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แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2564 

สบค.กอ.รมน. 

สวนที่ ๑ บทสรปุผูบรหิาร 

 แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔ ของสํานักบริหารงานบุคคล กองอํานวยการ   
รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จัดทําข้ึนโดยมีกรอบแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ ไดแก ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ 
ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒       
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  แผนปฏิรูปประเทศ นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ (พ.ศ. 
๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) เพื่อกอใหเกิดการเช่ือมโยงในทิศทางเดียวกันอยางเปนรูปธรรมและสอดคลองกับบริบท 
ท่ีเปล่ียนแปลงไป    มากข้ึน เพื่อมุงสูการพัฒนาอยางยั่งยืนท่ีแทจริง จากการวิเคราะหและการมีสวนรวมภายใน
หนวยไดมีการพัฒนา วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย ตัวช้ีวัด และแนวทางการพัฒนาในแผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ ๒๕๖๔    อยางตอเนื่อง สําหรับกลยุทธ/แนวทางพัฒนา ไดใชแผนแมบทยอย เปนกลยุทธ/แนวทาง
พัฒนาของหนวย ตามท่ีรัฐบาลไดใชหลักการ ทางวิชาการ และประสบการณจากบุคลากรท้ังประเทศจัดทําข้ึน  
อันเปนผลใหมีความสอดคลองตามท่ียุทธศาสตรชาติดานความมั่นคงไดกําหนดไว คือ “ประเทศชาติมั่นคง 
ประชาชนมีความสุข” โดยมีเปาหมายสําคัญ ประกอบดวย ประชาชนอยูดี กินดี และมีความสุข บานเมืองมี 
ความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ 

วิสัยทัศนของสวนราชการ 
  สํานักบริหารงานบุคคล กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เปนองคกรหลัก 
ในการกําหนดนโยบาย วางแผน อํานวยการ ดําเนินการ และประสานงานเกี่ยวกับงานธุรการ และงานดาน
บุคลากรของ กอ.รมน. 

พันธกิจของสวนราชการ 
  1. กําหนดนโยบาย วางแผน อํานวยการ ประสานงาน และกํากับดูแลเกี่ยวกับกิจการดานบุคลากร
ของ  กอ.รมน. 
  2. ดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ คําส่ัง ประกาศ แถลงการณ และแบบธรรมเนียม    
ดานบุคลากรของ กอ.รมน. 
  3. ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการบุคลากร การรักษาสถานภาพ การบรรจุ แตงต้ัง 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. ปฏิบัติงานรวมกับสวนราชการอื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย 

แผนปฏิบัติราชการเร่ือง  
    ๑. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองครวม 
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 สวนที่ ๒ ความสอดคลองกบัแผน ๓ ระดบั ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

 ๒.๑ ยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับท่ี ๑) 

  1. ยุทธศาสตรชาติ แผนระดับท่ี ๑ ยุทธศาสตรชาติ (๑) ดานความม่ันคง 

    ๑.๑ เปาหมาย   
                  ๑.๑.1 บานเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ 
 ๑.๒ สบค.กอ.รมน. สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร 1 ประเด็น  
                   ๑.๒.1 การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองครวม เพื่อใหกลไกสําคัญตาง ๆ 
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถสงเสริมและสนับสนุนการบริหารและพัฒนาประเทศไดอยางแทจริงเปน
รูปธรรม มีการใชหลักธรรมาภิบาล และการบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด และมีประสิทธิภาพ สามารถขจัด
ปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบอยางจริงจัง เกิดความมั่นใจไดวา หนวยงานรับผิดชอบท้ังหลักและรองพรอม
รับมือกับภัยคุกคาม ทุกรูปแบบท้ังในปจจุบันและอนาคต  
 ๑.๓ การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
  ๑.๓.1 บานเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ เพื่อเรงรัดดําเนินการแกไขปญหา     
ดานความมั่นคงทุกมิติและทุกระดับ ท่ีมีอยูในปจจุบันอยางจริงจังใหหมดไปในท่ีสุด พรอมท้ังพัฒนากลไกเฝาระวัง    
แจงเตือน ปองกัน และแกไขปญหาดานความมั่นคง ท่ีอาจจะเกิดข้ึนใหมอยางเปนรูปธรรม รวมถึงพิทักษรักษาไว    
ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย เอกราช อธิปไตย บูรณภาพแหงอาณาเขตและเขตท่ีประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย เกียรติภูมิ
และผลประโยชนของชาติ ความมั่นคงของรัฐ และความสงบเรียบรอยของประชาชน และการพัฒนาประเทศ 
ตามท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย โดยมีแนวคิดในการดําเนินการท่ีสําคัญ คือ การวิเคราะห 
และระบุสาเหตุที่แทจริงของปญหาในแตละเรื ่องใหชัดเจน วางแผนบูรณาการในการแกไขปญหาตามลําดับ 
ความเรงดวน  ของปญหา มีการติดตามตรวจสอบท่ีเปนรูปธรรม ตลอดจนพัฒนากลไกในการเฝาระวัง แจงเตือน 
ปองกัน และแกไขปญหาท้ังท่ีมีอยูในปจจุบันและอาจจะเกิดข้ึนใหมใหชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 

  ๒. ยุทธศาสตรชาติ แผนระดับท่ี ๒ 

 ๒.๑ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นท่ี ๑ ความม่ันคง 
  2.1.๑ เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ 
  2.1.๑.1 บานเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ เพื่อเรงรัดดําเนินการแกไข
ปญหาดานความมั่นคงทุกมิติและทุกระดับ ท่ีมีอยูในปจจุบันอยางจริงจังใหหมดไปในท่ีสุด พรอมท้ังพัฒนากลไก    
เฝาระวัง แจงเตือน ปองกัน และแกไขปญหาดานความมั่นคงท่ีอาจจะเกิดข้ึนใหมอยางเปนรูปธรรม รวมถึงพิทักษรักษา
ไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย เอกราช อธิปไตย บูรณภาพแหงอาณาเขตและเขตท่ีประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย
เกียรติภูมิและผลประโยชนของชาติ ความมั่นคงของรัฐ และความสงบเรียบรอยของประชาชน และการพัฒนาประเทศ 
ตามท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย โดยมีแนวคิดในการดําเนินการท่ีสําคัญ คือ การวิเคราะหและ
ระบุสาเหตุท่ีแทจริงของปญหาในแตละเรื่องใหชัดเจน วางแผนบูรณาการในการแกไขปญหาตามลําดับความเรงดวนของ
ปญหา มีการติดตามตรวจสอบท่ีเปนรูปธรรม ตลอดจนพัฒนากลไกในการเฝาระวัง แจงเตือน ปองกัน และแกไขปญหา
ท้ังท่ีมีอยูในปจจุบันและอาจจะเกิดข้ึนใหมใหชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 
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                 ๒.2 แผนการปฏิรูปประเทศ ตองดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ 
ประกอบดวย ประเทศชาติมีความสงบเรียบรอย มีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข เปนธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียม
กัน  เพื่อขจัดความเหล่ือมลํ้า มีคุณภาพชีวิตท่ีดี และมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ ท้ังนี้ 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 ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
  ๒.๒.๗ ดานสาธารณสุข  
  ๒.๒.๘ ดานส่ือสารมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ๒.๒.๙ ดานสังคม 
  ๒.๒.๑๐ ดานพลังงาน 
  ๒.๒.๑๑ ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต   
  ๒.๒.๑๒ ดานการศึกษา 

  สบค.กอ.รมน. มีแผนท่ีเกี่ยวของดานการบริหารราชการแผนดิน มีวัตถุประสงค เพื่อ  
   (๑) สรางระบบบริหารงานบุคคลภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน 
สามารถตอบสนองความตองการและความคาดหวังของประชาชนท่ีหลากหลายไดอยางมีประสิทธิภาพ 
(Customized Public Service) 
   (๒) พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลหนวยงาน-ภาครัฐใหทันสมัย กะทัดรัด 
ปรับตัวไดทันตอการเปล่ียนแปลง (Agile Struture) และระบบงานภาครัฐผลสัมฤทธิ์สูง 

        ๒.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
 ๒.๓.๑ วัตถุประสงค   
    2.3.1.1 เพื่อวางรากฐานใหคนไทยเปนคนท่ีสมบูรณ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ
วินัยมีคานิยมท่ีดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุน ตลอดจนเปน
คนเกง ท่ีมีทักษะความรูความสามารถและพัฒนาตนเองไดตอเนื่องตลอดชีวิต 
    2.3.1.2 เพื่อใหคนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมไดรับความเปนธรรม
ในการเขาถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพ ผูดอยโอกาสไดรับการพัฒนาศักยภาพ รวมท้ังชุมชน               
มีความเขมแข็งพึ่งพาตนเองได 
 2.3.1.3 เพื่อใหเศรษฐกิจเขมแข็ง แขงขันได มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน         
สรางความเขมแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม โดยการใชนวัตกรรมท่ีเขมขนมากข้ึน         
สรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสรางความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ํา 
 2.3.1.4 เพื่อรักษาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดลอมให
สามารถสนับสนุนการเติบโตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมและการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 
 2.3.1.5 เพื่ อใหการบริหารราชการแผนดินมีประสิทธิภาพ โปรงใส ทันสมัย และ 
มีการทํางาน  เชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 
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 2.3.1.6 เพื่อใหมีการกระจายความเจริญไปสูภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมือง    
เพื่อรองรับการพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม 
 2.3.1.7 เพื่อผลักดันใหประเทศไทยมีความเช่ือมโยง (Connectivity) กับประเทศตาง ๆ  
ท้ังในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติไดอยางสมบูรณและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังใหประเทศไทยมีบทบาท
นําและสรางสรรคในดานการคา การบริการ และการลงทุนภายใตกรอบความรวมมือตาง ๆ 

 สบค.กอ.รมน. มีวัตถุประสงคท่ีเกี่ยวของ คือ ขอ 2.3.1.1 เพื่อวางรากฐานใหคนไทยเปน
คนท่ีสมบูรณ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยมีคานิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและ
สุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุน ตลอดจนเปนคนเกง ท่ีมีทักษะความรูความสามารถและพัฒนาตนเองไดตอเนื่อง
ตลอดชีวิต 

 2.3.2 เปาหมาย  
  2.3.2.1 คนไทยท่ีมีคุณลักษณะเปนคนไทยท่ีสมบูรณ 
  2.3.2.2 การลดความเหล่ือมลํ้าทางดานรายไดและความยากจน 
  2.3.2.3 ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันได 
  2.3.2.4 ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดลอมสามารถสนับสนุนการเติบโต 
ท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม มีความมั่นคง อาหาร พลังงาน และน้ํา 
  2.3.2.5 มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สรางภาพลักษณ
ดีและเพิ่มความเช่ือมั่นของนานาชาติตอประเทศไทย 
  2.3.2.6 มีระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรงใส ตรวจสอบได 
กระจายอํานาจและมีสวนรวมจากประชาชนเปาหมาย 

 สบค.กอ.รมน. มีเปาหมายท่ีเกี่ยวของ คือ ขอ 2.3.2.6 มีระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีมี
ประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรงใส ตรวจสอบได กระจายอํานาจและมีสวนรวมจากประชาชนเปาหมาย 

  ๒.๓.๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ ประกอบดวย ๑๐ ยุทธศาสตร ซึ่งเกี่ยวของกับ
ภารกิจ ของ สบค.กอ.รมน. ๒ ยุทธศาสตร ดังนี้ 
  ยุทธศาสตรท่ี ๑ การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษยใหความสําคัญกับ        
การวางรากฐาน การพัฒนาคนใหมีความสมบูรณ เพื่อใหคนไทยมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ีดี 
ของสังคม ไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง มีสุขภาวะ 
ท่ีดีข้ึน คนทุกชวงวัยมีทักษะ ความรูและความสามารถเพิ่มข้ึน รวมท้ังสถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งและมีสวน
รวม ในการพัฒนาประเทศเพิ่มข้ึน 
  ยุทธศาสตรท่ี ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาล ในสังคมไทย เรงปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจัง โดยมุงเนนในเรื่อง
การลดสัดสวนคาใชจายดานบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการใหบริการของภาครัฐ 
รวมท้ัง ประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่ีดีขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน การปรับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริตใหอยู ในระดับท่ีดี ข้ึน และการลดจํานวน 
การดําเนินคดีกับผูมิไดกระทําความผิด 
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 ๒.๔ นโยบายและแผนระดับชาติ วาดวยความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕)         
(๔ เปาหมาย, ๑๖ นโยบาย, ๑๙ แผน) 

  ๒.๔.๑ เปาหมายและแนวทางการดําเนินการ ๔ เรื่อง ไดแก การเสริมสรางความมั่นคงของ
สถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 ๒.๔.๒ นโยบายความมั่นคงแหงชาติ จํานวน ๑๖ ดาน  
  สบค.กอ.รมน. มีนโยบายท่ีเกี่ยวของ ท่ีสําคัญไดแก 
   นโยบายท่ี ๑ เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
   นโยบายท่ี ๘ เสริมสรางความเขมแข็งและภูมิคุมกันความมั่นคงภายใน 
   นโยบายท่ี ๙ เสริมสรางความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริตคอรรัปชัน 
 ๒.๔.๓ แผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ  
   แผนท่ี ๑ การเสริมสรางความมั่นคงของมนุษย 
   แผนท่ี ๓ การเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติภายใตการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
  สบค.กอ.รมน. มีแผนท่ีเกี่ยวของ ไดแก 
   แผนท่ี ๑ การเสริมสรางความมั่นคงของมนุษย 
       แผนท่ี ๓ การเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติภายใตการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

สวนที่ ๓ สาระสําคัญแผนปฏิบัติราชการ 

  ๑.วิสัยทัศนของสวนราชการ 
 สํานักบริหารงานบุคคล กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เปนองคกรหลัก 

ในการกําหนดนโยบาย วางแผน อํานวยการ ดําเนินการ และประสานงานเกี่ยวกับงานธุรการ และงานดาน
บุคลากร ของ กอ.รมน. 

  ๒. พันธกิจของสวนราชการ 
    ๒.1 กําหนดนโยบาย วางแผน อํานวยการ ประสานงาน และกํากับดูแลเกี่ยวกับกิจการ 
ดานบุคลากรของ กอ.รมน. 
    ๒.2 ดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ คําส่ัง ประกาศ แถลงการณ และแบบธรรมเนียม
ดานบุคลากรของ กอ.รมน. 
    ๒.3 ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการบุคลากร การรักษาสถานภาพ การบรรจุ แตงต้ัง โอน 
ยาย และการชวยราชการของขาราชการ ลูกจาง และพนักงานราชการ ของ กอ.รมน. 
    ๒.4 จัดทําแผนงาน โครงการ และงบประมาณดานบุคลากรของ กอ.รมน. 
    ๒.5 ดําเนินการดานสิทธิบุคลากร การพัฒนาและรักษาขวัญ และสวัสดิการของบุคลากรของ  
กอ.รมน. 
    ๒.6 ดําเนินการพัฒนาบุคลากร และการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรของ กอ.รมน. 
    ๒.7 ดําเนินการดานการปกครอง การรักษาวินัย และการพิจารณาความผิดของบุคลากรของ กอ.รมน. 
    ๒.8 รับผิดชอบงานการจัดการภายในสํานักงาน งานพิธีภายใน กอ.รมน. 
    ๒.9 ปฏิบัติงานรวมกับสวนราชการอื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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   ๓. แผนปฏิบัติราชการ : การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองครวม 

  ๔. รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ : การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองครวม 
 ๔.๑.๑ แนวทางการพัฒนา  
  ๔.๑.1.1 บูรณาการกลไกการบริหารจัดการความมั่นคง 

                 ๔.๑.1.2 บูรณาการขอมูลดานความมั่นคง 
 ๔.๑.2 เปาหมาย กลไกการบริหารจัดการความมั่นคง มีประสิทธิภาพสูงข้ึน ตัวช้ีวัดคือระดับ
ประสิทธิภาพการดําเนินงานของหนวยงานดานการจัดการความมั่นคง รอยละ ๘๐ 
 ๔.๒.๓ แผนงาน/โครงการ สําคัญ   
    ๔.๒.๓.๑ การขับเคล่ือนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอํานวยการรักษาความม่ันคง      
ตาม พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 
    ๔.๒.๓.๒ การบริหารจัดการขอมูลดานความมั่นคงของ กอ.รมน. 

5. ประมาณการวงเงินประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔ จํานวน ๙๕,๕๑๒,๓๐๐ บาท  
 

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม/รายการปฏิบัติ หนวยรับผิดชอบ วงเงินจัดสรร หมายเหตุ 
ป 2564 

รวมงบประมาณท้ังสิ้น       

๑. งบบุคลากร สบค.กอ.รมน. ๘๐,๙๔๑,๐๐๐  

๒. งบดําเนินงาน สบค.กอ.รมน. ๑๓,๕๘๒,๕๐๐  

๓. งบรายจายอื่น สบค.กอ.รมน. ๙๘๘,๘๐๐  

๑. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ดานความม่ันคง)  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. คาจางลูกจางช่ัวคราว สบค.กอ.รมน. ๑๑,๔๔๘,๙๐๐  

  ๕. คา พ.ส.ร. ขาราชการ สบค.กอ.รมน. ๓๐๐,๙๐๐  
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แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม/รายการปฏิบัติ หนวยรับผิดชอบ วงเงินจัดสรร หมายเหตุ 
ป 2564 

งบดําเนินงาน  ๑๒,๘๙๖,๑๐๐  

  ๑. คาเชาบาน สบค.กอ.รมน. ๑,๘๙๖,๐๐๐  

  ๒. คาตอบแทนการปฏิบัติราชการของขาราชการ กอ.รมน. สบค.กอ.รมน. ๗,๙๔๔,๕๐๐  

  ๓. คาตอบแทนพิเศษกรณีเงินเดือนเต็มข้ันของขาราชการ
และลูกจาง 

สบค.กอ.รมน. ๙๗๔,๓๐๐  

  ๔. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม สบค.กอ.รมน. ๑,๐๗๓,๘๐๐  

  ๕. เงินสมทบกองทุนทดแทน สบค.กอ.รมน. ๔๗,๕๐๐  

  ๖. คาตอบแทนท่ีปรึกษา สบค.กอ.รมน. ๙๖๐,๐๐๐  

2. แผนงานพื้นฐานดานความม่ันคง   ๑,๖๗๕,๒๐๐   

ผลผลิต : การรักษาความม่ันคงและความสงบเรียบรอย
ภายใน 

  ๑,๖๗๕,๒๐๐   

กิจกรรมท่ี 1 : งานอํานวยการ ประสานงานและเสริมการ
ปฏิบัติของหนวยงานภาครัฐ 

  ๙๘๘,๘๐๐   

งบรายจายอื่น   ๙๘๘,๘๐๐   

  1. การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  ๖๗๕,๐๐๐   

      1.1 รายการฝกอบรมจริยธรรม สบค.กอ.รมน. 75,000   

      1.2 รายการจัดสงขาราชการไปอบรมและการจัดการ
บรรยายพิเศษเพื่อพัฒนาระบบบริหารงาน กอ.รมน. 

สบค.กอ.รมน. 150,000   

      1.๓ รายการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเสริมสราง
ความรูและทักษะการปฏิบัติงาน 

สบค.กอ.รมน. 450,000  

  ๒. การอํานวยการและบริหารจัดการอื่น ๆ  ๓๑๓,๘๐๐  

      ๒.1 รายการคาตอบแทนกรรมการผูอาน ตรวจและ
ประเมินผลงาน 

สบค.กอ.รมน. ๒๐๙,๐๐๐   

      ๒.๒ รายการคาเบ้ียประชุมคณะกรรมการขาราชการ 
พลเรือน 

สบค.กอ.รมน. ๑๐๔,๘๐๐  
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แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม/รายการปฏิบัติ หนวยรับผิดชอบ วงเงินจัดสรร หมายเหตุ 
ป 2564 

กิจกรรมท่ี ๓ งบกําลังพลและทรงชีพ  ๖๘๖,๔๐๐  

งบดําเนินงาน  ๖๘๖,๔๐๐  

  ๑. คาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถประจําตําแหนง สบค.กอ.รมน. ๖๘๖,๔๐๐  

 

ประมาณการวงเงินงบประมาณท้ังหมด ๙๕,๕๑๒,๓๐๐ บาท (เกาสิบหาลานหาแสนหนึ่งหมื่นสองพันสามรอยบาทถวน) 
 

 

 

 

 

 

ตรวจถูกตอง 

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

 
 




