ภาพรวมการจัดสรรงบประมาณตาม พ.ร.บ.งบประมาณฯ ลงสูแ่ ผนปฏิบัติราชการ กรมประชาสัมพันธ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
พ.ร.บ. งบประมาณ พ.ศ.2559
ลาดับ
ที่

จานวน
(บาท)

รายการค่าใช้จ่าย

รวมทั้งสิ้น

การใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติราชการ กปส. ประจาปี 2559
ภารกิจยุทธศาสตร์
โครงการ

2,847,225,100

ภารกิจพื้นฐาน
จานวน
(บาท)

รายการ

1,250,509,200

หมายเหตุ
จานวน
(บาท)

1,596,715,900

ผลผลิต : ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่สู่สาธารณะ
1 งบบุคลากร
1.1
1.2
1.3
2

เงินเดือน
ค่าจ้างประจา
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
งบดาเนินงาน

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
2.1.1 ค่าอาหารทาการนอกเวลา
2.1.2 ค่าเช่าบ้าน
2.1.3 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ

883,095,000
716,196,400
56,099,600
110,799,000
745,034,100
315,456,600
10,000,000

883,095,000
716,196,400
56,099,600
110,799,000

สมทบการจัดสรรแผนปฏิบัติฯ

618,726,900
189,149,400
10,000,000

126,307,200
126,307,200

14,854,800

ค่าเช่าบ้าน

3,000,000

สมทบการจัดสรรแผนปฏิบัติฯ

2.1.4 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

20,000 โครงการจัดทาร่างนโยบายและ
แผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ

20,000

2.1.5 ค่าตอบแทนวิทยากร

46,200 โครงการจัดทาร่างนโยบายและ
แผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ

46,200

2.1.6 ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานใน
จังหวัดชายแดนใต้

งบบุคลากร
เงินเดือน
ค่าจ้างประจา
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

คชจ.ดาเนินงานตามภารกิจ
ส.ปชส. 76 จว.

14,854,800

ทุกสานัก/กอง

3,000,000

คชจ.ดาเนินงานตามภารกิจ
ส.ปชส. 76 จว.
สนผ.
สนผ.

2,082,000

ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานใน
จังหวัดชายแดนใต้

2,082,000

2.1.7 ค่าตอบแทนพิเศษเหมาจ่ายแทนการ
จัดหารถประจาตาแหน่ง

304,800

ค่าตอบแทนพิเศษเหมาจ่ายแทน
การจัดหารถประจาตาแหน่ง

304,800

2.1.8 ค่าตอบแทนบุคลากรที่มีความรูภ้ าษา
ชนเผ่า

252,000

สมทบการจัดสรรแผนปฏิบัติฯ

252,000

2,500,000

สมทบการจัดสรรแผนปฏิบัติฯ

2.1.9 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ

ค่าบริหาร
จัดการ กปส.

ค่าบริหารจัดการ กปส.
ค่าบริหารจัดการ กปส.
คชจ.ดาเนินงานตามภารกิจ
ส.ปชส. 76 จว.

2,500,000 คชจ.ดาเนินงานตามภารกิจ ส.
ปชส. 76 จว.

พ.ร.บ. งบประมาณ พ.ศ.2559
ลาดับ
ที่

รายการค่าใช้จ่าย

การใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติราชการ กปส. ประจาปี 2559
จานวน
(บาท)

ภารกิจยุทธศาสตร์

ภารกิจพื้นฐาน

2.1.10 ค่าซ่อมยานพาหนะและขนส่ง

1,000,000

สมทบการจัดสรรแผนปฏิบัติฯ

จานวน
(บาท)
1,000,000

2.1.11 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

1,000,000

สมทบการจัดสรรแผนปฏิบัติฯ

1,000,000

คชจ.ดาเนินงานตามภารกิจ
ส.ปชส. 76 จว.

450,000

สมทบการจัดสรรแผนปฏิบัติฯ

450,000

คชจ.ดาเนินงานตามภารกิจ
ส.ปชส. 76 จว.

2.1.12 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง
2.1.13 ค่าเช่าทรัพย์สิน
2.1.14 ค่าจ้างเหมาบริการ

โครงการ

33,184,700

39,000,000

2. สมทบการจัดสรรแผนปฏิบัติฯ
ค่าจ้างเหมาบริการ

กคล. สทท. สปข.1 สปข.3
สปข.5 สปข.7 สปข.8

39,000,000

ทุกสานัก/กอง

2.1.16 ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม

500,000

2.1.19 ค่าใช้จ่ายบารุงรักษาอุปกรณ์การ
กระจายเสียงและภาพ
2.1.20 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ
2.1.21 ค่าใช้จ่ายผลิตเอกสาร
2.1.22 ค่าซื้อบริการข่าวในประเทศและ
ต่างประเทศ

คชจ.ดาเนินงานตามภารกิจ
ส.ปชส. 76 จว.

1. ค่าเช่าทรัพย์สิน

680,000 โครงการพัฒนาบุคลากร กปส. ประจาปี
2558

2.1.18 ค่าใช้จ่ายบารุงรักษาเครือ่ งปรับอากาศ

รายการ

33,184,700

2.1.15 ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

2.1.17 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

จานวน
(บาท)

หมายเหตุ

680,000

กกจ.
ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม

4,396,200

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

600,000

ค่าใช้จ่ายบารุงรักษา
เครือ่ งปรับอากาศ

3,500,000

ค่าใช้จ่ายบารุงรักษาอุปกรณ์การ
กระจายเสียงและภาพ

250,000 โครงการจัดทาร่างนโยบายและ
แผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ

250,000

61,000 โครงการจัดทาร่างนโยบายและ
แผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ

61,000

6,000,000 ค่าซื้อบริการข่าวในประเทศและ
ต่างประเทศ

6,000,000

500,000

กคล.

4,396,200

ค่าบริหารจัดการ กปส.

600,000
3,500,000

สลก.
สพท.
สนผ.
สนผ.
สทท.

พ.ร.บ. งบประมาณ พ.ศ.2559
ลาดับ
ที่

รายการค่าใช้จ่าย

2.1.23 ค่าใช้จ่ายดาเนินการด้านการ
ประชาสัมพันธ์ของรัฐ

การใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติราชการ กปส. ประจาปี 2559
จานวน
(บาท)

ภารกิจยุทธศาสตร์
โครงการ

119,250,000 การดาเนินงานแผนงาน/โครงการ
ตามแผนยุทธศาสตร์ กปส.
1. โครงการ ปชส.เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์

ภารกิจพื้นฐาน
จานวน
(บาท)
119,250,000

รายการ

หมายเหตุ
จานวน
(บาท)
สนผ. สพป. สปต. สทท.

18,250,100

สนผ.

2. โครงการ ปชส.ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

สนผ.

3. โครงการ ปชส.การปฏิรูปประเทศไทย

สนผ.

4. โครงการ ปชส.ส่งเสริมความเชื่อมั่น
นโยบายภาครัฐ

สนผ.

6. โครงการ ปชส. ค่านิยมหลักของคน
ไทย 12 ประการ

สนผ.

7. โครงการประชาสัมพันธ์บริหาร
จัดการทรัพยากรน้า

สพป.

9. โครงการ ปชส.เสริมสร้างภาพลักษณ์
ประเทศไทย

อยู่ระหว่างการ
จัดสรร

สปต.

9. โครงการ ปชส.รณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด (To Be Number
One)

2.1.24 วัสดุสานักงาน

2,500,000

สทท.

10. โครงการประชาสัมพันธ์การบริหาร
จัดการไม้มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน

สพป.

11. โครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์

สนผ.
สมทบการจัดสรรแผนปฏิบัติฯ

2,500,000

คชจ.ดาเนินงานตามภารกิจ
ส.ปชส. 76 จว.

พ.ร.บ. งบประมาณ พ.ศ.2559
ลาดับ
ที่

รายการค่าใช้จ่าย

การใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติราชการ กปส. ประจาปี 2559
จานวน
(บาท)

ภารกิจยุทธศาสตร์
โครงการ

ภารกิจพื้นฐาน
จานวน
(บาท)

รายการ

2.1.25 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น *

3,800,000

1. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
2. สมทบค่าใช้จ่ายดาเนินงานตาม
ภารกิจ ของ สานัก/กอง

2.1.26 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
2.1.27 วัสดุหนังสือ วารสาร และตารา

4,000,000
455,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
สมทบการจัดสรรแผนปฏิบัติฯ

2.1.28 วัสดุคอมพิวเตอร์
2.1.29 วัสดุเชื้อเพลิงเครือ่ งกาเนิดไฟ *

2.1.30 ค่าเช่ารถยนต์
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
ค่าน้าประปา
ค่าโทรศัพท์
ค่าไปรษณีย์
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

500,000
1,500,000

59,769,900
429,577,500
153,700,000
1,835,700
7,729,000
1,000,000
265,312,800

วัสดุคอมพิวเตอร์

หมายเหตุ
จานวน
(บาท)
471,000
กคล.
3,329,000 1. กคล. 1,170,000 บาท
2. สลก. 968,400 บาท
3. ส.ปชส. 76 จว. 86,600 บาท
4. จัดสรรเป็นค่าน้ามันเชื้อเพลิง
รถเช่า สนข. 1,104,000 บาท
4,000,000
455,000

สพท.
คชจ.ดาเนินงานตามภารกิจ
ส.ปชส. 76 จว.

500,000

ศสช.

1. วัสดุเชื้อเพลิงเครือ่ งกาเนิดไฟฟ้า

35,000

สลก.

2. สมทบค่าใช้จ่ายดาเนินงานตาม
ภารกิจ ของ สลก.

1,465,000

ค่าเช่ารถยนต์
ค่าสาธารณูปโภค
1. ค่าโทรศัพท์
2. ค่าน้าประปา
3. ค่าไปรษณีย์
4. ค่าไฟฟ้า
5. ค่าบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม

59,769,900
429,577,500
153,700,000
1,835,700
7,729,000
1,000,000
265,312,800

5.1 ค่าเช่าทรานสพอนเดอร์
ดาวเทียม ระบบ C - Band แบบ
เต็มเวลา (โทรทัศน์อนาล็อก)

68,702,431

5.2 ค่าเช่าทรานสพอนเดอร์
ดาวเทียม ระบบ C - Band แบบ
เต็มเวลา (โทรทัศน์ดิจิทัล)

60,000,000

สลก.
ค่าบริหาร
จัดการ กปส.
ค่าบริหาร
จัดการ กปส.

สพท./ศสช.

สพท.

สพท.

พ.ร.บ. งบประมาณ พ.ศ.2559
ลาดับ
ที่

รายการค่าใช้จ่าย

การใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติราชการ กปส. ประจาปี 2559
จานวน
(บาท)

ภารกิจยุทธศาสตร์
โครงการ

ภารกิจพื้นฐาน
จานวน
(บาท)

รายการ
5.3 ค่าเชื่อมโยงเครือข่ายและ
บริการอินเทอร์เน็ต สาหรับ
หน่วยงานกรมประชาสัมพันธ์
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

3

งบลงทุน

863,744,000

3.1 พัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศเพื่อรักษาประสิทธิภาพการ
ให้บริการ เขตพญาไท จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

31,560,000 โครงการพัฒนาระบบความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศเพื่อรักษา
ประสิทธิภาพการให้บริการ

3.2 จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน
เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1
ระบบ

13,800,000

หมายเหตุ
จานวน
(บาท)
32,610,369
ศสช.

5.4 ค่าเช่าเชื่อมโยงสัญญาณ
โทรทัศน์ระหว่างประเทศ

10,600,000

5.5 ค่าเช่าโครงข่ายบริการ
คมนาคมเชื่อมโยงสัญญาณ
โทรทัศน์ดิจิทัล บริษัท กสท.
โทรคมนาคม จานวน 39 สถานี

39,000,000

5.6 เช่าบริการสิ่งอานวยความ
สะดวกสถานีโทรทัศน์ TPBS
และ อสมท. จานวน 39 สถานี

39,000,000

5.7 ค่าเช่าบริการโครงข่ายเพื่อ
ดาเนินการตามหลักเกณฑ์การ
เผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้
บริการเป็นการทั่วไป Must Carry

15,400,000

771,460,000

สพท.

สพท.

สพท.

สพท.
92,284,000

31,560,000
ศสช.
โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ให้บริการประชาชน

13,800,000
ศสช.

พ.ร.บ. งบประมาณ พ.ศ.2559
ลาดับ
ที่

รายการค่าใช้จ่าย

3.3 ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์หลักเพื่อ
บูรณาการข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชน
เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1
ระบบ
3.4 การเปลี่ยนผ่านการส่งโทรทัศน์ระบบ
อนาล็อก ระยะที่ 3 1 ระบบ
3.5 ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
ระบบ เอฟเอ็ม เขตพญาไท จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

การใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติราชการ กปส. ประจาปี 2559
จานวน
(บาท)

ภารกิจยุทธศาสตร์
โครงการ

ภารกิจพื้นฐาน
จานวน
(บาท)

20,000,000

รายการ
โครงการปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์
หลักอุปกรณ์ระบบงานเพื่อบูรณา
การข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชน
จานวน 1 ระบบ

703,900,000 โครงการเปลี่ยนผ่านการส่งโทรทัศน์
ระบบอนาล็อก ระยะที่ 3 จานวน 1
ระบบ

หมายเหตุ
จานวน
(บาท)
20,000,000
ศสช.

703,900,000
สพท.

21,000,000 1. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ส่งวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.
พะเยา

7,000,000

2. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ส่งวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.
บึงกาฬ

7,000,000

3. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ส่งวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.
ภูเก็ต

7,000,000

สพท.

สพท.

สพท.

3.6 รถปฏิบัติการระบบเสียงนอกสถานที่
สาหรับงานพระราชพิธี เขตพญาไท
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 คัน

5,000,000 โครงการรถปฏิบัติการระบบเสียงนอก
สถานที่สาหรับงานพระราชพิธี 1 คัน

5,000,000

3.7 อุปกรณ์ผลิตรายการโทรทัศน์พร้อม
ชุดตัดต่อ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่ง
ประเทศไทย เขตพญาไท จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 2 ชุด

10,000,000 1. โครงการจัดหาอุปกรณ์ผลิตรายการ
โทรทัศน์พร้อมชุดตัดต่อ สถานีวิทยุ
โทรทัศน์แห่งประเทศไทย (สทท.)
จานวน 2 ชุด

10,000,000

สพท.

สทท.

พ.ร.บ. งบประมาณ พ.ศ.2559
ลาดับ
ที่

รายการค่าใช้จ่าย

3.8 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและ
สิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย
ต่ากว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ

การใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติราชการ กปส. ประจาปี 2559
จานวน
(บาท)
19,709,000

3.8.1 (1) บ้านพักอาศัยสถานีวิทยุ
กระจายเสียงแห่งประเทศไทย
ตาบลด่านซ้าย อาเภอด่านซ้าย
จังหวัดเลย 1 แห่ง

5,898,000

3.8.2 (2) บ้านพักอาศัยสถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
ตาบลเกาะหลัก อาเภอเมือง จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง

8,847,000

3.8.3 (3) บ้านพักอาศัยสถานีวิทยุ
กระจายเสียงแห่งประเทศไทย
ตาบลในเมือง อาเภอเมือง
จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง

4,964,000

3.9 อาคารที่พักอาศัย ขนาด 24 ครอบครัว
สานักประชาสัมพันธ์เขต 7 อาเภอ
เมือง จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง

23,850,000

3.10 อาคารสถานีเครือ่ งส่งวิทยุโทรทัศน์
แห่งประเทศไทย อาเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย 1 แห่ง

10,000,000

3.11 ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคา
ต่อหน่วยต่ากว่า 10 ล้านบาท รวม 1
รายการ

4,925,000

ภารกิจยุทธศาสตร์
โครงการ

ภารกิจพื้นฐาน
จานวน
(บาท)

รายการ
การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและ
สิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อ
หน่วยต่ากว่า 10 ล้านบาท รวม 3
รายการ

หมายเหตุ
จานวน
(บาท)
19,709,000
สปข.1
สปข. 8
สปข. 2

1. โครงการก่อสร้างบ้านพักอาศัย
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทย อาเภอด่านซ้าย
จังหวัดเลย

5,898,000

2. โครงการก่อสร้างบ้านพักอาศัย
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

8,847,000

3. โครงการก่อสร้างบ้านพักอาศัย
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด

4,964,000

โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย
ขนาด 24 ครอบครัว สานักประชา
สัมพันธ์เขต 7 จังหวัดจันทบุรี

23,850,000

โครงการก่อสร้างอาคารสถานี
เครือ่ งส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศ
ไทย จังหวัดเชียงราย จานวน 1 แห่ง

10,000,000

โครงการปรับปรุงและซ่อมแซม
ถนนสถานีเครือ่ งส่งวิทยุโทรทัศน์
แห่งประเทศไทยอาเภอทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช (เขาตาว)

สปข.1

สปข. 8

สปข. 2

สปข. 7

สพท.
4,925,000
สปข. 5

พ.ร.บ. งบประมาณ พ.ศ.2559
ลาดับ
ที่

รายการค่าใช้จ่าย

4 งบเงินอุดหนุน
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าบารุง
สมาชิกสหภาพ - โทรทัศน์แห่งเอเชีย
แปซิฟิก (The Asia - Pacific
Broadcasting Union หรือ ABU)
4.2 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าบารุง
สมาชิก Sport Fund ของ ABU
4.3 เงินอุดหนุนทัว่ ไปเพือ่ เป็นค่าธรรมเนียม

การใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติราชการ กปส. ประจาปี 2559
ภารกิจยุทธศาสตร์

จานวน
(บาท)

โครงการ

942,000
176,000 โครงการภายใต้ ความร่วมมือกับ
องค์การระหว่างประเทศ

ภารกิจพื้นฐาน
จานวน
(บาท)
942,000

รายการ

หมายเหตุ
จานวน
(บาท)
-

942,000
สปต.

12,000

สปต.

9,400

สมาชิกสมาคมอนุรักษ์สอื่ โสตทัศน์และ
เสียงนานาชาติ (intrenational
Association Association and
Archives หรือ IASA)

4.4 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าบารุง
สมาชิกสามาคมอนุรักษ์โสตทัศนูปกรณ์
แห่ภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ
แปซิฟิก (The South East Asia
Pacific Audio Visual Archives
Association หรือ SEAPAVAA)
4.5 ค่าบารุงสมาชิก AIBD
5 งบรายจ่ายอื่น
5.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศชั่วคราว

สพป.

9,600

สพป.

735,000

สปต.

311,800,000

311,800,000

4,000,000 1. โครงการตามพันธสัญญา (MOU)
หรือที่มีข้อตกลงเกี่ยวกับความร่วมมือ

3,885,000
สปต.

2. โครงการภายใต้ ความร่วมมือกับ
องค์การระหว่างประเทศ
3. โครงการพัฒนาบุคลากร กปส.
ประจาปี 2558

-

115,000

กกจ.

พ.ร.บ. งบประมาณ พ.ศ.2559
ลาดับ
ที่

รายการค่าใช้จ่าย

การใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติราชการ กปส. ประจาปี 2559
จานวน
(บาท)

ภารกิจยุทธศาสตร์
โครงการ

ภารกิจพื้นฐาน
จานวน
(บาท)
5,000,000

5.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสานัก
ข่าวแห่งชาติ

5,000,000 โครงการบริหารจัดการสานักข่าว
แห่งชาติ

5.4 ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานด้านข่าว
โทรทัศน์

130,000,000 โครงการดาเนินงานด้านข่าวโทรทัศน์

130,000,000

5.5 ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ป้องกัน
และบรรเทาสารณภัย

10,000,000 โครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันและ
บรรเทาสารณภัย

10,000,000

5.7 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสถานีโทรทัศน์
ภาคภาษาอังกฤษและสถานีโทรทัศน์
อาเซียน

50,000,000 โครงการพัฒนาสถานีโทรทัศน์ภาค
ภาษาอังกฤษและสถานีโทรทัศน์อาเซียน

50,000,000

5.8 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการตระหนักรู้
เกี่ยวกับอาเซียนและความรูส้ ึกของ
ความเป็นประชาคมอาเซียนและการ
เป็นพลเมืองอาเซียน

23,500,000 โครงการส่งเสริมการตระหนักรูเ้ กี่ยวกับ
อาเซียนและความรูส้ ึกของความเป็น
ประชาคมอาเซียนและการเป็นพลเมือง
อาเซียน

23,500,000

5.9 ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์
แรงงานต่างด้าว

20,000,000 โครงการประชาสัมพันธ์แรงงานต่างด้าว
ประจาปี 2559

20,000,000

5.10 ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การ
บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม

22,000,000 โครงการประชาสัมพันธ์การบริหาร
จัดการขยะและสิ่งแวดล้อม

22,000,000

5.11 ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ

20,000,000 โครงการประชาสัมพันธ์การป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในภาครัฐ

20,000,000

5.12 ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ป้องกัน
และปราบปรามการบุกรุกทาลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ

27,300,000 โครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันและ
ปราบปรามการบุกรุกทาลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ

27,300,000

รายการ

หมายเหตุ
จานวน
(บาท)
สนข.
สทท.
สพป.

สนข.

สปต.

สพป.
สพป.

สนผ.

สพป.

พ.ร.บ. งบประมาณ พ.ศ.2559
ลาดับ
ที่

การใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติราชการ กปส. ประจาปี 2559
จานวน
(บาท)

รายการค่าใช้จ่าย

ภารกิจยุทธศาสตร์
โครงการ

ภารกิจพื้นฐาน
จานวน
(บาท)

รายการ

หมายเหตุ
จานวน
(บาท)

ผลผลิต : ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่สู่สาธารณะในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
1 งบลงทุน
1.1

ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
ระบบ เอฟเอ็ม ขนาดกาลังส่ง
5 กิโลวัตต์ อาเภอเมือง
จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง

2 งบรายจ่ายอื่น
2.1 ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การ
สร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้
2.2 ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคลากรที่มี
ความรูภ้ าษามลายู

10,000,000

10,000,000

10,000,000 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ สถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
จังหวัดนราธิวาส ระบบ เอฟเอ็ม ขนาด
กาลังส่ง 5 กิโลวัตต์ จานวน 1 ระบบ

10,000,000

32,610,000

30,000,000

30,000,000 โครงการประชาสัมพันธ์การสร้างสันติ
สุขจังหวัดชายแดนใต้

30,000,000

2,610,000

-

สพท.

2,610,000
สนผ.
โครงการการจ้างเหมาบุคลากรที่มี
ความรูภ้ าษามลายูถิ่น ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559

หมายเหตุ : * หมายถึง รายการค่าใช้จ่ายตาม พ.ร.บ. งบประมาณฯ ที่นาไปสมทบแผนปฏิบัติฯบางส่วน

2,610,000
สปข. 6

