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1 สํานักงานตํารวจแหงชาติ 96,618,463,100 บาท

1.  แผนงานบุคลากรภาครัฐ 81,299,485,500 บาท

    -  - รายการบุคลากรภาครัฐ 81,299,485,500  บาท

2.  ผลผลิต การรักษาความสงบเรียบรอยและความม่ันคง   817,729,100     บาท

    ภายในประเทศ   

 - กิจกรรม การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดน 65,976,000        บาท

 - กิจกรรม การรักษาความปลอดภัยและใหบริการ 3,313,900         บาท

   แกนักทองเที่ยว

 - กิจกรรม การปองกันและการปราบปรามและดําเนินคดี  1,895,900         บาท

   การกระทําความผิดคามนุษยและความผิดท่ีเก่ียวของ   

 -  กิจกรรม การตรวจสอบ คัดกรอง ปราบปราม 14,391,200        บาท

   คนตางดาวที่ไมพึงปรารถนา  

 - กิจกรรม การปองกันปราบปรามอาชญากรรมคดี 4,323,300         บาท

   เฉพาะทาง

 - กิจกรรม การสืบสวนและสอบสวนการกระทําความผิด 291,900            บาท

   เก่ียวกับการทุจริต และประพฤติมิชอบในวงราชการ

 - กิจกรรม การปราบปรามการกระทําผิดเก่ียวกับ 3,456,300         บาท

   ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

 - กิจกรรม การปองกัน ปราบปราม สืบสวนผูผลิต 655,843,100      บาท

    และผูคายาเสพติด

 - กิจกรรม การดําเนินการดานการขาวที่มีผลกระทบ 61,706,300        บาท

   ตอความมั่นคง ของประเทศและการรักษาความปลอดภัย 

   บุคคลสําคัญ

 - กิจกรรม การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 6,531,200         บาท

   ของประชาชนในเขตนานน้ําและการรักษาความสงบ 

   เรียบรอยทางทะเล
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3.  โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณความไมสงบในเขต  2,605,600        บาท

    จังหวัดชายแดนใต

 - กิจกรรม การเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ 2,605,600         บาท

   ความไมสงบในเขตจังหวัดชายแดนใต

4.  ผลผลิต การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย 1,062,502,100   บาท

    และพระบรมวงศานุวงศ

 - กิจกรรม สงเสริมการมีสวนรวมในการสราง 160,265,700      บาท

   ความเขมแข็งใหกับชุมชน

 - กิจกรรม การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย 902,236,400      บาท

   และพระบรมวงศานุวงศ

5.  โครงการ จัดหายุทโธปกรณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 3,080,618,700   บาท

    การปองกันและปราบปรามอาชญากรรมของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

 - กิจกรรม จัดหายุทโธปกรณเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 3,080,618,700   บาท

   การปฏิบัติงานการปองกันปราบปรามอาชญากรรม 

   ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

6.  โครงการ การบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับความม่ันคง 706,074,500     บาท

    และการมีสวนรวมของประชาชน

 - กิจกรรม การบังคับใชกฎหมายเก่ียวกับความมั่นคง 706,074,500      บาท

   และความสงบเรียบรอย

7.  โครงการ การบังคับใชกฎหมาย อํานวยความยุติธรรม  8,332,310,100   บาท

    และบริการประชาชน

 - กิจกรรม การใหบริการสุขภาพ 2,217,500         บาท

 - กิจกรรม การบังคับใชกฎหมายและบริการประชาชน 7,391,021,100   บาท

 - กิจกรรม การตรวจพิสูจนดานนิติเวช 233,300            บาท

 - กิจกรรม การตรวจพิสูจนหลักฐานและการดําเนินการ 31,956,600        บาท

   ดานนิติวิทยาศาสตรตาํรวจ

 - กิจกรรม การผลิตและฝกอบรมตํารวจ 488,130,300      บาท

 - กิจกรรม การสนับสนุนการปฏิบัติดานการสอบสวน 460,100            บาท

 - กิจกรรม การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 418,291,200      บาท
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8.  โครงการ เพ่ิมประสิทธิภาพการปราบปรามและดําเนินคดี 3,215,100        บาท

    การกระทําความผิดคามนุษย

 - กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและดําเนินคดี 3,215,100         บาท

   การกระทําความผิดคามนุษยและความผิดท่ีเก่ียวของ 

9.  โครงการปฏิรูประบบงานตํารวจ 1,313,922,400   บาท

 - กิจกรรม การบริหารทรัพยากรมนุษยดานสวัสดิการ 1,298,960,200   บาท

   ที่พักอาศัย

 - กิจกรรม การปฏิรูประบบงานสอบสวน 14,962,200        บาท

   และการบังคับใชกฎหมาย 
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สํานักงานตํารวจแหงชาติ

แผนงานบุคลากรภาครัฐ 81,299,485,500 บาท

รายการบุคลากรภาครัฐ 81,299,485,500 บาท

1. งบบุคลากร 80,866,348,900 บาท

1.1 เงินเดือนและคาจางประจํา 80,866,348,900 บาท

1.1.1 เงินเดือน 80,713,713,600 บาท

(1) อัตราเดิม 70,253,073,700 บาท

(2) เงินประจําตําแหนง 403,984,800 บาท

(3) เงินเพ่ิมพิเศษอื่น 1,065,680,300 บาท

(4) เงิน ต.ป.ป., ต.ส.ส., ต.จ.ร. 6,368,214,200 บาท

(5) เงินคาตอบแทนรายเดือนสําหรับขาราชการ  437,176,800 บาท

(6) เงินชวยเหลือการครองชีพขาราชการระดับตน   310,072,800 บาท

(7) เงิน ส.ป.พ. 323,042,300 บาท

(8) เงิน ต.ส.ค. , ต.ด.ส.  1,552,468,700 บาท

1.1.2 คาจางประจํา 152,635,300     บาท

(1) อัตราเดิม 151,939,300 บาท

(2) เงิน ส.ป.พ. (คาจางประจํา) 528,000 บาท

(3) เงินเพ่ิมพิเศษอื่น 168,000 บาท

2. งบดําเนินงาน 433,136,600     บาท

2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 433,136,600     บาท

2.1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 433,136,600     บาท

(1) คาเชาบาน 184,933,800 บาท

(1.1) เงินคาเชาบานขาราชการ 184,933,800 บาท

(2) คาตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มข้ัน 20,964,600 บาท

(3) คาตอบแทนกําลังคนดานสาธารณสุข  53,784,000 บาท

(4) คาตอบแทนบุคลากรทางการแพทยกรณีไมทําเวชปฏิบัติสวนตัว 7,320,000 บาท

(5) คาตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับผูปฏิบัติงานในพื้นที่ 164,886,000 บาท

    จังหวัดชายแดนใต
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(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 1,185,000 บาท

(6.1) เงินประกันสังคม (ในฐานะนายจาง)  1,185,000 บาท

(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 63,200 บาท
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สํานักงานตํารวจแหงชาติ

ผลผลิต การรักษาความสงบเรียบรอยและความม่ันคงภายในประเทศ

     - กิจกรรม การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดน 65,976,000       บาท

1. งบดําเนินงาน 65,821,500       บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 65,821,500       บาท

(1) รายการไมผูกพัน 65,821,500       บาท

1.1.3 คาวัสดุ 28,397,800       บาท

(34) วัสดุเครื่องแตงกาย 28,397,800        บาท

1.1.4 งบแกปญหาในภาพรวม 37,423,700       บาท

4. งบรายจายอื่น 154,500           บาท

4) คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว 154,500            บาท
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สํานักงานตํารวจแหงชาติ

ผลผลิต การรักษาความสงบเรียบรอยและความม่ันคงภายในประเทศ

 - กิจกรรม การรักษาความปลอดภัยและใหบริการแกนกัทองเที่ยว 3,313,900        บาท

1. งบดําเนินงาน 3,313,900        บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 3,313,900        บาท

1.1.4 งบแกปญหาในภาพรวม 3,313,900        บาท
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สํานักงานตํารวจแหงชาติ

ผลผลิต การรักษาความสงบเรียบรอยและความม่ันคงภายในประเทศ   

   -กิจกรรม การปองกัน ปราบปรามและดําเนินคดีการกระทําความผิดคามนุษย 1,895,900        บาท

    และความผิดที่เกี่ยวของ

1. งบดําเนินงาน 1,895,900        บาท

 1.1.4 งบแกปญหาในภาพรวม 1,895,900        บาท
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สํานักงานตํารวจแหงชาติ

ผลผลิต การรักษาความสงบเรียบรอยและความม่ันคงภายในประเทศ

 - กิจกรรม การตรวจสอบ คัดกรอง ปราบปรามคนตางดาว 14,391,200       บาท

   ที่ไมพึงปรารถนา  

1. งบดําเนินงาน 13,918,700       บาท

1.1 คาตอบแทน  ใชสอยและวัสดุ 13,918,700       บาท

1.1.2 คาใชสอย 9,194,400        บาท

(14) คาเชาทรัพยสิน 1,811,100         บาท

(14.3) คาเชาที่ดิน/อาคารสํานักงาน 1,811,100         บาท

(16) คาบํารุงรักษาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร 7,383,300         บาท

1.1.3 คาวัสดุ 2,813,000        บาท

(34) วัสดุเครื่องแตงกาย 2,813,000         บาท

1.1.4 งบแกปญหาในภาพรวม 1,911,300        บาท

4. งบรายจายอื่น 472,500           บาท

4) คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว 472,500            บาท
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สํานักงานตํารวจแหงชาติ

ผลผลิต การรักษาความสงบเรียบรอยและความม่ันคงภายในประเทศ

     - กิจกรรม การปองกันปราบปรามอาชญากรรมคดีเฉพาะทาง 4,323,300        บาท

1.  งบดําเนินงาน 4,323,300        บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 4,323,300        บาท

1.1.3 คาวัสดุ 1,977,500        บาท

(34) วัสดุเครื่องแตงกาย 1,977,500         บาท

1.1.4 งบแกปญหาในภาพรวม 2,345,800        บาท
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สํานักงานตํารวจแหงชาติ

ผลผลิต การรักษาความสงบเรียบรอยและความม่ันคงภายในประเทศ

     - กิจกรรม การสืบสวนและสอบสวนการกระทําความผิดเกี่ยวกับ 291,900           บาท

       การทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ

1.  งบดําเนินงาน 291,900           บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 291,900           บาท

1.1.4 งบแกปญหาในภาพรวม 291,900           บาท



28

สํานักงานตํารวจแหงชาติ

ผลผลิต การรักษาความสงบเรียบรอยและความม่ันคงภายในประเทศ

     - กิจกรรม การปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ 3,456,300        บาท

       และสิ่งแวดลอม

1.  งบดําเนินงาน 3,456,300        บาท

1.1.3 คาวัสดุ 400,000           บาท

(34) วัสดุเครื่องแตงกาย 400,000            บาท

1.1.4 งบแกปญหาในภาพรวม 3,056,300        บาท
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สํานักงานตํารวจแหงชาติ

ผลผลิต การรักษาความสงบเรียบรอยและความม่ันคงภายในประเทศ

     - กิจกรรม การปองกัน ปราบปราม สืบสวนผูผลิตและผูคายาเสพติด 655,843,100     บาท

1.  งบดําเนินงาน 634,664,800     บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 634,664,800     บาท

(1) รายการไมผูกพัน 175,681,300     บาท

1.1.2 คาใชสอย 170,539,000     บาท

(14) คาเชาทรัพยสิน 5,028,000         บาท

(14.2) คาเชาอาคารสํานักงาน 5,028,000         บาท

(16) คาบํารุงรักษาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร 16,128,600        บาท

(19) คาบํารุงรักษาชุดเขาถึงขอมูลขาวสารอิเล็กทรอนิกส แบบ 2 2,400,000         บาท

(20) คาบํารุงรักษาชุดคนหาตําแหนงโทรศัพทมือถือ 10,566,000        บาท

(21) คาบํารุงรักษาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร ปส. 916,400            บาท

(22) คาจางเหมาดูแลรักษาเครื่องเอ็กซเรยตรวจคนยาเสพติด 135,500,000      บาท

1.1.3 คาวัสดุ 1,226,100        บาท

(34) วัสดุเครื่องแตงกาย 1,226,100         บาท

1.1.4 งบแกปญหาในภาพรวม 3,916,200        บาท

(3) คาเชารถยนต (ทดแทน) เพื่อใชในภารกิจงานสืบสวนสอบสวน 458,983,500      บาท

ปราบปรามยาเสพติดของกองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด

และเจาหนาที่ตาํรวจฝายสืบสวนในสถานีตํารวจท่ัวประเทศ 2,081 คัน

วงเงินทั้งสิ้น 2,294,917,800   บาท

เงินงบประมาณ 2,294,917,800   บาท

ป 2561 ตั้งงบประมาณ 474,986,900      บาท

ป 2562 ตั้งงบประมาณ 442,980,300      บาท

ป 2563 ตั้งงบประมาณ 458,983,600      บาท

ป 2564 ตั้งงบประมาณ 458,983,500      บาท

ป 2565 ผูกพันงบประมาณ 458,983,500      บาท

4.  งบรายจายอื่น 21,178,300       บาท

3) เงินราชการลับ 20,000,000        บาท

4) คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว 1,178,300         บาท
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สํานักงานตํารวจแหงชาติ

ผลผลิต การรักษาความสงบเรียบรอยและความม่ันคงภายในประเทศ

     - กิจกรรม การดําเนนิการดานการขาวที่มีผลกระทบตอความมั่นคง 61,706,300       บาท

       ของประเทศและการรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ

1. งบดําเนินงาน 31,368,800       บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 31,368,800       บาท

(1) รายการไมผูกพัน 18,366,000       บาท

1.1.2 คาใชสอย 10,123,800       บาท

(14) คาเชาทรัพยสิน 6,000,000         บาท

  (14.3) คาเชาอาคารสํานักงาน          6,000,000 บาท

(16) คาบํารุงรักษาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร          4,123,800 บาท

1.1.3 คาวัสดุ 2,622,700        บาท

(34) วัสดุเครื่องแตงกาย 2,622,700         บาท

1.1.4 งบแกปญหาในภาพรวม 5,619,500        บาท

(2) คาเชายานพาหนะเพื่อใชเปนรถยนตในภารกิจรักษาความปลอดภัย 2,880,000        บาท

บุคคลสําคัญ 6 คัน

วงเงินทั้งสิ้น 12,960,000        บาท

เงินงบประมาณ 12,960,000        บาท

ป 2563 ตั้งงบประมาณ 1,440,000         บาท

ป 2564 ตั้งงบประมาณ 2,880,000         บาท

ป 2565 ผูกพันงบประมาณ 2,880,000         บาท

ป 2566 ผูกพันงบประมาณ 2,880,000         บาท

ป 2567 ผูกพันงบประมาณ 2,880,000         บาท

(4) คาเชายานพาหนะสําหรับภารกิจสืบสวนหาขาว  52 คัน 10,122,800       บาท

วงเงินทั้งสิ้น 67,485,600        บาท

เงินงบประมาณ 67,485,600        บาท

ป 2564 ตั้งงบประมาณ 10,122,800        บาท

ป 2565 ผูกพันงบประมาณ 13,497,100        บาท

ป 2566 ผูกพันงบประมาณ 13,497,100        บาท

ป 2567 - 68 ผูกพันงบประมาณ 30,368,600        บาท
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4. งบรายจายอื่น 30,337,500       บาท

3) เงินราชการลับ 30,000,000        บาท

4) คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว 337,500            บาท



32

สํานักงานตํารวจแหงชาติ

ผลผลิต การรักษาความสงบเรียบรอยและความม่ันคงภายในประเทศ

     - กิจกรรม การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 6,531,200        บาท

       ในเขตนานน้ําและการรักษาความสงบเรียบรอยทางทะเล

1. งบดําเนินงาน 6,531,200        บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 6,531,200        บาท

1.1.2 คาใชสอย 216,000           บาท

(14) คาเชาทรัพยสิน 216,000            บาท

(14.2) คาเชาอาคารสํานักงาน 216,000            บาท

1.1.3 คาวัสดุ 1,926,000        บาท

(34) วัสดุเครื่องแตงกาย 1,926,000         บาท

1.1.4 งบแกปญหาในภาพรวม 4,389,200        บาท
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สํานักงานตํารวจแหงชาติ

โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณความไมสงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต

     - กิจกรรม การเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณความไมสงบในเขต 2,605,600        บาท

       จังหวัดชายแดนภาคใต

1. งบดําเนินงาน 2,605,600        บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 2,605,600        บาท

1.1.3 คาวัสดุ 2,605,600        บาท

(17) วัสดุเครื่องแตงกาย 2,605,600         บาท
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โครงการ การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ   

 - กิจกรรม สงเสริมการมีสวนรวมในการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน 160,265,700 บาท

3. งบรายจายอื่น 160,265,700 บาท

2) โครงการอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยในการบําเพ็ญ 160,265,700      บาท

สาธารณประโยชน 

สํานักงานตํารวจแหงชาติ
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สํานักงานตํารวจแหงชาติ

โครงการ การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ

     - กิจกรรม การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ 902,236,400     บาท

1. งบดําเนินงาน 902,236,400     บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 902,236,400     บาท

(1) รายการไมผูกพัน 744,548,000     บาท

1.1.1 คาตอบแทน 61,320,700       บาท

(1) คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 61,320,700        บาท

1.1.2 คาใชสอย 576,134,700     บาท

(2) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 238,242,200      บาท

(2.1) คาเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะตํารวจ 238,242,200      บาท

(6) เงินรางวัลเจาหนาที่ตํารวจเพื่อการถวายอารักขาฯ 120,760,900      บาท

(7) คาใชจายในการฝกยุทธวิธีตํารวจ 217,131,600      บาท

1.1.3 คาวัสดุ 78,535,000       บาท

(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 77,132,500        บาท

(15) วัสดุเครื่องแตงกาย 1,402,500         บาท

1.1.4 งบแกปญหาในภาพรวม  28,557,600       บาท

(2) คาเชารถยนต พรอมอุปกรณ เพื่อใชในภารกิจถวายอารักขา 87,935,600        บาท

และรักษาความปลอดภัย ในขบวนเสด็จพระราชดําเนิน

โดยรถยนต (บก.ตร.มหด.รอ.904) 184 คัน

วงเงินทั้งสิ้น 410,365,800      บาท

ป 2562 ตั้งงบประมาณ 58,623,700        บาท

ป 2563 ตั้งงบประมาณ 87,935,600        บาท

ป 2564 ตั้งงบประมาณ 87,935,600        บาท

ป 2565 ผูกพันงบประมาณ 87,935,600        บาท

ป 2566 ผูกพันงบประมาณ 87,935,300        บาท
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(3) โครงการเชารถยนตตรวจการณไฟฟา พรอมอุปกรณ 19,992,000        บาท

เพื่อใชในภารกิจถวายความปลอดภัย จํานวน 7 คัน

(บก.ตร.มหด.รอ.904) 1 โครงการ

วงเงินทั้งสิ้น 89,964,000        บาท

ป 2563 ตั้งงบประมาณ 9,996,000         บาท

ป 2564 ตั้งงบประมาณ 19,992,000        บาท

ป 2565 ผูกพันงบประมาณ 19,992,000        บาท

ป 2566 ผูกพันงบประมาณ 19,992,000        บาท

ป 2567 ผูกพันงบประมาณ 19,992,000        บาท

(4) คาเชารถยนต พรอมอุปกรณ (ทดแทน) เพื่อใชใน 17,605,200        บาท

ภารกิจถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัยในขบวน

เสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนต 33 คัน

วงเงินทั้งสิ้น 79,223,400        บาท

ป 2563 ตั้งงบประมาณ 8,802,600         บาท

ป 2564 ตั้งงบประมาณ 17,605,200        บาท

ป 2565 ผูกพันงบประมาณ 17,605,200        บาท

ป 2566 ผูกพันงบประมาณ 17,605,200        บาท

ป 2567 ผูกพันงบประมาณ 17,605,200        บาท

(5) คาเชารถยนต พรอมอุปกรณ (ทดแทน) สําหรับใชใน 2,167,600         บาท

ภารกิจถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัยในขบวน

เสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนต ของ บช.ส. 6 คัน

วงเงินทั้งสิ้น 14,450,400        บาท

ป 2564 ตั้งงบประมาณ 2,167,600         บาท

ป 2565 ผูกพันงบประมาณ 2,890,100         บาท

ป 2566 ผูกพันงบประมาณ 2,890,100         บาท

ป 2567 - 2568 ผูกพันงบประมาณ 6,502,600         บาท
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(6) โครงการเชารถยนตตรวจการณไฟฟา พรอมอุปกรณ 10,710,000        บาท

เพื่อใชในภารกิจถวายความปลอดภัย จํานวน 5 คัน

(บก.ตร.มหด.รอ.904) 1 โครงการ

วงเงินทั้งสิ้น 71,400,000        บาท

ป 2564 ตั้งงบประมาณ 10,710,000        บาท

ป 2565 ผูกพันงบประมาณ 14,280,000        บาท

ป 2566 ผูกพันงบประมาณ 14,280,000        บาท

ป 2567 - 2568 ผูกพันงบประมาณ 32,130,000        บาท

(7) โครงการเชารถยนตตรวจการณไฟฟา พรอมอุปกรณ 19,278,000        บาท

เพื่อใชในภารกิจถวายความปลอดภัย จํานวน 9 คัน (ภ.5)

1 โครงการ

วงเงินทั้งสิ้น 128,520,000      บาท

ป 2564 ตั้งงบประมาณ 19,278,000        บาท

ป 2565 ผูกพันงบประมาณ 25,704,000        บาท

ป 2566 ผูกพันงบประมาณ 25,704,000        บาท

ป 2567 - 2568 ผูกพันงบประมาณ 57,834,000        บาท
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สํานักงานตํารวจแหงชาติ

โครงการ จัดหายุทโธปกรณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการปองกัน   

และปราบปรามอาชญากรรม ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ   

     - กิจกรรม จัดหายุทโธปกรณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 3,080,618,700   บาท

 การปองกันปราบปรามอาชญากรรมของสํานักงานตํารวจแหงชาติ

1. งบดําเนินงาน 7,200              บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 7,200              บาท

(1) วัสดุยุทธภัณฑ 7,200               บาท

2. งบลงทุน 3,080,611,500   บาท

2.1 คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 3,080,611,500   บาท

2.1.1 คาครุภัณฑ 3,080,611,500   บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 111,100,000     บาท

(1)  รถยนตปฏิบัตกิารพรอมติดตั้งระบบตรวจ 111,100,000      บาท

จับอากาศยานไรคนขับแบบ 1 เซ็นเซอร และ

อุปกรณรบกวนสัญญาณควบคุมอากาศยานไรคนขับ

พรอมอุปกรณรบกวนสัญญาณไรคนขับแบบพกพา

(Drone Gun) ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ สกบ. 

แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  11 คัน

วงเงินทั้งสิ้น 555,500,000      บาท

ป 2564 ตั้งงบประมาณ 111,100,000      บาท

ป 2565  ผูกพันงบประมาณ 444,400,000      บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑอาวุธ 2,452,611,500   บาท

(1) ครุภัณฑอาวุธที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท 389,149,000     บาท

(1.1) กลองเล็งจุดแดงสําหรับติดอาวุธปนพกสั้น 198,989,000      บาท

ก่ึงอัตโนมัติ 9 มม. ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต 

กรุงเทพมหานคร 8,122 กลอง
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(1.2) ชุดปรับปรุงอาวุธปนเล็กยาว 5.56 มม. 102,480,000      บาท

M16 A4 ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต

กรุงเทพมหานคร  1,830 ชุด

(1.3) เครื่องตรวจหาวัตถุระเบิดแบบพับได  28,640,000        บาท

 CMD V1 ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ  สกบ. 

แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  

160 เครื่อง

(1.4) เครื่องตรวจหาวัตถุระเบิดแบบ 2 หัว 59,040,000        บาท

พรอมระบบ GPS DSMD ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต 

กรุงเทพมหานคร 160 เครื่อง

(2) โครงการจัดหาอาวุธปนพกก่ึงอัตโนมัติ 9 มม. 745,296,100      บาท

สําหรับขาราชการตํารวจสายงานปองกันและปราบปราม 

 และสายงานสืบสวน ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ สกบ.

แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

1 โครงการ 

วงเงินทั้งสิ้น 965,550,000      บาท

ป 2563 ตั้งงบประมาณ 193,110,000      บาท

ป 2564 ตั้งงบประมาณ 745,296,100      บาท

ป 2565 ผูกพันงบประมาณ 27,143,900        บาท

(3) โครงการจัดหากลองเล็งจุดแดงสําหรับติดอาวุธ 190,240,000      บาท

ปนเล็กสั้นขนาด 5.56 มม. ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต

กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

วงเงินทั้งสิ้น 237,800,000      บาท

ป 2563 ตั้งงบประมาณ 47,560,000        บาท

ป 2564 ตั้งงบประมาณ 190,240,000      บาท
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(5) โครงการจัดหาอาวุธปนลูกซองสําหรับ 137,379,600      บาท

ศูนยฝกอบรมและโรงเรียนตํารวจในสังกัดของ

สํานักงานตํารวจแหงชาติ สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี 

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

(6) โครงการจัดหาเสื้อเกราะออนปองกันกระสุน 545,272,800      บาท

พรอมแผนเกราะแข็ง สําหรับสายงานปองกันปราบปราม

และสายงานสืบสวน ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ

สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

1 โครงการ 

(7) หุนยนตเก็บกูวัตถุระเบิดพรอมรถและอุปกรณ 212,597,600      บาท

ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี 

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  4 คัน

(8) เครื่องมือตรวจจับสิ่งมีชีวิตหลังกําแพง 32,680,400        บาท

ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต 

กรุงเทพมหานคร  4 ชุด

(10) อาวุธปนเล็กสั้น ขนาด 5.56 มม. 50,000,000        บาท

พรอมกลองเล็งจุดแดงและกลองกําลังขยาย 3 เทา 

ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ สกบ. 

แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

1,000 กระบอก

วงเงินทั้งสิ้น 250,000,000      บาท

ป 2564 ตั้งงบประมาณ 50,000,000        บาท

ป 2565 ผูกพันงบประมาณ 200,000,000      บาท

(11) อาวุธปนเล็กยาว ขนาด 5.56 มม. 42,796,000        บาท

พรอมดาบปลายปน รุน M9 ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ

สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต 

กรุงเทพมหานคร 2,000 กระบอก

วงเงินทั้งสิ้น 213,980,000      บาท
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ป 2564 ตั้งงบประมาณ 42,796,000        บาท

ป 2565 ผูกพันงบประมาณ 171,184,000      บาท

(12) อาวุธปนกลมือ ขนาด 9 มม. พรอมอุปกรณ 107,200,000      บาท

สําหรับสถานีตํารวจทั่วประเทศ จํานวน 1,483 สถานี 

ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ สกบ. 

แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 4,000 กระบอก

วงเงินทั้งสิ้น 536,000,000      บาท

ป 2564 ตั้งงบประมาณ 107,200,000      บาท

ป 2565 ผูกพันงบประมาณ 428,800,000      บาท

2.1.1.3 ครุภัณฑอื่น ๆ 516,900,000     บาท

(2) โครงการจัดหาหุนยนตเก็บกูพรอมรถ 313,600,000      บาท

และอุปกรณ สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

วงเงินทั้งสิ้น 392,000,000      บาท

ป 2563 ตั้งงบประมาณ 78,400,000        บาท

ป 2564 ตั้งงบประมาณ 313,600,000      บาท

(5) โครงการพัฒนาการสืบสวนสมัยใหม  154,000,000      บาท

ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ สกบ. 

แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

1 โครงการ

วงเงินทั้งสิ้น 770,000,000      บาท

ป 2564 ตั้งงบประมาณ 154,000,000      บาท

ป 2565 ผูกพันงบประมาณ 616,000,000      บาท

(6) เครื่องเอ็กซเรยแบบเคลื่อนท่ีพรอมอุปกรณ 49,300,000        บาท

เครื่องรับภาพ 2 ขนาด ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ

สกบ. แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต 

กรุงเทพมหานคร 85 ชุด

วงเงินทั้งสิ้น 246,500,000      บาท

ป 2564 ตั้งงบประมาณ 49,300,000        บาท

ป 2565 ผูกพันงบประมาณ 197,200,000      บาท
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โครงการ การบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับความม่ันคงและการมีสวนรวมของประชาชน

 - กิจกรรม การบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับความม่ันคงและความสงบเรียบรอย 706,074,500 บาท

1. งบลงทุน 432,000,000 บาท

1.1 คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 432,000,000 บาท

1.1.1 คาครุภัณฑ 432,000,000 บาท

1.1.1.2 ครุภัณฑอื่น ๆ 432,000,000 บาท

(1) ครุภัณฑอ่ืน ๆ ที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท 432,000,000 บาท

(1.1) อุปกรณช็อตไฟฟา สําหรับสถานีตํารวจทั่วประเทศ 432,000,000 บาท

จํานวน 1,483 สถานี ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ สกบ. 

แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 5,400 กระบอก

2. งบรายจายอื่น 274,074,500 บาท

(1) โครงการจัดหาเครื่องมืออุปกรณควบคุมฝูงชนในการชุมนุมสาธารณะ 274,074,500      บาท

เพื่อทดแทนอุปกรณที่หมดอายุการใชงานของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

สํานักงานตํารวจแหงชาติ
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สํานักงานตํารวจแหงชาติ

โครงการ การบังคับใชกฎหมาย อํานวยความยุติธรรม และบริการประชาชน

     - กิจกรรม การใหบริการสุขภาพ 2,217,500        บาท

1. งบดําเนินงาน 2,217,500        บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 2,217,500        บาท

(1) รายการไมผูกพัน  2,217,500        บาท

1.1.3 คาวัสดุ 486,000           บาท

(46) วัสดุเครื่องแตงกาย 486,000            บาท

1.1.4 งบแกปญหาในภาพรวม 1,731,500        บาท
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โครงการ การบังคับใชกฎหมาย อํานวยความยุติธรรม และบริการประชาชน

   - กิจกรรม การบังคับใชกฎหมายและบริการประชาชน 7,391,021,100   บาท

1. งบดําเนินงาน 5,790,913,800   บาท

      แกนักทองเที่ยว1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 5,790,913,800   บาท

(1) รายการไมผูกพัน 3,087,756,500   บาท

1.1.2 คาใชสอย 541,881,800     บาท

(15) คาเชาทรัพยสิน 526,907,100      บาท

(15.3) คาเชาที่ดิน/อาคารสํานักงาน 526,907,100      บาท

(19) คาโฆษณาและเผยแพร 10,969,400        บาท

(20) คาธรรมเนียมความและเงินวางศาล 2,649,100         บาท

(26) คาใชจายกีฬากองทัพไทย 1,356,200         บาท

1.1.3 คาวัสดุ 2,395,603,300   บาท

(39) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 2,067,110,600   บาท

(43) วัสดุยุทธภัณฑ 196,449,400      บาท

(46) วัสดุเครื่องแตงกาย 132,043,300      บาท

1.1.4 งบแกปญหาในภาพรวม 150,271,400     บาท

(2) คาเชายานพาหนะตามโครงการเชารถยนตบรรทุก   769,919,700      บาท

(ทดแทน) ขนาด 1 ตัน พรอมอุปกรณ ปฏิบัติการสายตรวจ 

งานปองกันปราบปรามอาชญากรรม ยาเสพติด

และรักษาความปลอดภัยฯ ของสถานีตํารวจ 2,894 คัน

งบประมาณทั้งสิ้น 3,849,598,800    บาท

ป 2561 ตั้งงบประมาณ 800,133,200      บาท

ป 2562 ตั้งงบประมาณ 739,706,400      บาท

ป 2563 ตั้งงบประมาณ 769,919,800      บาท

ป 2564 ตั้งงบประมาณ 769,919,700      บาท

ป 2565 ผูกพันงบประมาณ 769,919,700      บาท

สํานักงานตํารวจแหงชาติ
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(3) คาเชายานพาหนะตามโครงการเชารถยนตตูโดยสาร 519,199,700      บาท

(ทดแทน) ปฏิบัติงานตางๆ ประจําสถานีตํารวจ 1,447 คัน

งบประมาณทั้งสิ้น 2,595,998,400    บาท

ป 2561 ตั้งงบประมาณ 537,886,600      บาท

ป 2562 ตั้งงบประมาณ 500,512,800      บาท

ป 2563 ตั้งงบประมาณ 519,199,700      บาท

ป 2564 ตั้งงบประมาณ 519,199,700      บาท

ป 2565 ผูกพันงบประมาณ 519,199,600      บาท

(4) คาเชายานพาหนะตามโครงการเชารถยนตบรรทุก   246,374,700      บาท

(ทดแทน) ขนาด 1 ตัน เพื่อใชในภารกิจงานสอบสวน

สถานีตํารวจ 1,311 คัน

งบประมาณทั้งสิ้น 1,231,873,200    บาท

ป 2561 ตั้งงบประมาณ 251,758,100      บาท

ป 2562 ตั้งงบประมาณ 240,991,300      บาท

ป 2563 ตั้งงบประมาณ 246,374,700      บาท

ป 2564 ตั้งงบประมาณ 246,374,700      บาท

ป 2565 ผูกพันงบประมาณ 246,374,400      บาท

(5) คาเชารถยนต (ทดแทน) เพื่อใชในภารกิจงาน  99,993,000        บาท

ปองกันปราบปรามอาชญากรรม ยาเสพติด งานสืบสวน

สอบสวน และงานดานการขาว 275 คัน 

งบประมาณทั้งสิ้น 499,965,000      บาท

ป 2561 ตั้งงบประมาณ 103,998,000      บาท

ป 2562 ตั้งงบประมาณ 95,988,000        บาท

ป 2563 ตั้งงบประมาณ 99,993,000        บาท

ป 2564 ตั้งงบประมาณ 99,993,000        บาท

ป 2565 ผูกพันงบประมาณ 99,993,000        บาท
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(6) คาเชารถยนตพรอมอุปกรณ เพื่อใชในภารกิจถวาย 28,152,000        บาท

อารักขา และรักษาความปลอดภัยในขบวนเสด็จ

พระราชดําเนินโดยรถยนต (บก.ป.) 18 คัน

งบประมาณทั้งสิ้น 140,760,000      บาท

ป 2561 ตั้งงบประมาณ 19,291,200        บาท

ป 2562 ตั้งงบประมาณ 37,012,800        บาท

ป 2563 ตั้งงบประมาณ 28,152,000        บาท

ป 2564 ตั้งงบประมาณ 28,152,000        บาท

ป 2565 ผูกพันงบประมาณ 28,152,000        บาท

(7) คาเชารถยนตบรรทุกอเนกประสงค (ทดแทน) 334,694,900      บาท

ขนาด 1 ตัน พรอมอุปกรณฯ ใชในภารกิจบรรทุก

ผูตองหา และการตรวจสถานที่เกิดเหตุของสถานีตํารวจ

จํานวน 1,482 คัน

งบประมาณทั้งสิ้น 1,673,474,400    บาท

ป 2561 ตั้งงบประมาณ 346,610,200      บาท

ป 2562 ตั้งงบประมาณ 322,779,600      บาท

ป 2563 ตั้งงบประมาณ 334,694,900      บาท

ป 2564 ตั้งงบประมาณ 334,694,900      บาท

ป 2565 ผูกพันงบประมาณ 334,694,800      บาท

(8) คาเชารถยนตสําหรับใชในขบวนเสด็จฯ 140,227,400      บาท

ตามระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยฯ (นรป.) 72 คัน

งบประมาณทั้งสิ้น 662,642,600      บาท

ป 2562 ตั้งงบประมาณ 133,143,600      บาท

ป 2563 ตั้งงบประมาณ 123,939,600      บาท

ป 2564 ตั้งงบประมาณ 140,227,400      บาท

ป 2565 ผูกพันงบประมาณ 132,666,000      บาท

ป 2566 ผูกพันงบประมาณ 132,666,000      บาท
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(9) คาเชายานพาหนะตามโครงการเชารถยนต 42,182,000        บาท

(ทดแทน) พรอมอุปกรณใชในภารกิจ กองบังคับการปราบปราม 

และกองบัญชาการตํารวจนครบาล 119 คัน

งบประมาณทั้งสิ้น 206,447,600      บาท

ป 2562 ตั้งงบประมาณ 42,181,900        บาท

ป 2563 ตั้งงบประมาณ 37,719,900        บาท

ป 2564 ตั้งงบประมาณ 42,182,000        บาท

ป 2565 ผูกพันงบประมาณ 42,181,900        บาท

ป 2566 ผูกพันงบประมาณ 42,181,900        บาท

(10) คาเชายานพาหนะตามโครงการเชารถยนต 197,846,400      บาท

(ทดแทน) พรอมอุปกรณงานปองกันปราบปราม

อาชญากรรม งานดานความมั่นคง และการรักษา

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

ของสถานีตํารวจ 740 คัน

งบประมาณทั้งสิ้น 989,232,000      บาท

ป 2562 ตั้งงบประมาณ 198,379,200      บาท

ป 2563 ตั้งงบประมาณ 197,313,600      บาท

ป 2564 ตั้งงบประมาณ 197,846,400      บาท

ป 2565 ผูกพันงบประมาณ 197,846,400      บาท

ป 2566 ผูกพันงบประมาณ 197,846,400      บาท

(11) คาเชายานพาหนะตามโครงการเชารถยนตพรอม 16,550,400        บาท

อุปกรณ เพ่ือใชในการถวายอารักขาและรักษาความ

ปลอดภัยในขบวนเสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนต 8 คัน

งบประมาณทั้งสิ้น 82,752,000        บาท

ป 2562 ตั้งงบประมาณ 16,560,000        บาท

ป 2563 ตั้งงบประมาณ 16,540,800        บาท

ป 2564 ตั้งงบประมาณ 16,550,400        บาท

ป 2565 ผูกพันงบประมาณ 16,550,400        บาท

ป 2566 ผูกพันงบประมาณ 16,550,400        บาท
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(12) คาเชายานพาหนะเพื่อใชในภารกิจการรักษา 27,641,800        บาท

ความปลอดภัยและภารกิจงานปองกันปราบปราม

อาชญากรรมของหนวยตางๆ 62 คัน

งบประมาณทั้งสิ้น 133,601,900      บาท

ป 2562 ตั้งงบประมาณ 27,640,500        บาท

ป 2563 ตั้งงบประมาณ 23,036,100        บาท

ป 2564 ตั้งงบประมาณ 27,641,800        บาท

ป 2565 ผูกพันงบประมาณ 27,641,800        บาท

ป 2566 ผูกพันงบประมาณ 27,641,700        บาท

(13) คาเชายานพาหนะตามโครงการเชารถยนต 27,813,100        บาท

(ทดแทน) พรอมอุปกรณใชในภารกิจกองบังคบัการ

สายตรวจปฏิบัติการพิเศษ 97 คัน

งบประมาณทั้งสิ้น 139,065,600      บาท

ป 2562 ตั้งงบประมาณ 28,020,900        บาท

ป 2563 ตั้งงบประมาณ 27,605,400        บาท

ป 2564 ตั้งงบประมาณ 27,813,100        บาท

ป 2565 ผูกพันงบประมาณ 27,813,100        บาท

ป 2566 ผูกพันงบประมาณ 27,813,100        บาท

(14) คาเชายานพาหนะตามโครงการเชารถยนตพรอม 198,541,200      บาท

อุปกรณ (ทดแทน) เพื่อใชในภารกิจงานสืบสวนสะกด

รอยติดตามจับกุมตัวคนรายของเจาหนาที่ตํารวจฝาย

สืบสวนในสถานีตํารวจ จํานวน 890 คัน

งบประมาณทั้งสิ้น 992,706,000      บาท

ป 2562 ตั้งงบประมาณ 198,541,200      บาท

ป 2563 ตั้งงบประมาณ 198,541,200      บาท

ป 2564 ตั้งงบประมาณ 198,541,200      บาท

ป 2565 ผูกพันงบประมาณ 198,541,200      บาท

ป 2566 ผูกพันงบประมาณ 198,541,200      บาท
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(15) คาเชารถยนตพรอมอุปกรณฯ เพื่อใชในภารกิจ 10,344,000        บาท

ถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัยในขบวนเสด็จ

พระราชดําเนินโดยรถยนต 4 คัน

งบประมาณทั้งสิ้น 51,720,000        บาท

ป 2562 ตั้งงบประมาณ 10,454,400        บาท

ป 2563 ตั้งงบประมาณ 10,233,600        บาท

ป 2564 ตั้งงบประมาณ 10,344,000        บาท

ป 2565 ผูกพันงบประมาณ 10,344,000        บาท

ป 2566 ผูกพันงบประมาณ 10,344,000        บาท

(16) คาเชายานพาหนะตามโครงการเชารถยนต พรอมอุปกรณ 16,731,000        บาท

(ทดแทน)เพื่อใชในภารกิจงานสืบสวนสะกดรอยติดตาม

จับกุมคนรายของเจาหนาที่ตํารวจ ฝายสืบสวน 100 คัน

งบประมาณทั้งสิ้น 111,540,000      บาท

ป 2564 ตั้งงบประมาณ 16,731,000        บาท

ป 2565 ผูกพันงบประมาณ 22,308,000        บาท

ป 2566 ผูกพันงบประมาณ 22,308,000        บาท

ป 2567 - 2568 ผูกพันงบประมาณ 50,193,000        บาท

(17) คาเชายานพาหนะตามโครงการเชารถยนต 6,210,000         บาท

พรอมอุปกรณ เพื่อใชในภารกิจถวายอารักขา 

และรักษาความปลอดภัยในขบวนเสด็จพระราชดําเนิน

โดยรถยนต 4 คัน

งบประมาณทั้งสิ้น 41,400,000        บาท

ป 2564 ตั้งงบประมาณ 6,210,000         บาท

ป 2565 ผูกพันงบประมาณ 8,280,000         บาท

ป 2566 ผูกพันงบประมาณ 8,280,000         บาท

ป 2567 - 2568 ผูกพันงบประมาณ 18,630,000        บาท

(18) คาเชารถยนต พรอมอุปกรณ (ทดแทน) 20,736,000        บาท

เพื่อใชในภารกิจปองกันปราบปรามอาชญากรรมยาเสพติด 

งานดานความมั่นคง และการรักษาความปลอดภัยในชีวิต 

และทรัพยสินใหกับประชาชนของสถานีตํารวจ 100 คัน
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งบประมาณทั้งสิ้น 138,240,000      บาท

ป 2564 ตั้งงบประมาณ 20,736,000        บาท

ป 2565 ผูกพันงบประมาณ 27,648,000        บาท

ป 2566 ผูกพันงบประมาณ 27,648,000        บาท

ป 2567 - 2568 ผูกพันงบประมาณ 62,208,000        บาท

2. งบลงทุน 1,341,631,100   บาท

2.1 คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 1,341,631,100   บาท

2.1.1 คาครุภัณฑ 1,341,631,100   บาท

2.1.1.2 คาครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 783,479,100     บาท

(4) เรือทองแบนอเนกประสงคแบบเคลื่อนท่ีใน 60,000,000        บาท

ภูมิประเทศ สกบ.แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต

กรุงเทพมหานคร 25 ลํา

(8) โครงการรถยนตงานจราจร พรอมอุปกรณ 723,479,100      บาท

(ทดแทน) ของสถานีตํารวจ 1,122 คัน  สกบ. 

แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

งบประมาณทั้งสิ้น 922,723,900      บาท

ป 2563 ตั้งงบประมาณ 199,244,800      บาท

ป 2564 ตั้งงบประมาณ 723,479,100      บาท

2.1.1.9 คาครุภัณฑอื่นๆ 558,152,000     บาท

(5) โครงการจัดหาอุปกรณและระบบในการตรวจสอบปายทะเบียน 225,000,000      บาท

ในรถสายตรวจ สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

1 โครงการ

(8) โครงการกลองบันทึกภาพเคลื่อนไหวแบบดิจิตอลชนิด 333,152,000      บาท

ติดบนตัวเจาหนาที่ตํารวจงานสายตรวจและงานจราจร

46,400 ชุด  สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต

กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

งบประมาณทั้งสิ้น 417,600,000      บาท

ป 2563 ตั้งงบประมาณ 84,448,000        บาท

ป 2564 ตั้งงบประมาณ 333,152,000      บาท
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3. งบเงินอุดหนุน 1,920,500        บาท

3.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป 1,920,500        บาท

4)  เงินอุดหนุนเงินรางวัล เงินสินบน คาใชจายในการ 1,920,500         บาท

สืบจับและคาปลงศพ

4. งบรายจายอื่น 256,555,700     บาท

1) เงินราชการลับ 160,000,000      บาท

2) คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว 16,173,000        บาท

10) คาใชจาย ศปก.ตร. 25,194,500        บาท

11) โครงการสรางเครือขายการมีสวนรวมของประชาชน 47,688,200        บาท

ในการปองกันอาชญากรรมระดับตําบล

12) โครงการจัดพิมพใบสั่งจราจรรองรับประชาคมอาเซียน 7,500,000         บาท

สํานักงานตํารวจแหงชาติ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ
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สํานักงานตํารวจแหงชาติ

โครงการ การบังคับใชกฎหมาย อํานวยความยุติธรรม และบริการประชาชน

     - กิจกรรม การตรวจพิสูจนดานนิติเวช 233,300           บาท

1. งบดําเนินงาน 233,300           บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 233,300           บาท

(1) รายการไมผูกพัน 233,300           บาท

1.1.3 คาวัสดุ 74,000             บาท

(46) วัสดุเครื่องแตงกาย 74,000              บาท

1.1.4 งบแกปญหาในภาพรวม 159,300           บาท
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สํานักงานตํารวจแหงชาติ

โครงการ การบังคับใชกฎหมาย อํานวยความยุติธรรม และบริการประชาชน

   - กิจกรรม การตรวจพิสูจนหลักฐานและการดําเนินการดานนติิวิทยาศาสตรตํารวจ 31,956,600       บาท

1. งบดําเนินงาน 31,956,600       บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 31,956,600       บาท

1.1.2 คาใชสอย 23,415,700       บาท

(15) คาเชาทรัพยสิน 216,000            บาท

(15.3) คาเชาที่ดิน/อาคารสํานักงาน 216,000            บาท

(17) คาบํารุงรักษาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอรระบบโครงการ AFIS 22,268,500        บาท

(34) คาบํารุงรักษาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอรระบบ F-Net 931,200            บาท

1.1.3 คาวัสดุ 4,045,100        บาท

(39) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 2,058,400         บาท

(46) วัสดุเครื่องแตงกาย 1,986,700         บาท

1.1.4 งบแกปญหาในภาพรวม 4,495,800        บาท
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สํานักงานตํารวจแหงชาติ

โครงการ  การบังคับใชกฎหมาย อํานวยความยุติธรรม และบริการประชาชน

     - กิจกรรมการผลิตและฝกอบรมตํารวจ 488,130,300     บาท

1. งบดําเนินงาน 488,130,300     บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 488,130,300     บาท

(1) รายการไมผูกพัน 488,130,300     บาท

1.1.2 คาใชสอย 479,622,100     บาท

(11)  คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 6,207,900         บาท

(11.1) คาเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะตํารวจ 6,207,900         บาท

(24) คาใชจายในการสอบ 20,619,000        บาท

(25) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 132,153,300      บาท

(25.1) การฝกอบรมสัมมนาบุคคลภายใน 132,153,300      บาท

(36) คาใชจายในการผลิตตํารวจ 320,641,900      บาท

1.1.3 คาวัสดุ 3,539,100        บาท

(46) วัสดุเครื่องแตงกาย 3,539,100         บาท

1.1.4 งบแกปญหาในภาพรวม 4,969,100        บาท
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สํานักงานตํารวจแหงชาติ

โครงการ การบังคับใชกฎหมาย อํานวยความยุติธรรม และบริการประชาชน

   - กิจกรรม การสนับสนุนการปฏิบัติดานการสอบสวน 460,100           บาท

1. งบดําเนินงาน 460,100           บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 460,100           บาท

1.1.3 คาวัสดุ 204,000           บาท

(46) วัสดุเครื่องแตงกาย 204,000            บาท

1.1.4 งบแกปญหาในภาพรวม 256,100           บาท
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สํานักงานตํารวจแหงชาติ

โครงการ การบังคับใชกฎหมาย อํานวยความยุติธรรม และบริการประชาชน

     - กิจกรรม การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 418,291,200     บาท

1.  งบดําเนินงาน 418,291,200     บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 89,291,900       บาท

(1) รายการไมผูกพัน 89,291,900       บาท

1.1.2 คาใชสอย 69,114,700       บาท

(18) คาบํารุงรักษาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร POLIS 22,955,100        บาท

(18.1) คาบํารุงรักษาโปรแกรมและระบบ 22,955,100        บาท

คอมพิวเตอรระบบ POLIS

(31) คาบํารุงรักษาระบบศูนยรับแจงเหตุฉุกเฉิน 191 11,579,600        บาท

(31.1) คาบํารุงรักษาระบบโครงการจัดต้ังศนูย 11,579,600        บาท

รับแจงเหตุฉุกเฉิน 191

(33) คาบํารุงรักษาครุภัณฑโครงการพัฒนาระบบ CRIMES 34,580,000        บาท

(33.1) คาบํารุงรักษาครุภัณฑโครงการพัฒนา 34,580,000        บาท

ระบบ CRIMES

1.1.3 คาวัสดุ 18,833,500       บาท

(46) วัสดุเครื่องแตงกาย 333,500            บาท

(63) วัสดุเครื่องมือสื่อสาร 18,500,000        บาท

1.1.4 งบแกปญหาในภาพรวม 1,343,700        บาท

1.2 คาสาธารณูปโภค 328,999,300     บาท 

(5) คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม โครงการระบบ 328,999,300      บาท

เครือขายสารสนเทศ ตร. (เดิมคือคาบริการสื่อสาร

และโทรคมนาคม โครงการ (POLIS และ CRIMES)
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สํานักงานตํารวจแหงชาติ

โครงการ เพ่ิมประสิทธิภาพการปราบปรามและดําเนินคดีการกระทําความผิดคามนุษย   

   -กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและดําเนินคดีการกระทําความผิด 3,215,100        บาท

   คามนุษยและความผิดที่เกี่ยวของ

1. งบดําเนินงาน 3,215,100        บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 3,215,100        บาท

 1.1.4 งบแกปญหาในภาพรวม 3,215,100        บาท
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โครงการ ปฏิรูประบบงานตํารวจ

 - กิจกรรม การบริหารทรัพยากรมนุษยดานสวัสดิการที่พักอาศัย 1,298,960,200 บาท

2. งบลงทุน 1,298,960,200 บาท

2.1 คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 1,298,960,200 บาท

2.1.2 คาที่ดินและสิ่งกอสราง 1,298,960,200 บาท

2.1.2.1 คากอสรางอาคารท่ีพกัอาศัยและส่ิงกอสรางประกอบ 1,298,960,200 บาท

(23) โครงการที่พักอาศัยใหกับหนวยงานตางๆ 415,220,200 บาท

ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ แขวงตลาดบางเขน 

เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 4 อาคาร

วงเงินทั้งสิ้น 3,723,984,000    บาท

เงินงบประมาณ 3,723,984,000    บาท

ป 2561 ตั้งงบประมาณ 418,900,000      บาท

ป 2562 ตั้งงบประมาณ 508,227,000      บาท

ป 2564 ตั้งงบประมาณ 415,220,200      บาท

ป 2565 ผูกพันงบประมาณ 1,054,073,700    บาท

ป 2566 ผูกพันงบประมาณ 561,390,600      บาท

ป 2567 ผูกพันงบประมาณ 766,172,500      บาท

(25) โครงการกอสรางที่พักอาศัย อาคารบานพักสวนกลาง ตร. 64,320,000 บาท

(ลือชา) อาคาร 8 ชั้น แบบ 2 หองนอน ขนาด 42 ครอบครัว

สกพ.(สก.) แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 9 หลัง

วงเงินทั้งสิ้น 402,000,000      บาท

เงินงบประมาณ 402,000,000      บาท

ป 2563 ตั้งงบประมาณ 80,400,000        บาท

ป 2564 ตั้งงบประมาณ 64,320,000        บาท

ป 2565 ผูกพันงบประมาณ 108,540,000      บาท

ป 2566 ผูกพันงบประมาณ 72,360,000        บาท

สํานักงานตํารวจแหงชาติ
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ป 2567 ผูกพันงบประมาณ 76,380,000        บาท

(33) อาคารที่พักอาศัยขาราชการตํารวจ 773,020,000 บาท

แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 

จํานวน 5 อาคาร

วงเงินทั้งสิ้น 3,865,100,000    บาท

เงินงบประมาณ 3,865,100,000    บาท

ป 2564 ตั้งงบประมาณ 773,020,000      บาท

ป 2565 ผูกพันงบประมาณ 1,030,693,000    บาท

ป 2566 ผูกพันงบประมาณ 1,030,693,000    บาท

ป 2567 ผูกพันงบประมาณ 1,030,694,000    บาท

(36) อาคารบานพักสวนกลาง ตร. (ลือชา) อาคาร 8 ชั้น 46,400,000 บาท

แบบ 2 หองนอน ขนาด 42 ครอบครัว ระยะที่ 4 สกพ.(สก.) 

แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 5 หลัง

วงเงินทั้งสิ้น 232,000,000      บาท

เงินงบประมาณ 232,000,000      บาท

ป 2564 ตั้งงบประมาณ 46,400,000        บาท

ป 2565 ผูกพันงบประมาณ 92,800,000        บาท

ป 2566 ผูกพันงบประมาณ 92,800,000        บาท
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โครงการ การปฏิรูประบบงานตํารวจ

   - กิจกรรม การปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใชกฎหมาย 14,962,200       บาท

1. งบดําเนินงาน 14,962,200       บาท

      แกนักทองเที่ยว1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 12,242,100       บาท

(1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานปองกันปราบปรามอาชญากรรม 12,242,100        บาท

      แกนักทองเที่ยว1.2 คาสาธารณูปโภค 2,720,100        บาท

(1) คาไฟฟา 2,720,100         บาท

สํานักงานตํารวจแหงชาติ
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2 สํานักงานเลขานุการตํารวจแหงชาติ (สลก.ตร.) 5,514,400 บาท

1. โครงการ   การบังคับใชกฎหมาย อํานวยความยุติธรรม และบริการประชาชน 5,514,400 บาท

-กิจกรรม การบังคับใชกฎหมายและบริการประชาชน 5,514,400         บาท
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สํานักงานเลขานุการตํารวจแหงชาติ (สลก.ตร.)

โครงการ การบังคับใชกฎหมาย อํานวยความยุติธรรม และบริการประชาชน

     - กิจกรรม  การบังคับใชกฎหมายและบริการประชาชน 5,514,400        บาท

1. งบดําเนินงาน 4,810,800        บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 3,011,800        บาท

(1) รายการไมผูกพัน 3,011,800        บาท

1.1.1 คาตอบแทน 1,965,600        บาท

(1) คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 1,965,600         บาท

1.1.2 คาใชสอย 699,300           บาท

(11) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 337,800            บาท

(11.1) คาเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะตํารวจ 337,800            บาท

(13) คาซอมแซมครุภัณฑ 84,500             บาท

(15) คาเชาทรัพยสิน 79,100             บาท

(15.1) คาเชาเครื่องถายเอกสาร                     79,100             บาท

(16) คาจางเหมาบริการ 197,900            บาท

(16.1) คาจางเหมาทําความสะอาด                     197,900            บาท

1.1.3 คาวัสดุ 346,900           บาท

(38) วัสดุสํานักงาน 29,300             บาท

(39) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 300,000            บาท

(45) วัสดุคอมพิวเตอร 17,600             บาท

(45.2) คาวัสดุคอมพิวเตอร 17,600             บาท

1.2 คาสาธารณูปโภค 1,799,000        บาท

703,600           บาท

2.1 คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 703,600           บาท

2.1.1 คาครุภัณฑ 703,600           บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑสํานักงาน 503,100           บาท

(1) ครุภัณฑสํานักงานท่ีมีราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท 503,100           บาท

2. งบลงทุน
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23,000              บาท

แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 13,000 บีทียู สลก.ตร. แขวงปทุมวัน 

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  1 เครื่อง

143,000            บาท

แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู สลก.ตร. 

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 5 เครื่อง

64,800              บาท

แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู สลก.ตร. 

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง

216,000            บาท

แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 26,000 บีทียู สลก.ตร. 

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 6 เครื่อง

47,000              บาท

แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู สลก.ตร. 

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

900                  บาท

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

8,400               บาท

 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2 คัน

2.1.1.3 ครุภัณฑคอมพิวเตอร 200,500           บาท

(1) ครุภัณฑคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท 200,500           บาท

185,500            บาท

(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) พรอมชุดโปรแกรม

ระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร  และเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 

แบบสิทธิการใชงานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) 

ที่มีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย และชุดโปรแกรมปองกันไวรัส 

สลก.ตร. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 7 เครื่อง

15,000              บาท

(Ink Tank Printer) สลก.ตร. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง

(1.57) โทรศพัทมีสาย สลก.ตร. 

(1.58) รถเข็นเกาอี้จัดเลี้ยง สลก.ตร.

(1.63) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 

(1.64) เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดต้ังถังหมึกพิมพ 

(1.52) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง) 

(1.53) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง) 

(1.54) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง) 

(1.55) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง) 

(1.56) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง) 
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3 กองการตางประเทศ (ตท.) 17,452,600 บาท

โครงการ การบังคับใชกฎหมาย อํานวยความยุติธรรม และบริการประชาชน 17,452,600 บาท

     - กิจกรรม การบังคับใชกฎหมายและบริการประชาชน 17,452,600        บาท
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กองการตางประเทศ (ตท.)

โครงการ การบังคับใชกฎหมาย อํานวยความยุติธรรม และบริการประชาชน

     - กิจกรรม การบังคับใชกฎหมายและบริการประชาชน 17,452,600       บาท

1. งบดําเนินงาน 5,317,100        บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 4,821,100        บาท

(1) รายการไมผูกพัน 4,821,100        บาท

1.1.1 คาตอบแทน 2,167,200        บาท

(1) คาอาหารทําการนอกเวลา 2,167,200         บาท

1.1.2 คาใชสอย 2,108,100        บาท

(11) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 468,600            บาท

(11.1) คาเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะตํารวจ 468,600            บาท

(13) คาซอมแซมครุภัณฑ 61,500             บาท

(15) คาเชาทรัพยสิน 118,600            บาท

(15.1) คาเชาเครื่องถายเอกสาร 118,600            บาท

(16) คาจางเหมาบริการ 197,900            บาท

(16.1) คาจางเหมาทําความสะอาด                197,900            บาท

(21) คารับรองและพิธีการ 1,261,500         บาท

1.1.3 คาวัสดุ 545,800           บาท

(38) วัสดุสํานักงาน 32,600             บาท

(39) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 495,600            บาท

(45) วัสดุคอมพิวเตอร 17,600             บาท

1.2 คาสาธารณูปโภค 496,000           บาท

2. งบลงทุน 835,500           บาท

2.1 คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 835,500           บาท

2.1.1 คาครุภัณฑ 835,500           บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑสํานักงาน 381,500           บาท
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(1) ครุภัณฑสํานักงานท่ีมีราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท 381,500           บาท

(1.20) เกาอี้ระดับ ผบก.-ผกก. ตท. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน 55,900             บาท

กรุงเทพมหานคร 14 ตัว

(1.21) เกาอี้ระดับ รอง ผกก.-สว. ตท.แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน 118,100            บาท

กรุงเทพมหานคร 41 ตัว

(1.22) เกาอี้ระดับ รอง สว. ตท.แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน 98,600             บาท

กรุงเทพมหานคร 43 ตัว

(1.23)  เกาอี้ระดับ ชั้นประทวน ตท. แขวงปทุมวัน  เขตปทุมวัน 108,900            บาท

กรุงเทพมหานคร 55 ตัว

2.1.1.3 ครุภัณฑคอมพิวเตอร 454,000           บาท

(1) ครุภัณฑคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท 454,000           บาท

(1.7) เครื่องคอมพิวเตอร  สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 352,000            บาท

(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)  ตท. แขวงปทุมวัน 

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 16 เครื่อง

(1.8) เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล ตท. 66,000             บาท

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร 3 เครื่อง

(1.9) เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 2 kVA ตท. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน 36,000             บาท

กรุงเทพมหานคร 3 เครื่อง

3. งบเงินอุดหนุน 5,300,000        บาท

3.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป 5,300,000        บาท

1) เงินอุดหนุนองคการตาํรวจระหวางประเทศ 5,300,000         บาท

4. งบรายจายอื่น 6,000,000        บาท

5) คาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติหนาที่ประจําในตางประเทศ (ทูตตํารวจ) 6,000,000         บาท
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4 กองสารนเิทศ (สท.) 5,539,700 บาท

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 1,127,000 บาท

2. โครงการ การบังคับใชกฎหมาย อํานวยความยุติธรรม และบริการประชาชน 4,412,700 บาท

   - กิจกรรม การบังคับใชกฎหมายและบริการประชาชน 4,412,700         บาท
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กองสารนเิทศ (สท.)

แผนงานบุคลากรภาครัฐ 1,127,000        บาท

     - รายการบุคลากรภาครัฐ 1,127,000 บาท

1. งบบุคลากร 1,127,000        บาท

1.2 คาตอบแทนพนกังานราชการ 1,127,000        บาท

1.2.1 คาตอบแทนพนกังานราชการ 1,127,000        บาท

(1) คาตอบแทนพนักงานราชการ 6 อัตรา 1,084,500         บาท

(2) เงินชวยเหลือการครองชีพพนักงานราชการ 42,500             บาท
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กองสารนเิทศ (สท.)

โครงการ การบังคับใชกฎหมาย อํานวยความยุติธรรม และบริการประชาชน

     - กิจกรรม การบังคับใชกฎหมายและบริการประชาชน 4,412,700        บาท

1. งบดําเนินงาน 3,967,700        บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 2,818,200        บาท

(1) รายการไมผูกพัน 2,818,200        บาท

1.1.1 คาตอบแทน 1,780,800        บาท

(1) คาอาหารทําการนอกเวลา 1,780,800         บาท

1.1.2 คาใชสอย 662,000           บาท

(11) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 337,800            บาท

(11.1) คาเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะตํารวจ 337,800            บาท

(13) คาซอมแซมครุภัณฑ 47,200             บาท

(15) คาเชาทรัพยสิน 79,100             บาท

(15.1) คาเชาเครื่องถายเอกสาร 79,100             บาท

(16) คาจางเหมาบริการ 197,900            บาท

(17.1) คาจางเหมาทําความสะอาด 197,900            บาท

1.1.3 คาวัสดุ 375,400           บาท

(38) วัสดุสํานักงาน 26,600             บาท

(39) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 331,200            บาท

(45) วัสดุคอมพิวเตอร 17,600             บาท

(45.2) วัสดุคอมพิวเตอร 17,600             บาท

1.2 คาสาธารณูปโภค 1,149,500        บาท

2. งบลงทุน 445,000           บาท

2.1 คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 445,000           บาท

2.1.1 คาครุภัณฑ 445,000           บาท

2.1.1.3 ครุภัณฑคอมพิวเตอร 445,000           บาท

(1) ครุภัณฑคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท 445,000           บาท
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(1.53) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดง 150,000            บาท

ภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) สท. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร  5 เครื่อง

(1.54) เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุกประสิทธิภาพสูง สําหรับใชงานตัดตอ 150,000            บาท

ผลิตสื่อโทรทัศน งานคอมพิวเตอรกราฟก พรอมระบบปฏิบัติการ สท.

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  2 ชุด

(1.55) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม 17,000             บาท

นอยกวา 19 นิ้ว) สท. พิพิธภัณฑตํารวจ วังปารุสกวัน แขวงดุสิต เขตดุสิต

กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

(1.56) เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 3 kVA สท. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน 128,000            บาท

กรุงเทพมหานคร 4 เครื่อง
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5 สํานักงานคณะกรรมการนโยบายตํารวจแหงชาติ (สง.ก.ต.ช.) 2,864,100 บาท

1. โครงการ การบังคับใชกฎหมาย อํานวยความยุติธรรม และบริการประชาชน 2,864,100 บาท

   - กิจกรรม การบังคับใชกฎหมายและบริการประชาชน 2,864,100         บาท
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สํานักงานคณะกรรมการนโยบายตํารวจแหงชาติ (สง.ก.ต.ช.)

โครงการ การบังคับใชกฎหมาย อํานวยความยุติธรรม และบริการประชาชน

     - กิจกรรม  การบังคับใชกฎหมายและบริการประชาชน 2,864,100        บาท

1. งบดําเนินงาน 1,759,200        บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 1,722,000        บาท

(1) รายการไมผูกพัน 1,722,000        บาท

1.1.1 คาตอบแทน 823,200           บาท

(1) คาอาหารทําการนอกเวลา 823,200            บาท

1.1.2 คาใชสอย 588,900           บาท

(11) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 272,400            บาท

(11.1) คาเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะตํารวจ 272,400            บาท

(13) คาซอมแซมครุภัณฑ 39,500             บาท

(15) คาเชาทรัพยสิน 79,100             บาท

(15.1) คาเชาเครื่องถายเอกสาร                     79,100             บาท

(16) คาจางเหมาบริการ 197,900            บาท

(16.1) คาจางเหมาทําความสะอาด 197,900            บาท

1.1.3 คาวัสดุ 309,900           บาท

(38) วัสดุสํานักงาน 12,700             บาท

(39) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 279,600            บาท

(45) วัสดุคอมพิวเตอร 17,600             บาท

(45.2) วัสดุคอมพิวเตอร 17,600             บาท

1.2 คาสาธารณูปโภค 37,200             บาท
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2. งบลงทุน 1,104,900        บาท

2.1 คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 1,104,900        บาท

    2.1.1 คาครุภัณฑ 1,104,900        บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 854,000           บาท

(1) ครุภัณฑยานพาหนะและขนสงที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท  854,000           บาท

(1.5) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ 854,000            บาท

ไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมตํ่ากวา 

110 กิโลวัตต ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบดับเบิ้ลแค็บ สง.ก.ต.ช.  

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 คัน

2.1.1.3 ครุภัณฑคอมพิวเตอร 176,000           บาท

(1) ครุภัณฑคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท  110,000           บาท

(1.32) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 110,000            บาท

(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) สง.ก.ต.ช.

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 5 เครื่อง

(1.33)  เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล 66,000             บาท

สง.ก.ต.ช. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 3 เครื่อง

2.1.1.6 ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 74,900             บาท

(1) ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุท่ีมีราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท  53,500             บาท

(1.2) เครื่องบันทึกเสียง สง.ก.ต.ช. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน 53,500             บาท

 กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง

(1.3) อุปกรณสําหรับการถอดขอความเสียง  สง.ก.ต.ช. 21,400             บาท

 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง
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6 กองบินตํารวจ (บ.ตร.) 1,648,585,200 บาท

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 305,600 บาท

    - รายการบุคลากรภาครัฐ 305,600 บาท

2. โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณความไมสงบในเขต 1,378,100 บาท

จังหวัดชายแดนภาคใต

   - กิจกรรม การเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ 1,378,100 บาท

    ความไมสงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต

3. โครงการ การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ 3,369,600 บาท

    - กิจกรรม การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย 3,369,600 บาท

     และพระบรมวงศานุวงศ

4. โครงการ การบังคับใชกฎหมาย อํานวยความยุติธรรม และบริการประชาชน 1,643,531,900 บาท

   - กิจกรรม การบังคับใชกฎหมายและบริการประชาชน 1,643,531,900 บาท
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กองบินตํารวจ (บ.ตร.)

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

      - รายการบุคลากรภาครัฐ 305,600 บาท

1. งบบุคลากร 305,600 บาท

1.2 คาตอบแทนพนกังานราชการ 305,600 บาท

(1) คาตอบแทนพนักงานราชการ 2 อัตรา 281,600 บาท

(2) เงินชวยเหลือการครองชีพพนักงานราชการ 24,000 บาท
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กองบินตํารวจ (บ.ตร.)

โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณความไมสงบในเขตจังหวัด

ชายแดนภาคใต

    - กิจกรรม การเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณความไมสงบในเขต 1,378,100 บาท

 ชายแดนภาคใต

1. งบดําเนินงาน 1,378,100 บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 1,378,100 บาท

(1) รายการไมผูกพัน 1,378,100 บาท

1.1.2 คาใชสอย 1,378,100 บาท

(1) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 1,378,100 บาท

(1.1) คาเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะตํารวจ 1,378,100 บาท
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กองบินตํารวจ (บ.ตร.)

โครงการ การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ

   - กิจกรรม การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย 3,369,600 บาท

     และพระบรมวงศานุวงศ

1. งบดําเนินงาน 3,369,600 บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 3,369,600 บาท

(1)  รายการไมผูกพัน 3,369,600 บาท

1.1.2 คาใชสอย 3,369,600 บาท

(2) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 3,369,600 บาท

(2.1) คาเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะตํารวจ 3,369,600 บาท
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กองบินตํารวจ (บ.ตร.)

ผลผลิต การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

      - กิจกรรม  การบังคับใชกฎหมาย อํานวยความยุติธรรมและบริการประชาชน 1,643,531,900 บาท

1. งบดําเนินงาน 54,237,400 บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 49,277,600 บาท

(1) รายการไมผูกพัน 49,277,600 บาท

1.1.1 คาตอบแทน 2,469,600 บาท

(1) คาอาหารทําการนอกเวลา 2,469,600 บาท

1.1.2 คาใชสอย 9,326,100 บาท

(11) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 9,326,100 บาท

(11.1) คาเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะตํารวจ     9,326,100 บาท

(13) คาซอมแซมครุภัณฑ 226,200 บาท

(15) คาเชาทรัพยสิน 79,100 บาท

(15.1) คาเชาเครื่องถายเอกสาร           79,100 บาท

(16) คาจางเหมาบริการ 197,900 บาท

(16.1) คาจางเหมาทําความสะอาด                          197,900 บาท

1.1.3 คาวัสดุ 36,978,700 บาท

(38) วัสดุสํานักงาน 103,400 บาท

(39) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 36,444,800 บาท

(45) วัสดุคอมพิวเตอร 17,600 บาท

(61) วัสดุการบินและอื่นๆ 412,900 บาท

1.2 คาสาธารณูปโภค 4,959,800 บาท

2. งบลงทุน 1,485,966,800 บาท

2.1 คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 1,485,966,800 บาท

2.1.1 ครุภัณฑ 1,387,066,800 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑสํานักงาน 143,000 บาท

(1) ครุภัณฑสํานักงานท่ีมีราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท 143,000 บาท
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 (1.24) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง) 143,000 บาท

 แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู 

 บ.ตร. แขวงทาแรง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 5 เครื่อง

2.1.1.2 ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 93,923,800 บาท

 (7) โครงการจัดหาเฮลิคอปเตอรใชงานทั่วไป ชนิด 2 เครื่องยนต 93,923,800 บาท

 (ทดแทน) บ.ตร. แขวงทาแรง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 4 ลํา

      งบประมาณทั้งสิ้น 2,235,923,800 บาท

      ป 2562 ตั้งงบประมาณ    476,000,000 บาท

      ป 2563 ตั้งงบประมาณ 1,666,000,000 บาท

      ป 2564 ตั้งงบประมาณ 93,923,800 บาท

2.1.1.8 ครุภัณฑเครื่องจักรกล 950,000,000 บาท

 (1) คาซอมบํารุงอากาศยาน บ.ตร. แขวงทาแรง เขตบางเขน 950,000,000 บาท

 กรุงเทพมหานคร 

2.1.1.9 ครุภัณฑอื่นๆ 343,000,000 บาท

 (3) โครงการจัดหาระบบตรวจจับและอุปกรณตอตานอากาศยาน 343,000,000 บาท

 ไรคนขับ สําหรับขบวนเฮลิคอปเตอรพระราชพาหนะ แขวงทาแรง

 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 2 ระบบ

2.1.2 คาที่ดินและสิ่งกอสราง 98,900,000 บาท

2.1.2.7 คากอสรางอื่นๆ 98,900,000 บาท

(3) โครงการกอสรางอาคารคลังอะไหลอากาศยาน อาคารซอมบํารุง 98,900,000 บาท

อาคารจอดเฮลิคอปเตอร พรอมติดตั้งระบบไฟลานจอด และปรับปรุง

ภูมิทัศนสําหรับ บ.ตร. (ทาแรง) ระยะที่ 1 แขวงทาแรง

เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

3. งบเงินอุดหนุน 11,000,000 บาท

3.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป 11,000,000 บาท

2) เงินอุดหนุนสถาบันที่สํานักงานตํารวจแหงชาติฝากเรียน 11,000,000 บาท

4. งบรายจายอื่น 92,327,700 บาท

7) คาใชจายในการเดินทางไปฝกอบรมการใชและซอมบํารุงตามสัญญาซื้อขาย 46,794,000 บาท

อากาศยาน

9) โครงการพัฒนาบุคลากรประเภทนักบิน 45,533,700 บาท
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7 กองวินยั (วน.) 3,791,200 บาท

1. โครงการ การบังคับใชกฎหมาย อํานวยความยุติธรรม 3,791,200 บาท

   และบริการประชาชน

    - กิจกรรม การบังคับใชกฎหมายและบริการประชาชน 3,791,200         บาท
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กองวินยั (วน.)

โครงการ การบังคับใชกฎหมาย อํานวยความยุติธรรม และบริการประชาชน

     - กิจกรรม การบังคับใชกฎหมายและบริการประชาชน 3,791,200        บาท

1. งบดําเนินงาน 3,345,400        บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 2,540,400        บาท

(1) รายการไมผูกพัน 2,540,400        บาท

1.1.1 คาตอบแทน 1,579,200        บาท

(1) คาอาหารทําการนอกเวลา 1,579,200         บาท

1.1.2 คาใชสอย 651,000           บาท

(11) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 337,800            บาท

(11.1) คาเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะตํารวจ  337,800            บาท

(13) คาซอมแซมครุภัณฑ 36,200             บาท

(15) คาเชาทรัพยสิน 79,100             บาท

(15.1) คาเชาเครื่องถายเอกสาร    79,100             บาท

(16) คาจางเหมาบริการ 197,900            บาท

(16.1) คาจางเหมาทําความสะอาด    197,900            บาท

1.1.3 คาวัสดุ 310,200           บาท

(38) วัสดุสํานักงาน 23,800             บาท

(39) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 268,800            บาท

(45) วัสดุคอมพิวเตอร 17,600             บาท

(45.2) วัสดุคอมพิวเตอร 17,600             บาท

1.2 คาสาธารณูปโภค 805,000           บาท

2. งบลงทุน 445,800           บาท

2.1 คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 445,800           บาท

2.1.1 คาครุภัณฑ 445,800           บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑสํานักงาน 33,000             บาท

(1) ครุภัณฑสํานักงานท่ีมีราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท 33,000             บาท

(1.27) ตูเหล็ก แบบ 2 บาน วน. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน 33,000             บาท

กรุงเทพมหานคร 6 ตู
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2.1.1.3 ครุภัณฑคอมพิวเตอร 412,800           บาท

(1) ครุภัณฑคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท 412,800           บาท

(1.25) เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล 77,400             บาท

พรอมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร

และเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก แบบสิทธิการใชงานประเภท

ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย 

วน. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 3 เครื่อง

(1.26) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 335,400            บาท

(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) พรอมชุดโปรแกรม

ระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร และเครื่อง

คอมพิวเตอรโนตบุก แบบสิทธิการใชงานประเภทติดตั้ง

มาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย 

วน. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 13 เครื่อง
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8 สถาบันฝกอบรมระหวางประเทศวาดวยการดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย 6,057,100 บาท

(สบร.)

1. โครงการ การบังคับใชกฎหมาย อํานวยความยุติธรรม และบริการประชาชน 6,057,100 บาท

    - กิจกรรม การบังคับใชกฎหมายและบริการประชาชน 6,057,100      บาท
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สถาบันฝกอบรมระหวางประเทศวาดวยการดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย (สบร.)

โครงการ การบังคับใชกฎหมาย อํานวยความยุติธรรม และบริการประชาชน

      - กิจกรรม การบังคับใชกฎหมายและบริการประชาชน 6,057,100        บาท

1. งบดําเนินงาน 557,100           บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 557,100           บาท

(1) รายการไมผูกพัน 557,100           บาท

1.1.1 คาตอบแทน 235,200           บาท

(1) คาอาหารทําการนอกเวลา 235,200            บาท

1.1.2 คาใชสอย 141,600           บาท

(11) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 141,600            บาท

(11.1) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและพาหนะตํารวจ 141,600         บาท

1.1.3 คาวัสดุ 180,300           บาท

(38) วัสดุสํานักงาน 3,900               บาท

(39) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 176,400            บาท

3. งบเงินอุดหนุน 5,500,000        บาท

3.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป 5,500,000        บาท

(3) เงินอุดหนุนสถาบันฝกอบรมระหวางประเทศวาดวย 5,500,000         บาท

    การดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย
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9 สํานักงานยุทธศาสตรตํารวจ (สยศ.ตร.) 87,967,000 บาท

1. โครงการ การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย 3,523,500 บาท

   และพระบรมวงศานุวงศ

    - กิจกรรม การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริยและ 3,523,500         บาท

  พระบรมวงศานุวงศ

2. โครงการ การบังคับใชกฎหมาย อํานวยความยุติธรรม 29,371,300 บาท

   และบริการประชาชน

    - กิจกรรม การบังคับใชกฎหมายและบริการประชาชน 29,371,300        บาท

3. โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและ 55,072,200 บาท

   ดําเนินคดีการกระทําความผิดคามนุษย

    - กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและดําเนินคดี 55,072,200        บาท

      การกระทําความผิดคามนุษยและความผิดที่เก่ียวของ
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สํานักงานยุทธศาสตรตํารวจ (สยศ.ตร.)

โครงการ การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ

     - กิจกรรม การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ 3,523,500        บาท

1. งบดําเนินงาน 3,523,500        บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 3,433,500        บาท

(1) รายการไมผูกพัน 3,433,500        บาท

1.1.1 คาตอบแทน 2,164,800        บาท

(1) คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 2,164,800         บาท

1.1.2 คาใชสอย 508,700           บาท

(3) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 48,000             บาท

(4) คาเชาทรัพยสิน 311,000            บาท

(4.1) คาเชาเครื่องถายเอกสาร 311,000            บาท

(5) คาจางเหมาบริการ 149,700            บาท

(5.1) คาจางเหมาทําความสะอาด    149,700            บาท

1.1.3 คาวัสดุ 760,000           บาท

(8) วัสดุสํานักงาน 55,300             บาท

(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 624,000            บาท

(10) วัสดุไฟฟาและวิทยุ 13,800             บาท

(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร 11,000             บาท

(14) วัสดุคอมพิวเตอร 19,300             บาท

(16) วัสดุงานบานงานครัว 11,000             บาท

(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตํารา 25,600             บาท

1.2 คาสาธารณูปโภค 90,000             บาท

(3) คาโทรศัพท 48,000             บาท

(4) คาไปรษณีย 24,000             บาท

(5) คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 18,000             บาท
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สํานักงานยุทธศาสตรตํารวจ (สยศ.ตร.)

โครงการ การบังคับใชกฎหมาย อํานวยความยุติธรรม และบริการประชาชน

     - กิจกรรม การบังคับใชกฎหมายและบริการประชาชน 29,371,300       บาท

1. งบดําเนินงาน 28,393,000       บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 27,293,000       บาท

(1) รายการไมผูกพัน 27,293,000       บาท

1.1.1 คาตอบแทน 9,644,800        บาท

(1) คาอาหารทําการนอกเวลา 9,644,800         บาท

1.1.2 คาใชสอย 6,576,100        บาท

(11) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 4,933,400         บาท

(11.1) คาเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะตํารวจ  2,933,400         บาท

(11.2) คาใชจายกองทุนเพ่ือการสืบสวนและ 500,000            บาท

สอบสวนคดีอาญา (วจ.)

(11.3) คาใชจายกองทุนเพ่ือการสืบสวนและ 500,000            บาท

สอบสวนคดีอาญา (ยศ.)

(11.4) คาใชจายกองทุนเพ่ือการสืบสวนและ 1,000,000         บาท

สอบสวนคดีอาญา (ผอ.)

(13) คาซอมแซมครุภัณฑ 297,600            บาท

(15) คาเชาทรัพยสิน 355,800            บาท

(15.1) คาเชาเครื่องถายเอกสาร    355,800            บาท

(16) คาจางเหมาบริการ 989,300            บาท

(16.1) คาจางเหมาทําความสะอาด    989,300            บาท

1.1.3 คาวัสดุ 10,672,100       บาท

(38) วัสดุสํานักงาน 283,060            บาท

(39) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 1,798,800         บาท

(45) วัสดุคอมพิวเตอร 388,000            บาท

(45.2) วัสดุคอมพิวเตอร 388,000            บาท

(46) วัสดุเครื่องแตงกาย 1,202,240         บาท

(48) วัสดุแบบพิมพ 7,000,000         บาท

1.1.4 งบแกปญหาในภาพรวม 400,000           บาท
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1.2 คาสาธารณูปโภค 1,100,000        บาท

2. งบลงทุน 704,600           บาท

2.1 คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 704,600           บาท

2.1.1 คาครุภัณฑ 704,600           บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑสํานักงาน 75,200             บาท

(1) ครุภัณฑสํานักงานท่ีมีราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท 75,200             บาท

(1.50) เครื่องทําลายเอกสาร แบบตัดตรง ทําลายครั้งละ 30 แผน 62,200             บาท

สยศ.ตร. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  1 เครื่อง

(1.51) เครื่องดูดฝุน ขนาด 15 ลิตร  สยศ.ตร. แขวงปทุมวัน 13,000             บาท

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  1 เครื่อง

2.1.1.3 ครุภัณฑคอมพิวเตอร 608,100           บาท

(1) ครุภัณฑคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท 608,100           บาท

(1.57) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพ 255,000            บาท

ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) สยศ.ตร. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร  15 เครื่อง

(1.58) เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานสํานักงาน 187,000            บาท

สยศ.ตร. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 11 เครื่อง

(1.59) เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล สยศ.ตร. 22,000             บาท

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  1 เครื่อง

(1.60) เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA สยศ.ตร. แขวงปทุมวัน 7,500               บาท

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 3 เครื่อง

(1.61) เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network 97,900             บาท

แบบที่ 1 (28 หนา/นาท)ี สยศ.ตร. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร 11 เครื่อง

(1.62) เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ 38,700             บาท

(Ink Tank Printer) สยศ.ตร. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร 9 เครื่อง
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2.1.1.4 ครุภัณฑงานบานงานครัว 7,800              บาท

(1) ครุภัณฑงานบานงานครัวที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท 7,800              บาท

(1.2) รถเข็นของ สยศ.ตร. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน 7,800               บาท

กรุงเทพมหานคร  2 คัน

2.1.1.5 ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 13,500             บาท

(1) ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพรที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท 13,500             บาท

(1.4) โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV 13,500             บาท

ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว 

สยศ.ตร. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  1 เครื่อง

4. งบรายจายอื่น 273,700           บาท

(3) โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสําคัญ 273,700            บาท
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สํานักงานยุทธศาสตรตํารวจ (สยศ.ตร.)

โครงการ เพ่ิมประสิทธิภาพการปราบปรามและดําเนินคดีการกระทําความผิดคามนุษย

    - กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและดําเนินคดีการกระทําความผิด 55,072,200       บาท

      คามนุษยและความผิดที่เกี่ยวของ

1. งบดําเนินงาน 55,072,200       บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 55,072,200       บาท

(1) รายการไมผูกพัน 55,072,200       บาท

1.1.1 คาตอบแทน 447,000           บาท

(1) คาอาหารทําการนอกเวลา 447,000            บาท

1.1.2 คาใชสอย 52,872,600       บาท

(2) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 52,872,600        บาท

(2.1) คาเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะตํารวจ     52,872,600        บาท

1.1.3 คาวัสดุ 100,500           บาท

(3) วัสดุสํานักงาน 100,500            บาท

1.1.4 งบแกปญหาในภาพรวม 1,652,100        บาท
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10 สํานักงานสงกําลังบํารุง (สกบ.) 143,314,100     บาท

1.โครงการ การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ 561,600           บาท

   - กิจกรรม การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริยและ 561,600            บาท

พระบรมวงศานุวงศ

2. โครงการ จัดหายุทโธปกรณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการปองกัน 65,000,000       บาท

   และปราบปรามอาชญากรรมของสํานักงานตํารวจแหงชาติ

   - กิจกรรม จัดหายุทโธปกรณเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 65,000,000        บาท

     การปฏิบัตงิานการปองกันปราบปรามอาชญากรรม 

     ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ

3. โครงการ การบังคับใชกฎหมาย อํานวยความยุติธรรม และบริการประชาชน 53,783,500       บาท

   - กิจกรรม การบังคับใชกฎหมายและบริการประชาชน 53,783,500        บาท

4. โครงการ ปฏิรูประบบงานตํารวจ 23,969,000       บาท

   - กิจกรรม การบริหารทรัพยากรมนุษย 23,969,000        บาท

ดานสวัสดิการที่พักอาศัย
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สํานักงานสงกําลังบํารุง (สกบ.)

โครงการ การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ

     - กิจกรรม การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ 561,600           บาท

1. งบดําเนินงาน 561,600           บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 561,600           บาท

(1) รายการไมผูกพัน 561,600           บาท

1.1.2 คาใชสอย 561,600           บาท

(2) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 561,600            บาท

(2.1) คาเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะตํารวจ 561,600            บาท
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สํานักงานสงกําลังบํารุง (สกบ.)

โครงการ จัดหายุทโธปกรณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการปองกัน

และปราบปรามอาชญากรรม ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ

     - กิจกรรม จัดหายุทโธปกรณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 65,000,000       บาท

   การปองกันปราบปรามอาชญากรรมของสํานักงานตํารวจแหงชาติ

2. งบลงทุน 65,000,000       บาท

2.1 คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 65,000,000       บาท

2.1.1 คาครุภัณฑ 40,000,000       บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑอาวุธ 40,000,000       บาท

(9) ชุดเคร่ืองมือปฏิบัติการชางอาวุธ พรอมแลปปฏิบัตกิาร สกบ. 40,000,000        บาท

 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดสุิต กรุงเทพมหานคร  1 เครื่อง

2.1.2 คาที่ดินและสิ่งกอสราง 25,000,000       บาท

2.1.2.1 คากอสรางอื่นๆ 25,000,000       บาท

(1) คลังเก็บรักษาเครื่องกระสุนและวัตถุระเบิด แบบมีมูลดินคลุม (ECM) 25,000,000        บาท

 สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 2 หลัง
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สํานักงานสงกําลังบํารุง (สกบ.)

โครงการ การบังคับใชกฎหมาย อํานวยความยุติธรรม และบริการประชาชน

     - กิจกรรม การบังคับใชกฎหมายและบริการประชาชน 53,783,500       บาท

1. งบดําเนินงาน 21,810,600       บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 15,810,600       บาท

(1) รายการไมผูกพัน 15,810,600       บาท

1.1.1 คาตอบแทน 7,089,600        บาท

(1)  คาอาหารทําการนอกเวลา 7,089,600         บาท

1.1.2 คาใชสอย 7,119,300        บาท

(11) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและพาหนะ 1,843,800         บาท

(11.1) คาเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะตํารวจ 1,843,800         บาท

(13) คาซอมแซมครุภัณฑ 669,800            บาท

(15) คาเชาทรัพยสิน 395,300            บาท

(15.1) คาเชาเครื่องถายเอกสาร 395,300            บาท

(16) คาจางเหมาบริการ 1,978,600         บาท

(16.1) คาจางเหมาทําความสะอาด 1,978,600         บาท

(35) คาใชจายในการฝกยุทธวิธีตํารวจ 2,231,800         บาท

1.1.3 คาวัสดุ 1,601,700        บาท

(38) วัสดุสํานักงาน 107,300            บาท

(39) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 1,406,400         บาท

(45) วัสดุคอมพิวเตอร 88,000             บาท

(45.2) วัสดุคอมพิวเตอร 88,000              บาท

1.2 คาสาธารณูปโภค 6,000,000        บาท
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2. งบลงทุน 31,972,900       บาท

2.1 คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 31,972,900       บาท

2.1.1 คาครุภัณฑ 7,992,900        บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑสํานักงาน 838,700           บาท

(1) ครุภัณฑสํานักงานที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท 838,700            บาท

(1.28) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง) 24,200             บาท

 แบบตดิผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 บีทียู สกบ. 

แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1  เครื่อง

(1.29) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง) 181,300            บาท

แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 15,000 บีทียู สกบ. 

แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 7  เครื่อง

(1.30) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง) 36,400             บาท

 แบบตดิผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู สกบ. 

แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

(1.31) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง) 110,800            บาท

แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บีทียู 

สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง

(1.32) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง) 486,000            บาท

 แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน  ขนาด 24,000 บีทียู  สกบ. 

แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 15 เครื่อง

2.1.1.2 ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 3,175,800        บาท

(1) ครุภัณฑยานพาหนะและขนสงที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท 1,811,800         บาท

(1.2) รถจักรยานยนต ขนาด 110 ซีซี แบบเกียรอัตโนมัติ สกบ. 103,800            บาท

 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดสุิต กรุงเทพมหานคร 2 คัน

(1.3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 1,708,000         บาท

2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมตํ่ากวา 110 กิโลวัตต  

ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบดับเบิ้ลแค็บ สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต

 กรุงเทพมหานคร 2 คัน
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(3) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 1,364,000         บาท

2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมตํ่ากวา 90 กิโลวัตต สกบ. 

แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 คัน

2.1.1.3 ครุภัณฑคอมพิวเตอร 3,128,700        บาท

(1) ครุภัณฑคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท 110,000            บาท

(1.27) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 110,000            บาท

 (จอแสดงภาพไมนอยกวา 19 นิ้ว) สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี 

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 5 เครื่อง

(2) โครงการปรับปรุงศนูยกลางเครือขายหลัก server สกบ. 3,018,700         บาท

แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

2.1.1.4 ครุภัณฑงานบานงานครัว 6,000              บาท

(1) ครุภัณฑงานบานงานครัวที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท 6,000               บาท

(1.1) เครื่องทําน้ําดื่มน้ํารอน  น้ําเย็น แบบมีถังดานบน  6,000               บาท

ขนาด 2 กอก สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต 

กรุงเทพมหานคร 1 ตู

2.1.1.5 ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 843,700           บาท

(1) ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพรท่ีมีราคาตอหนวยตํ่ากวา 1 ลานบาท 843,700            บาท

(1.5) ชุดเครื่องเสียงสําหรับหองประชุม 2 สกบ. 843,700            บาท

แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

2.1.2 คาที่ดินและสิ่งกอสราง 23,980,000       บาท

2.1.2.2 คากอสรางอาคารที่ทําการและสิ่งกอสรางประกอบ 9,000,000        บาท

(69) อาคารที่ทําการ สพ.สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต 9,000,000         บาท

กรุงเทพมหานคร 1 หลัง

งบประมาณทั้งสิ้น 45,000,000        บาท

ป 2564 ตั้งงบประมาณ 9,000,000         บาท

ป 2565 ผูกพันงบประมาณ 36,000,000        บาท
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2.1.2.4 คาปรับปรุงสิ่งกอสรางอื่น 1,330,000        บาท

(1) คาปรับปรุงสิ่งกอสรางอื่นที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 10 ลานบาท 1,330,000         บาท

(1.5) งานปรับปรุงพื้นที่บริเวณระหวางอาคาร 1 ตร. สกบ. 1,330,000         บาท

แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 งาน

2.1.2.5 คาปรับปรุงอาคารที่ทําการและสิ่งกอสรางประกอบ 7,000,000        บาท

(1) คาปรับปรุงอาคารที่ทําการและสิ่งกอสรางประกอบที่มีราคาตอหนวย 7,000,000         บาท

ต่ํากวา 10 ลานบาท

(1.7) งานปรับปรุงอาคาร 27 สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี 7,000,000         บาท

 เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 งาน

2.1.2.7 คากอสรางอื่นๆ 6,650,000        บาท

(10) อาคารสนับสนุนการปฏิบัติงาน สกบ. สูง 8 ชั้น 6,650,000         บาท

แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 อาคาร

งบประมาณทั้งสิ้น 95,000,000        บาท

ป 2563 ตั้งงบประมาณ 19,000,000        บาท

ป 2564 ตั้งงบประมาณ 6,650,000         บาท

ป 2565 ผูกพันงบประมาณ 69,350,000        บาท
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สํานักงานสงกําลังบํารุง (สกบ.)

โครงการ ปฏิรูประบบงานตํารวจ

     - กิจกรรม การบริหารทรัพยากรมนุษยดานสวัสดิการที่พักอาศัย 23,969,000       บาท

2. งบลงทุน 23,969,000       บาท

2.1.2 คาที่ดินและสิ่งกอสราง 23,969,000       บาท

2.1.2.1 คากอสรางอาคารท่ีพกัอาศัยและส่ิงกอสรางประกอบ 19,489,000       บาท

(22) อาคารที่พักอาศัยสูง 7 ชั้น 42 ครอบครัว สกบ. 19,489,000        บาท

แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 หลัง

งบประมาณทั้งสิ้น 37,479,000        บาท

ป 2561 ตั้งงบประมาณ 7,573,500         บาท

ป 2562 ตั้งงบประมาณ 6,856,000         บาท

ป 2563 ตั้งงบประมาณ 3,560,500         บาท

ป 2564 ผูกพันงบประมาณ 19,489,000        บาท

2.1.2.6 คากอสรางอื่นๆ 4,480,000        บาท

(1) คากอสรางอื่นๆที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 10 ลานบาท 4,480,000        บาท

(1.1) งานผังบริเวณและสวนประกอบอาคารที่พักอาศัยสูง 7 ชั้น 4,480,000         บาท

42 สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 งาน
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11 สํานักงานกําลังพล (สกพ.) 40,066,100 บาท

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 387,100 บาท

     - รายการบุคลากรภาครัฐ 387,100            บาท

2. โครงการ การบังคับใชกฎหมาย อํานวยความยุติธรรม และบริการประชาชน 36,136,400 บาท

     - กิจกรรม การบังคับใชกฎหมายและบริการประชาชน 36,136,400        บาท

3. โครงการ ปฏิรูประบบงานตํารวจ 3,542,600 บาท

     - กิจกรรม การบริหารทรัพยากรมนุษยดานสวัสดิการ 3,542,600         บาท

       ที่พักอาศัย
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สํานักงานกําลังพล (สกพ.)

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

รายการบุคลากรภาครัฐ 387,100           บาท

1. งบบุคลากร 387,100           บาท

1.2 คาตอบแทนพนกังานราชการ 387,100           บาท

1.2.1 คาตอบแทนพนกังานราชการ 387,100           บาท

387,100            บาท(1) คาตอบแทนพนักงานราชการ
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สํานักงานกําลังพล (สกพ.)

โครงการ การบังคับใชกฎหมาย อํานวยความยุติธรรม และบริการประชาชน

     - กิจกรรม การบังคับใชกฎหมายและบริการประชาชน 36,136,400       บาท

1. งบดําเนินงาน 29,612,800       บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 21,541,700       บาท

(1) รายการไมผูกพัน 21,541,700       บาท

1.1.1 คาตอบแทน 15,843,200       บาท

(1) คาอาหารทําการนอกเวลา 13,843,200        บาท

(9) เงินชวยเหลือทุนการศกึษารายปตอเนื่อง 2,000,000         บาท

และเงินยังชีพรายเดือนแกบุตรเจาหนาที่ของรัฐ

1.1.2 คาใชสอย 3,625,200        บาท

(11) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 2,126,600         บาท

(11.1) คาเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะตํารวจ 1,626,600         บาท

(11.2) คาใชจายกองทุนเพ่ือการสืบสวน 500,000            บาท

       และสอบสวนคดีอาญา

(13) คาซอมแซมครุภัณฑ 351,400            บาท

(15) คาเชาทรัพยสิน 355,800            บาท

(15.1) คาเชาเครื่องถายเอกสาร 355,800            บาท

(16) คาจางเหมาบริการ 791,400            บาท

(16.1) คาจางเหมาทําความสะอาด 791,400            บาท

1.1.3 คาวัสดุ 2,073,300        บาท

(38) วัสดุสํานักงาน 203,300            บาท

(39) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 1,782,000         บาท

(45) วัสดุคอมพิวเตอร 88,000             บาท

(45.2) วัสดุคอมพิวเตอร 88,000             บาท

1.2 คาสาธารณูปโภค 8,071,100        บาท
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2. งบลงทุน 6,523,600        บาท

2.1 คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 6,523,600        บาท

2.1.1 คาครุภัณฑ 6,523,600        บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑสํานักงาน 3,603,600        บาท

(1) ครุภัณฑสํานักงานท่ีมีราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท 3,603,600        บาท

(1.33) เกาอี้สํานักงานพนักพิงสูง (ระดับ ผบก. - ผกก.)  73,200             บาท

สกพ. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 12 ตัว

(1.34) เกาอี้สํานักงานพนักพิงเตี้ย (ระดับ รอง สว. - ผบ.หมู) 207,400            บาท

 สกพ. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 61 ตัว

(1.35) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง) 290,400            บาท

 แบบตดิผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 บีทียู  สกพ. 

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 12 เครื่อง

(1.36) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง) 356,400            บาท

แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู  สกพ. 

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 12 เครื่อง

(1.37) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง) 2,620,800         บาท

 แบบตดิผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู  สกพ. 

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 72 เครื่อง

(1.38) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง) 55,400             บาท

แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บีทียู 

สกพ. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

2.1.1.2 ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 1,708,000        บาท

(1) ครุภัณฑยานพาหนะและขนสงที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท 1,708,000        บาท

(1.4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ 1,708,000         บาท

ไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมตํ่ากวา 

110 กิโลวัตต ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบดับเบิ้ลแค็บ สกพ. 

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2 คัน
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2.1.1.3 ครุภัณฑคอมพิวเตอร 1,212,000        บาท

(1) ครุภัณฑคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท 1,212,000        บาท

(1.28) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 1,000,500         บาท

(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) พรอมชุดโปรแกรม

ระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร และเครื่องคอมพิวเตอร

โนตบุก แบบสิทธิการใชงานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) 

ที่มีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมายและชุดโปรแกรมปองกันไวรัส

สกพ. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 29 เครื่อง

(1.29) เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network 44,500             บาท

แบบที่ 1 (28 หนา/นาท)ี สกพ. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร  5 เครื่อง

(1.30) เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ LED สี 150,000            บาท

สกพ. แขวงปทุมวัน  เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร 10 เครื่อง

(1.31) สแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนยบริการ 17,000             บาท

แบบที่ 1 สกพ. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง  
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โคงการ ปฏิรูประบบงานตํารวจ

     - กิจกรรม การบริหารทรัพยากรมนุษยดานสวัสดิการที่พักอาศัย 3,542,600        บาท

2. งบลงทุน 3,542,600        บาท

2.1 คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 3,542,600        บาท

3,542,600        บาท

294,600           บาท

(1) คาปรับปรุงส่ิงกอสรางอ่ืนที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 10 ลานบาท 294,600           บาท

(1.1) ปรับปรุงซอมแซมถังรองรับขยะที่แตกชํารุด จํานวน 294,600            บาท

5 หลัง บริเวณอาคาร 3 - 4, 4 - 5 และระหวางอาคาร จ. 

อาคารบานพักสวนกลาง ตร.(วิภาวดี) แขวงลาดยาว เขต

จตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 งาน

2.1.2.4 คาปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งกอสรางประกอบ 900,000           บาท

(1) คาปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งกอสรางประกอบที่มี 900,000           บาท

ราคาตอหนวยต่ํากวา 10 ลานบาท

(1.36) ปรับปรุงซอมแซมรอยแตกของผนังอาคารโดยรอบหนาตาง 900,000            บาท

อาคารบานพักสวนกลาง ตร. (ถนอมมิตร) สกพ.(สก.) แขวงทาแรง

เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 งาน

2.1.2.5 คาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค 2,348,000        บาท

(1) คาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 10 ลานบาท 2,348,000        บาท

(1.1) ปรับปรุงทอเมนจายน้ําประปา หนาหองพักอาศัยอาคาร 1 1,748,400         บาท

 ถึง อาคาร 11 (จํานวน 11 อาคาร) ทั้งหมด 1,480 หอง สกพ.(สก.)  

อาคารบานพัก สวนกลาง ตร. (อุดมสุข) แขวงดอกไม เขตประเวศ

กรุงเทพมหานคร 1 งาน

(1.2) ปรับปรุงสายลอฟา อาคาร 1, 2, 3, 4, 5, 9 และอาคาร 10 599,600            บาท

(จํานวน 7 อาคาร) สกพ.(สก.) อาคารบานพักสวนกลาง ตร. 

(อุดมสุข) แขวงดอกไม เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 1 งาน

2.1.2 คาที่ดินและสิ่งกอสราง

2.1.2.3 คาปรับปรุงสิ่งกอสรางอื่น
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12 สํานักงานงบประมาณและการเงิน (สงป.) 37,878,100       บาท

1. โครงการ การบังคับใชกฎหมาย อํานวยความยุติธรรม และบริการประชาชน 37,878,100 บาท

    - กิจกรรม การบังคับใชกฎหมายและบริการประชาชน 37,878,100      บาท
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สํานักงานงบประมาณและการเงิน (สงป.)

โครงการ การบังคับใชกฎหมาย อํานวยความยุติธรรม และบริการประชาชน

     - กิจกรรม  การบังคับใชกฎหมายและบริการประชาชน 37,878,100       บาท

1. งบดําเนินงาน 34,236,400       บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 30,136,400       บาท

(1) รายการไมผูกพัน 30,136,400       บาท

1.1.1 คาตอบแทน 5,930,400        บาท

(1) คาอาหารทําการนอกเวลา 5,930,400         บาท

1.1.2 คาใชสอย 22,787,000       บาท

(11) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและพาหนะ 21,137,100        บาท

(11.1) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและพาหนะตํารวจ 15,375,200      บาท

 - คาใชจายกองทุนเพ่ือการสืบสวนและสอบสวน 4,761,900       บาท

คดีอาญา (กง.)

 - คาใชจายกองทุนเพ่ือการสืบสวนและสอบสวน 1,000,000       บาท

คดีอาญา (งป.)

(13) คาซอมแซมครุภัณฑ 581,800            บาท

(15) คาเชาทรัพยสิน 276,700            บาท

(15.1) คาเชาเครื่องถายเอกสาร                     276,700          บาท

(16) คาจางเหมาบริการ 791,400            บาท

(16.1) คาจางเหมาทําความสะอาด                             791,400          บาท

1.1.3 คาวัสดุ 1,419,000        บาท

(38) วัสดุสํานักงาน 89,000             บาท

(39) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 1,242,000         บาท

(45) วัสดุคอมพิวเตอร 88,000             บาท

(45.2) วัสดุคอมพิวเตอร 88,000            บาท

1.2 คาสาธารณูปโภค 4,100,000        บาท
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2. งบลงทุน 3,641,700        บาท

2.1 คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 3,641,700        บาท

2.1.1 คาครุภัณฑ 3,641,700        บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑสํานักงาน 644,500           บาท

(1) ครุภัณฑสํานักงานท่ีมีราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท 644,500           บาท

(1.42) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง) 138,000            บาท

แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 13,000 บีทียู  

สงป. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 6 เครื่อง

(1.43) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง) 85,800             บาท

แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู  

สงป. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 3 เครื่อง

(1.44) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง) 61,200             บาท

แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 20,000 บีทียู  

สงป. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง

(1.45) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง) 108,000            บาท

แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 26,000 บีทียู  

สงป. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 3 เครื่อง

(1.46) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง) 120,600            บาท

แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู  

สงป. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 3 เครื่อง

(1.47) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง) 102,400            บาท

แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 40,000 บีทียู 

สงป. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง

(1.48) โตะทํางาน 3 ลิ้นชัก (ขนาด 60x120x75 ซม.) 7,000               บาท

สงป. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2 ตัว

(1.49) เครื่องโทรศัพท (ไรสาย) 21,500             บาท

สงป. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 13 เครื่อง
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2.1.1.3 ครุภัณฑคอมพิวเตอร 2,997,200        บาท

(1) ครุภัณฑคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท 2,997,200        บาท

(1.36) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 2,520,000         บาท

(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) สงป. แขวงปทุมวัน 

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 84 เครื่อง

(1.37) เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1kVA 87,000             บาท

 สงป. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 15 เครื่อง

(1.38) เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA 12,500             บาท

สงป. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 5 เครื่อง

(1.39) สแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนยบริการ แบบที่ 2 145,000            บาท

สงป. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 5 เครื่อง

(1.40) เครื่องพิมพ Multifunction 75,000             บาท

แบบฉีดหมึกพรอมติดต้ังถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) 

สงป. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10 เครื่อง

(1.41) เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer 47,300             บาท

สงป. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 11 เครื่อง

(1.42) เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา 35,600             บาท

ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หนา/นาท)ี  

สงป. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 4 เครื่อง

(1.43) สแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป 6,400               บาท

สงป. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง

(1.44) เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED สี 60,000             บาท

ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หนา/นาท)ี 

สงป. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 6 เครื่อง

(1.45) เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3 6,300               บาท

สงป. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

(1.46) อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card Reader) 2,100               บาท

สงป. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 3 เครื่อง
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13 สํานักงานกฎหมายและคดี (กมค.) 38,898,000       บาท

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 953,500           บาท

- รายการบุคลากรภาครัฐ 953,500            บาท

2. โครงการ การบังคับใชกฎหมาย อํานวยความยุติธรรม และบริการประชาชน 37,944,500       บาท

- กิจกรรม การบังคับใชกฎหมายและบริการประชาชน 7,356,000         บาท

- กิจกรรม การสนับสนุนการปฏิบัติดานการสอบสวน 30,588,500        บาท
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สํานักงานกฎหมายและคดี (กมค.)

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

   - รายการบุคลากรภาครัฐ 953,500           บาท

1. งบบุคลากร 953,500           บาท

1.2 คาตอบแทนพนกังานราชการ 953,500           บาท

(1) คาตอบแทนพนักงานราชการ 4 อัตรา 953,500            บาท
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สํานักงานกฎหมายและคดี (กมค.)

โครงการ การบังคับใชกฎหมาย อํานวยความยุติธรรม และบริการประชาชน

   - กิจกรรม การบังคับใชกฎหมายและบริการประชาชน 7,356,000        บาท

1. งบดําเนินงาน 7,356,000        บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 7,356,000        บาท

1.1.1 คาตอบแทน 5,762,400        บาท

(1) คาอาหารทําการนอกเวลา 5,762,400         บาท

1.1.2 คาใชสอย 1,593,600        บาท

(11) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 1,593,600         บาท

(11.1) คาเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะตํารวจ 1,593,600         บาท
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สํานักงานกฎหมายและคดี (กมค.)

โครงการ การบังคับใชกฎหมาย อํานวยความยุติธรรม และบริการประชาชน

   - กิจกรรม การสนับสนุนการปฏิบัติดานการสอบสวน 30,588,500       บาท

1. งบดําเนินงาน 25,096,700       บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 24,150,300       บาท

1.1.2 คาใชสอย 22,736,300       บาท

(11) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 4,230,400         บาท

(11.1) คาเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะตํารวจ 4,230,400         บาท

(12) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 116,800            บาท

(13) คาซอมแซมครุภัณฑ 28,200             บาท

(14) คาซอมแซมสิ่งกอสราง 115,400            บาท

(15) คาเชาทรัพยสิน 162,900            บาท

(15.1) คาเชาเครื่องถายเอกสาร 162,900            บาท

(16) คาจางเหมาบริการ 83,800             บาท

(16.1) คาจางเหมาทําความสะอาด 83,800             บาท

(25) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 17,998,800        บาท

(25.1) การฝกอบรมสัมมนาบุคคลภายใน 17,998,800        บาท

1.1.3 คาวัสดุ 1,229,700        บาท

(38) วัสดุสํานักงาน 151,700            บาท

(39) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 930,800            บาท

(41) วัสดุไฟฟาและวิทยุ 13,200             บาท

(45) วัสดุคอมพิวเตอร 3,600               บาท

(55) วัสดุงานบานงานครัว 48,900             บาท

(58) วัสดุหนังสือ วารสาร และตํารา 81,500             บาท

1.1.4 งบแกปญหาในภาพรวม 184,300           บาท

1.2 คาสาธารณูปโภค 946,400           บาท

(1) คาไฟฟา 788,000            บาท

(2) คาน้ําประปา 6,400               บาท

(3) คาโทรศัพท 152,000            บาท
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2. งบลงทุน 5,491,800        บาท

2.1 คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 5,491,800        บาท

2.1.1 คาครุภัณฑ 1,637,200        บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑสํานักงาน 164,400           บาท

  (1) ครุภัณฑสํานักงานท่ีมีราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท 164,400           บาท

(1.67) เกาอี้ระดับผูบริหาร กมค. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน 47,400             บาท

กรุงเทพมหานคร 5 ตัว

(1.68) เกาอี้ระดับ รอง ผบก. กมค. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน 19,800             บาท

กรุงเทพมหานคร 3 ตัว

(1.69) เกาอี้ระดับ ผบ.หมู กมค. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน 32,200             บาท

กรุงเทพมหานคร 12 ตัว

(1.70) โตะทํางานผูบริหาร กมค. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน 19,700             บาท

กรุงเทพมหานคร 1 ตัว

(1.71) โตะทํางาน ขนาด 120x60x75 ซม. กมค. แขวงปทุมวัน 20,000             บาท

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 5 ตัว

(1.72) ชั้นวางวารสาร กมค. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน เขตปทุมวัน 25,300             บาท

กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

2.1.1.3 ครุภัณฑคอมพิวเตอร 1,445,100        บาท

  (1) ครุภัณฑคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท 1,445,100        บาท

(1.78) เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย แบบที่ 1 กมค. แขวงปทุมวัน 130,000            บาท

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

(1.79) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพขนาด 782,000            บาท

ไมนอยกวา 19 นิ้ว) กมค. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร 46 เครื่อง

(1.80) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 60,000             บาท

(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) กมค. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง

(1.81) เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานสํานักงาน กมค. 136,000            บาท

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 8 เครื่อง
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(1.82) เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer 4,300               บาท

กมค. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

(1.83) เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา (18 หนา/นาท)ี 57,200             บาท

กมค. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 22 เครื่อง

(1.84) เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 54,000             บาท

(27 หนา/นาท)ี กมค. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง

(1.85) เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดต้ัง 15,000             บาท

ถังหมึกพิมพ (Inkjet Tank Printer) กมค. แขวงปทุมวัน 

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง

(1.86) เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ LED ขาวดํา 18,000             บาท

กมค. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง

(1.87) เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ LED สี กมค. 45,000             บาท

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 3 เครื่อง

(1.88) สแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนยบริการ 17,000             บาท

แบบที่ 1 กมค. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

(1.89) เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA กมค. แขวงปทุมวัน 115,000            บาท

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 46 เครื่อง

(1.90) เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 kVA กมค. แขวงปทุมวัน 11,600             บาท

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง

2.1.1.5 ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 27,700             บาท

  (1) ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพรที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท 27,700             บาท

(1.13) เครื่องมัลติมีเดยีโปรเจคเตอร ระดับ XGA 27,700             บาท

ขนาด 2,500 ANSI Lumens กมค. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง
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2.1.2 คาที่ดินและสิ่งกอสราง 3,854,600        บาท

2.1.2.4 คาปรับปรุงสิ่งกอสรางอื่น 3,471,200        บาท

  (1) คาปรับปรุงส่ิงกอสรางอ่ืนที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 10 ลานบาท 3,471,200        บาท

(1.8) โครงการปรับปรุงหองเรียน สถาบันสงเสริมงานสอบสวน สบส. 3,471,200         บาท

ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 โครงการ

2.1.2.7 คากอสรางอื่นๆ 383,400           บาท

  (1) คากอสรางอื่นๆ ที่มีราคาตอหนวยตํ่ากวา 10 ลานบาท 383,400           บาท

(1.11) โครงการเปลี่ยนปมสูบน้ําบอบาดาล สถาบันสงเสริมงานสอบสวน 383,400            บาท

สบส. ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 โครงการ
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14 สํานักงานคณะกรรมการขาราชการตํารวจ (สง.ก.ตร.) 14,310,000 บาท

1. โครงการ การบังคับใชกฎหมาย อํานวยความยุติธรรม และบริการประชาชน 14,310,000 บาท

   - กิจกรรม การบังคับใชกฎหมายและบริการประชาชน 14,310,000        บาท
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สํานักงานคณะกรรมการขาราชการตํารวจ (สง.ก.ตร.)

โครงการ การบังคับใชกฎหมาย อํานวยความยุติธรรม และบริการประชาชน

     - กิจกรรม  การบังคับใชกฎหมายและบริการประชาชน 14,310,000       บาท

1. งบดําเนินงาน 11,407,100       บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 10,899,100       บาท

(1) รายการไมผูกพัน 10,899,100       บาท

1.1.1 คาตอบแทน 5,643,300        บาท

(1) คาอาหารทําการนอกเวลา 3,259,200         บาท

(2) คาเบี้ยประชุมกรรมการ 2,384,100         บาท

1.1.2 คาใชสอย 3,926,900        บาท

(11) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 2,402,800         บาท

(11.1) คาเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะตํารวจ 2,402,800         บาท

(13) คาซอมแซมครุภัณฑ 179,000            บาท

(15) คาเชาทรัพยสิน 355,800            บาท

(15.1) คาเชาเครื่องถายเอกสาร                     355,800            บาท

(16) คาจางเหมาบริการ 989,300            บาท

(16.1) คาจางเหมาทําความสะอาด 989,300            บาท

1.1.3 คาวัสดุ 1,328,900        บาท

(38) วัสดุสํานักงาน 51,700             บาท

(39) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 1,189,200         บาท

(45) วัสดุคอมพิวเตอร 88,000             บาท

(45.2) วัสดุคอมพิวเตอร 88,000             บาท

1.2 คาสาธารณูปโภค 508,000           บาท

2. งบลงทุน 2,902,900        บาท

2.1 คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 2,902,900        บาท

    2.1.1 คาครุภัณฑ 2,902,900        บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑสํานักงาน 816,500           บาท

(1) ครุภัณฑสํานักงานท่ีมีราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท  816,500           บาท
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(1.39) เกาอี้ผูบริหาร ระดับ ผบก. สง.ก.ตร.  21,900              บาท

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 3 ตัว

(1.40)  เกาอี้สํานักงาน ระดับ ผกก. - รอง ผบก. สง.ก.ตร. 155,000            บาท

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 25 ตัว

(1.41) เกาอี้สํานักงาน ระดับ ผบ.หมู - รอง ผกก. สง.ก.ตร. 639,600            บาท

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 123 ตัว

2.1.1.2 ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 1,364,000        บาท

(5) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 1,364,000         บาท

2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมตํ่ากวา 90 กิโลวัตต 

สง.ก.ตร. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 คัน

2.1.1.3 ครุภัณฑคอมพิวเตอร 722,400           บาท

(1) ครุภัณฑคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท  722,400           บาท

(1.34)  เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 696,600            บาท

 (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) พรอมชุดโปรแกรม

ระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร และเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก

แบบสิทธิการใชงานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธ์ิ

ถูกตองตามกฎหมาย สง.ก.ตร.  แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร 27 เครื่อง

(1.35) เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล 25,800             บาท

พรอมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร

และเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก แบบสิทธิการใชงานประเภท

ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย

สง.ก.ตร.  แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง
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15 สํานักงานจเรตํารวจ (จต.) 29,551,700       บาท

1. โครงการ การบังคับใชกฎหมาย อํานวยความยุติธรรม และบริการประชาชน 29,551,700       บาท

   - กิจกรรมการบังคับใชกฎหมายและบริการประชาชน 29,551,700        บาท
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สํานักงานจเรตํารวจ (จต.)

โครงการ การบังคับใชกฎหมาย อํานวยความยุติธรรม และบริการประชาชน

     - กิจกรรม  การบังคับใชกฎหมายและบริการประชาชน 29,551,700       บาท

1. งบดําเนินงาน 28,185,400       บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 26,075,400       บาท

(1) รายการไมผูกพัน 26,075,400       บาท

1.1.1 คาตอบแทน 2,688,000        บาท

(1) คาอาหารทําการนอกเวลา 2,688,000         บาท

1.1.2 คาใชสอย 18,092,700       บาท

(11) คาเบี้ยเลี้ยงคาเชาที่พักและคาพาหนะ 14,377,700        บาท

(11.1) คาเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะตํารวจ 14,377,700        บาท

(12) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 100,000            บาท

(13) คาซอมแซมครุภัณฑ 331,600            บาท

(15) คาเชาทรัพยสิน 909,100            บาท

(15.1) คาเชาเครื่องถายเอกสาร 909,100            บาท

(16) คาจางเหมาบริการ 2,374,300         บาท

(16.1) คาจางเหมาทําความสะอาด 2,374,300         บาท

1.1.3 คาวัสดุ 5,294,700        บาท

(38) วัสดุสํานักงาน 78,300             บาท

(39) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 5,005,200         บาท

(45) วัสดุคอมพิวเตอร 211,200            บาท

1.2 คาสาธารณูปโภค 2,110,000        บาท

2. งบลงทุน 1,366,300        บาท

2.1 คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 1,366,300        บาท

2.1.1 คาครุภัณฑ 1,366,300        บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑสํานักงาน 52,800             บาท

(1) ครุภัณฑสํานักงานท่ีมีราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท 52,800             บาท

(1.19) เครื่องทําลายเอกสาร แบบตัดละเอียด ทําลายครั้งละ 20 แผน 52,800             บาท

จต. แขวงทาแรง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง
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2.1.1.3 ครุภัณฑคอมพิวเตอร 1,313,500        บาท

(1) ครุภัณฑคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท 1,313,500        บาท

(1.5) โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเรื่องรองเรียน 481,500            บาท

ของสํานักงานจเรตํารวจทางออนไลน จต. แขวงทาแรง 

เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

(1.6) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพขนาด 832,000            บาท

ไมนอยกวา 19 นิ้ว) พรอมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ

เครื่องคอมพิวเตอร และเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก แบบสิทธิการใชงาน

ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย 

จต. แขวงทาแรง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 40 เครื่อง
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16 สํานักงานตรวจสอบภายใน (สตส.) 20,726,000 บาท

1. โครงการ การบังคับใชกฎหมาย อํานวยความยุติธรรม และบริการประชาชน   20,726,000 บาท

- กิจกรรม การบังคับใชกฎหมายและบริการประชาชน 20,726,000        บาท
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สํานักงานตรวจสอบภายใน (สตส.)

โครงการ การบังคับใชกฎหมาย อํานวยความยุติธรรม และบริการประชาชน

        - กิจกรรม การบังคับใชกฎหมายและบริการประชาชน 20,726,000       บาท

1. งบดําเนินงาน 17,795,000       บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 16,820,500       บาท

(1) รายการไมผูกพัน 16,820,500       บาท

1.1.1 คาตอบแทน 991,200           บาท

(1) คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 991,200            บาท

1.1.2 คาใชสอย 13,110,700       บาท

(11) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 11,790,900        บาท

(11.1) คาเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ 11,290,900        บาท

(11.2) คาใชจายกองทุนเพ่ือการสืบสวนและ 500,000            บาท

สอบสวนคดีอาญา

(12) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 65,000             บาท

(13) คาซอมแซมครุภัณฑ 186,700            บาท

(15) คาเชาทรัพยสิน 276,700            บาท

(15.1) คาเชาเครื่องถายเอกสาร                     276,700            บาท

(16) คาจางเหมาบริการ 791,400            บาท

(16.1) คาจางเหมาทําความสะอาด                    791,400            บาท

1.1.3 คาวัสดุ 2,718,600        บาท

(38) วัสดุสํานักงาน 45,800             บาท

(39) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 2,584,800         บาท

(45) วัสดุคอมพิวเตอร 88,000             บาท

(45.2) คาวัสดุคอมพิวเตอร 88,000             บาท

1.2 คาสาธารณูปโภค 974,500           บาท
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2. งบลงทุน 2,931,000        บาท

2.1 คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 2,931,000        บาท

2.1.1 คาครุภัณฑ 2,931,000        บาท

2.1.1.3 ครุภัณฑคอมพิวเตอร 2,402,100        บาท

(1) ครุภัณฑคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท 2,402,100        บาท

2,002,000         บาท

พรอมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร 

และเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก แบบสิทธิการใชงานประเภท

ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย 

และชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย 

และชุดโปรแกรมปองกันไวรัส สตส. แขวงทาแรง 

เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 52 เครื่อง

203,000            บาท

แบบที่ 2 สตส. แขวงทาแรง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 7 เครื่อง

169,100            บาท

(28 หนา/นาท)ี สตส. แขวงทาแรง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 19 เครื่อง 

4,300               บาท

(Ink Tank Printer) สตส. แขวงทาแรง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

6,300               บาท

สตส. แขวงทาแรง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

17,400              บาท

แขวงทาแรง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 3 เครื่อง

2.1.1.5 ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 528,900           บาท

(1) ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพรที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท 528,900           บาท

30,300              บาท

ANSI Lumens สตส. แขวงทาแรง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

498,600            บาท

แขวงทาแรง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

(1.3) เครื่องมัลติมีเดยีโปรเจคเตอร ระดับ XGA ขนาด 3,500 

(1.6) ชุดเคร่ืองเสียงสําหรับประชุม และไมคประชุม 23 ตัว สตส. 

(1.47) เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล 

(1.48) สแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนยบริการ 

(1.49) เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1 

(1.50) เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ 

(1.51) เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3 

(1.52) เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 kVA สตส. 
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17 กองบัญชาการตํารวจนครบาล (บช.น.) 1,797,556,700 บาท

1. ผลผลิต การรักษาความสงบเรียบรอยและความม่ันคงภายในประเทศ 6,959,800       บาท

    - กิจกรรม การรักษาความปลอดภัยและใหบริการ 5,883,700         บาท

      แกนักทองเที่ยว

     -กิจกรรม การปราบปรามการกระทําผิดเก่ียวกับทรัพยากร 315,000            บาท

      ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

    - กิจกรรม การปองกัน ปราบปราม สืบสวนผูผลิต 761,100            บาท

      และผูคายาเสพติด

2. โครงการ การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ 24,658,500     บาท

    - กิจกรรม การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย 24,658,500        บาท

      และพระบรมวงศานุวงศ

3. โครงการ จัดหายุทโธปกรณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 558,942,000    บาท

    การปองกันและปราบปรามอาชญากรรม ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ

    - กิจกรรม จัดหายุทโธปกรณเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการ 558,942,000      บาท

      ปฏิบัตงิานการปองกันปราบปรามอาชญากรรมของสํานักงานตํารวจแหงชาติ

4. โครงการ การบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับความม่ันคง 187,810,000    บาท

   และการมีสวนรวมของประชาชน

    - กิจกรรม การบังคับใชกฎหมายเก่ียวกับความมั่นคง 187,810,000      บาท

      และความสงบเรียบรอย

5. โครงการ การบังคับใชกฎหมาย อํานวยความยุติธรรม  905,503,700    บาท

   และบริการประชาชน

    - กิจกรรม การบังคับใชกฎหมายและบริการประชาชน 905,503,700      บาท

6. โครงการ ปฏิรูประบบงานตํารวจ 98,173,900     บาท

    - กิจกรรม การบริหารทรัพยากรมนุษยดานสวัสดิการ 43,267,900        บาท

  ที่พักอาศัย

    - กิจกรรม การปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใช 54,906,000        บาท

      กฎหมาย
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7. โครงการ สรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติด 2,901,600       บาท

    - กิจกรรม การสรางภูมิคุมกันในกลุมเปาหมายระดับ 2,901,600         บาท

      โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาหรือเทียบเทา

8. โครงการ ปราบปรามการคายาเสพติด 12,607,200     บาท

    - กิจกรรม การสกัดก้ัน ปราบปราม การผลิต 12,607,200        บาท

      การคายาเสพติด
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กองบัญชาการตํารวจนครบาล (บช.น.)

ผลผลิต การรักษาความสงบเรียบรอยและความม่ันคงภายในประเทศ

     - กิจกรรม การรักษาความปลอดภัยและใหบริการแกนกัทองเที่ยว 5,883,700       บาท

1. งบดําเนินงาน 5,883,700       บาท

1.1 คาตอบแทน  ใชสอยและวัสดุ 5,883,700       บาท

(1)  รายการไมผูกพัน 5,883,700       บาท

1.1.1 คาตอบแทน 2,256,200       บาท

(1) คาอาหารทําการนอกเวลา 2,256,200       บาท

1.1.3 คาวัสดุ 3,451,000       บาท

(26) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 3,451,000       บาท

1.1.4 งบแกปญหาในภาพรวม 176,500         บาท



136

กองบัญชาการตํารวจนครบาล (บช.น.)

ผลผลิต การรักษาความสงบเรียบรอยและความม่ันคงภายในประเทศ

    -กิจกรรม การปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 315,000         บาท

1. งบดําเนินงาน 315,000         บาท

1.1 คาตอบแทน  ใชสอยและวัสดุ 315,000         บาท

(1)  รายการไมผูกพัน 315,000          บาท

1.1.1 คาตอบแทน 270,000         บาท

(1) คาอาหารทําการนอกเวลา 24,200            บาท

(10) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 245,800          บาท

 (10.2) คาเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะตํารวจ 245,800            บาท

1.1.3 คาวัสดุ 45,000           บาท

(25) วัสดุสํานักงาน 45,000            บาท
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กองบัญชาการตํารวจนครบาล (บช.น.)

ผลผลิต การรักษาความสงบเรียบรอยและความม่ันคงภายในประเทศ

    - กิจกรรม การปองกัน ปราบปราม สืบสวนผูผลิตและผูคายาเสพติด 761,100         บาท

1. งบดําเนินงาน 761,100         บาท

1.1 คาตอบแทน  ใชสอยและวัสดุ 761,100         บาท

(1)  รายการไมผูกพัน 761,100          บาท

1.1.2 คาใชสอย 57,600           บาท

(11) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 57,600            บาท

1.1.3 คาวัสดุ 703,500         บาท

(40) วัสดุอุปกรณเลี้ยงและชวยฝกสุนัข 703,500          บาท
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กองบัญชาการตํารวจนครบาล (บช.น.)

โครงการ การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ

     - กิจกรรม การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ 24,658,500     บาท

1. งบดําเนินงาน 24,658,500     บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 24,658,500     บาท

(1) รายการไมผูกพัน 24,658,500      บาท

1.1.1 คาตอบแทน 4,380,000       บาท

(1) คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 4,380,000       บาท

1.1.2 คาใชสอย 15,000,000     บาท

(6) เงินรางวัลเจาหนาที่ตํารวจเพื่อการถวายอารักขาฯ 15,000,000      บาท

1.1.3 คาวัสดุ 5,278,500       บาท

(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 5,278,500       บาท
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กองบัญชาการตํารวจนครบาล (บช.น.)

โครงการ จัดหายุทโธปกรณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

การปองกันและปราบปรามอาชญากรรมของสํานักงานตํารวจแหงชาติ

     - กิจกรรม  จัดหายุทโธปกรณเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 558,942,000    บาท

       การปองกันและปราบปรามอาชญากรรม ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ

2. งบลงทุน 558,942,000    บาท

2.1 คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 558,942,000    บาท

2.1.1 คาครุภัณฑ 558,942,000    บาท

2.1.1.3 ครุภัณฑอื่น ๆ 558,942,000   บาท

(1) ครุภัณฑอื่นๆ ที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท 21,600,000     บาท

(1.1)  เครื่องตรวจคนโลหะแบบประตูเดินผาน บก.สปพ. แขวงลาดยาว 14,450,000      บาท

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 50 ชุด

(1.2) เครื่องตรวจโลหะแบบมือถือ  บก.สปพ. แขวงลาดยาว 4,000,000        บาท

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 400 ชุด

(1.3)  ถังปองกันวัตถุระเบิดขนาดเล็ก  บก.สปพ. แขวงลาดยาว 3,150,000        บาท

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10 ชุด

(7) ชุดนิรภัยปองกันสะเก็ดระเบิด บก.สปพ. แขวงลาดยาว 52,647,000      บาท

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 30 ชุด

(8) หุนยนตเก็บกูวัตถุระเบิดขนาดเล็ก บก.สปพ. แขวงลาดยาว 83,720,000      บาท

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 7 ชุด

(9) ชุดนิรภัยเก็บกูวัตถุระเบิด (Bomb Suit) บก.สปพ. แขวงลาดยาว 30,000,000      บาท

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10 ชุด

(10) ถังนิรภัยเคลื่อนยายวัตถุระเบิด บก.สปพ. แขวงลาดยาว 37,700,000      บาท

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

(11) แวนตาคนหาวัตถุระเบิดพรอมอุปกรณ บก.สปพ. แขวงลาดยาว 24,000,000      บาท

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 6 ชุด

(12) อุปกรณตรวจจับวัตถุระเบิดใตพ้ืนดิน บก.สปพ. แขวงลาดยาว 95,975,000      บาท

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 55 ชุด

(13) ชุดตรวจการณเคลื่อนที่ขนาดเล็กแบบไรสายควบคุมระยะใกล บก.สปพ. 90,000,000      บาท

 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 60 ชุด
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(14) เครื่องเอ็กซเรยเคลื่อนที่ระยะไกล บก.สปพ. แขวงลาดยาว 99,900,000      บาท

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 9 ชุด

(15) หุนยนตเก็บกูวัตถุระเบิดขนาดใหญ บก.สปพ. แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 23,400,000      บาท

กรุงเทพมหานคร 3 ชุด

วงเงินทั้งสิ้น 117,000,000      บาท

ป 2564 ตั้งงบประมาณ 23,400,000        บาท

ป 2565 ผูกพันงบประมาณ 93,600,000        บาท
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กองบัญชาการตํารวจนครบาล (บช.น.)

โครงการ การบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับความม่ันคงและการมีสวนรวมของประชาชน 

     - กิจกรรม  การบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับความม่ันคงและความสงบเรียบรอย 187,810,000    บาท

1. งบลงทุน 187,810,000    บาท

1.1 คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 187,810,000    บาท

1.1.1 คาครุภัณฑ 187,810,000    บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 87,950,000     บาท

(1) รถปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยในการชุมนุม บก.อคฝ. 87,950,000      บาท

แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 5 คัน

1.1.1.2 ครุภัณฑอื่น ๆ 99,860,000     บาท

(1) ครุภัณฑอ่ืน ๆที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท 99,860,000     บาท

(1.2) อุปกรณตรวจหาอาวุธ ยานพาหนะ บก.อคฝ. แขวงตลาดบางเขน 39,960,000      บาท

เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 270 เครื่อง

(1.3) หมวกกันกระสุนพรอมกระบังหนา บก.อคฝ. แขวงตลาดบางเขน 59,900,000      บาท

เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 2,000 ใบ
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กองบัญชาการตํารวจนครบาล (บช.น.)

โครงการ การบังคับใชกฎหมาย อํานวยความยุติธรรม และบริการประชาชน

        - กิจกรรม การบังคับใชกฎหมายและบริการประชาชน 905,503,700    บาท

1. งบดําเนินงาน 675,673,100    บาท

1.1 คาตอบแทน  ใชสอยและวัสดุ 582,791,500    บาท

(1)  รายการไมผูกพัน 582,791,500    บาท

1.1.1 คาตอบแทน 277,591,400    บาท

(1) คาอาหารทําการนอกเวลา 243,435,300    บาท

(2) คาเบี้ยประชุมกรรมการ 712,000          บาท

(3) คาตอบแทนคุมครองพยาน 6,078,200       บาท

(3.1) คาตอบแทนพยาน 4,862,560         บาท

(3.2) คาใชจายในการคุมครองพยาน 1,215,640         บาท

(4) คาตอบแทนนักจิตวิทยา 529,200          บาท

(5) คาตอบแทนเจาพนักงานทําการชันสูตรพลิกศพ 1,465,300       บาท

(6) คาตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา 21,531,400      บาท

(8) คาตอบแทนพิเศษอาสาสมัครตํารวจบาน 3,840,000       บาท

1.1.2 คาใชสอย 63,719,600     บาท

(11) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 36,039,100      บาท

(11.1) คาเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะตํารวจ 36,039,100        บาท

(12) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 6,201,200       บาท

(15) คาเชาทรัพยสิน 20,000            บาท

(15.1) คาเชาเครื่องถายเอกสาร 20,000             บาท

(16) คาจางเหมาบริการ 15,782,700      บาท

(16.1) คาจางเหมาทําความสะอาด 15,782,700        บาท

(25) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 3,148,700       บาท

(25.1) การฝกอบรมสัมมนาบุคคลภายใน 3,148,700         บาท

(27) คาประกันภัยรถยนตราชการ 19,200            บาท

(28) คาใชจายในการสงหมายเรียกพยาน 1,095,300       บาท

(29) คาสอบเทียบเครื่องมอืตรวจวัดแอลกอฮอล (Calibration) 316,300          บาท

(30) คาซอมแซมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล 897,100          บาท
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(32) คาเบี้ยประกันภัยกลุมขาราชการตํารวจกลุมงานเก็บกูวัตถุระเบิด 200,000          บาท

1.1.3 คาวัสดุ 171,584,100    บาท

(38) วัสดุสํานักงาน 3,995,200       บาท

(39) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 154,015,300    บาท

(47) วัสดุจราจร 1,184,200       บาท

(50) วัสดุอาหาร 6,563,000       บาท

(51) วัสดุอาหารสําเร็จรูป 2,443,000       บาท

(53) วัสดุอาหารและยาใหสุนัขและมา 3,130,300       บาท

(65) วัสดุสําหรับเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล 253,100          บาท

1.1.4 งบแกปญหาในภาพรวม 69,896,400     บาท

1.2 คาสาธารณูปโภค 92,881,600     บาท

2. งบลงทุน 201,740,900    บาท

2.1 คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 201,740,900    บาท

2.1.1 คาครุภัณฑ 6,780,900       บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑสํานักงาน 343,200         บาท

(1) ครุภัณฑสํานักงานท่ีมีราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท 343,200         บาท

(1.25) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง) แบบตั้งพื้น 343,200          บาท

หรือแบบแขวนขนาด 18,000 บีทียู บก.จร. แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร 12 เครื่อง

2.1.1.2 ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 2,006,000       บาท

(1) ครุภัณฑยานพาหนะและขนสงที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท 931,000          บาท

(1.1) รถนั่งสวนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบ ไมเกิน 1,800 ซีซี หรือ 931,000          บาท

กําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 85 กิโลวัตต กก.ดส. แขวงวัดโสมนัส 

เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร 1 คัน

(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 1,075,000       บาท

3,000 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมตํ่ากวา 80 กิโลวัตต บก.อก.บช.น. 

แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 คัน
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2.1.1.3 ครุภัณฑคอมพิวเตอร 4,431,700       บาท

(1) ครุภัณฑคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท 4,431,700       บาท

(1.10) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพขนาด 408,000          บาท

ไมนอยกวา 19 นิ้ว) บก.อก. บช.น. แขวงดุสิต  เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 24 เครื่อง

(1.11) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพ 176,000          บาท

ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) บก.อก. บช.น. แขวงดุสิต  เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 8 เครื่อง

(1.12) เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานสํานักงาน บก.น.1 459,000          บาท

แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 27 เครื่อง

(1.13) เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ  (Ink Tank Printer) 86,000            บาท

 บก.น.1 แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 20 เครื่อง

(1.14) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพขนาด 425,000          บาท

ไมนอยกวา 19 นิ้ว) ฝอ.บก.น.3 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 25 เครื่อง

(1.15) เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) 249,400          บาท

 บก.น.6 แขวงวังบูรพาภิรมย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 58 เครื่อง

(1.16) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพขนาด 646,000          บาท

ไมนอยกวา 19 นิ้ว) บก.น.7 แขวงศาลาธรรมสพน เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 38 เครื่อง

(1.17) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพขนาด 204,000          บาท

ไมนอยกวา 19 นิ้ว) บก.น.8 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 12 เครื่อง

(1.18) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพ 1,320,000       บาท

ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) บก.น.9 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 60 เครื่อง

(1.19) เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 30 kVA บก.จร. แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 406,700          บาท

กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

(1.20) เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) 51,600            บาท

 บก.สปพ. แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  12 เครื่อง

2.1.2 คาที่ดินและสิ่งกอสราง 194,960,000    บาท

2.1.2.2 คากอสรางอาคารที่ทําการและสิ่งกอสรางประกอบ 113,960,000    บาท

(53) อาคารที่ทําการสถานีตํารวจ สน.สุทธิสาร พรอมที่จอดรถและหองพัก 45,360,000      บาท

แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

วงเงินทั้งสิ้น 162,000,000      บาท
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ป 2563 ตั้งงบประมาณ 32,400,000        บาท

ป 2564 ตั้งงบประมาณ 45,360,000        บาท

ป 2565 ผูกพันงบประมาณ 84,240,000        บาท

(66) อาคารที่ทําการ สน.หัวหมาก พรอมที่พักและที่จอดรถ แขวงหัวหมาก 36,080,000      บาท

 เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 1 หลัง

วงเงินทั้งสิ้น 180,400,000      บาท

ป 2564 ตั้งงบประมาณ 36,080,000        บาท

ป 2565 ผูกพันงบประมาณ 72,160,000        บาท

ป 2566 ผูกพันงบประมาณ 72,160,000        บาท

(67) อาคารที่ทําการ สน.ดอนเมือง พรอมที่พักและท่ีจอดรถ แขวงดอนเมือง 32,520,000      บาท

เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 หลัง

วงเงินทั้งสิ้น 162,600,000      บาท

ป 2564 ตั้งงบประมาณ 32,520,000        บาท

ป 2565 ผูกพันงบประมาณ 65,040,000        บาท

ป 2566 ผูกพันงบประมาณ 65,040,000        บาท

2.1.2.7 คากอสรางอื่นๆ 81,000,000     บาท

(4) อาคารปฏิบัติการควบคุมการฝก กองรักษาการณพระที่นั่งอัมพรสถาน 17,000,000      บาท

กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  1 หลัง

(5) อาคารสนามยิงปน แบบมีหลังคา กก.ตอตานการกอการราย(อรินทราช) 64,000,000      บาท

 บก.สปพ. แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 หลัง

3. งบเงินอุดหนุน 200,000         บาท

3.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป 200,000         บาท

(4)  เงินอุดหนุนเงินรางวัล เงินสินบน คาใชจายในการสืบจับ 200,000          บาท

และคาปลงศพ

4. งบรายจายอื่น 27,889,700     บาท

(3) โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสําคัญ 4,170,000       บาท

(4) คาใชจายสําหรับตํารวจจราจรตามโครงการพระราชดําริของ 23,719,700      บาท

พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัวฯ
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กองบัญชาการตํารวจนครบาล (บช.น.)

โครงการ  ปฏิรูประบบงานตํารวจ

     - กิจกรรม  การบริหารทรัพยากรมนุษยดานสวัสดิการที่พักอาศัย 43,267,900     บาท

2. งบลงทุน  43,267,900     บาท

2.1.2 คาที่ดินและสิ่งกอสราง 43,267,900     บาท

2.1.2.1 คากอสรางอาคารท่ีพกัอาศัยและส่ิงกอสรางประกอบ 16,013,200     บาท

(32) อาคารที่พักอาศัย 7 ชั้น 60 ครอบครัว บก.สปพ. แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ 16,013,200      บาท

กรุงเทพมหานคร 1 หลัง

วงเงินทั้งสิ้น 80,066,000        บาท

ป 2564 ตั้งงบประมาณ 16,013,200        บาท

ป 2565 ผูกพันงบประมาณ 64,052,800        บาท

2.1.2.4 คาปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งกอสรางประกอบ 27,254,700     บาท

(1) คาปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งกอสรางประกอบที่มีราคาตอหนวย 12,154,700     บาท

ต่ํากวา 10 ลานบาท

(1.37) ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย สน.บางเขน แขวงอนุสาวรีย 12,154,700      บาท

เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 2 หลัง

(2) ปรับปรุงที่พักอาศัย กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. แขวงดุสิต เขตดุสิต 15,100,000      บาท

กรุงเทพมหานคร 1 หลัง



147

กองบัญชาการตํารวจนครบาล (บช.น.)

โครงการ ปฏิรูประบบงานตํารวจ 

   - กิจกรรม การปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใชกฎหมาย 54,906,000     บาท

1. งบดําเนินงาน 54,906,000     บาท

1.1 คาตอบแทน  ใชสอยและวัสดุ 54,906,000     บาท

(1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานปองกันปราบปรามอาชญากรรม 54,906,000      บาท
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กองบัญชาการตํารวจนครบาล (บช.น.)

โครงการ สรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติด

     - กิจกรรม การสรางภูมิคุมกันในกลุมเปาหมายระดับโรงเรียนประถมศึกษา 2,901,600       บาท

      และมัธยมศึกษาหรือเทียบเทา

1. งบรายจายอื่น 2,901,600       บาท

(1) คาใชจายโครงการการศกึษาเพ่ือตอตานการใชยาเสพติด 2,901,600       บาท

ในเดก็นักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย)
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กองบัญชาการตํารวจนครบาล (บช.น.)

โครงการ  ปราบปรามการคายาเสพติด

    - กิจกรรม การสกัดกั้น ปราบปราม การผลิต การคายาเสพติด 12,607,200     บาท

2. งบรายจายอื่น 12,607,200     บาท

(1) คาใชจายในการปราบปรามนักคายาเสพติดและสกัดก้ัน 12,607,200      บาท

การนําเขา - สงออกยาเสพติด
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18 ตํารวจภูธรภาค 1 (ภ.1) 845,394,800     บาท

1. ผลผลิต การรักษาความสงบเรียบรอยและความม่ันคงภายในประเทศ 12,290,600       บาท

    - กิจกรรม การรักษาความปลอดภัยและใหบริการแก 8,113,600         บาท

      นักทองเที่ยว

1,572,200         บาท

  ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

    - กิจกรรม การปองกัน ปราบปราม สืบสวนผูผลิตและ 2,604,800         บาท

      ผูคายาเสพติด

2. โครงการ การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ 23,426,200       บาท

    - กิจกรรม การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริยและ 23,426,200        บาท

      พระบรมวงศานุวงศ

3. โครงการ การบังคับใชกฎหมายอํานวยความยุติธรรม และบริการประชาชน 582,817,900     บาท

    - กิจกรรม การบังคับใชกฎหมายและบริการประชาชน 580,569,000      บาท

    - กิจกรรม การผลิตและฝกอบรมตํารวจ 2,248,900         บาท

4. โครงการ ปฏิรูประบบงานตํารวจ 201,379,600     บาท

    - กิจกรรม การบริหารทรัพยากรมนุษยดานสวัสดิการที่พัก 156,034,600      บาท

      อาศัย

    - กิจกรรม การปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใช 45,345,000        บาท

  กฎหมาย

5. โครงการ สรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติด 5,311,800        บาท

    - กิจกรรม การสรางภูมิคุมกันในกลุมเปาหมายระดับ 5,311,800         บาท

      โรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษาหรือเทียบเทา

6. โครงการ ปราบปรามการคายาเสพติด 20,168,700       บาท

    - กิจกรรม การสกัดก้ัน ปราบปราม การผลิต 20,168,700        บาท

      การคายาเสพติด

- กิจกรรม การปราบปรามการกระทําผิดเก่ียวกับทรัพยากร
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ตํารวจภูธรภาค 1 (ภ.1)

ผลผลิต การรักษาความสงบเรียบรอยและความม่ันคงภายในประเทศ

     - กิจกรรม การรักษาความปลอดภัยและใหบริการแกนกัทองเที่ยว 8,113,600        บาท

1. งบดําเนินงาน 8,113,600        บาท

1.1 คาตอบแทน  ใชสอยและวัสดุ 8,113,600        บาท

(1)  รายการไมผูกพัน 8,113,600        บาท

1.1.1 คาตอบแทน 1,556,000        บาท

(1) คาอาหารทําการนอกเวลา 1,556,000         บาท

1.1.2 คาใชสอย 2,419,200        บาท

(10) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 2,419,200         บาท

1.1.3 คาวัสดุ 3,895,000        บาท

(26) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 3,895,000         บาท

 1.1.4 งบแกปญหาในภาพรวม 243,400           บาท
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ตํารวจภูธรภาค 1 (ภ.1)

ผลผลิต การรักษาความสงบเรียบรอยและความม่ันคงภายในประเทศ

     - กิจกรรม การปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ 1,572,200        บาท

       และสิ่งแวดลอม

1. งบดําเนินงาน 1,572,200        บาท

1.1 คาตอบแทน  ใชสอยและวัสดุ 1,572,200        บาท

(1)  รายการไมผูกพัน 1,572,200        บาท

1.1.1 คาตอบแทน 241,400           บาท

(1) คาอาหารทําการนอกเวลา 241,400            บาท

1.1.2 คาใชสอย 880,600           บาท

(10) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 880,600            บาท

1.1.3 คาวัสดุ 450,200           บาท

(25) วัสดุสํานักงาน 450,200            บาท
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ตํารวจภูธรภาค 1 (ภ.1)

ผลผลิต การรักษาความสงบเรียบรอยและความม่ันคงภายในประเทศ

    - กิจกรรม การปองกัน ปราบปราม สืบสวนผูผลิตและผูคายาเสพติด 2,604,800        บาท

1. งบดําเนินงาน 2,604,800        บาท

1.1 คาตอบแทน  ใชสอยและวัสดุ 2,604,800        บาท

(1)  รายการไมผูกพัน 2,604,800        บาท

1.1.1 คาตอบแทน 2,244,400        บาท

(9) คาตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ 2,244,400         บาท

สําหรับดานตรวจ/จุดตรวจ

1.1.2 คาใชสอย 199,300           บาท

(11) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 51,300             บาท

(18) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 148,000            บาท

(18.1) การฝกอบรมสัมมนาบุคคลภายใน 148,000            บาท

1.1.3 คาวัสดุ 83,000             บาท

(40) วัสดุอุปกรณเลี้ยงและชวยฝกสุนัข 83,000             บาท

 1.1.4 งบแกปญหาในภาพรวม 78,100             บาท
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ตํารวจภูธรภาค 1 (ภ.1)

โครงการ การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ

     - กิจกรรม การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ 23,426,200       บาท

1. งบดําเนินงาน 10,532,200       บาท

1.1 คาตอบแทน  ใชสอยและวัสดุ 10,532,200       บาท

(1)  รายการไมผูกพัน 10,532,200       บาท

1.1.2 คาใชสอย 10,297,600       บาท

(2) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 297,600            บาท

(2.1) คาเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะตํารวจ 297,600            บาท

(6) เงินรางวัลเจาหนาที่ตํารวจเพื่อการถวายอารักขา ฯ 10,000,000        บาท

1.1.3 คาวัสดุ 234,600           บาท

(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 234,600            บาท

2. งบลงทุน 12,894,000       บาท

2.1 คาครุภัณฑ  ที่ดินและสิ่งกอสราง 12,894,000       บาท

2.1.1 คาครุภัณฑ 12,894,000       บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 12,894,000       บาท

(1) รถนั่งสวนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,900 ซีซี หรือ 12,894,000        บาท

กําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 190 กิโลวัตต ติดตั้งเครื่องขยายเสียง

พรอมสัญญาณอิเล็กทรอนิกสไซเรน ขนาดกําลังไมนอยกวา 100 วัตต

พรอมสัญญาณไฟแดงชนิด LED ติดหลังคา (รถยนตปดทายขบวนเสด็จฯ)

บก.อก.ภ.1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 2 คัน
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ตํารวจภูธรภาค 1 (ภ.1)

โครงการ การบังคับใชกฎหมาย อํานวยความยุติธรรม และบริการประชาชน

        - กิจกรรม การบังคับใชกฎหมายและบริการประชาชน 580,569,000     บาท

1. งบดําเนินงาน 383,294,900     บาท

1.1 คาตอบแทน  ใชสอยและวัสดุ 354,046,500     บาท

(1)  รายการไมผูกพัน 354,046,500     บาท

1.1.1 คาตอบแทน 139,985,700     บาท

(1) คาอาหารทําการนอกเวลา 97,651,200        บาท

(2) คาเบี้ยประชุมกรรมการ 1,144,000         บาท

(3) คาตอบแทนคุมครองพยาน 4,912,500         บาท

(3.1) คาตอบแทนพยาน 3,930,000         บาท

(3.2) คาใชจายในการคุมครองพยาน 982,500            บาท

(4) คาตอบแทนนักจิตวิทยา 427,600            บาท

(5) คาตอบแทนเจาพนักงานทําการชันสูตรพลิกศพ 1,184,500         บาท

(6) คาตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา 31,545,900        บาท

(8) คาตอบแทนพิเศษอาสาสมัครตํารวจบาน 3,120,000         บาท

1.1.2 คาใชสอย 53,606,600       บาท

(11) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 34,647,400        บาท

(11.1) คาเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะตํารวจ 34,647,400        บาท

(12) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 3,979,400         บาท

(15) คาเชาทรัพยสิน 20,000             บาท

(15.1) คาเชาเครื่องถายเอกสาร 20,000             บาท

(16) คาจางเหมาบริการ 13,584,700        บาท

(16.1) คาจางเหมาทําความสะอาด 13,584,700        บาท

(25) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 148,700            บาท

(25.1) การฝกอบรมสัมมนาบุคคลภายใน 148,700            บาท

(27) คาประกันภัยรถยนตราชการ 12,000             บาท

(28) คาใชจายในการสงหมายเรียกพยาน 884,700            บาท

(29) คาสอบเทียบเครื่องมอืตรวจวัดแอลกอฮอล (Calibration) 95,700             บาท

(30) คาซอมแซมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล 234,000            บาท
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1.1.3 คาวัสดุ 114,879,400     บาท

(38) วัสดุสํานักงาน 2,423,000         บาท

(39) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 105,997,200      บาท

(47) วัสดุจราจร 999,800            บาท

(50) วัสดุอาหาร 5,392,200         บาท

(65) วัสดุสําหรับเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล 67,200             บาท

 1.1.4 งบแกปญหาในภาพรวม 45,574,800       บาท

1.2 คาสาธารณูปโภค 29,248,400       บาท

2. งบลงทุน 160,736,100     บาท

2.1 คาครุภัณฑ  ที่ดินและสิ่งกอสราง 160,736,100     บาท

2.1.1 คาครุภัณฑ 10,257,900       บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑสํานักงาน 3,595,500        บาท

(1) ครุภัณฑสํานักงานท่ีมีราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท 3,595,500        บาท

(1.26) เครื่องปรับอากาศชนิดแยกสวน แบบตอทอสงลมเย็น 2,500,000         บาท

ขนาดไมต่ํากวา 240,000 บีทียู ราคารวมคาติดต้ัง บก.อก.ภ.1

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 4 เครื่อง

(1.59) ตูนิรภัย สภ.ไทรนอย ตําบลไทรนอย อําเภอไทรนอย 24,500             บาท

จังหวัดนนทบุรี 1 ตู

(1.60) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง) แบบตั้งพื้น 1,071,000         บาท

หรือแบบแขวน ขนาด 20,000 บีทียู ภ.จว.นนทบุรี ตําบลทาทราย

อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 35 เครื่อง

2.1.1.3 ครุภัณฑคอมพิวเตอร 2,988,000        บาท

(1) ครุภัณฑคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท 2,988,000        บาท

(1.21) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 300,000            บาท

(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) บก.สส.ภ.1 แขวงลาดยาว

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10 เครื่อง

(1.22) เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1kVA บก.สส.ภ.1 แขวงลาดยาว 58,000             บาท

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10 เครื่อง
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(1.23) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 2,200,000         บาท

(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) บก.อก.ภ.1 แขวงลาดยาว

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 100 เครื่อง 

(1.24) เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer 430,000            บาท

บก.อก.ภ.1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 100 เครื่อง 

2.1.1.9 ครุภัณฑอื่น ๆ 3,674,400        บาท

(1) ครุภัณฑอ่ืน ๆที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท 3,674,400        บาท

(1.1) ชุดโปรแกรมสําหรับปรับปรุงชุดอุปกรณถอดรหัสและถายโอนขอมูล 214,000            บาท

โทรศพัทมือถือชนิดพกพา บก.สส.ภ.1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

(4) โครงการจัดหาครุภัณฑ กองบังคับการกฎหมายและคดี ภ.1 3,460,400         บาท

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ  

2.1.2 คาที่ดินและสิ่งกอสราง 150,478,200     บาท

2.1.2.2 คากอสรางอาคารที่ทําการและสิ่งกอสรางประกอบ 150,478,200     บาท

(26) อาคารที่ทําการสถานีตํารวจ (ขนาดกลาง) สภ.สาขลา 20,710,000        บาท

ตําบลบานคลองสวน อําเภอพระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ 1 หลัง

(27) อาคารที่ทําการสถานีตํารวจ (ขนาดใหญ) แบบที่ 1 พรอมถมดิน 39,625,000        บาท

สภ.เมืองปทุมธานี ตําบลบางปรอก อําเภอเมืองปทุมธานี 

จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง

(28) อาคารที่ทําการสถานีตํารวจ (ขนาดกลาง) สภ.มหาราช ตําบลมหาราช 20,710,000        บาท

อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 หลัง

(29) อาคารที่ทําการตํารวจภูธรจังหวัด 3 ชั้น พรอมถมดินและวางทอ 32,800,000        บาท

ระบายน้ํา ภ.จว.ลพบุรี ตําบลทะเลชุบศร  อําเภอเมืองลพบุรี 

จังหวัดลพบุรี 1 หลัง

 (30) อาคารที่ทําการสถานีตํารวจ (ขนาดกลาง) พรอมสวนประกอบ 23,867,000        บาท

สภ.ทาหลวง ตําบลทาหลวง อําเภอทาหลวง จังหวัดลพบุรี  1 หลัง

 (31) อาคารที่ทําการสถานีตํารวจ (ขนาดเล็ก) พรอมถมดิน สภ.บานขอย 12,766,200        บาท

ตําบลบานขอย อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 หลัง
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3. งบเงินอุดหนุน 200,000           บาท

(3.1) เงินอุดหนุนท่ัวไป 200,000           บาท

(4)  เงินอุดหนุนเงินรางวัล เงินสินบน คาใชจายใน 200,000            บาท

    การสืบจับและคาปลงศพ

4. งบรายจายอื่น 36,338,000       บาท

(3) โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสําคัญ 6,338,000         บาท

(8) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปองกันปราบปรามอาชญากรรมตํารวจภูธรภาค1 30,000,000        บาท
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ตํารวจภูธรภาค 1 (ภ.1)

โครงการ การบังคับใชกฎหมาย อํานวยความยุติธรรม และบริการประชาชน

        - กิจกรรม การผลิตและฝกอบรมตํารวจ 2,248,900        บาท

1. งบดําเนินงาน 2,248,900        บาท

1.1 คาตอบแทน  ใชสอยและวัสดุ 1,075,400        บาท

(1)  รายการไมผูกพัน 1,075,400        บาท

1.1.1 คาตอบแทน 52,600             บาท

(1) คาอาหารทําการนอกเวลา 52,600             บาท

1.1.2 คาใชสอย 390,400           บาท

(11) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 233,600            บาท

(11.1) คาเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะตํารวจ 233,600            บาท

(13) คาซอมแซมครุภัณฑ 47,700             บาท

(14) คาซอมแซมสิ่งกอสราง 64,700             บาท

(16) คาจางเหมาบริการ 44,400             บาท

(16.2) คาจางเหมาอื่นๆ 44,400             บาท

1.1.3 คาวัสดุ 632,400           บาท

(38) วัสดุสํานักงาน 20,900             บาท

(39) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 537,200            บาท

(40) วัสดุยานพาหนะและขนสง 2,900               บาท

(45) วัสดุคอมพิวเตอร 1,800               บาท

(48) วัสดุแบบพิมพ 12,900             บาท

(55) วัสดุงานบานงานครัว 18,000             บาท

(56) วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 5,000               บาท

(57) วัสดุศกึษา 8,200               บาท

(58) วัสดุหนังสือ วารสาร และตํารา 9,900               บาท

(59) วัสดุการเกษตร 1,300               บาท

(60) วัสดุกีฬา 4,800               บาท

(62) วัสดุกอสราง 2,600               บาท

(64) วัสดุเวชภัณฑ 6,900               บาท
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1.2 คาสาธารณูปโภค 1,173,500        บาท

(1) คาไฟฟา 616,500            บาท

(2) คาน้ําประปา 467,300            บาท

(3) คาโทรศัพท 85,600             บาท

(4) คาไปรษณีย 4,100               บาท
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ตํารวจภูธรภาค 1 (ภ.1)

โครงการ ปฏิรูประบบงานตํารวจ

     - กิจกรรม การบริหารทรัพยากรมนุษยดานสวัสดิการที่พักอาศัย 156,034,600     บาท

2. งบลงทุน 156,034,600     บาท

2.1 คาครุภัณฑ  ที่ดินและสิ่งกอสราง 156,034,600     บาท

2.1.2 คาที่ดินและสิ่งกอสราง 156,034,600     บาท

2.1.2.1 คากอสรางอาคารท่ีพกัอาศัยและส่ิงกอสรางประกอบ 105,464,600     บาท

(1) คากอสรางอาคารท่ีพกัอาศัยและส่ิงกอสรางประกอบ

ที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 10 ลานบาท 50,570,000       บาท

(1.1) เรือนแถวชั้นประทวน-รอง สว. 10 คูหา สภ.อินทรบุรี 8,960,000         บาท

ตําบลอินทรบุรี อําเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี  1 หลัง

(1.2) เรือนแถวชั้นประทวน-รอง สว. 10 คูหา ภ.จว.ชัยนาท 8,960,000         บาท

ตําบลในเมือง อําเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท   1 หลัง

(1.3) เรือนแถวชั้นประทวน-รอง สว. 10 คูหา สภ.แสวงหา ตาํบลแสวงหา 8,960,000         บาท

อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง   1 หลัง

(1.4) บานพักระดับ ผบก.-รอง ผบช. ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา 3,461,000         บาท

ตําบลหอรัตนไชย อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

1 หลัง

(1.5)  บานพักระดับ ผกก.-รอง ผบก. สภ.โพธ์ิทอง ตําบลบางเจาฉา  2,309,000         บาท

อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอางทอง  1 หลัง

(1.64) เรือนแถวชั้นประทวน-รอง สว. 10 คูหา สภ.เนินขาม 17,920,000        บาท

 ตําบลเนินขาม  อําเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท  2 หลัง

(2) เรือนแถวสัญญาบัตร 10 คูหา ระดับ สว.-รอง ผกก. สภ.พรหมบุรี 11,150,000        บาท

ตําบลบางน้ําเชี่ยว อําเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงหบุรี 1 หลัง

(3) แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ใตถุนโลง) สภ.วิหารแดง ตําบลหนองสรวง 23,000,000        บาท

อําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 1 หลัง

(4) แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ใตถุนโลง) สภ.บางไทร ตําบลบางไทร 24,431,600        บาท

อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 หลัง

(5) แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ใตถุนโลง) สภ.คลองดาน ตําบลคลองดาน 23,000,000        บาท

อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ 1 หลัง
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(6) แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ใตถุนโลง) สภ.คลองหา ตาํบลคลองหา 23,000,000        บาท

อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง

2.1.2.4 คาปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งกอสรางประกอบ 883,000           บาท

(1) คาปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งกอสรางประกอบที่มี

ราคาตอหนวยต่ํากวา 10 ลานบาท 883,000           บาท

(1.1) ปรับปรุงที่พักขาราชการตํารวจ สภ.สีบัวทอง ตําบลสีบัวทอง 883,000            บาท

อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง 1 งาน
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ตํารวจภูธรภาค 1 (ภ.1)

โครงการ ปฏิรูประบบงานตํารวจ

     - กิจกรรม การปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใชกฎหมาย 45,345,000       บาท

1. งบดําเนินงาน 45,345,000       บาท

(1.1) คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 45,345,000       บาท

(1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานปองกันปราบปรามอาชญากรรม 45,345,000        บาท
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ตํารวจภูธรภาค 1 (ภ.1)

โครงการ สรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติด

     - กิจกรรม การสรางภูมิคุมกันในกลุมเปาหมายระดับ 5,311,800        บาท

       โรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษาหรือเทียบเทา

1. งบรายจายอื่น 5,311,800        บาท

(1) คาใชจายโครงการการศกึษาเพ่ือตอตานการใชยาเสพติด 5,311,800         บาท

ในเดก็นักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย)
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ตํารวจภูธรภาค 1 (ภ.1)

โครงการ ปราบปรามการคายาเสพติด

     - กิจกรรม การสกัดกั้น ปราบปราม การผลิต การคายาเสพติด 20,168,700       บาท

2. งบรายจายอื่น 20,168,700       บาท

(1) คาใชจายในการปราบปรามนักคายาเสพติดและสกัดก้ัน 20,168,700        บาท

การนําเขา-สงออกยาเสพติด
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19 ตํารวจภูธรภาค 2 (ภ.2) 641,409,900    บาท

1. ผลผลิต การรักษาความสงบเรียบรอยและความม่ันคงภายในประเทศ 11,540,400     บาท

    - กิจกรรม การรักษาความปลอดภัยและใหบริการแก 7,453,000         บาท

      นักทองเที่ยว

1,900,600         บาท

  ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

       - กิจกรรม การปองกัน ปราบปราม สืบสวนผูผลิตและ 2,186,800         บาท

      ผูคายาเสพติด

2. โครงการ การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ 9,060,800       บาท

    - กิจกรรม การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย 9,060,800         บาท

      และพระบรมวงศานุวงศ

3. โครงการ การบังคับใชกฎหมายอํานวยความยุติธรรม และบริการประชาชน 491,091,900    บาท

    - กิจกรรม การบังคับใชกฎหมายและบริการประชาชน 488,827,400      บาท

    - กิจกรรม การผลิตและฝกอบรมตํารวจ 2,264,500         บาท

4. โครงการ ปฏิรูประบบงานตํารวจ 108,432,000    บาท

    - กิจกรรม การบริหารทรัพยากรมนุษยดานสวัสดิการ 71,925,000        บาท

           ที่พักอาศัย

    - กิจกรรม การปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใช 36,507,000        บาท

  กฎหมาย

5. โครงการ สรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติด 6,263,400       บาท

    - กิจกรรม การสรางภูมิคุมกันในกลุมเปาหมายระดับ 6,263,400         บาท

      โรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษาหรือเทียบเทา

6. โครงการ ปราบปรามการคายาเสพติด 15,021,400     บาท

    - กิจกรรม การสกัดก้ัน ปราบปราม การผลิต 15,021,400        บาท

      การคายาเสพติด

- กิจกรรม การปราบปรามการกระทําผิดเก่ียวกับทรัพยากร
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ตํารวจภูธรภาค 2 (ภ.2)

ผลผลิต การรักษาความสงบเรียบรอยและความม่ันคงภายในประเทศ

     - กิจกรรม การรักษาความปลอดภัยและใหบริการแกนกัทองเที่ยว 7,453,000       บาท

1. งบดําเนินงาน 7,453,000       บาท

1.1 คาตอบแทน  ใชสอยและวัสดุ 7,453,000       บาท

(1)  รายการไมผูกพัน 7,453,000       บาท

1.1.1 คาตอบแทน 1,439,300       บาท

(1) คาอาหารทําการนอกเวลา 1,439,300       บาท

1.1.2 คาใชสอย 2,073,600       บาท

(10) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 2,073,600       บาท

1.1.3 คาวัสดุ 3,716,500       บาท

(26) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 3,716,500       บาท

 1.1.4 งบแกปญหาในภาพรวม 223,600         บาท
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ตํารวจภูธรภาค 2 (ภ.2)

ผลผลิต การรักษาความสงบเรียบรอยและความม่ันคงภายในประเทศ

     - กิจกรรม การปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ 1,900,600       บาท

             และสิ่งแวดลอม

1. งบดําเนินงาน 1,900,600       บาท

1.1 คาตอบแทน  ใชสอยและวัสดุ 1,900,600       บาท

(1)  รายการไมผูกพัน 1,900,600       บาท

1.1.1 คาตอบแทน 217,200         บาท

(1) คาอาหารทําการนอกเวลา 217,200          บาท

1.1.2 คาใชสอย 1,278,200       บาท

(10) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 1,278,200       บาท

1.1.3 คาวัสดุ 405,200         บาท

(40) วัสดุสํานักงาน 405,200          บาท
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ตํารวจภูธรภาค 2 (ภ.2)

ผลผลิต การรักษาความสงบเรียบรอยและความม่ันคงภายในประเทศ

    - กิจกรรม การปองกัน ปราบปราม สืบสวนผูผลิตและผูคายาเสพติด 2,186,800       บาท

1. งบดําเนินงาน 2,186,800       บาท

1.1 คาตอบแทน  ใชสอยและวัสดุ 2,186,800       บาท

(1)  รายการไมผูกพัน 2,186,800       บาท

1.1.1 คาตอบแทน 1,925,300       บาท

(9) คาตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ 1,925,300       บาท

สําหรับดานตรวจ/จุดตรวจ

1.1.2 คาใชสอย 196,000         บาท

(11) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 48,000            บาท

(18) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 148,000          บาท

(18.1) การฝกอบรมสัมนาบุคคลภายใน 148,000            บาท

 1.1.4 งบแกปญหาในภาพรวม 65,500           บาท
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ตํารวจภูธรภาค 2 (ภ.2)

โครงการ การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ

     - กิจกรรม การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ 9,060,800       บาท

1. งบดําเนินงาน 9,060,800       บาท

1.1 คาตอบแทน  ใชสอยและวัสดุ 9,060,800       บาท

(1)  รายการไมผูกพัน 9,060,800       บาท

1.1.2 คาใชสอย 8,591,600       บาท

(2) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 1,463,600       บาท

(2.1) คาเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะตํารวจ 1,463,600         บาท

(6) เงินรางวัลเจาหนาที่ตํารวจเพื่อการถวายอารักขา ฯ 7,128,000       บาท

1.1.3 คาวัสดุ 469,200         บาท

(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 469,200          บาท
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ตํารวจภูธรภาค 2 (ภ.2)

โครงการ การบังคับใชกฎหมาย อํานวยความยุติธรรม และบริการประชาชน

        - กิจกรรม การบังคับใชกฎหมายและบริการประชาชน 488,827,400    บาท

1. งบดําเนินงาน 327,628,200    บาท

1.1 คาตอบแทน  ใชสอยและวัสดุ 302,230,400    บาท

(1)  รายการไมผูกพัน 302,230,400    บาท

1.1.1 คาตอบแทน 123,531,800    บาท

(1) คาอาหารทําการนอกเวลา 81,616,000      บาท

(2) คาเบี้ยประชุมกรรมการ 1,000,000       บาท

(3) คาตอบแทนคุมครองพยาน 5,649,000       บาท

(3.1) คาตอบแทนพยาน 4,519,200         บาท

(3.2) คาใชจายในการคุมครองพยาน 1,129,800         บาท

(4) คาตอบแทนนักจิตวิทยา 491,900          บาท

(5) คาตอบแทนเจาพนักงานทําการชันสูตรพลิกศพ 1,361,400       บาท

(6) คาตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา 30,965,500      บาท

(8) คาตอบแทนพิเศษอาสาสมัครตํารวจบาน 2,448,000       บาท

1.1.2 คาใชสอย 46,532,300     บาท

(11) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 29,463,800      บาท

(11.1) คาเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะตํารวจ 29,463,800        บาท

(12) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 3,247,500       บาท

(15) คาเชาทรัพยสิน 20,000            บาท

(15.1) คาเชาเครื่องถายเอกสาร 20,000             บาท

(16) คาจางเหมาบริการ 12,252,100      บาท

(16.1) คาจางเหมาทําความสะอาด 12,252,100        บาท

(25) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 148,700          บาท

(25.1) การฝกอบรมสัมมนาบุคคลภายใน 148,700            บาท

(27) คาประกันภัยรถยนตราชการ 12,000            บาท

(28) คาใชจายในการสงหมายเรียกพยาน 1,017,300       บาท

(29) คาสอบเทียบเครื่องมอืตรวจวัดแอลกอฮอล (Calibration) 106,800          บาท

(30) คาซอมแซมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล 264,100          บาท
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1.1.3 คาวัสดุ 95,350,300     บาท

(38) วัสดุสํานักงาน 1,984,200       บาท

(39) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 86,385,700      บาท

(47) วัสดุจราจร 805,000          บาท

(50) วัสดุอาหาร 6,095,300       บาท

(65) วัสดุสําหรับเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล 80,100            บาท

 1.1.4 งบแกปญหาในภาพรวม 36,816,000     บาท

1.2 คาสาธารณูปโภค 25,397,800     บาท

2. งบลงทุน 155,895,200    บาท

2.1 คาครุภัณฑ  ที่ดินและสิ่งกอสราง 155,895,200    บาท

2.1.1 คาครุภัณฑ 67,551,800     บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑสํานักงาน 78,200           บาท

(1) ครุภัณฑสํานักงานท่ีมีราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท 78,200            บาท

(1.61) โตะทํางานระดับผูบริหาร (ผบก.) กองบังคบัการกฎหมายและคดี 19,800            บาท

ภ.2  ตําบลหนองขางคอก อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี  1 ตัว  

(1.62) เกาอี้นั่งทํางานระดับผูบริหาร (ผบก.) กองบังคบัการกฎหมาย 7,500             บาท

และคดตีาํรวจ ภ.2  ตําบลหนองขางคอก อําเภอเมืองชลบุรี 

จังหวัดชลบุรี  1 ตัว

(1.63) เกาอี้นั่งทํางาน ขนาด 67x70x113-125 ซม. กองบังคบัการ 19,900            บาท

กฎหมายและคดี ภ.2  ตําบลหนองขางคอก อําเภอเมืองชลบุรี

จังหวัดชลบุรี  7 ตัว 

(1.64) เครื่องทําลายเอกสาร แบบตัดตรง ทําลายครั้งละ 20 แผน 31,000            บาท

กองบังคบัการกฎหมายและคดี ภ.2 ตําบลหนองขางคอก อําเภอเมืองชลบุรี 

จังหวัดชลบุรี  1 เครื่อง 

2.1.1.3 ครุภัณฑคอมพิวเตอร 66,192,700     บาท

(1) ครุภัณฑคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท 66,192,700     บาท

(1.65) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 880,000          บาท

(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)  กองบังคบัการกฎหมายและคดี

ภ.2 ตําบลหนองขางคอก อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 40 เครื่อง 
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(1.66) เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) 64,500            บาท

กองบังคบัการกฎหมายและคดี ภ.2 ตําบลหนองขางคอก อําเภอเมืองชลบุรี

จังหวัดชลบุรี 15 เครื่อง

(1.67) เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 kVA กองบังคบัการกฎหมายและคดี 232,000          บาท

ภ.2 ตําบลหนองขางคอก อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 40 เครื่อง

(1.68) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 66,000            บาท

(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) ภ.จว.นครนายก ตําบลนครนายก 

อําเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก  3 เครื่อง

(4)  โครงการ ยกระดับมาตรฐานและเพ่ิมขีดความสามารถในการปองกัน 64,950,200      บาท

ปราบปรามอาชญากรรม การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

นักทองเที่ยว การกวดขันวินัยจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุ ดวยระบบกลองโทรทัศน

วงจรปดอัจฉริยะ (Smart CCTV) ในพ้ืนที่ ภ.2  ตําบลหนองขางคอก 

อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 โครงการ  

 วงเงนิทั้งสิ้น                                  324,751,000      บาท

  ป 2564 ตั้งงบประมาณ 64,950,200        บาท

  ป 2565 ผูกพันงบประมาณ 259,800,000      บาท

2.1.1.6 ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 1,280,900       บาท

(2) ระบบเสาวิทยุสื่อสาร โครงสรางสามเหลี่ยม ขนาด 18 นิ้ว บก.อก.ภ.2  1,280,900       บาท

ตําบลหนองขางคอก อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 โครงการ

2.1.2 คาที่ดินและสิ่งกอสราง 88,343,400     บาท

2.1.2.2 คากอสรางอาคารที่ทําการและสิ่งกอสรางประกอบ 80,380,400     บาท

(32) อาคารที่ทําการตํารวจภูธรจังหวัดระยอง ตําบลทาประดู 48,700,000      บาท

อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง   1 หลัง

(33) อาคารที่ทําการสถานีตํารวจ (ขนาดเล็ก) สภ.ดานชุมพล 12,930,200      บาท

ตําบลดานชุมพล อําเภอบอไร  จังหวัดตราด   1 หลัง
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(34) อาคารที่ทําการหนวยปฏิบัติการพิเศษ (นปพ.) ภ.จว.ปราจีนบุรี 18,750,200      บาท

(สภ.ขนาดเล็ก) พรอมสวนประกอบ ตําบลดงข้ีเหล็ก 

อําเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี   1 หลัง

2.1.2.3 คากอสรางระบบสาธารณูปโภค 833,000         บาท

(1) คากอสรางระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาตอหนวย 833,000         บาท

ต่ํากวา 10 ลานบาท

(1.1) ขยายเขตระบบจําหนายประปา สภ.คลองเขื่อน ตําบลคลองเข่ือน 342,000          บาท

อําเภอคลองเข่ือน จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 งาน

(1.2) ขยายเขตระบบจําหนายประปา สภ.ทาตะเกียบ ตําบลทาตะเกียบ 491,000          บาท

อําเภอทาตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 งาน

2.1.2.7 คากอสรางอื่นๆ 7,130,000       บาท

(1) คากอสรางอื่นๆที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 10 ลานบาท 7,130,000       บาท

(1.3) โครงการกอสรางพื้นคอนกรีตพรอมเรียงหินยาแนวกันดินสไลด 5,430,000       บาท

บริเวณสระน้ํา ดานหนาอาคารที่ทําการ ภ.2 บก.อก.ภ.2

ตําบลหนองขางคอก  อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 โครงการ

(1.4) โครงการกอสรางพื้นคอนกรีตพรอมเรียงหินยาแนวกันดินสไลด 1,700,000       บาท

บริเวณดานขางอาคารที่ทําการ ภ.2 บก.อก.ภ.2 ตําบลหนองขางคอก

อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 โครงการ

3. งบเงินอุดหนุน 200,000         บาท

3.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป 200,000         บาท

(4)  เงินอุดหนุนเงินรางวัล เงินสินบน คาใชจายใน 200,000          บาท

    การสืบจับและคาปลงศพ

4. งบรายจายอื่น 5,104,000       บาท

(3) โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสําคัญ 5,104,000       บาท
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ตํารวจภูธรภาค 2 (ภ.2)

โครงการ การบังคับใชกฎหมาย อํานวยความยุติธรรม และบริการประชาชน

        - กิจกรรมการผลิตและฝกอบรมตํารวจ 2,264,500       บาท

1. งบดําเนินงาน 2,264,500       บาท

1.1 คาตอบแทน  ใชสอยและวัสดุ 988,000         บาท

(1)  รายการไมผูกพัน 988,000         บาท

1.1.1 คาตอบแทน 52,600           บาท

(1) คาอาหารทําการนอกเวลา 52,600            บาท

1.1.2 คาใชสอย 390,400         บาท

(11) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 233,600          บาท

(11.1) คาเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะตํารวจ 233,600            บาท

(13) คาซอมแซมครุภัณฑ 47,700            บาท

(14) คาซอมแซมสิ่งกอสราง 64,700            บาท

(16) คาจางเหมาบริการ 44,400            บาท

(16.2) คาจางเหมาอื่นๆ 44,400             บาท

1.1.3 คาวัสดุ 545,000         บาท

(38) วัสดุสํานักงาน 20,900            บาท

(39) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 451,900          บาท

(40) วัสดุยานพาหนะและขนสง 2,900             บาท

(45) วัสดุคอมพิวเตอร 1,800             บาท

(48) วัสดุแบบพิมพ 12,900            บาท

(55) วัสดุงานบานงานครัว 16,400            บาท

(56) วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 5,000             บาท

(57) วัสดุศกึษา 8,200             บาท

(58) วัสดุหนังสือ วารสาร และตํารา 9,800             บาท

(59) วัสดุการเกษตร 1,300             บาท

(60) วัสดุกีฬา 4,400             บาท

(62) วัสดุกอสราง 2,600             บาท

(64) วัสดุเวชภัณฑ 6,900             บาท
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2.2 คาสาธารณูปโภค 1,276,500       บาท

(1) คาไฟฟา 571,600          บาท

(2) คาน้ําประปา 668,000          บาท

(3) คาโทรศัพท 32,800            บาท

(4) คาไปรษณีย 4,100             บาท
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ตํารวจภูธรภาค 2 (ภ.2)

โครงการ ปฏิรูประบบงานตํารวจ

     - กิจกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษยดานสวัสดิการที่พักอาศัย 71,925,000     บาท

2. งบลงทุน 71,925,000     บาท

2.1 คาครุภัณฑ  ที่ดินและสิ่งกอสราง 71,925,000     บาท

2.1.2 คาที่ดินและสิ่งกอสราง 71,925,000     บาท

2.1.2.1 คากอสรางอาคารท่ีพกัอาศัยและส่ิงกอสรางประกอบ 71,425,000     บาท

(1) คากอสรางอาคารท่ีพกัอาศัยและส่ิงกอสรางประกอบ 24,780,000     บาท

ที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 10 ลานบาท

(1.6) บานพักระดับ ผบก. - รอง ผบช. กองบังคบัการกฎหมายและคดี ภ.2 2,890,000       บาท

ตําบลหนองขางคอก  อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 หลัง

(1.7) บานพักระดับ ผกก. - รอง ผบก. กองบังคบัการกฎหมายและคดี ภ.2 3,970,000       บาท

ตําบลหนองขางคอก  อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 2 หลัง

(1.65) เรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. ขนาด 10 คูหา สภ.บานฉาง 17,920,000      บาท

ตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง  จังหวัดระยอง 2 หลัง

(7) เรือนแถวชั้นสัญญาบัตร ขนาด 8 คูหา ระดับ ผกก. ข้ึนไป 11,380,000      บาท

กองบังคบัการกฎหมายและคดี ภ.2 ตําบลหนองขางคอก  

อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 หลัง

(8) แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ใตถุนโลง) สภ.ขลุง 35,265,000      บาท

ตําบลเกวียณหัก อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 1 หลัง

2.1.2.4 คาปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งกอสรางประกอบ 500,000         บาท

(1) คาปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งกอสรางประกอบที่มี

ราคาตอหนวยต่ํากวา 10 ลานบาท 500,000         บาท

(1.2) ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรือนแถวขาราชการตํารวจช้ันประทวน 500,000          บาท

10 หอง จํานวน 2 หลัง สภ.สํานักทอง ตําบลสํานักทอง 

อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 งาน
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ตํารวจภูธรภาค 2 (ภ.2)

โครงการ ปฏิรูประบบงานตํารวจ

     - กิจกรรม การปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใชกฎหมาย 36,507,000     บาท

1. งบดําเนินงาน 36,507,000     บาท

(1.1) คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 36,507,000     บาท

(1.1.2) คาใชสอย 36,507,000     บาท

(1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานปองกันปราบปรามอาชญากรรม 36,507,000      บาท
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ตํารวจภูธรภาค 2 (ภ.2)

โครงการ สรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติด

     - กิจกรรม การสรางภูมิคุมกันในกลุมเปาหมายระดับ 6,263,400       บาท

       โรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษาหรือเทียบเทา

1. งบรายจายอื่น 6,263,400       บาท

(1) คาใชจายโครงการการศกึษาเพ่ือตอตานการใชยาเสพติด 6,263,400       บาท

ในเดก็นักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย)
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ตํารวจภูธรภาค 2 (ภ.2)

โครงการ ปราบปรามการคายาเสพติด

     - กิจกรรม การสกัดกั้น ปราบปราม การผลิต การคายาเสพติด 15,021,400     บาท

2. งบรายจายอื่น 15,021,400     บาท

(1) คาใชจายในการปราบปรามนักคายาเสพติดและสกัดก้ัน 15,021,400      บาท

การนําเขา-สงออกยาเสพติด
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20 ตํารวจภูธรภาค 3 (ภ.3) 921,416,100     บาท

1. ผลผลิต  การรักษาความสงบเรียบรอยและความม่ันคงภายในประเทศ 9,133,800        บาท

 - กิจกรรม การรักษาความปลอดภัยและใหบริการ 6,438,600         บาท

  แกนักทองเที่ยว

 - กิจกรรม การปองกัน ปราบปราม สืบสวนผูผลิต 48,000             บาท

   และผูคายาเสพติด

 - กิจกรรม การปราบปรามการกระทําผิดเก่ียวกับ 2,647,200         บาท

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

2. โครงการ  การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ 10,794,600       บาท

 - กิจกรรม การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย 10,794,600        บาท

   และพระบรมวงศานุวงศ

3. โครงการ  การบังคับใชกฎหมาย อํานวยความยุติธรรม และบริการประชาชน 690,535,400     บาท

 - กิจกรรม การบังคับใชกฎหมายและบริการประชาชน 688,759,300      บาท

 - กิจกรรม การผลิตและฝกอบรมตํารวจ 1,776,100         บาท

4. โครงการ ปฏิรูประบบงานตํารวจ 163,620,900 บาท

 - กิจกรรม การบริหารทรัพยากรมนุษยดานสวัสดิการ 102,121,900      บาท

   ที่พักอาศัย

 - กิจกรรม การปฏิรูประบบงานสอบสวนและ 61,499,000 บาท

   การบังคับใชกฎหมาย

5. โครงการ สรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติด 11,239,800 บาท

 - กิจกรรม การสรางภูมิคุมกันในกลุมเปาหมายระดับ 11,239,800 บาท

   โรงเรียนประถมศกึษา และมัธยมศึกษาหรือเทียบเทา

6. โครงการ ปราบปรามการคายาเสพติด 36,091,600 บาท

 - กิจกรรม การสกัดก้ัน ปราบปราม การผลิต 36,091,600 บาท

   การคายาเสพติด
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ตํารวจภูธรภาค 3 (ภ.3)

ผลผลิต  การรักษาความสงบเรียบรอยและความม่ันคงภายในประเทศ

 - กิจกรรม การรักษาความปลอดภัยและใหบริการแกนกัทองเที่ยว 6,438,600        บาท

1. งบดําเนินงาน 6,438,600        บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 6,438,600        บาท

(1) รายการไมผูกพัน 6,438,600        บาท

1.1.1 คาตอบแทน 1,050,300        บาท

(1) คาอาหารทําการนอกเวลา 1,050,300         บาท

1.1.2 คาใชสอย 2,073,600        บาท

(10) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 2,073,600         บาท

(10.1) คาเบี้ยเลี้ยงตํารวจ 2,073,600         บาท

1.1.3 คาวัสดุ 3,121,500        บาท

(26) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 3,121,500         บาท

1.1.4 งบแกปญหาในภาพรวม 193,200           บาท
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ตํารวจภูธรภาค 3 (ภ.3)

ผลผลิต  การรักษาความสงบเรียบรอยและความม่ันคงภายในประเทศ 48,000             บาท

 - กิจกรรม การปองกัน ปราบปราม สืบสวนผูผลิตและผูคายาเสพติด 48,000             บาท

1. งบดําเนินงาน 48,000             บาท

1.1 คาตอบแทน  ใชสอยและวัสดุ 48,000             บาท

(1) รายการไมผูกพัน 48,000             บาท

1.1.2 คาใชสอย 48,000             บาท

(11) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 48,000             บาท
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ตํารวจภูธรภาค 3 (ภ.3)

ผลผลิต  การรักษาความสงบเรียบรอยและความม่ันคงภายในประเทศ

 - กิจกรรม การปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและ 2,647,200        บาท

สิ่งแวดลอม

1. งบดําเนินงาน 2,647,200        บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 2,647,200        บาท

(1) รายการไมผูกพัน 2,647,200        บาท

1.1.1 คาตอบแทน 217,200           บาท

(1) คาอาหารทําการนอกเวลา 217,200            บาท

1.1.2 คาใชสอย 2,024,800        บาท

(10) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 2,024,800         บาท

(10.2) คาเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะตํารวจ 2,024,800         บาท

1.1.3 คาวัสดุ 405,200           บาท

(25) วัสดุสํานักงาน 405,200            บาท
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ตํารวจภูธรภาค 3 (ภ.3)

โครงการ  การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ

 - กิจกรรม การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ 10,794,600       บาท

1. งบดําเนินงาน 10,794,600       บาท

1.1 คาตอบแทน  ใชสอยและวัสดุ 10,794,600       บาท

 (1) รายการไมผูกพัน 10,794,600       บาท

1.1.2 คาใชสอย 10,560,000       บาท

(2) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 3,120,000         บาท

(2.1) คาเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะตํารวจ 3,120,000         บาท

(6)  เงินรางวัลเจาหนาที่ตํารวจเพื่อการถวายอารักขาฯ 7,440,000         บาท

1.1.3 คาวัสดุ 234,600           บาท

(9)  วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 234,600            บาท
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ตํารวจภูธรภาค 3 (ภ.3)

โครงการ  การบังคับใชกฎหมาย อํานวยความยุติธรรม และบริการประชาชน

 - กิจกรรม การบังคับใชกฎหมายและบริการประชาชน 688,759,300     บาท

1. งบดําเนินงาน 498,748,900     บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 466,079,900     บาท

(1) รายการไมผูกพัน 466,079,900     บาท

1.1.1 คาตอบแทน 187,203,200     บาท

(1) คาอาหารทําการนอกเวลา 131,871,200      บาท

(2) คาเบี้ยประชุมกรรมการ 1,952,000         บาท

(3) คาตอบแทนคุมครองพยาน 6,517,000         บาท

(3.1) คาตอบแทนพยาน 5,213,600         บาท

(3.2) คาใชจายในการคุมครองพยาน 1,303,400         บาท

(4) คาตอบแทนนักจิตวิทยา 566,800            บาท

(5) คาตอบแทนเจาพนักงานทําการชันสูตรพลิกศพ 1,571,200         บาท

(6) คาตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา 43,237,000        บาท

(8) คาตอบแทนพิเศษอาสาสมัครตํารวจบาน 1,488,000         บาท

1.1.2 คาใชสอย 63,335,500       บาท

(11) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 41,777,100        บาท

(11.1) คาเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะตํารวจ 41,777,100        บาท

(12) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 5,330,500         บาท

(15) คาเชาทรัพยสิน 20,000             บาท

(15.1) คาเชาเครื่องถายเอกสาร 20,000             บาท

(16) คาจางเหมาบริการ 13,633,800        บาท

(16.1) คาจางเหมาทําความสะอาด 13,633,800        บาท

(25) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 148,700            บาท

(25.1) การฝกอบรมสัมมนาบุคคลภายใน 148,700            บาท

(27) คาประกันภัยรถยนตราชการ 12,000             บาท

(28) คาใชจายในการสงหมายเรียกพยาน 1,173,600         บาท

(29) คาสอบเทียบเครื่องมอืตรวจวัดแอลกอฮอล (Calibration) 334,400            บาท

(30) คาซอมแซมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล 905,400            บาท
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1.1.3 คาวัสดุ 154,653,200     บาท

(38) วัสดุสํานักงาน 3,199,500         บาท

(39) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 142,433,200      บาท

(47) วัสดุจราจร 1,381,100         บาท

(50) วัสดุอาหาร 7,393,100         บาท

(65) วัสดุสําหรับเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล 246,300            บาท

1.1.4 งบแกปญหาในภาพรวม 60,888,000       บาท

1.2 คาสาธารณูปโภค 32,669,000       บาท

2. งบลงทุน 179,498,400     บาท

2.1 คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 179,498,400     บาท

2.1.1 คาครุภัณฑ 986,000           บาท

2.1.1.3 ครุภัณฑคอมพิวเตอร 986,000           บาท

(1) ครุภัณฑคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท 986,000           บาท

    (1.1) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพ 986,000            บาท

    ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) ภ.3 ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครราชสีมา 

    จังหวัดนครราชสีมา 58 เครื่อง 

2.1.2 คาที่ดินและสิ่งกอสราง 178,512,400     บาท

2.1.2.2 คากอสรางอาคารที่ทําการและสิ่งกอสรางประกอบ 178,512,400     บาท

(12) อาคารที่ทําการสถานีตํารวจ (ขนาดเล็ก) สภ.คลองไผ 12,510,000        บาท

ตําบลคลองไผ อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง

(13) อาคารที่ทําการ กองกํากับการปฏิบัติการพิเศษ 12,372,000        บาท

บก.สส.ภ.3 ตําบลจอหอ อําเภอเมืองนครราชสีมา 

จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง

(14) อาคารที่ทําการสถานีตํารวจ (ขนาดกลาง) สภ.กระสัง 20,710,000        บาท

ตําบลกระสัง อําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย  1 หลัง

(15) อาคารที่ทําการสถานีตํารวจ (ขนาดเล็ก) สภ.ตูม 12,510,000        บาท

ตําบลตูม อําเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง

(16) อาคารที่ทําการสถานีตํารวจ (ขนาดกลาง) สภ.ขุนหาญ 20,710,000        บาท

ตําบลสิ อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง



190

(17) อาคารที่ทําการสถานีตํารวจ (ขนาดกลาง) สภ.โพธ์ิไทร 21,177,400        บาท

ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง

(18) อาคารที่ทําการสถานีตํารวจ (ขนาดกลาง) สภ.สําโรง 20,828,000        บาท

ตําบลสําโรง อําเภอสําโรง จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง

(19) อาคารที่ทําการสถานีตํารวจ (ขนาดเล็ก) สภ.ปลาคาว 12,932,000        บาท

ตําบลปลาคาว อําเภอเมืองอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ 1 หลัง

(54) อาคารที่ทําการ ภ.3 (แหงใหม) พรอมสวนประกอบอื่นๆ ภ.3 35,763,000        บาท

 (สวนกลาง) ตําบลจอหอ อําเภอเมืองนครราชสีมา 

จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง

วงเงินทั้งสิ้น            255,450,600      บาท

ป 2563  ตั้งงบประมาณ    51,090,200        บาท

ป 2564  ตั้งงบประมาณ    35,763,000        บาท

ป 2565  ผูกพันงบประมาณ    86,853,200        บาท

ป 2566  ผูกพันงบประมาณ    81,744,200        บาท

(62) อาคารที่ทําการตํารวจภูธรจังหวัด 5 ชั้น (มีใตถุน) 9,000,000         บาท

ภ.จว.บุรีรัมย ตําบลในเมือง อําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย 1 หลัง

วงเงินทั้งสิ้น            45,000,000        บาท

ป 2564  ตั้งงบประมาณ    9,000,000         บาท

ป 2565  ผูกพันงบประมาณ    36,000,000        บาท

3. งบเงินอุดหนุน 200,000           บาท

3.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป 200,000           บาท

4) เงินอุดหนุนเงินรางวัล เงินสินบน คาใชจายในการสืบจับและคาปลงศพ 200,000            บาท

4. งบรายจายอื่น 10,312,000       บาท

3) โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนน 10,312,000        บาท

ชวงเทศกาลสําคัญ
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ตํารวจภูธรภาค 3 (ภ.3)

โครงการ การบังคับใชกฎหมาย อํานวยความยุติธรรม และบริการประชาชน

 - กิจกรรม การผลิตและฝกอบรมตํารวจ 1,776,100        บาท

1. งบดําเนินงาน 1,776,100        บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 904,200           บาท

 (1) รายการไมผูกพัน 904,200           บาท

1.1.1 คาตอบแทน 52,600             บาท

(1) คาอาหารทําการนอกเวลา 52,600             บาท

1.1.2 คาใชสอย 390,400           บาท

(11) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 233,600            บาท

 (11.1) คาเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะตํารวจ 233,600            บาท

(13) คาซอมแซมครุภัณฑ 47,700             บาท

(14) คาซอมแซมสิ่งกอสราง 64,700             บาท

(16) คาจางเหมาบริการ 44,400             บาท

 (16.2) คาจางเหมาอื่น ๆ 44,400             บาท

1.1.3 คาวัสดุ 461,200           บาท

(38) วัสดุสํานักงาน 20,900             บาท

(39) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 366,100            บาท

(40) วัสดุยานพาหนะและขนสง 2,900               บาท

(45) วัสดุคอมพิวเตอร 1,800               บาท

(48) วัสดุแบบพิมพ 12,900             บาท

(55) วัสดุงานบานงานครัว 18,000             บาท

(56) วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 5,000               บาท

(57) วัสดุศกึษา 8,200               บาท

(58) วัสดุหนังสือ วารสาร และตํารา 9,800               บาท

(59) วัสดุการเกษตร 1,300               บาท

(60) วัสดุกีฬา 4,800               บาท

(62) วัสดุกอสราง 2,600               บาท

(64) วัสดุเวชภัณฑ 6,900               บาท
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1.2 คาสาธารณูปโภค 871,900           บาท

(1)  คาไฟฟา 479,800            บาท

(2)  คาน้ําประปา 299,400            บาท

(3)  คาโทรศัพท 88,600             บาท

(4)  คาไปรษณีย 4,100               บาท
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ตํารวจภูธรภาค 3 (ภ.3)

โครงการ ปฏิรูประบบงานตํารวจ

 - กิจกรรม การบริหารทรัพยากรมนุษยดานสวัสดิการที่พักอาศัย 102,121,900     บาท

2. งบลงทุน 102,121,900     บาท

2.1 คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 102,121,900     บาท

2.1.2 คาที่ดินและสิ่งกอสราง 102,121,900     บาท

2.1.2.1 คากอสรางอาคารท่ีพกัอาศัยและส่ิงกอสรางประกอบ 102,121,900     บาท

(1) คากอสรางอาคารท่ีพกัอาศัยและส่ิงกอสรางประกอบ 72,751,500       บาท

ที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 10 ลานบาท

   (1.8) เรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. 10 คูหา สภ.กุดชุม 9,007,500         บาท

   ตําบลกุดชุม อําเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 1 หลัง

   (1.9) เรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. 10 คูหา สภ.โขงเจียม 8,960,000         บาท

   ตําบลโขงเจียม อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง

   (1.66) เรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. 10 คูหา สภ.โนนกุง 18,444,000        บาท

   ตําบลโนนกุง อําเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 2 หลัง

   (1.67) เรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. 10 คูหา สภ.หนองสองหอง 18,265,000        บาท

   ตําบลสองหอง อําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย 2 หลัง

   (1.68) เรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. 10 คูหา สภ.ขามสะแกแสง 18,075,000        บาท

   ตําบลขามสะแกแสง อําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา 2 หลัง

(9) แฟลต 5 ชั้น 40 ครอบครัว (ใตถุนโลง)  ภ.3 ตําบลจอหอ 29,370,400        บาท

อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง
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ตํารวจภูธรภาค 3 (ภ.3)

โครงการ ปฏิรูประบบงานตํารวจ

 - กิจกรรม การปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใชกฎหมาย 61,499,000       บาท

1. งบดําเนินงาน 61,499,000       บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 61,499,000       บาท

1.1.1 คาใชสอย 61,499,000       บาท

(1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานปองกันปราบปรามอาชญากรรม 61,499,000        บาท
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ตํารวจภูธรภาค 3 (ภ.3)

โครงการ สรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติด

   - กิจกรรม การสรางภูมิคุมกันในกลุมเปาหมายระดับโรงเรียน 11,239,800       บาท

ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาหรือเทียบเทา

1. งบรายจายอื่น 11,239,800       บาท

1) คาใชจายโครงการการศกึษาเพ่ือตอตานการใชยาเสพติด 11,239,800        บาท

ในเดก็นักเรียน (D.A.R.E ประเทศไทย)
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ตํารวจภูธรภาค 3 (ภ.3)

โครงการ ปราบปรามการคายาเสพติด

     - กิจกรรม การสกัดกั้น ปราบปราม การผลิต การคายาเสพติด 36,091,600       บาท

2. งบรายจายอื่น 36,091,600       บาท

1) คาใชจายในการปราบปรามนักคายาเสพติดและสกัดก้ัน 36,091,600        บาท

การนําเขา - สงออกยาเสพติด
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21 ตํารวจภูธรภาค 4 (ภ.4) 813,420,400  บาท

1. ผลผลิต การรักษาความสงบเรียบรอยและความม่ันคงภายในประเทศ 19,950,800    บาท

    - กิจกรรม การรักษาความปลอดภัยและใหบริการ 5,837,800         บาท

      แกนักทองเที่ยว

     -กิจกรรม การปราบปรามการกระทําผิดเก่ียวกับทรัพยากร 2,104,200         บาท

      ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

    - กิจกรรม การปองกัน ปราบปราม สืบสวนผูผลิต 12,008,800        บาท

      และผูคายาเสพติด

2. โครงการ การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ 4,426,600     บาท

    - กิจกรรม การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย 4,426,600         บาท

      และพระบรมวงศานุวงศ

3. โครงการ การบังคับใชกฎหมาย อํานวยความยุติธรรม และบริการประชาชน 680,275,900  บาท

    - กิจกรรม การบังคับใชกฎหมายและบริการประชาชน 678,371,300      บาท

    - กิจกรรม การผลิตและฝกอบรมตํารวจ 1,904,600         บาท

4. โครงการ ปฏิรูประบบงานตํารวจ 72,240,900    บาท

    - กิจกรรม การบริหารทรัพยากรมนุษยดานสวัสดิการ 9,380,000         บาท

      ที่พักอาศัย

    - กิจกรรม การปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใช 62,860,900        บาท

      กฎหมาย

5. โครงการ สรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติด 11,013,600    บาท

    - กิจกรรม การสรางภูมิคุมกันในกลุมเปาหมาย 11,013,600        บาท

      ระดับโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาหรือเทียบเทา

6. โครงการ ปราบปรามการคายาเสพติด 25,512,600    บาท

    - กิจกรรม การสกัดก้ัน ปราบปราม การผลิต 25,512,600        บาท

      การคายาเสพติด
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ตํารวจภูธรภาค 4 (ภ.4)

ผลผลิต การรักษาความสงบเรียบรอยและความม่ันคงภายในประเทศ

     - กิจกรรม การรักษาความปลอดภัยและใหบริการแกนกัทองเที่ยว 5,837,800     บาท

1. งบดําเนินงาน 5,837,800     บาท

1.1 คาตอบแทน  ใชสอยและวัสดุ 5,837,800     บาท

(1)  รายการไมผูกพัน 5,837,800     บาท

1.1.1 คาตอบแทน 583,500        บาท

(1) คาอาหารทําการนอกเวลา 583,500        บาท

1.1.2 คาใชสอย 2,419,200     บาท

(10) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 2,419,200      บาท

(10.1) คาเบี้ยเลี้ยงตํารวจ 2,419,200         บาท

1.1.3 คาวัสดุ 2,660,000     บาท

(26) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 2,660,000      บาท

1.1.4 งบแกปญหาในภาพรวม 175,100        บาท
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ตํารวจภูธรภาค 4 (ภ.4)

ผลผลิต การรักษาความสงบเรียบรอยและความม่ันคงภายในประเทศ

   -กิจกรรม การปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 2,104,200     บาท

1. งบดําเนินงาน 2,104,200     บาท

1.1 คาตอบแทน  ใชสอยและวัสดุ 2,104,200     บาท

(1)  รายการไมผูกพัน 2,104,200     บาท

1.1.1 คาตอบแทน 1,519,000     บาท

(1) คาอาหารทําการนอกเวลา 313,800        บาท

(10) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 1,205,200      บาท

(10.2) คาเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะตํารวจ 1,205,200         บาท

1.1.3 คาวัสดุ 585,200        บาท

(25) วัสดุสํานักงาน 585,200        บาท
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ตํารวจภูธรภาค 4 (ภ.4)

ผลผลิต การรักษาความสงบเรียบรอยและความม่ันคงภายในประเทศ

    - กิจกรรม การปองกัน ปราบปราม สืบสวนผูผลิตและผูคายาเสพติด 12,008,800    บาท

1. งบดําเนินงาน 12,008,800    บาท

1.1 คาตอบแทน  ใชสอยและวัสดุ 12,008,800    บาท

(1)  รายการไมผูกพัน 12,008,800    บาท

1.1.1 คาตอบแทน 11,584,100    บาท

(9) คาตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ สําหรับดานตรวจ/จุดตรวจ 11,584,100    บาท

1.1.2 คาใชสอย 64,500         บาท

(11) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 64,500          บาท

 1.1.4 งบแกปญหาในภาพรวม 360,200        บาท
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ตํารวจภูธรภาค 4 (ภ.4)

โครงการ การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ

     - กิจกรรม การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ 4,426,600     บาท

1. งบดําเนินงาน 4,426,600     บาท

1.1 คาตอบแทน  ใชสอยและวัสดุ 4,426,600     บาท

(1)  รายการไมผูกพัน 4,426,600     บาท

1.1.2 คาใชสอย 4,192,000     บาท

(2) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก และคาพาหนะ 192,000        บาท

(2.1) คาเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะตํารวจ 192,000            บาท

(6) เงินรางวัลเจาหนาที่ตํารวจเพื่อการถวายอารักขาฯ 4,000,000      บาท

1.1.3 คาวัสดุ 234,600        บาท

(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 234,600        บาท
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ตํารวจภูธรภาค 4 (ภ.4)

โครงการ การบังคับใชกฎหมาย อํานวยความยุติธรรม และบริการประชาชน

        - กิจกรรม การบังคับใชกฎหมายและบริการประชาชน 678,371,300  บาท

1. งบดําเนินงาน 523,396,500  บาท

1.1 คาตอบแทน  ใชสอยและวัสดุ 484,740,100  บาท

(1)  รายการไมผูกพัน 484,740,100  บาท

1.1.1 คาตอบแทน 190,797,200  บาท

(1) คาอาหารทําการนอกเวลา 135,308,800  บาท

(2) คาเบี้ยประชุมกรรมการ 2,112,000      บาท

(3) คาตอบแทนคุมครองพยาน 5,266,500      บาท

(3.1) คาตอบแทนพยาน 4,213,200         บาท

(3.2) คาใชจายในการคุมครองพยาน 1,053,300         บาท

(4) คาตอบแทนนักจิตวิทยา 458,200        บาท

(5) คาตอบแทนเจาพนักงานทําการชันสูตรพลิกศพ 1,270,500      บาท

(6) คาตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา  44,221,200    บาท

(8) คาตอบแทนพิเศษอาสาสมัครตํารวจบาน 2,160,000      บาท

1.1.2 คาใชสอย 71,661,700    บาท

(11) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 46,981,300    บาท

(11.1) คาเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะตํารวจ 46,981,300        บาท

(12) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 5,570,400      บาท

(15) คาเชาทรัพยสิน 20,000          บาท

(15.1) คาเชาเครื่องถายเอกสาร 20,000             บาท

(16) คาจางเหมาบริการ 17,175,000    บาท

(16.1) คาจางเหมาทําความสะอาด 17,175,000        บาท

(25) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 148,700        บาท

(25.1) การฝกอบรมสัมมนาบุคลภายใน 148,700            บาท

(27) คาประกันภัยรถยนตราชการ 12,000          บาท

(28) คาใชจายในการสงหมายเรียกพยาน 948,000        บาท

(29) คาสอบเทียบเครื่องมอืตรวจวัดแอลกอฮอล (Calibration) 193,400        บาท

(30) คาซอมแซมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล 612,900        บาท
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1.1.3 คาวัสดุ 159,275,200  บาท

(38) วัสดุสํานักงาน 3,304,600      บาท

(39) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 148,569,400  บาท

(47) วัสดุจราจร 1,415,300      บาท

(50) วัสดุอาหาร 5,844,600      บาท

(65) วัสดุสําหรับเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล 141,300        บาท

1.1.4 งบแกปญหาในภาพรวม 63,006,000    บาท

1.2 คาสาธารณูปโภค 38,656,400    บาท

2. งบลงทุน 141,080,800  บาท

2.1 คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 141,080,800  บาท

2.1.1 คาครุภัณฑ 1,018,500     บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑสํานักงาน 480,300        บาท

(1) ครุภัณฑสํานักงานท่ีมีราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท 480,300        บาท

(1.9)  โตะทํางานระดับ 1-2  บก.สส.ภ.4 ตําบลในเมือง อําเภอเมืองขอนแกน 108,000        บาท

จังหวัดขอนแกน  27 ตัว

(1.10) โตะทํางานระดับ 3-6 บก.สส.ภ.4 ตําบลในเมือง อําเภอเมืองขอนแกน 86,400          บาท

จังหวัดขอนแกน 16 ตัว

(1.11) โตะทํางานระดับ 7-8 บก.สส.ภ.4 ตําบลในเมือง อําเภอเมืองขอนแกน 6,500            บาท

จังหวัดขอนแกน 1 ตัว

(1.12) เกาอี้ทํางานระดับ 1-2  บก.สส.ภ.4 ตําบลในเมือง อําเภอเมืองขอนแกน 67,500          บาท

จังหวัดขอนแกน 27 ตัว

(1.13) เกาอี้ทํางานระดับ 3-6 บก.สส.ภ.4 ตําบลในเมือง อําเภอเมืองขอนแกน 57,600          บาท

จังหวัดขอนแกน 16 ตัว

(1.14) เกาอี้ทํางานระดับ 7-8  บก.สส.ภ.4 ตําบลในเมือง อําเภอเมืองขอนแกน 4,300            บาท

จังหวัดขอนแกน 1 ตัว

(1.15) เกาอี้ผูมาติดตอราชการ บก.สส.ภ.4 ตําบลในเมือง อําเภอเมืองขอนแกน 48,000          บาท

จังหวัดขอนแกน 48 ตัว

(1.16) ตูเก็บเอกสารชนิด 2 บาน บก.สส.ภ.4 ตําบลในเมือง 40,000          บาท

อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 10 ตู
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(1.17)  ตูเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก บก.สส.ภ.4 ตําบลในเมือง อําเภอเมืองขอนแกน 40,000          บาท

จังหวัดขอนแกน 10 ตู

(1.18) ชั้นวางเอกสาร บก.สส.ภ.4 ตําบลในเมือง อําเภอเมืองขอนแกน 22,000          บาท

จังหวัดขอนแกน 10 ตัว

2.1.1.3 ครุภัณฑคอมพิวเตอร 538,200        บาท

(1) ครุภัณฑคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท 538,200        บาท

(1.2) เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1 17,800          บาท

(28 หนา/นาท)ี บก.สส.ภ.4 ตําบลในเมือง อําเภอเมืองขอนแกน 

จังหวัดขอนแกน 2 เครื่อง

(1.3) เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1 498,400        บาท

(28 หนา/นาท)ี ภ.4 ตําบลในเมือง อําเภอเมืองขอนแกน 

จังหวัดขอนแกน 56 เครื่อง

(1.4) เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล ภ.4  ตําบลในเมือง 22,000          บาท

อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน  1 เครื่อง

2.1.2 คาที่ดินและสิ่งกอสราง 140,062,300  บาท

2.1.2.2 คากอสรางอาคารที่ทําการและสิ่งกอสรางประกอบ 140,062,300  บาท

(20) อาคารที่ทําการสถานีตํารวจ (ขนาดกลาง) สภ.บานฝาง 20,710,000    บาท

ตําบลบานฝาง อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน  1 หลัง

(21) อาคารที่ทําการสถานีตํารวจ (ขนาดกลาง) สภ.หนองแสง ตําบลทับกุง 20,762,000    บาท

อําเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี 1 หลัง

(22) อาคารที่ทําการสถานีตํารวจ (ขนาดกลาง) สภ.ดานซาย 21,240,500    บาท

ตําบลดานซาย อําเภอดานซาย จังหวัดเลย 1 หลัง

(23) อาคารที่ทําการสถานีตํารวจ (ขนาดเล็ก) สภ.นางิ้ว ตําบลนางิ้ว 12,510,000    บาท

อําเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 1 หลัง

(24) อาคารที่ทําการสถานีตํารวจ (ขนาดกลาง) สภ.อาจสามารถ 20,910,000    บาท

ตําบลอาจสามารถ อําเภออาจสามารถ จังหวัดรอยเอ็ด 1 หลัง

(25) อาคารที่ทําการสถานีตํารวจ (ขนาดเล็ก) สภ.โพนทราย ตําบลโพนทราย 13,385,500    บาท

อําเภอโพนทราย จังหวัดรอยเอ็ด 1 หลัง
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(55) อาคารที่ทําการตํารวจภูธรจังหวัด 5 ชั้น ภ.จว.สกลนคร ตําบลธาตุเชิงชุม 21,366,200    บาท

อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 หลัง

วงเงินทั้งสิ้น 53,415,500        บาท

ป 2563 ตั้งงบประมาณ 10,683,100        บาท

ป 2564 ตั้งงบประมาณ 21,366,200        บาท

ป 2565 ผูกพันงบประมาณ 21,366,200        บาท

(65) อาคารที่ทําการตํารวจภูธรจังหวัด 5 ชั้น (มีใตถุน) ภ.จว.มหาสารคาม 9,178,100      บาท

ตําบลแกงเลิงจาน อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง

วงเงินทั้งสิ้น 45,890,500        บาท

ป 2564 ตั้งงบประมาณ 9,178,100         บาท

ป 2565  ผูกพันงบประมาณ 36,712,400        บาท

3. งบเงินอุดหนุน 200,000        บาท

3.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป 200,000        บาท

4)  เงินอุดหนุนเงินรางวัล เงินสินบน คาใชจายในการสืบจับ 200,000        บาท

และคาปลงศพ

4. งบรายจายอื่น 13,694,000    บาท

3) โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสําคัญ 13,694,000    บาท
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ตํารวจภูธรภาค 4 (ภ.4)

โครงการ การบังคับใชกฎหมาย อํานวยความยุติธรรม และบริการประชาชน

        - กิจกรรม การผลิตและฝกอบรมตํารวจ 1,904,600     บาท

1. งบดําเนินงาน 1,904,600     บาท

1.1 คาตอบแทน  ใชสอยและวัสดุ 1,183,400     บาท

(1)  รายการไมผูกพัน 1,183,400     บาท

1.1.1 คาตอบแทน 52,600         บาท

(1) คาอาหารทําการนอกเวลา 52,600          บาท

1.1.2 คาใชสอย 495,200        บาท

(11) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 338,400        บาท

(11.1) คาเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะตํารวจ 338,400            บาท

(13) คาซอมแซมครุภัณฑ 47,700          บาท

(14) คาซอมแซมสิ่งกอสราง 64,700          บาท

(16) คาจางเหมาบริการ 44,400          บาท

(16.2) คาจางเหมาอื่นๆ 44,400             บาท

1.1.3 คาวัสดุ 635,600        บาท

(38) วัสดุสํานักงาน 20,900          บาท

(39) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 540,500        บาท

(40) วัสดุยานพาหนะและขนสง 2,900            บาท

(45) วัสดุคอมพิวเตอร 1,800            บาท

(48) วัสดุแบบพิมพ 12,900          บาท

(55) วัสดุงานบานงานครัว 18,000          บาท

(56) วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 5,000            บาท

(57) วัสดุศกึษา 8,200            บาท

(58) วัสดุหนังสือ วารสาร และตํารา 9,800            บาท

(59) วัสดุการเกษตร 1,300            บาท

(60) วัสดุกีฬา 4,800            บาท

(62) วัสดุกอสราง 2,600            บาท

(64) วัสดุเวชภัณฑ 6,900            บาท
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1.2 คาสาธารณูปโภค 721,200        บาท

(1) คาไฟฟา 406,900        บาท

(2) คาน้ําประปา 253,800        บาท

(3) คาโทรศัพท 56,400          บาท

(4) คาไปรษณีย 4,100            บาท
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ตํารวจภูธรภาค 4 (ภ.4)

โครงการ  การปฏิรูประบบงานตํารวจ

     - กิจกรรม การบริหารทรัพยากรมนุษยดานสวัสดิการที่พักอาศัย 9,380,000     บาท

2. งบลงทุน  9,380,000     บาท

2.1.2 คาที่ดินและสิ่งกอสราง 9,380,000     บาท

2.1.2.1 คากอสรางอาคารท่ีพกัอาศัยและส่ิงกอสรางประกอบ 9,380,000     บาท

(1) คากอสรางอาคารท่ีพกัอาศัยและส่ิงกอสรางประกอบที่มีราคาตอหนวย 9,380,000     บาท

ต่ํากวา 10 ลานบาท 

(1.10) บานพักระดับ ผบช.ภ.4 ตําบลในเมือง อําเภอเมืองขอนแกน 3,600,000      บาท

จังหวัดขอนแกน 1 หลัง

(1.11) บานพักระดับ รอง ผบช.ภ.4 ตําบลในเมือง อําเภอเมืองขอนแกน 5,780,000      บาท

จังหวัดขอนแกน 2 หลัง
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ตํารวจภูธรภาค 4 (ภ.4)

โครงการ ปฏิรูประบบงานตํารวจ 

        - กิจกรรม การปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใชกฎหมาย 62,860,900    บาท

1. งบดําเนินงาน 62,860,900    บาท

1.1 คาตอบแทน  ใชสอยและวัสดุ 62,860,900    บาท

(1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานปองกันปราบปรามอาชญากรรม 62,860,900 บาท
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ตํารวจภูธรภาค 4 (ภ.4)

โครงการ สรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติด

     - กิจกรรม การสรางภูมิคุมกันในกลุมเปาหมายระดับโรงเรียนประถมศึกษา 11,013,600    บาท

       และมัธยมศึกษาหรือเทียบเทา

1. งบรายจายอื่น 11,013,600    บาท

1) คาใชจายโครงการการศกึษาเพ่ือตอตานการใชยาเสพติด 11,013,600    บาท

ในเดก็นักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย)
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ตํารวจภูธรภาค 4 (ภ.4)

โครงการ  ปราบปรามการคายาเสพติด

    - กิจกรรม การสกัดกั้น ปราบปราม การผลิต การคายาเสพติด 25,512,600    บาท

2. งบรายจายอื่น 25,512,600    บาท

1) คาใชจายในการปราบปรามนักคายาเสพติดและสกัดก้ัน 25,512,600    บาท

การนําเขา - สงออกยาเสพติด
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22 820,720,400     บาท

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 426,300           บาท

426,300            บาท

18,430,900       บาท

   ภายในประเทศ

12,033,800        บาท

       แกนักทองเที่ยว

3,802,000         บาท

       ผูผลิตและผูคายาเสพติด

2,595,100         บาท

3. โครงการ การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย 5,253,100        บาท

   และพระบรมวงศานุวงศ

5,253,100         บาท

       และพระบรมวงศานุวงศ

587,663,000     บาท

   และบริการประชาชน

584,907,100      บาท

2,755,900         บาท

121,337,100     บาท

75,786,600        บาท

       ที่พักอาศัย

45,550,500        บาท

       และการบังคับใชกฎหมาย

5,436,600        บาท

5,436,600         บาท

       โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาหรือเทียบเทา

5. โครงการ ปฏิรูประบบงานตํารวจ

ตํารวจภูธรภาค 5

     - รายการบุคลากรภาครัฐ

2. ผลผลิต การรักษาความสงบเรียบรอยและความม่ันคง

     - กิจกรรม การรักษาความปลอดภัยและใหบริการ

     - กิจกรรม การปองกัน ปราบปราม สืบสวน

        - กิจกรรม การปราบปรามการกระทําผิดเก่ียวกับ 

           ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

     - กิจกรรม การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย

4. โครงการ การบังคับใชกฎหมาย อํานวยความยุติธรรม

     - กิจกรรม การบังคับใชกฎหมายและการบริการประชาชน

     - กิจกรรม การผลิตและฝกอบรมตํารวจ

     - กิจกรรม การบริหารทรัพยากรมนุษยดานสวัสดิการ

     - กิจกรรม การปฏิรูประบบงานสอบสวน

6. โครงการ สรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติด

     - กิจกรรม การสรางภูมิคุมกันในกลุมเปาหมายระดับ
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82,173,400       บาท

82,173,400        บาท

       การคายาเสพติด

7. โครงการ ปราบปรามการคายาเสพติด

     - กิจกรรม การสกัดก้ัน ปราบปราม การผลิต 
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ตํารวจภูธรภาค 5  (ภ.5)

แผนงาน  บุคลากรภาครัฐ

     - รายการบุคลากรภาครัฐ 426,300           บาท

1. งบบุคลากร 426,300           บาท

1.2 คาตอบแทนพนกังานราชการ 426,300           บาท

(1) คาตอบแทนพนักงานราชการ 3 อัตรา 386,300            บาท

(2) เงินชวยเหลือการครองชีพพนักงานราชการ 40,000             บาท
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ตํารวจภูธรภาค 5  (ภ.5)

ผลผลิต  การรักษาความสงบเรียบรอยและความม่ันคงภายในประเทศ

     - กิจกรรม การรักษาความปลอดภัยและใหบริการแกนกัทองเที่ยว 12,033,800       บาท

1. งบดําเนินงาน 12,033,800       บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 12,033,800       บาท

(1) รายการไมผูกพัน 12,033,800       บาท

1.1.1 คาตอบแทน 2,723,000        บาท

(1) คาอาหารทําการนอกเวลา 2,723,000         บาท

1.1.2 คาใชสอย 2,764,800        บาท

(10) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 2,764,800         บาท

(10.1) คาเบี้ยเลี้ยงตํารวจ 2,764,800         บาท

1.1.3 คาวัสดุ 6,185,000        บาท

(26) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 6,185,000         บาท

1.1.4 งบแกปญหาในภาพรวม 361,000           บาท
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ตํารวจภูธรภาค 5  (ภ.5)

ผลผลิต  การรักษาความสงบเรียบรอยและความม่ันคงภายในประเทศ

     - กิจกรรม การปองกัน ปราบปราม สืบสวนผูผลิตและผูคายาเสพติด 3,802,000        บาท

1. งบดําเนินงาน 3,802,000        บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 3,802,000        บาท

(1) รายการไมผูกพัน 3,802,000        บาท

1.1.2 คาใชสอย 201,000           บาท

(11) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 52,800             บาท

(18) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 148,200            บาท

(18.1) การฝกอบรมสัมมนาบุคคลภายใน 148,200            บาท

1.1.3 คาวัสดุ 3,487,000        บาท

(40) วัสดุอุปกรณเลี้ยงและชวยฝกสุนัข 3,487,000         บาท

1.1.4 งบแกปญหาในภาพรวม 114,000           บาท
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ตํารวจภูธรภาค 5  (ภ.5)

ผลผลิต  การรักษาความสงบเรียบรอยและความม่ันคงภายในประเทศ

1. งบดําเนินงาน 2,595,100        บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 2,595,100        บาท

(1) รายการไมผูกพัน 2,595,100        บาท

1.1.1 คาตอบแทน 217,200           บาท

(1) คาอาหารทําการนอกเวลา 217,200            บาท

1.1.2 คาใชสอย 1,972,700        บาท

(10) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 1,972,700         บาท

(10.2) คาเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะตํารวจ 1,972,700         บาท

1.1.3 คาวัสดุ 405,200           บาท

(25) วัสดุสํานักงาน 405,200            บาท

     - กิจกรรม การปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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ตํารวจภูธรภาค 5  (ภ.5)

โครงการ  การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ

     - กิจกรรม การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ 5,253,100        บาท

1. งบดําเนินงาน 5,253,100        บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 5,253,100        บาท

(1) รายการไมผูกพัน 5,253,100        บาท

 1.1.2 คาใชสอย 4,432,000        บาท

(2) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 432,000            บาท

(2.1) คาเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะตํารวจ 432,000            บาท

(6) เงินรางวัลเจาหนาที่ตํารวจเพื่อการถวายอารักขาฯ 4,000,000         บาท

 1.1.3 คาวัสดุ 821,100           บาท

(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 821,100            บาท
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ตํารวจภูธรภาค 5  (ภ.5)

โครงการ  การบังคับใชกฎหมาย อํานวยความยุติธรรม และบริการประชาชน

     - กิจกรรม การบังคับใชกฎหมายและบริการประชาชน 584,907,100     บาท

1. งบดําเนินงาน 383,834,000     บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 355,774,400     บาท

(1) รายการไมผูกพัน 355,774,400     บาท

1.1.1 คาตอบแทน 141,204,900     บาท

(1) คาอาหารทําการนอกเวลา 101,683,200      บาท

(2) คาเบี้ยประชุมกรรมการ 1,336,000         บาท

(3) คาตอบแทนคุมครองพยาน 4,028,200         บาท

(3.1) คาตอบแทนพยาน 3,222,560         บาท

(3.2) คาใชจายในการคุมครองพยาน 805,640            บาท

(4) คาตอบแทนนักจิตวิทยา 350,900            บาท

(5) คาตอบแทนเจาพนักงานทําการชันสูตรพลิกศพ 972,000            บาท

(6) คาตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา 31,058,600        บาท

(8) คาตอบแทนพิเศษอาสาสมัครตํารวจบาน 1,776,000         บาท

1.1.2 คาใชสอย 55,313,200       บาท

(11) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 37,067,000        บาท

(11.1) คาเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะตํารวจ 37,067,000        บาท

(12) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 3,991,800         บาท

(15) คาเชาทรัพยสิน 20,000             บาท

(15.1) คาเชาเครื่องถายเอกสาร 20,000             บาท

(16) คาจางเหมาบริการ 12,701,600        บาท

(16.1) คาจางเหมาทําความสะอาด 12,701,600        บาท

(25) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 148,700            บาท

(25.1) การฝกอบรมสัมมนาบุคคลภายใน 148,700            บาท

(27) คาประกันภัยรถยนตราชการ 12,000             บาท

(28) คาใชจายในการสงหมายเรียกพยาน 726,000            บาท

(29) คาสอบเทียบเครื่องมอืตรวจวัดแอลกอฮอล (Calibration) 186,400            บาท

(30) คาซอมแซมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล 459,700            บาท
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1.1.3 คาวัสดุ 113,205,100     บาท

(38) วัสดุสํานักงาน 2,472,100         บาท

(39) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 105,538,700      บาท

(47) วัสดุจราจร 991,500            บาท

(50) วัสดุอาหาร 4,055,500         บาท

(65) วัสดุสําหรับเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล 147,300            บาท

1.1.4 งบแกปญหาในภาพรวม 46,051,200       บาท

1.2 คาสาธารณูปโภค 28,059,600       บาท

2. งบลงทุน 189,302,300     บาท

2.1 คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 189,302,300     บาท

2.1.1 คาครุภัณฑ 60,633,800       บาท

2.1.1.3 ครุภัณฑคอมพิวเตอร 59,907,200       บาท

(9) โครงการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มขีดความสามารถในการ 59,907,200        บาท

ปองกันปราบปรามอาชญากรรม การรักษาความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสินนักทองเที่ยว และการกวดขันวินัยจราจรเพื่อลด

อุบัติเหตุ ดวยระบบกลองโทรทัศนวงจรปดอัจฉริยะ (Smart CCTV) ในพ้ืนที่ ภ.5

ตําบลหนองหอย อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 1 โครงการ

วงเงินทั้งสิ้น                    299,535,900      บาท

ป 2564  ตั้งงบประมาณ            59,907,200        บาท

ป 2565  ผูกพันงบประมาณ      239,628,700      บาท

2.1.1.5 ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 415,000           บาท

(1) ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพรที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท 415,000           บาท

(1.1) ชุดประชุมทางไกลผานจอภาพ (VDO Conference) 390,000            บาท

ภ.5 ตําบลหนองหอย อําเภอเมืองเชียงใหม 

จังหวัดเชียงใหม 1 เครื่อง

(1.2) เครื่องผสมสัญญาณเสียง (ใชกับชุดประชุมทางไกล 25,000             บาท

ผานจอภาพ (VDO Conference)) ภ.5 ตําบลหนองหอย

อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 1 เครื่อง
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2.1.1.6 ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 311,600           บาท

(1) ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุท่ีมีราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท 311,600           บาท

(1.1) ขอขยายเขตไฟฟาแรงสูง พรอมติดต้ังหมอแปลง 311,600            บาท

100 เควีเอ จํานวน 1 เครื่อง สภ.หางดง ตําบลหางดง 

อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม 1 งาน

2.1.2 คาที่ดินและสิ่งกอสราง 128,668,500     บาท

2.1.2.2 คากอสรางอาคารที่ทําการและสิ่งกอสรางประกอบ 126,973,500     บาท

(1) อาคารที่ทําการสถานีตํารวจ (ขนาดใหญ) 38,735,000        บาท

แบบที่ 1 สภ.แมปง ตําบลหนองหอย 

อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 1 หลัง

(3) อาคารที่ทําการสถานีตํารวจ (ขนาดกลาง) 21,552,100        บาท

สภ.ปว ตําบลปว อําเภอปว จังหวัดนาน 1 หลัง

(4) อาคารที่ทําการสถานีตํารวจ (ขนาดกลาง )  25,310,000        บาท

สภ.แมใจ ตําบลเจริญราษฎร อําเภอแมใจ 

จังหวัดพะเยา 1 หลัง

(5) อาคารที่ทําการสถานีตํารวจ (ขนาดเล็ก) 19,666,400        บาท

สภ.น้ําเพียงดนิ ตําบลผาบอง อําเภอเมืองแมฮองสอน 

จังหวัดแมฮองสอน 1 หลัง

(6) อาคารที่ทําการสถานีตํารวจ (ขนาดกลาง) 21,710,000        บาท

สภ.สบเมย ตําบลแมตะควน อําเภอสบเมย 

จังหวัดแมฮองสอน 1 หลัง

2.1.2.4 คาปรับปรุงสิ่งกอสรางอื่น 495,000           บาท

(1) คาปรับปรุงส่ิงกอสรางอ่ืนที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 10 ลานบาท 495,000           บาท

 (1.1) ปรับปรุงอาคารคลังพลาธิการ ภ.5 495,000            บาท

ตําบลหนองหอย อําเภอเมืองเชียงใหม 

จังหวัดเชียงใหม 1 งาน
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2.1.2.5 คาปรับปรุงอาคารที่ทําการและสิ่งกอสรางประกอบ 1,200,000        บาท

(1) คาปรับปรุงอาคารที่ทําการและสิ่งกอสรางประกอบ 1,200,000        บาท

 ที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 10 ลานบาท

(1.1) ซอมปรับปรุงอาคารที่ทําการ ภ.5 1,200,000         บาท

ตําบลหนองหอย อําเภอเมืองเชียงใหม 

จังหวัดเชียงใหม 1 งาน

3. งบเงินอุดหนุน 200,000           บาท

3.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป 200,000           บาท

4) เงินอุดหนุนเงินรางวัล เงินสินบน คาใชจาย 200,000            บาท

   ในการสืบจับและคาปลงศพ

4. งบรายจายอื่น 11,570,800       บาท

3) โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนน 4,936,000         บาท

    ชวงเทศกาลสําคัญ

6) คาใชจายของศนูยปฏิบัติการปองกันและปราบปราม 6,634,800         บาท

    การกระทําผิดในแมน้ําโขง
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ตํารวจภูธรภาค 5  (ภ.5)

โครงการ  การบังคับใชกฎหมาย อํานวยความยุติธรรม และบริการประชาชน

     - กิจกรรม การผลิตและฝกอบรมตํารวจ 2,755,900        บาท

1. งบดําเนินงาน 2,755,900        บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 1,952,700        บาท

(1) รายการไมผูกพัน 1,952,700        บาท

1.1.1 คาตอบแทน 52,600             บาท

52,600             บาท

1.1.2 คาใชสอย 1,421,700        บาท

(11) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 1,264,800         บาท

(11.1) คาเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะตํารวจ 1,264,800         บาท

(13) คาซอมแซมครุภัณฑ 47,800             บาท

(14) คาซอมแซมสิ่งกอสราง 64,700             บาท

(16) คาจางเหมาบริการ 44,400             บาท

(16.2) คาจางเหมาอื่นๆ 44,400             บาท

1.1.3 คาวัสดุ 478,400           บาท

(38) วัสดุสํานักงาน 20,900             บาท

(39) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 383,200            บาท

(40) วัสดุยานพาหนะและขนสง 2,900               บาท

(45) วัสดุคอมพิวเตอร 1,800               บาท

(48) วัสดุแบบพิมพ 12,900             บาท

(55) วัสดุงานบานงานครัว 18,000             บาท

(56) วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 5,000               บาท

(57) วัสดุศกึษา 8,200               บาท

(58) วัสดุหนังสือ วารสาร และตํารา 9,900               บาท

(59) วัสดุการเกษตร 1,300               บาท

(60) วัสดุกีฬา 4,800               บาท

(62) วัสดุกอสราง 2,600               บาท

(64) วัสดุเวชภัณฑ 6,900               บาท

(1) คาอาหารทําการนอกเวลา
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1.2 คาสาธารณูปโภค 803,200           บาท

(1) คาไฟฟา 324,600            บาท

(2) คาน้ําประปา 396,200            บาท

(3) คาโทรศัพท 78,300             บาท

(4) คาไปรษณีย 4,100               บาท
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ตํารวจภูธรภาค 5  (ภ.5)

โครงการ  ปฏิรูประบบงานตํารวจ

     - กิจกรรม การบริหารทรัพยากรมนุษยดานสวัสดิการที่พักอาศัย 75,786,600       บาท

2. งบลงทุน 75,786,600       บาท

2.1 คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 75,786,600       บาท

2.1.1 คาครุภัณฑ 164,700           บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 164,700           บาท

(1) ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุท่ีมีราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท 164,700           บาท

(1.1) หมอแปลงไฟฟา บานพักขาราชการตํารวจ 164,700            บาท

สภ.เชียงแสน ขนาด 100 KVA ตําบลเวียงเชียงแสน 

อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง

2.1.2 คาที่ดินและสิ่งกอสราง 75,621,900       บาท

2.1.2.1 คากอสรางอาคารท่ีพกัอาศัยและส่ิงกอสรางประกอบ 40,974,900       บาท

(1) คากอสรางอาคารท่ีพกัอาศัยและส่ิงกอสรางประกอบ 40,974,900       บาท

 ที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 10 ลานบาท

(1.12) บานพักระดับ ผกก. - รอง ผบก. สภ.น้ําเพียงดนิ 1,985,000         บาท

ตําบลผาบอง อําเภอเมืองแมฮองสอน

จังหวัดแมฮองสอน 1 หลัง

(1.13) บานพักระดับ ผกก. - รอง ผบก. 1,985,000         บาท

สภ.แมใจ ตําบลเจริญราษฎร 

อําเภอแมใจ จังหวัดพะเยา 1 หลัง

(1.14) เรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. 10 คูหา 9,234,900         บาท

พรอมที่จอดรถและลานซักลาง สถานีตํารวจภูธรกอ 

ตําบลกอ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน 1 หลัง

(1.15) บานพักระดับ ผบก. - รอง ผบช. 2,890,000         บาท

ศฝร.ภ.5 ตําบลปงยางคก อําเภอหางฉัตร 

จังหวัดลําปาง 1 หลัง
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(1.16) บานพักระดับ ผบก. - รอง ผบช.  2,990,000         บาท

ภ.จว.นาน ตําบลในเวียง อําเภอเมืองนาน 

จังหวัดนาน 1 หลัง

(1.17) เรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. 8,960,000         บาท

10 คูหา พรอมที่จอดรถและลานซักลาง สภ.หวยไร 

ตําบลเดนชัย อําเภอเดนชัย จังหวัดแพร 1 หลัง

(1.18) เรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. 10 คูหา 8,960,000         บาท

พรอมที่จอดรถและลานซักลาง สภ.น้ําเพียงดนิ

ตําบลผาบอง อําเภอเมืองแมฮองสอน 

จังหวัดแมฮองสอน 1 หลัง

(1.19) บานพักระดับ ผกก. - รอง ผบก. 1,985,000         บาท

สภ.ทากาศ ตําบลทากาศ อําเภอแมทา  

จังหวัดลําพูน 1 หลัง

(1.20) บานพักระดับ ผกก. - รอง ผกก. สภ.เหมืองจี้ 1,985,000         บาท

ตําบลเหมืองจ้ี อําเภอเมืองลําพูน

จังหวัดลําพูน 1 หลัง

2.1.2.2 คากอสรางอาคารท่ีพกัอาศัยและส่ิงกอสรางประกอบ 34,150,000       บาท

(10) แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ใตถุนโลง) 23,000,000        บาท

กลุมงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม  ตําบลชางเผือก 

อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 1 หลัง

(11) เรือนแถวสัญญาบัตร 10 คูหา 11,150,000        บาท

ระดับ สว. - รอง ผกก. สภ.น้ําเพียงดนิ 

ตําบลผาบอง อําเภอเมืองแมฮองสอน

จังหวัดแมฮองสอน 1 หลัง

2.1.2.4 คาปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งกอสรางประกอบ 497,000           บาท

(1) คาปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งกอสรางประกอบ 497,000           บาท

ที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 10 ลานบาท

(1.3) ซอมปรับปรุงเปลี่ยนหลังคาแฟลต 5 ชั้น 497,000            บาท

สภ.แมจริม ตําบลหนองแดง อําเภอแมจริม จังหวัดนาน 1 หลัง
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ตํารวจภูธรภาค 5  (ภ.5)

โครงการ  ปฏิรูประบบงานตํารวจ

     - กิจกรรม การปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใชกฎหมาย 45,550,500       บาท

1. งบดําเนินงาน 45,550,500       บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 45,550,500       บาท

(1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานปองกันปราบปรามอาชญากรรม 45,550,500        บาท
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ตํารวจภูธรภาค 5  (ภ.5)

โครงการ  สรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติด

     - กิจกรรม การสรางภูมิคุมกันในกลุมเปาหมายระดับโรงเรียน 5,436,600        บาท

       ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาหรือเทียบเทา

1. งบรายจายอื่น 5,436,600        บาท

1) คาใชจายโครงการการศกึษาเพ่ือตอตานการใชยาเสพติด 5,436,600         บาท

    ในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย)
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ตํารวจภูธรภาค 5  (ภ.5)

โครงการ  ปราบปรามการคายาเสพติด

     - กิจกรรม การสกัดกั้น ปราบปราม การผลิต การคายาเสพติด 82,173,400       บาท

2. งบรายจายอื่น 82,173,400       บาท

1) คาใชจายในการปราบปรามนักคายาเสพติดและสกัดก้ัน 82,173,400        บาท

การนําเขา - สงออกยาเสพติด
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23 ตํารวจภูธรภาค 6 (ภ.6) 805,476,800     บาท

1. ผลผลิต การรักษาความสงบเรียบรอยและความม่ันคงภายในประเทศ 13,300,000 บาท

   - กิจกรรม การรักษาความปลอดภัย 5,213,300 บาท

     และใหบริการแกนักทองเที่ยว

   - กิจกรรม การปองกัน ปราบปรามการกระทําผิด 2,061,700 บาท

     เก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

   - กิจกรรม การปองกัน ปราบปราม 6,025,000 บาท

    สืบสวนผูผลิต และผูคายาเสพติด

2. โครงการ การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย 2,594,100 บาท

และพระบรมวงศานุวงศ

   - กิจกรรม การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย 2,594,100 บาท

และพระบรมวงศานุวงศ

3. โครงการ การบังคับใชกฎหมาย อํานวยความยุติธรรม 676,162,800 บาท

และบริการประชาชน

   - กิจกรรม การบังคับใชกฎหมายและบริการประชาชน 674,263,800 บาท

   - กิจกรรม การผลิตและฝกอบรมตํารวจ 1,899,000         บาท

4. โครงการปฏิรูประบบงานตํารวจ 86,971,500       บาท

   - กิจกรรม การบริหารทรัพยากรมนุษย 42,544,500 บาท

ดานสวัสดิการที่พักอาศัย

   - กิจกรรม การปฏิรูประบบงานสอบสวน 44,427,000 บาท

และการบังคับใชกฎหมาย

5. โครงการ สรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติด 6,224,400 บาท

   - กิจกรรม การสรางภูมิคุมกันในกลุมเปาหมายระดับ 6,224,400 บาท

     โรงเรียนประถมศกึษา และมัธยมศึกษาหรือเทียบเทา

6. โครงการปราบปรามการคายาเสพติด 20,224,000       บาท

   - กิจกรรม การสกัดก้ัน ปราบปราม การผลิต 20,224,000 บาท

การคายาเสพติด
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ตํารวจภูธรภาค 6 (ภ.6)

ผลผลิต การรักษาความสงบเรียบรอยและความม่ันคงภายในประเทศ

     - กิจกรรม การรักษาความปลอดภัยและใหบริการแกนกัทองเที่ยว 5,213,300        บาท

1. งบดําเนินงาน 5,213,300        บาท

(1) รายการไมผูกพัน 5,213,300        บาท

1.1 คาตอบแทน  ใชสอยและวัสดุ 5,213,300        บาท

 1.1.1 คาตอบแทน 816,900           บาท

(1) คาอาหารทําการนอกเวลา 816,900            บาท

 1.1.2 คาใชสอย 1,728,000        บาท

(10.1) คาเบี้ยเลี้ยงตํารวจ 1,728,000         บาท

 1.1.3 คาวัสดุ 2,512,000        บาท

(26) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 2,512,000         บาท

 1.1.4 งบแกปญหาในภาพรวม 156,400           บาท
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ตํารวจภูธรภาค 6 (ภ.6)

ผลผลิต การรักษาความสงบเรียบรอยและความม่ันคงภายในประเทศ

     - กิจกรรม การปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ 2,061,700        บาท

และสิ่งแวดลอม

1. งบดําเนินงาน 2,061,700        บาท

(1) รายการไมผูกพัน 2,061,700        บาท

1.1 คาตอบแทน  ใชสอยและวัสดุ 2,061,700        บาท

 1.1.1 คาตอบแทน 241,400           บาท

(1) คาอาหารทําการนอกเวลา 241,400            บาท

 1.1.2 คาใชสอย 1,370,100        บาท

(10.2) คาเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะตํารวจ 1,370,100         บาท

 1.1.3 คาวัสดุ 450,200           บาท

(25) วัสดุสํานักงาน 450,200            บาท
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ตํารวจภูธรภาค 6 (ภ.6)

ผลผลิต การรักษาความสงบเรียบรอยและความม่ันคงภายในประเทศ

     - กิจกรรม การปองกัน ปราบปราม สืบสวนผูผลิตและผูคายาเสพติด 6,025,000        บาท

1. งบดําเนินงาน 6,025,000        บาท

(1) รายการไมผูกพัน 6,025,000        บาท

1.1 คาตอบแทน  ใชสอยและวัสดุ 6,025,000        บาท

 1.1.1 คาตอบแทน 5,791,500        บาท

(9) คาตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ 5,791,500         บาท

สําหรับดานตรวจ/จุดตรวจ

 1.1.2 คาใชสอย 52,800             บาท

(11) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 52,800             บาท

 1.1.4 งบแกปญหาในภาพรวม 180,700           บาท
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โครงการ การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ 2,594,100        บาท

     - กิจกรรม การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ 2,594,100        บาท

1. งบดําเนินงาน 2,594,100        บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 2,594,100        บาท

(1) รายการไมผูกพัน 2,594,100        บาท

(2) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 76,800             บาท

(2.1) คาเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะตํารวจ 76,800             บาท

(6) เงินรางวัลเจาหนาที่ตํารวจเพื่อการถวายอารักขาฯ 2,400,000         บาท

(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 117,300            บาท
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ตํารวจภูธรภาค 6 (ภ.6)

โครงการ การบังคับใชกฎหมาย อํานวยความยุติธรรม และบริการประชาชน 

     - กิจกรรม การบังคับใชกฎหมายและบริการประชาชน 674,263,800     บาท

1. งบดําเนินงาน 371,672,500     บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 342,685,600     บาท

(1) รายการไมผูกพัน 342,685,600     บาท

1.1.1 คาตอบแทน 135,028,900     บาท

(1) คาอาหารทําการนอกเวลา 98,720,800        บาท

(2) คาเบี้ยประชุมกรรมการ 1,248,000         บาท

(3) คาตอบแทนคุมครองพยาน 2,829,000         บาท

(3.1) คาตอบแทนพยาน 2,263,200         บาท

(3.2) คาใชจายในการคุมครองพยาน 565,800            บาท

(4) คาตอบแทนนักจิตวิทยา 246,400            บาท

(5) คาตอบแทนเจาพนักงานทําการชันสูตรพลิกศพ 682,400            บาท

(6) คาตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา 29,814,300        บาท

(8) คาตอบแทนพิเศษอาสาสมัครตํารวจบาน 1,488,000         บาท

1.1.2 คาใชสอย 52,233,600       บาท

(11) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 33,833,800        บาท

(11.1) คาเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะตํารวจ 33,833,800        บาท

(12) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 3,907,200         บาท

(15) คาเชาทรัพยสิน 20,000             บาท

(15.1) คาเชาเครื่องถายเอกสาร 20,000             บาท

(16) คาจางเหมาบริการ 13,535,000        บาท

(16.1) คาจางเหมาทําความสะอาด 13,535,000        บาท

(25) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 148,700            บาท

(25.1) การฝกอบรมสัมมนาบุคคลภายใน 148,700            บาท

(27) คาประกันภัยรถยนตราชการ 12,000             บาท

(28) คาใชจายในการสงหมายเรียกพยาน 510,000            บาท

(29) คาสอบเทียบเครื่องมอืตรวจวัดแอลกอฮอล (Calibration) 88,600             บาท

(30) คาซอมแซมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล 178,300            บาท
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1.1.3 คาวัสดุ 110,665,500     บาท

(38) วัสดุสํานักงาน 2,399,000         บาท

(39) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 104,049,900      บาท

(47) วัสดุจราจร 979,400            บาท

(50) วัสดุอาหาร 3,181,300         บาท

(65) วัสดุสําหรับเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล 55,900             บาท

 1.1.4 งบแกปญหาในภาพรวม 44,757,600       บาท

1.2 คาสาธารณูปโภค 28,986,900       บาท

2. งบลงทุน 295,423,300     บาท

2.1 คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 295,423,300     บาท

2.1.1 คาครุภัณฑ 127,849,000     บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑสํานักงาน 1,099,000        บาท

(1) ครุภัณฑสํานักงานท่ีมีราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท

(1.1) เกาอี้สํานักงาน มีทาวแขนพนักพิง ภ.จว.อุตรดิตถ 490,000            บาท

 ตําบลน้ําริด อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ 196 ตัว

(1.2) โตะทํางานระดับผูบังคับการ ขนาด 2,580 x 1,875 x 750 มม. 21,000             บาท

กองบังคบัการกฎหมายและคดี ภ.6 ตําบลมะตูม อําเภอพรหมพิราม 

จังหวัดพิษณุโลก  1 ชุด

(1.3) โตะทํางานขนาด 1,500 x 750 x 725 มม. (พรอมลิ้นชักขวามือ) 112,500            บาท

กองบังคบัการกฎหมายและคดี ภ.6 ตําบลมะตูม อําเภอพรหมพิราม

 จังหวัดพิษณุโลก  25 ตัว

(1.4) โตะทํางานขนาด 1,200 x 750 x 725 มม. (พรอมลิ้นชักขวามือ) 172,000            บาท

กองบังคบัการกฎหมายและคดี ภ.6 ตําบลมะตูม อําเภอพรหมพิราม

 จังหวัดพิษณุโลก  40 ตัว

(1.5) เกาอี้ระดับผูบังคับการ  กองบังคับการกฎหมายและคดี ภ.6 6,500               บาท

ตําบลมะตูม อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก  1 ตัว

(1.6) เกาอี้ทํางานมีทาวแขนพนักพิงสูง กองบังคับการกฎหมายและคดี ภ.6 95,000             บาท

 ตําบลมะตูม อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก  25 ตัว

(1.7) เกาอี้ทํางานมีทาวแขนพนักพิงกลาง กองบังคับการกฎหมายและคดี 140,000            บาท

ภ.6 ตําบลมะตูม อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก  40 ตัว



238

(1.8) เครื่องทําลายเอกสาร แบบตัดตรง ทําลายครั้งละ 20 แผน 62,000             บาท

กองบังคบัการกฎหมายและคดี ภ.6 ตําบลมะตูม อําเภอพรหมพิราม 

จังหวัดพิษณุโลก  2 เครื่อง

2.1.1.9 ครุภัณฑอื่น ๆ 126,750,000     บาท

(2) โครงการเสริมศักยภาพการตรวจสอบรถยนตและผูขับขี่โครงการ 89,550,000        บาท

ดวยชุดอุปกรณตรวจจับหมายเลขทะเบียนรถยนตอัตโนมัติ แบบเคลื่อนท่ี

สําหรับใชในพื้นที่ภาคกลางตอนบน ภ.6 ตําบลมะตูม อําเภอพรหมพิราม 

จังหวัดพิษณุโลก 1 โครงการ

(10) โครงการจัดทําศูนยเฝาระวังเพื่อปองกันปราบปรามอาชญากรรมในพ้ืนที่ 37,200,000 บาท

 ภ.6 ตําบลมะตูม อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 1 โครงการ

วงเงินทั้งสิ้น 186,000,000      บาท

เงินนอกงบประมาณ -                      บาท

เงินงบประมาณ 186,000,000      บาท

ป 2564 ตั้งงบประมาณ 37,200,000        บาท

ป 2565 ผูกพันงบประมาณ 148,800,000      บาท

2.1.2 คาที่ดินและสิ่งกอสราง 167,574,300     บาท

2.1.2.2 คากอสรางอาคารที่ทําการและสิ่งกอสรางประกอบ 150,314,900     บาท

(2) อาคารที่ทําการสถานีตํารวจ (ขนาดกลาง) สภ.ทองแสนขัน 21,540,000        บาท

 ตําบลบอทอง อําเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ 1 หลัง

(7) อาคารที่ทําการสถานีตํารวจ (ขนาดกลาง) สภ.นิคมเขาบอแกว 23,013,000 บาท

ตําบลเขาทอง อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค 1 หลัง

(8) อาคารที่ทําการสถานีตํารวจ (ขนาดเล็ก) กก.สส.ภ.จว.ตาก 12,555,000 บาท

ตําบลน้ํารึม อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 หลัง

(9) อาคารที่ทําการสถานีตํารวจ (ขนาดใหญ) แบบที่ 2  สภ.เมืองสุโขทัย 40,400,000 บาท

 ตําบลธานี อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 1 หลัง

(10) อาคารที่ทําการสถานีตํารวจ (ขนาดเล็ก) สภ.เนินกุม 12,510,000 บาท

ตําบลเนินกุม อําเภอบางกระทุม จังหวัดพิษณุโลก  1 หลัง

(11) อาคารที่ทําการสถานีตํารวจ (ขนาดใหญ) แบบที่ 1 สภ.เมืองเพชรบูรณ 40,296,900 บาท

ตําบลในเมือง อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ 1 หลัง

2.1.2.4 คาปรับปรุงสิ่งกอสรางอื่น 1,731,700        บาท
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(1) คาปรับปรุงส่ิงกอสรางอ่ืนที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 10 ลานบาท

(1.2) ปรับปรุงเสาอากาศแบบสามเหลี่ยมโครงสรางเหล็ก ภ.จว.อุตรดิตถ 381,700 บาท

ตําบลน้ําริด อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ 1 ตน

(1.3) ปรับปรุงอาคาร ศฝร.ภ.6 ตําบลนครสวรรคตก 690,000 บาท

อําเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค  1 หลัง

(1.4) ปรับปรุงอาคารคลังพลาธิการ ศฝร.ภ.6 660,000 บาท

ตําบลนครสวรรคตก อําเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค 1 หลัง

2.1.2.5 คาปรับปรุงอาคารที่ทําการและสิ่งกอสรางประกอบ 1,531,700        บาท

(1) คาปรับปรุงอาคารที่ทําการและสิ่งกอสรางประกอบที่มีราคาตอหนวย

ต่ํากวา 10 ลานบาท

(1.2) ปรับปรุงอาคารที่ทําการ ภ.จว.อุตรดิตถ 317,000 บาท

ตําบลน้ําริด อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ 1 หลัง

(1.3) ปรับปรุงอาคารที่ทําการ สภ.เดนเหล็ก 45,600 บาท

 ตําบลเดนเหล็ก อําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ 1 หลัง

(1.4) ปรับปรุงซอมแซมอาคารที่ทําการ สภ.ไพศาลี 125,000 บาท

 ตําบลไพศาลี อําเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค 1 หลัง

(1.5) ปรับปรุงซอมแซมอาคารที่ทําการ สภ.เมืองนครสวรรค 492,000 บาท

ตําบลนครสวรรคตก อําเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค 1 หลัง

(1.6) ปรับปรุงซอมแซมอาคารที่ทําการ สภ.ทาสองยาง 55,000 บาท

ตําบลแมตาน อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก 1 หลัง

(1.8) ปรับปรุงซอมแซมอาคารที่ทําการ ภ.จว.อุทัยธานี 497,100 บาท

ตําบลสะแกกรัง อําเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 1 หลัง

2.1.2.7 คากอสรางอื่นๆ 13,996,000       บาท

(1) คากอสรางอื่นๆที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 10 ลานบาท

(1.1) อาคารคลังพลาธิการ ภ.จว.อุตรดิตถ 3,066,000 บาท

ตําบลน้ําริด อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ 1 หลัง

(1.2) หองน้ําบริการประชาชน สภ.วังกะพี้ ตําบลวังกะพี้ 180,000 บาท

อําเภอเมืองอุตรดิตถ  จังหวัดอุตรดิตถ 1 หลัง

(2) อาคารคลัง/เก็บของกลาง บก.อก.ภ.6 ตําบลมะตูม 10,750,000 บาท

อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก  1 หลัง
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3. งบเงินอุดหนุน 200,000           บาท

3.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป 200,000           บาท

4) เงินอุดหนุนเงินรางวัล เงินสินบน คาใชจายในการสืบจับและคาปลงศพ 200,000            บาท

4. งบรายจายอื่น 6,968,000        บาท

3) โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสําคัญ 6,968,000         บาท
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ตํารวจภูธรภาค 6 (ภ.6)

โครงการ การบังคับใชกฎหมาย อํานวยความยุติธรรมและบริการประชาชน 

     - กิจกรรม การผลิตและฝกอบรมตํารวจ 1,899,000        บาท

1. งบดําเนินงาน 1,899,000        บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 863,900           บาท

(1) รายการไมผูกพัน 863,900           บาท

1.1.1 คาตอบแทน 52,600             บาท

(1) คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 52,600             บาท

1.1.2 คาใชสอย 405,400           บาท

(11) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 248,500            บาท

(11.1) คาเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะตํารวจ 248,500            บาท

(13) คาซอมแซมครุภัณฑ 47,800             บาท

(14) คาซอมแซมสิ่งกอสราง 64,700             บาท

(16) คาจางเหมาบริการ 44,400             บาท

 (16.2) คาจางเหมาอื่น ๆ 44,400             บาท

1.1.3 คาวัสดุ 405,900           บาท

(38) วัสดุสํานักงาน 20,900             บาท

(39) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 310,700            บาท

(40) วัสดุยานพาหนะและขนสง 2,900               บาท

(45) วัสดุคอมพิวเตอร 1,800               บาท

(48) วัสดุแบบพิมพ 12,900             บาท

(55) วัสดุงานบานงานครัว 18,000             บาท

(56) วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 5,000               บาท

(57) วัสดุศกึษา 8,200               บาท

(58) วัสดุหนังสือ วารสาร และตํารา 9,900               บาท

(59) วัสดุการเกษตร 1,300               บาท

(60) วัสดุกีฬา 4,800               บาท

(62) วัสดุกอสราง 2,600               บาท

(64) วัสดุเวชภัณฑ 6,900               บาท
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1.2 คาสาธารณูปโภค 1,035,100        บาท

(1)  คาไฟฟา 584,900            บาท

(2)  คาน้ําประปา 365,000            บาท

(3)  คาโทรศัพท 81,100             บาท

(4)  คาไปรษณีย 4,100               บาท



243

ตํารวจภูธรภาค 6 (ภ.6)

 โครงการ ปฏิรูประบบงานตํารวจ

     -  กิจกรรม การบริหารทรัพยากรมนุษยดานสวัสดิการที่พักอาศัย 42,544,500       บาท

2. งบลงทุน 42,544,500       บาท

2.1 คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 42,544,500       บาท

2.1.2 คาที่ดินและสิ่งกอสราง 42,544,500       บาท

2.1.2.1 คากอสรางอาคารท่ีพกัอาศัยและส่ิงกอสรางประกอบ 12,380,000       บาท

(1) คากอสรางอาคารท่ีพกัอาศัยและส่ิงกอสรางประกอบที่มีราคาตอหนวย 12,380,000       บาท

ต่ํากวา 10 ลานบาท

(1.21) บานพักระดับ ผบก. - รอง ผบช. ภ.จว.อุทัยธานี 3,420,000 บาท

ตําบลสะแกกรัง อําเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 1 หลัง

(1.22) เรือนแถวชั้นประทวน 10 คูหา พรอมที่จอดรถ และลานซักลาง 8,960,000 บาท

สภ.น้ําหมัน ตําบลน้ําหมัน อําเภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ  1 หลัง

2.1.2.4 คาปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งกอสรางประกอบ 30,164,500       บาท

(1) คาปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งกอสรางประกอบที่มีราคา 30,164,500       บาท

ตอหนวยต่ํากวา 10 ลานบาท

(1.4) ปรับปรุงซอมแซมที่พักอาศัยเรือนแถวชั้นประทวน กก.สส.ภ.จว.พิษณุโลก 500,000 บาท

 ตําบลในเมือง อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  1 หลัง

(1.5) ปรับปรุงซอมแซมบานพัก ระดับ สว. สภ.แมสลิด 207,700 บาท

 ตําบลแมสลิด อําเภอบานตาก จังหวัดตาก 1 หลัง

(1.6) ปรับปรุงซอมแซมเรือนแถวสัญญาบัตร ระดับ สว. ภ.จว.อุทัยธานี 490,000 บาท

ตําบลสะแกกรัง อําเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 1 หลัง

(1.7) ปรับปรุงซอมแซมอาคารที่พักอาศัย(แฟลต) ชั้นประทวน  500,000 บาท

 สภ.เมืองพิษณุโลก ตําบลในเมอืง อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  1 หลัง

(1.8) ปรับปรุงซอมแซมอาคารแฟลต 1 ศฝร.ภ.6 ตําบลนครสวรรคตก 1,651,000 บาท

อําเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค 1 หลัง

(1.9) ปรับปรุงซอมแซมเรือนแถวชั้นประทวน 10 คูหา สภ.วังประจบ 2,200,000 บาท

ตําบลวังประจบ อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 2 หลัง

(1.10) ปรับปรุงซอมแซมเรือนแถวสัญญาบัตร (รอง สว.) ภ.จว.อุทัยธานี 500,000 บาท

 ตําบลสะแกกรัง อําเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 1 หลัง
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(1.11) ปรับปรุงซอมแซมอาคารที่พักอาศัย(แฟลต)สัญญาบัตร 437,000 บาท

 สภ.เมืองพิษณุโลก ตําบลในเมอืง อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  1 หลัง

(1.12) ปรับปรุงซอมแซมที่พักอาศัย สภ.ทาปลา ตําบลทาปลา 600,000 บาท

 อําเภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ  2 หลัง

(1.13) ปรับปรุงซอมแซมเรือนแถวชั้นประทวน 10 คูหา สภ.ตะครอ 500,000 บาท

ตําบลตะครอ อําเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค 1 หลัง

(1.14) ปรับปรุงซอมแซมอาคารแฟลต 2 ศฝร.ภ.6 ตําบลนครสวรรคตก 1,753,000 บาท

อําเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค 1 หลัง

(1.15) ปรับปรุงซอมแซมเรือนแถวชั้นประทวน 10 คูหา สภ.จันเสน 281,400 บาท

ตําบลจันเสน อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค 1 หลัง

(1.16) ปรับปรุงเรือนแถวชั้นประทวน 10 คูหา พรอมที่จอดรถ และลานซักลาง 460,400 บาท

สภ.ฟากทา ตําบลฟากทา อําเภอฟากทา จังหวัดอุตรดิตถ  2 หลัง

(1.17) ปรับปรุงซอมแซมที่พักอาศัย สภ.ตรอน ตําบลวังแดง 84,000 บาท

อําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ  1 หลัง

(1.38) ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย (แฟลตวังจันทน) บก.อก.ภ.6 20,000,000 บาท

 ตําบลในเมือง อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  3 หลัง
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ตํารวจภูธรภาค 6 (ภ.6)

 โครงการ ปฏิรูประบบงานตํารวจ

     -  กิจกรรม การปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใชกฎหมาย 44,427,000       บาท

1. งบดําเนินงาน 44,427,000       บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 44,427,000       บาท

(1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานปองกันปราบปรามอาชญากรรม 44,427,000        บาท
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ตํารวจภูธรภาค 6 (ภ.6)

โครงการ สรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติด 6,224,400        บาท

     - กิจกรรม การสรางภูมิคุมกันในกลุมเปาหมายระดับโรงเรียนประถมศึกษา 6,224,400        บาท

     และมัธยมศึกษาหรือเทียบเทา

1. งบรายจายอื่น 6,224,400        บาท

1) คาใชจายโครงการการศกึษาเพ่ือตอตานการใชยาเสพติดในเด็กนักเรียน 6,224,400         บาท

(D.A.R.E. ประเทศไทย)
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ตํารวจภูธรภาค 6 (ภ.6)

โครงการ ปราบปรามการคายาเสพติด 20,224,000       บาท

     - กิจกรรม การสกัดกั้น ปราบปราม การผลิต การคายาเสพติด 20,224,000       บาท

2. งบรายจายอื่น 20,224,000       บาท

1) คาใชจายในการปราบปรามนักคายาเสพติดและสกัดก้ัน 20,224,000        บาท

การนําเขา - สงออกยาเสพติด
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24 ตํารวจภูธรภาค 7 (ภ.7) 635,682,300     บาท

1. ผลผลิต การรักษาความสงบเรียบรอยและความม่ันคงภายในประเทศ 11,701,700       บาท

    - กิจกรรม การรักษาความปลอดภัยและใหบริการแก 7,063,100         บาท

      นักทองเที่ยว

2,018,100         บาท

  ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

    - กิจกรรม การปองกัน ปราบปราม สืบสวนผูผลิต 2,620,500         บาท

      และผูคายาเสพติด

2. โครงการ การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ 6,403,900        บาท

    - กิจกรรม การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย 6,403,900         บาท

      และพระบรมวงศานุวงศ

3. โครงการ การบังคับใชกฎหมายอํานวยความยุติธรรม และบริการประชาชน 489,038,700     บาท

   - กิจกรรม การบังคับใชกฎหมายและบริการประชาชน 486,817,500      บาท

   - กิจกรรม การผลิตและฝกอบรมตํารวจ 2,221,200         บาท

4. โครงการ ปฏิรูประบบงานตํารวจ 111,358,100     บาท

    - กิจกรรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษยดานสวัสดิการ 76,565,600        บาท

      ที่พักอาศัย

    - กิจกรรม การปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใช 34,792,500        บาท

      กฎหมาย

5. โครงการ สรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติด 4,617,600        บาท

   - กิจกรรม การสรางภูมิคุมกันในกลุมเปาหมายระดับ 4,617,600         บาท

     โรงเรียนประถมศกึษา และมัธยมศึกษาหรือเทียบเทา

6. โครงการปราบปรามการคายาเสพติด 12,562,300       บาท

    - กิจกรรม การสกัดก้ัน ปราบปราม การผลิต 12,562,300        บาท

      การคายาเสพติด

- กิจกรรม การปราบปรามการกระทําผิดเก่ียวกับทรัพยากร
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ตํารวจภูธรภาค 7 (ภ.7)

ผลผลิต การรักษาความสงบเรียบรอยและความม่ันคงภายในประเทศ

     - กิจกรรม การรักษาความปลอดภัยและใหบริการแกนกัทองเที่ยว 7,063,100        บาท

1. งบดําเนินงาน 7,063,100        บาท

1.1 คาตอบแทน  ใชสอยและวัสดุ 7,063,100        บาท

(1)  รายการไมผูกพัน 7,063,100        บาท

1.1.1 คาตอบแทน 816,900           บาท

(1) คาอาหารทําการนอกเวลา 816,900            บาท

1.1.2 คาใชสอย 2,764,800        บาท

(10) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 2,764,800         บาท

1.1.3 คาวัสดุ 3,269,500        บาท

(26) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 3,269,500         บาท

 1.1.4 งบแกปญหาในภาพรวม 211,900           บาท
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ตํารวจภูธรภาค 7 (ภ.7)

ผลผลิต การรักษาความสงบเรียบรอยและความม่ันคงภายในประเทศ

     - กิจกรรม การปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ 2,018,100        บาท

             และสิ่งแวดลอม

1. งบดําเนินงาน 2,018,100        บาท

1.1 คาตอบแทน  ใชสอยและวัสดุ 2,018,100        บาท

(1)  รายการไมผูกพัน 2,018,100        บาท

1.1.1 คาตอบแทน 217,200           บาท

(1) คาอาหารทําการนอกเวลา 217,200            บาท

1.1.2 คาใชสอย 1,395,600        บาท

(10) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 1,395,600         บาท

1.1.3 คาวัสดุ 405,300           บาท

(25) วัสดุสํานักงาน 405,300            บาท
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ตํารวจภูธรภาค 7 (ภ.7)

ผลผลิต การรักษาความสงบเรียบรอยและความม่ันคงภายในประเทศ

    - กิจกรรม การปองกัน ปราบปราม สืบสวนผูผลิตและผูคายาเสพติด 2,620,500        บาท

1. งบดําเนินงาน 2,620,500        บาท

1.1 คาตอบแทน  ใชสอยและวัสดุ 2,620,500        บาท

(1)  รายการไมผูกพัน 2,620,500        บาท

1.1.1 คาตอบแทน 2,243,900        บาท

(9) คาตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ 2,243,900         บาท

สําหรับดานตรวจ/จุดตรวจ

1.1.2 คาใชสอย 49,500             บาท

(11) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 49,500             บาท

1.1.3 คาวัสดุ 248,500           บาท

(40) วัสดุอุปกรณเลี้ยงและชวยฝกสุนัข 248,500            บาท

 1.1.4 งบแกปญหาในภาพรวม 78,600             บาท
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ตํารวจภูธรภาค 7 (ภ.7)

โครงการ การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ

     - กิจกรรม การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ 6,403,900        บาท

1. งบดําเนินงาน 6,403,900        บาท

1.1 คาตอบแทน  ใชสอยและวัสดุ 6,403,900        บาท

(1)  รายการไมผูกพัน 6,403,900        บาท

1.1.1 คาตอบแทน 1,572,000        บาท

(1) คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 1,572,000         บาท

1.1.2 คาใชสอย 4,480,000        บาท

(2) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 480,000            บาท

(2.1) คาเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะตํารวจ 480,000            บาท

(6) เงินรางวัลเจาหนาที่ตํารวจเพื่อการถวายอารักขา ฯ 4,000,000         บาท

1.1.3 คาวัสดุ 351,900           บาท

(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 351,900            บาท
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ตํารวจภูธรภาค 7 (ภ.7)

โครงการ การบังคับใชกฎหมาย อํานวยความยุติธรรม และบริการประชาชน

        - กิจกรรม การบังคับใชกฎหมายและบริการประชาชน 486,817,500     บาท

1. งบดําเนินงาน 316,940,000     บาท

1.1 คาตอบแทน  ใชสอยและวัสดุ 292,263,900     บาท

(1)  รายการไมผูกพัน 292,263,900     บาท

1.1.1 คาตอบแทน 117,887,300     บาท

(1) คาอาหารทําการนอกเวลา 78,972,000        บาท

(2) คาเบี้ยประชุมกรรมการ 896,000            บาท

(3) คาตอบแทนคุมครองพยาน 4,273,400         บาท

(3.1) คาตอบแทนพยาน 3,418,720         บาท

(3.2) คาใชจายในการคุมครองพยาน 854,680            บาท

(4) คาตอบแทนนักจิตวิทยา 372,100            บาท

(5) คาตอบแทนเจาพนักงานทําการชันสูตรพลิกศพ 1,029,800         บาท

(6) คาตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา 30,040,000        บาท

(8) คาตอบแทนพิเศษอาสาสมัครตํารวจบาน 2,304,000         บาท

1.1.2 คาใชสอย 48,814,500       บาท

(11) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 32,578,900        บาท

(11.1) คาเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะตํารวจ 32,578,900        บาท

(12) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 3,047,100         บาท

(15) คาเชาทรัพยสิน 20,000             บาท

(15.1) คาเชาเครื่องถายเอกสาร 20,000             บาท

(16) คาจางเหมาบริการ 12,114,500        บาท 

(16.1) คาจางทําความสะอาด 12,114,500        บาท

(25) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 148,700            บาท

(25.1) การฝกอบรมสัมมนาบุคคลภายใน 148,700            บาท

(27) คาประกันภัยรถยนตราชการ 12,600             บาท

(28) คาใชจายในการสงหมายเรียกพยาน 769,600            บาท

(29) คาสอบเทียบเครื่องมอืตรวจวัดแอลกอฮอล (Calibration) 41,400             บาท

(30) คาซอมแซมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล 81,700             บาท
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1.1.3 คาวัสดุ 89,844,100       บาท

(38) วัสดุสํานักงาน 1,947,900         บาท

(39) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 81,000,800        บาท

(47) วัสดุจราจร 747,800            บาท

(50) วัสดุอาหาร 4,617,400         บาท

(51) วัสดุอาหารสําเร็จรูป 1,207,500         บาท

(53) วัสดุอาหารและยาใหสุนัขและมา 300,700            บาท

(65) วัสดุสําหรับเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล 22,000             บาท

 1.1.4 งบแกปญหาในภาพรวม 35,718,000       บาท

1.2 คาสาธารณูปโภค 24,676,100       บาท

2. งบลงทุน 165,203,500     บาท

2.1 คาครุภัณฑ  ที่ดินและสิ่งกอสราง 165,203,500     บาท

2.1.1 คาครุภัณฑ 90,957,000       บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 1,364,000        บาท

(6) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 1,364,000         บาท

2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมตํ่ากวา 90 กิโลวัตต ภ.7

ตําบลพระปฐมเจดีย อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 คัน  

2.1.1.3 ครุภัณฑคอมพิวเตอร 43,000             บาท

(1) ครุภัณฑคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท 43,000             บาท

(1.69) เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ 43,000             บาท

(Ink Tank Printer) ภ.7 ตําบลพระปฐมเจดีย อําเภอเมืองนครปฐม

จังหวัดนครปฐม 10 เครื่อง

2.1.1.9 ครุภัณฑอื่น ๆ 89,550,000       บาท

(6) โครงการเสริมศักยภาพการตรวจสอบรถยนตและผูขับขี่ 89,550,000        บาท

ดวยชุดอุปกรณตรวจจับหมายเลขทะเบียนรถยนตอัตโนมัติ 

แบบเคลื่อนที่ สําหรับใชในพ้ืนที่ภาคตะวันตก ภ.7 ตําบลพระปฐมเจดีย 

อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 โครงการ

2.1.2 คาที่ดินและสิ่งกอสราง 74,246,500       บาท

2.1.2.2 คากอสรางอาคารที่ทําการและสิ่งกอสรางประกอบ 71,336,500       บาท
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(35) อาคารที่ทําการสถานีตํารวจ (ขนาดกลาง) สภ.ทามวง 21,195,500        บาท

ตําบลทามวง อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี 1 หลัง

(36) อาคารที่ทําการสถานีตํารวจ (ขนาดกลาง) สภ.เขายอย 20,710,000        บาท

ตําบลเขายอย อําเภอเขายอย จังหวัดเพชรบุรี 1 หลัง

(63) อาคารที่ทําการตํารวจภูธรจังหวัด 5 ชั้น (มีใตถุน) 10,409,600        บาท

พรอมสวนประกอบ ภ.จว.กาญจนบุรี ตําบลทามะขาม 

อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 หลัง

วงเงินทั้งสิ้น 52,048,000 บาท

ป 2564 ตั้งงบประมาณ 10,409,600 บาท

ป 2565 ผูกพันงบประมาณ 41,638,400 บาท

(64) อาคารที่ทําการ ภ.7 (แหงใหม) พรอมสวนประกอบ 19,021,400        บาท

ตําบลพระปฐมเจดีย อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 งาน

วงเงินทั้งสิ้น 95,107,000 บาท

ป 2564 ตั้งงบประมาณ 19,021,400 บาท

ป 2565 ผูกพันงบประมาณ 76,085,600 บาท

2.1.2.7 คากอสรางอื่นๆ 2,910,000 บาท

(1) คากอสรางอื่นๆที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 10 ลานบาท 2,910,000 บาท

(1.5) อาคารที่พักสายตรวจตําบลวังลึก สภ.สามชุก 380,000 บาท

ตําบลวังลึก อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี  1 หลัง

(1.6) โรงจอดรถควบคุมฝูงชน ภ.7 ตําบลพระปฐมเจดีย 2,530,000         บาท

อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 หลัง

3. งบเงินอุดหนุน 200,000           บาท

3.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป 200,000           บาท

(4)  เงินอุดหนุนเงินรางวัล เงินสินบน คาใชจายใน 200,000            บาท

    การสืบจับและคาปลงศพ

4. งบรายจายอื่น 4,474,000        บาท

(3)  โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสําคัญ 4,474,000         บาท
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ตํารวจภูธรภาค 7 (ภ.7)

โครงการ การบังคับใชกฎหมาย อํานวยความยุติธรรม และบริการประชาชน

        - กิจกรรม การผลิตและฝกอบรมตํารวจ 2,221,200        บาท

1. งบดําเนินงาน 2,221,200        บาท

1.1 คาตอบแทน  ใชสอยและวัสดุ 1,069,900        บาท

(1)  รายการไมผูกพัน 1,069,900        บาท

1.1.1 คาตอบแทน 52,600             บาท

(1) คาอาหารทําการนอกเวลา 52,600             บาท

1.1.2 คาใชสอย 387,300           บาท

(11) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 230,400            บาท

(11.1) คาเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะตํารวจ 230,400            บาท

(13) คาซอมแซมครุภัณฑ 47,800             บาท

(14) คาซอมแซมสิ่งกอสราง 64,700             บาท

(16) คาจางเหมาบริการ 44,400             บาท

(16.2) คาจางเหมาอื่นๆ 44,400             บาท

1.1.3 คาวัสดุ 630,000           บาท

(38) วัสดุสํานักงาน 20,900             บาท

(39) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 533,100            บาท

(40) วัสดุยานพาหนะและขนสง 2,900               บาท

(45) วัสดุคอมพิวเตอร 1,800               บาท

(48) วัสดุแบบพิมพ 12,900             บาท

(55) วัสดุงานบานงานครัว 18,000             บาท

(56) วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 5,000               บาท

(57) วัสดุศกึษา 8,200               บาท

(58) วัสดุหนังสือ วารสาร และตํารา 9,900               บาท

(59) วัสดุการเกษตร 1,300               บาท

(60) วัสดุกีฬา 4,800               บาท

(62) วัสดุกอสราง 2,600               บาท

(64) วัสดุเวชภัณฑ 8,600               บาท
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1.2 คาสาธารณูปโภค 1,151,300        บาท

(1) คาไฟฟา 639,500            บาท

(2) คาน้ําประปา 399,000            บาท

(3) คาโทรศัพท 108,700            บาท

(4) คาไปรษณีย 4,100               บาท
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ตํารวจภูธรภาค 7 (ภ.7)

โครงการ ปฏิรูประบบงานตํารวจ

     - กิจกรรม การบริหารทรัพยากรมนุษยดานสวัสดิการที่พักอาศัย 76,565,600       บาท

2. งบลงทุน 76,565,600       บาท

2.1 คาครุภัณฑ  ที่ดินและสิ่งกอสราง 76,565,600       บาท

2.1.2 คาที่ดินและสิ่งกอสราง 76,565,600       บาท

2.1.2.1 คากอสรางอาคารท่ีพกัอาศัยและส่ิงกอสรางประกอบ 76,565,600       บาท

(1) คากอสรางอาคารท่ีพกัอาศัยและส่ิงกอสรางประกอบ 76,565,600       บาท

ที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 10 ลานบาท

(1.23) เรือนแถวชั้นประทวน-รอง สว. 10 คูหา สภ.ปากน้ําปราณ 8,960,000         บาท

ตําบลปากน้ําปราณ อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ 1 หลัง

(1.24) เรือนแถวชั้นประทวน-รอง สว. 10 คูหา สภ.องคพระ  8,960,000         บาท

ตําบลวังยาว อําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 หลัง

(1.25) เรือนแถวชั้นประทวน-รอง สว. 10 คูหา สภ.บางโทรัด 9,210,000         บาท

ตําบลบางโทรัด อําเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร 1 หลัง

(1.26) เรือนแถวชั้นประทวน-รอง สว. 10 คูหา ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ 8,960,000         บาท

ตําบลประจวบคีรีขันธ อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ 

จังหวัดประจวบครีีขันธ 1 หลัง

(1.27) เรือนแถวชั้นประทวน-รอง สว. 10 คูหา ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ 8,960,000         บาท

ตําบลประจวบคีรีขันธ อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ 

จังหวัดประจวบครีีขันธ 1 หลัง

(1.28) เรือนแถวชั้นประทวน-รอง สว. 10 คูหา สภ.ปราณบุรี 8,960,000         บาท

ตําบลเขานอย อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ  1 หลัง

(1.29) บานพักระดับ ผบก. - รอง ผบช. ภ.จว.สมุทรสาคร ตําบลโคกขาม 3,090,000         บาท

อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 หลัง

(1.30) บานพักระดับ สว. - รอง ผกก. (แบบแฝด) สภ.เดิมบางนางบวช 3,130,000         บาท

ตําบลเขาพระ อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 1 หลัง

(1.31) บานพักระดับ สว. - รอง ผกก. (แบบแฝด) สภ.ปราณบุรี 3,130,000         บาท

ตําบลเขานอย อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ 1 หลัง
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(1.32) บานพักระดับ สว. - รอง ผกก. (แบบแฝด) สภ.เมืองประจวบครีีขันธ 3,130,000         บาท

ตําบลประจวบคีรีขันธ อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ จังหวัดประจวบคีรีขันธ

1 หลัง

(34) แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ใตถุนโลง) สภ.โพธ์ิแกว ตําบลยายชา 5,263,600         บาท

อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 หลัง

วงเงินทั้งสิ้น 26,318,000 บาท

ป 2564 ตั้งงบประมาณ 5,263,200 บาท

ป 2565 ผูกพันงบประมาณ 21,054,400 บาท

(35) แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ใตถุนโลง) สภ.สระยายโสม 4,812,000         บาท

ตําบลสระยายโสม อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 หลัง

วงเงินทั้งสิ้น 24,060,000 บาท

ป 2564 ตั้งงบประมาณ 4,812,000 บาท

ป 2565 ผูกพันงบประมาณ 19,248,000 บาท
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ตํารวจภูธรภาค 7 (ภ.7)

โครงการ ปฏิรูประบบงานตํารวจ

     - กิจกรรม การปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใชกฎหมาย

1. งบดําเนินงาน 34,792,500       บาท

1.1 คาตอบแทน  ใชสอยและวัสดุ 34,792,500       บาท

1.1.2 คาใชสอย 34,792,500       บาท

(1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานปองกันปราบปรามอาชญากรรม 34,792,500        บาท
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ตํารวจภูธรภาค 7 (ภ.7)

โครงการ สรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติด

     - กิจกรรม การสรางภูมิคุมกันในกลุมเปาหมายระดับ 4,617,600        บาท

       โรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษาหรือเทียบเทา

1. งบรายจายอื่น 4,617,600        บาท

(1) คาใชจายโครงการการศกึษาเพ่ือตอตานการใชยาเสพติด 4,617,600         บาท

ในเดก็นักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย)
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ตํารวจภูธรภาค 7 (ภ.7)

โครงการ ปราบปรามการคายาเสพติด

     - กิจกรรม การสกัดกั้น ปราบปราม การผลิต การคายาเสพติด 12,562,300       บาท

2. งบรายจายอื่น 12,562,300       บาท

(1) คาใชจายในการปราบปรามนักคายาเสพติดและสกัดก้ัน 12,562,300        บาท

การนําเขา-สงออกยาเสพติด
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25 ตํารวจภูธรภาค 8 (ภ.8) 676,776,600     บาท

1.  ผลผลิต การรักษาความสงบเรียบรอยและความม่ันคงภายในประเทศ 14,137,200       บาท

     - กิจกรรม การรักษาความปลอดภัยและใหบริการ 8,171,000         บาท

       แกนักทองเที่ยว

     - กิจกรรม การปราบปรามการกระทําผิดเก่ียวกับ 1,790,500         บาท

       ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

     - กิจกรรม การปองกัน ปราบปราม สืบสวนผูผลิต 4,175,700         บาท

       และผูคายาเสพติด

2.  โครงการ การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริยและ 3,522,600        บาท

 พระบรมวงศานุวงศ

3,522,600         บาท

3.  โครงการ การบังคับใชกฎหมาย อํานวยความยุติธรรม และบริการประชาชน 542,991,200     บาท

     - กิจกรรม การบังคับใชกฎหมายและบริการประชาชน 539,910,800      บาท

     - กิจกรรม การผลิตและฝกอบรมตํารวจ 3,080,400         บาท

4.  โครงการ ปฏิรูประบบงานตํารวจ 95,884,000       บาท

     - กิจกรรม การบริหารทรัพยากรมนุษยดานสวัสดิการ 60,590,000 บาท

   ที่พักอาศัย

     - กิจกรรม การการปฏิรูประบบงานสอบสวนและการ 35,294,000        บาท

   บังคับใชกฎหมาย

5.  โครงการ สรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติด 4,477,200        บาท

     - กิจกรรม การสรางภูมิคุมกันในกลุมเปาหมายระดับ 4,477,200         บาท

       โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาหรือเทียบเทา

6. โครงการ ปราบปรามการคายาเสพติด 15,764,400       บาท

     - กิจกรรม การสกัดก้ัน ปราบปราม การผลิต 15,764,400        บาท

       การคายาเสพติด

     - กิจกรรม การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริยและ

       พระบรมวงศานุวงศ
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ตํารวจภูธรภาค  8 (ภ.8)

ผลผลิต การรักษาความสงบเรียบรอยและความม่ันคงภายในประเทศ

     - กิจกรรม การรักษาความปลอดภัยและใหบริการแกนกัทองเที่ยว 8,171,000        บาท

1.  งบดําเนินงาน 8,171,000        บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 8,171,000        บาท

(1) รายการไมผูกพัน 8,171,000        บาท

1.1.1 คาตอบแทน 3,897,400        บาท

(1) คาอาหารทําการนอกเวลา 1,478,200         บาท

(10) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 2,419,200         บาท

(10.1) คาเบี้ยเลี้ยงตํารวจ 2,419,200         บาท

1.1.3 คาวัสดุ 4,028,500        บาท

(26) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 4,028,500         บาท

1.1.4 งบแกปญหาในภาพรวม 245,100           บาท
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ตํารวจภูธรภาค  8 (ภ.8)

ผลผลิต การรักษาความสงบเรียบรอยและความม่ันคงภายในประเทศ

     - กิจกรรม การปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ 1,790,500        บาท

       และสิ่งแวดลอม

1.  งบดําเนินงาน 1,790,500        บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 1,790,500        บาท

(1) รายการไมผูกพัน 1,790,500        บาท

1.1.1 คาตอบแทน 1,430,300        บาท

(1) คาอาหารทําการนอกเวลา 193,200            บาท

(10) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 1,237,100         บาท

(10.2) คาเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะตํารวจ 1,237,100         บาท

1.1.3 คาวัสดุ 360,200           บาท

(25) วัสดุสํานักงาน 360,200            บาท
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ตํารวจภูธรภาค  8 (ภ.8)

ผลผลิต การรักษาความสงบเรียบรอยและความม่ันคงภายในประเทศ

     - กิจกรรม การปองกัน ปราบปราม สืบสวนผูผลิตและผูคายาเสพติด 4,175,700        บาท

1.  งบดําเนินงาน 4,175,700        บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 4,175,700        บาท

(1) รายการไมผูกพัน 4,175,700        บาท

1.1.1 คาตอบแทน 3,856,300        บาท

(9) คาตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ 3,856,300         บาท

     สําหรับดานตรวจ/จุดตรวจ

1.1.2 คาใชสอย 194,200           บาท

(11) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 46,200             บาท

(18) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 148,000            บาท

(18.1) การฝกอบรมสัมมนาบุคคลภายใน 148,000 บาท

1.1.4 งบแกปญหาในภาพรวม 125,200           บาท
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ตํารวจภูธรภาค 8 (ภ.8)

โครงการ การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ

     - กิจกรรม การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ 3,522,600        บาท

1. งบดําเนินงาน 3,522,600        บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 3,522,600        บาท

(1) รายการไมผูกพัน 3,522,600        บาท

1.1.1 คาตอบแทน 3,288,000        บาท

(2) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 288,000            บาท

(2.1) คาเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะตํารวจ 288,000            บาท

(6) เงินรางวัลเจาหนาที่ตํารวจเพื่อการถวายอารักขาฯ 3,000,000         บาท

1.1.3 คาวัสดุ 234,600           บาท

(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 234,600            บาท
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ตํารวจภูธรภาค 8 (ภ.8)

โครงการ การบังคับใชกฎหมาย อํานวยความยุติธรรม และบริการประชาชน

     - กิจกรรม การบังคับใชกฎหมายและบริการประชาชน 539,910,800     บาท

1.  งบดําเนินงาน 322,931,500     บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 299,286,300     บาท

(1) รายการไมผูกพัน 299,286,300     บาท

1.1.1 คาตอบแทน 125,679,700     บาท

(1) คาอาหารทําการนอกเวลา 78,116,800        บาท

(2) คาเบี้ยประชุมกรรมการ 1,024,000         บาท

(3) คาตอบแทนคุมครองพยาน 6,135,900         บาท

(3.1) คาตอบแทนพยาน 4,908,720         บาท

(3.2) คาใชจายในการคุมครองพยาน 1,227,180         บาท

(4) คาตอบแทนนักจิตวิทยา 534,000            บาท

(5) คาตอบแทนเจาพนักงานทําการชันสูตรพลิกศพ 1,478,700         บาท

(6) คาตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา 36,230,300        บาท

(8) คาตอบแทนพิเศษอาสาสมัครตํารวจบาน 2,160,000         บาท

1.1.2 คาใชสอย 45,957,800       บาท

(11) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 29,817,800        บาท

(11.1) คาเบี้ยเลี้ยง ที่พักและคาพาหนะตํารวจ 29,817,800        บาท

(12) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 3,108,900         บาท

(15) คาเชาทรัพยสิน 20,000             บาท

(15.1) คาเชาเครื่องถายเอกสาร 20,000             บาท

(16) คาจางเหมาบริการ 11,317,000        บาท

(16.1) คาจางเหมาทําความสะอาด 11,317,000        บาท

(25) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 148,700            บาท

(25.1) การฝกอบรมสัมมนาบุคคลภายใน 148,700            บาท

(27) คาประกันภัยรถยนตราชการ 12,000             บาท

(28) คาใชจายในการสงหมายเรียกพยาน 1,105,600         บาท

(29) คาสอบเทียบเครื่องมอืตรวจวัดแอลกอฮอล 122,900            บาท

(Calibration)
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(30) คาซอมแซมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล 304,900            บาท

1.1.3 คาวัสดุ 91,984,800       บาท

(38) วัสดุสํานักงาน 1,915,300         บาท

(39) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 82,716,800        บาท

(47) วัสดุจราจร 775,700            บาท

(50) วัสดุอาหาร 6,484,800         บาท

(65) วัสดุสําหรับเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล 92,200             บาท

1.1.4 งบแกปญหาในภาพรวม 35,664,000       บาท

1.2 คาสาธารณูปโภค 23,645,200       บาท

2. งบลงทุน 211,187,300     บาท

2.1 คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 211,187,300     บาท

2.1.1 คาครุภัณฑ 29,534,000       บาท

2.1.1.9 ครุภัณฑอื่นๆ 29,534,000       บาท

(7) ครุภัณฑสํานักงานประจําอาคารที่ทําการ ภ.จว.พังงา 29,534,000        บาท

ตําบลทายชาง อําเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 1 โครงการ

2.1.2 คาที่ดิน และสิ่งกอสราง 181,653,300     บาท

2.1.2.2 คากอสรางอาคารที่ทําการและสิ่งกอสรางประกอบ 181,653,300     บาท

(37) อาคารที่ทําการสถานีตํารวจ (ขนาดกลาง) สภ.รอนพิบูลย 21,137,200        บาท

ตําบลรอนพิบูลย อําเภอรอนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง

(38) อาคารที่ทําการสถานีตํารวจ (ขนาดใหญ) แบบที่1 38,356,100        บาท

สภ.เมืองกระบี่ ตําบลปากน้ํา อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 หลัง 

(39) อาคารที่ทําการสถานีตํารวจ (ขนาดกลาง) สภ.กะทู 20,710,000        บาท

ตําบลกะทู อําเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต 1 หลัง

(40) อาคารที่ทําการสถานีตํารวจ (ขนาดกลาง) สภ.ฉลอง 21,210,000        บาท

ตําบลฉลอง อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 หลัง

(41) อาคารที่ทําการสถานีตํารวจ (ขนาดกลาง) สภ.บานตาขุน 21,310,000        บาท

ตําบลเขาวง อําเภอบานตาขุน จังหวัดสุราษฎรธานี 1 หลัง

(42) อาคารที่ทําการสถานีตํารวจ (ขนาดใหญ) แบบที่ 1 38,000,000        บาท

สภ.เมืองระนอง  ตําบลเขานิเวศน อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 หลัง

(43) อาคารที่ทําการสถานีตํารวจ (ขนาดกลาง) สภ.พะโตะ  20,930,000        บาท
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ตําบลพะโตะ อําเภอพะโตะ จังหวัดชุมพร 1 หลัง

3. งบเงินอุดหนุน 200,000           บาท

3.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป 200,000            บาท

 4) เงินอุดหนุนเงินรางวัล เงินสินบน คาใชจายในการ 200,000            บาท

สืบจับและคาปลงศพ

4. งบรายจายอื่น 5,592,000        บาท

3) โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุ 5,592,000         บาท

ทางถนนชวงเทศกาลสําคัญ
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ตํารวจภูธรภาค 8 (ภ.8)

โครงการ การบังคับใชกฎหมาย อํานวยความยุติธรรม และบริการประชาชน

     - กิจกรรม การผลิตและฝกอบรมตํารวจ 3,080,400        บาท

1. งบดําเนินงาน 3,080,400        บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 1,581,700        บาท

(1) รายการไมผูกพัน 1,581,700        บาท

1.1.1 คาตอบแทน 52,600             บาท

(1) คาอาหารทําการนอกเวลา 52,600             บาท

1.1.2 คาใชสอย 893,400           บาท

(11) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 736,500            บาท

(11.1) คาเบี้ยเลี้ยง ที่พักและคาพาหนะตํารวจ 736,500            บาท

(13) คาซอมแซมครุภัณฑ 47,800             บาท

(14) คาซอมแซมสิ่งกอสราง 64,700             บาท

(16) คาจางเหมาบริการ 44,400             บาท

(16.2) คาจางเหมาอื่นๆ 44,400             บาท

1.1.3 คาวัสดุ 635,700           บาท

(38) วัสดุสํานักงาน 20,900             บาท

(39) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 540,500            บาท

(40) วัสดุยานพาหนะและขนสง 2,900               บาท

(45) วัสดุคอมพิวเตอร 1,800               บาท

(48) วัสดุแบบพิมพ 12,900             บาท

(55) วัสดุงานบานงานครัว 18,000             บาท

(56) วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 5,000               บาท

(57) วัสดุศกึษา 8,200               บาท

(58) วัสดุหนังสือ วารสาร และตํารา 9,900               บาท

(59) วัสดุการเกษตร 1,300               บาท

(60) วัสดุกีฬา 4,800               บาท

(62) วัสดุกอสราง 2,600               บาท

(64) วัสดุเวชภัณฑ 6,900               บาท
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1.2 คาสาธารณูปโภค 1,498,700        บาท

(1) คาไฟฟา 588,200            บาท

(2) คาน้ําประปา 824,800            บาท

(3) คาโทรศัพท 81,600             บาท

(4) คาไปรษณีย 4,100               บาท
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ตํารวจภูธรภาค  8 (ภ.8)

โครงการ ปฏิรูประบบงานตํารวจ

     - กิจกรรม การบริหารทรัพยากรณมนุษยดานสวัสดิการที่พกัอาศัย 60,590,000       บาท

2.  งบลงทุน 60,590,000       บาท

2.1 คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 60,590,000       บาท

2.1.2 คาที่ดินและสิ่งกอสราง 60,590,000       บาท

2.1.2.1 คากอสรางอาคารท่ีพกัอาศัยและส่ิงกอสรางประกอบ 60,590,000       บาท

(1) คากอสรางอาคารท่ีพกัอาศัยและส่ิงกอสรางประกอบ 25,510,000       บาท

ที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 10 ลานบาท 

    (1.33) บานพักระดับ ผบก. - รอง ผบช. ภ.จว.พังงา 3,640,000         บาท

ตําบลทายชาง อําเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 1 หลัง

    (1.34) เรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. 10 คูหา 8,960,000         บาท

สภ.สุขสําราญ ตําบลกําพวน อําเภอสุขสําราญ จังหวัดระนอง 1 หลัง

     (1.69) บานพัก ระดับ ผกก. - รอง ผบก. ภ.จว.ระนอง 12,910,000        บาท

ตําบลบางริ้น อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 6 หลัง

(12) เรือนแถวสัญญาบัตร 8 คูหา ระดับ ผกก. ข้ึนไป  11,380,000        บาท

ภ.จว.พังงา ตําบลทายชาง อําเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 1 หลัง 

(13) แฟลต 4 ชั้น 32 ครอบครัว สภ.เกาะพะงัน 23,700,000        บาท

ตําบลเกาะพะงัน อําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธานี 1 หลัง
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ตํารวจภูธรภาค  8 (ภ.8)

โครงการ ปฏิรูประบบงานตํารวจ

     - กิจกรรม การปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใชกฎหมาย 35,294,000       บาท

1. งบดําเนินงาน 35,294,000       บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 35,294,000       บาท

(1) รายการไมผูกพัน 35,294,000       บาท

1.1.2 คาใชสอย 35,294,000       บาท

(1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานปองกัน 35,294,000        บาท

ปราบปรามอาชญากรรม



277

ตํารวจภูธรภาค  8 (ภ.8)

โครงการ สรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติด

     - กิจกรรม การสรางภูมิคุมกันในกลุมเปาหมายระดับโรงเรียน 4,477,200        บาท

ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาหรือเทียบเทา

1. งบรายจายอื่น 4,477,200        บาท

(1) คาใชจายโครงการการศกึษาเพ่ือตอตานการใช 4,477,200         บาท

ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย)
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ตํารวจภูธรภาค  8 (ภ.8)

โครงการ ปราบปรามการคายาเสพติด

     - กิจกรรม การสกัดกั้น ปราบปราม การผลิต การคายาเสพติด 15,764,400       บาท

1.  งบรายจายอื่น 15,764,400       บาท

(1) คาใชจายในการปราบปรามนักคายาเสพติดและสกัดก้ันการ 15,764,400        บาท

นําเขา - สงออกยาเสพติด
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26 ตํารวจภูธรภาค 9 (ภ.9) 3,950,495,400   บาท

1. ผลผลิต การรักษาความสงบเรียบรอยและความม่ันคงภายในประเทศ 16,196,500       บาท

   - กิจกรรม การรักษาความปลอดภัยและใหบริการแก 6,227,700         บาท

     นักทองเที่ยว

   - กิจกรรม การปราบปรามการกระทําผิดเก่ียวกับ 1,297,600         บาท

     นักทองเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

   - กิจกรรม การปองกัน ปราบปราม สืบสวนผูผลิต 8,671,200         บาท

     และผูคายาเสพติด

2. โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ 3,025,658,400   บาท

    ความไมสงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต

   - กิจกรรม การเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ 3,025,658,400   บาท

     ความไมสงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต

3. โครงการ การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ 2,442,000        บาท

   - กิจกรรม การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริยและ 2,442,000         บาท

     และพระบรมวงศานุวงศ

4. โครงการ การบังคับใชกฎหมาย อํานวยความยุติธรรมและบริการประชาชน 655,002,500     บาท

   - กิจกรรม การบังคับใชกฎหมายและบริการประชาชน 645,926,100      บาท

   - กิจกรรม การผลิตและฝกอบรมตํารวจ 9,076,400         บาท

5. โครงการ ปฏิรูประบบงานตํารวจ 144,672,300     บาท

   - กิจกรรม การบริหารทรัพยากรมนุษยดานสวัสดิการ 89,504,300        บาท

 ที่พักอาศัย

   - กิจกรรม การปฏิรูประบบงานสอบสวนและ 55,168,000        บาท

การบังคบัใชกฎหมาย

6. โครงการ รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 81,301,000       บาท

ของประชาชน

   -กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยใน 38,335,000        บาท

พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต

   -กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพกําลังพลและพัฒนาคุณภาพชีวิต 42,966,000        บาท

ของขาราชการตํารวจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
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7. โครงการ สรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติด 5,483,400        บาท

   -กิจกรรม การสรางภูมิคุมกันในกลุมเปาหมายระดับโรงเรียน 5,483,400         บาท

ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาหรือเทียบเทา

8. โครงการ ปราบปรามการคายาเสพติด 19,739,300       บาท

   -กิจกรรม การสกัดก้ัน ปราบปราม การผลิต 19,739,300        บาท

การคายาเสพติด
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ตํารวจภูธรภาค 9 (ภ.9)

ผลผลิต การรักษาความสงบเรียบรอยและความม่ันคงภายในประเทศ

     - กิจกรรม  การรักษาความปลอดภัยและใหบริการแกนักทองเที่ยว 6,227,700        บาท

1. งบดําเนินงาน 6,227,700        บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 6,040,900        บาท

(1)  รายการไมผูกพัน 6,040,900        บาท

1.1.1 คาตอบแทน 1,205,900        บาท

(1) คาอาหารทําการนอกเวลา 1,205,900         บาท

1.1.2 คาใชสอย 1,728,000        บาท

(10) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 1,728,000         บาท

(10.1) คาเบี้ยเลี้ยงตํารวจ 1,728,000         บาท

1.1.3 คาวัสดุ 3,107,000        บาท

(26) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 3,107,000         บาท

1.1.4 งบแกปญหาในภาพรวม 186,800           บาท
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ตํารวจภูธรภาค 9 (ภ.9)

ผลผลิต การรักษาความสงบเรียบรอยและความม่ันคงภายในประเทศ

     - กิจกรรม  การปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ 1,297,600        บาท

และสิ่งแวดลอม

1. งบดําเนินงาน 1,297,600        บาท

1.1 คาตอบแทน  ใชสอยและวัสดุ 1,297,600        บาท

(1)  รายการไมผูกพัน 1,297,600        บาท

1.1.1 คาตอบแทน 193,200           บาท

(1) คาอาหารทําการนอกเวลา 193,200            บาท

1.1.2 คาใชสอย 744,200           บาท

(10) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 744,200            บาท

(10.2) คาเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะตํารวจ 744,200            บาท

1.1.3 คาวัสดุ 360,200           บาท

(25) วัสดุสํานักงาน 360,200            บาท
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ตํารวจภูธรภาค 9 (ภ.9)

ผลผลิต การรักษาความสงบเรียบรอยและความม่ันคงภายในประเทศ

     - กิจกรรม  การปองกัน ปราบปราม สืบสวนผูผลิตและผูคายาเสพติด 8,671,200        บาท

1. งบดําเนินงาน 8,671,200        บาท

1.1 คาตอบแทน  ใชสอยและวัสดุ 8,671,200        บาท

(1)  รายการไมผูกพัน 8,671,200        บาท

1.1.1 คาตอบแทน 7,702,900        บาท

(9) คาตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ 7,702,900         บาท

สําหรับดานตรวจ/จุดตรวจ

1.1.2 คาใชสอย 46,200             บาท

(11) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 46,200             บาท

1.1.3 คาวัสดุ 662,000           บาท

(40) วัสดุอุปกรณเลี้ยงและชวยฝกสุนัข 662,000            บาท

1.1.4 งบแกปญหาในภาพรวม 260,100           บาท
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ตํารวจภูธรภาค 9 (ภ.9)

โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณความไมสงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต

     - กิจกรรม  การเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณความไมสงบในเขต 3,025,658,400   บาท

     จังหวัดชายแดนภาคใต

1. งบดําเนินงาน 951,443,400     บาท

1.1 คาตอบแทน  ใชสอยและวัสดุ 947,594,400     บาท

(1)  รายการไมผูกพัน 947,594,400     บาท

1.1.1 คาใชสอย 853,347,900     บาท

(1) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 787,060,300      บาท

(1.1) คาเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะตํารวจ 787,060,300      บาท

(2) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 2,638,200         บาท

(3) คาเชาทรัพยสิน 75,700             บาท

(3.1) คาเชาเครื่องถายเอกสาร 75,700             บาท

(4) คาจางเหมาบริการ 3,582,300         บาท

(4.1) คาจางเหมาทําความสะอาด 3,582,300         บาท

(5) คาบํารุงรักษาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร CCTV 4,480,800         บาท

(6) คารับรองและพิธีการ 200,500            บาท

(6.1) คารับรอง 200,500            บาท

(7) คาใชจายในการสงหมายเรียกพยาน 110,300            บาท

(8) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 1,705,800         บาท

(8.1) การฝกอบรมสัมมนาบุคคลภายใน 1,705,800         บาท

(9) คาใชจายในการฝกยุทธวิธีตํารวจ 10,070,400        บาท

(10) คาปฏิบัติงานดานการขาว 43,423,600        บาท

1.1.2 คาวัสดุ 35,962,800       บาท

(11) วัสดุสํานักงาน 564,700            บาท

(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 31,615,000        บาท

(13) วัสดุไฟฟาและวิทยุ 217,000            บาท

(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร 31,500             บาท

(15) วัสดุยุทธภัณฑ 960,700            บาท

(16) วัสดุสนามและการฝก 107,200            บาท
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(18) วัสดุแบบพิมพ 569,900            บาท

(19) วัสดุปองกันอันตราย 365,300            บาท

(20) วัสดุปองกันและรักษาที่เกิดเหตุ 201,300            บาท

(21) วัสดุงานบานงานครัว 70,400             บาท

(22) วัสดุเวชภัณฑ 323,300            บาท

(23) วัสดุคอมพิวเตอร 936,500            บาท

1.1.3 งบแกปญหาในภาพรวม 58,283,700       บาท

1.2 คาสาธารณูปโภค 3,849,000        บาท

(1) คาไฟฟา 2,539,400         บาท

(2) คาน้ําประปา 485,100            บาท

(3) คาโทรศัพท 824,500            บาท

2. งบลงทุน 2,034,792,100   บาท

2.1 คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 2,034,792,100   บาท

2.1.1 คาครุภัณฑ 1,919,283,400   บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑสํานักงาน 2,142,100        บาท

(1) ครุภัณฑสํานักงานท่ีมีราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท 2,142,100        บาท

   (1.1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง) 2,106,000         บาท

   แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู ภ.จว.นราธิวาส 

   ตําบลโคกเคียน อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส  

   65 เครื่อง

   (1.2) เครื่องทําลายเอกสาร แบบตัดตรง ทําลายครั้งละ 10 แผน 20,000              บาท

   บก.สส.จชต.  ตําบลสะเตง อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 

   1 เครื่อง

  (1.3) โตะอเนกประสงค ภ.จว.นราธิวาส ตําบลโคกเคียน 16,100              บาท

  อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 10 ตัว

2.1.1.2 ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 144,420,000     บาท

(1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ลอ 57,600,000        บาท

แบบดับเบิ้ลแค็บ หุมเกราะกันกระสุน ศปก.ตร.สน. ตําบลสะเตง 

อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 24 คัน
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(2) รถโดยสารปรับอากาศขนาดไมนอยกวา  40 ที่นั่ง (รถบัส) 5,500,000         บาท

พรอมอุปกรณ ภ.จว.นราธิวาส ตําบลโคกเคียน  อําเภอเมืองนราธิวาส 

จังหวัดนราธิวาส 1 คัน

(3) รถอเนกประสงคติดตั้งเครื่องตัดสัญญาณวงจรการจุดระเบิด 81,320,000        บาท

ดวยความถี่วิทยุสื่อสารพวงวงจรถอดรหัส DTMF พรอมอุปกรณ 

ศปก.ตร.สน. ตําบลสะเตง อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา  4 คัน

2.1.1.3 ครุภัณฑคอมพิวเตอร 2,851,000        บาท

(1) ครุภัณฑคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท 2,851,000        บาท

   (1.1) เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานสํานักงาน 128,000            บาท

   ศปก.ตร.สน. ตําบลสะเตง อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 

   8 เครื่อง 

   (1.2) เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ LED สี   150,000            บาท

   ศปก.ตร.สน. ตําบลสะเตง อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 

   10 เครื่อง

   (1.3) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน ศปก.ตร.สน. 2,312,000         บาท

   ตําบลสะเตง อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา   136 เครื่อง

   (1.4) เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network 89,000              บาท

   แบบที่ 1 (28 หนา/นาท)ี ศปก.ตร.สน. ตําบลสะเตง 

   อําเภอเมอืงยะลา จังหวัดยะลา 10 เครื่อง

   (1.5) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 132,000            บาท

   (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) ศปก.ตร.สน. 

   ตําบลสะเตง อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 6 เครื่อง

   (1.6) เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 40,000              บาท

   (18 หนา/นาท)ี ศปก.ตร.สน. ตําบลสะเตง อําเภอเมืองยะลา 

   จังหวัดยะลา 4 เครื่อง
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2.1.1.4 ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 4,742,800        บาท

(1) ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพรที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท 102,800           บาท

   (1.1) เครื่องมัลติมีเดยีโปรเจคเตอร ระดับ XGA ขนาด 42,500              บาท

   4000 ANSI Lumens  สภ.แวง ตําบลแวง อําเภอแวง 

   จังหวัดนราธิวาส   1 เครื่อง 

   (1.2) จอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟา ขนาดเสนทแยงมุม 120 นิ้ว 30,600              บาท

   สภ.แวง ตําบลแวง อําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส 2 จอ

   (1.3) เครื่องมัลติมีเดยีโปรเจคเตอร ระดับ XGA ขนาด 29,700              บาท

   3,000 ANSI Lumens สภ.เบตง ตําบลเบตง อําเภอเบตง 

   จังหวัดยะลา 1 เครื่อง

(2) ระบบภาพและเสียงหองประชุมยะลารวมใจ ศปก.ตร.สน. 4,640,000         บาท

ตําบลสะเตง อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ชุด

2.1.1.5 ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 8,778,000        บาท

(1) ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุท่ีมีราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท 8,778,000        บาท

   (1.1) เครื่องกําเนิดไฟฟา ขนาด 5 กิโลวัตต ภ.จว.ยะลา  2,926,000         บาท

   ตําบลสะเตง อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 24 เครื่อง

   (1.2) เครื่องกําเนิดไฟฟา ขนาด 5 กิโลวัตต ภ.จว.ปตตานี 2,926,000         บาท

   ตําบลบานา อําเภอเมืองปตตานี จังหวัดปตตานี 24 เครื่อง

   (1.3) เครื่องกําเนิดไฟฟา ขนาด 5 กิโลวัตต ภ.จว.นราธิวาส 2,926,000         บาท

   ตําบลโคกเคียน อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 

   24 เครื่อง

2.1.1.6 ครุภัณฑอาวุธ 712,516,500     บาท

(1) ครุภัณฑอาวุธที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท 253,276,500     บาท

   (1.1) หมวกปฏิบัติการพิเศษปองกันกระสุนและแรงอัดระเบิด 38,000,000        บาท

   พรอมอุปกรณ ศปก.ตร.สน. ตําบลสะเตง อําเภอเมืองยะลา

   จังหวัดยะลา 1,000 ใบ
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   (1.2) เครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด 40 มิลลิเมตร แบบ 6 ลูก 33,600,000        บาท

   ศปก.ตร.สน.ตําบลสะเตง อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 

   80 กระบอก

   (1.3) เสื้อเกราะออนปองกันกระสุนพรอมแผนเกราะแข็ง 82,800,000        บาท

   ระดับ 3+ ศปก.ตร.สน. ตําบลสะเตง อําเภอเมืองยะลา 

   จังหวัดยะลา 1,800 ตัว

   (1.4) เสื้อเกราะปองกันกระสุน ระดับ 3 แบบลอยน้ํา 5,016,000         บาท

   ศปก.ตร.สน. ตําบลสะเตง อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 

   152 ตัว

   (1.5) หมวกกันกระสุน(หมวกสนาม) ศปก.ตร.สน. ตําบลสะเตง 13,500,000        บาท

   อําเภอเมอืงยะลา จังหวัดยะลา 1,800 ใบ

   (1.6) ปนกลมือ ขนาด 9 มม. พรอมอุปกรณ ศปก.ตร.สน. 64,360,500        บาท

   ตําบลสะเตง อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 500 กระบอก

   (1.7) ปนเล็กกล ขนาด 5.56 มม.พรอมอุปกรณ สําหรับติดตั้ง 16,000,000        บาท

   กับรถยนตหุมเกราะกันกระสุนลอยาง 4x4 ชนิดลําเลียงพล 

   ศปก.ตร.สน. ตําบลสะเตง อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 

   50 กระบอก

(2) เครื่องรบกวนสัญญาณการจุดระเบิดดวยสัญญาณ DTMF แบบเคลื่อนที่ 98,440,000        บาท

ศปก.ตร.สน. ตําบลสะเตง อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 20 เครื่อง  

(3) กลองตรวจจับความรอน Thermal  ชนิดพกพา พรอมระบบ 98,700,000        บาท

วัดระยะดวยแสงเลเซอร ศปก.ตร.สน.  ตําบลสะเตง อําเภอเมืองยะลา  

จังหวัดยะลา 42 ชุด

(4) กลองมองเวลากลางคืน (Night Vision) สําหรับนักบิน พรอมหมวก 22,000,000        บาท

นักบิน ศปก.ตร.สน.  ตําบลสะเตง อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 10 ชุด

(5) โครงการจัดหายุทโธปกรณพิเศษสําหรับหนวยจูโจม เพื่อเสริมศักยภาพ 44,300,000        บาท

หนวยปฏิบัติการพิเศษ ศปก.ตร.สน. ตําบลสะเตง อําเภอเมืองยะลา 

จังหวัดยะลา 1 ชุด
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(6) โลกันกระสุน ศปก.ตร.สน. ตําบลสะเตง อําเภอเมืองยะลา 97,200,000        บาท

จังหวัดยะลา 1,800 โล

วงเงินทั้งสิ้น 486,000,000      บาท

ป 2564 ตั้งงบประมาณ 97,200,000        บาท

ป 2565 ผูกพันงบประมาณ 388,800,000      บาท

(7) บังเกอรปอมยามตรวจการณปองกันกระสุนและสะเก็ดระเบิดและ 98,600,000        บาท

แรงอัด (BR6) ศปก.ตร.สน. ตําบลสะเตง อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา  

34 ชุด

วงเงินทั้งสิ้น 493,000,000      บาท

ป 2564 ตั้งงบประมาณ 98,600,000        บาท

ป 2565 ผูกพันงบประมาณ 394,400,000      บาท

2.1.1.3 ครุภัณฑอื่น ๆ 1,043,833,000   บาท

(1) ครุภัณฑอ่ืน ๆ ที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท 51,000,000       บาท

   (1.1) ระบบควบคุมสั่งการชุดปฏิบัติการสายตรวจ ศปก.ตร.สน. 30,000,000        บาท

   ตําบลสะเตง อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา  50 ชุด

   (1.2) ระบบบันทึกและอานปายทะเบียนรถอัตโนมัติ (License Plate 21,000,000        บาท

   Recognition) ศปก.ตร.สน. ตําบลสะเตง  อําเภอเมืองยะลา 

   จังหวัดยะลา 30 ชุด

(2) โครงการจัดหาอุปกรณเอ็กซเรยรถยนตพาหนะเคลื่อนที่แบบขับผาน 233,643,000      บาท

ศปก.ตร.สน. ตําบลสะเตง อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 โครงการ

วงเงินทั้งสิ้น 292,843,000      บาท

ป 2563 ตั้งงบประมาณ 59,200,000        บาท

ป 2564 ตั้งงบประมาณ 233,643,000      บาท

(3) โครงการปรับปรุงและบํารุงรักษาเครื่องตรวจสัญญาณโทรศพัท 9,800,000         บาท

ระบบแอคทีฟ ศปก.ตร.สน. ตําบลสะเตง อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา  

2 เครื่อง

(4) โครงการจัดหาเครื่องตรวจวิเคราะหทิศทางตําแหนงของเครื่องมือ 36,000,000        บาท

สื่อสาร ศปก.ตร.สน. ตําบลสะเตง อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 เครื่อง
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(5) ระบบคลังภาพและฐานขอมูลวิเคราะหผูตองสงสัยแบบเคลื่อนท่ี 98,800,000        บาท

ศปก.ตร.สน. ตําบลสะเตง อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 19 ชุด

(6) โครงการจัดหาระบบตรวจจับและคนหาบุคคลพรอมเซนเซอร 98,870,000        บาท

อเนกประสงค ศปก.ตร.สน. ตําบลสะเตง อําเภอเมืองยะลา 

จังหวัดยะลา 1 โครงการ

(7) ระบบปฏิบัติการพรอมอุปกรณควบคุมอากาศยานไรคนขับ 74,600,000        บาท

ศปก.ตร.สน. ตําบลสะเตง อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา  2 ระบบ

(8) อุปกรณรบกวนสัญญาณควบคุมอากาศยานไรคนขับแบบพกพา 7,000,000         บาท

(Gun Drone) ศปก.ตร.สน. ตําบลสะเตง อําเภอเมืองยะลา 

จังหวัดยะลา  2 ชุด

(9) โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บฐานขอมูลและวิเคราะหขอมูลการ 77,800,000        บาท

ใชงานดานความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ศปก.ตร.สน. 

ตําบลสะเตง อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา  1 โครงการ

วงเงินทั้งสิ้น 389,000,000      บาท

ป 2564 ตั้งงบประมาณ 77,800,000        บาท

ป 2565 ผูกพันงบประมาณ 311,200,000      บาท

(10) โครงการสถานีดานตรวจสอบขอมูลอิเล็กทรอนิกสดานความมั่นคง 54,000,000        บาท

สําหรับพ้ืนที่เศรษฐกิจและชุมชนเมืองจังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน 3 สถานี 

ระยะที่ 1 ศปก.ตร.สน. ตําบลสะเตง อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 โครงการ

วงเงินทั้งสิ้น 270,000,000      บาท

ป 2564 ตั้งงบประมาณ 54,000,000        บาท

ป 2565 ผูกพันงบประมาณ 216,000,000      บาท

(11) โครงการปรับปรุงและบํารุงรักษาชุมสายสื่อสารของระบบตรวจสอบ 15,780,000        บาท

และติดตามขอมูลตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตรของโครงขายโทรศัพทระบบ

รวงผึ้ง  ศปก.ตร.สน. ตําบลสะเตง อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 โครงการ

วงเงินทั้งสิ้น 78,900,000        บาท

ป 2564 ตั้งงบประมาณ 15,780,000        บาท

ป 2565 ผูกพันงบประมาณ 63,120,000        บาท
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(12) เครื่องมือรักษาความปลอดภัยทางการติดตอสื่อสาร ศปก.ตร.สน. 23,400,000        บาท

ตําบลสะเตง อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา  1 ชุด

วงเงินทั้งสิ้น 117,000,000      บาท

ป 2564 ตั้งงบประมาณ 23,400,000        บาท

ป 2565 ผูกพันงบประมาณ 93,600,000        บาท

(13) เครื่องมือวิเคราะหฐานขอมูลผูตองสงสัย ศปก.ตร.สน.ตําบลสะเตง 37,800,000        บาท

อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ชุด

วงเงินทั้งสิ้น 189,000,000      บาท

ป 2564 ตั้งงบประมาณ 37,800,000        บาท

ป 2565 ผูกพันงบประมาณ 151,200,000      บาท

(14) เครื่องเอ็กซเรยถายภาพแบบมือถือ ศปก.ตร.สน. ตําบลสะเตง 48,000,000        บาท

อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 60 เครื่อง

วงเงินทั้งสิ้น 240,000,000      บาท

ป 2564 ตั้งงบประมาณ 48,000,000        บาท

ป 2565 ผูกพันงบประมาณ 192,000,000      บาท

(15) ระบบสืบสวนและเก็บขอมูลขาวกรองบุคคลระยะไกล ระยะที่ 2  33,800,000        บาท

ศปก.ตร.สน. ตําบลสะเตง อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ระบบ

วงเงินทั้งสิ้น 169,000,000      บาท

ป 2564 ตั้งงบประมาณ 33,800,000        บาท

ป 2565 ผูกพันงบประมาณ 135,200,000      บาท

(16) เครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนท่ี แบบสะพายหลัง ศปก.ตร.สน 63,540,000        บาท

ตําบลสะเตง อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 10 เครื่อง

(17) ระบบตอตานอากาศยานไรคนขับ ศปก.ตร.สน. ตําบลสะเตง 80,000,000        บาท

อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 4 ชุด
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2.1.2 คาที่ดินและสิ่งกอสราง 115,508,700     บาท

2.1.2.1 คากอสรางอาคารที่ทําการและสิ่งกอสรางประกอบ 98,577,000       บาท

(1) อาคารที่ทําการสถานีตํารวจ (ขนาดกลาง) สภ.ตาเซะ ตําบลตาเซะ 8,542,500         บาท

อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา พรอมสวนประกอบสถานีตํารวจขนาดกลาง 

1 หลัง

วงเงินทั้งสิ้น 25,125,200        บาท

ป 2563 ตั้งงบประมาณ 5,025,100         บาท

ป 2564 ตั้งงบประมาณ 8,542,500         บาท

ป 2565 ผูกพันงบประมาณ 11,557,600        บาท

(2) อาคารที่ทําการสถานีตํารวจ (ขนาดกลาง) สภ.จะแนะ 21,745,500        บาท

ตําบลจะแนะ อําเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส  1 หลัง

(3) อาคารที่ทําการสถานีตํารวจ (ขนาดกลาง) สภ.ตันหยง  24,370,500        บาท

ตําบลกะลุวอเหนือ อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 หลัง

(4) อาคารที่ทําการสถานีตํารวจ (ขนาดกลาง) สภ.สุไหงปาดี 24,895,500        บาท

ตําบลสุไหงปาดี อําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส  1 หลัง

(5) อาคารที่ทําการสถานีตํารวจ (ขนาดใหญ) แบบที่ 1 สภ.สายบุรี 9,373,000         บาท

ตําบลตะบิ้ง อําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี 1 หลัง

วงเงินทั้งสิ้น 46,865,000        บาท

ป 2564 ตั้งงบประมาณ 9,373,000         บาท

ป 2565 ผูกพันงบประมาณ 37,492,000        บาท

(6) อาคารที่ทําการ บก.สส.จชต. ตําบลสะเตง อําเภอเมืองยะลา 9,650,000         บาท

จังหวัดยะลา  1 หลัง

วงเงินทั้งสิ้น 48,250,000        บาท

ป 2564 ตั้งงบประมาณ 9,650,000         บาท

ป 2565 ผูกพันงบประมาณ 38,600,000        บาท
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2.1.2.2 คาปรับปรุงสิ่งกอสรางอื่น 6,181,700        บาท

(1) คาปรับปรุงส่ิงกอสรางอ่ืนที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 10 ลานบาท 6,181,700        บาท

   (1.1) ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหลังบานพัก สภ.เมืองยะลา 1,053,200         บาท

   ตําบลสะเตง อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 งาน

   (1.2) ปรับปรุงคูระบายน้ําหลังบานพัก รอง ผบก.ภ.จว.ยะลา 726,600            บาท

   ตําบลสะเตง อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 งาน

   (1.3) ปรับปรุงกําแพงดิน สภ.อัยเยอรเวง ตําบลอัยเยอรเวง  1,250,000         บาท

   อําเภอเบตง จังหวัดยะลา 1 งาน

   (1.4) ปรับปรุงซอมแซมลานคอนกรีตเสริมเหล็กและโรงจอดรถ 525,000            บาท

   ผูมาติดตอราชการ สภ.เมืองนราธิวาส ตําบลบางนาค 

   อําเภอเมอืงนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 งาน

   (1.5) ปรับปรุงซอมแซมอาคารคลังเก็บพัสด ุสภ.เมืองนราธิวาส 281,400            บาท

   ตําบลบางนาค อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 งาน

   (1.6) ปรับปรุงซอมแซมลานอเนกประสงค อาคารบานพัก 1,453,000         บาท

   เรือนแถวชั้นประทวนและพลตํารวจ สภ.ตากใบ ตําบลเจะเห 

   อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส  1 งาน

   (1.7) ปรับปรุงซอมแซมจุดตรวจถาวร บานสะปอม สภ.ตันหยง 892,500            บาท

   ตําบลกะลุวอเหนือ อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 งาน

2.1.2.3 คาปรับปรุงอาคารที่ทําการและสิ่งกอสรางประกอบ 4,011,000        บาท

(1) คาปรับปรุงอาคารที่ทําการและสิ่งกอสรางประกอบที่มีราคา 4,011,000         บาท

ตอหนวยต่ํากวา 10 ลานบาท 

   (1.1) ปรับปรุงซอมแซมอาคาร กอ.ปภ. 99 และอาคารบริวาร 4,011,000         บาท

   สภ.ตันหยง ตําบลกะลุวอเหนือ อําเภอเมืองนราธิวาส 

   จังหวัดนราธิวาส 1 งาน
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2.1.2.4 คาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค 6,487,000        บาท

(1) คาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 6,487,000        บาท

10 ลานบาท 

   (1.1) ระบบประปาหอสูงขนาดกลางพรอมระบบบอบาดาล 3,243,500         บาท

   ภ.จว.ยะลา ตําบลสะเตง อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 งาน

   (1.2) ระบบประปาหอสูงขนาดกลางพรอมระบบบอบาดาล 3,243,500         บาท

   สภ.ยะรม ตําบลยะรม อําเภอเบตง จังหวัดยะลา  1 งาน

2.1.2.5 คากอสรางอื่น ๆ 252,000           บาท

(1) คากอสรางอื่น ๆ ที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 10 ลานบาท 252,000           บาท

   (1.1) หอคอยสูงระวังและสังเกตการณ (แบบถอดประกอบได) 252,000            บาท

   กก.ปพ.ภ.จว.ยะลา ตําบลสะเตง อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 

   2 หลัง

3. งบรายจายอื่น 39,422,900       บาท

 1) โครงการบริหารจัดการศนูยนิติวิทยาศาสตร จังหวัดชายแดนภาคใต 39,422,900        บาท
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ตํารวจภูธรภาค 9 (ภ.9)

โครงการ การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ

     - กิจกรรม  การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ 2,442,000        บาท

1. งบดําเนินงาน 2,442,000        บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 2,442,000        บาท

(1)  รายการไมผูกพัน 2,442,000        บาท

1.1.2 คาใชสอย 1,972,800        บาท

(2) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 172,800            บาท

(2.1) คาเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะตํารวจ 172,800            บาท

(6) เงินรางวัลเจาหนาที่ตํารวจเพื่อการถวายอารักขาฯ 1,800,000         บาท

1.1.3 คาวัสดุ 469,200           บาท

(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 469,200            บาท
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ตํารวจภูธรภาค 9 (ภ.9)

โครงการ การบังคับใชกฎหมาย อํานวยความยุติธรรม และบริการประชาชน

     - กิจกรรม  การบังคับใชกฎหมายและบริการประชาชน 645,926,100     บาท

1. งบดําเนินงาน 441,872,500     บาท

1.1 คาตอบแทน  ใชสอยและวัสดุ 411,921,300     บาท

(1)  รายการไมผูกพัน 411,921,300     บาท

1.1.1 คาตอบแทน 142,421,000     บาท

(1) คาอาหารทําการนอกเวลา 110,936,000      บาท

(2) คาเบี้ยประชุมกรรมการ 1,064,000         บาท

(3) คาตอบแทนการคุมครองพยาน 3,554,700         บาท

(4) คาตอบแทนนักจิตวิทยา 308,800            บาท

(5) คาตอบแทนเจาพนักงานทําการชันสูตรพลิกศพ 855,700            บาท

(6) คาตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา 23,253,800        บาท

(8) คาตอบแทนพิเศษอาสาสมัครตํารวจบาน 2,448,000         บาท

1.1.2 คาใชสอย 74,247,100       บาท

(1) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 55,005,700        บาท

(11.1) คาเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะตํารวจ 55,005,700        บาท

(12) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 4,862,700         บาท

(15) คาเชาทรัพยสิน 20,000             บาท

(15.1) คาเชาเครื่องถายเอกสาร 20,000             บาท

(16) คาจางเหมาบริการ 13,119,100        บาท

(16.1) คาจางเหมาทําความสะอาด 13,119,100        บาท

(25) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 148,700            บาท

(25.1) การฝกอบรมสัมมนาบุคคลภายใน 148,700            บาท

(27) คาประกันภัยรถยนตราชการ 13,200             บาท

(28) คาใชจายในการสงหมายเรียกพยาน 640,500            บาท

(29) คาสอบเทียบเครื่องมอืตรวจวัดแอลกอฮอล(Calibration) 106,800            บาท

(30) คาซอมแซมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล 330,400            บาท
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1.1.3 คาวัสดุ 138,291,600     บาท

(38) วัสดุสํานักงาน 3,004,400         บาท

(39) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 130,169,000      บาท

(47) วัสดุจราจร 1,166,700         บาท

(50) วัสดุอาหาร 3,862,400         บาท

(65) วัสดุสําหรับเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล 89,100             บาท

1.1.4 งบแกปญหาในภาพรวม 56,961,600       บาท

1.2 คาสาธารณูปโภค 29,951,200       บาท

2. งบลงทุน 198,261,600     บาท

2.1 คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 198,261,600     บาท

2.1.1 คาครุภัณฑ 22,222,100       บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑสํานักงาน 207,400           บาท

(1) ครุภัณฑสํานักงานท่ีมีราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท 207,400           บาท

   (1.65) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง)  114,400            บาท

   แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู ภ.จว.สงขลา 

   ตําบลบอยาง อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 4 เครื่อง

   (1.66) เครื่องทําลายเอกสาร แบบตัดตรง ทําลายครั้งละ 20 แผน 93,000              บาท

   ภ.จว.ตรัง ตําบลโคกหลอ อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง  3 เครื่อง

2.1.1.3 ครุภัณฑคอมพิวเตอร 20,549,500       บาท

(1) ครุภัณฑคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท 4,922,000        บาท

   (1.70) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพ 2,312,000         บาท

   ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) ภ.9 ตําบลบอยาง อําเภอเมืองสงขลา 

   จังหวัดสงขลา  136 เครื่อง

   (1.71) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 440,000            บาท

   (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) ภ.9 ตําบลบอยาง 

   อําเภอเมอืงสงขลา จังหวัดสงขลา 20 เครื่อง
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   (1.72) เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย แบบที่ 2 ภ.9 ตําบลบอยาง 700,000            บาท

   อําเภอเมอืงสงขลา จังหวัดสงขลา 2 เครื่อง 

   (1.73) อุปกรณปองกันเครือขาย (Next Generation Firewall) 240,000            บาท

   แบบที่ 1 ภ.9 ตําบลบอยาง อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา  

   1 เครื่อง

    (1.74) อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ชอง 420,000            บาท

    แบบที่ 2 ภ.9 ตําบลบอยาง อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา  

    20 ตัว

    (1.75) อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย (Access Point) 460,000            บาท

    แบบที่ 2 ภ.9 ตําบลบอยาง อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 

    20 ตัว

    (1.76) อุปกรณกระจายการทํางานสําหรับเครือขาย (Link Load 210,000            บาท

    Balancer)  ภ.9  ตําบลบอยาง อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา   

    1 เครื่อง

    (1.77) ชุดโปรแกรมปองกันไวรัส ภ.9 ตําบลบอยาง 140,000            บาท

    อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา  200 ชุด

(3) โครงการติดตั้งระบบเครือขายคอมพิวเตอร  ภ.9 (แหงใหม) 15,627,500        บาท

ตําบลฉลุง อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา  1 โครงการ

2.1.1.5 ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 1,157,400        บาท

(1) ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพรที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท 1,157,400        บาท

   (1.7) เครื่องมัลติมีเดยีโปรเจคเตอร ระดับ XGA ขนาด 4,500 ANSI 62,500              บาท

   Lumens ภ.จว.สตูล ตําบลพิมาน อําเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 เครื่อง

   (1.8) จอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟา ขนาดเสนทแยงมุม 120 นิ้ว 15,300              บาท

   ภ.จว.สตูล ตําบลพิมาน อําเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล  1 จอ

   (1.9) ชุดคอนเฟอรเรนซพรอมอุปกรณ ภ.จว.สตูล ตําบลพิมาน 463,500            บาท

   อําเภอเมอืงสตูล จังหวัดสตูล 1 ชุด

   (1.10) ชุดคอนเฟอรเรนซพรอมอุปกรณ ภ.จว.ตรัง ตําบลโคกหลอ 463,500            บาท

   อําเภอเมอืงตรัง จังหวัดตรัง  1 ชุด
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   (1.11) เครื่องมัลติมีเดยีโปรเจคเตอร ระดับ XGA ขนาด 2,500 ANSI 55,400              บาท

   Lumens ภ.จว.พัทลุง ตําบลคูหาสวรรค อําเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 

   2 เครื่อง

   (1.12) จอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟา ขนาดเสนทแยงมุม 150 นิ้ว 97,200              บาท

   ภ.จว.พัทลุง ตําบลคูหาสวรรค อําเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง                               

   4 จอ

2.1.1.6 ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 307,800           บาท

(1) ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุท่ีมีราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท 307,800           บาท

    (1.4) หมอแปลงไฟฟา ระบบ 3 เฟส 33,000-230/400 โวลท 307,800            บาท

   ขนาด 100 KVA ภ.9  ตําบลบอยาง อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 

   1 เครื่อง

2.1.2 คาที่ดินและสิ่งกอสราง 176,039,500     บาท

2.1.2.2 คากอสรางอาคารที่ทําการและสิ่งกอสรางประกอบ 93,122,000       บาท

(44) อาคารที่ทําการสถานีตํารวจ (ขนาดกลาง) สภ.สทิงพระ 20,710,000        บาท

ตําบลจะทิ้งพระ อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 1 หลัง

(45) อาคารที่ทําการสถานีตํารวจ (ขนาดเล็ก) สภ.เขาขาว 12,510,000        บาท

ตําบลเขาขาว อําเภอละงู จังหวัดสตูล  1 หลัง

(46) อาคารที่ทําการสถานีตํารวจ (ขนาดเล็ก) สภ.เขาวิเศษ 15,481,700        บาท

ตําบลเขาวิเศษ อําเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 1 หลัง

(47) อาคารที่ทําการสถานีตํารวจ (ขนาดเล็ก) สภ.บานโคกยาง 14,338,100        บาท

ตําบลโคกยาง อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง  1 หลัง

(48) อาคารที่ทําการสถานีตํารวจ (ขนาดกลาง) สภ.เขาชัยสน 20,710,000        บาท

ตําบลเขาชัยสน อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง   1 หลัง

(68) อาคารที่ทําการ กองบังคับการกฎหมายและคดี ภ.9 9,372,200         บาท

ตําบลฉลุง อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 1 หลัง

วงเงินทั้งสิ้น 46,861,000        บาท

ป 2564 ตั้งงบประมาณ 9,372,200         บาท

ป 2565 ผูกพันงบประมาณ 37,488,800        บาท
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2.1.2.4 คาปรับปรุงสิ่งกอสรางอื่น 176,300           บาท

(1) คาปรับปรุงส่ิงกอสรางอ่ืนที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 10 ลานบาท 176,300           บาท

   (1.6) ปรับปรุงซอมแซมทาสีรั้ว สภ.กันตัง  ตําบลกันตัง อําเภอกันตัง 62,000              บาท

   จังหวัดตรัง 1 งาน

   (1.7) ปรับปรุงซอมแซมทาสี สภ.ศรีนครินทร ตําบลชุมพล 114,300            บาท

   อําเภอศรีนครินทร จังหวัดพัทลุง 1 งาน

2.1.2.5 คาปรับปรุงอาคารที่ทําการและสิ่งกอสรางประกอบ 1,881,600        บาท

(1) คาปรับปรุงอาคารที่ทําการและสิ่งกอสรางประกอบที่มีราคา 1,881,600        บาท

ตอหนวยต่ํากวา 10 ลานบาท 

   (1.9) ปรับปรุงซอมแซมหองประชุม สภ.ควนมีด  ตาํบลจะโหนง 498,000            บาท

   อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 1 งาน

   (1.10) ปรับปรุงซอมแซมหองน้ําชั้นลาง สภ.คลองแงะ  ตําบลพังลา  350,000            บาท

   อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 1 งาน

   (1.11) ปรับปรุงซอมแซมหองน้ํา สภ.คอหงส  ตําบลคอหงส 56,000              บาท

   อําเภอหาดใหญ  จังหวัดสงขลา  1 งาน

   (1.12) ปรับปรุงซอมแซมทาสีอาคารที่ทําการ สภ.กันตัง 68,000              บาท

   ตําบลกันตัง อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง 1 งาน

   (1.13) ปรับปรุงซอมแซมทาสีอาคารที่ทําการ  สภ.หาดสําราญ 194,000            บาท

   ตําบลหาดสําราญ อําเภอหาดสําราญ จังหวัดตรัง 1 งาน

   (1.14) ปรับปรุงซอมแซมอาคารที่ทําการและบานพักขาราชการตํารวจ 357,400            บาท

   สภ.บานคลองเต็ง  ตําบลนาทามเหนือ อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 งาน

   (1.15) ปรับปรุงซอมแซมทาสี สภ. เกาะนางคํา ตําบลเกาะนางคํา 358,200            บาท

   อําเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 1 งาน

2.1.2.6 คาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค 469,200           บาท

(1) คาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 469,200           บาท

 10 ลานบาท  

   (1.1) ขยายเขตไฟฟา สภ.สะทอน ตําบลสะทอน อําเภอนาทวี 469,200            บาท

   จังหวัดสงขลา 1 งาน
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2.1.2.7 คากอสรางอื่นๆ 80,390,400       บาท

(1) คากอสรางอื่นๆ ที่มีราคาตอหนวยตํ่ากวา 10 ลานบาท 3,590,400        บาท

   (1.7) รั้วกําแพงคอนกรีตเสริมเหล็ก กก.ปพ.ภ.จว.สงขลา  1,543,000         บาท

   ตําบลควนลัง อําเภอหาดใหญ  จังหวัดสงขลา 1 งาน

   (1.8) ปอมตาํรวจ สภ.ระโนด ตําบลระโนด อําเภอระโนด 950,000            บาท

   จังหวัดสงขลา 1 หลัง

   (1.9) ปอมตาํรวจ สภ.หาดสําราญ ตําบลหาดสําราญ  950,000            บาท

   อําเภอหาดสําราญ จังหวัดตรัง 1 หลัง

   (1.10) ทางลาดสําหรับคนพิการ สภ.หาดสําราญ ตําบลหาดสําราญ 147,400            บาท

   อําเภอหาดสําราญ จังหวัดตรัง 1 งาน

(7) อาคารคลังพลาธิการ ภ.9 (แหงใหม) ตําบลฉลุง อําเภอหาดใหญ 35,900,000        บาท

จังหวัดสงขลา 1 หลัง

(8) อาคารหอประชุม ภ.9 (แหงใหม) ตําบลฉลุง อําเภอหาดใหญ 40,900,000        บาท

จังหวัดสงขลา 1 หลัง

3. งบเงินอุดหนุน 200,000           บาท

3.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป

4) เงินอุดหนุนเงินรางวัล เงินสินบน คาใชจายในการสืบจับและคาปลงศพ 200,000            บาท

4. งบรายจายอื่น 5,592,000        บาท

3) โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสําคัญ 5,592,000         บาท
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ตํารวจภูธรภาค 9 (ภ.9)

โครงการ การบังคับใชกฎหมาย อํานวยความยุติธรรม และบริการประชาชน

     - กิจกรรม  การผลิตและฝกอบรมตํารวจ 9,076,400        บาท

1. งบดําเนินงาน 3,874,600        บาท

1.1 คาตอบแทน  ใชสอยและวัสดุ 2,896,800        บาท

(1)  รายการไมผูกพัน 2,896,800        บาท

1.1.1 คาตอบแทน 52,600             บาท

(1) คาอาหารทําการนอกเวลา 52,600             บาท

1.1.2 คาใชสอย 2,354,000        บาท

(11) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 2,197,300         บาท

(11.1) คาเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะตํารวจ 2,197,300         บาท

(13) คาซอมแซมครุภัณฑ 47,800             บาท

(14) คาซอมแซมสิ่งกอสราง 64,700             บาท

(16) คาจางเหมาบริการ 44,200             บาท

(16.2) คาจางเหมาอื่น ๆ 44,200             บาท

1.1.3 คาวัสดุ 490,200           บาท

(38) วัสดุสํานักงาน 20,900             บาท

(39) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 395,200            บาท

(40) วัสดุยานพาหนะและขนสง 2,900               บาท

(45) วัสดุคอมพิวเตอร 1,800               บาท

(48) วัสดุแบบพิมพ 12,900             บาท

(55) วัสดุงานบานงานครัว 18,000             บาท

(56) วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 5,000               บาท

(57) วัสดุศกึษา 8,200               บาท

(58) วัสดุหนังสือ วารสาร และตํารา 9,700               บาท

(59) วัสดุการเกษตร 1,300               บาท

(60) วัสดุกีฬา 4,800               บาท

(62) วัสดุกอสราง 2,600               บาท

(64) วัสดุเวชภัณฑ 6,900               บาท
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1.2 คาสาธารณูปโภค 977,800           บาท

(1) คาไฟฟา 510,400            บาท

(2) คาประปา 389,300            บาท

(3) คาโทรศัพท 74,000             บาท

(4) คาไปรษณีย 4,100               บาท

2. งบลงทุน 5,201,800        บาท

2.1 คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 5,201,800        บาท

2.1.2 คาที่ดินและสิ่งกอสราง 5,201,800        บาท

2.1.2.4 คาปรับปรุงสิ่งกอสรางอื่น 636,000           บาท

(1) คาปรับปรุงส่ิงกอสรางอ่ืนที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 10 ลานบาท 636,000            บาท

   (1.13) ปรับปรุงซอมแซมอาคาร ศฝร.ภ.9 (หลังเกา) 636,000            บาท

   ตําบลสะเตง อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 หลัง

2.1.2.5 คาปรับปรุงอาคารที่ทําการและสิ่งกอสรางประกอบ 1,540,000        บาท

(1) คาปรับปรุงอาคารที่ทําการและสิ่งกอสรางประกอบที่มีราคา 1,540,000        บาท

ตอหนวยต่ํากวา 10 ลานบาท  

   (1.20) ปรับปรุงอาคารที่ทําการ ศฝร.ภ.9 ตําบลสะเตง 1,540,000         บาท

   อําเภอเมอืงยะลา จังหวัดยะลา 1 หลัง

2.1.2.7 คากอสรางอื่นๆ 3,025,800        บาท

(1) คากอสรางอื่นๆ ที่มีราคาตอหนวยตํ่ากวา 10 ลานบาท 3,025,800        บาท

   (1.12) กอสรางถนน คสล. บริเวณหนาอาคารกองรอย ศฝร.ภ.9 3,025,800         บาท

   ตําบลสะเตง อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 งาน
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ตํารวจภูธรภาค 9 (ภ.9)

โครงการ ปฏิรูประบบงานตํารวจ

     - กิจกรรม  การบริหารทรัพยากรมนุษยดานสวัสดิการ 89,504,300       บาท

ที่พักอาศัย

2. งบลงทุน 89,504,300       บาท

2.1 คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 89,504,300       บาท

2.1.2 คาที่ดินและสิ่งกอสราง 89,504,300       บาท

2.1.2.1 คากอสรางอาคารท่ีพกัอาศัยและส่ิงกอสรางประกอบ 86,680,900       บาท

(1) คากอสรางอาคารท่ีพกัอาศัยและส่ิงกอสรางประกอบที่มีราคา 23,516,900       บาท

ตอหนวยต่ํากวา 10 ลานบาท  

   (1.35) บานพักระดับ สว. - รอง ผกก. (แบบแฝด) สภ.ทาแพ 9,390,000         บาท

   ตําบลทาแพ อําเภอทาแพ จังหวัดสตูล  3 หลัง

   (1.36) บานพักระดับ ผกก. - รอง ผบก. สภ.เมืองนราธิวาส 2,084,300         บาท

   ตําบลบางนาค อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 หลัง 

   (1.37) บานพักระดับ ผกก. - รอง ผบก. สภ.เขาวิเศษ 2,932,600         บาท

   ตําบลเขาวิเศษ อําเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 1 หลัง

   (1.70) เรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. 10 คูหา สภ.คลองแงะ 9,110,000         บาท

    ตําบลพังลา อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 1 หลัง

(14) แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ใตถุนโลง) สภ.รัตภูมิ ตําบลกําแพงเพชร 23,700,000        บาท

อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 1 หลัง

(15) แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ใตถุนโลง) สภ.ปาดังเบซาร 23,000,000        บาท

ตําบลปาดังเบซาร อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 1 หลัง

(26) อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) 5 ชั้น 40 ครอบครัว (ใตถุนโลง) 16,464,000        บาท

สภ.ตาเซะ ตําบลตาเซะ อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 2 หลัง

วงเงินทั้งสิ้น 58,800,000        บาท

ป 2563 ตั้งงบประมาณ 11,760,000        บาท

ป 2564 ตั้งงบประมาณ 16,464,000        บาท

ป 2565 ผูกพันงบประมาณ 21,168,000        บาท

ป 2566 ผูกพันงบประมาณ 9,408,000         บาท
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2.1.2.4 คาปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งกอสรางประกอบ 2,823,400        บาท

(1) คาปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งกอสรางประกอบที่มีราคา 2,823,400        บาท

ตอหนวยต่ํากวา 10 ลานบาท  

   (1.18) ปรับปรุงซอมแซมบานพักขาราชการตํารวจ สภ.ทุงยางแดง 437,500            บาท

   ตําบลตะโละแมะนา อําเภอทุงยางแดง จังหวัดปตตานี  1 หลัง 

   (1.19) ปรับปรุงซอมแซมบานพัก ภ.จว.ปตตานี ตําบลบานา 500,000            บาท

   อําเภอเมอืงปตตานี จังหวัดปตตานี 1 หลัง

   (1.20) ปรับปรุงซอมแซมบานพักหัวหนาสถานี สภ.ปาดังเบซาร 477,000            บาท

   ตําบลปาดังเบซาร อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 1 หลัง

   (1.21) ปรับปรุงซอมแซมอาคารที่พักเรือนแถวชั้นประทวนพรอมรั้ว 423,900            บาท

    สภ.ไมแกน ตําบลไทรทอง อําเภอไมแกน จังหวัดปตตานี  1 หลัง

   (1.22) ปรับปรุงบานพักขาราชการตํารวจ เลขที่ 60-69 (หองแถว) 494,300            บาท

   สภ.ควนมีด ตําบลจะโหนง อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 10 หลัง

   (1.23) ปรับปรุงซอมแซมระบบไฟฟาและสุขภัณฑ บานพักเรือนแถว 490,700            บาท

   ขาราชการตํารวจ สภ.ควนมีด ตําบลจะโหนง อําเภอจะนะ 

   จังหวัดสงขลา 40 หลัง
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ตํารวจภูธรภาค 9 (ภ.9)

โครงการ ปฏิรูประบบงานตํารวจ

     - กิจกรรม  การปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใชกฎหมาย 55,168,000       บาท

1. งบดําเนินงาน 55,168,000       บาท

1.1 คาตอบแทน  ใชสอยและวัสดุ 55,168,000       บาท

(1)  รายการไมผูกพัน 55,168,000       บาท

(1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานปองกันปราบปรามอาชญากรรม 55,168,000        บาท
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ตํารวจภูธรภาค 9 (ภ.9)

โครงการ รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

     - กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยในพื้นท่ีจังหวัด 38,335,000       บาท

ชายแดนภาคใต

1. งบดําเนินงาน 8,568,000        บาท

1.1 คาตอบแทน  ใชสอยและวัสดุ 8,568,000        บาท

(1)  รายการไมผูกพัน 8,568,000        บาท

1.1.1 คาใชสอย 8,568,000        บาท

(1) คาใชจายในการฝกยุทธวิธีตํารวจ 8,568,000         บาท

(1.1) โครงการฝกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพทางยุทธวิธีหมวดเฉพาะกิจ 8,568,000         บาท

หนวยปฏิบัติการพิเศษกกองกําลังตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต  

2. งบลงทุน 16,618,000       บาท

2.1 คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 16,618,000       บาท

2.1.1 คาครุภัณฑ 16,618,000       บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 1,048,000        บาท

(1) โครงการปรับปรุงติดต้ังระบบภาพและเสียงหองประชุมศูนยบูรณาการ 1,048,000         บาท

ระบบกลองโทรทัศนวงจรปด ชั้น 5 (CCTV) กกล.ตร.จชต. ศปก.ตร.สน. 

ตําบลสะเตง อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 โครงการ

2.1.1.3 ครุภัณฑอื่น ๆ 15,570,000       บาท

(1) โครงการจัดหาอากาศยานไรคนขับพรอมอุปกรณเฝาตรวจการณ 15,570,000        บาท

ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต ศปก.ตร.สน. ตําบลสะเตง 

อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 โครงการ

3. งบรายจายอื่น 13,149,000       บาท

1) คาครุภัณฑ 11,319,000       บาท

(1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบชายแดนในพื้นที่ 11,319,000        บาท

จังหวัดชายแดนภาคใต กกล.ตร.จชต. ตําบลสะเตง อําเภอเมืองยะลา 

จังหวัดยะลา 1 โครงการ

(1.1) เรือยางตรวจการณทองแข็ง จํานวน 4 ลํา 8,800,000         บาท

(1.2) รถยนตสําหรับลากจูงเรือพรอมอุปกรณ จํานวน 2 คัน 2,519,000         บาท
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2) คาที่ดินและสิ่งกอสราง 1,830,000        บาท

(1) คากอสรางอื่น ๆ ที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 10 ลานบาท 1,830,000        บาท

   (1.1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบชายแดนในพื้นที่ 1,830,000         บาท

   จังหวัดชายแดนภาคใต กกล.ตร.จชต. ตําบลสะเตง อําเภอเมืองยะลา 

   จังหวัดยะลา 1 โครงการ
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ตํารวจภูธรภาค 9 (ภ.9)

โครงการ รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ของประชาชน

     - กิจกรรม   เพิ่มประสิทธิภาพกําลังพลและพฒันาคุณภาพชีวิต 42,966,000       บาท

ของขาราชการตํารวจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต

2. งบลงทุน 25,894,000       บาท

2.1 คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 25,894,000       บาท

2.1.1 คาครุภัณฑ 25,894,000       บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑอาวุธ 25,894,000       บาท

(1) โครงการจัดซื้อเส้ือเกราะและหมวกเหล็ก หมวดเฉพาะกิจ 25,894,000        บาท

หนวยปฏิบัติการพิเศษ กกล.ตร.จชต.ศปก.ตร.สน. ตําบลสะเตง 

อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 โครงการ

3. งบรายจายอื่น 17,072,000       บาท

1) คาครุภัณฑ 17,072,000       บาท

(1) ครุภัณฑอ่ืน ๆ ที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท 17,072,000       บาท

   (2.1) โครงการจัดซื้ออุปกรณการปฏิบัติหนาที่ต้ังจุดตรวจจุดสกัด 17,072,000        บาท

   หมวดเฉพาะกิจหนวยปฏิบัติการพิเศษ กกล.ตร.จชต. ศปก.ตร.สน.

   ตําบลสะเตง อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

         (2.1.1) ไฟสองสวาง (โซลาเซลล) ศปก.ตร.สน. ตําบลสะเตง 9,680,000         บาท

         อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 44 ชุด

         (2.1.2) กลองวงจรปดชนิดเครือขาย สําหรับติดต้ังภายนอกอาคาร 5,808,000         บาท

         ศปก.ตร.สน. ตําบลสะเตง อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 44 ตัว

         (2.1.3) ปายสามเหลี่ยมจุดตรวจ (ไฟวับวาบ) ศปก.ตร.สน. 1,584,000         บาท

         ตําบลสะเตง อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 44 ปาย
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ตํารวจภูธรภาค 9 (ภ.9)

โครงการ สรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติด

     - กิจกรรม การสรางภูมิคุมกันในกลุมเปาหมายระดับโรงเรียน 5,483,400        บาท

ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาหรือเทียบเทา

1. งบรายจายอื่น 5,483,400        บาท

1) คาใชจายโครงการการศกึษาเพ่ือตอตานการใชยาเสพติดในเด็กนักเรียน 5,483,400         บาท

(D.A.R.E. ประเทศไทย)
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ตํารวจภูธรภาค 9 (ภ.9)

โครงการ ปราบปรามการคายาเสพติด

     - กิจกรรม  การสกัดกั้น ปราบปราม การผลิต การคายาเสพติด 19,739,300       บาท

2. งบรายจายอื่น 19,739,300       บาท

(1) คาใชจายในการปราบปรามนักคายาเสพติดและสกัดก้ัน 19,739,300        บาท

การนําเขา-สงออกยาเสพติด
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27 กองบัญชาการตํารวจทองเที่ยว (บช.ทท.) 2,488,500        บาท

1. ผลผลิต  การรักษาความสงบเรียบรอยและความม่ันคงภายในประเทศ 1,173,300        บาท

 - กิจกรรม การรักษาความปลอดภัยและใหบริการ 1,173,300         บาท

   แกนักทองเที่ยว

2. โครงการ ปราบปรามการคายาเสพติด 1,315,200        บาท

 - กิจกรรม การสกัดก้ัน ปราบปราม การผลิต 1,315,200         บาท

   การคายาเสพติด
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  กองบัญชาการตํารวจทองเที่ยว (บช.ทท.)

ผลผลิต การรักษาความสงบเรียบรอยและความม่ันคงภายในประเทศ

     - กิจกรรม การักษาความปลอดภัยและใหบริการแกนักทองเที่ยว 1,173,300        บาท

1. งบดําเนินงาน 1,173,300        บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 1,173,300        บาท

(1) รายการไมผูกพัน 1,173,300        บาท

1.1.1 คาตอบแทน 233,400           บาท

(1) คาอาหารทําการนอกเวลา 233,400            บาท

1.1.2 คาใชสอย 524,500           บาท

(10) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 524,500            บาท

(10.1) คาเบี้ยเลี้ยงตํารวจ 524,500            

1.1.3 คาวัสดุ 380,100           บาท

(26) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 380,100            บาท

1.1.4 งบแกปญหาในภาพรวม 35,300             บาท
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  กองบัญชาการตํารวจทองเที่ยว (บช.ทท.)

โครงการ ปราบปรามการคายาเสพติด

     - กิจกรรม การสกัดกั้น ปราบปราม การผลิต การคายาเสพติด 1,315,200        บาท

2. งบรายจายอื่น 1,315,200        บาท

1) คาใชจายในการปราบปรามนักคายาเสพติดและสกัดก้ัน 1,315,200         บาท

การนําเขา - สงออกยาเสพติด
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28 กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) 2,506,687,800 บาท

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 668,400           บาท

     - รายการบุคลากรภาครัฐ 668,400            บาท

2. ผลผลิต การรักษาความสงบเรียบรอยและความม่ันคงภายในประเทศ 1,883,656,000   บาท

     - กิจกรรม การรักษาความปลอดภัยและใหบริการ 5,920,300         บาท

       แกนักทองเที่ยว

     - กิจกรรม การปองกัน ปราบปรามและดําเนินคดี 52,420,400        บาท

       การกระทําความผิดคามนุษยและความผิดท่ีเก่ียวของ

284,940,100 บาท

     - กิจกรรม การสืบสวนและสอบสวนการกระทําความผิด 8,206,900 บาท

       เก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ

     - กิจกรรม การปราบปรามการกระทําผิดเก่ียวกับ 64,879,000 บาท

       ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

     - กิจกรรม การปองกัน ปราบปราม สืบสวนผูผลิต 38,400 บาท

   และผูคายาเสพติด

     - กิจกรรม การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 1,467,250,900 บาท

       ของประชาชนในเขตนานน้ําและการรักษาความสงบเรียบรอยทางทะเล

3. โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณความไมสงบ 2,366,400 บาท

   ในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต

     - กิจกรรม การเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ 2,366,400 บาท

      ความไมสงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต

4. โครงการ การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ 465,236,100 บาท

     - กิจกรรม การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย 465,236,100 บาท

       และพระบรมวงศานุวงศ

5. โครงการ จัดหายุทโธปกรณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 71,828,800       บาท

   การปองกันและปราบปรามอาชญากรรม ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ

     - กิจกรรม จัดหายุทโธปกรณเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 71,828,800        บาท

   การปฏิบัติงานการปองกันปราบปรามอาชญากรรมของสํานักงานตํารวจแหงชาติ

      - กิจกรรม การปองกันปราบปรามอาชญากรรมคดเีฉพาะทาง
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6. โครงการ การบังคับใชกฎหมาย อํานวยความยุติธรรม และบริการประชาชน 7,314,600 บาท

     - กิจกรรม การบังคับใชกฎหมายและบริการประชาชน 7,314,600 บาท

7. โครงการ เพ่ิมประสิทธิภาพการปราบปรามและดําเนินคดี 22,084,500       บาท

    การกระทําความผิดคามนุษย

     - กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและดําเนินคดี 22,084,500        บาท

       การกระทําความผิดคามนุษยและความผิดท่ีเก่ียวของ

8. โครงการ ปฏิรูประบบงานตํารวจ 37,350,000 บาท

     - กิจกรรม การบริหารทรัพยากรมนุษย 37,350,000 บาท

       ดานสวัสดิการที่พักอาศัย

9. โครงการ ปราบปรามการคายาเสพติด 10,951,500 บาท

     - กิจกรรม การสกัดก้ัน ปราบปราม การผลิต 10,951,500 บาท

       การคายาเสพติด

10. โครงการสรางความเขมแข็งในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 5,231,500 บาท

     - กิจกรรม การปองกันและปราบปรามการทุจริต 5,231,500 บาท

       และประพฤติมิชอบ
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กองบังคับการตํารวจน้ํา (บก.รน.)

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

- รายการบุคลากรภาครัฐ 668,400           บาท

1. งบบุคลากร 668,400           บาท

1.2 คาตอบแทนพนกังานราชการ 668,400           บาท

1.2.1 คาตอบแทนพนกังานราชการ 668,400           บาท

(1) คาตอบแทนพนักงานราชการ 13 อัตรา 668,400            บาท
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กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)

ผลผลิต การรักษาความสงบเรียบรอยและความม่ันคงภายในประเทศ

     - กิจกรรม การรักษาความปลอดภัยและใหบริการแกนกัทองเที่ยว 2,961,600        บาท

1. งบดําเนินงาน 2,961,600        บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 2,961,600        บาท

(1) รายการไมผูกพัน 2,961,600        บาท

1.1.1 คาตอบแทน 583,500           บาท

(1) คาอาหารทําการนอกเวลา 583,500            บาท

1.1.2 คาใชสอย 1,308,000        บาท

(10) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ          1,308,000 บาท

(10.1) คาเบี้ยเลี้ยงตํารวจ          1,308,000 บาท

1.1.3 คาวัสดุ 892,500           บาท

(26)  วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 892,500            บาท

1.1.4 งบแกปญหาในภาพรวม 177,600           บาท
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กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง (กองบังคับการตํารวจน้ํา (บก.รน.))

ผลผลิต การรักษาความสงบเรียบรอยและความม่ันคงภายในประเทศ

     - กิจกรรม การรักษาความปลอดภัยและใหบริการแกนกัทองเที่ยว 2,958,700        บาท

1. งบดําเนินงาน 2,958,700        บาท

1.1 คาตอบแทน  ใชสอยและวัสดุ 2,958,700        บาท

(1) รายการไมผูกพัน 2,958,700        บาท

1.1.1 คาตอบแทน 611,500           บาท

(1) คาอาหารทําการนอกเวลา 611,500            บาท

1.1.2 คาใชสอย 1,395,200        บาท

(10) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ          1,395,200 บาท

(10.1) คาเบี้ยเลี้ยงตํารวจ          1,395,200 บาท

1.1.3 คาวัสดุ 952,000           บาท

(26)  วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 952,000            บาท
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กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)

ผลผลิต การรักษาความสงบเรียบรอยและความม่ันคงภายในประเทศ

1,364,800        บาท

1. งบดําเนินงาน 1,364,800        บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 1,364,800        บาท

1.1.4 งบแกปญหาในภาพรวม 1,364,800        บาท

 - กิจกรรม การปองกัน ปราบปรามและดําเนินคดี การกระทําความผิดคามนุษย

   และความผิดที่เกี่ยวของ
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ผลผลิต การรักษาความสงบเรียบรอยและความม่ันคงภายในประเทศ

51,055,600       บาท

1. งบดําเนินงาน 48,162,400       บาท

1.1 คาตอบแทน  ใชสอยและวัสดุ 45,126,400       บาท

(1) รายการไมผูกพัน 45,126,400       บาท

1.1.1 คาตอบแทน 3,073,200        บาท

(1) คาอาหารทําการนอกเวลา 1,713,600         บาท

(7) คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหทางราชการ 1,359,600         บาท

1.1.2 คาใชสอย 37,680,200       บาท

(10) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 34,742,300        บาท

    (10.2) คาเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะตํารวจ 34,742,300        บาท

(11) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 859,200            บาท

(12) คาซอมแซมครุภัณฑ 111,700            บาท

(13) คาซอมแซมสิ่งกอสราง 209,500            บาท

(15) คาจางเหมาบริการ 757,500            บาท

    (15.1) คาเชาเครื่องถายเอกสาร 268,100            บาท

    (15.2) คาจางเหมาทําความสะอาด 346,400            บาท

    (15.3) คาใชจายในการบํารุงรักษา 31,200             บาท

เครื่องปรับอากาศ

    (15.6) คาแปลเอกสาร 111,800            บาท

(18) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 1,000,000         บาท

    (18.1) การฝกอบรมสัมมนาบุคคลภายใน 1,000,000         บาท

1.1.3 คาวัสดุ 4,373,000        บาท

(25) วัสดุสํานักงาน 462,200            บาท

(26) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 3,868,900         บาท

(36) วัสดุอาหาร 41,900             บาท

กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง (กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคามนุษย (บก.ปคม.))

 - กิจกรรม การปองกัน ปราบปรามและดําเนินคดี การกระทําความผิดคามนุษย

   และความผิดที่เกี่ยวของ
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1.2 คาสาธารณูปโภค 3,036,000        บาท

(1) คาไฟฟา 2,376,000         บาท

(2) คาน้ําประปา 432,000            บาท

(3) คาโทรศัพท 228,000            บาท

2. งบลงทุน 531,000           บาท

2.1 คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 531,000           บาท

2.1.1 คาครุภัณฑ 531,000           บาท

2.1.1.3 ครุภัณฑคอมพิวเตอร 531,000           บาท

(1) ครุภัณฑคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท 531,000           บาท

(1.15) เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานสํานักงาน 340,000            บาท

บก.ปคม. ตําบลบานใหม อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 20 เครื่อง

(1.16) เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก 75,000             บาท

พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Print) 

บก.ปคม. ตําบลบานใหม อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  10 เครื่อง

(1.17) เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 kVA 116,000            บาท

บก.ปคม. ตําบลบานใหม อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 20 เครื่อง

3. งบรายจายอื่น 2,362,200        บาท

4) คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว 2,362,200         บาท
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กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)

ผลผลิต การรักษาความสงบเรียบรอยและความม่ันคงภายในประเทศ

     - กิจกรรม การปองกันปราบปรามอาชญากรรมคดีเฉพาะทาง 284,940,100     บาท

1. งบดําเนินงาน 69,062,900       บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 56,285,700       บาท

(1) รายการไมผูกพัน 56,285,700       บาท

1.1.1 คาตอบแทน 1,101,300        บาท

(1) คาอาหารทําการนอกเวลา 1,101,300         บาท

1.1.2 คาใชสอย 26,519,400       บาท

(10) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 25,257,400        บาท

    (10.2) คาเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะตํารวจ 25,257,400        บาท

(11) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 617,600            บาท

(12) คาซอมแซมครุภัณฑ 242,100            บาท

(13) คาซอมแซมสิ่งกอสราง 121,000            บาท

(15) คาจางเหมาบริการ 281,300            บาท

    (15.2) คาจางเหมาทําความสะอาด 281,300            บาท

1.1.3 คาวัสดุ 26,977,200       บาท

(25) วัสดุสํานักงาน 624,000            บาท

(26) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 22,949,800        บาท

(28) วัสดุไฟฟาและวิทยุ 80,200             บาท

(29) วัสดุโฆษณาและเผยแพร 17,300             บาท

(35) วัสดุแบบพิมพ 254,700            บาท

(36) วัสดุอาหาร 28,000             บาท

(37) วัสดุอาหารสําเร็จรูป 3,023,200         บาท

1.1.4 งบแกปญหาในภาพรวม 1,687,800        บาท

1.2 คาสาธารณูปโภค 12,777,200       บาท

(1)  คาไฟฟา 6,069,800         บาท

(2)  คาน้ําประปา 5,152,200         บาท

(3)  คาโทรศัพท 1,378,500         บาท

(4)  คาไปรษณีย 176,700            บาท
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2. งบลงทุน 215,877,200     บาท

2.1 คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 215,877,200     บาท

2.1.1 คาครุภัณฑ 81,007,900       บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑสํานักงาน 1,568,700        บาท

(1) ครุภัณสํานักงาน ที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท 1,568,700        บาท

(1.13) โทรศพัทประจําสํานักงาน บก.อก.บช.ก. 148,800            บาท

ตําบลบานใหม อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  88 เครื่อง

(1.14) ตูเหล็ก แบบ 2 บาน สําหรับใสเอกสาร บก.อก.บช.ก. 474,500            บาท

ตําบลบานใหม อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  65 ตู

(1.15) โตะทํางาน พรอมเกาอี้ ระดับชั้นประทวน บก.อก.บช.ก. 446,200            บาท

ตําบลบานใหม อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  30 ชุด

(1.16) โตะทํางาน พรอมเกาอี้ ระดับชั้น รอง สว.-รอง ผกก. บก.อก.บช.ก. 499,200            บาท

ตําบลบานใหม อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  15 ชุด

2.1.1.3 ครุภัณฑคอมพิวเตอร 27,615,400       บาท

(1) ครุภัณฑคอมพิวเตอร ที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท 4,236,000        บาท

(1.18) อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ชอง 28,000             บาท

บก.อก.บช.ก. ตําบลบานใหม อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 10 เครื่อง

(1.19) อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ชอง แบบที่ 1 420,000            บาท

บก.อก.บช.ก. ตําบลบานใหม อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 70 เครื่อง

(1.20) อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2 315,000            บาท

บก.อก.บช.ก. ตําบลบานใหม อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  15 เครื่อง

(1.21) อุปกรณกระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ชอง 360,000            บาท

บก.อก.บช.ก. ตําบลบานใหม อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 3 เครื่อง

(1.22) อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย (Access Point) แบบที่ 1 324,000            บาท

บก.อก.บช.ก. ตําบลบานใหม อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  60 เครื่อง

(1.23) อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย (Access Point) แบบที่ 2 460,000            บาท

บก.อก.บช.ก. ตําบลบานใหม อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  20 เครื่อง



327

(1.24) เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 2 kVA 480,000            บาท

บก.อก.บช.ก. ตําบลบานใหม อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 40 เครื่อง

(1.25) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 484,000            บาท

(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) บก.อก.บช.ก. 

ตําบลบานใหม อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 22 เครื่อง

(1.26) เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานประมวลผล 690,000            บาท

บก.ปคบ. ตําบลบานใหม อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 30 เครื่อง

(1.27) เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล  660,000            บาท

บก.ปคบ. ตําบลบานใหม อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  30 เครื่อง

(1.28) เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ LED สี 15,000             บาท

บก.ปคบ. ตําบลบานใหม อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง

(8) โครงการจัดหาเครื่องมือสําหรับงานตรวจพิสูจนพยานหลักฐานทางดิจิทัล 19,383,200        บาท

ระยะ 2 บก.ป. แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

(9) โครงการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจํา บก.ป. 3,996,200         บาท

และประจําหองรับแจงความรองทุกข และบริการประชาชน บก.ป. เดิม 

บก.ป. แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

2.1.1.4 ครุภัณฑงานบานงานครัว 260,000           บาท

(1) ครุภัณฑงานบานงานครัวที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท 260,000           บาท

(1.1) เตียงเหล็กขนาด 3.5 ฟุต พรอมฟูก บก.อก.บช.ก.  75,000             บาท

ตําบลบานใหม อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 5 ชุด

(1.2) ตูเย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต บก.อก.บช.ก. 185,000            บาท

ตําบลบานใหม อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  10 ตู

2.1.1.5 ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 878,200           บาท

(1) ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร ที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท 878,200           บาท

(1.5) ชุดเครื่องขยายเสียง (ไมโครโฟน) สําหรับหองประชุม 342,000            บาท

และอุปกรณติดตั้ง (Discussion Devices) บก.อก.บช.ก. 

ตําบลบานใหม อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  1 ชุด
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(1.6) โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV 354,200            บาท

ระดับความละเอียดจอภาพ 3840x2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว 

บก.อก.บช.ก. ตําบลบานใหม อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 14 เครื่อง

(1.7) โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV 182,000            บาท

ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว 

บก.อก.บช.ก. ตําบลบานใหม อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 10 เครื่อง

2.1.1.10 ครุภัณฑอื่น ๆ 50,685,600       บาท

(1) ครุภัณอื่น ๆ ที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท 835,600           บาท

(1.2) โครงการจัดหาอุปกรณสําหรับงานสืบสวน สอบสวน 835,600            บาท

บก.ป. แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

(20) โครงการจัดหาระบบหองสั่งการและควบคุมติดตามสถานการณ 49,850,000        บาท

ปราบปรามอาชญากรรมและสืบสวนผูกระทําผิด Command center 

ของกองบังคบัการปราบปราม แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

2.1.2 คาที่ดินและสิ่งกอสราง 134,869,300     บาท

2.1.2.1 คากอสรางอาคารที่ทําการและสิ่งกอสรางประกอบ 119,769,300     บาท

(1) อาคารสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ 119,769,300      บาท

วงเงินทั้งสิ้น       196,400,000 บาท

ป 2562 ตั้งงบประมาณ         41,422,000 บาท

ป 2563 ตั้งงบประมาณ         35,208,700 บาท

ป 2564 ตั้งงบประมาณ 119,769,300      บาท

2.1.2.4 คาปรับปรุงสิ่งกอสรางอื่น 13,400,000       บาท

(5) โครงการปรังปรุงภูมิทัศน บก.ป.(พื้นที่บริการประชาชนชั้น 1,2 13,400,000        บาท

และ ชั้น8 / สวนสนับสนุนการปฏิบัติการอาคาร ปปป. 

และคลังอาวุธ บก.ป. แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

2.1.2.5 คาปรับปรุงอาคารที่ทําการและสิ่งกอสรางประกอบ 1,700,000        บาท

(1) คาปรับปรุงอาคารที่ทําการและสิ่งกอสรางประกอบ 1,700,000        บาท

ที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 10 ลานบาท

(1.12) โครงการปรับปรุงอาคารที่ทําการ กองกํากับการสนับสนุน 1,700,000         บาท

บก.ป. แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

บก.ป. แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 หลัง
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กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)

ผลผลิต การรักษาความสงบเรียบรอยและความม่ันคงภายในประเทศ

     - กิจกรรม การสืบสวนและสอบสวนการกระทําความผิด 246,200           บาท

       เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ

1. งบดําเนินงาน 246,200           บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 246,200           บาท

(1) รายการไมผูกพัน 246,200           บาท

1.1.4 งบแกปญหาในภาพรวม 246,200           บาท
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กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง (กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการทุจริต

และประพฤติมิชอบในวงราชการ (บก.ปปป.))

ผลผลิต การรักษาความสงบเรียบรอยและความม่ันคงภายในประเทศ

     - กิจกรรม การสืบสวนและสอบสวนการกระทําความผิด 7,960,700        บาท

       เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ

1. งบดําเนินงาน 7,960,700        บาท

1.1 คาตอบแทน  ใชสอยและวัสดุ 6,799,700        บาท

(1) รายการไมผูกพัน 6,799,700        บาท

1.1.1 คาตอบแทน 836,000           บาท

(1) คาอาหารทําการนอกเวลา 786,000            บาท

(5) คาตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา 50,000             บาท

1.1.2 คาใชสอย 4,415,100        บาท

(10) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 3,809,700         บาท

    (10.1) คาเบี้ยเลี้ยงตํารวจ 3,809,700         บาท

(11) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 199,100            บาท

(14) คาเชาทรัพยสิน 135,500            บาท

    (14.1) คาเชาเครื่องถายเอกสาร 135,500            บาท

(15) คาจางเหมาบริการ 270,800            บาท

    (15.2) คาจางเหมาทําความสะอาด 270,800            บาท

1.1.3 คาวัสดุ 1,348,600        บาท

(25) วัสดุสํานักงาน 206,100            บาท

(26) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 1,015,200         บาท

(28) วัสดุไฟฟาและวิทยุ 59,400             บาท

(33) วัสดุคอมพิวเตอร 67,900             บาท

1.1.4 งบแกปญหาในภาพรวม 200,000           บาท

1.2 คาสาธารณูปโภค 1,161,000        บาท

(1)  คาไฟฟา 999,000            บาท

(2)  คาน้ําประปา 6,000               บาท

(3)  คาโทรศัพท 106,000            บาท

(4)  คาไปรษณีย 50,000             บาท
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กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)

ผลผลิต การรักษาความสงบเรียบรอยและความม่ันคงภายในประเทศ

     - กิจกรรม การปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ 2,317,300        บาท

      และสิ่งแวดลอม

1. งบดําเนินงาน 2,317,300        บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 2,317,300        บาท

(1) รายการไมผูกพัน 2,317,300        บาท

1.1.1 คาตอบแทน 24,200             บาท

(1) คาอาหารทําการนอกเวลา 24,200             บาท

1.1.2 คาใชสอย 47,600             บาท

(10) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 47,600             บาท

    (10.2) คาเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะตํารวจ 47,600             บาท

1.1.3 คาวัสดุ 45,000             บาท

(25) วัสดุสํานักงาน 45,000             บาท

1.1.4 งบแกปญหาในภาพรวม 2,200,500        บาท
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กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง (กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม ((บก.ปทส.))

ผลผลิต การรักษาความสงบเรียบรอยและความม่ันคงภายในประเทศ

     - กิจกรรม การปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ 62,561,700       บาท

      และสิ่งแวดลอม

1. งบดําเนินงาน 53,036,700       บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 52,814,400       บาท

(1) รายการไมผูกพัน 52,814,400       บาท

1.1.1 คาตอบแทน 5,056,100        บาท

(1) คาอาหารทําการนอกเวลา 4,992,100         บาท

(5) คาตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา 64,000             บาท

1.1.2 คาใชสอย 32,284,400       บาท

(10) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 30,554,700        บาท

    (10.2) คาเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะตํารวจ 30,554,700        บาท

(11) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 877,000            บาท

(13) คาซอมแซมสิ่งกอสราง 451,600            บาท

(14) คาเชาทรัพยสิน 162,600            บาท

    (14.1) คาเชาเครื่องถายเอกสาร 162,600            บาท

(18) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 238,500            บาท

    (18.1) การฝกอบรมสัมมนาบุคคลภายใน 238,500            บาท

1.1.3 คาวัสดุ 13,339,600       บาท

(25) วัสดุสํานักงาน 9,268,300         บาท

(26) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 4,066,500         บาท

(36) วัสดุอาหาร 4,800               บาท

1.1.4 งบแกปญหาในภาพรวม 2,134,300        บาท

1.2 คาสาธารณูปโภค 222,300           บาท

(1)  คาไฟฟา 40,200             บาท

(2)  คาน้ําประปา 33,000             บาท

(3)  คาโทรศัพท 107,500            บาท

(5)  คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 41,600             บาท
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2. งบลงทุน 9,225,000        บาท

2.1 คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 9,225,000        บาท

2.1.1 คาครุภัณฑ 9,225,000        บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 9,225,000        บาท

(9) รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี 9,225,000         บาท

หรือกําลังเคร่ืองยนตสูงสุดไมตํ่ากวา 110 กิโลวัตต ขับเคลื่อน 4 ลอ 

แบบดับเบิ้ลแค็บ บก.ปทส. แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 9 คัน

4. งบรายจายอื่น 300,000           บาท

4) คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว 300,000            บาท



334

กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)

ผลผลิต การรักษาความสงบเรียบรอยและความม่ันคงภายในประเทศ

     - กิจกรรม การปองกัน ปราบปราม สืบสวนผูผลิตและผูคายาเสพติด 16,200             บาท

1. งบดําเนินงาน  16,200             บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 16,200             บาท

(1)  รายการไมผูกพัน 16,200             บาท

1.1.2 คาใชสอย 16,200             บาท

(11) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 16,200             บาท



335

กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง (กองบังคับการตํารวจน้ํา (บก.รน.))

ผลผลิต  การรักษาความสงบเรียบรอยและความม่ันคงภายในประเทศ

     - กิจกรรม  การปองกัน ปราบปราม สืบสวนผูผลิต และผูคายาเสพติด 22,200             บาท

1. งบดําเนินงาน 22,200             บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 22,200             บาท

1.1.2 คาใชสอย 22,200             บาท

(11) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 22,200             บาท
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กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)

ผลผลิต การรักษาความสงบเรียบรอยและความม่ันคงภายในประเทศ

     - กิจกรรม การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 3,205,800        บาท

      ในเขตนานน้ําและการรักษาความสงบเรียบรอยทางทะเล

1. งบดําเนินงาน  3,205,800        บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 3,205,800        บาท

(1)  รายการไมผูกพัน 3,205,800        บาท

1.1.4 งบแกปญหาในภาพรวม 3,205,800        บาท
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กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง (กองบังคับการตํารวจน้ํา (บก.รน.))

ผลผลิต การรักษาความสงบเรียบรอยและความม่ันคงภายในประเทศ

     - กิจกรรม การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 1,464,045,100   บาท

      ในเขตนานน้ําและการรักษาความสงบเรียบรอยทางทะเล

1. งบดําเนินงาน 110,910,300     บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 103,760,800     บาท

(1)  รายการไมผูกพัน 103,760,800     บาท

1.1.2 คาใชสอย 19,127,400       บาท

(10) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 16,740,700        บาท

(10.2) คาเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะตํารวจ 16,740,700        บาท

(11) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 229,100            บาท

(12) คาซอมแซมครุภัณฑ 103,500            บาท

(13) คาซอมแซมสิ่งกอสราง 469,500            บาท

(15) คาจางเหมาบริการ 6,200               บาท

(15.3) คาใชจายในการบํารุงรักษา 6,200               บาท

เครื่องปรับอากาศ

(18) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 96,900             บาท

(18.1) การฝกอบรมสัมมนาบุคคลภายใน 96,900             บาท

(23) คาใชจายในการฝกยุทธวิธีตํารวจ 1,481,500         บาท

1.1.3 คาวัสดุ 84,633,400       บาท

(25) วัสดุสํานักงาน 213,700            บาท

(26) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 82,201,500        บาท

(28) วัสดุไฟฟาและวิทยุ 139,300            บาท

(48) วัสดุเรือตรวจการณ 2,078,900         บาท

1.2 คาสาธารณูปโภค 7,149,500        บาท

(1)  คาไฟฟา 4,210,300         บาท

(2)  คาน้ําประปา 1,485,300         บาท

(3)  คาโทรศัพท 1,318,900         บาท

(4)  คาไปรษณีย 135,000            บาท
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2. งบลงทุน 1,310,246,300   บาท

2.1 คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 1,310,246,300   บาท

2.1.1 คาครุภัณฑ 1,241,878,300   บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 449,801,000     บาท

(2) เรือตรวจการณขนาด 130 ฟุต บก.รน. ตําบลบางดวน 266,951,000      บาท

อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 ลํา

       วงเงินทั้งสิ้น 350,000,000      บาท

       ป 2563 ตั้งงบประมาณ 70,000,000        บาท

       ป 2564 ตั้งงบประมาณ 266,951,000      บาท

(5) เรือยางลาดตระเวนทางยุทธวิธีพรอมอุปกรณเคลื่อนที่แบบพิเศษ 99,600,000        บาท

บก.รน. ตําบลบางดวน อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 3 ลํา

(6) เรือทองแบนอเนกประสงคแบบเคลื่อนท่ีในภูมิประเทศจํากัด 60,000,000        บาท

บก.รน. ตําบลบางดวน อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 25 ลํา

(7) รถบรรทุก (ดีเชล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 10,250,000        บาท

2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมตํ่ากวา 110 กิโลวัตต 

ขับเคลื่อน 4 ลอ  แบบดับเบิ้ลแค็บ บก.รน. ตําบลบางดวน 

อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10 คัน

(8) อูลอย บก.รน. ตําบลบางดวน อําเภอเมืองสมุทรปราการ 13,000,000        บาท

จังหวัดสมุทรปราการ 1 อูลอย

2.1.1.3 ครุภัณฑคอมพิวเตอร 682,000           บาท

(1) ครุภัณฑคอมพิวเตอร ที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท 682,000           บาท

(1.14) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 682,000            บาท

(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) บก.รน. ตําบลบางดวน 

อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 31 เครื่อง

2.1.1.7 ครุภัณฑอาวุธ 200,000,000     บาท

(2) โครงการจัดหาปนกลพรอมอุปกรณ บก.รน. ตําบลบางดวน 200,000,000      บาท

อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 40 ชุด
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2.1.1.9 ครุภัณฑเครื่องจักรกล 97,999,000       บาท

(1) คาซอมใหญเรือตรวจการณ บก.รน. 77,000,000        บาท

ตําบลบางดวน อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

(2) คาซอมยอยเรือตรวจการณ บก.รน. 20,999,000        บาท

ตําบลบางดวน อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

2.1.1.10 ครุภัณฑอื่นๆ 493,396,300     บาท

(13) โครงการจัดหากลองตรวจการณติดเรือตํารวจน้ํา 160,000,000      บาท

บก.รน. ตําบลบางดวน อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 2 ตัว

(14) โครงการจัดหาอุปกรณระบบตรวจจับและแทรกแซงอากาศยานไรคนขับ 200,000,000      บาท

บก.รน. ตําบลบางดวน อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 2 ชุด

(21) โครงการจัดหาชุดพรอมอุปกรณดําน้ําและเครื่องมือสื่อสารใตน้ํา 133,396,300      บาท

บก.รน. ตําบลบางดวน อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 โครงการ

2.1.2 คาที่ดินและสิ่งกอสราง 68,368,000       บาท

2.1.2.1 คากอสรางอาคารที่ทําการและสิ่งกอสรางประกอบ 63,023,000       บาท

(3) อาคารที่ทําการกองบังคับการตํารวจน้ํา (สวนกลาง) 25,493,000        บาท

ตําบลบางดวน อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 หลัง

       วงเงินทั้งสิ้น 48,100,000        บาท

       ป 2563 ตั้งงบประมาณ 9,620,000         บาท

       ป 2564 ตั้งงบประมาณ 25,493,000        บาท

       ป 2565 ผูกพันประมาณ 12,987,000        บาท

(5) อาคารที่ทําการ ส.รน.6 กก.4 บก.รน. ตําบลบางสะพาน 12,510,000        บาท

อําเภอบางสะพานนอย จังหวัดประจวบคีรีขันธ 1 หลัง

(6) อาคารที่ทําการ ส.รน.1 กก.6 บก.รน. 12,510,000        บาท

ตําบลปากน้ํา อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 หลัง

(8) อาคารที่ทําการ ส.รน.4 กก.11 บก.รน. 12,510,000        บาท

ตําบลวิศิษฐ อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 1 หลัง

2.1.2.7 คากอสรางอื่นๆ 5,345,000        บาท

(1) คากอสรางอื่นๆที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 10 ลานบาท 5,345,000        บาท
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(1.4) ทาเทียบเรือ ส.รน.2 กก.7 บก.รน. 5,345,000         บาท

ตําบลรูสะมิแล  อําเภอเมืองปตตานี จังหวัดปตตานี 1 ทา

3. งบเงินอุดหนุน 42,736,600       บาท

3.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป

1) เงินอุดหนุนสถาบันที่สํานักงานตํารวจแหงชาติฝากเรียน 42,736,600        บาท

4. งบรายจายอื่น 151,900           บาท

4) คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว 151,900            บาท
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กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง (กองบังคับการตํารวจน้ํา (บก.รน.))

โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณความไมสงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต

     - กิจกรรม การเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณความไมสงบ 2,366,400        บาท

      ในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต

1. งบดําเนินงาน 2,366,400        บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 2,366,400        บาท

1.1.2 คาใชสอย 2,366,400        บาท

(1) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 2,366,400         บาท

(1.1) คาเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะตํารวจ 2,366,400         บาท



342

กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)

โครงการ การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ

     - กิจกรรม การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ 463,508,100     บาท

1. งบดําเนินงาน 121,022,000     บาท

1.1 คาตอบแทน  ใชสอยและวัสดุ 113,252,000     บาท

(1)  รายการไมผูกพัน 113,252,000     บาท

1.1.1 คาตอบแทน 3,985,200        บาท

(1) คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ          3,985,200 บาท

1.1.2 คาใชสอย 68,011,200       บาท

(2) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ         40,533,600 บาท

(2.1) คาเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะตํารวจ 40,533,600        บาท

(3) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง             192,000 บาท

(4) คาเชาทรัพยสิน             311,000 บาท

(4.1) คาเชาเครื่องถายเอกสาร 311,000            บาท

(5) คาจางเหมาบริการ             760,300 บาท

(5.1) คาจางเหมาทําความสะอาด 760,300            บาท

(7) คาใชจายในการฝกยุทธวิธีตํารวจ         26,214,300 บาท

1.1.3 คาวัสดุ 41,255,600       บาท

(8) วัสดุสํานักงาน 671,600            บาท

(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 39,274,200        บาท

(10) วัสดุไฟฟาและวิทยุ 167,900            บาท

(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร 134,300            บาท

(12) วัสดุยุทธภัณฑ 319,100            บาท

(13) วัสดุสนามและการฝก 319,100            บาท

(14) วัสดุคอมพิวเตอร 235,100            บาท

(16) วัสดุงานบานงานครัว 134,300            บาท

1.2 คาสาธารณูปโภค 7,770,000        บาท

(1)  คาไฟฟา 6,000,000         บาท

(2)  คาน้ําประปา 900,000            บาท

(3)  คาโทรศัพท 480,000            บาท
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(4)  คาไปรษณีย 240,000            บาท

(5) คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 150,000            บาท

2. งบลงทุน 242,514,000     บาท

2.1 คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 242,514,000     บาท

2.1.1 คาครุภัณฑ 554,000           บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑสํานักงาน 554,000           บาท

(1) ครุภัณฑสํานักงานท่ีมีราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท 554,000           บาท

(1.1) เครื่องเจาะกระดาษและเขาเลม แบบเจาะกระดาษและเขาเลมมือโยก 12,000             บาท

บก.ตร.มหด.รอ.904 แขวงลาดพราว เขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

(1.2) เครื่องเคลือบบัตร ขนาด A4 บก.ตร.มหด.รอ.904 2,800               บาท

แขวงลาดพราว เขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

(1.3) โตะพับอเนกประสงค บก.ตร.มหด.รอ.904 93,500             บาท

แขวงลาดพราว เขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร 50 ตัว

(1.4) เกาอี้นั่งประชุม บก.ตร.มหด.รอ.904 40,000             บาท

แขวงลาดพราว เขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร 100 ตัว

(1.5) ตูเหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก บก.ตร.มหด.รอ.904 210,000            บาท

แขวงลาดพราว เขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร 30 ตู

(1.6) เครื่องเจาะกระดาษและเขาเลม แบบเจาะกระดาษไฟฟา 20,000             บาท

และเขาเลมมือโยก บก.ตร.มหด.รอ.904 

แขวงลาดพราว เขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

(1.7) เครื่องพิมพบัตรพลาสติกแบบหนาเดียว บก.ตร.มหด.รอ.904 48,000             บาท

แขวงลาดพราว เขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

(1.8) เกาอี้นั่งทํางาน บก.ตร.มหด.รอ.904 26,600             บาท

แขวงลาดพราว เขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร 14 ตัว

(1.9) โตะประชุม บก.ตร.มหด.รอ.904 19,200             บาท

แขวงลาดพราว เขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร 1 ตัว

(1.10) ตูเหล็กบานเลื่อนกระจก 4 ฟุต บก.ตร.มหด.รอ.904 81,900             บาท

แขวงลาดพราว เขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร 21 ตู
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2.1.2 คาที่ดินและสิ่งกอสราง 241,960,000     บาท

2.1.2.1 คากอสรางอาคารที่ทําการและสิ่งกอสรางประกอบ 177,600,000     บาท

(1) โครงการอาคารที่ทําการกองบังคับการตํารวจมหาดเล็กราชวัลลภ 177,600,000      บาท

รักษาพระองค 904 กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง 

แขวงลาดพราว เขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

วงเงินทั้งสิ้น       480,000,000 บาท

ป 2563 ตั้งงบประมาณ         96,000,000 บาท

ป 2564 ตั้งงบประมาณ       177,600,000 บาท

ป 2565 ผูกพันงบประมาณ       206,400,000 บาท

2.1.2.2 คากอสรางอื่น ๆ 64,360,000       บาท

(1) โครงการกอสรางศูนยฝกทางยุทธวิธี บก.ตร.มหด.รอ.904 64,360,000        บาท

ตําบลบานใหม อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 โครงการ

วงเงินทั้งสิ้น       321,800,000 บาท

ป 2564 ตั้งงบประมาณ         64,360,000 บาท

ป 2565 ผูกพันงบประมาณ       257,440,000 บาท

3. งบรายจายอื่น 99,972,100       บาท

1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานถวายความปลอดภัยและความมั่นคง 99,972,100        บาท

ของประเทศของตํารวจกองบังคับการตํารวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค 904 

แขวงลาดพราว เขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร 
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กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง (กองบังคับการตํารวจน้ํา (บก.รน.))

โครงการ การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ

     - กิจกรรม การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย 1,728,000        บาท

      และพระบรมวงศานุวงศ

1. งบดําเนินงาน 1,728,000        บาท

1.1 คาตอบแทน  ใชสอยและวัสดุ 1,728,000        บาท

1.1.2 คาใชสอย 1,728,000        บาท

(2) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ          1,728,000 บาท

(2.1) คาเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะตํารวจ          1,728,000 บาท
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กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)

โครงการ จัดหายุทโธปกรณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

การปองกันและปราบปรามอาชญากรรมของสํานักงานตํารวจแหงชาติ

     - กิจกรรม จัดหายุทโธปกรณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 71,828,800       บาท

       การปองกันปราบปรามอาชญากรรมของสํานักงานตํารวจแหงชาติ

1. งบดําเนินงาน 172,800           บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 172,800           บาท

1.1.3 คาวัสดุ 172,800           บาท

(1) วัสดุยุทธภัณฑ 172,800            บาท

2. งบลงทุน 71,656,000       บาท

2.1 คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 71,656,000       บาท

2.1.1 คาครุภัณฑ 71,656,000       บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑอาวุธ 45,882,000       บาท

(4) โครงการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติหนาท่ี 45,882,000        บาท

ของชุดปฏิบัตกิารพิเศษ กองบังคบัการปราบปรามการคามนุษย  บก.ปคม. 

ตําบลบานใหม อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 โครงการ

2.1.1.3 ครุภัณฑอื่น ๆ 25,774,000       บาท

(4) โครงการจัดหายุทโธปกรณ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 25,774,000        บาท

ดานสืบสวน สอบสวน  ของ บก.ป.  แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ
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กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)

โครงการ การบังคับใชกฎหมาย อํานวยความยุติธรรม และบริการประชาชน

     - กิจกรรม การบังคับใชกฎหมายและบริการประชาชน 7,314,600        บาท

1. งบดําเนินงาน 7,314,600        บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 6,339,500        บาท

(1) รายการไมผูกพัน 6,339,500        บาท

1.1.1 คาตอบแทน 901,700           บาท

(1) คาอาหารทําการนอกเวลา 44,800             บาท

(4) คาตอบแทนนักจิตวิทยา 5,300               บาท

(6) คาตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา 851,600            บาท

1.1.2 คาใชสอย 4,682,300        บาท

(11) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 4,582,300         บาท

(11.1) คาเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะตํารวจ 4,582,300         บาท

(12) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 87,500             บาท

(15) คาเชาทรัพยสิน 2,000               บาท

(15.1) คาเชาเครื่องถายเอกสาร 2,000               บาท

(16) คาจางเหมาบริการ 10,500             บาท

(16.1) คาจางเหมาทําความสะอาด 10,500             บาท

1.1.3 คาวัสดุ 429,500           บาท

(38) วัสดุสํานักงาน 59,800             บาท

(39) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 355,700            บาท

(50) วัสดุอาหาร 14,000             บาท

1.1.4 งบแกปญหาในภาพรวม 326,000           บาท

1.2 คาสาธารณูปโภค 975,100           บาท
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กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)

โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและและดําเนินคดีการกระทําความผิดคามนุษย

662,500           บาท

1. งบดําเนินงาน 662,500           บาท

1.1 คาตอบแทน  ใชสอยและวัสดุ 662,500           บาท

1.1.4 งบแกปญหาในภาพรวม 662,500           บาท

 - กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการปราบปราบและดําเนินคดีการกระทําความผิด

   คามนุษยและความผิดที่เกี่ยวของ
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กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง (กองบังคับการตํารวจน้ํา (บก.รน.))

โครงการ เพ่ิมประสิทธิภาพการปราบปรามและดําเนินคดีการกระทําความผิดคามนุษย

21,422,000       บาท

1. งบดําเนินงาน 21,422,000       บาท

1.1 คาตอบแทน  ใชสอยและวัสดุ 21,422,000       บาท

1.1.2 คาใชสอย 2,283,500        บาท

(2) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 2,283,500         บาท

(2.1) คาเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะตํารวจ 2,283,500         บาท

1.1.3 คาวัสดุ 19,138,500       บาท

(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 19,138,500        บาท

 - กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและดําเนินคดีการกระทําความผิด

   ความผิดคามนุษยและความผิดที่เกี่ยวของ
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กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง (กองบังคับการตํารวจน้ํา (บก.รน.))

โครงการ ปฏิรูประบบงานตํารวจ

37,350,000       บาท

2. งบลงทุน 37,350,000       บาท

2.1 คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 37,350,000       บาท

2.1.2 คาที่ดินและสิ่งกอสราง 37,350,000       บาท

2.1.2.1 คากอสรางอาคารท่ีพกัอาศัยและส่ิงกอสรางประกอบ 35,840,000       บาท

(1) คากอสรางอาคารท่ีพกัอาศัยและส่ิงกอสรางประกอบ 35,840,000       บาท

ที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 10 ลานบาท

(1.38) เรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. ขนาด 10 คูหา ส.รน.3 กก.10 8,960,000         บาท

บก.รน. ตําบลมกุดาหาร อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1 หลัง

(1.39) เรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. ขนาด 10 คูหา ส.รน.2 กก.12 8,960,000         บาท

บก.รน. ตําบลเวียง อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 1 หลัง

(1.40) เรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว.  ขนาด 10 คูหา ส.รน.1 กก.11 8,960,000         บาท

บก.รน. ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 1 หลัง

(1.41) เรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว.  ขนาด 10 คูหา ส.รน.1 กก.5 8,960,000         บาท

บก.รน. ตําบลศรีราชา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 หลัง

2.1.2.4 คาปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งกอสรางประกอบ 1,510,000        บาท

(1) คาปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งกอสรางประกอบ 1,510,000        บาท

ที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 10 ลานบาท

(1.24) ปรับปรุงเรือนแถวชั้นประทวน และพลตํารวจชั้นประทวน 1,510,000         บาท

4 คูหา 40 หอง ส.รน.3 กก.9 บก.รน. ตําบลมะลัง อําเภอเมืองสตูล 

จังหวัดสตูล 4 หลัง

 - กิจกรรม การบริหารทรัพยากรมนุษยดานสวัสดิการที่พักอาศัย
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กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)

โครงการ ปราบปรามการคายาเสพติด

 - กิจกรรม การสกัดกั้น ปราบปราม การผลิต การคายาเสพติด 2,191,200        บาท

2. งบรายจายอื่น 2,191,200        บาท

1) คาใชจายในการปราบปรามนักคายาเสพติดและสกัดก้ัน 2,191,200        บาท

การนําเขา - สงออกยาเสพติด
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กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง (กองบังคับการตํารวจน้ํา (บก.รน.))

โครงการ ปราบปรามการคายาเสพติด

     - กิจกรรม การสกัดกั้น ปราบปราม การผลิต การคายาเสพติด 8,760,300        บาท

2. งบรายจายอื่น 8,760,300        บาท

1) คาใชจายในการปราบปรามนักคายาเสพติดและสกัดก้ัน 8,760,300        บาท

การนําเขา - สงออกยาเสพติด
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กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง (กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการทุจริต

และประพฤติมิชอบในวงราชการ (บก.ปปป.))

โครงการ สรางความเขมแข็งในการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

     - กิจกรรม การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 5,231,500        บาท

1. งบดําเนินงาน 5,231,500        บาท

1.1 คาตอบแทน  ใชสอยและวัสดุ 5,231,500        บาท

1.1.2 คาใชสอย 5,231,500        บาท

(1) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 4,560,000         บาท

(1.1) โครงการรวบรวม วิเคราะห ตรวจสอบ 4,560,000         บาท

ขอมูลการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานราชการ 

(2) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 671,500            บาท

(2.1) โครงการบูรณาการปราบปรามการทุจริต 335,800            บาท

และประพฤติมิชอบกับหนวยงานที่เก่ียวของ

ในการบังคบัใชกฎหมายดานการปราบปราม

การทุจริตและประพฤติมิชอบ

(2.2) โครงการพัฒนาคุณภาพในการอํานวย 335,700            บาท

ความยุติธรรมเพื่อความโปรงใสและเปนธรรม
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29 กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.) 2,001,128,600 บาท

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 436,800 บาท

 - รายการบุคลากรภาครัฐ 436,800 บาท

2. ผลผลิต การรักษาความสงบเรียบรอยและความม่ันคงภายในประเทศ 1,108,146,800 บาท

 - กิจกรรม การปองกัน ปราบปราม สืบสวนผูผลิตและ 1,108,146,800   บาท

   ผูคายาเสพติด

3. โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณความไมสงบในเขต 714,000           บาท

   จังหวัดชายแดนภาคใต

    - กิจกรรม การเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ 714,000            บาท

      ความไมสงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต

4. โครงการปฏิรูประบบงานตํารวจ 29,735,000       บาท

    - กิจกรรม การบริหารทรัพยากรมนุษยดานสวัสดิการ 29,735,000        บาท

  ที่พักอาศัย

5. โครงการ สรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติด 200,681,700     บาท

 - กิจกรรม การสรางภูมิคุมกันในกลุมเปาหมายระดับ 200,681,700      บาท

   โรงเรียนประถมศกึษาและมัธยมศึกษาหรือเทียบเทา

6. โครงการ ปราบปรามการคายาเสพติด 661,414,300     บาท

 - กิจกรรม การสกัดก้ัน ปราบปราม การผลิต การคา 661,414,300      บาท

   ยาเสพติด
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กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.)

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

 - รายการบุคลากรภาครัฐ 436,800           บาท

1. งบบุคลากร 436,800           บาท

1.2 คาตอบแทนพนกังานราชการ 436,800           บาท

1.2.1 คาตอบแทนพนกังานราชการ 436,800           บาท

(1) คาตอบแทนพนักงานราชการ 2 อัตรา 436,800            บาท
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กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.)

ผลผลิต การรักษาความสงบเรียบรอยและความม่ันคงภายในประเทศ

   - กิจกรรม การปองกัน ปราบปราม สืบสวนผูผลิตและผูคายาเสพติด 1,108,146,800   บาท

1. งบดําเนินงาน 56,749,700       บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 48,259,900       บาท

(1) รายการไมผูกพัน 48,259,900       บาท

1.1.1 คาตอบแทน 4,201,600        บาท

(2) คาตอบแทนคุมครองพยาน 123,700            บาท

(3) คาตอบแทนนักจิตวิทยา 20,600              บาท

(5) คาตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา 1,418,100         บาท

(6) คาตอบแทนลามแปล 2,639,200         บาท

1.1.2 คาใชสอย 23,873,900       บาท

(10) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 12,452,800        บาท

(10.2) คาเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะตํารวจ 12,452,800        บาท

(11) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 4,243,600         บาท

(12) คาซอมแซมครุภัณฑ 602,100            บาท

(13) คาซอมแซมสิ่งกอสราง 817,400            บาท

(14) คาเชาทรัพยสิน 836,000            บาท

      (14.1) คาเชาเครื่องถายเอกสาร 836,000            บาท

(15) คาจางเหมาบริการ 1,491,500         บาท

      (15.2) คาจางเหมาทําความสะอาด 1,491,500         บาท

(17) คาประกันภัยรถยนตราชการ 71,500              บาท

(18) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 2,659,000         บาท

      (18.1) การฝกอบรมสัมมนาบุคคลภายใน 2,659,000         บาท

(23) คาใชจายในการฝกยุทธวิธีตํารวจ 700,000            บาท

1.1.3 คาวัสดุ 18,760,400       บาท

(25) วัสดุสํานักงาน 131,900            บาท

(26) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 8,321,800         บาท

(27) วัสดุยานพาหนะและขนสง 351,800            บาท

(28) วัสดุไฟฟาและวิทยุ 879,700            บาท
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(29) วัสดุโฆษณาและเผยแพร 65,500              บาท

(30) วัสดุยุทธภัณฑ 791,700            บาท

(33) วัสดุคอมพิวเตอร 33,600              บาท

(36) วัสดุอาหาร 263,900            บาท

(41) วัสดุงานบานงานครัว 18,300              บาท

(42) วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 7,840,700         บาท

(44) วัสดุหนังสือ วารสาร และตํารา 61,500              บาท

1.1.4 งบแกปญหาในภาพรวม 1,424,000        บาท

1.2 คาสาธารณูปโภค 8,489,800        บาท

(1) คาไฟฟา 2,610,300         บาท

(2) คาน้ําประปา 761,800            บาท

(3) คาโทรศัพท 2,397,900         บาท

(4) คาไปรษณีย 403,500            บาท

(5) คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 2,316,300         บาท

2. งบลงทุน 1,051,397,100   บาท

2.1 คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 1,051,397,100   บาท

2.1.1 คาครุภัณฑ 1,046,097,100   บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑสํานักงาน 1,968,000        บาท

(1) ครุภัณฑสํานักงานท่ีมีราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท 1,968,000        บาท

    (1.1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง) แบบตั้งพื้น 57,200              บาท

    หรือแบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู  บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน 

    เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง

    (1.2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง) แบบตั้งพื้น 453,600            บาท

    หรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน 

    เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 14 เครื่อง

    (1.3) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง) แบบตั้งพื้น 42,300              บาท

    หรือแบบแขวน ขนาด 32,000 บีทียู บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน 

    เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง
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    (1.4) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง) แบบตั้งพื้น 94,000              บาท

    หรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน 

    เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง

    (1.5) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง) แบบตั้งพื้น 426,400            บาท

    หรือแบบแขวน ขนาด 44,000 บีทียู บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน 

    เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 8 เครื่อง

    (1.6) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง) แบบตั้งพื้น 114,000            บาท

    หรือแบบแขวน ขนาด 50,000 บีทียู บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน 

    เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง

    (1.7) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง) แบบตั้งพื้น 266,000            บาท

    หรือแบบแขวน ขนาด 60,000 บีทียู บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน 

    เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 4 เครื่อง

    (1.8) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง)  84,000              บาท

    แบบติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน 

    เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 4 เครื่อง

    (1.9) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง)  120,000            บาท

    แบบติดผนัง ขนาด 15,000 บีทียู บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน  

    เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 6 เครื่อง

    (1.10) ตูเหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ 14,000              บาท

    กรุงเทพมหานคร 2 ตู

    (1.11) ตูเหล็ก แบบ 2 บาน บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ 121,000            บาท

    กรุงเทพมหานคร 22 ตู

    (1.12) โตะทํางาน แบบมีลิ้นชัก ขนาด 120x60x75 ซม. บช.ปส. 91,500              บาท

    แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 15 ตัว

    (1.17) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง)  84,000              บาท

    แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่

    เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 3 เครื่อง

2.1.1.2 ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 24,450,300       บาท

(1) ครุภัณฑยานพาหนะและขนสงที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท  22,880,000       บาท
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    (1.1) รถนั่งสวนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไมเกิน 1,800 ซีซี หรือ 18,620,000        บาท

    กําลังเคร่ืองยนตสูงสุดไมต่ํากวา 85 กิโลวัตต บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน 

    เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 20 คัน

    (1.2) รถนั่งสวนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไมเกิน 1,600 ซีซี 740,000            บาท

    หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 65 กิโลวัตต บช.ปส. 

    แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 คัน

    (1.3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ 829,000            บาท

    ไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมตํ่ากวา 

    110 กิโลวัตตขับเคลื่อน 4 ลอ แบบมีชองวางหลังคนขับ บช.ปส. 

    แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 คัน

    (1.4) รถจักรยานยนต  ขนาด 250 ซีซี บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน 1,050,000         บาท

    เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 7 คัน

    (1.5) รถจักรยานยนต  ขนาด 120 ซีซี บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน 1,641,000         บาท

    เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 30 คัน

(3) รถยนตบรรทุกอเนกประสงค ขนาด 3 ตัน 6 ลอ พรอมอุปกรณ 1,570,300         บาท

เครื่องยนตดเีซล 4 สูบ 4 จังหวะ แบบคอมมอนเรล หรือ เครื่องยนต

มีกําลังสงูสดุไมนอยกวา 105 กิโลวัตต บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน 

เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 คัน

2.1.1.3 ครุภัณฑคอมพิวเตอร 745,607,900     บาท

(1) ครุภัณฑคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท 7,847,900        บาท

    (1.1) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 2,728,000         บาท

    (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน 

    เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 124 เครื่อง

    (1.2) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพขนาด 391,000            บาท

    ไมนอยกวา 19 นิ้ว) บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ 

    กรุงเทพมหานคร 23 เครื่อง

    (1.3) เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล บช.ปส. 1,848,000         บาท

    แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 84 เครื่อง



361

    (1.4) เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank 12,900              บาท

    Printer) บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 3 เครื่อง

    (1.5) เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1 801,000            บาท

    (28 หนา/นาท)ี บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 90 เครื่อง

    (1.6) เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 2 300,000            บาท

    (38 หนา/นาท)ี บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 

    20 เครื่อง

    (1.7) เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ LED สี บช.ปส. 465,000            บาท

    แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 31 เครื่อง

    (1.8) สแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนยบริการ แบบที่ 2 377,000            บาท

    บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 13 เครื่อง

    (1.9) สแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนยบริการ แบบที่ 1 85,000              บาท

    บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 5 เครื่อง

    (1.10) อุปกรณปองกันเครือขาย (Next Generation Firewall) 480,000            บาท

    แบบที่ 1 บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 2 ชุด

    (1.11) อุปกรณกระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ชอง 360,000            บาท

    บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน  เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 3 เครื่อง

(2) โครงการจัดหาเครื่องเอ็กซเรยตรวจคนยาเสพติด 505,810,000      บาท

บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 3 เครื่อง

  วงเงินทั้งสิ้น       813,428,000 บาท

  ป 2562 ตั้งงบประมาณ 167,205,000 บาท

  ป 2563 ตั้งงบประมาณ 140,413,000 บาท

  ป 2564 ตั้งงบประมาณ       505,810,000 บาท

(4) ปรับปรุงประสิทธิภาพชุดคนหาตําแหนงโทรศัพทมือถือ 18,450,000        บาท

บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

(5) โครงการบูรณาการและแลกเปลี่ยนขอมูลดานการขาว บช.ปส. 12,000,000        บาท

 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

(6) โครงการจัดซื้อระบบครุภัณฑเครือขายคอมพิวเตอรเช่ือมโยง 11,500,000        บาท

พรอมอุปกรณ ประกอบอาคารกองกํากับการปฏิบัติการพิเศษ บช.ปส. 

แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  1 โครงการ
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(7) ชุดเขาถึงขอมูลขาวสารอิเล็กทรอนิกสในระบบเครือขาย 190,000,000      บาท

Cyber Intelligence บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ 

กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

2.1.1.5 ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 2,278,500        บาท

(1) ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพรที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท  2,278,500        บาท

    (1.1) กลองถายภาพ ระบบดิจิตอล ความละเอียด 20 ลานพิกเซล 193,000            บาท

    บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10 ตัว

    (1.2) กลองถายภาพดิจิตอล พรอมเลนสซูม บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน 1,700,000         บาท

    เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 17 ตัว

    (1.3) กลองถายวีดีโอ พรอมอุปกรณ บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน 198,000            บาท

    เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 6 ชุด

    (1.4) เครื่องมัลติมีเดยีโปรเจคเตอร ระดับ XGA ขนาด 4,500  187,500            บาท

    ANSI Lumens บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ 

    กรุงเทพมหานคร 3 เครื่อง

2.1.1.6 ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 3,550,000        บาท

(2) โครงการจัดซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟา ขนาด 500 กิโลวัตต ประจํา 3,550,000         บาท

อาคาร 1 บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 

1 โครงการ

2.1.1.7 ครุภัณฑอาวุธ 8,317,200        บาท

(1) ครุภัณฑอาวุธที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท  8,317,200        บาท

    (1.1) เสื้อเกราะออนปองกันกระสุน ระดับ 3A บช.ปส. 8,317,200         บาท

    แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 348 ตัว

2.1.1.8 ครุภัณฑวิทยาศาสตร 890,200           บาท

(1) ครุภัณฑวิทยาศาสตรที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท  890,200           บาท

    (1.1) เครื่องบันทึกรังสีประจําตัวบุคคล แบบพกพา ชนิดอานคาไดทันที 878,400            บาท

    (Personal Dosimeter / Pocket Dose Meter) บช.ปส. 

    แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 24 ชุด
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    (1.2) เครื่องชั่งดิจิตอล (สําหรับชั่งของกลาง) ขนาดไมเกิน 4,000 กรัม 10,000              บาท

    บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง

    (1.3) เครื่องชั่งน้ําหนัก (สําหรับชั่งของกลาง) ขนาดไมเกิน 60 กิโลกรัม 1,800               บาท

    บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

2.1.1.10 ครุภัณฑอื่นๆ 259,035,000     บาท

(1) ครุภัณฑอื่นๆ ที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท  34,800,000       บาท

    (1.3) โครงการติดตามตรวจสอบตําแหนงและเสนทางรถยนต 15,000,000        บาท

    ดวยสัญญาณดาวเทียม บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ 

    กรุงเทพมหานคร  50 ชุด

    (1.4) ชุดวิเคราะหปายทะเบียนรถยนตแบบเคลื่อนที่  บช.ปส. 19,800,000        บาท

    แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 20 ชุด

(4) เครื่องถอดรหัสและถายโอนขอมูลโทรศัพทมือถือ บช.ปส. 26,400,000        บาท

แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 22 ชุด

(5) เครื่องปมน้ําสําหรับอาคารบานพักอิสระ บช.ปส. 6,000,000         บาท

แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 4 ระบบ

(6) ปรับปรุงหองแมขายคอมพิวเตอรศนูยสกัดก้ันการลําเลียงยาเสพติด 9,095,000         บาท

(Server Room) บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

(7) ปรับปรุงหองควบคุมเครือขายและรักษาความปลอดภัย บช.ปส. 15,000,000        บาท

แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

(8) โครงการอุปกรณเสริมประสิทธิภาพ กองกํากับการปฏิบัติการพิเศษ 1,790,000         บาท

บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

(9)โครงการติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) พรอมอุปกรณ 7,950,000         บาท

ระบบควบคุม โดยรอบกองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด  

บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

(10) เครื่องตรวจสารเสพติดชนิดมือถือ บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน 98,000,000        บาท

เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 35 เครื่อง

(11) เครื่องเอ็กซเรยคนหายาเสพติดแบบพกพา บช.ปส.  60,000,000        บาท

แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 15 เครื่อง
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2.1.2 คาที่ดินและสิ่งกอสราง 5,300,000        บาท

2.1.2.7 คากอสรางอื่นๆ 5,300,000        บาท

(1) คากอสรางอื่นๆที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 10 ลานบาท 5,300,000        บาท

    (1.1) โครงการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียและกําจัดกลิ่น  5,300,000         บาท

    ภายในอาคาร บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ 

    กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ
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กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.)

โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณความไมสงบในเขต

จังหวัดชายแดนใต

   - กิจกรรม การเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณความไมสงบ 714,000           บาท

      ในเขตจังหวัดชายแดนใต

1. งบดําเนินงาน 714,000           บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 714,000           บาท

1.1.2 คาใชสอย 714,000           บาท

(1) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 714,000            บาท

(1.1) คาเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะตํารวจ     714,000            บาท
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กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.)

โครงการปฏิรูประบบงานตํารวจ

   - กิจกรรม การบริหารทรัพยากรมนุษยดานสวัสดิการที่พักอาศัย 29,735,000       บาท

2. งบลงทุน

2.1 คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 29,735,000       บาท

2.1.2 คาที่ดินและสิ่งกอสราง 29,735,000       บาท

2.1.2.4 คาปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งกอสรางประกอบ 29,735,000       บาท

(3) โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารและจัดหาลิฟทโดยสารทดแทน 29,735,000        บาท

ของเดมิ อาคารบานพักอิสระ กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด

แขวงทาแรง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 แหง
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กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.)

โครงการ สรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติด

   - กิจกรรม การสรางภูมิคุมกันในกลุมเปาหมายระดับโรงเรียนประถมศึกษา 200,681,700     บาท

      และมัธยมศึกษาหรือเทียบเทา

1. งบรายจายอื่น 200,681,700     บาท

1) คาใชจายโครงการการศกึษาเพ่ือตอตานการใชยาเสพติด 109,297,700      บาท

   ในเดก็นักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย)

2) คาใชจายโครงการตํารวจประสานโรงเรียน 7,000,000         บาท

3) คาใชจายโครงการดําเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแกไขปญหายาเสพติด 84,384,000        บาท

แบบครบวงจรตามยุทธศาสตรชาติ
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กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.)

โครงการ ปราบปรามการคายาเสพติด 661,414,300     บาท

   - กิจกรรม การสกัดกั้น ปราบปราม การผลิต การคายาเสพติด 661,414,300     บาท

1. งบลงทุน 278,121,800     บาท

1.1 คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 278,121,800     บาท

1.1.1 คาครุภัณฑ 278,121,800     บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑคอมพิวเตอร 278,121,800     บาท

(1) ครุภัณฑคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท 278,121,800     บาท

(1.1) license เครื่องถอดรหัสขอมูลโทรศัพทมือถือชนิดพกพา 2,824,800         บาท

สําหรับทดแทน 3 ป บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ 

กรุงเทพมหานคร 4 ชุด

(1.2) license เครื่องถอดรหัสขอมูลโทรศัพทมือถือชนิดพกพา 2,824,800         บาท

สําหรับทดแทน 1 ป บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ 

กรุงเทพมหานคร 12 ชุด

(1.3) license เครื่องถอดรหัสขอมูลโทรศัพทมือถือชนิดประจําที่  7,768,200 บาท

สําหรับทดแทน 3 ป บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ 

กรุงเทพมหานคร 11 ชุด

(1.4) license เครื่องถอดรหัสขอมูลโทรศัพทมือถือชนิดประจําที่ 2,354,000 บาท

สําหรับทดแทน 1 ป บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ 

กรุงเทพมหานคร 10 ชุด

(1.5) โครงการติดตั้งระบบกลองอานแผนปายทะเบียนอัตโนมัติ  99,330,000 บาท

(License Plate) พื้นที่ภาคเหนือ บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ 

กรุงเทพมหานคร 138 จุด

(1.6) โครงการติดตั้งระบบกลองอานแผนปายทะเบียนอัตโนมัติ  90,750,000 บาท

(License Plate) พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บช.ปส. 

แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 125 จุด

(1.7) โครงการติดตั้งระบบกลองอานแผนปายทะเบียนอัตโนมัติ 

(License Plate) พื้นที่ภาคใต บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน 

เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  จํานวน 97 จุด 72,270,000 บาท
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2. งบรายจายอื่น 383,292,500     บาท

1) คาใชจายในการปราบปรามนักคายาเสพติดและสกัดก้ัน 383,292,500 บาท

การนําเขา - สงออกยาเสพติด



370



371

30 กองบัญชาการตํารวจสันติบาล (บช.ส.) 567,105,000     บาท

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 921,200           บาท

   - รายการบุคลากรภาครัฐ 921,200            บาท

2. ผลผลิต การรักษาความสงบเรียบรอยและความม่ันคง 304,749,600     บาท

   - กิจกรรม การดําเนินการดานการขาวที่มีผลกระทบ 304,749,600      บาท

     ตอความมั่นคงของประเทศและการรักษาความปลอดภัย

     บุคคลสําคัญ

3. โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ 816,000           บาท

   ความไมสงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต

   - กิจกรรม การเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ 816,000            บาท

     ความไมสงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต

4. โครงการ การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริยและ 4,697,400        บาท

พระบรมวงศานุวงศ

   - กิจกรรม การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริยและ 4,697,400         บาท

     พระบรมวงศานุวงศ

5. โครงการ จัดหายุทโธปกรณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 243,832,000     บาท

   การปฏิบัติงาน การปองกันและปราบปรามอาชญากรรม 

   ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ

   - กิจกรรม จัดหายุทโธปกรณเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 243,832,000      บาท

     การปฏิบัตงิาน การปองกันและปราบปรามอาชญากรรม 

     ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ

6. โครงการ ปฏิรูประบบงานตํารวจ 12,088,800       บาท

   - กิจกรรม การบริหารทรัพยากรมนุษยดานสวัสดิการ 12,088,800        บาท

ที่พักอาศัย

   ภายในประเทศ
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กองบัญชาการตํารวจสันติบาล (บช.ส.)

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

     - รายการบุคลากรภาครัฐ 921,200           บาท

1. งบบุคลากร 921,200           บาท

1.2 คาตอบแทนพนกังานราชการ 921,200           บาท

(1) คาตอบแทนพนักงานราชการ 6 อัตรา 855,200            บาท

(2) เงินชวยเหลือการครองชีพพนักงานราชการ 66,000             บาท
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กองบัญชาการตํารวจสันติบาล (บช.ส.)

ผลผลิต การรักษาความสงบเรียบรอยและความม่ันคงภายในประเทศ

     - กิจกรรม การดําเนนิการดานการขาวที่มีผลกระทบตอความมั่นคง 304,749,600     บาท

       ของประเทศและการรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ

1. งบดําเนินงาน 149,910,500     บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 136,639,300     บาท

(1) รายการไมผูกพัน 136,639,300     บาท

1.1.1 คาตอบแทน 10,335,200       บาท

(8) คาตอบแทนปฏิบัตงิานนอกเวลา 10,335,200        บาท

1.1.2 คาใชสอย 106,708,300     บาท

(10) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ         67,165,200 บาท

(10.2) คาเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะตํารวจ         67,165,200 บาท

(11) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 2,232,900         บาท

(12) คาซอมแซมครุภัณฑ 373,800            บาท

(13) คาซอมแซมสิ่งกอสราง 1,100,100         บาท

(14) คาเชาทรัพยสิน 983,600            บาท

(14.1) คาเชาเครื่องถายเอกสาร             983,600 บาท

(18) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม             155,500 บาท

(18.1) การฝกอบรมสัมมนาบุคคลภายใน             155,500 บาท

(23) คาใชจายในการฝกยุทธวิธีตํารวจ 1,634,800         บาท

(24) คาปฏิบัติงานดานการขาวความมั่นคง 33,062,400        บาท

1.1.3 คาวัสดุ 19,595,800       บาท

(25) วัสดุสํานักงาน 1,239,600         บาท

(26) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 16,774,300        บาท

(27) วัสดุยานพาหนะและขนสง 245,100            บาท

(28) วัสดุไฟฟาและวิทยุ 69,400             บาท

(29) วัสดุโฆษณาและเผยแพร 81,700             บาท

(33) วัสดุคอมพิวเตอร 155,000            บาท

(35) วัสดุแบบพิมพ 967,600            บาท

(41) วัสดุงานบานงานครัว 63,100             บาท
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1.2 คาสาธารณูปโภค 13,271,200       บาท

(1) คาไฟฟา 7,534,500         บาท

(2) คาน้ําประปา 759,500            บาท

(3) คาโทรศัพท 2,248,400         บาท

(4) คาไปรษณีย 209,400            บาท

(6) คาสาธารณูปโภคอื่นๆ   2,519,400         บาท

     145,667,100 บาท

2.1 คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 145,667,100     บาท

2.1.1 คาครุภัณฑ 26,828,700       บาท

2.1.1.3 ครุภัณฑคอมพิวเตอร 23,441,800       บาท

(3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณถายโอนขอมูล 23,441,800        บาท

โทรศพัทมือถือ บช.ส. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

2.1.1.10 ครุภัณฑอื่น ๆ 3,386,900        บาท

(1) ครุภัณฑอ่ืน ๆที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท 554,700           บาท

(1.1) โครงการจัดซื้อครุภัณฑประจําหองประชุม บช.ส.  554,700            บาท

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

(2) โครงการไมก้ันอิเล็กทรอนิกสตรวจสอบการ เขา - ออก 1,626,400         บาท

และเปลี่ยนเหล็กแหลมดักลอยานพาหนะประตูทางออก 

สํานักงานตํารวจแหงชาติ (บก.ส.3) แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

(3) โครงการรักษาความปลอดภัยสถานที่ทําการ บก.ส.1 1,205,800         บาท

แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

2. งบลงทุน
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2.1.2 คาที่ดินและสิ่งกอสราง 118,838,400     บาท

2.1.2.1 คากอสรางอาคารที่ทําการและสิ่งกอสรางประกอบ 111,167,000     บาท

(2) โครงการกอสรางอาคารที่ทําการกองบัญชาการตํารวจสันติบาล 95,161,500        บาท

แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

วงเงินทั้งสิ้น 472,970,000      บาท

เงินงบประมาณ 472,970,000      บาท

ป 2563 ตั้งงบประมาณ 94,594,000        บาท

ป 2564 ตั้งงบประมาณ 95,161,500        บาท

ป 2565 ผูกพันงบประมาณ 131,391,100      บาท

ป 2566 ผูกพันงบประมาณ 151,823,400      บาท

(4) โครงการกอสรางอาคารศูนยบริการประชาชน 16,005,500        บาท

พรอมสวนประกอบ บช.ส. แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ 

กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

วงเงินทั้งสิ้น 45,730,000        บาท

เงินงบประมาณ 45,730,000        บาท

ป 2564 ตั้งงบประมาณ 16,005,500        บาท

ป 2565 ผูกพันงบประมาณ 29,724,500        บาท

2.1.2.4 คาปรับปรุงสิ่งกอสรางอื่น 4,000,000        บาท

(1) คาปรับปรุงส่ิงกอสรางอ่ืนที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 10 ลานบาท 4,000,000        บาท

4,000,000         บาท

แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

(1.1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสนามยิงปน ศพข.บช.ส.
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2.1.2.5 คาปรับปรุงอาคารที่ทําการและสิ่งกอสรางประกอบ 3,671,400        บาท

(1) คาปรับปรุงอาคารที่ทําการและสิ่งกอสรางประกอบที่มีราคา 3,671,400        บาท

ตอหนวยต่ํากวา 10 ลานบาท

660,000            บาท

ตําบลวังไผ อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 แหง

2,085,000         บาท

499,400            บาท

จังหวัดพะเยา 1 แหง

427,000            บาท

9,172,000        บาท

8) โครงการสรางจิตสํานึกตอสถาบันพระมหากษัตริย 9,172,000         บาท

4. งบรายจายอื่น

(1.1) ปรับปรุงอาคารหนวยตํารวจสันตบิาลจังหวัดชุมพร

(1.2) ปรับปรุงอาคารที่ทําการ กก.6 บก.ส.3 แขวงปทุมวัน

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 แหง

(1.3) ปรับปรุงอาคารและจัดหาครุภัณฑสํานักงานประจําหนวย

ตํารวจสันติบาลจังหวัดพะเยา ตําบลเวียง อําเภอเมืองพะเยา

(1.4) ปรับปรุงอาคารหนวยตํารวจสันตบิาลจังหวัดตาก

ตําบลหนองหลวง อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 แหง
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กองบัญชาการตํารวจสันติบาล (บช.ส.)

โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณความไมสงบ

ในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต

     - กิจกรรม การเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณความไมสงบ 816,000           บาท

       ในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต

1. งบดําเนินงาน 816,000           บาท

1.1 คาตอบแทน  ใชสอยและวัสดุ 816,000           บาท

(1) รายการไมผูกพัน 816,000           บาท

1.1.2 คาใชสอย 816,000           บาท

(1) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 816,000            บาท

(1.1) คาเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะตํารวจ 816,000            บาท
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กองบัญชาการตํารวจสันติบาล (บช.ส.)

โครงการ การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ

     - กิจกรรม การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ 4,697,400        บาท

1. งบดําเนินงาน 4,697,400        บาท

1.1 คาตอบแทน  ใชสอยและวัสดุ 4,697,400        บาท

(1) รายการไมผูกพัน 4,697,400        บาท

1.1.2 คาใชสอย 3,993,600        บาท

(2) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ          3,993,600 บาท

(2.1) คาเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะตํารวจ 3,993,600         บาท

1.1.3 คาวัสดุ 703,800           บาท

(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 703,800            บาท
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กองบัญชาการตํารวจสันติบาล (บช.ส.)

โครงการ จัดหายุทโธปกรณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

การปองกันและปราบปรามอาชญากรรม ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ

     - กิจกรรม จัดหายุทโธปกรณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 243,832,000     บาท

       การปองกันปราบปรามอาชญากรรม ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ

2. งบลงทุน 243,832,000     บาท

2.1 คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 243,832,000     บาท

2.1.1 คาครุภัณฑ 243,832,000     บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑอื่นๆ 243,832,000     บาท

(3) โครงการจัดหาเครื่องมือพิเศษเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 243,832,000      บาท

การสืบสวนหาขาวคนหาสัญญาณการสื่อสาร บก.ส. 2  

แขวงอนุสาวรีย เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ
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กองบัญชาการตํารวจสันติบาล (บช.ส.)

โครงการ ปฏิรูประบบงานตํารวจ

     - กิจกรรม การบริหารทรัพยากรมนุษยดานสวัสดิการที่พักอาศัย 12,088,800       บาท

2. งบลงทุน 12,088,800       บาท

2.1 คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 12,088,800       บาท

2.1.2 คาที่ดินและสิ่งกอสราง 12,088,800       บาท

2.1.2.4 คาปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งกอสรางประกอบ 12,088,800       บาท

(4) ปรับปรุงตอเตมิอาคารบานพักอิสระ บช.ส. (วัชรพล) 12,088,800        บาท

แขวงทาแรง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 แหง
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31 สํานักงานตรวจคนเขาเมือง (สตม.) 247,749,500  บาท

1. ผลผลิต การรักษาความสงบเรียบรอยและความม่ันคงภายในประเทศ 66,685,000    บาท

    - กิจกรรม การตรวจสอบ คัดกรอง ปราบปราม 66,615,800        บาท

    คนตางดาวที่ไมพึงปรารถนา

    - กิจกรรม การปราบปรามการกระทําผิดเก่ียวกับทรัพยากร 69,200             บาท

    ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

2. โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณความไมสงบ 3,089,400     บาท

   ในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต

    - กิจกรรม การเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ 3,089,400         บาท

    ความไมสงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต

3. โครงการ การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ 421,200        บาท

    - กิจกรรม การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริยและ 421,200            บาท

    พระบรมวงศานุวงศ

4. โครงการ ปฏิรูประบบงานตํารวจ 177,179,500  บาท

    - กิจกรรม การบริหารทรัพยากรมนุษยดานสวัสดิการ 177,179,500      บาท

   ที่พักอาศัย

5. โครงการ ปราบปรามการคายาเสพติด 374,400        บาท

    - กิจกรรม การสกัดก้ัน ปราบปราม การผลิต 374,400            บาท

การคายาเสพติด
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สํานักงานตรวจคนเขาเมือง (สตม.)

ผลผลิต การรักษาความสงบเรียบรอยและความม่ันคงภายในประเทศ

     - กิจกรรม การตรวจสอบ คัดกรอง ปราบปรามคนตางดาวที่ไมพึงปรารถนา 66,615,800    บาท

1. งบดําเนินงาน 66,615,800    บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 47,745,400    บาท

1.1.1 คาตอบแทน 1,205,200     บาท

(5) คาตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา 1,205,200      บาท

1.1.2 คาใชสอย 13,753,300    บาท

(10) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 7,627,400      บาท

(10.3) คาเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะตํารวจ 7,627,400         บาท

(12) คาซอมแซมครุภัณฑ 92,000          บาท

(13) คาซอมแซมสิ่งกอสราง 632,800        บาท

(14) คาเชาทรัพยสิน 606,100        บาท

(14.1) คาเชาเครื่องถายเอกสาร 606,100            บาท

(15) คาจางเหมาบริการ 4,113,600      บาท

(15.5) คาจางเหมาบริการพาหนะเพื่อ 4,113,600         บาท

ดําเนินการสงคนตางดาวออกนอกราชอาณาจักร

(18) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 681,400        บาท

(18.2) การฝกอบรมสัมมนาบุคคลภายใน 681,400            บาท

1.1.3 คาวัสดุ 31,421,900    บาท

(25) วัสดุสํานักงาน 1,940,600      บาท

(26) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 12,443,800    บาท

(28) วัสดุไฟฟาและวิทยุ 8,400            บาท

(29) วัสดุโฆษณาและเผยแพร 40,700          บาท

(33) วัสดุคอมพิวเตอร 9,000            บาท

(51) วัสดุยาและเวชภัณฑ 43,200          บาท

(52) วัสดุอาหารผูตองหา/ผูตองกัก 16,936,200    บาท

1.1.4 งบแกปญหาในภาพรวม 1,365,000     บาท
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1.2 คาสาธารณูปโภค 18,870,400    บาท

1.2.1 คาสาธารณูปโภค 18,870,400    บาท

(1) คาไฟฟา 7,438,200      บาท

(2) คาน้ําประปา 2,605,600      บาท

(3) คาโทรศัพท 6,348,800      บาท

(4) คาไปรษณีย 1,400,300      บาท

(5) คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 1,077,500      บาท
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สํานักงานตรวจคนเขาเมือง (สตม.)

ผลผลิต การรักษาความสงบเรียบรอยและความม่ันคงภายในประเทศ

   - กิจกรรม การปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 69,200         บาท

1. งบดําเนินงาน 69,200         บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 69,200         บาท

1.1.1 คาตอบแทน 24,200         บาท

(1) คาอาหารทําการนอกเวลา 24,200          บาท

1.1.3 คาวัสดุ 45,000         บาท

(25) วัสดุสํานักงาน 45,000          บาท
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สํานักงานตรวจคนเขาเมือง (สตม.)

โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณความไมสงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต

   - กิจกรรม การเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณความไมสงบ 3,089,400     บาท

      ในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต

1. งบดําเนินงาน 3,089,400     บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 3,089,400     บาท

(1) รายการไมผูกพัน 3,089,400     บาท

1.1.2 คาใชสอย 3,089,400     บาท

(1) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 3,089,400      บาท

(1.1) คาเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะตํารวจ 3,089,400         บาท
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สํานักงานตรวจคนเขาเมือง (สตม.)

โครงการ การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ

   - กิจกรรม การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ 421,200        บาท

1. งบดําเนินงาน 421,200        บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 421,200        บาท

(1) รายการไมผูกพัน 421,200        บาท

1.1.2 คาใชสอย 421,200        บาท

(2) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 421,200        บาท

(2.1) คาเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะตํารวจ 421,200            บาท
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สํานักงานตรวจคนเขาเมือง (สตม.)

โครงการ ปฏิรูประบบงานตํารวจ

   - กิจกรรม การบริหารทรัพยากรมนุษยดานสวัสดิการที่พักอาศัย 177,179,500  บาท

2. งบลงทุน 177,179,500  บาท

2.1 คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 177,179,500  บาท

2.1.2 คาที่ดินและสิ่งกอสราง 177,179,500  บาท

2.1.2.1 คากอสรางอาคารท่ีพกัอาศัยและส่ิงกอสรางประกอบ 177,179,500  บาท

(24) แฟลต 5 ชั้น 40 ครอบครัว (ใตถุนโลง) บก.ตม.4 28,527,000    บาท

ตําบลสําราญ อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน

 1 หลัง

(27) แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ใตถุนโลง) 23,000,000    บาท

ตม.ทอ.หาดใหญ ตําบลทุงตําเสา อําเภอหาดใหญ

จังหวัดสงขลา 1 หลัง

(28) แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ใตถุนโลง) 23,500,000    บาท

ตม.จว.สงขลา ตําบลปาดังเบซาร อําเภอสะเดา

จังหวัดสงขลา 1 หลัง

(29) แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ใตถุนโลง) 23,000,000    บาท

ตม.จว.ราชบุรี ตําบลเขาแรง อําเภอเมืองราชบุรี

จังหวัดราชบุรี 1 หลัง

(30) อาคารพักอาศัย 54 ครอบครัว สูง 7 ชั้น พรอม 41,000,000    บาท

สวนประกอบ ตม.จว.ปทุมธานี ตําบลสวนพริกไทย

อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง

(31) แฟลต 5 ชั้น 50 ครอบครัว (ไมมีใตถุน) 38,152,500    บาท

ตม.จว.สมุทรสาคร ตําบลบางโทรัด อําเภอเมือง

สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 หลัง
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สํานักงานตรวจคนเขาเมือง (สตม.)

โครงการ ปราบปรามการคายาเสพติด

   - กิจกรรม การสกัดกั้น ปราบปราม การผลิต การคายาเสพติด 374,400        บาท

2. งบรายจายอื่น 374,400        บาท

    1) คาใชจายในการปราบปรามนักคายาเสพติดและสกัดก้ัน 

     การนําเขา - สงออกยาเสพติด 374,400        บาท
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32 กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.) 3,112,300,300   บาท

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 11,803,500       บาท

   - รายการบุคลากรภาครัฐ 11,803,500        บาท

2. ผลผลิต การรักษาความสงบเรียบรอยและความม่ันคง 2,399,273,600   บาท

   - กิจกรรม การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดน 2,399,073,200   บาท

   - กิจกรรม การปราบปรามการกระทําผิดเก่ียวกับ 143,400            บาท

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

   - กิจกรรม การปองกัน ปราบปราม สืบสวนผูผลิตและ 57,000             บาท

ผูคายาเสพติด

3. โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ 90,748,000       บาท

   ความไมสงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต

   - กิจกรรม การเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ 90,748,000        บาท

     ความไมสงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต

4. โครงการ การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริยและ 12,731,900       บาท

พระบรมวงศานุวงศ

   - กิจกรรม การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริยและ 12,731,900        บาท

     พระบรมวงศานุวงศ

5. โครงการ การบังคับใชกฎหมาย อํานวยความยุติธรรม 136,378,000     บาท

   และบริการประชาชน

   - กิจกรรม การบังคับใชกฎหมายและบริการประชาชน 136,378,000      บาท

6. โครงการ ปฏิรูประบบงานตํารวจ 296,399,800     บาท

   - กิจกรรม การบริหารทรัพยากรมนุษยดานสวัสดิการ 296,399,800      บาท

ที่พักอาศัย

7. โครงการ รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 119,924,700     บาท

   ของประชาชน

   - กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพกําลังพลและพัฒนาคุณภาพ 115,004,700      บาท

     ชีวิตของขาราชการตํารวจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต

   ภายในประเทศ
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   - กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัย 4,920,000         บาท

     ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต

8. โครงการ สรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติด 1,801,800        บาท

   - กิจกรรม การสรางภูมิคุมกันในกลุมเปาหมายระดับ 1,801,800         บาท

     โรงเรียนประถมศกึษาและมัธยมศึกษาหรือเทียบเทา

9. โครงการ พัฒนาประสิทธิภาพงานบริการ 8,870,000        บาท

     เพื่อเสริมความมั่นคงในเขตเศรษฐกิจพเิศษ

   - กิจกรรม พัฒนาประสิทธิภาพงานบริการเพื่อเสริม 8,870,000         บาท

     ความมั่นคงในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

10. โครงการ ปราบปรามการคายาเสพติด 34,369,000       บาท

   - กิจกรรม การสกัดก้ัน ปราบปราม การผลิต 34,369,000        บาท

การคายาเสพติด    ผกก.ฝงป.4 งป.



391

กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.)

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

     - รายการบุคลากรภาครัฐ 11,803,500       บาท

1. งบบุคลากร 11,803,500       บาท

1.2 คาตอบแทนพนกังานราชการ 11,803,500       บาท

1.2.1 คาตอบแทนพนกังานราชการ 11,803,500       บาท

(1) คาตอบแทนพนักงานราชการ 73 อัตรา 11,767,500        บาท

(2) เงินชวยเหลือการครองชีพพนักงานราชการ 36,000             บาท
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กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.)

ผลผลิต การรักษาความสงบเรียบรอยและความม่ันคงภายในประเทศ

     - กิจกรรม การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดน 2,399,073,200   บาท

1. งบดําเนินงาน 978,266,300     บาท

1.1 คาตอบแทน  ใชสอยและวัสดุ 910,615,500     บาท

(1) รายการไมผูกพัน 910,615,500     บาท

1.1.1 คาตอบแทน 38,396,100       บาท

(7) คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหทางราชการ 38,396,100        บาท

1.1.2 คาใชสอย 695,684,300     บาท

(10) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 672,046,000      บาท

(10.2) คาเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะตํารวจ 672,046,000      บาท

(11) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 5,745,200         บาท

(12) คาซอมแซมครุภัณฑ 608,700            บาท

(13) คาซอมแซมสิ่งกอสราง 2,562,300         บาท

(15) คาจางเหมาบริการ 2,246,800         บาท

(15.4) คาจางเหมาอื่น ๆ 2,246,800         บาท

(18) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 12,475,300        บาท

(18.1) การฝกอบรมสัมมนาบุคคลภายใน 12,475,300        บาท

1.1.3 คาวัสดุ 176,535,100     บาท

(25) วัสดุสํานักงาน 3,098,100         บาท

(26) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 133,799,600      บาท

(27) วัสดุยานพาหนะและขนสง 2,119,700         บาท

(28) วัสดุไฟฟาและวิทยุ 967,600            บาท

(29) วัสดุโฆษณาและเผยแพร 195,700            บาท

(30) วัสดุยุทธภัณฑ 12,900,000        บาท

(31) วัสดุสนามและการฝก 2,760,000         บาท

(32) วัสดุเครื่องชวยฝก 531,800            บาท

(33) วัสดุคอมพิวเตอร 43,300             บาท

(38) วัสดุเครื่องอุปโภค-บริโภค 318,400            บาท
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(39) วัสดุอาหารและยาใหสุนัขและมา 7,420,400         บาท

(41) วัสดุงานบานงานครัว 969,800            บาท

(42) วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 407,900            บาท

(43) วัสดุศกึษา 297,500            บาท

(44) วัสดุหนังสือ วารสาร และตํารา 158,900            บาท

(45) วัสดุการเกษตร 156,300            บาท

(46) วัสดุกอสราง 1,331,500         บาท

(47) วัสดุเครื่องมือสื่อสาร 3,003,000         บาท

(49) วัสดุซอมรถเกราะวี-150 4,361,400         บาท

(51) วัสดุยาและเวชภัณฑ 1,694,200         บาท

1.2 คาสาธารณูปโภค 67,650,800       บาท

(1) คาไฟฟา 45,838,600        บาท

(2) คาน้ําประปา 14,986,600        บาท

(3) คาโทรศัพท 5,032,000         บาท

(4) คาไปรษณีย 1,793,600         บาท

2. งบลงทุน 1,083,768,100   บาท

2.1 คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 1,083,768,100   บาท

2.1.1 คาครุภัณฑ 846,163,700     บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 46,368,000       บาท

16,368,000        บาท

ไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมตํ่ากวา 

90 กิโลวัตต บช.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท 

(10) รถรบเบา 4 x 4 บช.ตชด. แขวงพญาไท 30,000,000 บาท

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 5 คัน

2.1.1.3 ครุภัณฑคอมพิวเตอร 1,654,000        บาท

(1) ครุภัณฑคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท 1,654,000        บาท

(1.12) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล 22,000              บาท

แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) 

(4) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ

กรุงเทพมหานคร 12 คัน
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บช.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

(1.13) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน 1,632,000         บาท

(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) บช.ตชด.

แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 96 เครื่อง

2.1.1.6 ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 39,517,800       บาท

(1) ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ ท่ีมีราคาตอหนวย 39,517,800       บาท

ต่ํากวา 1 ลานบาท  

(1.1) เครื่องรับสงวิทยุสื่อสารดิจิตอล/อนาลอค ชนิด 12,420,000        บาท

ประจําที่ VHF/FM 50 วัตต บช.ตชด. แขวงพญาไท 

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 92 ชุด

(1.2) เครื่องรับสงวิทยุสื่อสารดิจิตอล/อนาลอค ชนิด 10,788,000        บาท

ติดรถยนต VHF/FM 30 วัตต บช.ตชด. แขวงพญาไท 

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 186 ชุด

(1.3) เครื่องรับสงวิทยุสื่อสารดิจิตอล/อนาลอค ชนิด 15,133,000        บาท

มือถือ มี GPS ในตวั VHF/FM 5 วัตต บช.ตชด. 

แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 409 ชุด

(1.4) เสาอากาศชนิดโครงสรางสามเหลี่ยมขนาด 12 นิ้ว 1,176,800         บาท

พรอมอุปกรณ บช.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท 

กรุงเทพมหานคร 10 ชุด

2.1.1.7 ครุภัณฑอาวุธ 369,355,400     บาท

(1) ครุภัณฑอาวุธ ที่มีราคาตอหนวย ต่ํากวา 1 ลานบาท 361,195,400     บาท

(1.2) หมวกกันกระสุน ระดับ 3เอ บช.ตชด. 14,975,000        บาท

แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 500 ใบ

(1.3) เครื่องตรวจคนทุนระเบิด บช.ตชด. แขวงพญาไท 8,760,400         บาท

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 28 เครื่อง

(1.4) เสื้อเกราะปองกันกระสุน ระดับ 3 (เสื้อเกราะออน 52,900,000        บาท

ปองกันกระสุน พรอมแผนเกราะแข็ง) บช.ตชด.

แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1000 ตัว
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(1.5) หมวกปองกันกระสุน และสะเก็ดระเบิด ระดับ 3A 44,560,000        บาท

บช.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

1000 ใบ

(1.6) ปนเล็กสั้น ขนาด 5.56 มิลลิเมตร แบบที่ 4 85,000,000        บาท

(ลํากลองขนาด 10 นิ้ว) บช.ตชด. แขวงพญาไท 

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 500 กระบอก

(1.7) ปนเล็กสั้น อัตโนมัติ ขนาด 5.56 มม. พรอม 155,000,000      บาท

ซองบรรจุกระสุน 30 นัด และอุปกรณประจําปน 

บช.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

500 กระบอก

(3) ปนซุมยิง ขนาด .338 นิ้ว พรอมอุปกรณประกอบ บช.ตชด. 8,160,000        บาท

แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 8 กระบอก

2.1.1.10 ครุภัณฑอื่นๆ 389,268,500     บาท

(14) เครื่องรบกวนสัญญาณคลื่นความถ่ีวิทยุแบบติดต้ัง 34,828,500 บาท

บนยานพาหนะ บช.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท 

กรุงเทพมหานคร 7 เครื่อง

(15) เครื่อง X-RAY วงจรปดแบบกระเปาหิ้ว พรอมอุปกรณ 79,770,000 บาท

บช.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 30 เครื่อง

18,500,000 บาท

แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 5 เครื่อง

(17) กลองตรวจการณบันทึกภาพในเวลากลางวันและกลางคืน 97,500,000 บาท

บช.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 65 ชุด

59,800,000 บาท

98,870,000 บาท

กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

(16) เครื่องตัดสัญญาณวงจรการจุดระเบิดดวยคลื่นความถี่

วิทยุสื่อสารพวงวงจรถอดรหัส DTMF แบบ 3 ระบบ บช.ตชด.

(18) หุนยนตเก็บกูวัตถุระเบิดขนาดเล็ก บช.ตชด. แขวงพญาไท

 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 5 ชุด

(21) โครงการจัดหาระบบตรวจจับและคนหาบุคคล พรอม

เซนเซอรอเนกประสงค บช.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท 
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2.1.2 คาที่ดินและสิ่งกอสราง 237,604,400     บาท

2.1.2.1 คากอสรางอาคารที่ทําการและสิ่งกอสรางประกอบ 67,593,900       บาท

(7) อาคารที่ทําการกองรอย รอย ตชด.127 ตําบลคลองหินปูน 11,188,100 บาท

อําเภอวังน้ําเย็น จังหวัดสระแกว 1 หลัง

(9) อาคารที่ทําการกองรอย รอย ตชด.212 ตําบลเฉนียง 12,760,000 บาท

อําเภอเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร 1 หลัง

(10) อาคารที่ทําการกองรอย รอย ตชด.244 ตําบลบึงกาฬ 10,800,000 บาท

อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 1 หลัง

(11) อาคารที่ทําการกองรอย รอย ตชด.246 ตําบลเชียงคาน 10,800,000 บาท

อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 1 หลัง

(12) อาคารที่ทําการกองรอย รอย ตชด.335 ตําบลทุงขาวพวง 11,022,900 บาท

อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม 1 หลัง

(13) อาคารที่ทําการกองรอย รอย ตชด.334 ตําบลแมอาย 11,022,900 บาท

อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม 1 หลัง

2.1.2.2 คากอสรางอาคารสาธารณสุขและสิ่งกอสรางประกอบ 3,045,200        บาท

(1) คากอสรางอาคารสาธารณสุขและสิ่งกอสรางประกอบ ที่มีราคา 3,045,200        บาท

ตอหนวยต่ํากวา 10 ลานบาท  

(1.1) อาคารพยาบาล รอย ตชด.225 ตําบลเมอืงเดช 1,545,200 บาท

(1.2) อาคารพยาบาล กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด. ตําบลแจระแม 1,500,000 บาท

2.1.2.3 คากอสรางระบบสาธารณูปโภค 12,706,100       บาท

(1) คากอสรางระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 12,706,100       บาท

10 ลานบาท  

(1.1) ขยายเขตพรอมติดตั้งหมอแปลงไฟฟา รร.ตชด. 376,600 บาท

อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร (กก.ตชด.21) 1 รายการ

(1.2) ติดตั้งหมอแปลง 3 เฟส ขนาด 100 เควีเอ รอย ตชด.435 144,700 บาท

ตําบลบานควน อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 รายการ

ทานผูหญิงสุประภาดา เกษมสันต ตําบลตะเคียน 

อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี  1 หลัง

อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง
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(1.3) ขยายเขตระบบจําหนายไฟฟา กก.7 บก.กฝ.บช.ตชด. 880,000 บาท

(1.4) ระบบประปาหมูบาน แบบผิวดินขนาดใหญ 3,600,000 บาท

จังหวัดเชียงใหม 1 รายการ

(1.5) ระบบประปาผิวดินขนาดใหญ รอย ตชด.414 3,156,000 บาท

(1.6) ขยายเขตวางทอประปา รอย ตชด.436 75,800 บาท

(1.7) วางทอและระบบประปาภายใน กก.2 บก.กฝ.บช.ตชด. 4,473,000 บาท

2.1.2.4 คาปรับปรุงสิ่งกอสรางอื่น 104,136,700     บาท

(1) คาปรับปรุงส่ิงกอสรางอ่ืนที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 10 ลานบาท 64,618,700       บาท

3,760,000 บาท

จังหวัดจันทบุรี 1 รายการ

(1.3) ปรับปรุงถนน กก.ตชด.21 ตําบลเฉนียง อําเภอเมืองสุรินทร 5,951,000 บาท

จังหวัดสุรินทร 1 รายการ

(1.4) ปรับปรุงถนน กก.ตชด.24 ตําบลหนองบัว 7,000,000 บาท

อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 รายการ

3,161,000 บาท

(1.6) ปรับปรุงถนน รอย ตชด.337 ตําบลแมสะเรียง 2,550,000 บาท

อําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน 1 รายการ

(1.7) ปรับปรุงถนน รอย ตชด.425 ตําบลบางนายสี 1,870,000 บาท

อําเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา 1 รายการ

1,800,000 บาท

อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 รายการ

ตําบลบางเกา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 1 รายการ

กก.ตชด.33 ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย 

ตําบลหงษเจริญ อําเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร 1 รายการ

ตําบลคลองขุด อําเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 รายการ

ตําบลวังเย็น อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ

(1.2) ปรับปรุงถนน กก.ตชด.11 ตําบลมะขาม อําเภอมะขาม 

(1.5) ปรับปรุงถนน รอย ตชด.314 ตําบลฟากทา 

อําเภอฟากทา จังหวัดอุตรดิตถ 1 รายการ

(1.8) ปรับปรุงถนน กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด. ตําบลแจระแม 
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(1.9) ปรับปรุงถนน กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด. ตําบลเมอืงเกา 1,679,000 บาท

อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 1 รายการ

(1.10) ปรับปรุงถนน กก.8 บก.กฝ.บช.ตชด. ตําบลถํ้าใหญ 2,993,000 บาท

อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายการ

950,000 บาท

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ

(1.12) ปรับปรุงอาคารเรียนกึ่งหองประชุม (วิปุลากร) 360,000 บาท

กก.7 บก.กฝ.บช.ตชด. ตําบลบางเกา อําเภอชะอํา 

จังหวัดเพชรบุรี 1 รายการ

(1.13) ปรับปรุงอาคารที่พักและหองเรียน กองรอยที่ 3 (ตึกปูน) 1,235,700 บาท

กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด. ตําบลเขามีเกียรติ อําเภอสะเดา 

จังหวัดสงขลา 1 รายการ

1,481,400 บาท

จังหวัดสงขลา 1 รายการ

(1.15) ปรับปรุงอาคารโรงนอนหมวดรถเกราะ วี-150 504,000 บาท

รอย ตชด.443 ตําบลสะเตง อําเภอเมืองยะลา 

จังหวัดยะลา 1 รายการ

(1.16) ปรับปรุงอาคารสิ่งกอสราง กอ.ปภ.99 ตชด. 1,092,000 บาท

ตําบลกะลุวอเหนือ อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 

(กก.ตชด.44) 1 รายการ

1,863,000 บาท

ตําบลเขามีเกียรติ อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 1 รายการ

(1.18) ปรับปรุงอาคารกองรักษาการณ บก.ตชด.ภาค 1 210,000 บาท

ตําบลคลองหา อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ

(1.19) ปรับปรุงอาคารคลังอาวุธ กก.ตชด.41 ตําบลขุนกระทิง 978,700 บาท

อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 รายการ

1,069,000 บาท

ตําบลบุดี อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 รายการ

(1.21) ปรับปรุงหอประชุมอินทรี กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด. 501,000 บาท

กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด. ตําบลเขามีเกียรติ อําเภอสะเดา 

(1.17) ปรับปรุงโรงอาหารพรอมครุภัณฑ กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด. 

(1.20) ปรับปรุงอาคารหอประชุมอเนกประสงค กก.ตชด.44 

(1.14) ปรับปรุงอาคารที่พักและหองเรียน กองรอยที่ 2 

(1.11) ปรับปรุงอาคารบุญญสถิตย บช.ตชด. แขวงพญาไท 
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ตําบลหนองบัว อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 รายการ

(1.22) ปรับปรุงหองน้ํา กองรอยที่ 3 กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด. 409,500 บาท

ตําบลแจระแม อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 รายการ

2,500,000 บาท

(1.24) ปรับปรุงหองน้ํา กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด. ตําบลเขามีเกียรติ 2,092,700 บาท

อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 1 รายการ

(1.25) ปรับปรุงลานพระราชานุสาวรียสมเด็จพระศรีนครินทรา- 3,600,000 บาท

บรมราชชนนี บก.ตชด.ภาค 1 ตําบลคลองหา อําเภอคลองหลวง 

จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ

216,000 บาท

ตําบลเชียงบาน อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา 1 รายการ

(1.27) ปรับปรุงเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณลานฝก 1,000,000 บาท

กองรอยที่ 5 กก.7 บก.กฝ.บช.ตชด. ตําบลบางเกา  

อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 1 รายการ

(1.28) ปรับปรุงร้ัวบริเวณดานหนากองบังคับการ 8,419,900 บาท

บก.สอ.บช.ตชด. ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา 

จังหวัดเพชรบุรี 1 รายการ

4,246,800 บาท

อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายการ

(1.30) ปรับปรุงโรงเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงพรอมหัวจายน้ํามัน 500,000 บาท

และถนนลาดยางแอสฟลติกคอนกรีต กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด. 

ตําบลเมอืงเกา อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 1 รายการ

(1.31) ปรับปรุงหอสูง กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด. ตําบลเขามีเกียรติ 625,000 บาท

อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 1 รายการ

(2) ปรับปรุงถนน บก.ตชด.ภาค 1 ตําบลคลองหา 11,878,000 บาท

อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ

(3) ปรับปรุงถนน กก.ตชด.31 ตําบลทาทอง 15,000,000 บาท

อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 รายการ

(4) ปรับปรุงภูมิทัศน บก.กฝ.บช.ตชด. ตําบลชะอํา 12,640,000 บาท

(1.23) ปรับปรุงหองน้ําหองสวมกองรอยที่ 1-5 กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด. 

ตําบลเมอืงเกา อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย  1 รายการ

(1.26) ปรับปรุงลานคอนกรีต คสล. รวมพล รอย ตชด.326 

(1.29) ปรับปรุงรั้วกองกํากับการ กก.ตชด.42 ตําบลถํ้าใหญ 
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อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 1 รายการ

2.1.2.5 คาปรับปรุงอาคารที่ทําการและสิ่งกอสรางประกอบ 8,824,800        บาท

(1) คาปรับปรุงอาคารที่ทําการและสิ่งกอสรางประกอบที่มีราคา 8,824,800        บาท

ตอหนวยต่ํากวา 10 ลานบาท  

(1.5) ปรับปรุงอาคารสํานักงาน บก.ตชด.ภาค 4 1,156,200 บาท

ตําบลบอยาง อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 รายการ

(1.6) ปรับปรุงอาคาร บก.รอย บก.ตชด.ภาค 1 485,000 บาท

ตําบลคลองหา อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ

(1.7) ปรับปรุงอาคารที่ทําการกองรอย รอย ตชด.234 351,600 บาท

ตําบลคาํอาฮวน อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1 รายการ

(1.8) ปรับปรุงอาคารที่ทําการกองรอย รอย ตชด.324 500,000 บาท

ตําบลผาสิงห อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 1 รายการ

(1.9) ปรับปรุงอาคารกองรอยกําลัง กก.ตชด.41 448,000 บาท

ตําบลขุนกระทิง อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 รายการ

(1.10) ปรับปรุงอาคาร กองรอยที่ 5 กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด. 1,550,000 บาท

ตําบลแจระแม อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

1 รายการ

(1.11) ปรับปรุงอาคารกองรอยที่ 4 กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด. 4,334,000 บาท

ตําบลหนองบัว อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 รายการ

2.1.2.6 คาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค 19,805,700       บาท

(1) คาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาตอหนวย 19,805,700       บาท

ต่ํากวา 10 ลานบาท  

(1.1) ปรับปรุงระบบไฟฟา รอย ตชด.235 ตําบลพระกลางทุง 696,000 บาท

อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 1 รายการ

(1.2) ปรับปรุงระบบไฟฟา กก.ตชด.31 ตําบลทาทอง 490,000 บาท

อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 รายการ

(1.3) ปรับปรุงระบบไฟฟา กก.ตชด.32 ตําบลบานตอม 2,664,400 บาท

อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 รายการ

(1.4) ปรับปรุงระบบไฟฟา กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด. 1,381,400 บาท

ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 1 รายการ
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(1.5) ปรับปรุงระบบประปา กก.ตชด.31 ตําบลทาทอง 3,000,000 บาท

อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 รายการ

(1.6) ปรับปรุงระบบประปา รอย ตชด.324 5,328,500 บาท

ตําบลผาสิงห อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 1 รายการ

(1.7) ปรับปรุงและขยายเขตการจายน้ําประปา รอย ตชด.327 2,622,000 บาท

ตําบลแมจัน อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย 1 รายการ

(1.8) ปรับปรุงระบบประปา รอย ตชด.346 ตําบลทาสายลวด 1,467,100 บาท

อําเภอแมสอด จังหวัดตาก 1 รายการ

(1.9) ปรับปรุงระบบประปา กก.ตชด.42 ตําบลถํ้าใหญ 2,156,300 บาท

อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายการ

2.1.2.7 คากอสรางอื่น ๆ 21,492,000       บาท

(1) คากอสรางอื่น ๆ ที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 10 ลานบาท 21,492,000       บาท

(1.2) อาคารกองรักษาการณ กก.ตชด.11 ตําบลมะขาม 4,345,000 บาท

อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 1 หลัง

(1.3) อาคารโรงฝกยุทธวิธี กก.2 บก.กฝ.บช.ตชด. 5,000,000 บาท

522,000 บาท

(1.6) ถนน กวาง 6 เมตร ยาว 1,200 เมตร กก.ตชด.14 5,000,000 บาท

ตําบลหวยทราย อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ 

จังหวัดประจวบครีีขันธ 1 รายการ

(1.7) ถนน กวาง 6 เมตร ยาว 1,833 เมตร รอย ตชด.414 5,697,000 บาท

ตําบลหงษเจริญ อําเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร 1 รายการ

(1.8) โรงเก็บถังน้ํามันเชื้อเพลิงพรอมหัวจาย กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด. 928,000 บาท

ตําบลวังเย็น อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 หลัง

(1.5) ถนน กวาง 4 เมตร ยาว 206 เมตร รอย ตชด.125 

ตําบลตาพระยา อําเภอตาพระยา จังหวัดสระแกว 1 รายการ

ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 1 หลัง



402

3. งบเงินอุดหนุน 225,060,600     บาท

3.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป 225,060,600     บาท

2) เงินอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของนักเรียน รร.ตชด. 173,997,000 บาท

51,063,600 บาท

111,978,200     บาท

1) คาใชจายดําเนินงาน 1,176,000        บาท

1. คาใชสอย 1,176,000        บาท

(1) โครงการสุนัขตํารวจ 1,176,000         บาท

(1.1) คาใชจายในการฝกอบรมโครงการสุนัขตํารวจ 1,176,000         บาท

2) คาครุภัณฑ 9,115,300        บาท

(1) ครุภัณฑอ่ืน ๆที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท 3,990,300        บาท

2,265,300         บาท

เพื่อสนองงานตามพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บช.ตชด.

แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

   (1.1.1) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพ 85,000              บาท

   ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) บช.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท 

   กรุงเทพมหานคร 5 เครื่อง

   (1.1.2) เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ 30,100              บาท

   (Ink Tank Printer) บช.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท 

   กรุงเทพมหานคร 7 เครื่อง

   (1.1.3) เครื่องตัดหญา แบบขอออน บช.ตชด. แขวงพญาไท 32,700              บาท

   เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 3 เครื่อง

   (1.1.4) โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV 60,200              บาท

   ระดับความละเอียดจอภาพ 1366 x 768 พิกเซล 

   ขนาด 32 นิ้ว บช.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท 

   กรุงเทพมหานคร 7 เครื่อง

4. งบรายจายอื่น

(1.1) โครงการสุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน

3) เงินอุดหนุนคาใชจายอาหารเสริม นมผง สําหรับนักเรียน รร.ตชด.
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   (1.1.5) เครื่องชั่งน้ําหนัก แบบดิจิตอลพรอมที่วัดสวนสูง 100,000            บาท

   บช.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 5 เครื่อง

   (1.1.6) เครื่องชั่งน้ําหนักเด็กเล็ก บช.ตชด. แขวงพญาไท 24,000              บาท

   เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 6 เครื่อง

   (1.1.7) ตูเย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต บช.ตชด. แขวงพญาไท 71,500              บาท

   เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 11 ตู

   (1.1.8) เครื่องซักผา แบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม 216,000            บาท

   บช.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 12 เครื่อง

   (1.1.9) ถังน้ํา แบบสเตนเลส ขนาดความจุ 1,500 ลิตร 79,100              บาท

   บช.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 7 ใบ

   (1.1.10) เครื่องวัดความดันโลหิต ชนิดอัตโนมัต ิแบบต้ังโตะ 162,000            บาท

   บช.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 6 เครื่อง

   (1.1.11) ตูเหล็ก แบบ 2 บาน บช.ตชด. แขวงพญาไท 16,500              บาท

   เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 3 ตู

   (1.1.12) ตูเหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก บช.ตชด. แขวงพญาไท 7,000               บาท

   เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ตู

   (1.1.13) รถเข็นทําแผล บช.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท 51,200              บาท

   กรุงเทพมหานคร 4 คัน

   (1.1.14) กระดานเคลื่อนยายผูปวย บช.ตชด. แขวงพญาไท 32,000              บาท

   เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 4 อัน

   (1.1.15) เตียงเฟาวเลอร ชนิดมือหมุน แบบ ข บช.ตชด. 94,800              บาท

   แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 6 เตียง

   (1.1.16) รถจักรยานยนต ขนาด 110 ซีซี แบบเกียรธรรมดา 268,800            บาท

   บช.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 6 คัน

   (1.1.17) รถจักรยานยนต ขนาด 120 ซีซี บช.ตชด. 109,400            บาท

   แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 2 คัน
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   (1.1.18) รถจักรยานยนต แบบวิบาก ขนาด 250 ซีซี 825,000            บาท

   บช.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 6 คัน

(1.2) โครงการสุนัขตํารวจ ศฝส.บก.กฝ.บช.ตชด. ตําบลชะอํา 1,725,000         บาท

อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี

   (1.2.1) สุนัขตํารวจ ศฝส.บก.กฝ.บช.ตชด. 1,725,000         บาท

   ตําบลชะอํา  อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 23 ตัว

(2) โครงการสุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 5,125,000         บาท

เพื่อสนองงานตามพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บช.ตชด.

แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

(2.1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร 5,125,000         บาท

กระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต

สูงสุดไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต ขับเคลื่อน 4 ลอ 

แบบดับเบิ้ลแค็บ บช.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท 

กรุงเทพมหานคร 5 คัน

5) โครงการจัดการศึกษาสําหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร 54,955,400 บาท

เพื่อสนองงานตามพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

6) โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริ          2,877,600 บาท

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

7) รายการชดเชยคาใชจายในการปลูกปาทดแทน          1,745,100 บาท

กรณีการขอใชที่ดินพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ

8) โครงการสรางจิตสํานึกตอสถาบันพระมหากษัตริย         12,260,000 บาท

9) โครงการภารกิจการรักษาความสงบเรียบรอยในพื้นที่         29,848,800 บาท

ดานหนาปราสาทพระวิหารและพื้นท่ีใกลเคยีง 
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กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.)

ผลผลิต การรักษาความสงบเรียบรอยและความม่ันคงภายในประเทศ

     - กิจกรรม การปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ 143,400           บาท

   และสิ่งแวดลอม

1. งบดําเนินงาน 143,400           บาท

1.1 คาตอบแทน  ใชสอยและวัสดุ 143,400           บาท

(1) รายการไมผูกพัน 143,400           บาท

1.1.1 คาตอบแทน 24,200             บาท

(1) คาอาหารทําการนอกเวลา 24,200             บาท

1.1.2 คาใชสอย 74,200             บาท

(10) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและพาหนะ              74,200 บาท

(10.2) คาเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะตํารวจ 74,200             บาท

1.1.3 คาวัสดุ              45,000 บาท

(25) วัสดุสํานักงาน 45,000             บาท
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กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.)

ผลผลิต การรักษาความสงบเรียบรอยและความม่ันคงภายในประเทศ

     - กิจกรรม การปองกัน ปราบปราม สืบสวนผูผลิต และผูคายาเสพติด 57,000             บาท

1. งบดําเนินงาน 57,000             บาท

1.1 คาตอบแทน  ใชสอยและวัสดุ 57,000             บาท

(1) รายการไมผูกพัน 57,000             บาท

1.1.2 คาใชสอย 57,000             บาท

(11) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 57,000             บาท
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กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.)

โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณความไมสงบ

ในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต

     - กิจกรรม การเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณความไมสงบ 90,748,000       บาท

       ในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต

1. งบดําเนินงาน 90,748,000       บาท

1.1 คาตอบแทน  ใชสอยและวัสดุ 90,748,000       บาท

(1) รายการไมผูกพัน 90,748,000       บาท

1.1.2 คาใชสอย 90,748,000       บาท

(1) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและพาหนะ         90,748,000 บาท

(1.1) คาเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะตํารวจ 90,748,000        บาท
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กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.)

โครงการ การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ

     - กิจกรรม การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ 12,731,900       บาท

1. งบดําเนินงาน 12,731,900       บาท

1.1 คาตอบแทน  ใชสอยและวัสดุ 12,731,900       บาท

(1) รายการไมผูกพัน 12,731,900       บาท

1.1.2 คาใชสอย 12,380,000       บาท

(2) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ         12,380,000 บาท

(2.1) คาเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะตํารวจ 12,380,000        บาท

1.1.3 คาวัสดุ 351,900           บาท

(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 351,900            บาท
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กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.)

โครงการ การบังคับใชกฎหมาย อํานวยความยุติธรรม และบริการประชาชน

     - กิจกรรม การบังคับใชกฎหมายและบริการประชาชน 136,378,000     บาท

2. งบลงทุน 136,378,000     บาท

2.1 คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 136,378,000     บาท

2.1.2 คาที่ดินและสิ่งกอสราง 136,378,000     บาท

2.1.2.7 คากอสรางอื่นๆ 136,378,000     บาท

(6) โครงการศนูยฝกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ         95,554,000 บาท

สํานักงานตํารวจแหงชาติ ระยะที่ 3 ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา

จังหวัดเพชรบุรี 1 โครงการ

(9) โครงการศนูยฝกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ         40,824,000 บาท

สํานักงานตํารวจแหงชาติ ระยะที่ 2 ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา 

จังหวัดเพชรบุรี 1 โครงการ

วงเงินทั้งสิ้น       252,000,000 บาท

ป 2560 - 2561 ตั้งงบประมาณ 109,840,400      บาท

ป 2562 ตั้งงบประมาณ 64,795,600        บาท

ป 2563 ตั้งงบประมาณ 36,540,000        บาท

ป 2564 ตั้งงบประมาณ 40,824,000        บาท
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กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.)

โครงการ ปฏิรูประบบงานตํารวจ

     - กิจกรรม การบริหารทรัพยากรมนุษยดานสวัสดิการที่พักอาศัย 296,399,800     บาท

2. งบลงทุน 296,399,800     บาท

2.1 คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 296,399,800     บาท

2.1.2 คาที่ดินและสิ่งกอสราง 296,399,800     บาท

2.1.2.1 คากอสรางอาคารท่ีพกัอาศัยและส่ิงกอสรางประกอบ 291,146,100     บาท

(1) คากอสรางอาคารท่ีพกัอาศัยและส่ิงกอสรางประกอบที่มีราคา 143,058,000     บาท

ตอหนวยต่ํากวา 10 ลานบาท

(1.42) เรือนแถวชั้นประทวน-รอง สว. 10 คูหา รอย ตชด.114 8,960,000 บาท

ตําบลปะตง อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 1 หลัง

(1.43) เรือนแถวชั้นประทวน-รอง สว. 10 คูหา รอย ตชด.115 8,960,000 บาท

ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี 1 หลัง

(1.44) เรือนแถวชั้นประทวน-รอง สว. 10 คูหา กก.ตชด.12 8,960,000 บาท

ตําบลบานใหมหนองไทร อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว 1 หลัง

(1.45) เรือนแถวชั้นประทวน-รอง สว. 10 คูหา รอย ตชด.124 8,960,000 บาท

ตําบลตาพระยา อําเภอตาพระยา จังหวัดสระแกว 1 หลัง

(1.46) เรือนแถวชั้นประทวน-รอง สว. 10 คูหา รอย ตชด.127 8,960,000 บาท

ตําบลคลองหินปูน อําเภอวังน้ําเย็น จังหวัดสระแกว 1 หลัง

(1.47) เรือนแถวชั้นประทวน-รอง สว. 10 คูหา กก.ตชด.24 8,960,000 บาท

ตําบลหนองบัว อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 หลัง

(1.48) เรือนแถวชั้นประทวน-รอง สว. 10 คูหา รอย ตชด.246 8,960,000 บาท

ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 1 หลัง

(1.49) เรือนแถวชั้นประทวน-รอง สว. 10 คูหา กก.ตชด.34 8,960,000 บาท

ตําบลหนองบัวใต อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 หลัง

(1.50) เรือนแถวชั้นประทวน-รอง สว. 10 คูหา รอย ตชด.426 8,960,000 บาท

ตําบลกระบี่ใหญ อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 หลัง

(1.51) เรือนแถวชั้นประทวน-รอง สว. 10 คูหา กก.ตชด.43 8,960,000 บาท

ตําบลบอยาง อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 หลัง
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(1.52) เรือนแถวชั้นประทวน-รอง สว. 10 คูหา รอย ตชด.435 8,960,000 บาท

ตําบลบานควน อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 หลัง

(1.53) เรือนแถวชั้นประทวน-รอง สว. 10 คูหา กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด. 8,960,000 บาท

ตําบลแจระแม อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง

(1.54) เรือนแถวชั้นประทวน-รอง สว. 10 คูหา กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด. 8,960,000 บาท

ตําบลอินทขิล อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 1 หลัง

(1.55) บานพัก รอง สว. หรือ ผบ.หมวด รอย ตชด.237 576,000 บาท

ตําบลไชยบุรี อําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม 1 หลัง

(1.56) บานพัก รอง สว. หรือ ผบ.หมวด รอย ตชด.433 659,000 บาท

ตําบลนาทวี อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 1 หลัง

(1.57) บานพักระดับ สว.-รอง ผกก. (แบบแฝด) 3,130,000 บาท

กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด. ตําบลอินทขิล อําเภอแมแตง 

จังหวัดเชียงใหม 1 หลัง

(1.58) บานพักสารวัตร หรือ ผบ.รอย กก.ตชด.34 794,000 บาท

ตําบลหนองบัวใต อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 หลัง

(1.59) บานพักระดับ ผกก.-รอง ผบก. บก.ตชด.ภาค 2 1,980,000 บาท

 ตําบลในเมือง อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 1 หลัง

(1.60) บานพักระดับ ผกก.-รอง ผบก. บก.กฝ.บช.ตชด. 7,560,000 บาท

ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 4 หลัง

(1.61) บานพักระดับ ผบก.-รอง ผบช. บก.กฝ.บช.ตชด. 2,919,000 บาท

ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 1 หลัง

(1.71) เรือนแถวชั้นประทวน-รอง สว. 10 คูหา บก.ตชด.ภาค 2 8,960,000 บาท

ตําบลในเมือง อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 1 หลัง

(16) เรือนแถวชั้นประทวน-รอง สว. 10 คูหา พรอมระบบไฟฟาและ 21,840,000 บาท

ระบบประปา บก.กฝ.บช.ตชด. ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา 

จังหวัดเพชรบุรี 2 หลัง

(17) เรือนแถวสัญญาบัตร 10 คูหา ระดับ สว.-รอง ผกก. กก.ตชด.22 11,150,000 บาท

ตําบลในเมือง อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง
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(18) เรือนแถวสัญญาบัตร 10 คูหา ระดับ สว.-รอง ผกก.กก.1 22,300,000 บาท

บก.กฝ.บช.ตชด. ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 2 หลัง

(19) แฟลต 40 ครอบครัว 5 ชั้น กก.ตชด.22 ตําบลในเมือง 22,496,500 บาท

อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง

(20) แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ใตถุนโลง) กก.ตชด.33 23,500,000 บาท

ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 1 หลัง

(21) อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) ขนาด 36 ครอบครัว 8 ชั้น 46,801,600 บาท

ใตถุนโลง บช.ตชด. (ซอยลือชา) แขวงพญาไท เขตพญาไท 

กรุงเทพมหานคร 1 หลัง

2.1.2.4 คาปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งกอสรางประกอบ 5,253,700        บาท

(1) คาปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งกอสรางประกอบที่มีราคา 5,253,700        บาท

ตอหนวยต่ํากวา 10 ลานบาท  

(1.25) ปรับปรุงอาคารบานพักชั้นประทวน กก.ตชด.23 500,000 บาท

ตําบลธาตุเชิงชุม อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 หลัง

(1.26) ปรับปรุงบานพักเรือนแถวชั้นประทวน รอย ตชด.236 1,678,700 บาท

ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 หลัง

(1.27) ปรับปรุงอาคารเรือนแถวชั้นประทวน พลตํารวจ 10 คูหา 146,200 บาท

รอย ตชด.344 ตําบลแมตาน อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก 1 หลัง

(1.28) ปรับปรุงอาคารเรือนแถวชั้นประทวน พลตํารวจ 10 คูหา 456,600 บาท

รอย ตชด.345 ตําบลแมระมาด อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก 1 หลัง

(1.29) ปรับปรุงอาคารเรือนแถวชั้นประทวน รอย ตชด.424 89,600 บาท

ตําบลทุงปรัง อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง

(1.30) ปรับปรุงอาคารบานพักชั้นประทวน กก.2 บก.กฝ.บช.ตชด. 922,900 บาท

ตําบลวังเย็น อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ

(1.31) ปรับปรุงอาคารบานพักระดับ ผบ.มว. และ รอง สว. 977,000 บาท

กก.7 บก.กฝ.บช.ตชด. ตําบลบางเกา อําเภอชะอํา 

จังหวัดเพชรบุรี 1 หลัง

(1.32) ปรับปรุงแฟลต บก.ตชด.ภาค 4 ตําบลบอยาง 482,700 บาท

อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 หลัง
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กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.)

โครงการ รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

     - กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพกําลังพลและพัฒนาคุณภาพชีวิต 115,004,700     บาท

       ของขาราชการตํารวจในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต

2. งบลงทุน 115,004,700     บาท

2.1 คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 114,010,000     บาท

2.1.1 คาครุภัณฑ 114,010,000     บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑอาวุธ 114,010,000     บาท

(2) โครงการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณสําหรับกําลังพล       114,010,000 บาท

ที่บรรจุใหม 1,000 อัตรา บก.ตชด.ภาค 4 ตําบลบอยาง 

อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 โครงการ

2.1.2 คาที่ดินและสิ่งกอสราง 994,700           บาท

2.1.2.1 คากอสรางอื่นๆ 994,700           บาท

(1) คากอสรางอื่นๆที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 10 ลานบาท            994,700 บาท

(1.1) โครงการกอสรางฐานปฏิบัติการหนวยเฉพาะกิจ 594,700            บาท

ตํารวจตระเวนชายแดนที่ 43 ฉก.ตชด.43 รอย ตชด.433 

ตําบลนาทวี อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 1 ฐาน

(1.2) โครงการกอสรางฐานปฏิบัติการหนวยเฉพาะกิจ 200,000            บาท

ตํารวจตระเวนชายแดนที่ 43 ฉก.ตชด.431/มว.ฉก.ตชด.4311 

ตําบลปลักหนู อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 1 ฐาน

(1.3) โครงการกอสรางฐานปฏิบัติการหนวยเฉพาะกิจ 100,000            บาท

ตํารวจตระเวนชายแดนที่ 43 มว.ฉก.ตชด.4312 

ตําบลประกอบ อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 1 ฐาน

(1.4) โครงการกอสรางฐานปฏิบัติการหนวยเฉพาะกิจ 100,000            บาท

ตํารวจตระเวนชายแดนที่ 43 มว.จรยุทธุ ที่ 1 

ตําบลสะพานไมแกน อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 1 ฐาน
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กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.)

โครงการ รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

     - กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัย 4,920,000        บาท

   ในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต

4,920,000        บาท

1) คาครุภัณฑ 4,920,000        บาท

4,920,000         บาท

(1.1) รถจักรยานยนตตรวจการณ ขนาด 250 ซีซี 4,920,000         บาท

จํานวน 30 คัน

3. งบรายจายอื่น

(1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบชายแดน

ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต กกล.ตร.จชต. ตําบลสะเตง 

อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 โครงการ
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กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.)

โครงการ สรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติด

     - กิจกรรม การสรางภูมิคุมกันในกลุมเปาหมายระดับ 1,801,800        บาท

       โรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษา หรือเทียบเทา

1. งบรายจายอื่น 1,801,800        บาท

1) คาใชจายโครงการการศกึษาเพ่ือตอตานการใชยาเสพติดในเด็กนักเรียน 1,801,800         บาท

   (D.A.R.E. ประเทศไทย)
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กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.)

โครงการ ปราบปรามการคายาเสพติด

     - กิจกรรม การสกัดกั้น ปราบปราม การผลิต การคายาเสพติด 34,369,000       บาท

2. งบรายจายอื่น 34,369,000       บาท

1) คาใชจายดําเนินงาน 34,369,000       บาท

1. คาใชสอย 34,369,000       บาท

(1) คาใชจายในการปราบปรามนักคายาเสพติดและสกัดก้ัน 34,369,000        บาท

การนําเขา - สงออกยาเสพติด
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กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.)

โครงการ พัฒนาประสิทธิภาพงานบริการ เพื่อเสริมความมั่นคงในเขตเศรษฐกิจพเิศษ

     - กิจกรรม พัฒนาประสิทธิภาพงานบริการเพื่อเสริมความม่ันคง 8,870,000        บาท

       ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

8,870,000        บาท

1.1 คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 8,870,000        บาท

1.1.1 คาครุภัณฑ 8,200,000        บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 8,200,000        บาท

(1) รถบรรทุก (ดีเซล)  ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ 8,200,000         บาท

ไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมตํ่ากวา 

110 กิโลวัตต ขับเคลื่อน 4 ลอ แบบดับเบิ้ลแค็บ บช.ตชด. 

แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 8 คัน

1.1.2 คาที่ดินและสิ่งกอสราง 670,000           บาท

670,000           บาท

(1) คากอสรางอาคารสาธารณสุขและสิ่งกอสรางประกอบ

ที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 10 ลานบาท

(1.1) อาคารพยาบาล รอย ตชด.446 ตําบลฆอเลาะ 670,000            บาท

อําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส 1 หลัง

1. งบลงทุน

1.1.2.1 คากอสรางอาคารสาธารณสุขและสิ่งกอสรางประกอบ
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33 สํานักงานพสิูจนหลักฐานตํารวจ (สพฐ.ตร.) 644,263,100     บาท

1. ผลผลิต การรักษาความสงบเรียบรอยและความม่ันคงภายในประเทศ 8,242,700        บาท

-  กิจกรรม การปองกัน ปราบปราม สืบสวนผูผลิต 8,242,700         บาท

   และผูคายาเสพติด

2. โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณความไมสงบในเขต 8,377,500        บาท

   จังหวัดชายแดนภาคใต   

- กิจกรรม การเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ 8,377,500         บาท

  ความไมสงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต

3. โครงการ การบังคับใชกฎหมาย อํานวยความยุติธรรม และบริการประชาชน 376,273,900     บาท

- กิจกรรม การตรวจพิสูจนหลักฐานและการดําเนินการ 376,273,900      บาท

  ดานนิตวิิทยาศาสตรตํารวจ

4. โครงการ ปฏิรูประบบงานตํารวจ 173,168,900     บาท

- กิจกรรม การปฏิรูประบบงานสอบสวน 173,168,900      บาท

และบังคับใชกฎหมาย

5. โครงการ เสริมสรางภูมิคุมกันเพื่อสันติสุขในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต 44,483,300       บาท

- กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินคดีความม่ันคง 44,483,300        

ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต

6. โครงการ ปราบปรามยาเสพติด 33,716,800       บาท

-  กิจกรรม การสกัดก้ัน ปราบปราม การผลิต 33,716,800        บาท

   การคายาเสพติด
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สํานักงานพสิูจนหลักฐานตํารวจ (สพฐ.ตร.)

ผลผลิต การรักษาความสงบเรียบรอยและความม่ันคงภายในประเทศ

   - กิจกรรม การปองกัน ปราบปราม สืบสวนผูผลิต และผูคายาเสพติด 8,242,700        บาท

1. งบดําเนินงาน 8,242,700        บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 8,242,700        บาท

1.1.1 คาตอบแทน 7,995,500        บาท

(4) คาตอบแทนผูตรวจพิสูจนยาเสพติด 7,995,500         บาท

1.1.4 งบแกปญหาในภาพรวม 247,200           บาท
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สํานักงานพสิูจนหลักฐานตํารวจ (สพฐ.ตร.)

โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณความไมสงบในเขต

จังหวัดชายแดนภาคใต

   - กิจกรรม การเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณความไมสงบในเขต 8,377,500        บาท

     จังหวัดชายแดนภาคใต

1. งบดําเนินงาน 8,377,500        บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 8,377,500        บาท

1.1.1 คาใชสอย 8,377,500        บาท

(1) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 8,377,500         บาท

(1.1) คาเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะตํารวจ 8,377,500         บาท
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สํานักงานพสิูจนหลักฐานตํารวจ (สพฐ.ตร.)

โครงการ การบังคับใชกฎหมาย อํานวยความยุติธรรม และบริการประชาชน

   - กิจกรรม การตรวจพิสูจนหลักฐานและการดําเนินการดานนติิวิทยาศาสตรตํารวจ 376,273,900     บาท

1. งบดําเนินงาน 123,046,000     บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 111,190,400     บาท

1.1.1 คาตอบแทน 2,060,900        บาท

(1) คาอาหารทําการนอกเวลา 2,060,900         บาท

1.1.2 คาใชสอย 39,922,300       บาท

(11) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 20,108,600        บาท

(11.1) คาเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะตํารวจ 20,108,600        บาท

(12) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 597,200            บาท

(13) คาซอมแซมครุภัณฑ 3,626,800         บาท

(14) คาซอมแซมสิ่งกอสราง 346,900            บาท

(15) คาเชาทรัพยสิน 174,900            บาท

(15.1) คาเชาเครื่องถายเอกสาร 63,100             บาท

(15.4) คาเชาโทรศพัท 111,800            บาท

(16) คาจางเหมาบริการ 177,100            บาท

(16.3) คาจางเหมาบริการบํารุงลิฟท 177,100            บาท

(22) คาซอมบํารุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร 11,577,800        บาท

(25) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 3,313,000         บาท

(25.1) การฝกอบรมสัมมนาบุคคลภายใน 3,313,000         บาท

1.1.3 คาวัสดุ 65,971,200       บาท

(38) วัสดุสํานักงาน 1,427,100         บาท

(39) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 19,859,800        บาท

(42) วัสดุโฆษณาและเผยแพร 135,200            บาท

(43) วัสดุยุทธภัณฑ 217,600            บาท

(45) วัสดุคอมพิวเตอร 33,300             บาท

(48) วัสดุแบบพิมพ 258,600            บาท

(55) วัสดุงานบานงานครัว 232,400            บาท

(56) วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 43,807,200        บาท
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1.1.4 งบแกปญหาในภาพรวม 3,236,000        บาท

1.2 คาสาธารณูปโภค 11,855,600       บาท

(1) คาไฟฟา 9,236,500         บาท

(2) คาน้ําประปา 805,200            บาท

(3) คาโทรศัพท 1,198,900         บาท

(4) คาไปรษณีย 615,000            บาท

2. งบลงทุน 253,227,900     บาท

2.1 คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 253,227,900     บาท

2.1.1 คาครุภัณฑ 92,209,400       บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑสํานักงาน 496,200           บาท

  (1) ครุภัณฑสํานักงานท่ีมีราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท 496,200           บาท

(1.73) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง) แบบตูตั้งพ้ืน 366,000            บาท

ขนาด 56,000 บีทียู ศูนยพิสูจนหลักฐาน 3 ตําบลจอหอ

อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 6 เครื่อง

(1.74) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน 130,200            บาท

(ระบบ inverter)ขนาด 24,000 บีทียู พิสูจนหลักฐานจังหวัดระยอง 

ตําบลทาประดู อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 3 เครื่อง

2.1.1.2 ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 53,944,800       บาท

(9) โครงการจัดซื้อครุภัณฑยานพาหนะและขนสง ใชในงานตรวจ 53,944,800        บาท

สถานที่เกิดเหตุ(ทดแทน) สพฐ.ตร. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

2.1.1.3 ครุภัณฑคอมพิวเตอร 968,400           บาท

  (1) ครุภัณฑคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท 968,400           บาท

(1.91) โครงการจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรทดแทนคอมพิวเตอร 968,400            บาท

ท่ีชํารุดและเสื่อมสภาพของสํานักงานตรวจพิสูจนหลักฐานตํารวจ

สพฐ.ตร. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ
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2.1.1.9 ครุภัณฑอื่นๆ 36,800,000       บาท

(9) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบประชุมวิดีทัศนทางไกลพรอมจอภาพ 36,800,000        บาท

สําหรับพิสูจนหลักฐานจังหวัดในสังกัดสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ

สพฐ.ตร. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

2.1.2 ที่ดินและส่ิงกอสราง 161,018,500     บาท

2.1.2.2 คากอสรางอาคารที่ทําการและสิ่งกอสรางประกอบ 150,563,800     บาท

(50) โครงการกอสรางอาคารที่ทําการ ศูนยพิสูจนหลักฐาน 2 26,610,000        บาท

พรอมสวนประกอบ 1 หลัง ตําบลหนองขางคอก 

อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 โครงการ

   วงเงินทั้งสิ้น 88,700,000        บาท

   ป 2563 ตั้งงบประมาณ 17,740,000        บาท

   ป 2564 ตั้งงบประมาณ 26,610,000        บาท

   ป 2565 ผูกพันงบประมาณ 31,932,000        บาท

   ป 2566 ผูกพันงบประมาณ 12,418,000        บาท

(51) โครงการกอสรางอาคารที่ทําการ ศูนยพิสูจนหลักฐาน 7 9,706,500         บาท

ตําบลถนนขาด อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 โครงการ

   วงเงินทั้งสิ้น 64,710,000        บาท

   ป 2563 ตั้งงบประมาณ 12,942,000        บาท

   ป 2564 ตั้งงบประมาณ 9,706,500         บาท

   ป 2565 ผูกพันงบประมาณ 16,177,500        บาท

   ป 2566 ผูกพันงบประมาณ 25,884,000        บาท

(57) โครงการกอสรางที่ทําการพิสูจนหลักฐานจังหวัดชัยภูมิ 20,436,000        บาท

พรอมสิ่งกอสรางประกอบ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ 1 โครงการ

(58) โครงการกอสรางอาคารที่ทําการพิสูจนหลักฐานจังหวัดอุตรดิตถ 21,930,000        บาท

พรอมสวนประกอบ 1 หลัง และโรงจอดรถ 2 หลัง ตําบลทุงย้ัง 

อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ 1 โครงการ
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(59) โครงการกอสรางอาคารที่ทําการพิสูจนหลักฐานจังหวัดสระบุรี 22,600,000        บาท

พรอมสวนประกอบ ตําบลทับกวาง อําเภอแกงคอย 

จังหวัดสระบุรี 1 โครงการ

(60) โครงการกอสรางอาคารที่ทําการพิสูจนหลักฐานจังหวัดสุโขทัย 27,281,300        บาท

ศูนยพิสูจนหลักฐาน 6 ตําบลบานกลวย อําเภอเมืองสุโขทัย

จังหวัดสุโขทัย 1 โครงการ

(61) โครงการอาคารที่ทําการพิสูจนหลักฐานจังหวัดสิงหบุรี 22,000,000        บาท

พรอมสวนประกอบ ตําบลพรหมบุรีอําเภอพรหมบุรี 

จังหวัดสิงหบุรี 1 โครงการ

2.1.2.4 คาปรับปรุงสิ่งกอสรางอื่น 10,454,700       บาท

(2) โครงการปรับปรุงศนูยฝกอบรมสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ 10,454,700        บาท

ตําบลปกเตยีน อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี 1โครงการ
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สํานักงานพสิูจนหลักฐานตํารวจ (สพฐ.ตร.)

โครงการ ปฏิรูประบบงานตํารวจ

   - กิจกรรม การปฏิรูประบบงานสอบสวนและบังคับใชกฎหมาย 173,168,900     บาท

1. งบดําเนินงาน 491,312,100     บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 488,592,000     บาท

(1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานปองกันปราบปรามอาชญากรรม 488,592,000      บาท

1.2 คาสาธารณูปโภค 2,720,100        บาท

(1) คาไฟฟา 2,720,100         บาท

2. งบลงทุน 145,916,800     บาท

2.1 คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 145,916,800     บาท

2.1.1 คาครุภัณฑ 145,916,800     บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑวิทยาศาสตร 145,916,800      บาท

(1) โครงการพัฒนาการตรวจพิสูจนเอกสาร เพ่ือรองรับ 7,980,000         บาท

การปฏิรูปงานนิตวิิทยาศาสตรตํารวจ ปงบประมาณ พ.ศ.2564

สพฐ.ตร. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

(2) โครงการพัฒนาการตรวจพิสูจนอาวุธปนและเครื่องกระสุน 17,888,000        บาท

เพื่อรองรับการปฏิรูปงานนิติวิทยาศาสตรตํารวจ

ปงบประมาณ พ.ศ.2564  สพฐ.ตร. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

(3) โครงการพัฒนาการตรวจพิสูจนทางเคมี ฟสิกส เพื่อรองรับ 13,060,000        บาท

การปฏิรูปงานนิตวิิทยาศาสตรตํารวจ ปงบประมาณ พ.ศ.2564

สพฐ.ตร. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

(4) โครงการพัฒนาการตรวจพิสูจนยาเสพติด เพื่อรองรับ 42,182,900        บาท

การปฏิรูปงานนิตวิิทยาศาสตรตํารวจ ปงบประมาณ พ.ศ.2564

สพฐ.ตร. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

(5) โครงการพัฒนาการตรวจพิสูจนลายนิ้วมือแฝง เพ่ือรองรับ 4,740,700         บาท

การปฏิรูปงานนิตวิิทยาศาสตรตํารวจ ปงบประมาณ พ.ศ.2564

สพฐ.ตร. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ
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(6) โครงการพัฒนาการตรวจพิสูจนชีววิทยาและดีเอ็นเอ เพื่อรองรับ 22,235,200        บาท

การปฏิรูปงานนิตวิิทยาศาสตรตํารวจ ปงบประมาณ พ.ศ.2564

สพฐ.ตร. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

(7) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจพิสูจนอาชญากรรม 37,830,000        บาท

คอมพิวเตอร เพื่อสนับสนุนงานนิติวิทยาศาสตรตํารวจ 

ปงบประมาณ พ.ศ.2564  สพฐ.ตร. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

3. งบรายจายอื่น 27,252,100       บาท

1) โครงการขยายและพัฒนาระบบตรวจสอบลายพิมพนิ้วมืออัตโนมัติ 27,252,100        บาท

(Automated Fingerprint Identification System : AFIS)

กองทะเบียนประวัติอาชญากร แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

   วงเงินทั้งสิ้น 453,855,400      บาท

   ป 2563 ตั้งงบประมาณ 90,771,100        บาท

   ป 2564 ตั้งงบประมาณ 27,252,100        บาท

   ป 2565 ผูกพันงบประมาณ 335,832,200      บาท
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สํานักงานพสิูจนหลักฐานตํารวจ (สพฐ.ตร.)

โครงการ เสริมสรางภูมิคุมกันเพื่อสันติสุขในพื้นท่ี

จังหวัดชายแดนภาคใต 44,483,300       บาท

   - กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินคดีความมั่นคงในพ้ืนท่ี

     จังหวัดชายแดนภาคใต 44,483,300       บาท

1. งบลงทุน 37,683,300       บาท

1.1 คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 37,683,300       บาท

1.1.1 คาครุภัณฑ 37,683,300       บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑคอมพิวเตอร 783,300           บาท

(1) ครุภัณฑคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท 783,300           บาท

   (1.1) โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ 783,300            บาท

   ศูนยบริหารขอมูลทางคดี ศพฐ.10   ตําบลสะเตง อําเภอเมืองยะลา

   จังหวัดยะลา 1 โครงการ

1.1.1.2 ครุภัณฑวิทยาศาสตร 33,000,000       บาท

(1) โครงการจัดซื้อเครื่องตรวจหาอัตราสวนไอโซโทปของธาตุในสารเคมี 33,000,000        บาท

และสารเคมีวัตถุระเบิด ศพฐ.10 ตําบลสะเตง อําเภอเมืองยะลา

จังหวัดยะลา 1 โครงการ

1.1.1.3 ครุภัณฑอื่นๆ 3,900,000        บาท

(1) โครงการจัดหาเครื่องตรวจรองรอยการขูดลบ เพื่อใชสําหรับ 3,900,000         บาท

ตรวจพิสูจนเลขหมายประจําปน และเครื่องหมายทะเบียนของปน

ดวยวิธีทางทัศนศาสตรแมเหล็ก สําหรับอาวุธปนที่เครื่องหมายทะเบียน

หรือเลขหมายประจําปนถูกขูดลบแกไขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต

ศพฐ.10 ตําบลสะเตง อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ระบบ

2. งบรายจายอื่น 6,800,000        บาท

1) คาครุภัณฑ 4,800,000        บาท

(1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจพิสูจนเลขหมายประจําตัวรถ 4,800,000         บาท

และการตรวจพิสูจนทางฟสิกสในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ศพฐ.10

ตําบลสะเตง อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 โครงการ
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2) คาที่ดิน/สิ่งกอสราง 2,000,000        บาท

(1) คากอสรางอื่นๆ ที่มีราคาตอหนวยตํ่ากวา 10 ลานบาท 2,000,000        บาท

(1.1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจพิสูจนเลขหมายประจําตัวรถ 2,000,000         บาท

และการตรวจพิสูจนทางฟสิกสในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ศพฐ.10

ตําบลสะเตง อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

   (1.1.1) อาคารโรงตรวจพิสูจนการขูดลบแกไขเลขหมายประจํารถ 2,000,000         บาท

   ศพฐ.10 ตําบลสะเตง อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 อาคาร
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สํานักงานพสิูจนหลักฐานตํารวจ (สพฐ.ตร.)

โครงการ ปราบปรามยาเสพติด

   - กิจกรรม การสกัดกั้น ปราบปราม การผลิต การคายาเสพติด 33,716,800       บาท

2. งบรายจายอื่น 33,716,800       บาท

1) คาใชจายในการปราบปรามนักคายาเสพติด 33,716,800        บาท

   และสกัดก้ันการนําเขา-สงออกยาเสพติด
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34 สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.) 830,791,300     บาท

1.  โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณความไมสงบ 204,000           บาท

 ในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต

     - กิจกรรม การเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ 204,000            บาท

   ความไมสงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต

2.  โครงการ การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ 4,243,900        บาท

4,243,900         บาท

3.  โครงการ การบังคับใชกฎหมาย อํานวยความยุติธรรม และบริการประชาชน 818,207,300     บาท

     - กิจกรรม การบังคับใชกฎหมายและบริการประชาชน 500,000            บาท

     - กิจกรรม การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 817,707,300      บาท

4.  โครงการ ปฏิรูประบบงานตํารวจ 8,136,100        บาท

     - กิจกรรม การบริหารทรัพยากรมนุษยดานสวัสดิการ 8,136,100         บาท

   ที่พักอาศัย

 - กิจกรรม การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริยและ

      พระบรมวงศานุวงศ
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สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.)

โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณความไมสงบ

ในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต

 - กิจกรรม การเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณความไมสงบในเขต 204,000           บาท

   จังหวัดชายแดนภาคใต

1. งบดําเนินงาน 204,000           บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 204,000           บาท

(1) รายการไมผูกพัน 204,000           บาท

1.1.2 คาใชสอย 204,000           บาท

(1) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 204,000            บาท

(1.1) คาเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะตํารวจ 204,000            บาท
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สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.)

ผลผลิต การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ

     - กิจกรรม การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ 4,243,900 บาท

1. งบดําเนินงาน 4,243,900 บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 4,243,900 บาท

(1) รายการไมผูกพัน 4,243,900 บาท

1.1.1 คาตอบแทน 2,953,600        บาท

(2) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 2,246,400 บาท

(2.1) คาเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะตํารวจ 2,246,400 บาท

(6) เงินรางวัลเจาหนาที่ตํารวจเพื่อการถวายอารักขาฯ 707,200 บาท

1.1.3 คาวัสดุ 1,290,300 บาท

(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 1,290,300 บาท
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สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.)

โครงการ การบังคับใชกฎหมาย อํานวยความยุติธรรม และบริการประชาชน

     - กิจกรรม การบังคับใชกฎหมายและบริการประชาชน 500,000           บาท

1.  งบดําเนินงาน 500,000           บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 500,000           บาท

(1) รายการไมผูกพัน 500,000           บาท

1.1.2 คาใชสอย

(11) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 500,000            บาท

(11.1) คาเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะตํารวจ 500,000            บาท
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สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.)

โครงการ การบังคับใชกฎหมาย อํานวยความยุติธรรม และการบริการประชาชน

กิจกรรม การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 817,707,300     บาท

1.  งบดําเนินงาน 90,307,600       บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 77,380,900       บาท

(1) รายการไมผูกพัน 77,380,900       บาท

1.1.1 คาตอบแทน 45,292,500       บาท

(1) คาอาหารทําการนอกเวลา 161,700            บาท

(10) คาอาหารทําการนอกเวลาเจาหนาที่ศูนย 45,130,800        บาท

รับแจงเหตุฉุกเฉิน

1.1.2 คาใชสอย 11,925,200       บาท

(11) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 10,660,200        บาท

(11.1) คาเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะตํารวจ 10,660,200        บาท

(13) คาซอมแซมครุภัณฑ 402,700            บาท

(14) คาซอมแซมสิ่งกอสราง 248,200            บาท

(16) คาจางเหมาบริการ 614,100            บาท

(16.2) คาจางเหมาอื่นๆ 614,100            บาท

1.1.3 คาวัสดุ 20,163,200       บาท

(38) วัสดุสํานักงาน 229,300            บาท

(39) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 1,880,000         บาท

(41) วัสดุไฟฟาและวิทยุ 188,300            บาท

(45) วัสดุคอมพิวเตอร 42,500             บาท

(48) วัสดุแบบพิมพ 3,700               บาท

(55) วัสดุงานบานงานครัว 52,800             บาท

(63) วัสดุเครื่องมือสื่อสาร 17,760,000        บาท

(67) วัสดุหนังสือ วารสาร ตํารา หนังสือพิมพ 6,600               บาท
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1.2 คาสาธารณูปโภค 12,926,700       บาท

(1) คาไฟฟา 8,046,300         บาท

(2) คาน้ําประปา 435,900            บาท

(3) คาโทรศัพท 4,375,300         บาท

(4) คาไปรษณีย 69,200             บาท

2. งบลงทุน 726,724,700     บาท

2.1 คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 726,724,700     บาท

  2.1.1 คาครุภัณฑ 689,094,500     บาท

  2.1.1.3 ครุภัณฑคอมพิวเตอร 687,008,000     บาท

(5) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพงานตรวจพิสูจนและวิเคราะหพยาน 10,000,000        บาท

หลักฐานทางคอมพิวเตอรและอุปกรณมือถือ เพ่ือสนับสนุนการสืบสวน

สอบสวนของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

สทส. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ 

(6) โครงการปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอรแมขายและอุปกรณเพื่อเพิ่ม 96,000,000        บาท

ประสิทธิภาพ ระบบสารสนเทศสถานีตํารวจ (CRIMES) ศทก. 

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ 

(7) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบสวนอาชญากรรมและยกระดับ 492,008,000      บาท

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยโดยใชเทคโนโลยีในการวิเคราะหภาพจากวิดีโอ

บก.สสท. สทส. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ 

(8) โครงการวิเคราะหและเฝาระวังในการควบคุมความปลอดภัยระบบ 89,000,000        บาท

สารสนเทศสถานีตํารวจ (CRIMES) ศทก. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ 

  2.1.1.5 ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 2,086,500        บาท

(2) โครงการจัดหาครุภัณฑโฆษณาและเผยแพรสําหรับขาราชการตํารวจ 2,086,500         บาท 

ในสังกัดกองตํารวจสื่อสาร สส.สทส. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ 
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37,630,200       บาท

  2.1.2.2 คากอสรางอาคารที่ทําการและสิ่งกอสรางประกอบ 9,880,000        บาท

(56) กอสรางอาคารที่ทําการ กองตํารวจสื่อสาร แขวงทาแรง 9,880,000         บาท

เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 หลัง

วงเงินทั้งสิ้น 49,400,000 บาท

ป 2564 ตั้งงบประมาณ 9,880,000 บาท

ป 2565 ผูกพันงบประมาณ 39,520,000 บาท

  2.1.2.5 คาปรับปรุงอาคารที่ทําการและสิ่งกอสรางประกอบ 27,750,200       บาท

(1) คาปรับปรุงอาคารที่ทําการและสิ่งกอสรางประกอบที่มีราคาตอหนวย 3,854,900        บาท

ต่ํากวา 10 ลานบาท

    (1.16) ปรับปรุงสํานักงานกองตํารวจส่ือสาร ศูนยบริการเทคนิคส่ือสาร 3 600,000            บาท

    อุบลราชธานี ตําบลในเมือง อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง

    (1.17) ปรับปรุงบริเวณ ฝายการสื่อสาร 7 กองตํารวจสื่อสาร ตําบลบอยาง 2,231,700         บาท

    อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 งาน

    (1.18) ปรับปรุงซอมแซมประตูอาคารที่ทําการศูนยบริการเทคนิคสื่อสาร 7 169,600            บาท

    นครปฐม ตําบลพระปฐมเจดีย อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 งาน

    (1.19) ปรับปรุงซอมแซมบริเวณรอบอาคารที่ทําการศูนยบริการเทคนิค 853,600            บาท

    สื่อสาร 7 นครปฐม ตําบลพระปฐมเจดีย อําเภอเมืองนครปฐม

    จังหวัดนครปฐม 1 งาน

(2) โครงการกอสรางและปรับปรุงศนูยรับแจงเหตุฉุกเฉิน 191 ระยะที่ 2 23,895,300        บาท

    สทส. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ 

4.งบรายจายอื่น 675,000           บาท

(2) คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว 675,000            บาท

2.12 คาที่ดินและสิ่งกอสราง 
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สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.)

โครงการ ปฏิรูประบบงานตํารวจ

     - กิจกรรม การบริหารทรัพยากรณมนุษยดานสวัสดิการที่พกัอาศัย 8,136,100 บาท

2.  งบลงทุน 8,136,100 บาท

2.1 คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 8,136,100 บาท

2.1.2 คาที่ดินและสิ่งกอสราง 8,136,100 บาท

2.1.2.1 คากอสรางอาคารท่ีพกัอาศัยและส่ิงกอสรางประกอบ 5,115,000 บาท

    (1) คากอสรางอาคารท่ีพกัอาศัยและส่ิงกอสรางประกอบ 5,115,000 บาท

    ที่มีราคาตอหนวยตํ่ากวา 10 ลานบาท

        (1.62) บานพักระดับ ผกก. - รอง ผบก. ฝายการสื่อสาร 4 1,985,000 บาท

        กองตํารวจสื่อสาร ตําบลจอหอ อําเภอเมืองนครราชสีมา 

        จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง

        (1.63) บานพักระดับ สว. - รอง ผกก. (แบบแฝด) ฝายการสื่อสาร 4 3,130,000 บาท

        กองตํารวจสื่อสาร ตําบลจอหอ อําเภอเมืองนครราชสีมา

        จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง 

2.1.2.4 คาปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งกอสรางประกอบ 3,021,100 บาท

    (1) คาปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งกอสรางประกอบ 3,021,100 บาท

    ที่มีราคาตอหนวยตํ่ากวา 10 ลานบาท

        (1.33) ปรับปรุงซอมแซมบานพักรอง สว. แบบแฝด ฝายการสื่อสาร 4 794,700            บาท

        กองตํารวจสื่อสาร (ศูนยบริการเทคนิคสื่อสาร 4 ขอนแกน) 

        ตําบลในเมือง อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 1 หลัง 

        (1.34) ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรือนแถวชั้นประทวนและพลตํารวจ 1,659,700         บาท

        ฝายการสื่อสาร 4 กองตํารวจสื่อสาร (ศูนยบริการเทคนิคสื่อสาร 4 

        ขอนแกน) ตําบลในเมือง อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 1 หลัง 

        (1.35) ปรับปรุงซอมแซมบานพักสารวัตร ศูนยบริการเทคนิคสื่อสาร 7 566,700            บาท

        นครปฐม ตําบลพระปฐมเจดีย อําเภอเมืองนครปฐม 

        จังหวัดนครปฐม 1 หลัง
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35 354,517,900     บาท

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 144,900           บาท

144,900            บาท

2. โครงการ จัดหายุทโธปกรณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 93,029,200       บาท

   การปฏิบัติงานการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม 

   ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ

     - กิจกรรม จัดหายุทโธปกรณเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 93,029,200        บาท ท

       การปฏิบัตงิานการปองกันปราบปรามอาชญากรรม 

       ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ

3. โครงการ การบังคับใชกฎหมาย อํานวยความยุติธรรม 173,934,800     บาท

   และบริการประชาชน

173,934,800      บาท

4. โครงการ ปฏิรูประบบงานตํารวจ 87,409,000       บาท

87,409,000        บาท

กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.)

     - รายการบุคลากรภาครัฐ

     - กิจกรรม การผลิตและฝกอบรมตํารวจ

     - กิจกรรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษยดานการศึกษา
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กองบัญชาการศึกษา  (บช.ศ.)

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

     - รายการบุคลากรภาครัฐ 144,900           บาท

1. งบบุคลากร 144,900           บาท

1.2 คาตอบแทนพนกังานราชการ 144,900           บาท

(1) คาตอบแทนพนักงานราชการ 1 อัตรา 144,000            บาท

(2) เงินชวยเหลือการครองชีพพนักงานราชการ 900                 บาท
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กองบัญชาการศึกษา  (บช.ศ.)

โครงการ จัดหายุทโธปกรณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม 

ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ

     - กิจกรรม จัดหายุทโธปกรณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 93,029,200       บาท

       การปฏิบัติงานการปองกันปราบปรามอาชญากรรม 

       ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ

2. งบลงทุน 93,029,200       บาท

2.1 คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 93,029,200       บาท

2.1.1 คาครุภัณฑ 93,029,200       บาท

2.1.1.3 ครุภัณฑอื่น ๆ 93,029,200       บาท

(17) โครงการจัดหาอุปกรณใหกับผูสําเร็จการศึกษาใหม 93,029,200        บาท

    (นสต.) บช.ศ. แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 

    กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ
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กองบัญชาการศึกษา  (บช.ศ.)

โครงการ  การบังคับใชกฎหมาย อํานวยความยุติธรรม และบริการประชาชน

     - กิจกรรม การผลิตและฝกอบรมตํารวจ 173,934,800     บาท

1. งบดําเนินงาน 157,909,800     บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 151,045,600     บาท

(1) รายการไมผูกพัน 151,045,600     บาท

1.1.1 คาตอบแทน 878,600           บาท

878,600            บาท

 1.1.2 คาใชสอย 146,958,700     บาท

(11)  คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 4,454,200         บาท

(11.1) คาเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะตํารวจ 4,454,200         บาท

(13) คาซอมแซมครุภัณฑ 438,900            บาท

(14) คาซอมแซมสิ่งกอสราง 591,500            บาท

(16) คาจางเหมาบริการ 1,566,800         บาท

(16.2) คาจางเหมาอื่นๆ 1,566,800         บาท

(23) คาซอมบํารุงเครื่องมือพิเศษ 1,106,400         บาท

(25) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 109,253,900      บาท

(25.1) การฝกอบรมสัมมนาบุคคลภายใน 109,253,900      บาท

(35) คาใชจายในการฝกยุทธวิธีตํารวจ 29,547,000        บาท

 1.1.3 คาวัสดุ 3,208,300        บาท

(38) วัสดุสํานักงาน 238,900            บาท

(39) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 2,282,900         บาท

(40) วัสดุยานพาหนะและขนสง 27,900             บาท

(43) วัสดุยุทธภัณฑ 165,600            บาท

(45) วัสดุคอมพิวเตอร 19,000             บาท

(48) วัสดุแบบพิมพ 22,000             บาท

(55) วัสดุงานบานงานครัว 167,000            บาท

(56) วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 46,400             บาท

(57) วัสดุศกึษา 76,300             บาท

(58) วัสดุหนังสือ วารสาร และตํารา 90,200             บาท

(1) คาอาหารทําการนอกเวลา
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(59) วัสดุการเกษตร 11,900             บาท

(60) วัสดุกีฬา 44,300             บาท

(62) วัสดุกอสราง 5,100               บาท

(64) วัสดุเวชภัณฑ 10,800             บาท

1.2 คาสาธารณูปโภค 6,864,200        บาท

(1) คาไฟฟา 4,723,100         บาท

(2) คาน้ําประปา 1,478,500         บาท

(3) คาโทรศัพท 615,500            บาท

(4) คาไปรษณีย 47,100             บาท

2. งบลงทุน 16,025,000       บาท

2.1 คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 16,025,000       บาท

2.1.1 คาครุภัณฑ 3,296,500        บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑสํานักงาน 810,500           บาท

(1) ครุภัณฑสํานักงานท่ีมีราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท 810,500           บาท

16,500             บาท

บช.ศ. แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร 5 ตัว

(1.76) เกาอี้สํานักงานพนักพิงสูง กองการสอบ  63,000             บาท

บช.ศ. แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร 15 ตัว

(1.77) เกาอี้จัดเลี้ยงสําหรับอาคารโภชนาคาร 244,200            บาท

วิทยาลัยการตํารวจ บช.ศ. แขวงลาดยาว 

 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 300 ตัว

(1.78) โตะพับอเนกประสงคประจําอาคารโภชนาคาร 260,000            บาท

วิทยาลัยการตํารวจ บช.ศ. แขวงลาดยาว 

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 200 ตัว

226,800            บาท

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 7 เครื่อง

(1.79) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน(ราคารวมคาติดตั้ง)  

แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู บช.ศ. 

(1.75) เกาอี้ปฏิบัติงานขาราชการ ระดับ พ.ต.ท. - พ.ต.อ.  



444

2.1.1.5 ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 336,000           บาท

(1) ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพรที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท 336,000           บาท

(1.14) ระบบประชุมวีดีทัศนทางไกล (Video Conference)  336,000            บาท

บช.ศ. แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 

 กรุงเทพมหานคร 2 ชุด

2.1.1.9 ครุภัณฑอื่น ๆ 2,150,000        บาท

(11) โครงการจัดหาครุภัณฑสําหรับอาคาร 2,150,000         บาท

วิทยาลัยการตํารวจ (อาคารที่จอดรถยนต) 

บช.ศ. แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

1 โครงการ

2.1.2 คาที่ดินและสิ่งกอสราง 12,728,500       บาท

2.1.2.4 คาปรับปรุงสิ่งกอสรางอื่น 12,728,500       บาท

(1) คาปรับปรุงส่ิงกอสรางอ่ืนที่มีราคาตอหนวย 6,953,000        บาท

ต่ํากวา 10 ลานบาท

(1.9) รื้อถอนและปรับปรุงอาคารโภชนาคาร 496,000            บาท

วิทยาลัยการตํารวจ (บางสวน) บช.ศ.  

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 งาน

(1.10) ปรับปรุงอาคารพลานามัยของ 387,000            บาท

บช.ศ. แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร 1 งาน

(1.11) ปรับปรุงอาคารสวัสดกิารของ บช.ศ.   6,000,000         บาท

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร 1 งาน

(1.12) ปรับปรุงหองทํางานกลุมงานอาจารย 70,000             บาท

บช.ศ. แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร 1 งาน
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2.1.2.6 คาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค 5,775,500        บาท

(1) คาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาตอหนวย 5,775,500        บาท

ต่ํากวา 10 ลานบาท

(1.2) ปรับปรุงหองน้ําและระบบสุขาภิบาล 5,775,500         บาท

อาคารหอพัก 13 ชั้น วิทยาลัยการตํารวจ 

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 งาน
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กองบัญชาการศึกษา  (บช.ศ.)

โครงการ  ปฏิรูประบบงานตํารวจ

     - กิจกรรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษยดานการศึกษา 87,409,000       บาท

2. งบลงทุน 87,409,000       บาท

2.1 คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 87,409,000       บาท

2.1.2 คาที่ดินและสิ่งกอสราง 87,409,000       บาท

2.1.2.6 คากอสรางอื่น ๆ 87,409,000       บาท

(2) อาคารวิทยาลัยการตํารวจ กองบัญชาการศึกษา 45,409,000        บาท

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร 1 แหง

วงเงินทั้งสิ้น 349,300,000      บาท

ป 2561 ตั้งงบประมาณ 67,181,400        บาท

ป 2563 ตั้งงบประมาณ 32,369,100        บาท

ป 2564 ตั้งงบประมาณ 45,409,000        บาท

ป 2565 ผูกพันงบประมาณ 82,085,500        บาท

ป 2566 ผูกพันงบประมาณ 122,255,000      บาท

(3) อาคารที่พักผูเขารับการฝกอบรม 42,000,000        บาท

บก.ฝรก. ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล 

จังหวัดนครปฐม 2 หลัง
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36 โรงเรียนนายรอยตํารวจ (รร.นรต.) 278,494,000     บาท

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 860,700           บาท

860,700            บาท

2. โครงการ จัดหายุทโธปกรณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 8,153,100        บาท

   การปฏิบัติงานการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม 

   ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ

     - กิจกรรม โครงการจัดหายุทโธปกรณ 8,153,100         บาท

       เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการปองกัน

       ปราบปรามอาชญากรรม ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ

3. โครงการ การบังคับใชกฎหมาย อํานวยความยุติธรรม 269,480,200     บาท

   และบริการประชาชน

269,480,200      บาท

     - รายการบุคลากรภาครัฐ

     - กิจกรรม การผลิตและฝกอบรมตํารวจ    
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โรงเรียนนายรอยตํารวจ (รร.นรต.)

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

     - รายการบุคลากรภาครัฐ 860,700           บาท

1. งบบุคลากร 860,700           บาท

1.2 คาตอบแทนพนกังานราชการ 860,700           บาท

(1) คาตอบแทนพนักงานราชการ 8 อัตรา 771,900            บาท

(2) เงินชวยเหลือการครองชีพพนักงานราชการ 88,800             บาท
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โรงเรียนนายรอยตํารวจ (รร.นรต.)

โครงการ จัดหายุทโธปกรณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม 

ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ

     - กิจกรรม จัดหายุทโธปกรณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 8,153,100        บาท

       การปฏิบัติงานการปองกันปราบปรามอาชญากรรม 

       ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ

2. งบลงทุน 8,153,100        บาท

2.1 คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 8,153,100        บาท

2.1.1 คาครุภัณฑ 8,153,100        บาท

2.1.1.3 ครุภัณฑอื่น ๆ 8,153,100        บาท

(16)  โครงการจัดหาอุปกรณใหกับผูสําเร็จการศึกษาใหม 8,153,100         บาท

(นรต.) รร.นรต. ตําบลสามพราน อําเภอสามพราน

จังหวัดนครปฐม 1 โครงการ
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โรงเรียนนายรอยตํารวจ (รร.นรต.)

โครงการ  การบังคับใชกฎหมาย อํานวยความยุติธรรม และบริการประชาชน

     - กิจกรรม การผลิตและฝกอบรมตํารวจ 269,480,200     บาท

1. งบดําเนินงาน 113,872,300     บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 94,470,400       บาท

(1) รายการไมผูกพัน 94,470,400       บาท

1.1.2 คาใชสอย 90,358,700       บาท

(11)  คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 4,161,500         บาท

(11.1) คาเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะตํารวจ 4,161,500         บาท

(13) คาซอมแซมครุภัณฑ 284,300            บาท

(16) คาจางเหมาบริการ 1,632,300         บาท

(16.2) คาจางเหมาอื่นๆ 1,632,300         บาท

(36) คาใชจายในการผลิตตํารวจ 84,280,600        บาท

1.1.3 คาวัสดุ 4,111,700        บาท

(38) วัสดุสํานักงาน 201,500            บาท

(39) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 3,399,100         บาท

(40) วัสดุยานพาหนะและขนสง 12,200             บาท

(45) วัสดุคอมพิวเตอร 13,500             บาท

(48) วัสดุแบบพิมพ 13,100             บาท

(49) วัสดุปองกันอันตราย 51,800             บาท

(55) วัสดุงานบานงานครัว 181,200            บาท

(56) วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 103,000            บาท

(57) วัสดุศกึษา 13,100             บาท

(58) วัสดุหนังสือ วารสาร และตํารา 71,000             บาท

(59) วัสดุการเกษตร 8,000               บาท

(60) วัสดุกีฬา 30,000             บาท

(62) วัสดุกอสราง 4,700               บาท

(64) วัสดุเวชภัณฑ 9,500               บาท
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1.2 คาสาธารณูปโภค 19,401,900       บาท

(1) คาไฟฟา 8,929,100         บาท

(2) คาน้ําประปา 9,337,000         บาท

(3) คาโทรศัพท 1,127,500         บาท

(4) คาไปรษณีย 8,300               บาท

2. งบลงทุน 146,876,700     บาท

2.1 คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 146,876,700     บาท

2.1.1 คาครุภัณฑ 48,082,700       บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑสํานักงาน 4,659,900        บาท

(1) ครุภัณฑสํานักงานท่ีมีราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท 4,659,900        บาท

(1.80) ตูนิรภัยสําหรับเก็บอาวุธปน รร.นรต. 1,000,000         บาท

ตําบลสามพราน อําเภอสามพราน 

จังหวัดนครปฐม 4 ตู

(1.81) เกาอี้ทํางานระดับ 1-2 รร.นรต. 14,300             บาท

ตําบลสามพราน อําเภอสามพราน 

จังหวัดนครปฐม 11 ตัว

(1.82) โตะทํางาน ระดับ 1-2 รร.นรต.  5,400               บาท

ตําบลสามพราน อําเภอสามพราน 

จังหวัดนครปฐม 2 ตัว

(1.83) เกาอี้ทํางานระดับ 3-6 รร.นรต. 62,000             บาท

ตําบลสามพราน อําเภอสามพราน 

จังหวัดนครปฐม 31 ตัว

(1.84) โตะทํางาน ระดับ 3-6 รร.นรต. 52,000             บาท

ตําบลสามพราน อําเภอสามพราน 

จังหวัดนครปฐม 13 ตัว

(1.85) เกาอี้ทํางานระดับ 7-9  รร.นรต. 45,000             บาท

ตําบลสามพราน อําเภอสามพราน 

จังหวัดนครปฐม 18 ตัว
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(1.86) โตะทํางานระดับ 7-9 รร.นรต.  48,400             บาท

ตําบลสามพราน อําเภอสามพราน 

จังหวัดนครปฐม 11 ตัว

(1.87) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง) 421,400            บาท

แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 13,000 บีทียู  

รร.นรต. ตําบลสามพราน อําเภอสามพราน 

จังหวัดนครปฐม 14 เครื่อง

(1.88) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง)  301,400            บาท

ตําบลสามพราน อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 11 เครื่อง

(1.89) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง)   653,400            บาท

แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู  

รร.นรต. ตําบลสามพราน อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 22 เครื่อง

(1.90) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง)  290,500            บาท

แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter)  ขนาด 20,000 บีทียู  

รร.นรต. ตําบลสามพราน อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 7 เครื่อง

(1.91) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง)  564,200            บาท

แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู 

รร.นรต.  ตําบลสามพราน อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 13 เครื่อง

(1.92) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง)  166,200            บาท

แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน  (ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บีทียู  

รร.นรต. ตําบลสามพราน อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 3 เครื่อง

(1.93) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง)  72,000             บาท

แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 26,000 บีทียู รร.นรต. 

ตําบลสามพราน อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 2 เครื่อง

(1.94) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง)  192,400            บาท

แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 30,000 บีทียู  

รร.นรต. ตําบลสามพราน อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 4 เครื่อง

(1.95) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง)  250,800            บาท

แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 40,000 บีทียู 

แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 15,000 บีทียู รร.นรต
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รร.นรต. ตําบลสามพราน อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 4 เครื่อง

(1.96) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง)  53,300             บาท

แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 44,000 บีทียู รร.นรต.   

ตําบลสามพราน อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง

(1.97) ตูล็อคเกอร 18 ชอง รร.นรต. ตําบลสามพราน 32,000             บาท

อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 4 ตู

(1.98) ตูเหล็กแบบ 2 บาน รร.นรต ตําบลสามพราน 374,000            บาท

อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 68 ตู

(1.99) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง) 61,200             บาท

แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 20,000 บีทียู รร.นรต. 

ตําบลสามพราน อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 2 เครื่อง

2.1.1.2 ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 2,500,000        บาท

(10) รถพยาบาล (รถตู) ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,500,000         บาท

2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมตํ่ากวา 90 กิโลวัตต 

รร.นรต. ตําบลสามพราน อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 คัน

2.1.1.3 ครุภัณฑคอมพิวเตอร 603,100           บาท

(1) ครุภัณฑคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท 603,100           บาท

(1.92) เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับงานสํานักงาน 48,000             บาท

รร.นรต ตําบลสามพราน อําเภอสามพราน 

จังหวัด.นครปฐม 3 เครื่อง

(1.93) เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานสํานักงาน 255,000            บาท

รร.นรต. ตําบลสามพราน อําเภอสามพราน 

จังหวัดนครปฐม 15 เครื่อง

(1.94) เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 KVA รร.นรต. 87,000             บาท

ตําบลสามพราน อําเภอสามพราน 

จังหวัดนครปฐม 15 เครื่อง
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(1.95) เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 12,600             บาท

สําหรับกระดาษขนาด A3 รร.นรต ตําบลสามพราน 

อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 2 เครื่อง

(1.96) เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network 135,000            บาท

แบบที่ 2 (38 หนา/นาท)ี รร.นรต. ตําบลสามพราน 

อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 9 เครื่อง

(1.97) เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA รร.นรต. 7,500               บาท

ตําบลสามพราน อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

3 เครื่อง

(1.98) สแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนยบริการ 58,000             บาท

แบบที่ 2 รร.นรต. ตําบลสามพราน อําเภอสามพราน

จังหวัดนครปฐม 2 เครื่อง

2.1.1.4 ครุภัณฑงานบานงานครัว 36,000             บาท

(1) ครุภัณฑงานบานงานครัวที่มีราคาตอหนวย 36,000             บาท

ต่ํากวา 1 ลานบาท  

(1.3) ตูเย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต รร.นรต.   36,000             บาท

ตําบลสามพราน อําเภอสามพราน 

จังหวัดนครปฐม  4 ตู

2.1.1.5 ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 313,400           บาท

(1) ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพรที่มีราคาตอหนวย 313,400           บาท

ต่ํากวา 1 ลานบาท  

(1.15) เครื่องมัลติมีเดยีโปรเจคเตอร ระดับ XGA ขนาด 4,000 42,500             บาท

ANSI Lumens  รร.นรต. ตําบลสามพราน  

อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง
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(1.16) จอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟา ขนาดเสนทแยงมุม  72,900             บาท

150 นิ้ว รร.นรต. ตําบลสามพราน อําเภอสามพราน

จังหวัดนครปฐม 3 จอ

(1.17) โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV 81,000             บาท

ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล 

ขนาด 40 นิ้ว รร.นรต. ตําบลสามพราน 

อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 6 เครื่อง

(1.18) ไมโครโฟน ประจําหองประชุมคณะนิติศาสตร 85,800             บาท

รร.นรต. ตําบลสามพราน อําเภอสามพราน 

จังหวัดนครปฐม 11 ตัว

(1.19) เครื่องขยายเสียง สําหรับหองประชุมคณะนิติศาสตร 23,300             บาท

รร.นรต. ตําบลสามพราน อําเภอสามพราน

จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง

(1.20) ลําโพง 2 ทาง รร.นรต. ตําบลสามพราน 7,900               บาท

อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง

2.1.1.6 ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 24,100             บาท

(1) ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุท่ีมีราคาตอหนวย 24,100             บาท

ต่ํากวา 1 ลานบาท  

(1.5) เครื่องกระจายกระแสไฟ สําหรับหองประชุม  24,100             บาท

รร.นรต. ตําบลสามพราน อําเภอสามพราน 

จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง

2.1.1.7 ครุภัณฑวิทยาศาสตร 5,284,800        บาท

(1) ครุภัณฑวิทยาศาสตรที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท 784,800           บาท

(1.1) โครงการจัดหาเครื่องมือและวัสดุวิทยาศาสตร 784,800            บาท

สําหรับหองปฏิบัติการชีววิทยา คณะนิติวิทยาศาสตร 

โรงเรียนนายรอยตํารวจ ตําบลสามพราน  

อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 โครงการ

(2) โครงการพัฒนาหองปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร    4,500,000         บาท

โดยเครื่องแกสโครมาโทรกราฟ-แมสสเปกโตรเมทรี 

(Gas Chromatography-Mass Spectrometry) 
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และเครื่องตรวจวิเคราะหสารโดยใชแสงอินฟราเรด

(FT-IR Spectrometer) ณ คณะนิติวิทยาศาสตร 

โรงเรียนนายรอยตํารวจ ตําบลสามพราน 

อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 โครงการ

2.1.1.9 ครุภัณฑอื่น ๆ 34,661,400       บาท

(1) ครุภัณฑอื่น ๆ มีราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท 2,039,000        บาท

(1.2) ระบบยิงโตตอบสําหรับพัฒนาเครื่องฝกยิงจําลองสถานการณ 2,000,000         บาท

(Simulator) แบบ 3 มิติ รร.นรต. ตําบลสามพราน 

อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 4 ระบบ

(1.3) เครื่องจับเวลาในการฝกยิงปน รร.นรต  39,000             บาท

ตําบลสามพราน อําเภอสามพราน 

จังหวัดนครปฐม 6 เครื่อง

(12) โครงการจัดหาครุภัณฑและอุปกรณประจําศูนยฝก 30,816,400        บาท

ทางวิชาชีพตํารวจและการบังคบัใชกฎหมาย  

รร.นรต ตําบลสามพราน อําเภอสามพราน 

จังหวัดนครปฐม 1 โคงการ

(13) โครงการจัดหาอุปกรณการฝกสําหรับ นรต.           1,806,000         บาท

ชั้นปที่ 1 รร.นรต. ตําบลสามพราน อําเภอสามพราน 

จังหวัดนครปฐม 1 โครงการ

2.1.2 คาที่ดินและสิ่งกอสราง 98,794,000       บาท

2.1.2.4 คาปรับปรุงสิ่งกอสรางอื่น 45,505,700       บาท

(1) คาปรับปรุงส่ิงกอสรางอ่ืนที่มีราคาตอหนวย 9,453,000        บาท

(1.14) โครงการปรับปรุงหองอดิเรกสาร รร.นรต.   1,198,000         บาท

ตําบลสามพราน อําเภอสามพราน 

จังหวัดนครปฐม 1 โครงการ

(1.15) ปรับปรุงหองน้ําและซอมแซมหลังคาฝาเพดาน 1,960,000         บาท

อาคาร 50 คณะตํารวจศาสตร รร.นรต. ตําบลสามพราน  

 อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 งาน

(1.16) โครงการปรับปรุงอาคารธรรมสถาน รร.นรต. 5,201,800         บาท

ต่ํากวา 10 ลานบาท 
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 ตําบลสามพราน อําเภอสามพราน  

จังหวัดนครปฐม 1 โครงการ

(1.17) ปรับปรุงซอมแซมหองน้ําชาย-หญิง ชั้นลาง  353,900            บาท

งานโรงพิมพ รร.นรต. ตําบลสามพราน 

อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 2 งาน

(1.18) ปรับปรุงซอมแซมหองน้ํา ชาย - หญิง 462,000            บาท

ชั้น 3 (อาคาร 51)  คณะสังคมศาสตร

รร.นรต. ตําบลสามพราน อําเภอสามพราน 

จังหวัดนครปฐม 1 งาน

(1.19) ปรับปรุงซอมแซมหองน้ําผูบังคบับัญชา (ชาย) 277,300            บาท

ชั้น 1 ศบศ.รร.นรต. ตําบลสามพราน  

อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 2 งาน

(3) ปรับปรุงถนน คสล. เสนที่ 4 (จากประตู 4 - กองแพทย 16,800,000        บาท

อาคารสามพรานภิรมย - ปอมยามประตู 4 )  

รร.นรต. ตําบลสามพราน อําเภอสามพราน 

จังหวัดนครปฐม 1 งาน

(4) ปรับปรุงอาคารและหองครัวระบบปดปลอดเชื้อและฝุน 19,252,700        บาท

โรงเรียนนายรอยตํารวจ ตําบลสามพราน 

อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 งาน

2.1.2.5 คาปรับปรุงอาคารที่ทําการและสิ่งกอสรางประกอบ 1,648,000        บาท

(1) คาปรับปรุงอาคารที่ทําการและสิ่งกอสรางประกอบที่มี 1,648,000        บาท

ราคาตอหนวยต่ํากวา 10 ลานบาท  

(1.21) โครงการปรับปรุงอาคารที่ทําการ คณะนิติศาสตร 1,648,000         บาท

โรงเรียนนายรอยตํารวจ ตําบลสามพราน  

อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 โครงการ

2.1.2.7 คากอสรางอื่น ๆ 51,640,300       บาท

(1) คากอสรางอื่นๆ ที่มีราคาตอหนวยตํ่ากวา 10 ลานบาท 4,940,100        บาท

(1.13) โครงการสรางสถานีทดสอบกําลังใจ 10 สถานี 2,860,000         บาท

รร.นรต. ตําบลสามพราน อําเภอสามพราน 

จังหวัดนครปฐม 1 โครงการ
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(1.14) โครงการพัฒนาหองปฏิบัติการสถานการณจําลอง 2,080,100         บาท

ดานการตรวจสถานที่เกิดเหตุ ณ คณะนิติวิทยาศาสตร 

โรงเรียนนายรอยตํารวจ ตําบลสามพราน 

อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 โครงการ

(11) กอสรางอาคารศูนยประชุมตํารวจนานาชาติ    46,700,200        บาท

วงเงินทั้งสิ้น        233,501,000 บาท

ป 2564 ตั้งงบประมาณ          46,700,200 บาท

ป 2565 ผูกพันงบประมาณ     186,800,800 บาท

3. งบเงินอุดหนุน 8,731,200        บาท

3.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป 8,731,200        บาท

5) เงินอุดหนุนโรงเรียนเตรียมทหาร 2,631,000         บาท

6) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาวิชาการตํารวจ 1,296,100         บาท

7) เงินอุดหนุนโครงการศึกษาความรวมมือทางวิชาการ 610,600            บาท

ตํารวจเพื่อนบาน (เวียดนาม)

8) เงินอุดหนุนการศกึษาสําหรับนักเรียนนายรอยตํารวจ 3,830,200         บาท

ท่ีมีผลการเรียนดเีดน

9) โครงการความรวมมือทางวิชาการกับโรงเรียนตํารวจ 363,300            บาท

กัมพูชา

อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 หลัง

โรงเรียนนายรอยตํารวจ ตําบลสามพราน 
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37 โรงพยาบาลตํารวจ (รพ.ตร.) 536,825,100     บาท

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 8,442,700        บาท

   - รายการบุคลากรภาครัฐ 8,442,700         บาท

2. โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณความไมสงบ 2,422,800        บาท

    ในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต

   - กิจกรรม การเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ 2,422,800         บาท

     ความไมสงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต

3. โครงการ การบังคับใชกฎหมาย อํานวยความยุติธรรม 525,959,600     บาท

   และบริการประชาชน

   - กิจกรรม การใหบริการสุขภาพ 510,560,700      บาท

   - กิจกรรม การบังคับใชกฎหมายและบริการประชาชน 440,000            บาท

   - กิจกรรม การตรวจพิสูจนดานนิติเวช 14,958,900        บาท
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โรงพยาบาลตํารวจ (รพ.ตร.)

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

   - รายการบุคลากรภาครัฐ 8,442,700        บาท

1. งบบุคลากร 8,442,700        บาท

1.2 คาตอบแทนพนกังานราชการ 8,442,700        บาท

1.2.1 คาตอบแทนพนกังานราชการ 8,442,700        บาท

(1) คาตอบแทนพนักงานราชการ 8,169,100         บาท

(2) เงินชวยเหลือการครองชีพพนักงานราชการ 273,600            บาท
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โรงพยาบาลตํารวจ (รพ.ตร.)

โครงการ การบังคับใชกฎหมาย อํานวยความยุติธรรม และบริการประชาชน 510,560,700     บาท

     - กิจกรรม การใหบริการสุขภาพ 510,560,700     บาท

1. งบดําเนินงาน 78,516,500       บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 43,402,400       บาท

(1) รายการไมผูกพัน 43,402,400       บาท

1.1.1 คาตอบแทน 1,836,200        บาท

(1) คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 1,807,400         บาท

(7) คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหทางราชการ 28,800              บาท

1.1.2 คาใชสอย 13,185,200       บาท

(11) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 4,483,400         บาท

             (11.1) คาเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะตํารวจ 4,483,400         บาท

(12) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 742,500            บาท

(13) คาซอมแซมครุภัณฑ 1,952,000         บาท

(14) คาซอมแซมสิ่งกอสราง 216,000            บาท

(15) คาเชาทรัพยสิน 267,900            บาท

      (15.1) คาเชาเครื่องถายเอกสาร 267,900            บาท

(16) คาจางเหมาบริการ 3,666,500         บาท

          (16.1) คาจางเหมาทําความสะอาด 3,666,500         บาท

(25) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 1,856,900 บาท

          (25.1) การฝกอบรมสัมมนาบุคคลภายใน 1,856,900 บาท

1.1.3 คาวัสดุ 27,134,700       บาท

(38) วัสดุสํานักงาน 649,900            บาท

(39) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 3,719,700         บาท

(40) วัสดุยานพาหนะและขนสง 25,400              บาท

(41) วัสดุไฟฟาและวิทยุ 3,400               บาท

(45) วัสดุคอมพิวเตอร  236,400            บาท

(55) วัสดุงานบานงานครัว 481,600            บาท

(56) วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 6,509,500         บาท

(66) วัสดุยาและเวชภัณฑ 15,508,800        บาท
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1.1.4 งบแกปญหาในภาพรวม 1,246,300        บาท

1.2 คาสาธารณูปโภค                    35,114,100       บาท

(1) คาไฟฟา 22,299,800        บาท

(2) คาน้ําประปา 11,525,500        บาท

(3) คาโทรศัพท 1,249,900         บาท

(4) คาไปรษณีย 38,900              บาท

2. งบลงทุน 430,264,200     บาท

2.1 คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 430,264,200     บาท

2.1.2 คาที่ดินและสิ่งกอสราง 430,264,200     บาท

2.1.2.1 คากอสรางอาคารท่ีพกัอาศัยและส่ิงกอสรางประกอบ 55,298,000       บาท

     (1) กอสรางอาคารแฟลตที่พักเจาหนาที่ศูนยผูสูงอายุดารารัศมี 55,298,000        บาท

ตําบลริมใต อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 1 อาคาร (สกบ.เปนผูจัดหา)

2.1.2.2 คากอสรางอาคารที่ทําการและสิ่งกอสรางประกอบ 358,372,400     บาท

(49) โครงการอาคารรักษาพยาบาลและฟนฟูขาราชการตํารวจ รพ.ตร. 282,084,500      บาท

แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 อาคาร (สกบ.เปนผูจัดหา)

วงเงินทั้งสิ้น 2,055,000,000   บาท

ป 2562 ตั้งงบประมาณ 412,000,000      บาท

ป 2563 ตั้งงบประมาณ 123,600,000      บาท

ป 2564 ตั้งงบประมาณ 282,084,500      บาท

ป 2565 ผูกพันงบประมาณ 319,963,500      บาท

ป 2566 ผูกพันงบประมาณ 406,890,000      บาท

ป 2567 ผูกพันงบประมาณ 510,462,000      บาท

(52) โครงการโรงพยาบาลตํารวจสวนภูมิภาค (ศูนยผูสูงอายุดารารัศมี) 76,287,900        บาท

สํานักงานตํารวจแหงชาติ (ดร.) ตําบลริมใต อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 1 อาคาร

(สกบ.เปนผูจัดหา)

วงเงินทั้งสิ้น 410,000,000      บาท

ป 2563 ตั้งงบประมาณ 82,000,000        บาท

ป 2564 ตั้งงบประมาณ 76,287,900        บาท

ป 2565 ผูกพันงบประมาณ 174,632,100      บาท

ป 2566 ผูกพันงบประมาณ 77,080,000        บาท
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2.1.2.3 คากอสรางระบบสาธารณูปโภค 16,593,800       บาท

     (2) คากอสรางระบบสาธารณูปโภครอบโครงการ โรงพยาบาลตํารวจ 16,593,800        บาท

สวนภูมิภาค รพ.ตร.(ดร.) ตําบลริมใต อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 1 งาน

3. งบเงินอุดหนุน 1,780,000        บาท

3.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 1,780,000        บาท

(1) คาใชจายในการใหบริการปองกัน ดูแล และรักษาโรคเอดส 1,780,000         บาท
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โรงพยาบาลตํารวจ (รพ.ตร.)

โครงการ การบังคับใชกฎหมาย อํานวยความยุติธรรม และบริการประชาชน

     - กิจกรรม การบังคับใชกฎหมายและบริการประชาชน 440,000           บาท

1. งบดําเนินงาน 440,000           บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 440,000           บาท

(1) รายการไมผูกพัน 440,000           บาท

1.1.2 คาใชสอย 440,000           บาท

(11) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 440,000            บาท

  (11.1) คาเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะตํารวจ  440,000            บาท
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โรงพยาบาลตํารวจ (สถาบันนติิเวชวิทยา) (นต.รพ.ตร.)

โครงการ การบังคับใชกฎหมาย อํานวยความยุติธรรม และบริการประชาชน

     - กิจกรรม การตรวจพิสูจนดานนิติเวช 14,958,900       บาท

1. งบดําเนินงาน 14,958,900       บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 14,958,900       บาท

(1) รายการไมผูกพัน 14,958,900       บาท

1.1.1 คาตอบแทน 11,059,000       บาท

(5) คาตอบแทนเจาพนักงานทําการชันสูตรพลิกศพ 11,059,000        บาท

1.1.2 คาใชสอย 78,900             บาท

(37) คาใชจายในการลงทะเบียนการฝกอบรม 78,900 บาท

1.1.3 คาวัสดุ 3,706,300        บาท

(39) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 148,500            บาท

(56) วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 3,557,800         บาท

1.1.4 งบแกปญหาในภาพรวม 114,700           บาท
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โรงพยาบาลตํารวจ (โรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ) (ยส.รพ.ตร.)

โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณความไมสงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต 

     - กิจกรรม การเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณความไมสงบ 2,422,800        บาท

       ในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต

1. งบดําเนินงาน 2,422,800        บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 2,422,800        บาท

(1) รายการไมผูกพัน 2,422,800        บาท

1.1.2 คาใชสอย 2,422,800        บาท

(1) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 2,422,800         บาท

 (1.1) คาเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะตํารวจ 2,422,800         บาท
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38 กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา 550,000,000     บาท

สํานักงานตํารวจแหงชาติ

1. แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาบริการประชาชนและการพฒันาประสิทธิภาพภาครัฐ 550,000,000     บาท

1. งบรายจายอื่น 550,000,000     บาท

1. กองทุนเพ่ือการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา 550,000,000      บาท


