
ลําดับ รายการ

1 เบี้ยเลี้ยงฯ ผบช.-รอง ผบช. ผบก. รอง ผบก. ผกก. รอง ผกก. - สว., รอง สว.- ผบ.หมู(บก./กก.สส.)

สายปฏิบัติ 12,150 8,150 6,350 2,480 880

5 วัน 4 คืน 1 ครั้ง 5 วัน 4 คืน 1 ครั้ง 5 วัน 4 คืน 1 ครั้ง 2 วัน 1 คืน 1 ครั้ง 2 วัน 1 คืน 1 ครั้ง

(5*270)+(4*1200)+(1*6000) (5*270)+(4*1200)+(1*2000) (5*270)+(4*1000)+(1*1000) (2*240)+(1*1000)+(1*1000) (2*240)+(1*200)+(1*200)

2 คา OT. หนวยขึ้นตรง ฝอ. (ผกก. - ผบ.หมู) สถานีตํารวจ (รอง สว. - ผบ.หมู)

3,000 1,400 400 2

15 วัน (15*200) 7 วัน (7*200) 2 วัน (2*200)

3 คาซอมแซมยานพาหนะ รถยนต คันละ 100 บาท จยย. คันละ 40 บาท 100 40

4 คาน้ํามันเชื้อเพลิง รถยนต สนาม 3,100 บาท จยย. สนาม 1,200 บาท รถยนต ธุรการ 2,000 บาท จยย. ธุรการ 1,000 บาท

3,100 1,200 2,100 1,000

(ป 2562 จัดสรร 3,100 บาท) (ป 2562 จัดสรร 1,200 บาท) (ป 2562 จัดสรร 2,000 บาท) (ป 2562 จัดสรร 1,000 บาท)

คิดเปน ลิตร/เดือน/คัน 103.33 40.00 66.67 33.33

คิดเปน ก่ี กม./เดือน/คัน 1,033.33 800.00 666.67 666.67

คิดเปน ก่ี กม./คัน/วัน 34.44 26.67 22.22 22.22

ดีเซล  ลิตรละ 30 บาท 30 รถยนต อัตราการสิ้นเปลือง 10 กิโลเมตรตอ 1 ลิตร

เบนซิน 91  ลิตรละ 30 บาท 30 จยย.อตัราการสิ้นเปลือง 20 กิโลเมตร ตอ 1 ลิตร

5 คาวัสดุสํานักงาน สถานีตํารวจ 10 บาท/คน                             บช. และ บก. 20 บาท/คน 10 20

6 คาวัสดุจราจร งานจราจร 5 บาท/คน

7 คาจางเหมาบริการ สถานีตํารวจ 12 บาท/คน 144 บก./ภ.จว. 72,000 บาท/เดือน บก.อก.ภ./บช. 140,000 บาท/เดือน

8 คาอาหารผูตองหา ตามสถิติผูตองหายอนหลัง 3  ป 62.23                                                             ป 2562 (ผูตองหา 856,053 คน * 62.23 บาท * 1 วัน)

9 งบแกปญหาหนวย บก.ละ 100 บาท/คน (ป 2562 จัดสรร 100 บาท/คน) บช.ละ 105 บาท/คน/เดือน  (ป 2562 จัดสรร 100 บาท/คน)

10 คาสาธารณปูโภค สถานีสังกัด บช.น. 235 บาท/คน (ป 2562 จัดสรร 250 บาท/คน) ป 2562 บก./ภ.จว. 125,000 บาท/เดือน ป 2562 ภ./บช. 250,000 บาท/เดือน 235

สถานีสังกัด ภ.1-9,ศชต. 62 บาท/คน (ป 2562 จัดสรร 65 บาท/คน) 115,500.00 230,700.00 62

ลําดับ รายการ

1 ภ.จว./ บก.สส./สปพ. คนละ 125 บาท/คน/เดือน (ป 2562 จัดสรร 125 บาท/คน)

2 สถานีตํารวจ คนละ 85 บาท/คน/เดือน (ป 2562 จัดสรร 85 บาท/คน)

โครงการปฏิรูประบบงานตํารวจ   กิจกรรมการปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใชกฎหมาย

หลักเกณฑการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563  (งบประมาณ 2562 พลางกอน)

กิจกรรมบังคับใชกฎหมายและบริการประชาชน ผลผลิตการบังคับใชกฎหมาย อํานวยความยุตธิรรม และบริการประชาชน

จําแนกแตละประเภท ของ บช.น., ภ.1-9 (คาใชจายตอ 1 เดือน)

หมายเหตุ :  ใชอตัราอนญุาตเปนฐานในการคํานวนการจัดสรร

ผลผลิตการบังคับใชกฎหมาย อํานวยความยุติธรรม และบริการประชาชน  กิจกรรมการบังคับใชกฎหมายและบริการประชาชน 

รายการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานปองกันปราบปรามอาชญากรรม



ลําดับ ประเภท รถยนต จยย. เกณฑ

1 ผบช. - รอง ผบก.จว. 1 คัน/คน - สนาม

2 ผบก. - รอง ผบก.สืบสวน 1 คัน/คน - สนาม

3 กก.สืบสวน ภ./บช. 3 คัน/กก. 3 คัน/กก. สนาม

4 กก.สืบสวน ภ.จว. 3 คัน 3 คัน สนาม

5 กก.ปฏิบัติการพิเศษ 6 คัน 9 คัน สนาม

6 ผบก. - รอง ผบก.อก. 1 คัน/คน - ธุรการ

7 สง.ผบช., สง.ผบก. 1 คัน 2 คัน ธุรการ

8 ฝอ.ภ./บช. 1 คัน/กก. 1 คัน/กก. ธุรการ

9 ฝอ.ภ.จว./บก. 3 คัน 6 คัน ธุรการ

10 บก.จร., อคฝ., สปพ. ตามจริง ตามจริง ฝอ. ธุรการ/ปฏิบัติ สนาม  สายงานจราจร จัดสรรรอยละ 50 (2562 รอยละ 30)

รถยนต สนาม 3,100 บาท จยย. สนาม 1,200 บาท รถยนต ธุรการ 2,100 บาท จยย. ธุรการ 1,000 บาทหมายเหตุ : จัดสรรน้ํามัน ตามเกณฑการจัดสรร  ดังนี้

เกณฑคิดกรอบอตัรายานพาหนะ เพื่อคํานวณจัดสรรคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น ของสายงานตางๆ 

สําหรับจัดสรรงบประมาณ กิจกรรมบังคับใชกฎหมายและบริการประชาชน ผลผลิตการบังคับใชกฎหมาย อํานวยความยุติธรรมและบริการประชาชน


