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รายงานการใช้งบประมาณของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
งบรายจ่าย

จำนวนเงิน

งบบุคลากร
งบดำเนินงาน
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น

402,790,200.00
86,575,700.00
45,342,200.00
183,107,400.00

รวมทั้งสิน้

717,815,500.00

คิดเป็นร้อยละ
56.11
12.06
6.32
25.51
100.00

แผนภูมริ ายละเอียดแยกตามงบรายจ่าย

183,107,400.00
25.51%

45,342,200.00
6.32%

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
รายงานประจำปี 2562

งบบุคลากร
402,790,200.00
56.11%

86,575,700.00
12.06%

งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น
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เปรี ยบเที ยบงบประมาณตามงบรายจ่ าย
งบรายจ่าย

ปี 2561

ปี 2562

เพิ่ม / (ลด)

%

431,100,900

402,790,200

(28,310,700)

(7.03)

- เงินเดือน

419,065,700

392,777,300

(26,288,400)

(6.69)

- ค่าจ้ าง

12,035,200

10,012,900

(2,022,300)

(20.20)

งบดําเนินงาน

91,118,100

86,575,700

(4,542,400)

(5.25)

- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

69,533,100

65,210,700

(4,322,400)

(6.63)

- ค่าสาธารณูปโภค

21,585,000

21,365,000

(220,000)

(1.03)

45,342,200 (160,113,800)

(353.12)

49,750,000

13,596,400

(36,153,600)

(265.91)

155,706,000

31,745,800

(123,960,200)

(390.48)

32,418,200

183,107,400

150,689,200

82.30

- คชจ.พัฒนาทรั พยากรบุ คคลในประชาคมข่ าวกรอง

6,207,400

6,207,400

- ครุ ภัณฑ์ เพื่อการพัฒนาระบบงานข่ าวกรองจาก

2,000,000

-

(2,000,000)

(100.00)

24,210,800

-

(24,210,800)

(100.00)

งบบุคลากร

งบลงทุน

205,456,000

- ครุ ภัณฑ์
- ที่ดิน สิ่งก่อสร้ าง
งบรายจ่ายอื่น

-

-

แหล่งข่ าวเปิ ด
- ครุ ภัณฑ์ เพื่อการพัฒนาระบบฐานข้ อมูลการข่ าว
ระยะที่ 2
- ระบบปฏิ บัติการฐานข้ อมูลกลางเพื่อการสนั บสนุ นภารกิจ

-

13,000,000

13,000,000

100.00

-

6,000,000

6,000,000

100.00

- ระบบอัตโนมัติเพื่อรวบรวมข่ าวสารทางสาย 1 ชุด

-

5,900,000

5,900,000

100.00

- ระบบการจั ดการข้ อมูล Big Data 1 ชุด

-

75,000,000

75,000,000

100.00

- ระบบจํ าลองแม่ข่ายเสมือนจริ ง 1 ชุด

-

50,000,000

50,000,000

100.00

-

27,000,000

27,000,000

100.00
(5.89)

ด้านการข่ าวกรองและการรั กษาความปลอดภั ย 1 ระบบ
- ครุ ภัณฑ์ ศูนย์ ปฏิ บัติการด้านความมั่นคงปลอดภั ยไซเบอร์
1 ชุด

- ระบบพัฒนาระบบฐานข้ อมูลการข่ าวระยะที่ 3

1 ระบบ

รวม

760,093,200

717,815,500 - 42,277,700

รวมทั้งหมด

853,105,400

949,815,500

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
รายงานประจำปี 2562

(96,710,100)

(10.18)
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แผนภู มิ เ ปรี ย บเที ย บการใช้ ง บรายจ่ า ย
500,000,000
450,000,000
400,000,000
350,000,000
300,000,000
250,000,000
200,000,000
150,000,000
100,000,000
50,000,000
งบบุคลากร

งบดําเนินงาน

ปี 2561

งบลงทุน

ปี 2562



สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
รายงานประจำปี 2562

งบรายจ่ายอื่น

ส่ ว นแผนงานและงบประมาณ สำนั ก อำนวยการ

สำนั ก ข่ า วกรองแห่ ง ชาติ

