-1แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2564
สบค.กอ.รมน.

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

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

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

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

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

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

วงเงินจัดสรร
ป 2564

๑. งบบุคลากร

สบค.กอ.รมน.

๘๐,๙๔๑,๐๐๐

๒. งบดําเนินงาน

สบค.กอ.รมน.

๑๓,๕๘๒,๕๐๐

๓. งบรายจายอื่น

สบค.กอ.รมน.

๙๘๘,๘๐๐

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม/รายการปฏิบัติ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

๑. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ดานความมั่นคง)

๙๓,๘๓๗,๑๐๐

1.1 รายการบุคลากรภาครัฐรักษาความสงบเรียบรอย
ภายในประเทศ

๙๓,๘๓๗,๑๐๐

งบบุคลากร

๘๐,๙๔๑,๐๐๐

1. เงินเดือนขาราชการ

สบค.กอ.รมน.

๔๘,๖๗๓,๑๐๐

๒. เงินประจําตําแหนง

สบค.กอ.รมน.

๓,๐๕๖,๔๐๐

๓. คาตอบแทนพนักงานราชการ

สบค.กอ.รมน.

๑๗,๔๖๑,๗๐๐

๔. คาจางลูกจางชั่วคราว

สบค.กอ.รมน.

๑๑,๔๔๘,๙๐๐

๕. คา พ.ส.ร. ขาราชการ

สบค.กอ.รมน.

๓๐๐,๙๐๐

หมายเหตุ

-7หนวยรับผิดชอบ

วงเงินจัดสรร
ป 2564
๑๒,๘๙๖,๑๐๐

๑. คาเชาบาน

สบค.กอ.รมน.

๑,๘๙๖,๐๐๐

๒. คาตอบแทนการปฏิบัติราชการของขาราชการ กอ.รมน.

สบค.กอ.รมน.

๗,๙๔๔,๕๐๐

สบค.กอ.รมน.

๙๗๔,๓๐๐

๔. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

สบค.กอ.รมน.

๑,๐๗๓,๘๐๐

๕. เงินสมทบกองทุนทดแทน

สบค.กอ.รมน.

๔๗,๕๐๐

๖. คาตอบแทนที่ปรึกษา

สบค.กอ.รมน.

๙๖๐,๐๐๐

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม/รายการปฏิบัติ
งบดําเนินงาน

๓. คาตอบแทนพิเศษกรณีเงินเดือนเต็มขั้นของขาราชการ
และลูกจาง

2. แผนงานพื้นฐานดานความมั่นคง

๑,๖๗๕,๒๐๐

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบรอย
ภายใน
กิจกรรมที่ 1 : งานอํานวยการ ประสานงานและเสริมการ
ปฏิบัติของหนวยงานภาครัฐ
งบรายจายอื่น

๑,๖๗๕,๒๐๐
๙๘๘,๘๐๐
๙๘๘,๘๐๐

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

๖๗๕,๐๐๐
สบค.กอ.รมน.

75,000

สบค.กอ.รมน.

150,000

สบค.กอ.รมน.

450,000
๓๑๓,๘๐๐

สบค.กอ.รมน.

๒๐๙,๐๐๐

สบค.กอ.รมน.

๑๐๔,๘๐๐

หมายเหตุ
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กิจกรรมที่ ๓ งบกําลังพลและทรงชีพ

วงเงินจัดสรร
ป 2564
๖๘๖,๔๐๐

งบดําเนินงาน

๖๘๖,๔๐๐

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม/รายการปฏิบัติ

๑. คาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถประจําตําแหนง

หนวยรับผิดชอบ

สบค.กอ.รมน.

หมายเหตุ

๖๘๖,๔๐๐

ประมาณการวงเงินงบประมาณทั้งหมด ๙๕,๕๑๒,๓๐๐ บาท (เกาสิบหาลานหาแสนหนึ่งหมื่นสองพันสามรอยบาทถวน)

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

