กรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสานักงานสภา
ความมั่นคงแห่งชาติ
ส ำนั ก งำนสภำควำมมั่ น คงแห่ ง ชำติ ได้ รั บ กำรจั ด สรรงบประมำณตำมพระรำชบั ญ ญั ติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ใน ๔ แผนงำน รวมจำนวน ๒๑๑,๖๙๘,๘๐๐ บำท ดังนี้
แผนงาน

แผนงาน

วงเงินงบประมาณแผ่นดิน
(บาท)
แผนงานพื้นฐานความมั่นคง
รวม ๖๘,๑๒๖,๙๐๐
งบรายจ่ายอื่น
๒๕,๐๔๗,๘๐๐
ค่ำใช้จ่ำยพัฒนำและเพิ่มประสิทธิภำพกำร
๗,๘๐๐,๐๐๐
ขับเคลื่อนนโยบำยควำมมั่นคงแห่งชำติ
ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยเสริ ม สร้ ำ งควำมพร้ อ มในกำร
๔,๓๙๗,๘๐๐
รักษำอำนำจอธิปไตย สถำบันหลัก ระบบกำรเมือง
เศรษฐกิจและสังคม
ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยเสริ ม สร้ ำ งควำมพร้ อ มในกำร
๖,๙๐๐,๐๐๐
รักษำดุลยภำพทำงกำรเมืองระหว่ำงประเทศและ
ปฏิสัมพันธ์กับภำยนอกประเทศ
ค่ำ ใช้ จ่ ำ ยบริหำรจั ด กำรองค์กรตำมหลัก
๓,๓๐๐,๐๐๐
บริหำรจัดกำรที่ดี
ค่ำใช้จ่ำยเสริมสร้ำงควำมพร้อมในกำรรักษำ
๒,๖๕๐,๐๐๐
อำณำเขต ดินแดน ฐำนทรัพยำกร และโครงสร้ำง
พื้นฐำน
งบดาเนินงาน
๓๐,๗๑๐,๙๐๐
ค่ำตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
๒๒,๕๐๒,๙๐๐
ค่ำสำธำรณูปโภค
๘,๒๐๘,๐๐๐
งบลงทุน
๑๒,๓๖๘,๒๐๐
ค่ำครุภันฑ์คอมพิวเตอร์
๒,๘๘๖,๐๐๐
ค่ำครุภัณฑ์อื่น ๆ
๙,๔๘๒,๒๐๐
แผนงานยุทธศาสตร์ป้ องกั น
รวม ๑๙,๖๗๖,๓๐๐
และแก้ ไขปั ญหาที่มีผลกระทบ โครงการรักษาความมั่นคงและป้องกันภัยคุกคาม
๑๕,๖๗๖,๓๐๐
ต่อความมั่นคง
ข้ามชาติความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล
กำรดำเนินโครงกำรรักษำควำมมั่นคงและ
๔,๗๙๒,๐๐๐
ป้องกันภัยคุกคำมข้ำมชำติควำมมั่นคงทำงทะเล
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แผนงาน

แผนงาน

วงเงินงบประมาณแผ่นดิน
(บาท)
กำรขับเคลื่อนโครงกำรสำคัญ (Flagship
๔,๙๘๔,๓๐๐
Project)
กำรขับเคลื่อนนโยบำยและแผนระดับชำติ
๕,๙๐๐,๐๐๐
ว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ
โครงการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ
๔,๐๐๐,๐๐๐
แผนงานบุ ค ลากรภาครั ฐ
รวม ๗๔,๗๐๔,๙๐๐
(ด้านความมั่นคง)
งบบุคลากร
๗๓,๙๖๙,๕๐๐
เงินเดือน
๖๑,๓๒๒,๖๐๐
ค่ำจ้ำงประจำ
๓,๕๑๗,๘๐๐
ค่ำตอบแทนพนักงำนรำชกำร
๙,๑๒๙,๑๐๐
งบดาเนินงาน
๗๓๕,๔๐๐
ค่ำเช่ำบ้ำน
๑๔๔,๐๐๐
ค่ำตอบแทนพิเศษข้ำรำชกำรและลู กจ้ ำง
๒๘๐,๙๐๐
ประจำที่ได้เงินเดือนเต็มขั้น
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
๒๙๔,๘๐๐
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
๑๕,๗๐๐
แผนงานบู รณาการขั บเคลื่อน
รวม ๔๙,๑๙๐,๗๐๐
การแก้ ไขปั ญหาและพั ฒ นา
โครงกำรเพิ่ ม ประสิ ทธิ ภำพงำนข่ำ วกรอง
๑,๗๑๑,๕๐๐
จังหวัดชายแดนภาคใต้
และบูรณำกำรฐำนข้อมูลควำมมั่นคงพื้นที่จังหวัด
ชำยแดนภำคใต้
โครงกำรแสวงหำทำงออกจำกควำมขั ดแย้ ง
๔,๔๖๑,๑๐๐
โดยสันติวิธี
โครงกำรพัฒนำและปรับปรุงประสิทธิภำพ
๔๓,๐๑๘,๑๐๐
ด้วยหลักธรรมำภิบำล
๑. กำรขับเคลื่อน กำกับ และติดตำม
ผลตำมแผนปฏิ บั ติ ก ำรป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หำ
๗,๐๐๐,๐๐๐
ควำมไม่ ส งบใน จชต. ตำมแผนแม่ บ ท ภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง
๒. กำรสร้ ำ งควำมเข้ ำ ใจกำรด ำเนิ น
๑,๖๖๗,๕๐๐
นโยบำยของรัฐและเรื่องสิ ทธิมนุษ ยชนโดยกลไก
ของรัฐบำล
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แผนงาน

แผนงาน

วงเงินงบประมาณแผ่นดิน
(บาท)

๓. กำรอำนวยกำร ประสำนงำน นำ
นโยบำยกำรบริ ห ำรกำรพั ฒ นำจั ง หวั ด ชำยแดน
ภำคใต้ไปสู่กำรปฏิบัติ
๔. ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยในกำรปฏิ บั ติ ง ำนพื้ น ที่
จังหวัดชำยแดนภำคใต้
๕. กำรสนั บ สนุ น กลไกพิ เ ศษในกำร
ขับเคลื่อนงำนโดยควำมร่วมมือของภำครัฐกับภำค
ส่วนที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่จังหวัด
๖. กำรติ ด ตำมประเมิ น ในระดั บ
ยุทธศำสตร์ทั้งในและนอกประเทศเพื่อสนับสนุ น
แผนปฏิบั ติ กำรด้ ำ นกำรป้ องกัน และแก้ไ ขปั ญหำ
ควำมไม่สงบในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒๕๖๕

๖,๐๐๒,๐๐๐

๑๕,๗๗๐,๐๐๐
๘,๕๐๐,๐๐๐

๔,๐๗๘,๖๐๐

มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
สำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ ได้กำหนดเป้ำหมำยกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ซึ่งอ้ำงอิงตำม
เป้ำหมำยประสิทธิภำพกำรเบิกจ่ำยงบประมำณที่รัฐบำลกำหนด โดยจำแนกรำยไตรมำส ดังนี้
แผนงาน
รวม
แผนงำนพื้นฐำนฯ
แผนงำนยุทธศำสตร์ฯ
แผนงำนบูรณำกำรฯ
แผนงำนบุคลำกรฯ
รวม

๖๘,๑๒๖,๙๐๐
๑๙,๖๗๖,๓๐๐
๔๙,๑๙๐,๗๐๐
๗๔,๗๐๔,๙๐๐
๒๑๑,๖๙๘,๘๐๐

เป้าหมายรายไตรมาส
๑
๒
๓
(ร้อยละ ๓๕) (ร้อยละ ๒๕) (ร้อยละ ๒๕)
๒๓,๘๔๔,๔๑๕
๖,๘๘๖,๗๐๕
๑๗,๒๑๖,๗๔๕
๑๘,๖๗๖,๒๒๕
๗๔,๐๙๔,๕๘๐

๑๗,๐๓๑,๗๒๕
๔,๙๑๙,๐๗๕
๑๒,๒๙๗,๖๗๕
๑๘,๖๗๖,๒๒๕
๕๒,๙๒๔,๗๐๐

๔
(ร้อยละ ๑๕)

๑๗,๐๓๑,๗๒๕ ๑๐,๒๑๙,๐๓๕
๔,๙๑๙,๐๗๕ ๒,๙๕๑,๔๔๕
๑๒,๒๙๗,๖๗๕ ๗,๓๗๘,๖๐๕
๑๘,๖๗๖,๒๒๕ ๑๘,๖๗๖,๒๒๕
๕๒,๙๒๔,๗๐๐ ๓๑,๗๕๔,๘๒๐

