

2,083,500

3.3 ยุทธศาสตรความมั่นคงของไทยตอประเทศรอบบาน พ.ศ. 2560 - 2564

379,900

3.4 งานบริหารจัดการชายแดนในมิติความมั่นคง

1,440,400

3.6 งานพัฒนารวมในอนุภูมภิ าค

1,387,100

6.1 งานเขตแดน

305,000

แผนความมั่นคงแหงชาติทางทะเล (พ.ศ. 2558 - 2564)

3,299,000
8,894,900

2.4 ยุทธศาสตรปองกันและแกไขปญหาอาชญากรรมขามชาติ พ.ศ. 2559 - 2564

2,650,900

2.5 ยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหาการกอการราย พ.ศ. ….

1,910,700

1.1 ความรวมมือดานความมั่นคงระหวางประเทศ (JWG ไทย – อินเดีย)

2,280,800

1.4 ความรวมมือดานความมั่นคงระหวางประเทศ (JWG ไทย – มาเลเซีย)

1,600,000

1.5 ความรวมมือดานความมั่นคงระหวางประเทศ (BIMSTEC)

4,020,000
รวม

สภน.

9,864,600

ยุทธศาสตรปองกันและแกไขปญหาอาชญากรรมขามชาติ
พ.ศ. 2558 - 2564 (JWG)

รวม

สภช.

8,708,500

1.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ พ.ศ. 2556 - 2560
รวม

สชป.

8,831,800

12,462,400

2.1 งานความมั่นคงของสถาบันหลัก

1,745,600

2.5 งานสังคมจิตวิทยา กลุมชาติพนั ธุ และสิทธิมนุษยชน

2,221,000
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สํานัก/ กลุมงาน

คาใชจาย

งบประมาณ

2.7 การโยกยายถิ่นฐานประชากรแบบไมปกติ

2,030,400

6.3 งานเกี่ยวกับผูหนีภัยการสูร บตามพื้นที่ชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบาน

724,200
รวม

สรป.

2.3 ยุทธศาสตรปองกันและแกไขปญหาอาชญากรรมขามชาติ
พ.ศ. 2558 - 2564 (JWG ไทย – รัสเซีย)

1,800,000

3.1 ยุทธศาสตรตอประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
พ.ศ. 2559 - 2564

4,711,000

3.2 งานการขับเคลื่อนแนวทางในการกําหนดทาทีของไทยตอกลุมประเทศตาง ๆ
3.2 งานการขับเคลื่อนแนวทางในการกําหนดทาทีของไทยตอกลุมประเทศตาง ๆ (จางที่
ปรึกษา)

3,914,000

3.5 งานการลดอาวุธและการควบคุมอาวุธตามแบบ

1,881,000

6.3 งานการไมแพรขยายอาวุธที่มอี ํานาจทําลายลางสูง

2,181,000
รวม

สชต.

2. การดําเนินการตามนโยบายการบริหารการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต

กพอ.

8,907,400
10,505,400

4. การศึกษาการกอเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
5. การขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตในพื้นที่สํานักงาน
คณะกรรมการขับเคลื่อยการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตสวนหนา (สง.คปต.สน.)
6. เงินคาตอบแทนผูปฏิบตั ิงานตามโครงสราง สล.คปต. สล.คพส. สง.คปต.สน.

15,797,000
23,435,500

รวม

76,258,500

5,757,400

20,763,200

1.5 พัฒนาองคความรูดานความมัน่ คง

4,355,100

1.5 พัฒนาองคความรูดานความมัน่ คง (คลังความรู)

240,000
4,595,100

1.6 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคกร

490,000

4.7 การจัดทําคํารับรองการปฏิบตั ิราชการเพื่อการพัฒนาองคกร

467,500
รวม

กกม.

15,287,000

1. การขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
3. การสรางความเขาใจ การดําเนินนโยบายของรัฐเรื่องสิทธิมนุษยชนในตางประเทศ

รวม
กพบ.

800,000

8,907,400
รวม

สล.คปต.

6,721,200

957,500
1,837,900

1.6 การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใชกฎหมายความมั่นคง
รวม

1,837,900
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สํานัก/ กลุมงาน
กบค.

คาใชจาย

งบประมาณ
388,800

4.1 การบริหารการเงินและการคลัง
รวม

กบป.

650,000

4.3 การบริหารการประชุม
รวม

กบส.

473,300

4.4 งานสารบรรณและประชาสัมพันธ (การเปดเผยขอมูลขาวสารทางราชการ)

246,700
980,000

4.5 การสนับสนุนการบริหารงานพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ

1,061,300

358,200

4.2 การบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

536,000

5.1 คาใชจายในการเดินทางไปตางประเทศชั่วคราวและคาใชจายในการเจรจาธุรกิจและ
ประชุมนานาชาติ

310,000

851,400
539,000

1.10 การปฏิบตั ิการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
รวม

ศตก.

1,536,900
851,400

4.6 การพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือขายสื่อสาร
รวม

ศปท.

2,041,300

1.5 พัฒนาองคความรูดานความมัน่ คง (การจัดการและการพัฒนาองคความรูดานความ
มั่นคงภายในองคกรใหแกบุคลากรใน สมช.)

รวม
ศทส.

720,000

1.1 นโยบายความมั่นคงแหงชาติ พ.ศ. 2558 - 2560
รวม

กบท.

650,000

4.4 งานสารบรรณและประชาสัมพันธ (สงเสริมและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย)
รวม

พอย.

388,800

539,000

1.8 การบริหารงานดานการขาวการกอการราย

450,000

6.4 งานดํารงขีดความสามารถในการปฏิบัติการตอตานการกอการรายสากล

3,780,000
รวม

4,230,000
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