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1 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 94,254,647,720  บาท

1. แผนงาน บุคลากรภาครัฐ 82,550,508,800  บาท

     - กิจกรรมการถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์ - รายการ บุคลากรภาครัฐ 82,550,508,800  บาท

2. โครงการ เพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบ  2,605,000          บาท

   ในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้

 - กิจกรรม การเพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ 2,605,000          บาท

   ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้

3. โครงการ การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 999,188,900       บาท

 - กิจกรรม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการสร้าง 157,995,100      บาท

   ความเข้มแข็งให้กับชุมชน

 - กิจกรรม การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์ 841,193,800      บาท

   และพระบรมวงศานุวงศ์

4. โครงการ การบังคับใช้กฎหมาย อ านวยความยุติธรรมและบริการประชาชน  8,149,120,300    บาท

 - กิจกรรม การให้บริการสุขภาพ 2,158,400          บาท

 - กิจกรรม การรักษาความปลอดภัยและให้บริการ 2,741,200          บาท

   แก่นักท่องเท่ียว 

 - กิจกรรม การบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน 7,320,023,200    บาท

 - กิจกรรม การตรวจพิสูจน์ด้านนิติเวช 230,600            บาท

 - กิจกรรม การตรวจพิสูจน์หลักฐานและการด าเนินการ 76,870,500        บาท

   ด้านนิติวิทยาศาสตร์ต ารวจ

 - กิจกรรม การผลิตและฝึกอบรมต ารวจ 310,917,100      บาท

 - กิจกรรม การสนับสนุนการปฏิบัติด้านการสอบสวน 401,300            บาท

 - กิจกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 435,778,000      บาท

5.  โครงการ เพ่ิมประสิทธิภาพการปราบปรามและด าเนินคดี 5,877,200          บาท

    การกระท าความผิดค้ามนุษย์

 - กิจกรรม เพ่ิมประสิทธิภาพการปราบปรามและ 5,877,200          บาท

   ด าเนินคดีการกระท าความผิดค้ามนุษย์และความผิดท่ีเก่ียวข้อง 
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6. ผลผลิต การรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงภายในประเทศ  905,968,100       บาท

 - กิจกรรม การบริหารจัดการความม่ันคงชายแดน 63,622,500        บาท

 - กิจกรรม การป้องกัน ปราบปรามและด าเนินคดี  4,135,400          บาท

   การกระท าความผิดค้ามนุษย์และความผิดท่ีเก่ียวข้อง   

 - กิจกรรม การตรวจสอบ คัดกรอง ปราบปราม 12,938,600        บาท

   คนต่างด้าวท่ีไม่พึงปรารถนา  

 - กิจกรรม การป้องกันปราบปรามอาชญากรรม 5,458,300          บาท

   คดีเฉพาะทาง

 - กิจกรรม การสืบสวนและสอบสวนการกระท าความผิด 267,000            บาท

   เก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ

 - กิจกรรม การปราบปรามการกระท าผิดเก่ียวกับ 3,207,300          บาท

   ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

 - กิจกรรม การป้องกัน ปราบปราม สืบสวนผู้ผลิต 745,731,100      บาท

   และผู้ค้ายาเสพติด

 - กิจกรรม การด าเนินการด้านการข่าวท่ีมีผลกระทบ 64,780,300        บาท

   ต่อความม่ันคงของประเทศและการรักษาความปลอดภัย 

   บุคคลส าคัญ

 - กิจกรรม การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 5,827,600          บาท

   ของประชาชนในเขตน่านน  าและการรักษาความสงบ 

   เรียบร้อยทางทะเล

7.  โครงการ ปฏิรูประบบงานต ารวจ 1,641,379,420    บาท

 - กิจกรรม การบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านสวัสดิการ 1,139,829,000    บาท

   ท่ีพักอาศัย  

 - กิจกรรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษา 300,248,600      บาท

 - กิจกรรม การปฏิรูประบบงานสอบสวนและ 201,301,820      บาท

   การบังคับใช้กฎหมาย 



23

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ

แผนงาน บุคลากรภาครัฐ   

 - รายการ บุคลากรภาครัฐ 82,550,508,800 บาท

1. งบบุคลากร 82,034,519,600 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจ า 82,034,519,600 บาท

1.1.1 เงินเดือน 81,920,476,200 บาท

(1) อัตราเดิม  71,511,937,000 บาท

(2) เงินประจ าต าแหน่ง  406,365,600 บาท

(3) เงินเพ่ิมพิเศษอ่ืน  1,047,974,000 บาท

(4) เงิน ต.ป.ป., ต.ส.ส., ต.จ.ร.  5,878,038,000 บาท

(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนส าหรับข้าราชการ  408,412,800 บาท

(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น   417,079,200 บาท

(7) เงิน ส.ป.พ. 377,011,200 บาท

(8) เงิน ต.ส.ค., ต.ด.ส.   1,873,658,400 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจ า 114,043,400     บาท

(1) อัตราเดิม 113,461,400 บาท

(2) เงิน ส.ป.พ. (ค่าจ้างประจ า) 264,000 บาท

(3) เงินเพ่ิมพิเศษอ่ืน 318,000 บาท

2. งบด าเนินงาน 515,989,200     บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 515,989,200     บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน 515,989,200     บาท

(1) ค่าเช่าบ้าน 229,680,000 บาท

(1.1) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ 229,680,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั น 35,454,000 บาท

(3) ค่าตอบแทนก าลังคนด้านสาธารณสุข  61,086,000 บาท

(4) ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์กรณีไม่ท าเวชปฏิบัติส่วนตัว 9,960,000 บาท

(5) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนส าหรับผู้ปฏิบัติงานในพื นท่ี 178,452,000 บาท

จังหวัดชายแดนภาคใต้

(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 1,297,200 บาท

(6.1) เงินประกันสังคม (ในฐานะนายจ้าง) 1,297,200 บาท

(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน  60,000 บาท
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ส านักงานต ารวจแห่งชาติ

โครงการ เพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้

 - กิจกรรม การเพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขต 2,605,000        บาท

   จังหวัดชายแดนภาคใต้

1. งบด าเนินงาน 2,605,000         บาท

1.1 ค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ 2,605,000         บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน 2,605,000         บาท

1.1.3 ค่าวัสดุ 2,605,000        บาท

(18) วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 2,605,000          บาท
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โครงการ การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์   

 - กิจกรรม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 157,995,100 บาท

3. งบรายจ่ายอ่ืน 157,995,100 บาท

1) โครงการอ านวยความสะดวกและความปลอดภัยในการบ าเพ็ญ 157,995,100      บาท

สาธารณประโยชน์ 

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ
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ส านักงานต ารวจแห่งชาติ

โครงการ การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์

 - กิจกรรมการถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 841,193,800     บาท

1. งบด าเนินงาน 841,193,800     บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 841,193,800     บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน 685,096,800     บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน 38,639,700       บาท

(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 38,639,700        บาท

1.1.2 ค่าใช้สอย 536,400,700     บาท

(2) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพัก และพาหนะ 188,518,300      บาท

(2.1) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพักและพาหนะต ารวจ 188,518,300      บาท

(7) เงินรางวัลเจ้าหน้าท่ีต ารวจเพ่ือการถวายอารักขาฯ 105,137,700      บาท

(8) ค่าใช้จ่ายในการฝึกยุทธวิธีต ารวจ 234,653,500      บาท

(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 8,091,200          บาท

1.1.3 ค่าวัสดุ 79,656,500       บาท

(11) วัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 77,319,000        บาท

(18) วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 2,337,500          บาท

1.1.4 งบแก้ปัญหาในภาพรวม 30,399,900       บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ พร้อมอุปกรณ์ เพ่ือใช้ในภารกิจถวายอารักขา 87,935,300        บาท

และรักษาความปลอดภัย ในขบวนเสด็จพระราชด าเนิน

โดยรถยนต์ (บก.ตร.มหด.รอ.904) 184 คัน

วงเงินทั งสิ น 410,365,800      บาท

ปี 2562 ตั งงบประมาณ 58,623,700        บาท

ปี 2563 ตั งงบประมาณ 87,935,600        บาท

ปี 2564 ตั งงบประมาณ 87,935,600        บาท

ปี 2565 ตั งงบประมาณ 87,935,600        บาท

ปี 2566 ตั งงบประมาณ 87,935,300        บาท
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(3) โครงการเช่ารถยนต์ตรวจการณ์ไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ 18,631,200        บาท

เพ่ือใช้ในภารกิจถวายความปลอดภัย จ านวน 7 คัน

(บก.ตร.มหด.รอ.904) 1 โครงการ

วงเงินทั งสิ น 83,840,400        บาท

ปี 2563 ตั งงบประมาณ 9,996,000          บาท

ปี 2564 ตั งงบประมาณ 19,992,000        บาท

ปี 2565 ตั งงบประมาณ 18,631,200        บาท

ปี 2566 ตั งงบประมาณ 18,631,200        บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 16,590,000        บาท

(4) ค่าเช่ารถยนต์ พร้อมอุปกรณ์ (ทดแทน) เพ่ือใช้ใน 17,605,200        บาท

ภารกิจถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัยในขบวน

เสด็จพระราชด าเนินโดยรถยนต์ 33 คัน

วงเงินทั งสิ น 79,223,400        บาท

ปี 2563 ตั งงบประมาณ 8,802,600          บาท

ปี 2564 ตั งงบประมาณ 17,605,200        บาท

ปี 2565 ตั งงบประมาณ 17,605,200        บาท

ปี 2566 ตั งงบประมาณ 17,605,200        บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 17,605,200        บาท

(5) ค่าเช่ารถยนต์ พร้อมอุปกรณ์ (ทดแทน) ส าหรับใช้ใน 2,890,100          บาท

ภารกิจถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัยในขบวน

เสด็จพระราชด าเนินโดยรถยนต์ ของ บช.ส. 6 คัน

วงเงินทั งสิ น 14,450,400        บาท

ปี 2564 ตั งงบประมาณ 2,167,600          บาท

ปี 2565 ตั งงบประมาณ 2,890,100          บาท

ปี 2566 ตั งงบประมาณ 2,890,100          บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 2,890,100          บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ 3,612,500          บาท
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(6) โครงการเช่ารถยนต์ตรวจการณ์ไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ -                  บาท

เพ่ือใช้ในภารกิจถวายความปลอดภัย จ านวน 5 คัน

(บก.ตร.มหด.รอ.904) 1 โครงการ

วงเงินทั งสิ น 71,400,000        บาท

ปี 2564 ตั งงบประมาณ 10,710,000        บาท

ปี 2565 ตั งงบประมาณ 14,280,000        บาท

ปี 2566 ตั งงบประมาณ -                  บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 14,280,000        บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ 32,130,000        บาท

(7) โครงการเช่ารถยนต์ตรวจการณ์ไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ -                  บาท

เพ่ือใช้ในภารกิจถวายความปลอดภัย จ านวน 9 คัน (ภ.5)

1 โครงการ

วงเงินทั งสิ น 128,320,000      บาท

ปี 2564 ตั งงบประมาณ 19,278,000        บาท

ปี 2565 ตั งงบประมาณ 25,704,000        บาท

ปี 2566 ตั งงบประมาณ -                  บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 25,704,000        บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ 57,634,000        บาท

(8) ค่าเช่ารถยนต์ พร้อมอุปกรณ์ (ทดแทน) เพ่ือใช้ใน 29,035,200 บาท

ภารกิจถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัยในขบวน

เสด็จพระราชด าเนินโดยรถยนต์ 18 คัน

วงเงินทั งสิ น 145,176,000      บาท

ปี 2566 ตั งงบประมาณ 29,035,200        บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 29,035,200        บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ 29,035,200        บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ 29,035,200        บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ 29,035,200        บาท
ตรวจแล้วถูกต้อง
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ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ

โครงกำร กำรบังคับใช้กฎหมำย อ ำนวยควำมยุติธรรม และบริกำรประชำชน   

 - กิจกรรม การให้บริการสุขภาพ 2,158,400         บำท

1. งบด ำเนินงำน 2,158,400         บำท

1.1 ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 2,158,400        บำท

(1) รำยกำรไม่ผูกพัน 2,158,400        บำท

1.1.3 ค่ำวัสดุ 485,000           บำท

(47) วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 485,000            บาท

1.1.4 งบแก้ปัญหำในภำพรวม 1,673,400         บำท
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ส านักงานต ารวจแห่งชาติ

โครงการ การบังคับใช้กฎหมาย อ านวยความยุติธรรม และบริการประชาชน   

 - กิจกรรม การรักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่นักท่องเท่ียว 2,741,200         บาท

1. งบด าเนินงาน 2,741,200         บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 2,741,200         บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน 2,741,200         บาท

1.1.4 งบแก้ปัญหาในภาพรวม 2,741,200         บาท
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โครงการ การบังคับใช้กฎหมาย อ านวยความยุติธรรม และบริการประชาชน

   - กิจกรรม การบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน 7,320,023,200     บาท

1. งบด าเนินงาน 5,826,755,700     บาท

      แก่นักท่องเท่ียว1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 5,826,755,700     บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน 2,894,131,300     บาท

1.1.2 ค่าใช้สอย 548,780,700       บาท

(14) ค่าเช่าทรัพย์สิน 534,022,100        บาท

(14.3) ค่าเช่าท่ีดิน/อาคารส านักงาน 534,022,100      บาท

(18) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 5,484,700            บาท

(19) ค่าธรรมเนียมความและเงินวางศาล 2,649,100            บาท

(25) ค่าใช้จ่ายกีฬากองทัพไทย 1,356,200            บาท

(34) ค่าใช้จ่ายในการฝึกยุทธวิธีต ารวจ 5,268,600            บาท

1.1.3 ค่าวัสดุ 2,186,252,700     บาท

(40) วัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 1,832,760,800      บาท

(44) วัสดุยุทธภัณฑ์ 196,449,400        บาท

(47) วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 157,042,500        บาท

1.1.4 งบแก้ปัญหาในภาพรวม 159,097,900       บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ส าหรับใช้ในขบวนเสด็จฯ ตามระเบียบ 132,666,000        บาท

ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยฯ (นรป.) 72 คัน

วงเงินทั งสิ น 662,642,600       บาท

ปี 2562 - 2563 ตั งงบประมาณ 257,083,200       บาท

ปี 2564 ตั งงบประมาณ 140,227,400       บาท

ปี 2565 ตั งงบประมาณ 132,666,000       บาท

ปี 2566 ตั งงบประมาณ 132,666,000       บาท

(3) ค่าเช่ายานพาหนะตามโครงการเช่ารถยนต์ (ทดแทน) 42,181,900          บาท

พร้อมอุปกรณ์ ใช้ในภารกิจ กองบังคับการปราบปราม

และกองบัญชาการต ารวจนครบาล 119 คัน

วงเงินทั งสิ น 206,447,600       บาท

ปี 2562 - 2563 ตั งงบประมาณ 79,901,800        บาท

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ
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ปี 2564 ตั งงบประมาณ 42,182,000        บาท

ปี 2565 ตั งงบประมาณ 42,181,900        บาท

ปี 2566 ตั งงบประมาณ 42,181,900        บาท

(4) ค่าเช่ายานพาหนะตามโครงการเช่ารถยนต์ (ทดแทน) 197,846,400        บาท

พร้อมอุปกรณ์ งานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม

งานด้านความม่ันคง และการรักษาความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สินของประชาชนของสถานีต ารวจ 740 คัน

วงเงินทั งสิ น 989,232,000       บาท

ปี 2562 - 2563 ตั งงบประมาณ 395,692,800       บาท

ปี 2564 ตั งงบประมาณ 197,846,400       บาท

ปี 2565 ตั งงบประมาณ 197,846,400       บาท

ปี 2566 ตั งงบประมาณ 197,846,400       บาท

(5) ค่าเช่ายานพาหนะตามโครงการเช่ารถยนต์พร้อมอุปกรณ์ 16,550,400          บาท

เพ่ือใช้ในการถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัย

ในขบวนเสด็จพระราชด าเนินโดยรถยนต์ 8 คัน

วงเงินทั งสิ น 82,752,000        บาท

ปี 2562 - 2563 ตั งงบประมาณ 33,100,800        บาท

ปี 2564 ตั งงบประมาณ 16,550,400        บาท

ปี 2565 ตั งงบประมาณ 16,550,400        บาท

ปี 2566 ตั งงบประมาณ 16,550,400        บาท

(6) ค่าเช่ายานพาหนะเพ่ือใช้ในภารกิจการรักษาความปลอดภัย 27,641,700          บาท

และภารกิจงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม

ของหน่วยต่าง ๆ 62 คัน

วงเงินทั งสิ น 133,601,900       บาท

ปี 2562 - 2563 ตั งงบประมาณ 50,676,600        บาท

ปี 2564 ตั งงบประมาณ 27,641,800        บาท

ปี 2565 ตั งงบประมาณ 27,641,800        บาท

ปี 2566 ตั งงบประมาณ 27,641,700        บาท

(7) ค่าเช่ายานพาหนะตามโครงการเช่ารถยนต์ (ทดแทน) 27,813,100          บาท

พร้อมอุปกรณ์ ใช้ในภารกิจกองบังคับการสายตรวจ

ปฏิบัติการพิเศษ 97 คัน
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วงเงินทั งสิ น 139,065,600       บาท

ปี 2562 - 2563 ตั งงบประมาณ 55,626,300        บาท

ปี 2564 ตั งงบประมาณ 27,813,100        บาท

ปี 2565 ตั งงบประมาณ 27,813,100        บาท

ปี 2566 ตั งงบประมาณ 27,813,100        บาท

(8) ค่าเช่ายานพาหนะตามโครงการเช่ารถยนต์พร้อมอุปกรณ์ 198,541,200        บาท

(ทดแทน) เพ่ือใช้ในภารกิจงานสืบสวนสะกดรอยติดตาม

จับกุมตัวคนร้ายของเจ้าหน้าท่ีต ารวจฝ่ายสืบสวนในสถานีต ารวจ

จ านวน 890 คัน

วงเงินทั งสิ น 992,706,000       บาท

ปี 2562 - 2563 ตั งงบประมาณ 397,082,400       บาท

ปี 2564 ตั งงบประมาณ 198,541,200       บาท

ปี 2565 ตั งงบประมาณ 198,541,200       บาท

ปี 2566 ตั งงบประมาณ 198,541,200       บาท

(9) ค่าเช่ารถยนต์พร้อมอุปกรณ์ฯ เพ่ือใช้ในภารกิจ 10,344,000          บาท

ถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัยในขบวน

เสด็จพระราชด าเนินโดยรถยนต์ 4 คัน

วงเงินทั งสิ น 51,720,000        บาท

ปี 2562 - 2563 ตั งงบประมาณ 20,688,000        บาท

ปี 2564 ตั งงบประมาณ 10,344,000        บาท

ปี 2565 ตั งงบประมาณ 10,344,000        บาท

ปี 2566 ตั งงบประมาณ 10,344,000        บาท

(10) ค่าเช่ายานพาหนะตามโครงการเช่ารถยนต์พร้อมอุปกรณ์ 22,668,000          บาท

(ทดแทน) เพ่ือใช้ในภารกิจงานสืบสวนสะกดรอยติดตามจับกุม

คนร้ายของเจ้าหน้าท่ีต ารวจฝ่ายสืบสวน 100 คัน

วงเงินทั งสิ น 109,562,000       บาท

ปี 2564 ตั งงบประมาณ 16,731,000        บาท

ปี 2565 ตั งงบประมาณ 22,668,000        บาท

ปี 2566 ตั งงบประมาณ 22,668,000        บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 22,668,000        บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ 24,827,000        บาท
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(11) ค่าเช่ายานพาหนะตามโครงการเช่ารถยนต์ พร้อมอุปกรณ์ 8,280,000            บาท

เพ่ือใช้ในภารกิจถวายอารักขา และรักษาความปลอดภัย

ในขบวนเสด็จพระราชด าเนินโดยรถยนต์ 4 คัน

วงเงินทั งสิ น 39,330,000        บาท

ปี 2564 ตั งงบประมาณ 6,210,000          บาท

ปี 2565 ตั งงบประมาณ 8,280,000          บาท

ปี 2566 ตั งงบประมาณ 8,280,000          บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 8,280,000          บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ 8,280,000          บาท

(12) ค่าเช่ารถยนต์ พร้อมอุปกรณ์ (ทดแทน) เพ่ือใช้ในภารกิจ 27,528,000          บาท

ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมยาเสพติด งานด้านความม่ันคง 

และการรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินให้กับประชาชน

ของสถานีต ารวจ 100 คัน

วงเงินทั งสิ น 133,052,000       บาท

ปี 2564 ตั งงบประมาณ 20,736,000        บาท

ปี 2565 ตั งงบประมาณ 27,528,000        บาท

ปี 2566 ตั งงบประมาณ 27,528,000        บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 27,528,000        บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ 29,732,000        บาท

(13) ค่าเช่ายานพาหนะตามโครงการเช่ารถยนต์บรรทุก (ทดแทน)  793,187,600        บาท

ขนาด 1 ตัน พร้อมอุปกรณ์ฯ ปฏิบัติการสายตรวจ งานป้องกัน

ปราบปรามอาชญากรรม ยาเสพติดและรักษาความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนของสถานีต ารวจ 2,894 คัน

วงเงินทั งสิ น 3,965,937,600    บาท

ปี 2566 ตั งงบประมาณ 793,187,600       บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 793,187,600       บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ 793,187,600       บาท

ปี 2569 - 2570 ผูกพันงบประมาณ 1,586,374,800    บาท

(14) ค่าเช่ายานพาหนะตามโครงการเช่ารถยนต์ตู้โดยสาร พร้อมอุปกรณ์ฯ 608,434,600        บาท

(ทดแทน) ไว้ใช้ในภารกิจปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ประจ าสถานีต ารวจ

และงานควบคุมฝูงชน กลุ่มผู้ชุมนุมประท้วง 1,447 คัน
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วงเงินทั งสิ น 3,042,172,800    บาท

ปี 2566 ตั งงบประมาณ 608,434,600       บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 608,434,600       บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ 608,434,600       บาท

ปี 2569 - 2570 ผูกพันงบประมาณ 1,216,869,000    บาท

(15) ค่าเช่ายานพาหนะตามโครงการเช่ารถยนต์บรรทุก   315,269,300        บาท

(ทดแทน) ขนาด 1 ตัน พร้อมอุปกรณ์ฯ เพ่ือใช้ในภารกิจ

งานสอบสวนของสถานีต ารวจ 1,311 คัน

วงเงินทั งสิ น 1,576,346,400    บาท

ปี 2566 ตั งงบประมาณ 315,269,300       บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 315,269,300       บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ 315,269,300       บาท

ปี 2569 - 2570 ผูกพันงบประมาณ 630,538,500       บาท

(16) ค่าเช่ารถยนต์ (ทดแทน) เพ่ือใช้ในภารกิจงานป้องกัน  125,940,000        บาท

ปราบปรามอาชญากรรม ยาเสพติด งานสืบสวนสอบสวน

และงานด้านการข่าวของหน่วยงานฝ่ายปฏิบัติการ 275 คัน 

วงเงินทั งสิ น 629,700,000       บาท

ปี 2566 ตั งงบประมาณ 125,940,000       บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 125,940,000       บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ 125,940,000       บาท

ปี 2569 - 2570 ผูกพันงบประมาณ 251,880,000       บาท

(17) ค่าเช่ารถยนต์บรรทุกอเนกประสงค์ (ทดแทน) 377,732,200        บาท

ขนาด 1 ตัน พร้อมอุปกรณ์ฯ ใช้ในภารกิจบรรทุกผู้ต้องหา

และการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ และการควบคุมฝูงชน

กลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงของสถานีต ารวจท่ัวประเทศ 1,482 คัน

วงเงินทั งสิ น 1,888,660,800    บาท

ปี 2566 ตั งงบประมาณ 377,732,200       บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 377,732,200       บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ 377,732,200       บาท

ปี 2569 - 2570 ผูกพันงบประมาณ 755,464,200       บาท
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2. งบลงทุน 1,011,368,000     บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 1,011,368,000     บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 11,872,000         บาท

2.1.1.9 ครุภัณฑ์อ่ืน ๆ 11,872,000         บาท

(1) ครุภัณฑ์อ่ืน ๆ ท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 11,872,000         บาท

(1.2) กล้องบันทึกภาพและเสียง ชนิดบันทึกภาพและเสียง 11,872,000          บาท

ส าหรับเจ้าหน้าท่ีต ารวจงานสอบสวน สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี 

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 2,968 ชุด

2.1.2 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 999,496,000       บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารและส่ิงก่อสร้างประกอบ 999,496,000       บาท

(35) อาคารท่ีท าการพร้อมอาคารท่ีจอดรถยนต์ 817,896,000        บาท

และอาคารท่ีพักอาศัยข้าราชการต ารวจ  

แขวงตลาดบางเขน เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 6 อาคาร 

วงเงินทั งสิ น 4,089,480,000    บาท

ปี 2566 ตั งงบประมาณ  817,896,000       บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 1,090,000,000    บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ 1,090,000,000    บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ 1,091,584,000    บาท

(36) อาคารท่ีท าการพร้อมอาคารท่ีจอดรถยนต์ 181,600,000        บาท

ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 4 อาคาร 

วงเงินทั งสิ น 908,000,000       บาท

ปี 2566 ตั งงบประมาณ  181,600,000       บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 363,200,000       บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ 363,200,000       บาท

3. งบเงินอุดหนุน 1,920,500           บาท

3.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป 1,920,500           บาท

4) เงินอุดหนุนเงินรางวัล เงินสินบน ค่าใช้จ่ายในการสืบจับและค่าปลงศพ 1,920,500            บาท

4. งบรายจ่ายอ่ืน 479,979,000       บาท

1) เงินราชการลับ 160,000,000        บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศช่ัวคราว 14,342,000          บาท
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7) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปฝึกอบรมการใช้และซ่อมบ ารุง 13,616,000          บาท

ตามสัญญาซื อขายอากาศยาน

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

12) โครงการจัดพิมพ์ใบส่ังจราจรรองรับประชาคมอาเซียน 7,500,000            บาท

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

13) ค่าใช้จ่ายในการเป็นประธานเอเปคของไทยและการประชุมอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 247,000,000        บาท

15) ค่าใช้จ่ายการเป็นเจ้าภาพการประชุมผู้น ากรอบความร่วมมือ 12,326,500          บาท

ความริเร่ิมแห่งอ่าวเบงกอลส าหรับความร่วมมือหลากหลาย

สาขาวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC)
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ส านักงานต ารวจแห่งชาติ

โครงการ การบังคับใช้กฎหมาย อ านวยความยุติธรรม และบริการประชาชน

 - กิจกรรม การตรวจพิสูจน์ด้านนิติเวช 230,600           บาท

1. งบด าเนินงาน 230,600           บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 230,600           บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน 230,600           บาท

1.1.3 ค่าวัสดุ 72,500             บาท

(47) วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 72,500              บาท

1.1.4 งบแก้ปัญหาในภาพรวม 158,100           บาท
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ส านักงานต ารวจแห่งชาติ

โครงการ การบังคับใช้กฎหมาย อ านวยความยุติธรรม และบริการประชาชน

 - กิจกรรม การตรวจพิสูจน์หลักฐานและการด าเนินการ 76,870,500       บาท

   ด้านนิติวิทยาศาสตร์ต ารวจ

1. งบด าเนินงาน 76,870,500       บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 76,870,500       บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน 76,870,500       บาท

1.1.2 ค่าใช้สอย 23,415,700       บาท

(14) ค่าเช่าทรัพย์สิน 216,000            บาท

(14.3) ค่าเช่าท่ีดิน/อาคารส านักงาน 216,000            บาท

(16) ค่าบ ารุงรักษาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์ระบบโครงการ AFIS 22,268,500        บาท

(33) ค่าบ ารุงรักษาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์ระบบ F-Net 931,200            บาท

1.1.3 ค่าวัสดุ 51,087,200       บาท

(40) วัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 2,058,400          บาท

(47) วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 1,985,000          บาท

(57) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 47,043,800        บาท

1.1.4 งบแก้ปัญหาในภาพรวม 2,367,600         บาท
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ส านักงานต ารวจแห่งชาติ

โครงการ การบังคับใช้กฎหมาย อ านวยความยุติธรรม และบริการประชาชน

 - กิจกรรม การผลิตและฝึกอบรมต ารวจ 310,917,100     บาท

1. งบด าเนินงาน 306,968,100     บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 306,968,100     บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน 306,968,100     บาท

1.1.2 ค่าใช้สอย 298,594,100     บาท

(10) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพัก และพาหนะ 5,897,500          บาท

(10.2) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพักและพาหนะต ารวจ 5,897,500          บาท

(23) ค่าใช้จ่ายในการสอบ 20,619,000        บาท

(35) ค่าใช้จ่ายในการผลิตต ารวจ 272,077,600      บาท

1.1.3 ค่าวัสดุ 3,537,500         บาท

(47) วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 3,537,500          บาท

1.1.4 งบแก้ปัญหาในภาพรวม 4,836,500         บาท

1. งบรายจ่ายอ่ืน 3,949,000         บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศช่ัวคราว 3,949,000          บาท
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ส านักงานต ารวจแห่งชาติ

โครงการ การบังคับใช้กฎหมาย อ านวยความยุติธรรม และบริการประชาชน

   - กิจกรรม การสนับสนุนการปฏิบัติด้านการสอบสวน 401,300           บาท

1. งบด าเนินงาน 401,300           บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 401,300           บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน 401,300           บาท

1.1.3 ค่าวัสดุ 162,500           บาท

(47) วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 162,500            บาท

1.1.4 งบแก้ปัญหาในภาพรวม 238,800           บาท
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ส านักงานต ารวจแห่งชาติ

โครงการ การบังคับใช้กฎหมาย อ านวยความยุติธรรม และบริการประชาชน

      - กิจกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 435,778,000     บาท

1. งบด าเนินงาน 435,778,000     บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 106,778,700     บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน 106,778,700     บาท

1.1.2 ค่าใช้สอย 86,641,800       บาท

(17) ค่าบ ารุงรักษาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์ POLIS 22,955,100        บาท

(17.1) ค่าบ ารุงรักษาโปรแกรมและระบบ 22,955,100        บาท

คอมพิวเตอร์ระบบ POLIS

(30) ค่าบ ารุงรักษาระบบศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 11,579,600        บาท

(30.1) ค่าบ ารุงรักษาระบบศูนย์รับแจ้งเหตุ 11,579,600        บาท

ฉุกเฉิน 191

(32) ค่าบ ารุงรักษาครุภัณฑ์โครงการพัฒนาระบบ CRIMES 34,580,000        บาท

(32.1) ค่าบ ารุงรักษาครุภัณฑ์โครงการพัฒนา 34,580,000        บาท

ระบบ CRIMES

(36) ค่าบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ โครงการติดตามความคืบหน้าทางคดีภาคประชาชน 1,334,000          บาท

(37) ค่าบ ารุงรักษาระบบประจ าวันอิเล็กทรอนิกส์สถานีต ารวจ 6,303,100          บาท

(38) ค่าบ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ส าหรับวิเคราะห์และประมวลผล 9,890,000          บาท

ข้อมูลอาชญากรรมกลาง

1.1.3 ค่าวัสดุ 18,832,500       บาท

(47) วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 332,500            บาท

(63) วัสดุเคร่ืองมือส่ือสาร 18,500,000        บาท

1.1.4 งบแก้ปัญหาในภาพรวม 1,304,400         บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 328,999,300     บาท 

(5) ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม โครงการระบบเครือข่ายสารสนเทศ ตร. 328,999,300      บาท
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ส านักงานต ารวจแห่งชาติ

โครงการ เพ่ิมประสิทธิภาพการปราบปรามและด าเนินคดีการกระท าความผิดค้ามนุษย์   

 - กิจกรรม เพ่ิมประสิทธิภาพการปราบปรามและด าเนินคดีการกระท าความผิด 5,877,200         บาท

   ค้ามนุษย์และความผิดท่ีเก่ียวข้อง

1. งบด าเนินงาน 4,377,200         บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 4,377,200         บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน 1,440,000         บาท

1.1.2 ค่าใช้สอย 1,440,000         บาท

(3) ค่าเช่าทรัพย์สิน 1,440,000 บาท

 1.1.4 งบแก้ปัญหาในภาพรวม 2,937,200         บาท

3. งบรายจ่ายอ่ืน 1,500,000         บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศช่ัวคราว 1,500,000          บาท
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ส านักงานต ารวจแห่งชาติ

ผลผลิต การรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงภายในประเทศ

 - กิจกรรม การบริหารจัดการความม่ันคงชายแดน 63,622,500       บาท

1. งบด าเนินงาน 63,468,000       บาท

1.1 ค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ 63,468,000       บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน 63,468,000       บาท

1.1.3 ค่าวัสดุ 28,397,500       บาท

(34) วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 28,397,500        บาท

1.1.4 งบแก้ปัญหาในภาพรวม 35,070,500       บาท

4. งบรายจ่ายอ่ืน 154,500           บาท

4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศช่ัวคราว 154,500            บาท



45

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ

ผลผลิต การรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงภายในประเทศ   

 - กิจกรรม การป้องกัน ปราบปรามและด าเนินคดีการกระท าความผิดค้ามนุษย์ 4,135,400         บาท

   และความผิดท่ีเก่ียวข้อง

1. งบด าเนินงาน 1,773,200         บาท

1.1 ค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ 1,773,200         บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน 1,773,200         บาท

 1.1.4 งบแก้ปัญหาในภาพรวม 1,773,200         บาท

4. งบรายจ่ายอ่ืน 2,362,200         บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศช่ัวคราว 2,362,200          บาท
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ส านักงานต ารวจแห่งชาติ

ผลผลิต การรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงภายในประเทศ

 - กิจกรรม การตรวจสอบ คัดกรอง ปราบปรามคนต่างด้าวท่ีไม่พึงปรารถนา 12,938,600       บาท

1. งบด าเนินงาน 12,938,600       บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 12,938,600       บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน 12,938,600       บาท

1.1.2 ค่าใช้สอย 8,427,300         บาท

(14) ค่าเช่าทรัพย์สิน 1,044,000          บาท

(14.3) ค่าเช่าท่ีดิน/อาคารส านักงาน 1,044,000          บาท

(16) ค่าบ ารุงรักษาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์ 7,383,300          บาท

1.1.3 ค่าวัสดุ 2,812,500         บาท

(34) วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 2,812,500          บาท

1.1.4 งบแก้ปัญหาในภาพรวม 1,698,800         บาท
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ส านักงานต ารวจแห่งชาติ

ผลผลิต การรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงภายในประเทศ

 - กิจกรรม การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมคดีเฉพาะทาง 5,458,300         บาท

1. งบด าเนินงาน 5,458,300         บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 5,458,300         บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน 5,458,300         บาท

1.1.2 ค่าใช้สอย 1,518,000         บาท

(14) ค่าเช่าทรัพย์สิน 1,518,000          บาท

(14.4) ค่าเช่าท่ีเก็บของกลาง บก.ปคบ. 1,518,000          บาท

1.1.3 ค่าวัสดุ 1,977,500         บาท

(34) วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 1,977,500          บาท

1.1.4 งบแก้ปัญหาในภาพรวม 1,962,800         บาท
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ส านักงานต ารวจแห่งชาติ

ผลผลิต การรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงภายในประเทศ

 - กิจกรรม การสืบสวนและสอบสวนการกระท าความผิดเก่ียวกับ 267,000           บาท

   การทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ

1. งบด าเนินงาน 267,000           บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 267,000           บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน 267,000           บาท

1.1.4 งบแก้ปัญหาในภาพรวม 267,000           บาท
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ส านักงานต ารวจแห่งชาติ

ผลผลิต การรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงภายในประเทศ

     - กิจกรรม การปราบปรามการกระท าผิดเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ 3,207,300         บาท

       และส่ิงแวดล้อม

1. งบด าเนินงาน 3,207,300         บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 3,207,300         บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน 3,207,300         บาท

1.1.3 ค่าวัสดุ 400,000           บาท

(34) วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 400,000            บาท

1.1.4 งบแก้ปัญหาในภาพรวม 2,807,300         บาท
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ส านักงานต ารวจแห่งชาติ

ผลผลิต การรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงภายในประเทศ

 - กิจกรรมการป้องกัน ปราบปราม สืบสวนผู้ผลิตและผู้ค้ายาเสพติด 745,731,100     บาท

1. งบด าเนินงาน 724,552,800     บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 724,552,800     บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน 175,528,300     บาท

1.1.2 ค่าใช้สอย 170,559,400     บาท

(14) ค่าเช่าทรัพย์สิน 5,048,400          บาท

(14.3) ค่าเช่าท่ีดิน/อาคารส านักงาน 5,048,400          บาท

(16) ค่าบ ารุงรักษาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์ 16,128,600        บาท

(19) ค่าบ ารุงรักษาชุดค้นหาต าแหน่งโทรศัพท์มือถือ 10,566,000        บาท

(20) ค่าบ ารุงรักษาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์ ปส. 916,400            บาท

(21) ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาเคร่ืองเอ็กซเรย์ตรวจค้นยาเสพติด 135,500,000      บาท

(24) ค่าบ ารุงรักษาชุดเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ แบบ 4 2,400,000          บาท

1.1.3 ค่าวัสดุ 1,225,000         บาท

(34) วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 1,225,000          บาท

1.1.4 งบแก้ปัญหาในภาพรวม 3,743,900         บาท

(4) ค่าเช่ารถยนต์ (ทดแทน) เพ่ือใช้ในภารกิจงานสืบสวนสอบสวน 549,024,500      บาท

ปราบปรามยาเสพติดของกองบัญชาการต ารวจปราบปรามยาเสพติด

และเจ้าหน้าท่ีต ารวจฝ่ายสืบสวนในสถานีต ารวจท่ัวประเทศ 2,081 คัน

วงเงินทั งสิ น 2,745,122,400    บาท

ปี 2566 ตั งงบประมาณ 549,024,500      บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 549,024,500      บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ 549,024,500      บาท

ปี 2569 - 2570 ผูกพันงบประมาณ 1,098,048,900    บาท

4. งบรายจ่ายอ่ืน 21,178,300       บาท

3) เงินราชการลับ 20,000,000        บาท

4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศช่ัวคราว 1,178,300          บาท
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ส านักงานต ารวจแห่งชาติ

ผลผลิต การรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงภายในประเทศ

 - กิจกรรม การด าเนินการด้านการข่าวท่ีมีผลกระทบต่อความม่ันคง 64,780,300       บาท

   ของประเทศและการรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญ

1. งบด าเนินงาน 34,442,800       บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 34,442,800       บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน 18,065,700       บาท

1.1.2 ค่าใช้สอย 10,123,800       บาท

(14) ค่าเช่าทรัพย์สิน           6,000,000 บาท

(14.2) ค่าเช่าอาคารส านักงาน 6,000,000          บาท

(16) ค่าบ ารุงรักษาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์ 4,123,800          บาท

1.1.3 ค่าวัสดุ 2,622,500         บาท

(34) วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 2,622,500          บาท

(2) ค่าเช่ายานพาหนะเพ่ือใช้เป็นรถยนต์ในภารกิจรักษา 2,880,000          บาท

ความปลอดภัยบุคคลส าคัญ 6 คัน

วงเงินทั งสิ น 12,960,000        บาท

ปี 2563 ตั งงบประมาณ 1,440,000          บาท

ปี 2564 ตั งงบประมาณ 2,880,000          บาท

ปี 2565 ตั งงบประมาณ 2,880,000          บาท

ปี 2566 ตั งงบประมาณ 2,880,000          บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 2,880,000          บาท

(3) ค่าเช่ายานพาหนะส าหรับภารกิจสืบสวนหาข่าว 52 คัน 13,497,100        บาท

วงเงินทั งสิ น 67,485,600        บาท

ปี 2564 ตั งงบประมาณ 10,122,800        บาท

ปี 2565 ตั งงบประมาณ 13,497,100        บาท

ปี 2566 ตั งงบประมาณ 13,497,100        บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 13,497,100        บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ 16,871,500        บาท

1.1.4 งบแก้ปัญหาในภาพรวม 5,319,400         บาท
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       30,337,500 บาท

3) เงินราชการลับ 30,000,000        บาท

4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศช่ัวคราว 337,500            บาท

4. งบรายจ่ายอ่ืน
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ส านักงานต ารวจแห่งชาติ

ผลผลิต การรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงภายในประเทศ

 - กิจกรรม การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 5,827,600         บาท

          ในเขตน่านน  าและการรักษาความสงบเรียบร้อยทางทะเล

1. งบด าเนินงาน 5,827,600         บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 5,827,600         บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน 5,827,600         บาท

1.1.2 ค่าใช้สอย 216,000           บาท

(14) ค่าเช่าทรัพย์สิน 216,000            บาท

(14.2) ค่าเช่าอาคารส านักงาน 216,000            บาท

1.1.3 ค่าวัสดุ 1,925,000         บาท

(34) วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 1,925,000          บาท

1.1.4 งบแก้ปัญหาในภาพรวม 3,686,600         บาท
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ส านักงานต ารวจแห่งชาติ

โครงการ ปฏิรูประบบงานต ารวจ

 - กิจกรรม การบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านสวัสดิการท่ีพักอาศัย 1,139,829,000   บาท

2. งบลงทุน 1,139,829,000   บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 1,139,829,000   บาท

2.1.2 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 1,139,829,000   บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัยและส่ิงก่อสร้างประกอบ 1,139,829,000   บาท

(30) โครงการท่ีพักอาศัยให้กับหน่วยต่างๆ 692,030,900      บาท

ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ แขวงตลาดบางเขน

เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 4 อาคาร

วงเงินทั งสิ น 3,723,984,000    บาท

ปี 2561-2563 ตั งงบประมาณ 479,072,500      บาท

ปี 2564 ตั งงบประมาณ 415,220,200      บาท

ปี 2565 ตั งงบประมาณ 81,949,600        บาท

ปี 2566 ตั งงบประมาณ 692,030,900      บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 814,769,800      บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ 1,240,941,000    บาท

(31) โครงการก่อสร้างท่ีพักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.(ลือซา) 82,496,000        บาท

อาคาร 8 ชั น แบบ 2 ห้องนอน ขนาด 42 ครอบครัว สกพ.(สก.) 

แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 9 หลัง

วงเงินทั งสิ น 358,000,000      บาท

ปี 2563 ตั งงบประมาณ 35,800,000        บาท

ปี 2564 ตั งงบประมาณ 64,320,000        บาท

ปี 2565 ตั งงบประมาณ 27,172,000        บาท

ปี 2566 ตั งงบประมาณ 82,496,000        บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 67,662,000        บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 80,550,000        บาท
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(34) อาคารท่ีพักอาศัยข้าราชการต ารวจ แขวงตลาดบางเขน 363,371,300      บาท

เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร จ านวน 5 อาคาร

วงเงินทั งสิ น 3,859,900,000    บาท

ปี 2564 ตั งงบประมาณ 773,020,000      บาท

ปี 2565 ตั งงบประมาณ -                  บาท

ปี 2566 ตั งงบประมาณ 363,371,300      บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 1,172,967,800    บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ 691,620,500      บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ 853,920,400      บาท

(35) อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.(ลือซา) อาคาร 8 ชั น 1,930,800          บาท

แบบ 2 ห้องนอน ขนาด 42 ครอบครัว ระยะท่ี 4 สกพ.(สก.)

แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 5 หลัง

วงเงินทั งสิ น 231,592,000      บาท

ปี 2564 ตั งงบประมาณ 46,400,000        บาท

ปี 2565 ตั งงบประมาณ 54,032,800        บาท

ปี 2566 ตั งงบประมาณ 1,930,800          บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 59,403,400        บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ 69,825,000        บาท
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โครงการ ปฏิรูประบบงานต ารวจ

 - กิจกรรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษา 300,248,600     บาท

1. งบด าเนินงาน 300,248,600     บาท

      แก่นักท่องเท่ียว1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 300,248,600     บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน 300,248,600     บาท

1.1.2 ค่าใช้สอย 300,248,600     บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 300,248,600      บาท

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ
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โครงการ ปฏิรูประบบงานต ารวจ

 - กิจกรรม การปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมาย 201,301,820     บาท

1. งบด าเนินงาน 201,301,820     บาท

      แก่นักท่องเท่ียว1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 201,301,820     บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน 201,301,820     บาท

1.1.2 ค่าใช้สอย 201,301,820     บาท

(2) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม 201,301,820      บาท

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ
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2 ส านักงานเลขานุการต ารวจแห่งชาติ (สลก.ตร.) 5,600,400 บาท

1. โครงการ การบังคับใช้กฎหมาย อ านวยความยุติธรรม และบริการประชาชน   5,600,400 บาท

 - กิจกรรม การบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน 5,600,400          บาท
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ส านักงานเลขานุการต ารวจแห่งชาติ (สลก.ตร.)

โครงการ การบังคับใช้กฎหมาย อ านวยความยุติธรรม และบริการประชาชน

 - กิจกรรม การบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน 5,600,400         บาท

1. งบด าเนินงาน 5,298,000         บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 3,545,000         บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน 3,545,000         บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน 2,503,200         บาท

(1) ค่าอาหารท าการนอกเวลา 2,503,200          บาท

1.1.2 ค่าใช้สอย 665,200           บาท

(10) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพัก และพาหนะ 295,200            บาท

(10.2) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพักและพาหนะต ารวจ 295,200            บาท

(11) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 8,500               บาท

(12) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 84,500              บาท

(14) ค่าเช่าทรัพย์สิน 79,100              บาท

(14.1) ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร                     79,100              บาท

(16) ค่าจ้างเหมาบริการ 197,900            บาท

(16.1) ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด                     197,900            บาท

1.1.3 ค่าวัสดุ 376,600           บาท

(39) วัสดุส านักงาน 24,200              บาท

(40) วัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 334,800            บาท

(46) วัสดุคอมพิวเตอร์ 17,600              บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 1,753,000         บาท

302,400           บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 302,400           บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 302,400           บาท

2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 302,400           บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 302,400           บาท

2. งบลงทุน
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264,600            บาท

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ ว) พร้อมชุดโปรแกรม

ระบบปฏิบัติการ ส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 

แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั งมาจากโรงงาน (OEM) 

ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย และชุดโปรแกรมจัดการส านักงาน 

ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย สลก.ตร. แขวงปทุมวัน 

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 7 เคร่ือง

37,800              บาท

พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

และเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั ง

มาจากโรงงาน (OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย 

และชุดโปรแกรมจัดการ ส านักงาน ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย 

สลก.ตร. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เคร่ือง

(1.61) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 

(1.62) เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล 
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3 กองการต่างประเทศ (ตท.) 19,856,800 บาท

1. โครงการ การบังคับใช้กฎหมาย อ านวยความยุติธรรม และบริการประชาชน  19,856,800 บาท

 - กิจกรรม การบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน 19,856,800        บาท
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กองการต่างประเทศ (ตท.)

โครงการ การบังคับใช้กฎหมาย อ านวยความยุติธรรม และบริการประชาชน

 - กิจกรรม การบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน 19,856,800       บาท

1. งบด าเนินงาน 7,888,800         บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 7,392,800         บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน 7,392,800         บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน 3,561,600         บาท

(1) ค่าอาหารท าการนอกเวลา 3,561,600          บาท

1.1.2 ค่าใช้สอย 2,826,100         บาท

(10) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพัก และพาหนะ 1,173,000          บาท

(10.2) ค่าเบี ยเลี ยง และพาหนะต ารวจ 1,173,000          บาท

(11) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะขนส่ง 13,600              บาท

(12) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 61,500              บาท

(14) ค่าเช่าทรัพย์สิน 118,600            บาท

(14.1) ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 118,600            บาท

(15) ค่าจ้างเหมาบริการ 197,900            บาท

(15.1) ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด                197,900            บาท

(20) ค่ารับรองและพิธีการ 1,261,500          บาท

1.1.3 ค่าวัสดุ 1,005,100         บาท

(39) วัสดุส านักงาน 37,100              บาท

(40) วัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 950,400            บาท

(46) วัสดุคอมพิวเตอร์ 17,600              บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 496,000           บาท

2. งบลงทุน 668,000           บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 668,000           บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 668,000           บาท

2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 668,000           บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 668,000           บาท
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(1.14) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 220,000            บาท

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ ว) ตท. แขวงปทุมวัน

 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10 เคร่ือง

(1.15) เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 10 kVA (ระบบไฟฟ้า 3 เฟส) 270,000            บาท

ตท. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เคร่ือง

(1.16) เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบท่ี 1 ตท. แขวงปทุมวัน 130,000            บาท

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เคร่ือง

(1.17) เคร่ืองสแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ 48,000              บาท

แบบท่ี 1 ตท. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 3 เคร่ือง

3. งบเงินอุดหนุน 5,300,000         บาท

3.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป 5,300,000         บาท

1) เงินอุดหนุนองค์การต ารวจระหว่างประเทศ 5,300,000          บาท

4. งบรายจ่ายอ่ืน 6,000,000         บาท

5) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติหน้าท่ีประจ าในต่างประเทศ (ทูตต ารวจ) 6,000,000          บาท
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4 กองสารนิเทศ (สท.) 5,869,700 บาท

1. แผนงาน บุคลากรภาครัฐ 953,900 บาท

 - รายการ บุคลากรภาครัฐ 953,900            บาท

2. โครงการ การบังคับใช้กฎหมาย อ านวยความยุติธรรม และบริการประชาชน 4,915,800 บาท

 - กิจกรรม การบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน 4,915,800          บาท
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กองสารนิเทศ (สท.)

แผนงาน บุคลากรภาครัฐ   

 - รายการ บุคลากรภาครัฐ 953,900           บาท

1. งบบุคลากร 953,900           บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 953,900           บาท

(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ   946,000            บาท

(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพนักงานราชการ  7,900               บาท
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กองสารนิเทศ (สท.)

โครงการ การบังคับใช้กฎหมาย อ านวยความยุติธรรม และบริการประชาชน

 - กิจกรรม การบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน 4,915,800         บาท

1. งบด าเนินงาน 4,725,100         บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 3,575,600         บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน 3,575,600         บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน 2,604,000         บาท

(1) ค่าอาหารท าการนอกเวลา 2,604,000          บาท

1.1.2 ค่าใช้สอย 583,400           บาท

(10) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพัก และพาหนะ 249,000            บาท

(10.2) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพักและพาหนะต ารวจ 249,000            บาท

(11) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 10,200              บาท

(12) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 47,200              บาท

(14) ค่าเช่าทรัพย์สิน 79,100              บาท

(14.1) ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 79,100              บาท

(15) ค่าจ้างเหมาบริการ 197,900            บาท

(15.1) ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด 197,900            บาท

1.1.3 ค่าวัสดุ 388,200           บาท

(39) วัสดุส านักงาน 25,000              บาท

(40) วัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 345,600            บาท

(46) วัสดุคอมพิวเตอร์ 17,600              บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 1,149,500         บาท

2. งบลงทุน 190,700           บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 190,700           บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 190,700           บาท

2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 190,700           บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 190,700           บาท
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(1.59) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 183,200            บาท

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ ว) พร้อมชุดโปรแกรม

ระบบปฏิบัติการ ส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 

แบบสิทธิการใช้งานประเภท ติดตั งมาจากโรงงาน (OEM) 

ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย และชุดโปรแกรมจัดการส านักงาน 

ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย สท. แขวงปทุมวัน 

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 4 เคร่ือง 

(1.60) เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั ง 7,500               บาท

ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Print) สท. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 1 เคร่ือง
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5. ส านักงานคณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติ (สง.ก.ต.ช.) 2,427,600 บาท

1. โครงการ การบังคับใช้กฎหมาย อ านวยความยุติธรรม และบริการประชาชน 2,427,600 บาท

 - กิจกรรม การบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน 2,427,600          บาท
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ส านักงานคณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติ (สง.ก.ต.ช.)

โครงการ การบังคับใช้กฎหมาย อ านวยความยุติธรรม และบริการประชาชน

 - กิจกรรม การบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน 2,427,600         บาท

1. งบด าเนินงาน 2,009,600         บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 1,974,700         บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน 1,974,700         บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน 1,126,600         บาท

(1) ค่าอาหารท าการนอกเวลา 974,400            บาท

(2) ค่าเบี ยประชุมกรรมการ 152,200            บาท

1.1.2 ค่าใช้สอย 529,300           บาท

(10) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพัก และพาหนะ 202,800            บาท

(10.2) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพักและพาหนะต ารวจ  202,800            บาท

(11) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 8,500               บาท

(12) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 41,000              บาท

(14) ค่าเช่าทรัพย์สิน 79,100              บาท

(14.1) ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร                     79,100              บาท

(15) ค่าจ้างเหมาบริการ 197,900            บาท

(15.1) ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด 197,900            บาท

1.1.3 ค่าวัสดุ 318,800           บาท

(39) วัสดุส านักงาน 9,600               บาท

(40) วัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 291,600            บาท

(46) วัสดุคอมพิวเตอร์ 17,600              บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 34,900             บาท

2. งบลงทุน 418,000           บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 418,000           บาท

    2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 418,000           บาท

2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 418,000           บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 418,000           บาท

(1.5) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 418,000            บาท

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ ว) สง.ก.ต.ช. 

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 19 เคร่ือง
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6 กองบินต ารวจ (บ.ตร.) 1,588,130,100 บาท

1. แผนงาน บุคลากรภาครัฐ 330,600 บาท

 - รายการ บุคลากรภาครัฐ 330,600 บาท

2. โครงการ เพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบ 2,134,100 บาท

   ในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้

 - กิจกรรม การเพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ 2,134,100 บาท

   ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้

3. โครงการ การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 5,391,300 บาท

 - กิจกรรม การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์ 5,391,300 บาท

   และพระบรมวงศานุวงศ์

4. โครงการ การบังคับใช้กฎหมาย อ านวยความยุติธรรม และบริการประชาชน 1,580,274,100 บาท

 - กิจกรรม การบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน 1,580,274,100 บาท
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กองบินต ารวจ (บ.ตร.)

แผนงาน บุคลากรภาครัฐ   

 - รายการ บุคลากรภาครัฐ 330,600 บาท

1. งบบุคลากร 330,600 บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 330,600 บาท

(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ    304,800            บาท

(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพนักงานราชการ   25,800              บาท
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กองบินต ารวจ (บ.ตร.)

โครงการ เพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัด   

ชายแดนภาคใต้

 - กิจกรรม การเพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบ 2,134,100 บาท

   ในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้

1. งบด าเนินงาน 2,134,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 2,134,100 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน 2,134,100 บาท

1.1.2 ค่าใช้สอย 2,134,100 บาท

(1) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพัก และพาหนะ 2,134,100 บาท

(1.1) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพักและพาหนะต ารวจ 2,134,100 บาท
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กองบินต ารวจ (บ.ตร.)

โครงการ การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์

 - กิจกรรม การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์ 5,391,300 บาท

   และพระบรมวงศานุวงศ์

1. งบด าเนินงาน 5,391,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 5,391,300 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน 5,391,300 บาท

1.1.2 ค่าใช้สอย 5,391,300 บาท

(2) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพัก และพาหนะ 5,391,300 บาท

(2.1) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพักและพาหนะต ารวจ 5,391,300 บาท



77

กองบินต ารวจ (บ.ตร.)

โครงการ การบังคับใช้กฏหมาย อ านวยความยุติธรรมและการบริการประชาชน   

  - กิจกรรม การบังคับใช้กฏหมาย และบริการประชาชน 1,580,274,100 บาท

1. งบด าเนินงาน 52,832,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 47,872,600 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน 47,872,600 บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน 4,519,200 บาท

(1) ค่าอาหารท าการนอกเวลา 4,519,200 บาท

1.1.2 ค่าใช้สอย 6,859,900 บาท

(10) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพัก และพาหนะ 6,353,300 บาท

(10.2) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพักและพาหนะต ารวจ     6,353,300 บาท

(11) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 3,400               บาท

(12) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 226,200 บาท

(14) ค่าเช่าทรัพย์สิน 79,100 บาท

(14.1) ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร           79,100 บาท

(15) ค่าจ้างเหมาบริการ 197,900 บาท

(15.1) ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด                          197,900 บาท

1.1.3 ค่าวัสดุ 36,493,500 บาท

(39) วัสดุส านักงาน 83,900 บาท

(40) วัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 36,392,000 บาท

(46) วัสดุคอมพิวเตอร์ 17,600 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 4,959,800 บาท

2. งบลงทุน 1,470,908,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 1,470,908,000 บาท

2.1.1 ครุภัณฑ์ 1,470,908,000 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 519,844,000 บาท

(10) รถเติมน  ามันเชื อเพลิงอากาศยาน บ.ตร. แขวงท่าแร้ง 9,844,000 บาท

เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 คัน
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(11) โครงการจัดหาเฮลิคอปเตอร์ภารกิจบุคคลส าคัญ บ.ตร. 510,000,000 บาท

แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 2 ล า

วงเงินทั งสิ น 2,550,000,000    บาท

ปี 2566 ตั งงบประมาณ 510,000,000      บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 2,040,000,000    บาท

2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1,064,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 1,064,000 บาท

(1.68) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน 884,000 บาท

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ ว) บ.ตร. แขวงท่าแร้ง 

เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 52 เคร่ือง

(1.69) เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 136,000 บาท

บ.ตร. แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 34 เคร่ือง

(1.70) เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล บ.ตร. 44,000 บาท

แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 2 เคร่ือง

2.1.1.8 ครุภัณฑ์เคร่ืองจักรกล 950,000,000 บาท

(1) ค่าซ่อมบ ารุงอากาศยาน บ.ตร. แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน 950,000,000 บาท

กรุงเทพมหานคร 

3. งบเงินอุดหนุน 11,000,000 บาท

3.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป 11,000,000 บาท

2) เงินอุดหนุนสถาบันท่ีส านักงานต ารวจแห่งชาติฝากเรียน 11,000,000 บาท

4. งบรายจ่ายอ่ืน 45,533,700 บาท

9) โครงการพัฒนาบุคลากรประเภทนักบิน 45,533,700 บาท



79

7 กองวินัย (วน.) 4,189,000 บาท

1. โครงการ การบังคับใช้กฎหมาย อ านวยความยุติธรรม และบริการประชาชน 4,189,000 บาท

 - กิจกรรม การบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน 4,189,000          บาท
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กองวินัย (วน.)

โครงการ การบังคับใช้กฎหมาย อ านวยความยุติธรรม และบริการประชาชน

 - กิจกรรม การบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน 4,189,000         บาท

1. งบด าเนินงาน 3,422,500         บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 2,857,500         บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน 2,857,500         บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน 1,965,600         บาท

(1) ค่าอาหารท าการนอกเวลา 1,965,600          บาท

1.1.2 ค่าใช้สอย 574,400           บาท

(10) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพัก และพาหนะ 249,000            บาท

(10.2) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพักและพาหนะต ารวจ     249,000            บาท

(11) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 6,800               บาท

(12) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 41,600              บาท

(14) ค่าเช่าทรัพย์สิน 79,100              บาท

(14.1) ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร                     79,100              บาท

(15) ค่าจ้างเหมาบริการ 197,900            บาท

(15.1) ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด                             197,900            บาท

1.1.3 ค่าวัสดุ 317,500           บาท

(39) วัสดุส านักงาน 19,100              บาท

(40) วัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 280,800            บาท

(46) วัสดุคอมพิวเตอร์ 17,600              บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 565,000           บาท

2. งบลงทุน 766,500           บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 766,500           บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 766,500           บาท

2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 266,600           บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 266,600           บาท
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191,000            บาท

ส าหรับใช้ในระบบฐานข้อมูลการด าเนินการทางวินัย วน. 

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

37,800              บาท

พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์

และเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งานประเภท

ติดตั งมาจากโรงงาน (OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย

และชุดโปรแกรมจัดการส านักงาน ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย 

วน. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เคร่ือง

37,800              บาท

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ ว) พร้อมชุดโปรแกรม

ระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และเคร่ืองคอมพิวเตอร์

โน้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั งมาจากโรงงาน (OEM) 

ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย และชุดโปรแกรมจัดการส านักงาน 

ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย วน. วน. แขวงปทุมวัน 

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เคร่ือง

2.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 499,900 บาท

(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 499,900 บาท

499,900            บาท

กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

Conference วน. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน

(1.10) เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล   

(1.11) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1

(1.9) ชุดเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทดแทน   

(1.1) ชุดอุปกรณ์ส่ือสารผ่านจอภาพ เพ่ือระบบ Video
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8 สถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศว่าด้วยการด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย (สบร.) 6,048,600 บาท

1. โครงการ การบังคับใช้กฎหมาย อ านวยความยุติธรรม และบริการประชาชน 6,048,600 บาท

 - กิจกรรม การบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน 6,048,600          บาท
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สถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศว่าด้วยการด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย (สบร.)

โครงการ การบังคับใช้กฎหมาย อ านวยความยุติธรรม และบริการประชาชน

 - กิจกรรม การบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน 6,048,600         บาท

1. งบด าเนินงาน 548,600           บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 548,600           บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน 548,600           บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน 252,000           บาท

(1) ค่าอาหารท าการนอกเวลา 252,000            บาท

1.1.2 ค่าใช้สอย 110,400           บาท

(10) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพัก และพาหนะ 110,400            บาท

(10.2) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพักและพาหนะต ารวจ 110,400            บาท

1.1.3 ค่าวัสดุ 186,200           บาท

(39) วัสดุส านักงาน 2,600               บาท

(40) วัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 183,600            บาท

3. งบเงินอุดหนุน 5,500,000         บาท

3.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป 5,500,000         บาท

3) เงินอุดหนุนสถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศว่าด้วย 5,500,000          บาท

การด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย
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9 ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ (สยศ.ตร.) 460,088,400 บาท

1. โครงการ การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 3,848,200 บาท

 - กิจกรรม การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์ 3,848,200          บาท

   และพระบรมวงศานุวงศ์

2. โครงการ การบังคับใช้กฎหมาย อ านวยความยุติธรรม และบริการประชาชน 403,890,100 บาท

 - กิจกรรม การบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน 401,652,200      บาท

 - กิจกรรม การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกัน 2,237,900          บาท

   อาชญากรรม

3. โครงการ เพ่ิมประสิทธิภาพการปราบปรามและด าเนินคดี 52,350,100 บาท

   การกระท าความผิดค้ามนุษย์

 - กิจกรรม เพ่ิมประสิทธิภาพการปราบปรามและด าเนินคดี 52,350,100        บาท

   การกระท าความผิดค้ามนุษย์และความผิดท่ีเก่ียวข้อง
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ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ (สยศ.ตร.)

โครงการ การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์

 - กิจกรรม การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 3,848,200         บาท

1. งบด าเนินงาน 3,848,200         บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 3,762,700         บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน 3,762,700         บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน 2,164,800         บาท

(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 2,164,800          บาท

1.1.2 ค่าใช้สอย 843,400           บาท

(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 382,700            บาท

(4) ค่าเช่าทรัพย์สิน 311,000            บาท

(4.1) ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 311,000            บาท

(5) ค่าจ้างเหมาบริการ 149,700            บาท

(5.1) ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด    149,700            บาท

1.1.3 ค่าวัสดุ 754,500           บาท

(10) วัสดุส านักงาน 49,800              บาท

(11) วัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 624,000            บาท

(13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 13,800              บาท

(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 11,000              บาท

(17) วัสดุคอมพิวเตอร์ 19,300              บาท

(20) วัสดุงานบ้านงานครัว 11,000              บาท

(21) วัสดุหนังสือ วารสาร และต ารา 25,600              บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 85,500             บาท

(3) ค่าโทรศัพท์ 45,600              บาท

(4) ค่าไปรษณีย์ 22,800              บาท

(5) ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 17,100              บาท
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ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ (สยศ.ตร.)

โครงการ การบังคับใช้กฎหมาย อ านวยความยุติธรรม และบริการประชาชน

 - กิจกรรม การบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน 401,652,200     บาท

1. งบด าเนินงาน 16,489,000       บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 15,489,000       บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน 15,489,000       บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน 7,593,600         บาท

(1) ค่าอาหารท าการนอกเวลา 7,593,600          บาท

1.1.2 ค่าใช้สอย 5,798,400         บาท

(10) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพัก และพาหนะ 4,006,400          บาท

(10.2) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพักและพาหนะต ารวจ 2,006,400          บาท

 - ค่าใช้จ่ายกองทุนเพ่ือการสืบสวนและสอบสวน 500,000            บาท

คดีอาญา (วจ.)

 - ค่าใช้จ่ายกองทุนเพ่ือการสืบสวนและสอบสวน 500,000            บาท

คดีอาญา (ยศ.)

 - ค่าใช้จ่ายกองทุนเพ่ือการสืบสวนและสอบสวน 1,000,000          บาท

คดีอาญา (ผอ.)

(11) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 49,300              บาท

(12) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 397,600            บาท

(14) ค่าเช่าทรัพย์สิน 355,800            บาท

(14.1) ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร    355,800            บาท

(15) ค่าจ้างเหมาบริการ 989,300            บาท

(15.1) ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด    989,300            บาท

1.1.3 ค่าวัสดุ 2,097,000         บาท

(39) วัสดุส านักงาน 75,800              บาท

(40) วัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 1,933,200          บาท

(46) วัสดุคอมพิวเตอร์ 88,000              บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 1,000,000         บาท
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2. งบลงทุน 384,889,500     บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 384,889,500     บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 384,889,500     บาท

2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 384,889,500     บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 9,889,500         บาท

(1.21) เคร่ืองอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบพกพา 9,889,500          บาท

(Android POS) พร้อมสัญญาณ internet เพ่ือสนับสนุน

การปฏิบัติงานส าหรับเจ้าพนักงานจราจร สยศ.ตร. แขวงปทุมวัน

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  1,000 เคร่ือง

(11) โครงการ สมาร์ท เซฟตี  โซน 4.0 (SMART SAFETY ZONE 4.0) 375,000,000      บาท

สยศ.ตร. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

4. งบรายจ่ายอ่ืน 273,700           บาท

3) โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลส าคัญ 273,700            บาท



89

ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ (สยศ.ตร.)

โครงการ การบังคับใช้กฎหมาย อ านวยความยุติธรรม และบริการประชาชน

 - กิจกรรม การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม 2,237,900         บาท

4. งบรายจ่ายอ่ืน 2,237,900         บาท

11) โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกัน 1,599,100          บาท

อาชญากรรมระดับต าบล

14) โครงการต าบลตามแนวชายแดนมีความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 638,800            บาท
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ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ (สยศ.ตร.)

โครงการ เพ่ิมประสิทธิภาพการปราบปรามและด าเนินคดีการกระท าความผิดค้ามนุษย์

 - กิจกรรม เพ่ิมประสิทธิภาพการปราบปรามและด าเนินคดีการกระท าความผิด 52,350,100       บาท

      ค้ามนุษย์และความผิดท่ีเก่ียวข้อง

1. งบด าเนินงาน 49,800,100       บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 49,800,100       บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน 49,800,100       บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน 357,600           บาท

(1) ค่าอาหารท าการนอกเวลา 357,600            บาท

1.1.2 ค่าใช้สอย 47,573,100       บาท

(2) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพัก และพาหนะ 47,573,100        บาท

(2.1) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพักและพาหนะต ารวจ     47,573,100        บาท

1.1.3 ค่าวัสดุ 375,500           บาท

(4) วัสดุส านักงาน 90,500              บาท

(5) วัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 285,000            บาท

1.1.4 งบแก้ปัญหาในภาพรวม 1,493,900         บาท

2. งบลงทุน 2,550,000         บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 2,550,000         บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 2,550,000         บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2,550,000         บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 2,550,000         บาท

(1.1) ต่อสิทธ์ิการใช้งานชุดอุปกรณ์ตรวจพิสูจน์หลักฐาน 2,550,000          บาท

โทรศัพท์มือถือ สยศ.ตร. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร 4 ชุด
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10 ส านักงานส่งก าลังบ ารุง (สกบ.) 112,175,300 บาท

1. โครงการ การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 561,600 บาท

 - กิจกรรม การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์ 561,600 บาท

   และพระบรมวงศานุวงศ์

2. โครงการ จัดหายุทโธปกรณ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการป้องกัน 86,000,000 บาท

   และปราบปรามอาชญากรรม ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ

 - กิจกรรม จัดหายุทโธปกรณ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 86,000,000 บาท

   การปฏิบัติงานการป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรม 

   ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ

3. โครงการ การบังคับใช้กฎหมาย อ านวยความยุติธรรม และบริการประชาชน  25,613,700 บาท

 - กิจกรรม การบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน 25,613,700 บาท
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ส านักงานส่งก าลังบ ารุง (สกบ.)

โครงการ การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์

 - กิจกรรม การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 561,600 บาท

1. งบด าเนินงาน 561,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 561,600 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน 561,600 บาท

1.1.2 ค่าใช้สอย 561,600 บาท

(2) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพัก และพาหนะ 561,600 บาท

(2.1) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพักและพาหนะต ารวจ 561,600 บาท
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ส านักงานส่งก าลังบ ารุง (สกบ.)

โครงการ จัดหายุทโธปกรณ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการป้องกัน

และปราบปรามอาชญากรรม ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ

 - กิจกรรม จัดหายุทโธปกรณ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 86,000,000 บาท

   การป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรมของส านักงานต ารวจแห่งชาติ

1. งบลงทุน 86,000,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 86,000,000 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 86,000,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 50,000,000 บาท

(2) รถยนต์ตรวจการณ์พร้อมติดตั งเคร่ืองป้องกันการจุดระเบิด 50,000,000 บาท

ด้วยคล่ืนความถ่ีโทรศัพท์ วิทยุมือถือและระบบรีโมทคอนโทรล

พร้อมอุปกรณ์ สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต 

กรุงเทพมหานคร 2 คัน

1.1.1.3  ครุภัณฑ์อ่ืนๆ 36,000,000 บาท

(1) โครงการพัฒนาการท าลายยุทธภัณฑ์ของกลาง 36,000,000 บาท

และของราชการท่ีปลดประจ าการ สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี 

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ
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ส านักงานส่งก าลังบ ารุง (สกบ.)

โครงการ การบังคับใช้กฎหมาย อ านวยความยุติธรรม และบริการประชาชน

 - กิจกรรม การบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน 25,613,700 บาท

1. งบด าเนินงาน 19,714,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 14,594,100 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน 14,594,100 บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน 9,794,400 บาท

(1) ค่าอาหารท าการนอกเวลา 9,794,400 บาท

1.1.2 ค่าใช้สอย 3,148,000 บาท

(10) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพัก และพาหนะ 1,399,800 บาท

(10.2) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพักและพาหนะต ารวจ 1,399,800 บาท

(11) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 45,500 บาท

(12) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 357,600 บาท

(14) ค่าเช่าทรัพย์สิน 355,800 บาท

(14.1) ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 355,800 บาท

(15) ค่าจ้างเหมาบริการ 989,300 บาท

(15.1) ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด 989,300 บาท

1.1.3 ค่าวัสดุ 1,651,700 บาท

(39) วัสดุส านักงาน 94,900 บาท

(40) วัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 1,468,800 บาท

(46) วัสดุคอมพิวเตอร์ 88,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 5,120,000 บาท

2. งบลงทุน 5,899,600 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 5,899,600 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 1,599,600 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ส านักงาน 47,200 บาท

(1) ครุภัณฑ์ส านักงานท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 47,200 บาท

(1.1) เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั ง) 47,200 บาท

แบบตั งพื นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 30,000 บีทียู  

สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 เคร่ือง
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2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1,552,400 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 1,552,400 บาท

(1.19) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 722,400 บาท

(จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ ว) สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี

 เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 28 เคร่ือง

(1.49) โครงการจัดหาระบบการจัดท าค าของบประมาณรายจ่าย 830,000 บาท

ประจ าปีของส านักงานต ารวจแห่งชาติ สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี 

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

2.1.2 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 4,300,000 บาท

2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารท่ีท าการและส่ิงก่อสร้างประกอบ 4,300,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารท่ีท าการและส่ิงก่อสร้างประกอบท่ีมีราคาต่อหน่วย 4,300,000 บาท

ต่ ากว่า 10 ล้านบาท

(1.1) งานปรับปรุงห้องประชุม 1 อาคาร 1 สกบ. 4,300,000 บาท

แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 2 งาน

2.1.2.7 ค่าก่อสร้างอ่ืนๆ - บาท

(5) อาคารสนับสนุนการปฏิบัติงาน สกบ. สูง 8 ชั น - บาท

แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 อาคาร

วงเงินทั งสิ น 84,500,000 บาท

ปี 2563 ตั งงบประมาณ 14,250,000 บาท

ปี 2564 ตั งงบประมาณ 6,650,000 บาท

ปี 2565 ตั งงบประมาณ 35,715,000 บาท

ปี 2566 ตั งงบประมาณ - บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 27,885,000 บาท
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11 ส านักงานก าลังพล (สกพ.) 60,753,500 บาท

1. แผนงาน บุคลากรภาครัฐ 190,900 บาท

 - รายการ บุคลากรภาครัฐ 190,900            บาท

2. โครงการ การบังคับใช้กฎหมาย อ านวยความยุติธรรม และบริการประชาชน 34,782,800 บาท

 - กิจกรรม การบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน 34,782,800        บาท

3. โครงการ ปฏิรูประบบงานต ารวจ 25,779,800 บาท

 - กิจกรรม การบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านสวัสดิการ 25,779,800        บาท

   ท่ีพักอาศัย
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ส านักงานก าลังพล (สกพ.)

แผนงาน บุคลากรภาครัฐ

 - รายการ บุคลากรภาครัฐ 190,900           บาท

1. งบบุคลากร 190,900           บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 190,900           บาท

(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ  190,900            บาท
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ส านักงานก าลังพล (สกพ.)

โครงการ การบังคับใช้กฎหมาย อ านวยความยุติธรรม และบริการประชาชน

 - กิจกรรม การบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน 34,782,800       บาท

1. งบด าเนินงาน 34,782,800       บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 28,614,800       บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน 28,614,800       บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน 22,916,000       บาท

(1) ค่าอาหารท าการนอกเวลา 20,916,000        บาท

(8) เงินช่วยเหลือทุนการศึกษารายปีต่อเน่ือง 2,000,000          บาท

และเงินยังชีพรายเดือนแก่บุตรเจ้าหน้าท่ีของรัฐ

1.1.2 ค่าใช้สอย 3,523,300         บาท

(10) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพัก และพาหนะ 1,754,600          บาท

(10.2) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพักและพาหนะต ารวจ 1,254,600          บาท

 - ค่าใช้จ่ายกองทุนเพ่ือการสืบสวนและสอบสวน 500,000            บาท

คดีอาญา (สกพ.)

(11) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 66,000              บาท

(12) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 357,600            บาท

(14) ค่าเช่าทรัพย์สิน 355,800            บาท

(14.1) ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 355,800            บาท

(15) ค่าจ้างเหมาบริการ 989,300            บาท

(15.1) ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด 989,300            บาท

1.1.3 ค่าวัสดุ 2,175,500         บาท

(39) วัสดุส านักงาน 197,500            บาท

(40) วัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 1,890,000          บาท

(46) วัสดุคอมพิวเตอร์ 88,000              บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 6,168,000         บาท
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ส านักงานก าลังพล (สกพ.)

โครงการ ปฏิรูประบบงานต ารวจ   

 - กิจกรรม การบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านสวัสดิการท่ีพักอาศัย 25,779,800       บาท

2. งบลงทุน 25,779,800       บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 25,779,800       บาท

25,779,800       บาท

25,779,800       บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารท่ีพักอาศัยและส่ิงประกอบท่ีมีราคา 5,844,800         บาท

ต่อหน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท

(1.41) ปรับปรุงผนังภายนอกห้องริมสุดของอาคาร 1 ถึง อาคาร 9 1,423,000          บาท

อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.(ลาดยาว) สกพ.(สก.) 

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 งาน

(1.42) ปรับปรุงผนังภายนอกห้องริมสุดอาคาร 1 ถึง อาคาร 3 956,800            บาท

อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.(เฉลิมลาภ) สกพ.(สก.) 

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน

(1.43) ปรับปรุงผนังภายนอกห้องริมสุดอาคาร 1 ถึง อาคาร 11 3,465,000          บาท

อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.(อุดมสุข) สกพ.(สก.) 

แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 1 งาน

(6) ปรับปรุงอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. (ทุ่งสองห้อง) 19,935,000        บาท

สกพ. (สก.) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 1 งาน

2.1.2 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารท่ีพักอาศัยและส่ิงก่อสร้างประกอบ
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12 ส านักงานงบประมาณและการเงิน (สงป.) 36,997,200       บาท

1. โครงการ การบังคับใช้กฎหมาย อ านวยความยุติธรรม และบริการประชาชน 36,997,200 บาท

 - กิจกรรม การบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน 36,997,200        บาท
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ส านักงานงบประมาณและการเงิน (สงป.)

โครงการ การบังคับใช้กฎหมาย อ านวยความยุติธรรม และบริการประชาชน

 - กิจกรรม การบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน 36,997,200       บาท

1. งบด าเนินงาน 35,479,200       บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 31,674,900       บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน 31,674,900       บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน 7,543,200         บาท

(1) ค่าอาหารท าการนอกเวลา 7,543,200          บาท

1.1.2 ค่าใช้สอย 22,652,800       บาท

(10) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพัก และพาหนะ 20,912,700        บาท

(10.2) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพักและพาหนะต ารวจ 15,150,800        บาท

 - ค่าใช้จ่ายกองทุนเพ่ือการสืบสวนและสอบสวน 4,761,900          บาท

คดีอาญา (กง.)

 - ค่าใช้จ่ายกองทุนเพ่ือการสืบสวนและสอบสวน 1,000,000          บาท

คดีอาญา (งป.)

(11) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 37,400              บาท

(12) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 357,600            บาท

(14) ค่าเช่าทรัพย์สิน 355,800            บาท

(14.1) ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร                     355,800            บาท

(15) ค่าจ้างเหมาบริการ 989,300            บาท

(15.1) ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด                             989,300            บาท

1.1.3 ค่าวัสดุ 1,478,900         บาท

(39) วัสดุส านักงาน 73,300              บาท

(40) วัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 1,317,600          บาท

(46) วัสดุคอมพิวเตอร์ 88,000              บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 3,804,300         บาท
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2. งบลงทุน 1,518,000         บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 1,518,000         บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 1,518,000         บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 740,000           บาท

(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 740,000           บาท

(1.6) รถน่ังส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบ 1,400 - 1,600 ซีซี 740,000            บาท

หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 70 กิโลวัตต์ สงป. 

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 คัน 

2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 778,000           บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 778,000           บาท

(1.6) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 360,000            บาท

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ ว) สงป. 

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 15 เคร่ือง

(1.7) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 330,000            บาท

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ ว) สงป. 

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 12 เคร่ือง

(1.8) เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล สงป. 88,000              บาท

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 4 เคร่ือง
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13 ส านักงานกฎหมายและคดี (กมค.) 16,119,500       บาท

1. แผนงาน บุคลากรภาครัฐ 887,200           บาท

 - รายการ บุคลากรภาครัฐ 887,200            บาท

2. โครงการ การบังคับใช้กฎหมาย อ านวยความยุติธรรม และบริการประชาชน 15,232,300       บาท

 - กิจกรรม การบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน 7,321,900          บาท

 - กิจกรรม การสนับสนุนการปฏิบัติด้านการสอบสวน 7,910,400          บาท
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ส านักงานกฎหมายและคดี (กมค.)

แผนงาน บุคลากรภาครัฐ

 - รายการ บุคลากรภาครัฐ 887,200           บาท

1. งบบุคลากร 887,200           บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 887,200           บาท

(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ   887,200            บาท
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ส านักงานกฎหมายและคดี (กมค.)

โครงการ การบังคับใช้กฎหมาย อ านวยความยุติธรรม และบริการประชาชน

 - กิจกรรม การบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน 7,321,900         บาท

1. งบด าเนินงาน 7,321,900         บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 7,321,900         บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน 7,321,900         บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน 5,812,800         บาท

(1) ค่าอาหารท าการนอกเวลา 5,812,800          บาท

1.1.2 ค่าใช้สอย 1,509,100         บาท

(10) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพัก และพาหนะ 1,509,100          บาท

(10.2) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพักและพาหนะต ารวจ 1,509,100          บาท
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ส านักงานกฎหมายและคดี (กมค.)

โครงการ การบังคับใช้กฎหมาย อ านวยความยุติธรรม และบริการประชาชน

 - กิจกรรม การสนับสนุนการปฏิบัติด้านการสอบสวน 7,910,400         บาท

1. งบด าเนินงาน 6,636,000         บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 5,736,900         บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน 5,736,900         บาท

1.1.2 ค่าใช้สอย 4,525,900         บาท

(10) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพัก และค่าพาหนะ 4,018,900          บาท

(10.2) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพักและพาหนะต ารวจ 4,018,900          บาท

(11) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 116,800            บาท

(12) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 28,200              บาท

(13) ค่าซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง 115,300            บาท

(14) ค่าเช่าทรัพย์สิน 162,900            บาท

(14.1) ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 162,900            บาท

(15) ค่าจ้างเหมาบริการ 83,800              บาท

(15.1) ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด 83,800              บาท

1.1.3 ค่าวัสดุ 1,039,400         บาท

(39) วัสดุส านักงาน 136,600            บาท

(40) วัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 755,200            บาท

(42) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 13,600              บาท

(46) วัสดุคอมพิวเตอร์ 3,600               บาท

(56) วัสดุงานบ้านงานครัว 48,900              บาท

(67) วัสดุหนังสือ วารสาร และต ารา 81,500              บาท

1.1.4 งบแก้ปัญหาในภาพรวม 171,600           บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 899,100           บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 748,600            บาท

(2) ค่าประปา 6,100               บาท

(3) ค่าโทรศัพท์ 144,400            บาท
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2. งบลงทุน 1,274,400         บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 1,274,400         บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 1,274,400         บาท

2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1,274,400         บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 1,274,400         บาท

88,000              

268,000            

ติดตั งมาจากโรงงาน (OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย 

กมค. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10 เคร่ือง

918,400            

ระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 

แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั งมาจากโรงงาน (OEM) 

ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย และชุดโปรแกรมจัดการส านักงาน 

ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย กมค. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 28 เคร่ือง

(1.12) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 บาท

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ ว) กมค. แขวงปทุมวัน

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 4 เคร่ือง

(1.13) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงานประมวลผล บาท

พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์

และเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภท

(1.20) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน บาท

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ ว) พร้อมชุดโปรแกรม
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14. ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการต ารวจ (สง.ก.ตร.) 17,908,000 บาท

1. โครงการ การบังคับใช้กฎหมาย อ านวยความยุติธรรม และบริการประชาชน 17,908,000 บาท

 - กิจกรรม การบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน 17,908,000        บาท
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ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการต ารวจ (สง.ก.ตร.)

โครงการ การบังคับใช้กฎหมาย อ านวยความยุติธรรม และบริการประชาชน

 - กิจกรรม การบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน 17,908,000       บาท

1. งบด าเนินงาน 17,233,000       บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 16,725,000       บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน 16,725,000       บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน 11,634,700       บาท

(1) ค่าอาหารท าการนอกเวลา 4,015,200          บาท

(2) ค่าเบี ยประชุมกรรมการ 7,619,500          บาท

1.1.2 ค่าใช้สอย 3,698,000         บาท

(10) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพัก และพาหนะ 2,065,000          บาท

(10.2) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพักและพาหนะต ารวจ 2,065,000          บาท

(11) ค่าซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 28,900              บาท

(12) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 259,000            บาท

(14) ค่าเช่าทรัพย์สิน 355,800            บาท

(14.1) ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร                     355,800            บาท

(15) ค่าจ้างเหมาบริการ 989,300            บาท

(15.1) ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด 989,300            บาท

1.1.3 ค่าวัสดุ 1,392,300         บาท

(39) วัสดุส านักงาน 40,700              บาท

(40) วัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 1,263,600          บาท

(46) วัสดุคอมพิวเตอร์ 88,000              บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 508,000           บาท

2. งบลงทุน 675,000           บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 675,000           บาท

    2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 675,000           บาท

2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 670,000           บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 670,000           บาท
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(1.1) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผลแบบท่ี 1 464,400            บาท

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ ว) พร้อมชุดโปรแกรม

ระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

และเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งาน

ประเภทติดตั งมาจากโรงงาน (OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิ

ถูกต้องตามกฎหมาย สง.ก.ตร. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 18 เคร่ือง

(1.2) เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส าหรับงานประมวล 180,600            บาท

พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

และเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งาน

ประเภทติดตั งมาจากโรงงาน (OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิ

ถูกต้องตามกฎหมาย สง.ก.ตร. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 7 เคร่ือง

(1.3) เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั ง 15,000              บาท

ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) สง.ก.ตร. แขวงปทุมวัน 

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2 เคร่ือง

(1.4) เคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า 10,000              บาท

 สง.ก.ตร. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เคร่ือง 

2.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 5,000              บาท

(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 5,000              บาท

5,000               บาท(1.1) เคร่ืองบันทึกเสียงดิจิตอล สง.ก.ตร. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 1 เคร่ือง
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15 ส านักงานจเรต ารวจ (จต.) 35,886,500       บาท

1. โครงการ การบังคับใช้กฎหมาย อ านวยความยุติธรรม และบริการประชาชน 35,886,500       บาท

 - กิจกรรม การบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน 35,886,500        บาท
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ส านักงานจเรต ารวจ (จต.)

โครงการ การบังคับใช้กฎหมาย อ านวยความยุติธรรม และบริการประชาชน

 - กิจกรรม การบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน 35,886,500       บาท

1. งบด าเนินงาน 27,895,900       บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 25,785,900       บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน 25,785,900       บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน 3,057,600         บาท

(1) ค่าอาหารท าการนอกเวลา 3,057,600          บาท

1.1.2 ค่าใช้สอย 17,455,600       บาท

(10) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพัก และพาหนะ 13,506,400        บาท

(10.2) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพักและพาหนะต ารวจ 13,506,400        บาท

(11) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 134,200            บาท

(12) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 531,600            บาท

(14) ค่าเช่าทรัพย์สิน 909,100            บาท

(14.1) ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 909,100            บาท

(15) ค่าจ้างเหมาบริการ 2,374,300          บาท

(15.1) ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด 2,374,300          บาท

1.1.3 ค่าวัสดุ 5,272,700         บาท

(39) วัสดุส านักงาน 58,300              บาท

(40) วัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 5,126,400          บาท

(46) วัสดุคอมพิวเตอร์ 88,000              บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 2,110,000         บาท

2. งบลงทุน 7,990,600         บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 7,990,600         บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 7,990,600         บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 5,774,000         บาท

(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 1,700,000         บาท

(1.13) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ 1,700,000          บาท

ไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด

ไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิ ลแค็บ จต. 

แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 2 คัน
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(8) รถโดยสารขนาด 12 ท่ีน่ัง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 4,074,000          บาท

2,400 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 90 กิโลวัตต์ 

จต. แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 3 คัน

2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1,187,900         บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 1,187,900         บาท

(1.55) เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล 51,600              บาท

พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

และเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั ง

มาจากโรงงาน (OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย

จต. แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 2 เคร่ือง

(1.56) เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานส านักงาน 455,400            บาท

พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

และเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั ง

มาจากโรงงาน (OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย จต. 

แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 23 เคร่ือง

(1.57) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน 478,400            บาท

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ ว) พร้อมชุดโปรแกรม

ระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

และเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งาน

ประเภทติดตั งมาจากโรงงาน (OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย   

จต. แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 23 เคร่ือง

(1.58) เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก 202,500            บาท

พร้อมติดตั งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จต. 

แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 27 เคร่ือง

2.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 1,028,700         บาท

(3) โครงการจัดหาครุภัณฑ์ส าหรับการประชุมทางไกล     1,028,700          บาท

ส านักงานจเรต ารวจ จต. แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน 

กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ
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16 ส านักงานตรวจสอบภายใน (สตส.) 20,008,700 บาท

1. โครงการ การบังคับใช้กฎหมาย อ านวยความยุติธรรม และบริการประชาชน   20,008,700 บาท

 - กิจกรรม การบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน 20,008,700        บาท
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ส านักงานตรวจสอบภายใน (สตส.)

โครงการ การบังคับใช้กฎหมาย อ านวยความยุติธรรม และบริการประชาชน

 - กิจกรรม การบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน 20,008,700       บาท

1. งบด าเนินงาน 18,182,600       บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 17,208,100       บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน 17,208,100       บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน 1,310,400         บาท

(1) ค่าอาหารท าการนอกเวลา 1,310,400          บาท

1.1.2 ค่าใช้สอย 13,154,700       บาท

(10) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพัก และพาหนะ 11,568,500        บาท

(10.2) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพักและพาหนะต ารวจ 11,068,500        บาท

 - ค่าใช้จ่ายกองทุนเพ่ือการสืบสวนและสอบสวน 500,000            บาท

คดีอาญา (สตส.)

(11) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 73,500              บาท

(12) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 246,700            บาท

(14) ค่าเช่าทรัพย์สิน 276,700            บาท

(14.1) ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร                     276,700            บาท

(15) ค่าจ้างเหมาบริการ 989,300            บาท

(15.1) ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด                    989,300            บาท

1.1.3 ค่าวัสดุ 2,743,000         บาท

(39) วัสดุส านักงาน 37,800              บาท

(40) วัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 2,617,200          บาท

(46) วัสดุคอมพิวเตอร์ 88,000              บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 974,500           บาท

2. งบลงทุน 1,826,100         บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 1,826,100         บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 1,826,100         บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 1,000,000        บาท

(9) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 1,000,000          บาท

2,400 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด ไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคล่ือน 4 ล้อ 

แบบดับเบิ ลแค็บ สตส. แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 คัน 
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2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 826,100           บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 826,100           บาท

340,200            บาท

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ ว) พร้อมติดตั ง

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

และเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งาน

ประเภทติดตั งมาจากโรงงาน (OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย 

และชุดโปรแกรมจัดการส านักงาน ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย 

สตส. แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 9 เคร่ือง

135,200            บาท

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ ว) พร้อมติดตั ง

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

และเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งาน

ประเภทติดตั งมาจากโรงงาน (OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย 

สตส. แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 4 เคร่ือง

116,400            บาท

พร้อมติดตั งชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์

และเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั ง

มาจากโรงงาน (OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้อง ตามกฎหมาย

และชุดโปรแกรมจัดการส านักงานท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย

สตส. แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 3 เคร่ือง

226,800            บาท

พร้อมติดตั งชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

และเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งาน 

ประเภทติดตั งมาจากโรงงาน (OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย 

พร้อมชุดโปรแกรมจัดการส านักงาน ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย 

สตส. แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 6 เคร่ือง

7,500                บาท

ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) สตส. แขวงท่าแร้ง

เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 เคร่ือง

(1.67) เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั ง  

(1.63) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 

(1.64) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2  

(1.65) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงานประมวลผล   

(1.66) เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล   
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17 กองบัญชาการต ารวจนครบาล (บช.น.) 1,468,096,810   บาท

1. โครงการ การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 52,858,100       บาท

     - กิจกรรม การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์ 52,858,100        บาท

         และพระบรมวงศานุวงศ์

2. โครงการ จัดหายุทโธปกรณ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 1,571,000         บาท

   การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ

     - กิจกรรม จัดหายุทโธปกรณ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 1,571,000          บาท

          การปฏิบัติงานการป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรม  

          ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ

3. โครงการ การบังคับใช้กฎหมายเก่ียวกับความม่ันคง 2,881,800         บาท

    และการมีส่วนร่วมของประชาชน

    - กิจกรรม การบังคับใช้กฎหมายเก่ียวกับความม่ันคง 2,881,800          บาท

   และความสงบเรียบร้อย  

4. โครงการ การบังคับใช้กฎหมาย อ านวยความยุติธรรม และบริการประชาชน 1,044,689,700   บาท

     - กิจกรรม การรักษาความปลอดภัยและให้บริการ 8,450,700          บาท

         แก่นักท่องเท่ียว

     - กิจกรรม การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกัน 1,320,000          บาท

   อาชญากรรม

     - กิจกรรม การบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน 1,006,919,000    บาท

 - กิจกรรม การผลิตและฝึกอบรมต ารวจ 28,000,000        บาท

5. ผลผลิต การรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงภายในประเทศ 2,125,100         บาท

 - กิจกรรม การป้องกัน ปราบปราม สืบสวนผู้ผลิต 2,125,100          บาท

  และผู้ค้ายาเสพติด

6. โครงการ ปฏิรูประบบงานต ารวจ 346,041,600     บาท

 - กิจกรรม การบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านสวัสดิการ 189,800,100      บาท

   ท่ีพักอาศัย

 - กิจกรรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษา 120,089,100      บาท

 - กิจกรรม การปฏิรูประบบงานสอบสวนและ 36,152,400        บาท

   การบังคับใช้กฎหมาย
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7. โครงการ สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด 8,868,160         บาท

 - กิจกรรม การสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้าหมายระดับ 8,868,160          บาท

    โรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า

8. โครงการ ปราบปรามการค้ายาเสพติด 9,061,350         บาท

 - กิจกรรม การสกัดกั น ปราบปราม การผลิต 9,061,350          บาท

   การค้ายาเสพติด



125

กองบัญชาการต ารวจนครบาล (บช.น.)

โครงการ การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์

      - กิจกรรม การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 52,858,100       บาท

1. งบด าเนินงาน 52,858,100       บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 52,858,100       บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน 52,858,100       บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน 24,779,600       บาท

(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 24,779,600        บาท

1.1.2 ค่าใช้สอย 22,800,000       บาท

(7) เงินรางวัลเจ้าหน้าท่ีต ารวจเพ่ือการถวายอารักขาฯ 22,800,000        บาท

1.1.3 ค่าวัสดุ 5,278,500         บาท

(11) วัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 5,278,500          บาท
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กองบัญชาการต ารวจนครบาล (บช.น.)

โครงการ จัดหายุทโธปกรณ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ

      - กิจกรรม จัดหายุทโธปกรณ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 1,571,000         บาท

          การป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรมของส านักงานต ารวจแห่งชาติ

1. งบลงทุน 1,571,000         บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 1,571,000         บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 1,571,000         บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 1,571,000        บาท

(1) รถควบคุมผู้ต้องหา รถบรรทุก ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ 1,571,000          บาท

เคร่ืองยนต์ก าลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 105 กิโลวัตต์ 

กก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.สปพ. แขวงท่าแร้ง 

เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 คัน
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กองบัญชาการต ารวจนครบาล (บช.น.)

โครงการ การบังคับใช้กฎหมายเก่ียวกับความม่ันคงและการมีส่วนร่วมของประชาชน

      - กิจกรรม การบังคับใช้กฎหมายเก่ียวกับความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 2,881,800         บาท

1. งบลงทุน 2,881,800         บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 2,881,800         บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 2,881,800         บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 2,881,800        บาท

(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 163,800           บาท

(1.1) รถจักรยานยนต์ ขนาด 150 ซีซี บก.อคฝ. แขวงตลาดบางเขน 163,800            บาท

เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 2 คัน

(2) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,000 ซีซี 2,718,000          บาท

หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 100 กิโลวัตต์ เคร่ืองยนต์ดีเซล  

แบบขับเคล่ือน 2 ล้อ บก.อคฝ. แขวงตลาดบางเขน 

เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 2 คัน 
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กองบัญชาการต ารวจนครบาล (บช.น.)

โครงการ การบังคับใช้กฎหมาย อ านวยความยุติธรรม และบริการประชาชน

     - กิจกรรม การรักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่นักท่องเท่ียว 8,450,700         บาท

1. งบด าเนินงาน 8,450,700         บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 8,450,700         บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน 8,450,700         บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน 1,620,000         บาท

(1) ค่าอาหารท าการนอกเวลา 1,620,000          บาท

1.1.2 ค่าใช้สอย 2,851,200         บาท

(10) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพัก และพาหนะ 2,851,200          บาท

(10.1) ค่าเบี ยเลี ยงต ารวจ 2,851,200          บาท

1.1.3 ค่าวัสดุ 3,726,000         บาท

(40) วัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 3,726,000          บาท

1.1.4 งบแก้ปัญหาในภาพรวม 253,500           บาท
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กองบัญชาการต ารวจนครบาล (บช.น.)

โครงการ การบังคับใช้กฎหมาย อ านวยความยุติธรรม และบริการประชาชน

         - กิจกรรม การการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม 1,320,000         บาท

4. งบรายจ่ายอ่ืน 1,320,000         บาท

11) โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกัน 1,320,000          บาท

อาชญากรรมระดับต าบล
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กองบัญชาการต ารวจนครบาล (บช.น.)

โครงการ การบังคับใช้กฎหมาย อ านวยความยุติธรรม และบริการประชาชน

        - กิจกรรม การบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน 1,006,919,000   บาท

1. งบด าเนินงาน 644,107,400     บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 557,884,500     บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน 557,884,500     บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน 264,041,200     บาท

(1) ค่าอาหารท าการนอกเวลา 238,226,500      บาท

(3) ค่าตอบแทนคุ้มครองพยาน 5,685,500          บาท

(3.1) ค่าตอบแทนพยาน 4,552,000          บาท

(3.2) ค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองพยาน 1,133,500          บาท

(4) ค่าตอบแทนนักจิตวิทยา 495,700            บาท

(5) ค่าตอบแทนเจ้าพนักงานท าการชันสูตรพลิกศพ 1,374,000          บาท

(6) ค่าตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา 18,259,500        บาท

1.1.2 ค่าใช้สอย 50,760,000       บาท

(10) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพัก และพาหนะ 27,589,200        บาท

(10.2) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพักและพาหนะต ารวจ 27,589,200        บาท

(11) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 6,346,100          บาท

(14) ค่าเช่าทรัพย์สิน 20,000              บาท

(14.1) ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 20,000              บาท

(15) ค่าจ้างเหมาบริการ 10,732,500        บาท

(15.1) ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด 10,732,500        บาท

(24) ค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม 1,803,300          บาท

(24.1) การฝึกอบรมสัมนาบุคคลภายใน 1,803,300          บาท

(26) ค่าประกันภัยรถยนต์ราชการ 1,831,300          บาท

(27) ค่าใช้จ่ายในการส่งหมายเรียกพยาน 1,024,200          บาท

(28) ค่าสอบเทียบเคร่ืองมือตรวจวัดแอลกอฮอล์ (Calibration) 316,300            บาท

(29) ค่าซ่อมแซมเคร่ืองตรวจวัดแอลกอฮอล์ 897,100            บาท

(31) ค่าเบี ยประกันภัยกลุ่มข้าราชการต ารวจกลุ่มงานเก็บกู้วัตถุระเบิด 200,000            บาท

1.1.3 ค่าวัสดุ 173,801,500     บาท
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(39) วัสดุส านักงาน 2,731,200          บาท

(40) วัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 158,019,600      บาท

(48) วัสดุจราจร 1,219,800          บาท

(51) วัสดุอาหาร 6,004,500          บาท

(52) วัสดุอาหารส าเร็จรูป 2,443,000          บาท

(54) วัสดุอาหารและยาให้สุนัขและม้า 3,130,300          บาท

(65) วัสดุส าหรับเคร่ืองตรวจวัดแอลกอฮอล์ 253,100            บาท

1.1.4 งบแก้ปัญหาในภาพรวม 69,281,800       บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 86,222,900       บาท

2. งบลงทุน 334,721,900     บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 334,721,900     บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 97,595,900       บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ส านักงาน 494,400           บาท

(1) ครุภัณฑ์ส านักงานท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 494,400           บาท

(1.2) เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั ง) 494,400            บาท

 แบบตั งหรือแบบแขวน ขนาด 20,000 บีทียู บก.น.8 

แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 16 เคร่ือง

2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 40,386,500       บาท

(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 39,027,500       บาท

(1.2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า  8,500,000          บาท

2,400 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ 

ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิ ลแค็บ บก.อก.บช.น. แขวงดุสิต 

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10 คัน

(1.3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 4,250,000          บาท

2,400 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ 

ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิ ลแค็บ กก.ดส.บช.น. แขวงวัดโสมนัส 

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 5 คัน

(1.4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,139,000          บาท

2,400 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ 

ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) สน.ปทุมวัน  

แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 3 คัน
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(1.5) รถจักรยานยนต์พร้อมอุปกรณ์ ขนาดไม่เกิน 1,000 ซีซี บก.จร. 8,842,500          บาท

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 9 คัน

(1.6)  รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 4,250,000          บาท

2,400 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ 

ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิ ลแค็บ สน.ปทุมวัน แขวงวังใหม่ 

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 5 คัน

(1.7) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 1,150,000          บาท

2,400 ซีซี  หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ 

ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบธรรมดา บก.น.7 แขวงศาลาธรรมสพน์  

เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 2 คัน

(1.8) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า  1,426,000          บาท

2,400 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ 

ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) บก.น.7  

แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 2 คัน

(1.9) รถน่ังส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,400 - 1,600 ซีซี 5,920,000          บาท

หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 70 กิโลวัตต์ บก.จร. แขวงลาดยาว

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 8 คัน

(1.10) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,550,000          บาท

2,400 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ 

ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิ ลแค็บ กก.ม้าต ารวจ บก.สปพ. 

แขวงบางบอนใต้ เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 3 คัน

(4) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,000 ซีซี  1,359,000          บาท

หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ 

เคร่ืองยนต์ดีเซล แบบขับเคล่ือน 2 ล้อ กก.ศูนย์รวมข่าว 

บก.สปพ. (บก.02) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร   

กรุงเทพมหานคร 1 คัน

2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 22,215,000       บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 22,215,000       บาท

(1.28) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน 5,423,000          บาท

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ ว) บก.น.1 

แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 319 เคร่ือง
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(1.29) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 3,234,000          บาท

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ ว) บก.น.2 แขวงดอนเมือง 

เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 147 เคร่ือง

(1.30) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 2,860,000          บาท

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ ว) บก.น.8 

แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 130 เคร่ือง

(1.31) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 1,892,000          บาท

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ ว) บก.น.4 

แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 86 เคร่ือง

(1.32) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน 1,190,000          บาท

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ ว) บก.น.3 

แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี  กรุงเทพมหานคร 70 เคร่ือง

(1.33) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 990,000            บาท

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ ว) บก.น.5 แขวงดุสิต 

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 33 เคร่ือง

(1.34) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับประมวลผล แบบท่ี 1 682,000            บาท

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ ว) บก.จร. 

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 31 เคร่ือง

(1.35) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 150,000            บาท

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ ว) บก.อคฝ. 

แขวงตลาดบางเขน เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร  5 เคร่ือง

(1.36) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน  4,063,000          บาท

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ ว) บก.น.6 

แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร 

กรุงเทพมหานคร 239 เคร่ือง

(1.37) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน  34,000              บาท

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ ว) สน.พระโขนง 

แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัตนา กรุงเทพมหานคร 2 เคร่ือง

(1.38) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน  102,000            บาท

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ ว) สน.ฉลองกรุง 

แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 6 เคร่ือง
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(1.39) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน  102,000            บาท

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ ว) สน.ประชาส าราญ 

แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 6 เคร่ือง

(1.40) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน  102,000            บาท

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ ว) สน.ลาดกระบัง 

แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 6 เคร่ือง

(1.41) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน  102,000            บาท

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ ว) สน.ล าผักชี 

แขวงล าผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 6 เคร่ือง

(1.42) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน  102,000            บาท

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ ว) สน.ร่มเกล้า 

แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 6 เคร่ือง

(1.43) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน  102,000            บาท

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ ว) สน.สุวินทวงศ์ 

แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 6 เคร่ือง

(1.44) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน  255,000            บาท

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ ว) กก.สส.บก.น.3 

แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 15 เคร่ือง

(1.45) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน 102,000            บาท

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ ว) สน.มีนบุรี 

แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง 

กรุงเทพมหานคร 6 เคร่ือง

(1.46) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน 102,000            บาท

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ ว) สน.หนองจอก 

แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 6 เคร่ือง

(1.47) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน 102,000            บาท

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ ว) สน.ล าหิน 

แขวงคู้ฝ่ังเหนือ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 6 เคร่ือง

(1.48) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน 102,000            บาท

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ ว) สน.นิมิตรใหม่ 

แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 6 เคร่ือง
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(1.50) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน 102,000            บาท

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ ว) สน.จรเข้น้อย 

แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 6 เคร่ือง

(1.51) เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานส านักงาน 320,000            บาท

บก.น.1 เขตดุสิต แขวงดุสิต กรุงเทพมหานคร 20 เคร่ือง

2.1.1.9 ครุภัณฑ์อ่ืน ๆ 34,500,000       บาท

(3) ม้าเทศ กก.ม้าต ารวจ บก.สปพ. แขวงบางบอนใต้ 34,500,000        บาท

เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 30 ตัว

2.1.2 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 237,126,000     บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารท่ีท าการและส่ิงก่อสร้างประกอบ 133,840,000     บาท

(22) อาคารท่ีท าการ บก.น.6 แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร 26,808,000        บาท

กรุงเทพมหานคร 1 หลัง

วงเงินทั งสิ น 44,680,000        บาท

ปี 2560 - 2563 ตั งงบประมาณ -                  บาท

ปี 2564 ตั งงบประมาณ -                  บาท

ปี 2565 ตั งงบประมาณ 17,872,000        บาท

ปี 2566 ตั งงบประมาณ 26,808,000        บาท

(26) อาคารท่ีท าการสถานีต ารวจ สน.สุทธิสาร พร้อมท่ีจอดรถและห้องพัก 22,518,000        บาท

แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

วงเงินทั งสิ น 139,000,000      บาท

ปี 2563 ตั งงบประมาณ 24,300,000        บาท

ปี 2564 ตั งงบประมาณ 45,360,000        บาท

ปี 2565 ตั งงบประมาณ 9,292,000          บาท

ปี 2566 ตั งงบประมาณ 22,518,000        บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 37,530,000        บาท

(30) อาคารท่ีท าการ สน.หัวหมาก พร้อมท่ีพักและท่ีจอดรถ 24,852,500        บาท

แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1 หลัง

วงเงินทั งสิ น 161,720,000      บาท

ปี 2564 ตั งงบประมาณ 36,080,000        บาท

ปี 2565 ตั งงบประมาณ 43,296,000        บาท

ปี 2566 ตั งงบประมาณ 24,852,500        บาท
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ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 57,491,500        บาท

(31) อาคารท่ีท าการ สน.ดอนเมือง พร้อมท่ีพักและท่ีจอดรถ 23,661,500        บาท

แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 หลัง

วงเงินทั งสิ น 147,720,000      บาท

ปี 2564 ตั งงบประมาณ 32,520,000        บาท

ปี 2565 ตั งงบประมาณ 39,024,000        บาท

ปี 2566 ตั งงบประมาณ 23,661,500        บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 52,514,500        บาท

(37) อาคารท่ีท าการสถานีต ารวจ สน.ทองหล่อ พร้อมท่ีพัก 36,000,000        บาท

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1 หลัง

วงเงินทั งสิ น 180,000,000      บาท

ปี 2566 ตั งงบประมาณ 36,000,000        บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 144,000,000      บาท

2.1.2.3 ค่าปรับปรุงส่ิงก่อสร้างอ่ืน 10,468,000       บาท

(1) ค่าปรับปรุงส่ิงก่อสร้างอ่ืนท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท 10,468,000       บาท

(1.5) ปรับปรุงก าแพงอาคารท่ีท าการ บช.น. 6,370,000          บาท

แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 งาน

(1.6) ปรับปรุงติดตั งระบบไฟฟ้าภายใน สน.บางกอกใหญ่ 1,319,000          บาท

แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 1 งาน

(1.7) ปรับปรุงพื นสนาม กก.ม้าต ารวจ บก.สปพ. แขวงบางบอนใต้ 2,779,000          บาท

เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 2 งาน

2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารท่ีท าการและส่ิงก่อสร้างประกอบ 718,000           บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารท่ีท าการและส่ิงก่อสร้างประกอบ 718,000           บาท

ท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท

(1.5) ปรับปรุงอาคารท่ีท าการ สน.บางชัน แขวงคันนายาว 718,000            บาท

เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 1 อาคาร

2.1.2.7 ค่าก่อสร้างอ่ืนๆ 92,100,000       บาท

(2) อาคารหอประชุม กองบัญชาการต ารวจนครบาล บช.น. 72,100,000        บาท

แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 หลัง

(3) อาคารอเนกประสงค์ 191 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 20,000,000        บาท

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 หลัง
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3. งบเงินอุดหนุน 200,000           บาท

3.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป 200,000           บาท

4) เงินอุดหนุนเงินรางวัล เงินสินบน ค่าใช้จ่ายในการสืบจับและค่าปลงศพ 200,000            บาท

4. งบรายจ่ายอ่ืน 27,889,700       บาท

3) โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลส าคัญ 4,170,000          บาท

4) ค่าใช้จ่ายส าหรับต ารวจจราจรตามโครงการพระราชด าริของ 23,719,700        บาท

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
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กองบัญชาการต ารวจนครบาล (บช.น.)

โครงการ การบังคับใช้กฎหมาย อ านวยความยุติธรรม และบริการประชาชน

        - กิจกรรม การผลิตและฝึกอบรมต ารวจ 28,000,000       บาท

2. งบลงทุน 28,000,000       บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 28,000,000       บาท

2.1.2 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 28,000,000       บาท

2.1.2.7 ค่าก่อสร้างอ่ืนๆ 28,000,000       บาท

(4) อาคารกองร้อยก าลัง (หญิง) 2 ชั น ศฝร.บช.น. ต าบลศาลายา 28,000,000        บาท

อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 หลัง 
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กองบัญชาการต ารวจนครบาล (บช.น.)

ผลผลิต การรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงภายในประเทศ

     - กิจกรรม การป้องกัน ปราบปราม สืบสวนผู้ผลิตและผู้ค้ายาเสพติด 2,125,100         บาท

1. งบด าเนินงาน 2,125,100         บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 2,125,100         บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน 2,125,100         บาท

1.1.2 ค่าใช้สอย 57,600             บาท

(11) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 57,600              บาท

1.1.3 ค่าวัสดุ 2,067,500         บาท

(39) วัสดุอุปกรณ์เลี ยงและช่วยฝึกสุนัข 2,067,500          บาท
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กองบัญชาการต ารวจนครบาล (บช.น.)

โครงการ ปฏิรูประบบงานต ารวจ

      - กิจกรรม การบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านสวัสดิการท่ีพักอาศัย 189,800,100     บาท

2. งบลงทุน  189,800,100     บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 189,800,100     บาท

2.1.2 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 189,800,100     บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัยและส่ิงก่อสร้างประกอบ 44,284,100       บาท

(17) อาคารท่ีพักอาศัย 40 ครอบครัว 5 ชั น ศฝร.บช.น. 32,500,000        บาท

ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จ านวน 1 หลัง

(33) อาคารท่ีพักอาศัย 7 ชั น 60 ครอบครัว บก.สปพ. 11,784,100        บาท

แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 1 หลัง

วงเงินทั งสิ น 60,153,700        บาท

ปี 2564 ตั งงบประมาณ 16,013,200        บาท

ปี 2565 ตั งงบประมาณ 15,212,600        บาท

ปี 2566 ตั งงบประมาณ 11,784,100        บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 17,143,800        บาท

2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารท่ีพักอาศัยและส่ิงก่อสร้างประกอบ 145,516,000     บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารท่ีพักอาศัยและส่ิงก่อสร้างประกอบ 37,493,100       บาท

ท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท

(1.16) ปรับปรุงอาคารบ้านพักอิสระ (บางแค) บก.น.9  14,030,000        บาท

แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 2 อาคาร

(1.17) ปรับปรุงอาคารบ้านพักอิสระ (ท่าข้าม) บก.น.9 17,744,000        บาท

แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 5 อาคาร

(1.18) ปรับปรุงแฟลต (ชั นสัญญาบัตร) สน.พระราชวัง  4,083,100          บาท

แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 อาคาร

(1.19) ปรับปรุงแฟลตต ารวจ 5 ชั น สน.ทองหล่อ 1,636,000          บาท

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  1 หลัง

(3) ปรับปรุงแฟลต (ถนอมมิตรพาร์ค ตึก 21) บช.น. แขวงท่าแร้ง 68,560,000        บาท

เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 หลัง
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(4) ปรับปรุงแฟลต 13 ชั น  สน.ส าเหร่ แขวงส าเหร่ 27,920,000        บาท

เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 หลัง

(5) ปรับปรุงแฟลต (ชั นประทวน) สน.พระราชวัง 11,542,900        บาท

แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 อาคาร
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กองบัญชาการต ารวจนครบาล (บช.น.)

โครงการ ปฏิรูประบบงานต ารวจ

      - กิจกรรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษา 120,089,100     บาท

2. งบลงทุน 120,089,100     บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 120,089,100     บาท

2.1.2 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 120,089,100     บาท

2.1.2.6 ค่าก่อสร้างอ่ืนๆ 120,089,100     บาท

(3) อาคารกองร้อยก าลัง (180 คน) 2 ชั นพร้อมส่วนประกอบ 91,089,100        บาท

ศูนย์ฝึกอบรมกองบัญชาการต ารวจนครบาล ต าบลศาลายา 

อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 4 หลัง

วงเงินทั งสิ น 113,861,400      บาท

ปี 2565 ตั งงบประมาณ 22,772,300        บาท

ปี 2566 ตั งงบประมาณ 91,089,100        บาท

(4) อาคารเรียนรวม 6 ชั น ศูนย์ฝึกอบรมกองบัญชาการต ารวจนครบาล 29,000,000        บาท

ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 หลัง

วงเงินทั งสิ น 100,000,000      บาท

ปี 2565 ตั งงบประมาณ 20,000,000        บาท

ปี 2566 ตั งงบประมาณ 29,000,000        บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 51,000,000        บาท
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กองบัญชาการต ารวจนครบาล (บช.น.)

โครงการ ปฏิรูประบบงานต ารวจ 

    - กิจกรรม การปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมาย 36,152,400       บาท

1. งบด าเนินงาน 28,211,400       บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 28,211,400       บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน 28,211,400       บาท

1.1.2 ค่าใช้สอย 28,211,400       บาท

(2) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม 28,211,400        บาท

2. งบลงทุน 7,941,000         บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 7,941,000         บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 7,941,000         บาท

2.1.1.3 ครุภัณฑ์พิวเตอร์ 7,941,000         บาท

(1) โครงการนวัตกรรมแพลตฟอร์มการตรวจสอบประวัติบัญชีผู้ซื อ 7,941,000          บาท

และผู้ขายสินค้าออนไลน์ของกองบัญชาการต ารวจนครบาล บช.น.

แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ
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กองบัญชาการต ารวจนครบาล (บช.น.)

โครงการ สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด

     - กิจกรรม การสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้าหมายระดับ 8,868,160         บาท

         โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า

1. งบรายจ่ายอ่ืน 8,868,160         บาท

1) ค่าใช้จ่ายโครงการการศึกษาเพ่ือต่อต้านการใช้ยาเสพติด 4,321,200          บาท

ในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย)

2) ค่าใช้จ่ายโครงการต ารวจประสานโรงเรียน 410,960            บาท

3) ค่าใช้จ่ายโครงการด าเนินงานชุมชนย่ังยืน เพ่ือแก้ไขปัญหา 4,136,000          บาท

ยาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ
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กองบัญชาการต ารวจนครบาล (บช.น.)

โครงการ ปราบปรามการค้ายาเสพติด

 - กิจกรรม การสกัดกั น ปราบปราม การผลิต การค้ายาเสพติด 9,061,350         บาท

2. งบรายจ่ายอ่ืน 9,061,350         บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการปราบปรามนักค้ายาเสพติดและสกัดกั น 9,061,350          บาท

การน าเข้า - ส่งออกยาเสพติด
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18 ต ารวจภูธรภาค 1 (ภ.1) 804,458,540     บาท

1. โครงการ การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 15,649,300       บาท

 - กิจกรรม การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์ 15,649,300        บาท

   และพระบรมวงศานุวงศ์

2. โครงการ การบังคับใช้กฎหมาย อ านวยความยุติธรรม และบริการประชาชน 522,086,480     บาท

 - กิจกรรม การรักษาความปลอดภัยและให้บริการ 6,572,800          บาท

   แก่นักท่องเท่ียว

 - กิจกรรม การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกัน 1,995,000          บาท

   อาชญากรรม

 - กิจกรรม การบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน 479,585,380      บาท

 - กิจกรรม การผลิตและฝึกอบรมต ารวจ 33,933,300        บาท

3. ผลผลิต การรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงภายในประเทศ 51,300             บาท

 - กิจกรรม การป้องกัน ปราบปราม สืบสวนผู้ผลิต 51,300              บาท

  และผู้ค้ายาเสพติด

4. โครงการ ปฏิรูประบบงานต ารวจ 230,479,500     บาท

 - กิจกรรม การบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านสวัสดิการ 207,828,000      บาท

   ท่ีพักอาศัย

 - กิจกรรม การปฏิรูประบบงานสอบสวนและ 22,651,500        บาท

   การบังคับใช้กฎหมาย

5. โครงการ สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด 16,419,310       บาท

 - กิจกรรม การสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้าหมายระดับ 16,419,310        บาท

   โรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า

6. โครงการ ปราบปรามการค้ายาเสพติด 19,772,650       บาท

 - กิจกรรม การสกัดกั น ปราบปราม การผลิต 19,772,650        บาท

   การค้ายาเสพติด
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ต ารวจภูธรภาค 1 (ภ.1)

โครงการ การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์

 - กิจกรรม การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 15,649,300       บาท

1. งบด าเนินงาน 15,649,300       บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 15,649,300       บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน 15,649,300       บาท

1.1.2 ค่าใช้สอย 15,414,700       บาท

(2) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพัก และค่าพาหนะ 5,363,700          บาท

(2.1) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพักและพาหนะต ารวจ 5,363,700          บาท

(7) เงินรางวัลเจ้าหน้าท่ีต ารวจเพ่ือการถวายอารักขา ฯ 10,051,000        บาท

1.1.3 ค่าวัสดุ 234,600           บาท

(11) วัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 234,600            บาท
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ต ารวจภูธรภาค 1 (ภ.1)

โครงการ การบังคับใช้กฎหมาย อ านวยความยุติธรรม และบริการประชาชน

 - กิจกรรม การรักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่นักท่องเท่ียว 6,572,800         บาท

1. งบด าเนินงาน 6,572,800         บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 6,572,800         บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน 6,572,800         บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน 1,260,000         บาท

(1) ค่าอาหารท าการนอกเวลา 1,260,000          บาท

1.1.2 ค่าใช้สอย 2,217,600         บาท

(10) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพัก และพาหนะ 2,217,600          บาท

(10.1) ค่าเบี ยเลี ยงต ารวจ 2,217,600          บาท

1.1.3 ค่าวัสดุ 2,898,000         บาท

(40) วัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 2,898,000          บาท

1.1.4 งบแก้ปัญหาในภาพรวม 197,200           บาท
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ต ารวจภูธรภาค 1 (ภ.1)

โครงการ การบังคับใช้กฎหมาย อ านวยความยุติธรรม และบริการประชาชน

 - กิจกรรม การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม 1,995,000         บาท

4. งบรายจ่ายอ่ืน 1,995,000         บาท

11) โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกัน 1,995,000          บาท

อาชญากรรมระดับต าบล
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ต ารวจภูธรภาค 1 (ภ.1)

โครงการ การบังคับใช้กฎหมาย อ านวยความยุติธรรม และบริการประชาชน

 - กิจกรรม การบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน 479,585,380     บาท

1. งบด าเนินงาน 354,359,780     บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 328,928,380     บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน 328,928,380     บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน 128,758,980     บาท

(1) ค่าอาหารท าการนอกเวลา 91,555,380        บาท

(3) ค่าตอบแทนคุ้มครองพยาน 5,016,100          บาท

(3.1) ค่าตอบแทนพยาน 4,018,200          บาท

(3.2) ค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองพยาน 997,900            บาท

(4) ค่าตอบแทนนักจิตวิทยา 436,900            บาท

(5) ค่าตอบแทนเจ้าพนักงานท าการชันสูตรพลิกศพ 1,213,900          บาท

(6) ค่าตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา 30,536,700        บาท

1.1.2 ค่าใช้สอย 43,255,300       บาท

(10) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพัก และพาหนะ 26,610,600        บาท

(10.2) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพักและพาหนะต ารวจ 26,610,600        บาท

(11) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 3,963,600          บาท

(14) ค่าเช่าทรัพย์สิน 20,000              บาท

(14.1) ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 20,000              บาท

(15) ค่าจ้างเหมาบริการ 8,712,900          บาท

(15.1) ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด 8,712,900          บาท

(26) ค่าประกันภัยรถยนต์ราชการ 1,831,300          บาท

(27) ค่าใช้จ่ายในการส่งหมายเรียกพยาน 903,500            บาท

(28) ค่าสอบเทียบเคร่ืองมือตรวจวัดแอลกอฮอล์ (Calibration) 316,300            บาท

(29) ค่าซ่อมแซมเคร่ืองตรวจวัดแอลกอฮอล์ 897,100            บาท

1.1.3 ค่าวัสดุ 113,914,000     บาท

(39) วัสดุส านักงาน 1,676,500          บาท

(40) วัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 105,658,800      บาท

(48) วัสดุจราจร 999,100            บาท
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(51) วัสดุอาหาร 5,512,400          บาท

(65) วัสดุส าหรับเคร่ืองตรวจวัดแอลกอฮอล์ 67,200              บาท

1.1.4 งบแก้ปัญหาในภาพรวม 43,000,100       บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 25,431,400       บาท

2. งบลงทุน 103,687,600     บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 103,687,600     บาท

2.1.2 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 103,687,600     บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารท่ีท าการและส่ิงก่อสร้างประกอบ 101,121,600     บาท

(8) อาคารท่ีท าการสถานีต ารวจ (ขนาดกลาง) สภ.บางซ้าย 23,375,600        บาท

ต าบลบางซ้าย อ าเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 หลัง

(9) อาคารท่ีท าการสถานีต ารวจ (ขนาดใหญ่) แบบท่ี 1 39,246,000        บาท

สภ.อุทัย ต าบลอุทัย อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 หลัง

(10) อาคารท่ีท าการสถานีต ารวจ (ขนาดใหญ่) แบบท่ี 1 38,500,000        บาท

สภ.หนองแค ต าบลหนองแค อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 1 หลัง

2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารท่ีท าการและส่ิงก่อสร้างประกอบ 2,566,000         บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารท่ีท าการและส่ิงก่อสร้างประกอบท่ีมี 2,566,000         บาท

ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท

(1.4) งานปรับปรุงถนนหน้าอาคารท่ีท าการ สภ.อินทร์บุรี 2,566,000          บาท

ต าบลอินทร์บุรี อ าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 งาน

3. งบเงินอุดหนุน 200,000           บาท

3.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป 200,000           บาท

4) เงินอุดหนุนเงินรางวัล เงินสินบน ค่าใช้จ่ายในการสืบจับและค่าปลงศพ 200,000            บาท

4. งบรายจ่ายอ่ืน 21,338,000       บาท

3) โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลส าคัญ 6,338,000          บาท

8) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมต ารวจภูธรภาค 1 15,000,000        บาท
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ต ารวจภูธรภาค 1 (ภ.1)

โครงการ การบังคับใช้กฎหมาย อ านวยความยุติธรรม และบริการประชาชน

 - กิจกรรม การผลิตและฝึกอบรมต ารวจ 33,933,300       บาท

1. งบด าเนินงาน 2,083,300         บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 968,500           บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน 968,500           บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน 42,000             บาท

(1) ค่าอาหารท าการนอกเวลา 42,000              บาท

1.1.2 ค่าใช้สอย 378,700           บาท

(10) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพัก และพาหนะ 221,900            บาท

(10.2) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพักและพาหนะต ารวจ 221,900            บาท

(12) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 47,700              บาท

(13) ค่าซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง 64,700              บาท

(15) ค่าจ้างเหมาบริการ 44,400              บาท

(15.2) ค่าจ้างเหมาอ่ืนๆ 44,400              บาท

1.1.3 ค่าวัสดุ 547,800           บาท

(39) วัสดุส านักงาน 18,800              บาท

(40) วัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 454,900            บาท

(41) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 2,900               บาท

(46) วัสดุคอมพิวเตอร์ 1,800               บาท

(49) วัสดุแบบพิมพ์ 12,900              บาท

(56) วัสดุงานบ้านงานครัว 18,000              บาท

(57) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 4,900               บาท

(58) วัสดุศึกษา 8,200               บาท

(59) วัสดุหนังสือ วารสาร และต ารา 9,800               บาท

(60) วัสดุการเกษตร 1,300               บาท

(61) วัสดุกีฬา 4,800               บาท

(62) วัสดุก่อสร้าง 2,600               บาท

(64) วัสดุเวชภัณฑ์ 6,900               บาท
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1.2 ค่าสาธารณูปโภค 1,114,800         บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 585,700            บาท

(2) ค่าประปา 443,900            บาท

(3) ค่าโทรศัพท์ 81,300              บาท

(4) ค่าไปรษณีย์ 3,900               บาท

2. งบลงทุน 31,850,000       บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 31,850,000       บาท

2.1.2 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 31,850,000       บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัยและส่ิงก่อสร้างประกอบ 24,150,000       บาท

(1) แฟลต 5 ชั น 30 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) ศฝร.ภ.1 24,150,000        บาท

ต าบลหนองยาว อ าเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1 หลัง

2.1.2.3 ค่าปรับปรุงส่ิงก่อสร้างอ่ืน 700,000           บาท

(1) ค่าปรับปรุงส่ิงก่อสร้างอ่ืนท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท 700,000           บาท

(1.4) งานปรับปรุงอาคารกองรักษาการณ์ ศฝร.ภ.1 700,000            บาท

ต าบลหนองยาว อ าเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1 งาน

2.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารท่ีพักอาศัยและส่ิงก่อสร้างประกอบ 7,000,000         บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารท่ีพักอาศัยและส่ิงก่อสร้างประกอบ 7,000,000         บาท

ท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท

(1.1) งานปรับปรุงอาคารบ้านพักข้าราชการ ศฝร.ภ.1 7,000,000          บาท

ต าบลหนองยาว อ าเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1 งาน
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ต ารวจภูธรภาค 1 (ภ.1)

ผลผลิต การรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงภายในประเทศ

 - กิจกรรม การป้องกัน ปราบปราม สืบสวนผู้ผลิตและผู้ค้ายาเสพติด 51,300             บาท

1. งบด าเนินงาน 51,300             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 51,300             บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน 51,300             บาท

1.1.2 ค่าใช้สอย 51,300             บาท

(11) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 51,300              บาท
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ต ารวจภูธรภาค 1 (ภ.1)

โครงการ ปฏิรูประบบงานต ารวจ

 - กิจกรรม การบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านสวัสดิการท่ีพักอาศัย 207,828,000     บาท

2. งบลงทุน 207,828,000     บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 207,828,000     บาท

2.1.2 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 207,828,000     บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัยและส่ิงก่อสร้างประกอบ 207,828,000     บาท

(6) แฟลต 5 ชั น 30 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) สภ.อินทร์บุรี         24,515,000 บาท

ต าบลอินทร์บุรี อ าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 หลัง

(7) แฟลต 5 ชั น 30 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) สภ.บางแก้ว         24,150,000 บาท

ต าบลบางแก้ว อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 หลัง

(8) แฟลต 5 ชั น 30 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) สภ.บางกรวย         24,150,000 บาท

ต าบลบางกรวย อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง

(9) อาคารท่ีพักอาศัย 30 ครอบครัว สูง 4 ชั น         25,000,000 บาท

(ใต้ถุนโล่ง, บันไดกลาง)  สภ.ธัญบุรี ต าบลรังสิต อ าเภอธัญบุรี 

จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง

(10) แฟลต 5 ชั น 30 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) ภ.จว.อ่างทอง         26,097,000 บาท

ต าบลโพสะ อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 1 หลัง

(11) แฟลต 5 ชั น 30 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) สภ.ท่าหลวง 24,150,000        บาท

ต าบลท่าหลวง อ าเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี 1 หลัง

(12) แฟลต 5 ชั น 30 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) สภ.บางพลีน้อย 24,150,000        บาท

ต าบลบางพลีน้อย อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 1 หลัง

(13) อาคารท่ีพักอาศัย 30 ครอบครัว สูง 4 ชั น         25,000,000 บาท

(ใต้ถุนโล่ง, บันไดกลาง) สภ.ปากคลองรังสิต ต าบลบ้านใหม่ 

อ าเภอเมืองปทุมธานี  จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง

(14) เรือนแถวชั นประทวน - รอง สว. 10 คูหา สภ.ระโสม         10,616,000 บาท

ต าบลระโสม อ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 หลัง     
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ต ารวจภูธรภาค 1 (ภ.1)

โครงการ ปฏิรูประบบงานต ารวจ

     - กิจกรรม การปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใช้กฏหมาย 22,651,500       บาท

1. งบด าเนินงาน 22,651,500       บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 22,651,500       บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน 22,651,500       บาท

1.1.2 ค่าใช้สอย 22,651,500       บาท

(2) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม 22,651,500        บาท
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ต ารวจภูธรภาค 1 (ภ.1)

โครงการ สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด

 - กิจกรรม การสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้าหมายระดับ 16,419,310       บาท

   โรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า

1. งบรายจ่ายอ่ืน 16,419,310       บาท

1) ค่าใช้จ่ายโครงการการศึกษาเพ่ือต่อต้านการใช้ยาเสพติด 9,547,200          บาท

ในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย)

2) ค่าใช้จ่ายโครงการต ารวจประสานโรงเรียน 621,110            บาท

3) ค่าใช้จ่ายโครงการด าเนินงานชุมชนย่ังยืน เพ่ือแก้ไขปัญหา 6,251,000          บาท

ยาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ
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ต ารวจภูธรภาค 1 (ภ.1)

โครงการ ปราบปรามการค้ายาเสพติด

 - กิจกรรม การสกัดกั น ปราบปราม การผลิต การค้ายาเสพติด 19,772,650       บาท

2. งบรายจ่ายอ่ืน 19,772,650       บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการปราบปรามนักค้ายาเสพติดและสกัดกั น 19,772,650        บาท

การน าเข้า - ส่งออกยาเสพติด
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19 ต ารวจภูธรภาค 2 (ภ.2) 594,914,490     บาท

1. โครงการ การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 11,902,400       บาท

 - กิจกรรม การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์ 11,902,400        บาท

   และพระบรมวงศานุวงศ์

2. โครงการ การบังคับใช้กฎหมาย อ านวยความยุติธรรม และบริการประชาชน 464,067,780     บาท

 - กิจกรรม การรักษาความปลอดภัยและให้บริการ 5,164,300          บาท

   แก่นักท่องเท่ียว

 - กิจกรรม การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกัน 2,811,000          บาท

   อาชญากรรม

 - กิจกรรม การบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน 453,982,680      บาท

 - กิจกรรม การผลิตและฝึกอบรมต ารวจ 2,109,800          บาท

3. ผลผลิต การรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงภายในประเทศ 5,886,820         บาท

    - กิจกรรม การป้องกัน ปราบปราม สืบสวนผู้ผลิต 5,886,820          บาท

  และผู้ค้ายาเสพติด

4. โครงการ ปฏิรูประบบงานต ารวจ 84,943,300       บาท

 - กิจกรรม การบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านสวัสดิการ 66,714,000        บาท

   ท่ีพักอาศัย

 - กิจกรรม การปฏิรูประบบงานสอบสวน 18,229,300        บาท

   และการบังคับใช้กฎหมาย

5. โครงการ สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด 19,227,390       บาท

 - กิจกรรม การสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้าหมายระดับ 19,227,390        บาท

   โรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า

6. โครงการ ปราบปรามการค้ายาเสพติด 8,886,800         บาท

 - กิจกรรม การสกัดกั น ปราบปราม การผลิต 8,886,800          บาท

   การค้ายาเสพติด

                              ก.ย.64  
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ต ารวจภูธรภาค 2 (ภ.2)

โครงการ การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์

 - กิจกรรม การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 11,902,400       บาท

1. งบด าเนินงาน 11,902,400       บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 11,902,400       บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน 11,902,400       บาท

1.1.2 ค่าใช้สอย 11,433,200       บาท

(2) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพัก และพาหนะ 3,441,200          บาท

(2.1) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพักและพาหนะต ารวจ 3,441,200          บาท

(7) เงินรางวัลเจ้าหน้าท่ีต ารวจเพ่ือการถวายอารักขา ฯ 7,992,000          บาท

1.1.3 ค่าวัสดุ 469,200           บาท

(11) วัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 469,200            บาท
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ต ารวจภูธรภาค 2 (ภ.2)

โครงการ การบังคับใช้กฎหมาย อ านวยความยุติธรรม และบริการประชาชน

 - กิจกรรม การรักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่นักท่องเท่ียว 5,164,300         บาท

1. งบด าเนินงาน 5,164,300         บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 5,164,300         บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน 5,164,300         บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน 990,000           บาท

(1) ค่าอาหารท าการนอกเวลา 990,000            บาท

1.1.2 ค่าใช้สอย 1,742,400         บาท

(10) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพัก และพาหนะ 1,742,400          บาท

(10.1) ค่าเบี ยเลี ยงต ารวจ 1,742,400          บาท

1.1.3 ค่าวัสดุ 2,277,000         บาท

(40) วัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 2,277,000          บาท

1.1.4 งบแก้ปัญหาในภาพรวม 154,900           บาท
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ต ารวจภูธรภาค 2 (ภ.2)

โครงการ การบังคับใช้กฎหมาย อ านวยความยุติธรรม และบริการประชาชน

 - กิจกรรม การการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม 2,811,000         บาท

4. งบรายจ่ายอ่ืน 2,811,000         บาท

11) โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกัน 1,755,000          บาท

อาชญากรรมระดับต าบล

14) โครงการต าบลตามแนวชายแดนมีความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 1,056,000          บาท
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ต ารวจภูธรภาค 2 (ภ.2)

โครงการ การบังคับใช้กฎหมาย อ านวยความยุติธรรม และบริการประชาชน

 - กิจกรรม การบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน 453,982,680     บาท

1. งบด าเนินงาน 300,032,080     บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 277,815,980     บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน 277,815,980     บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน 110,819,780     บาท

(1) ค่าอาหารท าการนอกเวลา 75,412,980        บาท

(3) ค่าตอบแทนคุ้มครองพยาน 5,640,200          บาท

(3.1) ค่าตอบแทนพยาน 4,516,700          บาท

(3.2) ค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองพยาน 1,123,500          บาท

(4) ค่าตอบแทนนักจิตวิทยา 492,000            บาท

(5) ค่าตอบแทนเจ้าพนักงานท าการชันสูตรพลิกศพ 1,363,300          บาท

(6) ค่าตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา 27,911,300        บาท

1.1.2 ค่าใช้สอย 37,657,000       บาท

(10) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพัก และพาหนะ 22,444,200        บาท

(10.2) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพักและพาหนะต ารวจ 22,444,200        บาท

(11) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 3,240,400          บาท

(14) ค่าเช่าทรัพย์สิน 20,000              บาท

(14.1) ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 20,000              บาท

(15) ค่าจ้างเหมาบริการ 7,891,300          บาท

(15.1) ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด 7,891,300          บาท

(26) ค่าประกันภัยรถยนต์ราชการ 1,831,300          บาท

(27) ค่าใช้จ่ายในการส่งหมายเรียกพยาน 1,016,400          บาท

(28) ค่าสอบเทียบเคร่ืองมือตรวจวัดแอลกอฮอล์ (Calibration) 316,300            บาท

(29) ค่าซ่อมแซมเคร่ืองตรวจวัดแอลกอฮอล์ 897,100            บาท

1.1.3 ค่าวัสดุ 94,671,200       บาท

(39) วัสดุส านักงาน 1,365,300          บาท

(40) วัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 86,278,000        บาท

(48) วัสดุจราจร 806,100            บาท
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(51) วัสดุอาหาร 6,141,700          บาท

(65) วัสดุส าหรับเคร่ืองตรวจวัดแอลกอฮอล์ 80,100              บาท

1.1.4 งบแก้ปัญหาในภาพรวม 34,668,000       บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 22,216,100       บาท

2. งบลงทุน 148,646,600     บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 148,646,600     บาท

2.1.2 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 148,646,600     บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารท่ีท าการและส่ิงก่อสร้างประกอบ 148,646,600     บาท

(11) อาคารท่ีท าการ ภ.จว.จันทบุรี ต าบลคลองนารายณ์  46,116,000        บาท

อ าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 หลัง

(12) อาคารท่ีท าการ บก.สส.ภ.2 ต าบลบ้านสวน 49,375,000        บาท

อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 หลัง

(13) อาคารท่ีท าการสถานีต ารวจ (ขนาดใหญ่) สภ.บางปะกง 40,645,600        บาท

ต าบลบางปะกง อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 หลัง

(20) อาคารท่ีท าการสถานีต ารวจ (ขนาดเล็ก) สภ.น  าเป็น 12,510,000        บาท

ต าบลน  าเป็น อ าเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 1 หลัง

3. งบเงินอุดหนุน 200,000           บาท

3.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป 200,000           บาท

4) เงินอุดหนุนเงินรางวัล เงินสินบน ค่าใช้จ่ายในการสืบจับและค่าปลงศพ 200,000            บาท

4. งบรายจ่ายอ่ืน 5,104,000         บาท

3) โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลส าคัญ 5,104,000          บาท
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ต ารวจภูธรภาค 2 (ภ.2)

โครงการ การบังคับใช้กฎหมาย อ านวยความยุติธรรม และบริการประชาชน

 - กิจกรรม การผลิตและฝึกอบรมต ารวจ 2,109,800         บาท

1. งบด าเนินงาน 2,109,800         บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 897,100           บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน 897,100           บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน 42,000             บาท

(1) ค่าอาหารท าการนอกเวลา 42,000              บาท

1.1.2 ค่าใช้สอย 378,700           บาท

(10) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพัก และพาหนะ 221,900            บาท

(10.2) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพักและพาหนะต ารวจ 221,900            บาท

(12) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 47,700              บาท

(13) ค่าซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง 64,700              บาท

(15) ค่าจ้างเหมาบริการ 44,400              บาท

(15.2) ค่าจ้างเหมาอ่ืนๆ 44,400              บาท

1.1.3 ค่าวัสดุ 476,400           บาท

(39) วัสดุส านักงาน 18,800              บาท

(40) วัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 385,600            บาท

(41) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 2,900               บาท

(46) วัสดุคอมพิวเตอร์ 1,800               บาท

(49) วัสดุแบบพิมพ์ 12,900              บาท

(56) วัสดุงานบ้านงานครัว 16,400              บาท
(57) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 4,900               บาท

(58) วัสดุศึกษา 8,200               บาท

(59) วัสดุหนังสือ วารสาร และต ารา 9,700               บาท

(60) วัสดุการเกษตร 1,300               บาท

(61) วัสดุกีฬา 4,400               บาท

(62) วัสดุก่อสร้าง 2,600               บาท

(64) วัสดุเวชภัณฑ์ 6,900               บาท
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1.2 ค่าสาธารณูปโภค 1,212,700         บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 543,000            บาท

(2) ค่าประปา 634,600            บาท

(3) ค่าโทรศัพท์ 31,200              บาท

(4) ค่าไปรษณีย์ 3,900               บาท
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ต ารวจภูธรภาค 2 (ภ.2)

ผลผลิต การรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงภายในประเทศ

 - กิจกรรม การป้องกัน ปราบปราม สืบสวนผู้ผลิตและผู้ค้ายาเสพติด 5,886,820         บาท

1. งบด าเนินงาน 5,886,820         บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 5,886,820         บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน 5,886,820         บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน 5,608,820         บาท

(9) ค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ 5,608,820          บาท

ส าหรับด่านตรวจ/จุดตรวจ

1.1.2 ค่าใช้สอย 48,000             บาท

(11) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 48,000              บาท

1.1.4 งบแก้ปัญหาในภาพรวม 230,000           บาท
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ต ารวจภูธรภาค 2 (ภ.2)

โครงการ ปฏิรูประบบงานต ารวจ

 - กิจกรรม การบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านสวัสดิการท่ีพักอาศัย 66,714,000       บาท

2. งบลงทุน 66,714,000       บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 66,714,000       บาท

2.1.2 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 66,714,000       บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัยและส่ิงก่อสร้างประกอบ 65,765,000       บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัยและส่ิงก่อสร้างประกอบ 28,500,000       บาท

ท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท

(1.21) เรือนแถวชั นประทวน - รอง สว. 10 คูหา สภ.บ่อไร่ 9,500,000          บาท

 ต าบลบ่อพลอย อ าเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 1 หลัง

(1.22) เรือนแถวชั นประทวน - รอง สว. 10 คูหา สภ.คลองใหญ่ 9,500,000          บาท

ต าบลคลองใหญ่ อ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 1 หลัง

(1.23) เรือนแถวชั นประทวน - รอง สว. 10 คูหา สภ.องครักษ์ 9,500,000          บาท

ต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 หลัง

(15) แฟลต 5 ชั น 30 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) ศฝร.ภ.2  27,265,000        บาท

ต าบลบ้านสวน อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 หลัง

(16) เรือนแถวชั นประทวน - รอง สว. 10 คูหา สภ.ปากพลี 10,000,000        บาท

ต าบลเกาะหวาย อ าเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 1 หลัง

2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารท่ีพักอาศัยและส่ิงก่อสร้างประกอบ 949,000           บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารท่ีพักอาศัยและส่ิงก่อสร้างประกอบ 949,000           บาท

ท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท

(1.20) ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการต ารวจ ระดับ ผกก. ศฝร.ภ.2 493,000            บาท

ต าบลบ้านสวน อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 งาน

(1.21) ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการต ารวจ ระดับ รอง ผกก. ศฝร.ภ.2 456,000            บาท

ต าบลบ้านสวน อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 งาน
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ต ารวจภูธรภาค 2 (ภ.2)

โครงการ ปฏิรูประบบงานต ารวจ

 - กิจกรรม การปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใช้กฏหมาย 18,229,300       บาท

1. งบด าเนินงาน 18,229,300       บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 18,229,300       บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน 18,229,300       บาท

1.1.2 ค่าใช้สอย 18,229,300       บาท

(2) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม 18,229,300        บาท
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ต ารวจภูธรภาค 2 (ภ.2)

โครงการ สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด

 - กิจกรรม การสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้าหมายระดับ 19,227,390       บาท

   โรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า

1. งบรายจ่ายอ่ืน 19,227,390       บาท

1) ค่าใช้จ่ายโครงการการศึกษาเพ่ือต่อต้านการใช้ยาเสพติด

ในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย) 13,182,000        บาท

2) ค่าใช้จ่ายโครงการต ารวจประสานโรงเรียน 546,390            บาท

3) ค่าใช้จ่ายโครงการด าเนินงานชุมชนย่ังยืน เพ่ือแก้ไขปัญหา 5,499,000          บาท

ยาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ
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ต ารวจภูธรภาค 2 (ภ.2)

โครงการ ปราบปรามการค้ายาเสพติด

 - กิจกรรม การสกัดกั น ปราบปราม การผลิต การค้ายาเสพติด 8,886,800         บาท

2. งบรายจ่ายอ่ืน 8,886,800         บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการปราบปรามนักค้ายาเสพติดและสกัดกั น 8,886,800          บาท

การน าเข้า - ส่งออกยาเสพติด
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20 ต ารวจภูธรภาค 3 (ภ.3) 1,100,154,290   บาท

1. โครงการ การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 13,811,800       บาท

 - กิจกรรม การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์ 13,811,800        บาท

   และพระบรมวงศานุวงศ์

2. โครงการ การบังคับใช้กฎหมาย อ านวยความยุติธรรม และบริการประชาชน 915,580,880     บาท

 - กิจกรรม การรักษาความปลอดภัยและให้บริการ 4,694,800          บาท

   แก่นักท่องเท่ียว

 - กิจกรรม การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกัน 5,300,000          บาท

   อาชญากรรม

 - กิจกรรม การบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน 903,927,580      บาท

 - กิจกรรม การผลิตและฝึกอบรมต ารวจ 1,658,500          บาท

3. ผลผลิต การรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงภายในประเทศ 48,000             บาท

 - กิจกรรม การป้องกัน ปราบปราม สืบสวนผู้ผลิต 48,000              บาท

  และผู้ค้ายาเสพติด

4. โครงการ ปฏิรูประบบงานต ารวจ 114,095,500 บาท

 - กิจกรรม การบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านสวัสดิการ 83,316,800        บาท

   ท่ีพักอาศัย

 - กิจกรรม การปฏิรูประบบงานสอบสวนและ 30,778,700 บาท

   การบังคับใช้กฎหมาย

5. โครงการ สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด 33,066,920 บาท

 - กิจกรรม การสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้าหมายระดับ 33,066,920 บาท

   โรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า

6. โครงการ ปราบปรามการค้ายาเสพติด 23,551,190 บาท

 - กิจกรรม การสกัดกั น ปราบปราม การผลิต 23,551,190 บาท

   การค้ายาเสพติด
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ต ารวจภูธรภาค 3 (ภ.3)

โครงการ การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์

 - กิจกรรม การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 13,811,800       บาท

1. งบด าเนินงาน 13,811,800       บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 13,811,800       บาท

 (1) รายการไม่ผูกพัน 13,811,800       บาท

1.1.2 ค่าใช้สอย 13,577,200       บาท

(2) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพัก และพาหนะ 5,201,200          บาท

(2.1) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพักและพาหนะต ารวจ 5,201,200          บาท

(7) เงินรางวัลเจ้าหน้าท่ีต ารวจเพ่ือการถวายอารักขาฯ 8,376,000          บาท

1.1.3 ค่าวัสดุ 234,600           บาท

(11)  วัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 234,600            บาท



177

ต ารวจภูธรภาค 3 (ภ.3)

โครงการ การบังคับใช้กฎหมาย อ านวยความยุติธรรม และบริการประชาชน

 - กิจกรรม การรักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่นักท่องเท่ียว 4,694,800         บาท

1. งบด าเนินงาน 4,694,800         บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 4,694,800         บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน 4,694,800         บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน 900,000           บาท

(1) ค่าอาหารท าการนอกเวลา 900,000            บาท

1.1.2 ค่าใช้สอย 1,584,000         บาท

(10) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพัก และพาหนะ 1,584,000          บาท

(10.1) ค่าเบี ยเลี ยงต ารวจ 1,584,000          บาท

1.1.3 ค่าวัสดุ 2,070,000         บาท

(40) วัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 2,070,000          บาท

1.1.4 งบแก้ปัญหาในภาพรวม 140,800           บาท
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ต ารวจภูธรภาค 3 (ภ.3)

โครงการ การบังคับใช้กฎหมาย อ านวยความยุติธรรม และบริการประชาชน

 - กิจกรรม การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม 5,300,000         บาท

4. งบรายจ่ายอ่ืน 5,300,000         บาท

11) โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกัน 3,540,000          บาท

อาชญากรรมระดับต าบล

14) โครงการต าบลตามแนวชายแดนมีความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 1,760,000          บาท
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ต ารวจภูธรภาค 3 (ภ.3)

โครงการ การบังคับใช้กฎหมาย อ านวยความยุติธรรม และบริการประชาชน

 - กิจกรรม การบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน 903,927,580     บาท

1. งบด าเนินงาน 467,140,680     บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 438,917,380     บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน 438,917,380     บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน 175,880,680     บาท

(1) ค่าอาหารท าการนอกเวลา 119,570,580      บาท

(3) ค่าตอบแทนคุ้มครองพยาน 7,452,700          บาท

(3.1) ค่าตอบแทนพยาน 5,971,700          บาท

(3.2) ค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองพยาน 1,481,000          บาท

(4) ค่าตอบแทนนักจิตวิทยา 648,900            บาท

(5) ค่าตอบแทนเจ้าพนักงานท าการชันสูตรพลิกศพ 1,801,000          บาท

(6) ค่าตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา 46,407,500        บาท

1.1.2 ค่าใช้สอย 51,000,400       บาท

(10) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพัก และพาหนะ 32,636,800        บาท

(10.2) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพักและพาหนะต ารวจ 32,636,800        บาท

(11) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 5,325,400          บาท

(14) ค่าเช่าทรัพย์สิน 20,000              บาท

(14.1) ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 20,000              บาท

(15) ค่าจ้างเหมาบริการ 8,631,600          บาท

(15.1) ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด 8,631,600          บาท

(26) ค่าประกันภัยรถยนต์ราชการ 1,831,300          บาท

(27) ค่าใช้จ่ายในการส่งหมายเรียกพยาน 1,341,900          บาท

(28) ค่าสอบเทียบเคร่ืองมือตรวจวัดแอลกอฮอล์ (Calibration) 316,300            บาท

(29) ค่าซ่อมแซมเคร่ืองตรวจวัดแอลกอฮอล์ 897,100            บาท

1.1.3 ค่าวัสดุ 154,488,600     บาท

(39) วัสดุส านักงาน 2,215,200          บาท

(40) วัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 142,413,200      บาท

(48) วัสดุจราจร 1,383,100          บาท
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(51) วัสดุอาหาร 8,230,800          บาท

(65) วัสดุส าหรับเคร่ืองตรวจวัดแอลกอฮอล์ 246,300            บาท

1.1.4 งบแก้ปัญหาในภาพรวม 57,547,700       บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 28,223,300       บาท

2. งบลงทุน 426,274,900     บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 426,274,900     บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 281,460,000     บาท

2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 281,460,000     บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 281,460,000     บาท

(8) โครงการยกระดับมาตรฐานและเพ่ิมขีดความสามารถในการ   281,460,000      บาท

ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม การรักษาความปลอดภัยในชีวิต             

และทรัพย์สินนักท่องเท่ียว การกวดขันวินัยจราจร เพ่ือลดอุบัติเหตุ

ด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดอัจฉริยะ (Smart CCTV) 

ในพื นท่ีต ารวจภูธรภาค 3 ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา 1 โครงการ

2.1.2 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 144,814,900     บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารท่ีท าการและส่ิงก่อสร้างประกอบ 144,814,900     บาท

(1) อาคารท่ีท าการสถานีต ารวจ (ขนาดกลาง) สภ.โพธ์ิกลาง 24,305,700        บาท

ต าบลปรุใหญ่ อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง

(2) อาคารท่ีท าการสถานีต ารวจ (ขนาดเล็ก) สภ.เมืองลีง 12,821,800        บาท

ต าบลเมืองลีง อ าเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง

(3) อาคารท่ีท าการสถานีต ารวจ (ขนาดกลาง) สภ.กลางดง   22,697,300        บาท

ต าบลกลางดง อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง

(4) อาคารท่ีท าการสถานีต ารวจ (ขนาดเล็ก) สภ.พลสงคราม  13,103,500        บาท

ต าบลมะค่า อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง

(5) อาคารท่ีท าการสถานีต ารวจ (ขนาดเล็ก) สภ.สีสุก   12,879,700        บาท

ต าบลศรีละกอ อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง
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(27) อาคารท่ีท าการ ภ.3 (แห่งใหม่) พร้อมส่วนประกอบอ่ืนๆ ภ.3  59,006,900        บาท

(ส่วนกลาง) ต าบลจอหอ อ าเภอเมืองนครราชสีมา 

จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง

วงเงินทั งสิ น                     195,000,000      บาท

 ปี 2563 ตั งงบประมาณ       38,317,600        บาท

 ปี 2564 ตั งงบประมาณ      35,763,000        บาท

 ปี 2565 ตั งงบประมาณ                 -                  บาท

 ปี 2566 ตั งงบประมาณ     59,006,900        บาท

 ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ   21,937,500        บาท

 ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ   39,975,000        บาท

3. งบเงินอุดหนุน 200,000           บาท

3.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป 200,000           บาท

4) เงินอุดหนุนเงินรางวัล เงินสินบน ค่าใช้จ่ายในการสืบจับและค่าปลงศพ 200,000            บาท

4. งบรายจ่ายอ่ืน 10,312,000       บาท

3) โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลส าคัญ 10,312,000        บาท
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ต ารวจภูธรภาค 3 (ภ.3)

โครงการ การบังคับใช้กฎหมาย อ านวยความยุติธรรม และบริการประชาชน

 - กิจกรรม การผลิตและฝึกอบรมต ารวจ 1,658,500         บาท

1. งบด าเนินงาน 1,658,500         บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 830,200           บาท

 (1) รายการไม่ผูกพัน 830,200           บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน 42,000             บาท

(1) ค่าอาหารท าการนอกเวลา 42,000              บาท

1.1.2 ค่าใช้สอย 378,700           บาท

(10) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพัก และพาหนะ 221,900            บาท

(10.2) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพักและพาหนะต ารวจ 221,900            บาท

(12) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 47,700              บาท

(13) ค่าซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง 64,700              บาท

(15) ค่าจ้างเหมาบริการ 44,400              บาท

 (15.2) ค่าจ้างเหมาอ่ืน ๆ 44,400              บาท

1.1.3 ค่าวัสดุ 409,500           บาท

(39) วัสดุส านักงาน 18,800              บาท

(40) วัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 316,700            บาท

(41) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 2,900               บาท

(46) วัสดุคอมพิวเตอร์ 1,800               บาท

(49) วัสดุแบบพิมพ์ 12,900              บาท

(56) วัสดุงานบ้านงานครัว 18,000              บาท

(57) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 4,900               บาท

(58) วัสดุศึกษา 8,200               บาท

(59) วัสดุหนังสือ วารสาร ต ารา 9,700               บาท

(60) วัสดุการเกษตร 1,300               บาท

(61) วัสดุกีฬา 4,800               บาท

(62) วัสดุก่อสร้าง 2,600               บาท

(64) วัสดุเวชภัณฑ์ 6,900               บาท
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1.2 ค่าสาธารณูปโภค 828,300           บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 455,800            บาท

(2) ค่าประปา 284,400            บาท

(3) ค่าโทรศัพท์ 84,200              บาท

(4) ค่าไปรษณีย์ 3,900               บาท
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ต ารวจภูธรภาค 3 (ภ.3)

ผลผลิต การรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงภายในประเทศ

 - กิจกรรม การป้องกัน ปราบปราม สืบสวนผู้ผลิตและผู้ค้ายาเสพติด 48,000             บาท

1. งบด าเนินงาน 48,000             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 48,000             บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน 48,000             บาท

1.1.2 ค่าใช้สอย 48,000             บาท

(11) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 48,000              บาท
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ต ารวจภูธรภาค 3 (ภ.3)

โครงการ ปฏิรูประบบงานต ารวจ

 - กิจกรรม การบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านสวัสดิการท่ีพักอาศัย 83,316,800       บาท

2. งบลงทุน 83,316,800       บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 83,316,800       บาท

2.1.2 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 83,316,800       บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัยและส่ิงก่อสร้างประกอบ 83,316,800       บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัยและส่ิงก่อสร้างประกอบ 40,665,200       บาท

ท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท

(1.1) เรือนแถวชั นประทวน - รอง สว.10 คูหา สภ.วังหิน 9,531,200          บาท

ต าบลบุสูง อ าเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง 

(1.2) เรือนแถวชั นประทวน - รอง สว. 10 คูหา สภ.เทนมีย์  9,540,000          บาท

ต าบลเทนมีย์ อ าเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง

(1.3) เรือนแถวชั นประทวน - รอง สว. 10 คูหา สภ.เทพสถิต 9,700,000          บาท

ต าบลวะตะแบก  อ าเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง .

(1.4) เรือนแถวชั นประทวน - รอง สว. 10 คูหา สภ.ป่าติ ว 9,584,000          บาท

ต าบลโพธ์ิไทร  อ าเภอป่าติ ว จังหวัดยโสธร 1 หลัง

(1.43) บ้านพัก ระดับ ผกก. - รอง ผบก. สภ.พุทไธสง   2,310,000          บาท

ต าบลพุทไธสง อ าเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง

(23) แฟลต 5 ชั น 40 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) สภ.พุทไธสง  30,851,600        บาท

ต าบลพุทไธสง อ าเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง

(24) เรือนแถวสัญญาบัตร 10 คูหา ระดับ สว. - รอง ผกก. สภ.พุทไธสง 11,800,000        บาท

ต าบลพุทไธสง อ าเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง
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ต ารวจภูธรภาค 3 (ภ.3)

โครงการ ปฏิรูประบบงานต ารวจ

 - กิจกรรม การปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมาย 30,778,700       บาท

1. งบด าเนินงาน 30,778,700       บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 30,778,700       บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน 30,778,700       บาท

1.1.2 ค่าใช้สอย 30,778,700       บาท

(2) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม 30,778,700        บาท
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ต ารวจภูธรภาค 3 (ภ.3)

โครงการ สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด

 - กิจกรรม การสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้าหมายระดับ 33,066,920       บาท

   โรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า

1. งบรายจ่ายอ่ืน 33,066,920       บาท

1) ค่าใช้จ่ายโครงการการศึกษาเพ่ือต่อต้านการใช้ยาเสพติด 20,872,800        บาท

ในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย)

2) ค่าใช้จ่ายโครงการต ารวจประสานโรงเรียน 1,102,120          บาท

3) ค่าใช้จ่ายโครงการด าเนินงานชุมชนย่ังยืน เพ่ือแก้ไขปัญหา 11,092,000        บาท

ยาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ
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ต ารวจภูธรภาค 3 (ภ.3)

โครงการ ปราบปรามการค้ายาเสพติด

 - กิจกรรม การสกัดกั น ปราบปราม การผลิต การค้ายาเสพติด 23,551,190       บาท

2. งบรายจ่ายอ่ืน 23,551,190       บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการปราบปรามนักค้ายาเสพติดและสกัดกั น 23,551,190        บาท

การน าเข้า - ส่งออกยาเสพติด
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21 ต ารวจภูธรภาค 4 (ภ.4) 1,024,470,330   บาท

1. โครงการ การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 7,931,300         บาท

 - กิจกรรม การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์ 7,931,300          บาท

   และพระบรมวงศานุวงศ์

2. โครงการ การบังคับใช้กฎหมาย อ านวยความยุติธรรม และบริการประชาชน 824,250,920     บาท

 - กิจกรรม การรักษาความปลอดภัยและให้บริการ 6,103,300          บาท

   แก่นักท่องเท่ียว

 - กิจกรรม การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกัน 5,540,000          บาท

   อาชญากรรม

 - กิจกรรม การบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน 810,850,920      บาท

 - กิจกรรม การผลิตและฝึกอบรมต ารวจ 1,756,700          บาท

3. ผลผลิต การรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงภายในประเทศ 64,500             บาท

 - กิจกรรม การป้องกัน ปราบปราม สืบสวนผู้ผลิต 64,500              บาท

  และผู้ค้ายาเสพติด

4. โครงการ ปฏิรูประบบงานต ารวจ 131,853,800     บาท

 - กิจกรรม การบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านสวัสดิการ 100,093,400      บาท

   ท่ีพักอาศัย

 - กิจกรรม การปฏิรูประบบงานสอบสวนและ 31,760,400        บาท

   การบังคับใช้กฎหมาย

5. โครงการ สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด 33,300,840       บาท

 - กิจกรรม การสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้าหมายระดับ 33,300,840        บาท

   โรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า

6. โครงการ ปราบปรามการค้ายาเสพติด 27,068,970       บาท

 - กิจกรรม การสกัดกั น ปราบปราม การผลิต 27,068,970        บาท

   การค้ายาเสพติด
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ต ารวจภูธรภาค 4 (ภ.4)

โครงการ การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์

 - กิจกรรม การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 7,931,300         บาท

1. งบด าเนินงาน 7,931,300         บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 7,931,300         บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน 7,931,300         บาท

1.1.2 ค่าใช้สอย 7,696,700         บาท

(2) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพัก และพาหนะ 2,496,700          บาท

(2.1) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพักและพาหนะต ารวจ 2,496,700          บาท

(7) เงินรางวัลเจ้าหน้าท่ีต ารวจเพ่ือการถวายอารักขาฯ 5,200,000          บาท

1.1.3 ค่าวัสดุ 234,600           บาท

(11) วัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 234,600            บาท
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ต ารวจภูธรภาค 4 (ภ.4)

โครงการ การบังคับใช้กฎหมาย อ านวยความยุติธรรม และบริการประชาชน

 - กิจกรรม การรักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่นักท่องเท่ียว 6,103,300         บาท

1. งบด าเนินงาน 6,103,300         บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 6,103,300         บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน 6,103,300         บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน 1,170,000         บาท

(1) ค่าอาหารท าการนอกเวลา 1,170,000          บาท

1.1.2 ค่าใช้สอย 2,059,200         บาท

(10) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพัก และพาหนะ 2,059,200          บาท

(10.1) ค่าเบี ยเลี ยงต ารวจ 2,059,200          บาท

1.1.3 ค่าวัสดุ 2,691,000         บาท

(40) วัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 2,691,000          บาท

1.1.4 งบแก้ปัญหาในภาพรวม 183,100           บาท
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ต ารวจภูธรภาค 4 (ภ.4)

โครงการ การบังคับใช้กฎหมาย อ านวยความยุติธรรม และบริการประชาชน

 - กิจกรรม การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม 5,540,000         บาท

4. งบรายจ่ายอ่ืน 5,540,000         บาท

11) โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกัน 3,780,000          บาท

อาชญากรรมระดับต าบล

14) โครงการต าบลตามแนวชายแดนมีความม่ันคงปลอดภัย 1,760,000          บาท

ในชีวิตและทรัพย์สิน
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ต ารวจภูธรภาค 4 (ภ.4)

โครงการ การบังคับใช้กฎหมาย อ านวยความยุติธรรม และบริการประชาชน

 - กิจกรรม การบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน 810,850,920     บาท

1. งบด าเนินงาน 488,497,520     บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 455,075,320     บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน 455,075,320     บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน 180,706,620     บาท

(1) ค่าอาหารท าการนอกเวลา 121,726,020      บาท

(3) ค่าตอบแทนคุ้มครองพยาน 5,649,500          บาท

(3.1) ค่าตอบแทนพยาน 4,530,000          บาท

(3.2) ค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองพยาน 1,119,500          บาท

(4) ค่าตอบแทนนักจิตวิทยา 491,900            บาท

(5) ค่าตอบแทนเจ้าพนักงานท าการชันสูตรพลิกศพ 1,366,000          บาท

(6) ค่าตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา  51,473,200        บาท

1.1.2 ค่าใช้สอย 56,562,300       บาท

(10) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพัก และพาหนะ 35,946,300        บาท

(10.2) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพักและพาหนะต ารวจ 35,946,300        บาท

(11) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 5,562,300          บาท

(14) ค่าเช่าทรัพย์สิน 20,000              บาท

(14.1) ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 20,000              บาท

(15) ค่าจ้างเหมาบริการ 10,972,000        บาท

(15.1) ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด 10,972,000        บาท

(26) ค่าประกันภัยรถยนต์ราชการ 1,831,300          บาท

(27) ค่าใช้จ่ายในการส่งหมายเรียกพยาน 1,017,000          บาท

(28) ค่าสอบเทียบเคร่ืองมือตรวจวัดแอลกอฮอล์ (Calibration) 316,300            บาท

(29) ค่าซ่อมแซมเคร่ืองตรวจวัดแอลกอฮอล์ 897,100            บาท

1.1.3 ค่าวัสดุ 158,483,700     บาท

(39) วัสดุส านักงาน 2,277,100          บาท

(40) วัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 148,450,600      บาท

(48) วัสดุจราจร 1,418,000          บาท
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(51) วัสดุอาหาร 6,196,700          บาท

(65) วัสดุส าหรับเคร่ืองตรวจวัดแอลกอฮอล์ 141,300            บาท

1.1.4 งบแก้ปัญหาในภาพรวม 59,322,700       บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 33,422,200       บาท

2. งบลงทุน 308,459,400     บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 308,459,400     บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 304,761,400     บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ส านักงาน 3,319,500         บาท

(2) ครุภัณฑ์เคร่ืองปรับอากาศประจ าอาคารท่ีท าการ 3,319,500          บาท

บก.สส.ภ.4 (แห่งใหม่) ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองขอนแก่น 

จังหวัดขอนแก่น 1 โครงการ

2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 290,896,700     บาท

(15) โครงการยกระดับมาตรฐานและเพ่ิมขีดความสามารถ 290,896,700      บาท

ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมการรักษาความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สินนักท่องเท่ียว การกวดขันวินัยจราจร 

เพ่ือลดอุบัติเหตุด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดอัจฉริยะ 

(Smart CCTV) ในพื นท่ีต ารวจภูธรภาค 4 ต าบลในเมือง 

อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 โครงการ

2.1.1.9 ครุภัณฑ์อ่ืน ๆ 10,545,200       บาท

(2) ครุภัณฑ์ประจ าอาคารท่ีท าการ ภ.จว.สกลนคร 10,545,200        บาท

ต าบลธาตุเชิงชุม อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 

1 โครงการ

2.1.2 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 3,698,000         บาท

2.1.2.3 ค่าปรับปรุงส่ิงก่อสร้างอ่ืน 3,016,000         บาท

(1) ค่าปรับปรุงส่ิงก่อสร้างอ่ืนท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท 3,016,000         บาท

(1.3) ปรับปรุงลานฝึก ภ.4 ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองขอนแก่น 3,016,000          บาท

จังหวัดขอนแก่น 1 งาน

2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารท่ีท าการและส่ิงก่อสร้างประกอบ 682,000           บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารท่ีท าการและส่ิงก่อสร้างประกอบท่ีมีราคา 682,000           บาท

ต่อหน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท
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(1.2) ปรับปรุงอาคารท่ีท าการ สภ.ดู่ใหญ่ ต าบลหนองแคน 200,000            บาท

อ าเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 งาน

(1.3) ปรับปรุงอาคารท่ีท าการ สภ.ดงคร่ังใหญ่ ต าบลดงคร่ังน้อย 482,000            บาท

อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 1 งาน

3. งบเงินอุดหนุน 200,000           บาท

3.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป 200,000           บาท

4) เงินอุดหนุนเงินรางวัล เงินสินบน ค่าใช้จ่ายในการสืบจับและค่าปลงศพ 200,000            บาท

4. งบรายจ่ายอ่ืน 13,694,000       บาท

3) โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลส าคัญ 13,694,000        บาท
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ต ารวจภูธรภาค 4 (ภ.4)

โครงการ การบังคับใช้กฎหมาย อ านวยความยุติธรรม และบริการประชาชน

 - กิจกรรม การผลิตและฝึกอบรมต ารวจ 1,756,700         บาท

1. งบด าเนินงาน 1,756,700         บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 1,071,600         บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน 1,071,600         บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน 42,000             บาท

(1) ค่าอาหารท าการนอกเวลา 42,000              บาท

1.1.2 ค่าใช้สอย 478,400           บาท

(10) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพัก และพาหนะ 321,600            บาท

(10.2) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพักและพาหนะต ารวจ 321,600            บาท

(12) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 47,700              บาท

(13) ค่าซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง 64,700              บาท

(15) ค่าจ้างเหมาบริการ 44,400              บาท

(15.2) ค่าจ้างเหมาอ่ืน ๆ 44,400              บาท

1.1.3 ค่าวัสดุ 551,200           บาท

(39) วัสดุส านักงาน 18,800              บาท

(40) วัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 458,300            บาท

(41) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 2,900               บาท

(46) วัสดุคอมพิวเตอร์ 1,800               บาท

(49) วัสดุแบบพิมพ์ 13,000              บาท

(56) วัสดุงานบ้านงานครัว 18,000              บาท

(57) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 4,900               บาท

(58) วัสดุศึกษา 8,200               บาท

(59) วัสดุหนังสือ วารสาร และต ารา 9,700               บาท

(60) วัสดุการเกษตร 1,300               บาท

(61) วัสดุกีฬา 4,800               บาท

(62) วัสดุก่อสร้าง 2,600               บาท

(64) วัสดุเวชภัณฑ์ 6,900               บาท
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1.2 ค่าสาธารณูปโภค 685,100           บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 386,500            บาท

(2) ค่าประปา 241,100            บาท

(3) ค่าโทรศัพท์ 53,600              บาท

(4) ค่าไปรษณีย์ 3,900               บาท
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ต ารวจภูธรภาค 4 (ภ.4)

ผลผลิต การรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงภายในประเทศ

 - กิจกรรม การป้องกัน ปราบปราม สืบสวนผู้ผลิตและผู้ค้ายาเสพติด 64,500             บาท

1. งบด าเนินงาน 64,500             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 64,500             บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน 64,500             บาท

1.1.2 ค่าใช้สอย 64,500             บาท

(11) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 64,500              บาท
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ต ารวจภูธรภาค 4 (ภ.4)

โครงการ การปฏิรูประบบงานต ารวจ

 - กิจกรรม การบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านสวัสดิการท่ีพักอาศัย 100,093,400     บาท

2. งบลงทุน  100,093,400     บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 100,093,400     บาท

2.1.2 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 100,093,400     บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัยและส่ิงก่อสร้างประกอบ 95,860,000       บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัยและส่ิงก่อสร้างประกอบท่ีมีราคา 66,460,000       บาท

ต่อหน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท 

(1.10) บ้านพักระดับ ผกก. - รอง ผบก. ภ.4 ต าบลในเมือง  18,540,000        บาท

อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 9 หลัง

(1.11) เรือนแถวชั นประทวน - รอง สว. 10 คูหา สภ.บ้านบัวขาว 9,500,000          บาท

ต าบลโนนสวรรค์ อ าเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง

(1.12) เรือนแถวชั นประทวน - รอง สว. 10 คูหา สภ.โพนทราย  9,700,000          บาท

ต าบลโพนทราย อ าเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง

(1.13) เรือนแถวชั นประทวน - รอง สว. 10 คูหา สภ.ค าชะอี 9,500,000          บาท

ต าบลน  าเท่ียง อ าเภอค าชะอี จังหวัดมุกดาหาร 1 หลัง

(1.14) เรือนแถวชั นประทวน - รอง สว. 10 คูหา สภ.นาแห้ว  9,500,000          บาท

ต าบลนาแห้ว อ าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย 1 หลัง

(1.15) เรือนแถวชั นประทวน - รอง สว. 10 คูหา สภ.หลักศิลา 9,720,000          บาท

ต าบลพระกลางทุ่ง อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 1 หลัง

(4) แฟลต 5 ชั น 40 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) บก.อก.ภ.4 29,400,000        บาท

ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง

2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารท่ีพักอาศัยและส่ิงก่อสร้างประกอบ 4,233,400         บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารท่ีพักอาศัยและส่ิงก่อสร้างประกอบท่ีมีราคา 4,233,400         บาท

ต่อหน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท

(1.3) ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการต ารวจ ภ.4 ต าบลในเมือง 434,000            บาท

อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 งาน

(1.6) ปรับปรุงเรือนแถว สภ.ดู่ใหญ่ ต าบลหนองแคน 250,000            บาท

อ าเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง
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(1.7) ปรับปรุงเรือนแถวข้าราชการต ารวจชั นประทวน หลังท่ี 5  482,800            บาท

สภ.หนองพอก ต าบลหนองพอก อ าเภอหนองพอก 

จังหวัดร้อยเอ็ด 1 งาน

(1.8) ปรับปรุงเรือนแถว หลังท่ี 1 สภ.ปทุมรัตต์ ต าบลบัวแดง 480,000            บาท

อ าเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 งาน

(1.9) ปรับปรุงบ้านพัก รอง ผกก.สส. สภ.เสลภูมิ ต าบลกลาง 126,000            บาท

อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 งาน

(1.10) ปรับปรุงบ้านพัก รอง ผกก.ป. สภ.เสลภูมิ ต าบลกลาง 499,000            บาท

อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 งาน

(1.11) ปรับปรุงเรือนแถว หลังท่ี 2 สภ.ปทุมรัตต์ ต าบลบัวแดง 480,000            บาท

อ าเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 งาน

(1.12) ปรับปรุงบ้านพัก (เด่ียว 1 หลัง) หลังท่ี 1 สภ.ดงคร่ังใหญ่ 482,000            บาท

ต าบลดงคร่ังน้อย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 1 งาน

(1.13) ปรับปรุงเรือนแถวชั นประทวน - รอง สว. หลังท่ี 1 499,800            บาท

สภ.อาจสามารถ ต าบลอาจสามารถ อ าเภออาจสามารถ  

จังหวัดร้อยเอ็ด 1 งาน

(1.14) ปรับปรุงเรือนแถวชั นประทวน - รอง สว. หลังท่ี 2 499,800            บาท

สภ.อาจสามารถ ต าบลอาจสามารถ อ าเภออาจสามารถ 

จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง
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ต ารวจภูธรภาค 4 (ภ.4)

โครงการ ปฏิรูประบบงานต ารวจ 

 - กิจกรรม การปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมาย 31,760,400       บาท

1. งบด าเนินงาน 31,760,400       บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 31,760,400       บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน 31,760,400       บาท

1.1.2 ค่าใช้สอย 31,760,400       บาท

(2) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม 31,760,400        บาท
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ต ารวจภูธรภาค 4 (ภ.4)

โครงการ สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด

 - กิจกรรม การสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้าหมายระดับ 33,300,840       บาท

   โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า

1. งบรายจ่ายอ่ืน 33,300,840       บาท

1) ค่าใช้จ่ายโครงการการศึกษาเพ่ือต่อต้านการใช้ยาเสพติด 20,280,000        บาท

ในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย)

2) ค่าใช้จ่ายโครงการต ารวจประสานโรงเรียน 1,176,840          บาท

3) ค่าใช้จ่ายโครงการด าเนินงานชุมชนย่ังยืน เพ่ือแก้ไขปัญหา 11,844,000        บาท

ยาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ
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ต ารวจภูธรภาค 4 (ภ.4)

โครงการ ปราบปรามการค้ายาเสพติด

 - กิจกรรม การสกัดกั น ปราบปราม การผลิต การค้ายาเสพติด 27,068,970       บาท

2. งบรายจ่ายอ่ืน 27,068,970       บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการปราบปรามนักค้ายาเสพติดและสกัดกั น 27,068,970        บาท

การน าเข้า - ส่งออกยาเสพติด
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22 764,870,150     บาท

1. แผนงาน บุคลากรภาครัฐ 424,000           บาท

 - รายการ บุคลากรภาครัฐ 424,000            บาท

2. โครงการ การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 8,312,300         บาท

 - กิจกรรม การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์ 8,312,300          บาท

         และพระบรมวงศานุวงศ์

3. โครงการ การบังคับใช้กฎหมาย อ านวยความยุติธรรม และบริการประชาชน 438,513,180     บาท

 - กิจกรรม การรักษาความปลอดภัยและให้บริการ 4,225,400          บาท

         แก่นักท่องเท่ียว

 - กิจกรรม การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกัน 4,145,000          บาท

   อาชญากรรม

 - กิจกรรม การบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน 427,555,780      บาท

 - กิจกรรม การผลิตและฝึกอบรมต ารวจ 2,587,000          บาท

4. ผลผลิต การรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงภายในประเทศ 2,464,800         บาท

 - กิจกรรม การป้องกัน ปราบปราม สืบสวนผู้ผลิต 2,464,800          บาท

       และผู้ค้ายาเสพติด

5. โครงการ ปฏิรูประบบงานต ารวจ 255,871,200     บาท

 - กิจกรรม การบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านสวัสดิการ 233,144,000      บาท

   ท่ีพักอาศัย

 - กิจกรรม การปฏิรูประบบงานสอบสวนและ 22,727,200        บาท

   การบังคับใช้กฎหมาย

6. โครงการ สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด 18,121,530       บาท

 - กิจกรรม การสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้าหมายระดับ 18,121,530        บาท

   โรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า

7. โครงการ ปราบปรามการค้ายาเสพติด 41,163,140       บาท

 - กิจกรรม การสกัดกั น ปราบปราม การผลิต 41,163,140        บาท

   การค้ายาเสพติด

ต ารวจภูธรภาค 5 (ภ.5)
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ต ารวจภูธรภาค 5 (ภ.5)

แผนงาน บุคลากรภาครัฐ

 - รายการ บุคลากรภาครัฐ 424,000           บาท

1. งบบุคลากร 424,000           บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 424,000           บาท

(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ   384,900            บาท

(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพนักงานราชการ  39,100              บาท
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ต ารวจภูธรภาค 5 (ภ.5)

โครงการ การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์

 - กิจกรรม การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 8,312,300         บาท

1. งบด าเนินงาน 8,312,300         บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 8,312,300         บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน 8,312,300         บาท

 1.1.2 ค่าใช้สอย 7,491,200         บาท

(2) ค่าเบ้ียเล้ียง ท่ีพัก และพาหนะ 2,291,200          บาท

(2.1) ค่าเบ้ียเล้ียง ท่ีพักและพาหนะต ารวจ 2,291,200          บาท

(7) เงินรางวัลเจ้าหน้าท่ีต ารวจเพ่ือการถวายอารักขาฯ 5,200,000          บาท

 1.1.3 ค่าวัสดุ 821,100           บาท

(11) วัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 821,100            บาท
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ต ารวจภูธรภาค 5 (ภ.5)

โครงการ การบังคับใช้กฎหมาย อ านวยความยุติธรรม และบริการประชาชน

 - กิจกรรม การรักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่นักท่องเท่ียว 4,225,400         บาท

1. งบด าเนินงาน 4,225,400         บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 4,225,400         บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน 4,225,400         บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน 810,000           บาท

(1) ค่าอาหารท าการนอกเวลา 810,000            บาท

1.1.2 ค่าใช้สอย 1,425,600         บาท

(10) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพัก และพาหนะ 1,425,600          บาท

(10.1) ค่าเบี ยเลี ยงต ารวจ 1,425,600          บาท

1.1.3 ค่าวัสดุ 1,863,000         บาท

(40) วัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 1,863,000          บาท

1.1.4 งบแก้ปัญหาในภาพรวม 126,800           บาท
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ต ารวจภูธรภาค 5 (ภ.5)

โครงการ การบังคับใช้กฎหมาย อ านวยความยุติธรรม และบริการประชาชน

 - กิจกรรม การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม 4,145,000         บาท

4. งบรายจ่ายอ่ืน 4,145,000         บาท

11) โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกัน 2,385,000          บาท

อาชญากรรมระดับต าบล

14) โครงการต าบลตามแนวชายแดนมีความม่ันคงปลอดภัยในชีวิต 1,760,000          บาท

และทรัพย์สิน
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ต ารวจภูธรภาค 5 (ภ.5)

โครงการ การบังคับใช้กฎหมาย อ านวยความยุติธรรม และบริการประชาชน

 - กิจกรรม การบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน 427,555,780     บาท

1. งบด าเนินงาน 353,190,880     บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 328,746,280     บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน 328,746,280     บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน 128,703,880     บาท

(1) ค่าอาหารท าการนอกเวลา 93,290,580        บาท

(3) ค่าตอบแทนคุ้มครองพยาน 4,073,300          บาท

(3.1) ค่าตอบแทนพยาน 3,265,000          บาท

(3.2) ค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองพยาน 808,300            บาท

(4) ค่าตอบแทนนักจิตวิทยา 355,300            บาท

(5) ค่าตอบแทนเจ้าพนักงานท าการชันสูตรพลิกศพ 987,800            บาท

(6) ค่าตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา 29,996,900        บาท

1.1.2 ค่าใช้สอย 44,350,300       บาท

(10) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพัก และพาหนะ 28,443,900        บาท

(10.2) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพักและพาหนะต ารวจ 28,443,900        บาท

(11) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 3,978,100          บาท

(14) ค่าเช่าทรัพย์สิน 20,000              บาท

(14.1) ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 20,000              บาท

(15) ค่าจ้างเหมาบริการ 8,129,900          บาท

(15.1) ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด 8,129,900          บาท

(26) ค่าประกันภัยรถยนต์ราชการ 1,831,300          บาท

(27) ค่าใช้จ่ายในการส่งหมายเรียกพยาน 733,700            บาท

(28) ค่าสอบเทียบเคร่ืองมือตรวจวัดแอลกอฮอล์ (Calibration) 316,300            บาท

(29) ค่าซ่อมแซมเคร่ืองตรวจวัดแอลกอฮอล์ 897,100            บาท

1.1.3 ค่าวัสดุ 112,330,700     บาท

(39) วัสดุส านักงาน 1,672,200          บาท

(40) วัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 105,255,800      บาท

(48) วัสดุจราจร 991,400            บาท
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(51) วัสดุอาหาร 4,264,000          บาท

(65) วัสดุส าหรับเคร่ืองตรวจวัดแอลกอฮอล์ 147,300            บาท

1.1.4 งบแก้ปัญหาในภาพรวม 43,361,400       บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 24,444,600       บาท

2. งบลงทุน 62,594,100       บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 62,594,100       บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 26,434,900       บาท

2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 19,373,400       บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ท่ีมีรำคำต่อหน่วยต่ ำกว่ำ 1 ล้ำนบำท 19,373,400       บาท

(1.71) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 19,373,400        บาท

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) พร้อมชุดโปรแกรม

ระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และเคร่ืองคอมพิวเตอร์

โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน 

(OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ภ.5 ต าบลหนองหอย 

อ าเภอหนองหอย อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 423 ชุด

2.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 1,071,500         บาท

(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุท่ีมีรำคำต่อหน่วยต่ ำกว่ำ 1 ล้ำนบำท 1,071,500         บาท

(1.2) หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 1,000 KVA พร้อมอุปกรณ์ 855,600            บาท

อาคารท่ีท าการ ภ.จว.เชียงราย ต าบลริมกก อ าเภอเมืองเชียงราย

จังหวัดเชียงราย 1 ชุด

(1.3) หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 100 KVA พร้อมอุปกรณ์ 215,900            บาท

สภ.หมอกจ าแป๋ ต าบลหมอกจ าแป๋ อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 หม้อ

2.1.1.9 ครุภัณฑ์อ่ืนๆ 5,990,000         บาท

(9) ครุภัณฑ์พร้อมติดตั ง ประจ าอาคารห้องประชุม และห้องอาหาร 5,990,000          บาท

บรรจุคน 300 คน ภ.จว.เชียงใหม่ ต าบลท่าศาลา อ าเภอเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ 1 งาน
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2.1.2 ค่ำท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง 36,159,200       บาท

2.1.2.2 ค่ำก่อสร้ำงอำคำรท่ีท ำกำรและส่ิงก่อสร้ำงประกอบ 28,480,000       บาท

(7) อาคารท่ีท าการสถานีต ารวจ (ขนาดกลาง) กก.ปพ.บก.สส.ภ.5 28,480,000        บาท

ต าบลหนองหอย อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง

2.1.2.3 ค่ำปรับปรุงส่ิงก่อสร้ำงอ่ืน 79,200             บาท

(1) ค่าปรับปรุงก่อสร้างอ่ืนท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท 79,200             บาท

(1.12) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและประปา สภ.งอบ ต าบลงอบ 79,200              บาท

อ าเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 1 งาน

2.1.2.7 ค่าก่อสร้างอ่ืนๆ 7,600,000         บาท

(7) อาคารประชุมและสัมมนา 300 ท่ีน่ัง พร้อมครุภัณฑ์และส่วนประกอบ 7,600,000          บาท

ภ.จว.เชียงราย ต าบลริมกก อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 หลัง

วงเงินทั งสิ น 38,000,000        บาท

ปี 2566 ตั งงบประมาณ 7,600,000          บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 30,400,000        บาท

3. งบเงินอุดหนุน 200,000           บาท

3.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป 200,000           บาท

4) เงินอุดหนุนเงินรางวัล เงินสินบน ค่าใช้จ่ายในการสืบจับและค่าปลงศพ 200,000            บาท

4. งบรำยจ่ำยอ่ืน 11,570,800       บาท

3) โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลส าคัญ 4,936,000          บาท

6) ค่าใช้จ่ายของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการกระท าผิดในแม่น้ าโขง 6,634,800          บาท
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ต ารวจภูธรภาค 5 (ภ.5)

โครงการ การบังคับใช้กฎหมาย อ านวยความยุติธรรม และบริการประชาชน

 - กิจกรรม การผลิตและฝึกอบรมต ารวจ 2,587,000         บาท

1. งบด าเนินงาน 2,587,000         บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 1,823,900         บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน 1,823,900         บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน 42,000             บาท

42,000              บาท

1.1.2 ค่าใช้สอย 1,358,400         บาท

(10) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพัก และพาหนะ 1,201,500          บาท

(10.2) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพักและพาหนะต ารวจ 1,201,500          บาท

(12) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 47,800              บาท

(13) ค่าซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง 64,700              บาท

(15) ค่าจ้างเหมาบริการ 44,400              บาท

(15.2) ค่าจ้างเหมาอ่ืนๆ 44,400              บาท

1.1.3 ค่าวัสดุ 423,500           บาท

(39) วัสดุส านักงาน 18,800              บาท

(40) วัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 330,500            บาท

(41) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 2,900               บาท

(46) วัสดุคอมพิวเตอร์ 1,800               บาท

(49) วัสดุแบบพิมพ์ 13,000              บาท

(56) วัสดุงานบ้านงานครัว 18,000              บาท

(57) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 4,900               บาท

(58) วัสดุศึกษา 8,200               บาท

(59) วัสดุหนังสือ วารสาร และต ารา 9,800               บาท

(60) วัสดุการเกษตร 1,300               บาท

(61) วัสดุกีฬา 4,800               บาท

(62) วัสดุก่อสร้าง 2,600               บาท

(64) วัสดุเวชภัณฑ์ 6,900               บาท

(1) ค่าอาหารท าการนอกเวลา
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1.2 ค่าสาธารณูปโภค 763,100           บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 308,400            บาท

(2) ค่าประปา 376,400            บาท

(3) ค่าโทรศัพท์ 74,400              บาท

(4) ค่าไปรษณีย์ 3,900               บาท
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ต ารวจภูธรภาค 5 (ภ.5)

ผลผลิต การรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงภายในประเทศ

 - กิจกรรม การป้องกัน ปราบปราม สืบสวนผู้ผลิตและผู้ค้ายาเสพติด 2,464,800         บาท

2. งบด าเนินงาน 2,464,800         บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 2,464,800         บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน 2,464,800         บาท

2.1.2 ค่าใช้สอย 52,800             บาท

(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 52,800              บาท

2.1.3 ค่าวัสดุ 2,412,000         บาท

(31) วัสดุอุปกรณ์เลี ยงและช่วยฝึกสุนัข 2,412,000          บาท
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ต ารวจภูธรภาค 5 (ภ.5)

โครงการ ปฏิรูประบบงานต ารวจ

 - กิจกรรม การบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านสวัสดิการท่ีพักอาศัย 233,144,000     บาท

2. งบลงทุน 233,144,000     บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 233,144,000     บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 321,000           บาท

2.1.1.3 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 321,000           บาท

(1) ครุภัณฑ์ก่อสร้างท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 321,000           บาท

(1.1) หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 160 KVA พร้อมอุปกรณ์ 321,000            บาท

อาคารท่ีพักอาศัยแฟลต 5 ชั น 30 ครอบครัว สภ.ห้างฉัตร

ต าบลเวียงตาล อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 1 งาน

2.1.2 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 232,823,000     บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัยและส่ิงก่อสร้างประกอบ 230,334,000     บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัยและส่ิงก่อสร้างประกอบ 114,100,000     บาท

 ท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท 

(1.44) เรือนแถวชั นประทวน - รอง สว. 10 คูหา สภ.ทากาศ 9,500,000          บาท

ต าบลทาขุมเงิน อ าเภอแม่ทา จังหวัดล าพูน 1 หลัง

(1.45) เรือนแถวชั นประทวน - รอง สว. 10 คูหา สภ.แม่ทา 9,500,000          บาท

ต าบลทาสบเส้า อ าเภอแม่ทา จังหวัดล าพูน 1 หลัง

(1.46) เรือนแถวชั นประทวน - รอง สว. 10 คูหา สภ.บ่อเกลือ 9,600,000          บาท

ต าบลบ่อเกลือใต้ อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 1 หลัง

(1.47) เรือนแถวชั นประทวน - รอง สว. 10 คูหา สภ.แม่อาย 19,000,000        บาท

ต าบลแม่อาย อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 2 หลัง

(1.48) เรือนแถวชั นประทวน - รอง สว. 10 คูหา สภ.ฝาง 9,500,000          บาท

 ต าบลเวียง อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง

(1.49) เรือนแถวชั นประทวน - รอง สว. 10 คูหา สภ.ไชยปราการ 9,500,000          บาท

ต าบลหนองบัว อ าเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง

(1.50) เรือนแถวชั นประทวน - รอง สว. 10 คูหา สภ.จอมทอง 9,500,000          บาท

ต าบลบ้านหลวง อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง
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(1.51) เรือนแถวชั นประทวน - รอง สว. 10 คูหา สภ.แม่สรวย 9,500,000          บาท

ต าบลแม่สรวย อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 1 หลัง

(1.52) เรือนแถวชั นประทวน - รอง สว. 10 คูหา สภ.ป่าแดด 9,500,000          บาท

ต าบลป่าแดด อ าเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย 1 หลัง

(1.53) เรือนแถวชั นประทวน - รอง สว. 10 คูหา สภ.เทิง 9,500,000          บาท

ต าบลเวียง อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 1 หลัง

(1.54) เรือนแถวชั นประทวน - รอง สว. 10 คูหา สภ.เวียงแก่น 9,500,000          บาท

ต าบลม่วงยาย อ าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 1 หลัง

(25) แฟลต 5 ชั น 30 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) กก.ปพ.บก.สส.ภ.5 24,150,000        บาท

ต าบลหนองหอย อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง

(26) เรือนแถวสัญญาบัตร 10 คูหา ระดับ สว. - รอง ผกก. 11,500,000        บาท

กก.ปพ.บก.สส.ภ.5  ต าบลหนองหอย อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง

(27) แฟลต 5 ชั น 30 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) สภ.พาน 25,734,000        บาท

ต าบลเมืองพาน อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 1 หลัง

(28) แฟลต 5 ชั น 40 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) สภ.แม่ใจ 29,700,000        บาท

ต าบลเจริญราษฎร์ อ าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 1 หลัง

(29) แฟลต 5 ชั น 30 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน 25,150,000        บาท

ต าบลจองค า อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 หลัง

2.1.2.3 ค่ำปรับปรุงส่ิงก่อสร้ำงอ่ืน 2,489,000         บาท

(1) ค่ำปรับปรุงส่ิงก่อสร้ำงอ่ืนท่ีมีรำคำต่อหน่วยต่ ำกว่ำ 10 ล้ำนบำท 2,489,000         บาท

(1.5) ปรับปรุงเรือนแถวช้ันประทวน 4 คูหา จ านวน 3 หลัง 498,000            บาท

สภ.เฉลิมพระเกียรติ ต าบลห้วยโก๋น อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดน่าน 1 งาน

(1.6) ปรับปรุงเรือนแถวช้ันประทวนและพลต ารวจ 10 คูหา 499,000            บาท

 สภ.เรือง ต าบลเรือง อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 1 งาน 

(1.7) ปรับปรุงเรือนแถวช้ันประทวนและพลต ารวจ 10 คูหา 498,000            บาท

สภ.สันติสุข ต าบลป่าแลวหลวง อ าเภอสันติสุข 

จังหวัดน่าน 1 งาน
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(1.8) ปรับปรุงเรือนแถวช้ันประทวนและพลต ารวจ 498,000            บาท

ขนาด 10 คูหา ภ.จว.น่าน ต าบลในเวียง อ าเภอเมืองน่าน 

จังหวัดน่าน 1 งาน 

(1.9) ปรับปรุงเรือนแถวช้ันประทวนและพลต ารวจ 496,000            บาท

ขนาด 10 คูหา สภ.นาน้อย ต าบลนาน้อย อ าเภอนาน้อย 

จังหวัดน่าน 1 งาน 
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ต ารวจภูธรภาค 5 (ภ.5)

โครงการ ปฏิรูประบบงานต ารวจ

 - กิจกรรม กำรปฏิรูประบบงำนสอบสวนและกำรบังคับใช้กฎหมำย 22,727,200       บาท

1. งบด าเนินงาน 22,727,200       บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 22,727,200       บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน 22,727,200       บาท

1.1.2 ค่าใช้สอย 22,727,200       บาท

(2) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม 22,727,200        บาท
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ต ำรวจภูธรภำค 5 (ภ.5)

โครงกำร สร้ำงภูมิคุ้มกันและป้องกันยำเสพติด

  - กิจกรรม การสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้าหมายระดับ 18,121,530       บาท

   โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า

4. งบรำยจ่ำยอ่ืน 18,121,530       บาท

1) ค่าใช้จ่ายโครงการการศึกษาเพ่ือต่อต้านการใช้ยาเสพติด 9,906,000          บาท

ในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย)

2) ค่าใช้จ่ายโครงการต ารวจประสานโรงเรียน 742,530            บาท

3) ค่าใช้จ่ายโครงการด าเนินงานชุมชนย่ังยืน เพ่ือแก้ไขปัญหา 7,473,000          บาท

ยาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ



221

ต ารวจภูธรภาค 5 (ภ.5)

โครงการ ปราบปรามการค้ายาเสพติด

 - กิจกรรม การสกัดกั น ปราบปราม การผลิต การค้ายาเสพติด 41,163,140       บาท

3. งบรำยจ่ำยอ่ืน 41,163,140       บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการปราบปรามนักค้ายาเสพติดและสกัดก้ัน 41,163,140        บาท

การน าเข้า - ส่งออกยาเสพติด
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23 ต ารวจภูธรภาค 6 (ภ.6) 549,577,260     บาท

1. โครงการ การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 5,355,500 บาท

 - กิจกรรม การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์ 5,355,500 บาท

   และพระบรมวงศานุวงศ์

2. โครงการ การบังคับใช้กฎหมาย อ านวยความยุติธรรมและบริการประชาชน 377,389,520 บาท

 - กิจกรรม การรักษาความปลอดภัยและให้บริการ 4,225,400 บาท

   แก่นักท่องเท่ียว

 - กิจกรรม การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกัน 3,261,000 บาท

  อาชญากรรม

 - กิจกรรม การบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน 363,020,020 บาท

 - กิจกรรม การผลิตและฝึกอบรมต ารวจ 6,883,100          บาท

3. ผลผลิต การรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงภายในประเทศ 7,532,710 บาท

 - กิจกรรม การป้องกัน ปราบปรามสืบสวนผู้ผลิต  7,532,710 บาท

   และผู้ค้ายาเสพติด

4. โครงการ ปฏิรูประบบงานต ารวจ 125,853,100     บาท

 - กิจกรรม การบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านสวัสดิการ 103,678,000 บาท

   ท่ีพักอาศัย

 - กิจกรรม การปฏิรูประบบงานสอบสวนและ 22,175,100 บาท

   การบังคับใช้กฎหมาย

5. โครงการ สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด 21,713,530 บาท

 - กิจกรรม การสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้าหมายระดับ 21,713,530 บาท

   โรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า

6. โครงการ ปราบปรามการค้ายาเสพติด 11,732,900       บาท

 - กิจกรรม การสกัดกั น ปราบปราม การผลิต 11,732,900 บาท

   การค้ายาเสพติด
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ต ารวจภูธรภาค 6 (ภ.6)

โครงการ การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์

 - กิจกรรม การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 5,355,500         บาท

1. งบด าเนินงาน 5,355,500         บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 5,355,500         บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน 5,355,500         บาท

1.1.2 ค่าใช้สอย 5,238,200         บาท

(2) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพัก และพาหนะ 2,118,200          บาท

(2.1) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพักและพาหนะต ารวจ 2,118,200          บาท

(7) เงินรางวัลเจ้าหน้าท่ีต ารวจเพ่ือการถวายอารักขาฯ 3,120,000          บาท

1.1.3 ค่าวัสดุ 117,300           บาท

(11) วัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 117,300            บาท
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ต ารวจภูธรภาค 6 (ภ.6)

โครงการ การบังคับใช้กฎหมาย อ านวยความยุติธรรม และบริการประชาชน 

 - กิจกรรม การรักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่นักท่องเท่ียว 4,225,400         บาท

1. งบด าเนินงาน 4,225,400         บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 4,225,400         บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน 4,225,400         บาท

 1.1.1 ค่าตอบแทน 810,000           บาท

(1) ค่าอาหารท าการนอกเวลา 810,000            บาท

 1.1.2 ค่าใช้สอย 1,425,600         บาท

(10) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพัก และพาหนะ 1,425,600          บาท

(10.1) ค่าเบี ยเลี ยงต ารวจ 1,425,600          บาท

 1.1.3 ค่าวัสดุ 1,863,000         บาท

(40) วัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 1,863,000          บาท

 1.1.4 งบแก้ปัญหาในภาพรวม 126,800           บาท
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ต ารวจภูธรภาค 6 (ภ.6)

โครงการ การบังคับใช้กฎหมาย อ านวยความยุติธรรม และบริการประชาชน 

 - กิจกรรม การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม 3,261,000         บาท

5. งบรายจ่ายอ่ืน 3,261,000         บาท

11) โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน 2,205,000          บาท

ในการป้องกันอาชญากรรมระดับต าบล

14) โครงการต าบลตามแนวชายแดนมีความม่ันคง 1,056,000          บาท

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
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ต ารวจภูธรภาค 6 (ภ.6)

โครงการ การบังคับใช้กฎหมาย อ านวยความยุติธรรม และบริการประชาชน 

 - กิจกรรม การบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน 363,020,020     บาท

1. งบด าเนินงาน 342,551,620     บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 317,340,520     บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน 317,340,520     บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน 123,781,820     บาท

(1) ค่าอาหารท าการนอกเวลา 91,862,820        บาท

(3) ค่าตอบแทนคุ้มครองพยาน 2,697,400          บาท

(3.1) ค่าตอบแทนพยาน 2,163,800          บาท

(3.2) ค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองพยาน 533,600            บาท

(4) ค่าตอบแทนนักจิตวิทยา 234,900            บาท

(5) ค่าตอบแทนเจ้าพนักงานท าการชันสูตรพลิกศพ 653,200            บาท

(6) ค่าตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา 28,333,500        บาท

1.1.2 ค่าใช้สอย 41,968,800       บาท

(10) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพัก และพาหนะ 25,843,800        บาท

(10.2) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพักและพาหนะต ารวจ 25,843,800        บาท

(11) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 3,888,900          บาท

(14) ค่าเช่าทรัพย์สิน 20,000              บาท

(14.1) ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 20,000              บาท

(15) ค่าจ้างเหมาบริการ 8,685,700          บาท

(15.1) ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด 8,685,700          บาท

(26) ค่าประกันภัยรถยนต์ราชการ 1,831,300          บาท

(27) ค่าใช้จ่ายในการส่งหมายเรียกพยาน 485,700            บาท

(28) ค่าสอบเทียบเคร่ืองมือตรวจวัดแอลกอฮอล์ (Calibration) 316,300            บาท

(29) ค่าซ่อมแซมเคร่ืองตรวจวัดแอลกอฮอล์ 897,100            บาท

1.1.3 ค่าวัสดุ 109,393,400     บาท

(39) วัสดุส านักงาน 1,657,900          บาท

(40) วัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 103,665,200      บาท

(48) วัสดุจราจร 977,600            บาท
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(51) วัสดุอาหาร 3,036,800          บาท

(65) วัสดุส าหรับเคร่ืองตรวจวัดแอลกอฮอล์ 55,900              บาท

 1.1.4 งบแก้ปัญหาในภาพรวม 42,196,500       บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 25,211,100       บาท

2. งบลงทุน 13,300,400       บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 13,300,400       บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 790,400           บาท

2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 790,400           บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 790,400           บาท

(1.54) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน   790,400            บาท

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ ว) พร้อมชุดโปรแกรม

ระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และ

เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งาน

ประเภทติดตั งมาจากโรงงาน (OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิ

ถูกต้องตามกฎหมาย ภ.6 ต าบลมะตูม 

อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 38 เคร่ือง

2.1.2 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 12,510,000       บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารท่ีท าการและส่ิงก่อสร้างประกอบ 12,510,000       บาท

(6) อาคารท่ีท าการสถานีต ารวจ (ขนาดเล็ก) 12,510,000        บาท

สภ.ย่านยาว (ทดแทน) ต าบลย่านยาว 

อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 1 หลัง

3. งบเงินอุดหนุน 200,000           บาท

3.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป 200,000           บาท

4) เงินอุดหนุนเงินรางวัล เงินสินบน ค่าใช้จ่ายในการสืบจับและค่าปลงศพ 200,000            บาท

4. งบรายจ่ายอ่ืน 6,968,000         บาท

3) โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลส าคัญ 6,968,000          บาท



229

ต ารวจภูธรภาค 6 (ภ.6)

โครงการ การบังคับใช้กฎหมาย อ านวยความยุติธรรมและบริการประชาชน 

 - กิจกรรม การผลิตและฝึกอบรมต ารวจ 6,883,100         บาท

1. งบด าเนินงาน 1,783,100         บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 799,800           บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน 799,800           บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน 42,000             บาท

(1) ค่าอาหารท าการนอกเวลา 42,000              บาท

1.1.2 ค่าใช้สอย 392,900           บาท

(10) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพัก และพาหนะ 236,000            บาท

(10.2) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพักและพาหนะต ารวจ 236,000            บาท

(12) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 47,800              บาท

(13) ค่าซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง 64,700              บาท

(15) ค่าจ้างเหมาบริการ 44,400              บาท

 (15.2) ค่าจ้างเหมาอ่ืน ๆ 44,400              บาท

1.1.3 ค่าวัสดุ 364,900           บาท

(39) วัสดุส านักงาน 18,800              บาท

(40) วัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 271,900            บาท

(41) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 2,900               บาท

(46) วัสดุคอมพิวเตอร์ 1,800               บาท

(49) วัสดุแบบพิมพ์ 13,000              บาท

(56) วัสดุงานบ้านงานครัว 18,000              บาท

(57) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 4,900               บาท

(58) วัสดุศึกษา 8,200               บาท

(59) วัสดุหนังสือ วารสาร และต ารา 9,800               บาท

(60) วัสดุการเกษตร 1,300               บาท

(61) วัสดุกีฬา 4,800               บาท

(62) วัสดุก่อสร้าง 2,600               บาท

(64) วัสดุเวชภัณฑ์ 6,900               บาท
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1.2 ค่าสาธารณูปโภค 983,300           บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 555,700            บาท

(2) ค่าประปา 346,700            บาท

(3) ค่าโทรศัพท์ 77,000              บาท

(4) ค่าไปรษณีย์ 3,900               บาท

2. งบลงทุน 5,100,000         บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 5,100,000         บาท

2.1.2 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 5,100,000         บาท

2.1.2.3 ค่าปรับปรุงส่ิงก่อสร้างอ่ืน 5,100,000         บาท

(1) ค่าปรับปรุงส่ิงก่อสร้างอ่ืนท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท 5,100,000         บาท

(1.1) ปรับปรุงถนนรอบ ศฝร.ภ.6 ต าบลนครสวรรค์ตก 4,600,000          บาท

อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 งาน

(1.2) ปรับปรุงพื นกระเบื องหน้าห้องเรียน อาคารเรียนรวม 500,000            บาท

ศฝร.ภ.6 ต าบลนครสวรรค์ตก อ าเภอเมืองนครสวรรค์ 

จังหวัดนครสวรรค์ 1 งาน
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ต ารวจภูธรภาค 6 (ภ.6)

ผลผลิต การรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงภายในประเทศ

 - กิจกรรม การป้องกัน ปราบปราม สืบสวนผู้ผลิตและผู้ค้ายาเสพติด 7,532,710         บาท

1. งบด าเนินงาน 7,532,710         บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 7,532,710         บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน 7,532,710         บาท

 1.1.1 ค่าตอบแทน 7,185,910         บาท

(9) ค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ 7,185,910          บาท

ส าหรับด่านตรวจ/จุดตรวจ

 1.1.2 ค่าใช้สอย 52,800             บาท

(11) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 52,800              บาท

 1.1.4 งบแก้ปัญหาในภาพรวม 294,000           บาท
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ต ารวจภูธรภาค 6 (ภ.6)

โครงการ ปฏิรูประบบงานต ารวจ

 -  กิจกรรม การบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านสวัสดิการท่ีพักอาศัย 103,678,000     บาท

2. งบลงทุน 103,678,000     บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 103,678,000     บาท

2.1.2 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 103,678,000     บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัยและส่ิงก่อสร้างประกอบ 77,436,000       บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัยและส่ิงก่อสร้างประกอบท่ีมี 57,000,000       บาท

ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท

(1.5) เรือนแถวชั นประทวน - รอง สว. 10 คูหา 19,000,000        บาท

ภ.จว.เพชรบูรณ์ (ทดแทน) ต าบลสะเดียง 

อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 2 หลัง

(1.6) เรือนแถวชั นประทวน - รอง สว. 10 คูหา สภ.สามเงา 9,500,000          บาท

(ทดแทน) ต าบลสามเงา อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 1 หลัง

(1.7) เรือนแถวชั นประทวน - รอง สว. 10 คูหา สภ.ไทรย้อย 9,500,000          บาท

(ทดแทน) ต าบลไทรย้อย อ าเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 1 หลัง

(1.8) เรือนแถวชั นประทวน - รอง สว. 10 คูหา สภ.หนองฉาง 9,500,000          บาท

ต าบลหนองฉาง อ าเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 1 หลัง

(1.9) เรือนแถวชั นประทวน - รอง สว. 10 คูหา สภ.นิคมเขาบ่อแก้ว 9,500,000          บาท

ต าบลนิคมเขาบ่อแก้ว อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 หลัง

(3) เรือนแถวชั นประทวน - รอง สว. 10 คูหา สภ.พญาแมน (ทดแทน) 10,218,000        บาท

ต าบลพญาแมน อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 หลัง

(5) เรือนแถวชั นประทวน - รอง สว. 10 คูหา สภ.ด่านแม่ค ามัน 10,218,000        บาท

(ทดแทน) ต าบลด่านแม่ค ามัน อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 หลัง

2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารท่ีพักอาศัยและส่ิงก่อสร้างประกอบ 26,242,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารท่ีพักอาศัยและส่ิงก่อสร้างประกอบท่ีมี 11,242,000 บาท

ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท   

(1.1) ปรับปรุงเรือนแถวชั นประทวน - รอง สว. 10 คูหา 2,411,000 บาท

สภ.อุ้มผาง ต าบลอุ้มผาง อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 1 งาน

(1.2) ปรับปรุงเรือนแถวชั นประทวน - รอง สว. 10 คูหา 4,156,000 บาท

สภ.บางลาย ต าบลบางลาย อ าเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 1 งาน
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(1.4) ปรับปรุงเรือนแถวชั นประทวน - รอง สว. 10 คูหา 1,600,000 บาท

สภ.แม่ท้อ ต าบลแม่ท้อ อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 งาน

(1.5) ปรับปรุงเรือนแถวชั นประทวน - รอง สว. 10 คูหา 500,000 บาท

สภ.วังเจ้า ต าบลเชียงทอง อ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก 1 งาน

(1.15) ปรับปรุงเรือนแถวชั นประทวน - รอง สว. 10 คูหา 2,575,000 บาท

สภ.บึงสามพัน ต าบลซับสมอทอด อ าเภอบึงสามพัน 

จังหวัดเพชรบูรณ์ 2 งาน

(2) ปรับปรุงอาคารท่ีพักอาศัย (แฟลต) ภ.จว.นครสวรรค์  15,000,000        บาท

ต าบลนครสวรรค์ตก อ าเภอเมืองนครสวรรค์ 

จังหวัดนครสวรรค์ 1 งาน
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ต ารวจภูธรภาค 6 (ภ.6)

 โครงการ ปฏิรูประบบงานต ารวจ

 -  กิจกรรม การปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมาย 22,175,100       บาท

1. งบด าเนินงาน 22,175,100       บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 22,175,100       บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน 22,175,100       บาท

 1.1.2 ค่าใช้สอย 22,175,100       บาท

(2) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม 22,175,100        บาท
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ต ารวจภูธรภาค 6 (ภ.6)

โครงการ สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด

 - กิจกรรม การสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้าหมายระดับ 21,713,530       บาท

   โรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า

1. งบรายจ่ายอ่ืน 21,713,530       บาท

1) ค่าใช้จ่ายโครงการการศึกษาเพ่ือต่อต้านการใช้ยาเสพติด 14,118,000        บาท

ในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย)

2) ค่าใช้จ่ายโครงการต ารวจประสานโรงเรียน 686,530            บาท

3) ค่าใช้จ่ายโครงการด าเนินงานชุมชนย่ังยืน เพ่ือแก้ไขปัญหา 6,909,000          บาท

ยาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ
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ต ารวจภูธรภาค 6 (ภ.6)

โครงการ ปราบปรามการค้ายาเสพติด

 - กิจกรรม การสกัดกั น ปราบปราม การผลิต การค้ายาเสพติด 11,732,900       บาท

2. งบรายจ่ายอ่ืน 11,732,900       บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการปราบปรามนักค้ายาเสพติดและสกัดกั น 11,732,900        บาท

การน าเข้า - ส่งออกยาเสพติด
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24 ต ารวจภูธรภาค 7 (ภ.7) 535,849,440     บาท

1. โครงการ การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 11,773,300       บาท

 - กิจกรรม การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์ 11,773,300        บาท

   และพระบรมวงศานุวงศ์

2. โครงการ การบังคับใช้กฎหมาย อ านวยความยุติธรรม และบริการประชาชน 407,265,980     บาท

 - กิจกรรม การรักษาความปลอดภัยและให้บริการ 6,103,300          บาท

   แก่นักท่องเท่ียว

 - กิจกรรม การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกัน 2,792,000          บาท

   อาชญากรรม

 - กิจกรรม การบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน 395,220,380      บาท

 - กิจกรรม การผลิตและฝึกอบรมต ารวจ 3,150,300          บาท

3. ผลผลิต การรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงภายในประเทศ 7,241,880         บาท

 - กิจกรรม การป้องกัน ปราบปราม สืบสวนผู้ผลิต 7,241,880          บาท

  และผู้ค้ายาเสพติด

4. โครงการ ปฏิรูประบบงานต ารวจ 86,507,400       บาท

 - กิจกรรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านสวัสดิการ 69,161,300        บาท

   ท่ีพักอาศัย

 - กิจกรรม การปฏิรูประบบงานสอบสวนและการ 17,346,100        บาท

   บังคับใช้กฎหมาย

5. โครงการ สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด 13,891,280       บาท

 - กิจกรรม การสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้าหมายระดับ 13,891,280        บาท

   โรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า

6. โครงการ ปราบปรามการค้ายาเสพติด 9,169,600         บาท

 - กิจกรรม การสกัดกั น ปราบปราม การผลิต 9,169,600          บาท

   การค้ายาเสพติด
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ต ารวจภูธรภาค 7 (ภ.7)

โครงการ การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์

 - กิจกรรม การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 11,773,300       บาท

1. งบด าเนินงาน 11,773,300       บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 11,773,300       บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน 11,773,300       บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน 3,853,400         บาท

(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 3,853,400          บาท

1.1.2 ค่าใช้สอย 7,568,000         บาท

(2) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพัก และพาหนะ 2,368,000          บาท

(2.1) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพักและพาหนะต ารวจ 2,368,000          บาท

(7) เงินรางวัลเจ้าหน้าท่ีต ารวจเพ่ือการถวายอารักขา ฯ 5,200,000          บาท

1.1.3 ค่าวัสดุ 351,900           บาท

(11) วัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 351,900            บาท
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ต ารวจภูธรภาค 7 (ภ.7)

โครงการ การบังคับใช้กฎหมาย อ านวยความยุติธรรม และบริการประชาชน

 - กิจกรรม การรักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่นักท่องเท่ียว 6,103,300         บาท

1. งบด าเนินงาน 6,103,300         บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 6,103,300         บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน 6,103,300         บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน 1,170,000         บาท

(1) ค่าอาหารท าการนอกเวลา 1,170,000          บาท

1.1.2 ค่าใช้สอย 2,059,200         บาท

(10) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพัก และพาหนะ 2,059,200          บาท

(10.1) ค่าเบี ยเลี ยงต ารวจ 2,059,200          บาท

1.1.3 ค่าวัสดุ 2,691,000         บาท

(40) วัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 2,691,000          บาท

1.1.4 งบแก้ปัญหาในภาพรวม 183,100           บาท
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ต ารวจภูธรภาค 7 (ภ.7)

โครงการ การบังคับใช้กฎหมาย อ านวยความยุติธรรม และบริการประชาชน

 - กิจกรรม การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม 2,792,000         บาท

4. งบรายจ่ายอ่ืน 2,792,000         บาท

11) โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกัน 1,560,000          บาท

อาชญากรรมระดับต าบล

14) โครงการต าบลตามแนวชายแดนมีความม่ันคงปลอดภัย 1,232,000          บาท

ในชีวิตและทรัพย์สิน
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ต ารวจภูธรภาค 7 (ภ.7)

โครงการ การบังคับใช้กฎหมาย อ านวยความยุติธรรม และบริการประชาชน

 - กิจกรรม การบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน 395,220,380     บาท

1. งบด าเนินงาน 291,271,780     บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 269,679,680     บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน 269,679,680     บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน 108,091,580     บาท

(1) ค่าอาหารท าการนอกเวลา 73,934,580        บาท

(3) ค่าตอบแทนคุ้มครองพยาน 3,853,000          บาท

(3.1) ค่าตอบแทนพยาน 3,086,800          บาท

(3.2) ค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองพยาน 766,200            บาท

(4) ค่าตอบแทนนักจิตวิทยา 335,200            บาท

(5) ค่าตอบแทนเจ้าพนักงานท าการชันสูตรพลิกศพ 931,400            บาท

(6) ค่าตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา 29,037,400        บาท

1.1.2 ค่าใช้สอย 39,530,200       บาท

(10) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพัก และพาหนะ 24,926,200        บาท

(10.2) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพักและพาหนะต ารวจ 24,642,500        บาท

(11) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 3,030,700          บาท

(14) ค่าเช่าทรัพย์สิน 20,000              บาท

(14.1) ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 20,000              บาท

(15) ค่าจ้างเหมาบริการ 7,814,900          บาท 

(15.1) ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด 7,814,900          บาท

(26) ค่าประกันภัยรถยนต์ราชการ 1,831,300          บาท

(27) ค่าใช้จ่ายในการส่งหมายเรียกพยาน 693,700            บาท

(28) ค่าสอบเทียบเคร่ืองมือตรวจวัดแอลกอฮอล์ (Calibration) 316,300            บาท

(29) ค่าซ่อมแซมเคร่ืองตรวจวัดแอลกอฮอล์ 897,100            บาท

1.1.3 ค่าวัสดุ 88,440,000       บาท

(39) วัสดุส านักงาน 1,341,400          บาท

(40) วัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 80,635,900        บาท

(48) วัสดุจราจร 746,400            บาท
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(51) วัสดุอาหาร 4,186,100          บาท

(52) วัสดุอาหารส าเร็จรูป 1,207,500          บาท

(54) วัสดุอาหารและยาให้สุนัขและม้า 300,700            บาท

(65) วัสดุส าหรับเคร่ืองตรวจวัดแอลกอฮอล์ 22,000              บาท

1.1.4 งบแก้ปัญหาในภาพรวม 33,617,900       บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 21,592,100       บาท

2. งบลงทุน 99,274,600       บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์  ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 99,274,600       บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 54,983,000       บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 5,950,000         บาท

(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 5,950,000         บาท

(1.11) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ 5,950,000          บาท

ไม่ต่ ากว่ า 2,400 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 

110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิ ลแค็บ  บก.สส.ภ.7 

ต าบลพระปฐมเจดีย์ อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม  7 คัน 

2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 11,456,400       บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 2,704,000         บาท

(1.22) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 440,000            บาท

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ ว) บก.กค.ภ.7 

ต าบลพระปฐมเจดีย์ อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม   

20 เคร่ือง

(1.23) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับส านักงาน 408,000            บาท

(จอภาพแสดงขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ ว) 

ภ.จว.สุพรรณบุรี ต าบลสนามชัย อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี 

จังหวัดสุพรรณบุรี  24 เคร่ือง

(1.24) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 572,000            บาท

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ ว)  (ทดแทน) บก.อก.ภ.7 

ต าบลพระปฐมเจดีย์ อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 26 เคร่ือง  

(1.25) เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 3 kVA บก.อก.ภ.7 32,000              บาท

ต าบลพระปฐมเจดีย์ อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 เคร่ือง   
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(1.26) เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล บก.กค.ภ.7  22,000              บาท

ต าบลพระปฐมเจดีย์ อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 เคร่ือง

(1.27) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 1,230,000          บาท

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ ว) ภ.จว.เพชรบุรี 

ต าบลคลองกระแชง อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 41 เคร่ือง 

(12) ติดตั งระบบโครงข่ายอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ กล้องวงจรปิด 7,125,500          บาท

อาคารท่ีท าการ ภ.7 (แห่งใหม่) ต าบลพระปฐมเจดีย์ 

อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ

(13) ระบบคอมพิวเตอร์ห้องประชุมอาคารท่ีท าการ ภ.7 (แห่งใหม่) 1,626,900          บาท

ต าบลพระปฐมเจดีย์ อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ

2.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 9,696,600         บาท

(2) ระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video conference) 9,696,600          บาท

และโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมอาคารท่ีท าการ ภ.7 (แห่งใหม่) 

ต าบลพระปฐมเจดีย์ อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ

2.1.1.9 ครุภัณฑ์อ่ืน ๆ 27,880,000       บาท

(1) ครุภัณฑ์อ่ืน ๆ ท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 280,000           บาท

(1.1) สุนัขต ารวจ บก.สส.ภ.7 ต าบลพระปฐมเจดีย์  280,000            บาท

อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 7 ตัว

(4) ครุภัณฑ์ประจ าอาคารท่ีท าการต ารวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี 27,600,000        บาท

ภ.จว.กาญจนบุรี ต าบลท่ามะขาม อ าเภอเมืองกาญจนบุรี 

จังหวัดกาญจนบุรี 1 โครงการ

2.1.2 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 44,291,600       บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารท่ีท าการและส่ิงก่อสร้างประกอบ 43,114,600       บาท

(28) อาคารท่ีท าการต ารวจภูธรจังหวัด 5 ชั น (มีใต้ถุน) 10,588,800        บาท

พร้อมส่วนประกอบ ภ.จว.กาญจนบุรี ต าบลท่ามะขาม 

อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 หลัง

วงเงินทั งสิ น 44,420,000        บาท

ปี 2564 ตั งงบประมาณ 10,409,600 บาท

ปี 2565 ตั งงบประมาณ 23,421,600        บาท

 ปี 2566 ตั งงบประมาณ 10,588,800        บาท
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(29) อาคารท่ีท าการ ภ.7 (แห่งใหม่) พร้อมส่วนประกอบ 32,525,800        บาท

ต าบลพระปฐมเจดีย์ อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 งาน

วงเงินทั งสิ น 89,590,000        บาท

ปี 2564 ตั งงบประมาณ 19,021,400        บาท

ปี 2565 ตั งงบประมาณ 38,042,800        บาท

 ปี 2566 ตั งงบประมาณ 32,525,800        บาท

2.1.2.7 ค่าก่อสร้างอ่ืน ๆ 1,177,000        บาท

(1) ค่าก่อสร้างอ่ืน ๆ ท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท 1,177,000        บาท

(1.1) ติดตั งระบบไฟฟ้าแบบขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 678,000            บาท

พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า (อาคารหลังใหม่) สภ.ท่าม่วง  

ต าบลท่าม่วง อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 1 ระบบ  

(1.2) ห้องน  า - ห้องสุขา ในการบริการประชาชน สภ.โพรงมะเด่ือ 499,000            บาท

ต าบลโพรงมะเด่ือ อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 ห้อง

3. งบเงินอุดหนุน 200,000           บาท

3.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป 200,000           บาท

4) เงินอุดหนุนเงินรางวัล เงินสินบน ค่าใช้จ่ายในการสืบจับและค่าปลงศพ 200,000            บาท

4. งบรายจ่ายอ่ืน 4,474,000         บาท

3) โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลส าคัญ 4,474,000          บาท
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ต ารวจภูธรภาค 7 (ภ.7)

โครงการ การบังคับใช้กฎหมาย อ านวยความยุติธรรม และบริการประชาชน

 - กิจกรรม การผลิตและฝึกอบรมต ารวจ 3,150,300         บาท

1. งบด าเนินงาน 2,058,300         บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 964,600           บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน 964,600           บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน 42,000             บาท

(1) ค่าอาหารท าการนอกเวลา 42,000              บาท

1.1.2 ค่าใช้สอย 375,700           บาท

(10) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพัก และพาหนะ 218,800            บาท

(10.2) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพักและพาหนะต ารวจ 218,800            บาท

(12) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 47,800              บาท

(13) ค่าซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง 64,700              บาท

(15) ค่าจ้างเหมาบริการ 44,400              บาท

(15.2) ค่าจ้างเหมาอ่ืนๆ 44,400              บาท

1.1.3 ค่าวัสดุ 546,900           บาท

(39) วัสดุส านักงาน 18,800              บาท

(40) วัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 452,200            บาท

(41) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 2,900               บาท

(46) วัสดุคอมพิวเตอร์ 1,800               บาท

(49) วัสดุแบบพิมพ์ 13,000              บาท

(56) วัสดุงานบ้านงานครัว 18,000              บาท

(57) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 4,900               บาท

(58) วัสดุศึกษา 8,200               บาท

(59) วัสดุหนังสือ วารสาร และต ารา 9,800               บาท

(60) วัสดุการเกษตร 1,300               บาท

(61) วัสดุกีฬา 4,800               บาท

(62) วัสดุก่อสร้าง 2,600               บาท

(64) วัสดุเวชภัณฑ์ 8,600               บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 1,093,700         บาท
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(1) ค่าไฟฟ้า 607,500            บาท

(2) ค่าประปา 379,000            บาท

(3) ค่าโทรศัพท์ 103,300            บาท

(4) ค่าไปรษณีย์ 3,900               บาท

2. งบลงทุน 1,092,000         บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์  ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 1,092,000         บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 1,092,000         บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 1,092,000         บาท

(5) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ 1,092,000          บาท

ไม่ต่ ากว่า 3,000 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 

80 กิโลวัตต์ ศฝร.ภ.7 ต าบลพระปฐมเจดีย์ อ าเภอเมืองนครปฐม   

จังหวัดนครปฐม 1 คัน
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ต ารวจภูธรภาค 7 (ภ.7)

ผลผลิต การรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงภายในประเทศ

 - กิจกรรม การป้องกัน ปราบปราม สืบสวนผู้ผลิตและผู้ค้ายาเสพติด 7,241,880         บาท

1. งบด าเนินงาน 7,241,880         บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 7,241,880         บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน 7,241,880         บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน 6,660,880         บาท

(9) ค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ 6,660,880          บาท

ส าหรับด่านตรวจ/จุดตรวจ

1.1.2 ค่าใช้สอย 49,500             บาท

(11) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 49,500              บาท

1.1.3 ค่าวัสดุ 258,500           บาท

(39) วัสดุอุปกรณ์เลี ยงและช่วยฝึกสุนัข 258,500            บาท

1.1.4 งบแก้ปัญหาในภาพรวม 273,000           บาท
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ต ารวจภูธรภาค 7 (ภ.7)

โครงการ ปฏิรูประบบงานต ารวจ

 - กิจกรรม การบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านสวัสดิการท่ีพักอาศัย 69,161,300       บาท

2. งบลงทุน 69,161,300       บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 69,161,300       บาท

2.1.2 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 69,161,300       บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัยและส่ิงก่อสร้างประกอบ 69,027,800       บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัยและส่ิงก่อสร้างประกอบ 39,627,800       บาท

ท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท

(1.16) เรือนแถวชั นประทวน - รอง สว. 10 คูหา สภ.หนองหญ้าไซ  9,500,000          บาท

ต าบลหนองหญ้าไซ อ าเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี 1 หลัง

(1.17) เรือนแถวชั นประทวน - รอง สว. 10 คูหา  ภ.จว.ราชบุรี 19,000,000        บาท

ต าบลน  าพุ อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 2 หลัง

(1.18) บ้านพักระดับ ผกก. - รอง ผบก. สภ.กระตีบ 2,060,000          บาท

ต าบลสระพัฒนา อ าเภอก าแพงแสน  จังหวัดนครปฐม 1 หลัง

(1.19) บ้านพักระดับ สว. - รอง ผกก.(แบบแฝด) ภ.จว.ราชบุรี  6,940,000          บาท

ต าบลน  าพุ อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 2 หลัง 

(1.20) บ้านพักระดับ ผกก. - รอง ผบก. ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ 2,127,800          บาท

ต าบลอ่าวน้อย อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์  

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 หลัง

(22) แฟลต 5 ชั น 40 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) (ทดแทน) 29,400,000        บาท

ภ.จว.สมุทรสาคร ต าบลมหาชัย อ าเภอเมืองสมุทรสาคร 

จังหวัดสมุทรสาคร 1 หลัง 

2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารท่ีพักอาศัยและส่ิงก่อสร้างประกอบ 133,500           บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารท่ีพักอาศัยและส่ิงก่อสร้างประกอบ 133,500           บาท

ท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท

(1.22) ปรับปรุงบ้านพัก ผกก. สภ.บ้านลาด ต าบลคลองกระแชง 133,500            บาท

อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 งาน
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ต ารวจภูธรภาค 7 (ภ.7)

โครงการ ปฏิรูประบบงานต ารวจ

 - กิจกรรม การปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใช้กฏหมาย 17,346,100       บาท

1. งบด าเนินงาน 17,346,100       บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 17,346,100       บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน 17,346,100       บาท

1.1.2 ค่าใช้สอย 17,346,100       บาท

(2) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม 17,346,100        บาท
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ต ารวจภูธรภาค 7 (ภ.7)

โครงการ สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด

 - กิจกรรม การสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้าหมายระดับ 13,891,280       บาท

   โรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า

1. งบรายจ่ายอ่ืน 13,891,280       บาท

1) ค่าใช้จ่ายโครงการการศึกษาเพ่ือต่อต้านการใช้ยาเสพติด 8,517,600          บาท

ในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย)

2) ค่าใช้จ่ายโครงการต ารวจประสานโรงเรียน 485,680            บาท

3) ค่าใช้จ่ายโครงการด าเนินงานชุมชนย่ังยืน เพ่ือแก้ไขปัญหา 4,888,000          บาท

ยาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ
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ต ารวจภูธรภาค 7 (ภ.7)

โครงการ ปราบปรามการค้ายาเสพติด

 - กิจกรรม การสกัดกั น ปราบปราม การผลิต การค้ายาเสพติด 9,169,600         บาท

2. งบรายจ่ายอ่ืน 9,169,600         บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการปราบปรามนักค้ายาเสพติดและสกัดกั น 9,169,600          บาท

การน าเข้า - ส่งออกยาเสพติด
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25 ต ำรวจภูธรภำค 8 (ภ.8) 767,471,710     บำท

1. โครงกำร กำรถวำยควำมปลอดภัยพระมหำกษัตริย์และพระบรมวงศำนุวงศ์ 15,436,400       บำท

     - กิจกรรม การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และ 15,436,400        บาท

          พระบรมวงศานุวงศ์

2. โครงกำร กำรบังคับใช้กฎหมำย อ ำนวยควำมยุติธรรม และบริกำรประชำชน 686,549,380     บำท

     - กิจกรรม การรักษาความปลอดภัยและให้บริการ 5,164,300          บาท

          แก่นักท่องเท่ียว

      - กิจกรรม การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกัน 2,343,000          บาท

   อาชญากรรม

      - กิจกรรม การบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน 676,363,480      บาท

     - กิจกรรม การผลิตและฝึกอบรมต ารวจ 2,678,600          บาท

3. ผลผลิต กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยและควำมม่ันคงภำยในประเทศ 5,705,710         บำท

 - กิจกรรม การป้องกัน ปราบปราม สืบสวนผู้ผลิต 5,705,710          บาท

  และผู้ค้ายาเสพติด

4.  โครงกำร ปฏิรูประบบงำนต ำรวจ 33,604,800       บำท

     - กิจกรรม การบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านสวัสดิการ 16,090,000 บาท

   ท่ีพักอาศัย

     - กิจกรรม การปฏิรูประบบงานสอบสวนและ 17,514,800        บาท

   การบังคับใช้กฎหมาย

5.  โครงกำร สร้ำงภูมิคุ้มกันและป้องกันยำเสพติด 14,130,070       บำท

      - กิจกรรม การสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้าหมายระดับ 14,130,070        บาท

          โรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า

6. โครงกำร ปรำบปรำมกำรค้ำยำเสพติด 12,045,350       บำท

     - กิจกรรม การสกัดก้ัน ปราบปราม การผลิต 12,045,350        บาท

         การค้ายาเสพติด
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ต ำรวจภูธรภำค 8 (ภ.8)

โครงกำร กำรถวำยควำมปลอดภัยพระมหำกษัตริย์และพระบรมวงศำนุวงศ์

     - กิจกรรม กำรถวำยควำมปลอดภัยพระมหำกษัตริย์และพระบรมวงศำนุวงศ์ 15,436,400       บำท

1. งบด ำเนินงำน 6,195,400         บำท

1.1 ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 6,195,400         บำท

(1) รำยกำรไม่ผูกพัน 6,195,400         บำท

1.1.2 ค่ำใช้สอย 5,960,800         บำท

(2) ค่าเบ้ียเล้ียง ท่ีพัก และพาหนะ 2,060,800          บาท

(2.1) ค่าเบ้ียเล้ียง ท่ีพักและพาหนะต ารวจ 2,060,800          บาท

(7) เงินรางวัลเจ้าหน้าท่ีต ารวจเพ่ือการถวายอารักขาฯ 3,900,000          บำท

1.1.3 ค่ำวัสดุ 234,600           บำท

(11) วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 234,600            บาท

2. งบลงทุน 9,241,000         บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 9,241,000         บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 9,241,000         บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 9,241,000         บาท

(3) รถน่ังส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,500 ซีซี หรือก าลัง 3,732,000          บาท

เคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 160 กิโลวัตต์ ติดตั งเคร่ืองขยายเสียงพร้อม

สัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ไซเรน ขนาดก าลังไม่น้อยกว่า 100 วัตต์ พร้อม

สัญญาณไฟแดงชนิด LED ติดหลังคา ภ.8 ต าบลไม้ขาว อ าเภอถลาง 

จังหวัดภูเก็ต 2 คัน

(4) รถยนต์โดยสารขนาด 7 ท่ีน่ัง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 3,000 ซีซี 5,509,000          บาท

หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 200 กิโลวัตต์ ภ.จว.ภูเก็ต 

ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 คัน
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ต ำรวจภูธรภำค  8 (ภ.8)

โครงกำร กำรบังคับใช้กฎหมำย อ ำนวยควำมยุติธรรม และบริกำรประชำชน

     - กิจกรรม กำรรักษำควำมปลอดภัยและให้บริกำรแก่นักท่องเท่ียว 5,164,300         บำท

1. งบด ำเนินงำน 5,164,300         บำท

1.1 ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 5,164,300         บำท

(1) รำยกำรไม่ผูกพัน 5,164,300         บำท

1.1.1 ค่ำตอบแทน 2,732,400         บำท

(1) ค่าอาหารท าการนอกเวลา 990,000            บาท

(10) ค่าเบ้ียเล้ียง ท่ีพัก และพาหนะ 1,742,400          บาท

(10.1) ค่าเบ้ียเล้ียงต ารวจ 1,742,400          บาท

1.1.3 ค่ำวัสดุ 2,277,000         บำท

(37) วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 2,277,000          บาท

1.1.4 งบแก้ปัญหำในภำพรวม 154,900           บำท
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ต ำรวจภูธรภำค  8 (ภ.8)

โครงกำร กำรบังคับใช้กฎหมำย อ ำนวยควำมยุติธรรม และบริกำรประชำชน

     - กิจกรรม กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรป้องกันอำชญำกรรม 2,343,000         บำท

4. งบรำยจ่ำยอ่ืน 2,343,000         บำท

11) โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกัน 1,815,000          บาท

อาชญากรรมระดับต าบล

14) โครงการต าบลตามแนวชายแดนมีความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 528,000            บาท
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ต ำรวจภูธรภำค 8 (ภ.8)

โครงกำร กำรบังคับใช้กฎหมำย อ ำนวยควำมยุติธรรม และบริกำรประชำชน

     - กิจกรรม กำรบังคับใช้กฎหมำยและบริกำรประชำชน 676,363,480     บำท

1. งบด ำเนินงำน 293,484,680     บำท

1.1 ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 272,828,880     บำท

(1) รำยกำรไม่ผูกพัน 272,828,880     บำท

1.1.1 ค่ำตอบแทน 111,783,480     บำท

(1) ค่าอาหารท าการนอกเวลา 69,542,580        บาท

(3) ค่าตอบแทนคุ้มครองพยาน 5,590,700          บาท

(3.1) ค่าตอบแทนพยาน 4,477,500          บาท

(3.2) ค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองพยาน 1,113,200          บาท

(4) ค่าตอบแทนนักจิตวิทยา 487,600            บาท

(5) ค่าตอบแทนเจ้าพนักงานท าการชันสูตรพลิกศพ 1,351,500          บาท

(6) ค่าตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา 34,811,100        บาท

1.1.2 ค่ำใช้สอย 37,230,500       บำท

(10) ค่าเบ้ียเล้ียง ท่ีพัก และพาหนะ 22,794,100        บาท

(10.2) ค่าเบ้ียเล้ียง ท่ีพักและพาหนะต ารวจ 22,794,100        บาท

(11) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 3,089,800          บาท

(14) ค่าเช่าทรัพย์สิน 20,000              บาท

(14.1) ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 20,000              บาท

(15) ค่าจ้างเหมาบริการ 7,274,600          บาท

(15.1) ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด 7,274,600          บาท

(26) ค่าประกันภัยรถยนต์ราชการ 1,831,300          บาท

(27) ค่าใช้จ่ายในการส่งหมายเรียกพยาน 1,007,300          บาท

(28) ค่าสอบเทียบเคร่ืองมือตรวจวัดแอลกอฮอล์ (Calibration) 316,300            บาท

(29) ค่าซ่อมแซมเคร่ืองตรวจวัดแอลกอฮอล์ 897,100            บาท

1.1.3 ค่ำวัสดุ 90,547,000       บำท

(39) วัสดุส านักงาน 1,295,600          บาท

(40) วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 82,289,200        บาท

(48) วัสดุจราจร 772,500            บาท
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(51) วัสดุอาหาร 6,097,500          บาท

(65) วัสดุส าหรับเคร่ืองตรวจวัดแอลกอฮอล์ 92,200              บาท

1.1.4 งบแก้ปัญหำในภำพรวม 33,267,900       บำท

1.2 ค่ำสำธำรณูปโภค 20,655,800       บำท

2. งบลงทุน 377,086,800     บำท

2.1 ค่ำครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง 377,086,800     บำท

2.1.1 ค่ำครุภัณฑ์ 308,944,400     บำท

2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 308,944,400     บำท

(14) โครงการยกระดับมาตรฐานและเพ่ิมขีดความสามารถ 308,944,400      บาท

ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม การรักษาความปลอดภัย 

ในชีวิตและทรัพย์สินนักท่องเท่ียว การกวดขันวินัยจราจรเพ่ือลดอุบัติเหตุ 

ด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดอัจฉริยะ (Smart CCTV) 

ในพื นท่ีต ารวจภูธรภาค 8 ต าบลไม้ขาว 

อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 1 โครงการ

2.1.2 ค่ำท่ีดิน และส่ิงก่อสร้ำง 68,142,400       บำท

2.1.2.2 ค่ำก่อสร้ำงอำคำรท่ีท ำกำรและส่ิงก่อสร้ำงประกอบ 68,142,400       บำท

(14) อาคารท่ีท าการสถานีต ารวจ (ขนาดกลาง) สภ.บางขัน 23,004,900        บาท

ต าบลบ้านล านาว อ าเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง

(15) อาคารท่ีท าการสถานีต ารวจ (ขนาดกลาง)  สภ.ล าทับ 22,276,000        บาท

ต าบลล าทับ อ าเภอล าทับ จังหวัดกระบ่ี 1 หลัง

(16) อาคารท่ีท าการสถานีต ารวจ (ขนาดกลาง) สภ.ท่าแซะ 22,861,500        บาท

ต าบลท่าแซะ อ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 1 หลัง

3. งบเงินอุดหนุน 200,000           บำท

3.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป 200,000            บาท

 4) เงินอุดหนุนเงินรางวัล เงินสินบน ค่าใช้จ่ายในการสืบจับและค่าปลงศพ 200,000            บาท

4. งบรำยจ่ำยอ่ืน 5,592,000         บำท

3) โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลส าคัญ 5,592,000          บาท
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ต ำรวจภูธรภำค 8 (ภ.8)

โครงกำร กำรบังคับใช้กฎหมำย อ ำนวยควำมยุติธรรม และบริกำรประชำชน

     - กิจกรรม กำรผลิตและฝึกอบรมต ำรวจ 2,678,600         บำท

1. งบด ำเนินงำน 2,678,600         บำท

1.1 ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 1,254,800         บำท

(1) รำยกำรไม่ผูกพัน 1,254,800         บำท

1.1.1 ค่ำตอบแทน 42,000             บำท

(1) ค่าอาหารท าการนอกเวลา 42,000              บาท

1.1.2 ค่ำใช้สอย 856,500           บำท

(10) ค่าเบ้ียเล้ียง ท่ีพัก และพาหนะ 699,600            บาท

(10.2) ค่าเบ้ียเล้ียง ท่ีพักและพาหนะต ารวจ 699,600            บาท

(12) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 47,800              บาท

(13) ค่าซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง 64,700              บาท

(15) ค่าจ้างเหมาบริการ 44,400              บาท

(15.2) ค่าจ้างเหมาอ่ืนๆ 44,400              บาท

1.1.3 ค่ำวัสดุ 356,300           บำท

(39) วัสดุส านักงาน 18,800              บาท

(40) วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 263,400            บาท

(41) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 2,900               บาท

(46) วัสดุคอมพิวเตอร์ 1,800               บาท

(49) วัสดุแบบพิมพ์ 12,900              บาท

(56) วัสดุงานบ้านงานครัว 18,000              บาท

(57) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 4,900               บาท

(58) วัสดุศึกษา 8,200               บาท

(59) วัสดุหนังสือ วารสาร และต ารา 9,800               บาท

(60) วัสดุการเกษตร 1,300               บาท

(61) วัสดุกีฬา 4,800               บาท

(62) วัสดุก่อสร้าง 2,600               บาท

(64) วัสดุเวชภัณฑ์ 6,900               บาท
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1.2 ค่ำสำธำรณูปโภค 1,423,800         บำท

(1) ค่าไฟฟ้า 558,800            บาท

(2) ค่าประปา 783,600            บาท

(3) ค่าโทรศัพท์ 77,500              บาท

(4) ค่าไปรษณีย์ 3,900               บาท
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ต ำรวจภูธรภำค  8 (ภ.8)

ผลผลิต กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยและควำมม่ันคงภำยในประเทศ

     - กิจกรรม กำรป้องกัน ปรำบปรำม สืบสวนผู้ผลิตและผู้ค้ำยำเสพติด 5,705,710         บำท

1. งบด ำเนินงำน 5,705,710         บำท

1.1 ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 5,705,710         บำท

(1) รำยกำรไม่ผูกพัน 5,705,710         บำท

1.1.1 ค่ำตอบแทน 5,438,510         บำท

(9) ค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ 5,438,510          บาท

ส าหรับด่านตรวจ/จุดตรวจ

1.1.2 ค่ำใช้สอย 46,200             บำท

(11) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 46,200              บาท

1.1.4 งบแก้ปัญหำในภำพรวม 221,000           บำท
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ต ำรวจภูธรภำค  8 (ภ.8)

โครงกำร ปฏิรูประบบงำนต ำรวจ

     - กิจกรรม กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ด้ำนสวัสดิกำรท่ีพักอำศัย 16,090,000       บำท

2. งบลงทุน 16,090,000       บำท

2.1 ค่ำครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง 16,090,000       บำท

2.1.2 ค่ำท่ีดิน และส่ิงก่อสร้ำง 16,090,000       บำท

2.1.2.1 ค่ำก่อสร้ำงอำคำรท่ีพักอำศัยและส่ิงก่อสร้ำงประกอบ 16,090,000       บำท

(1) ค่ำก่อสร้ำงอำคำรท่ีพักอำศัยและส่ิงก่อสร้ำงประกอบ 16,090,000       บำท

ท่ีมีรำคำต่อหน่วยต่ ำกว่ำ 10 ล้ำนบำท

(1.41) เรือนแถวช้ันประทวน ภ.8 (10 คูหา) สภ.ปากน้ า ต าบลปากน้ า 5,490,000          บาท

อ าเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 หลัง

(1.42) เรือนแถวช้ันประทวน ภ.8 (10 คูหา) สภ.คุระบุรี ต าบลคุระ 10,600,000        บาท

อ าเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 2 หลัง
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ต ำรวจภูธรภำค  8 (ภ.8)

โครงกำร ปฏิรูประบบงำนต ำรวจ

     - กิจกรรม กำรปฏิรูประบบงำนสอบสวนและกำรบังคับใช้กฎหมำย 17,514,800       บำท

1. งบด ำเนินงำน 17,514,800       บำท

1.1 ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 17,514,800       บำท

(1) รำยกำรไม่ผูกพัน 17,514,800       บำท

1.1.2 ค่ำใช้สอย 17,514,800       บำท

(2) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม 17,514,800        บาท
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ต ำรวจภูธรภำค  8 (ภ.8)

โครงกำร สร้ำงภูมิคุ้มกันและป้องกันยำเสพติด

     - กิจกรรม กำรสร้ำงภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้ำหมำยระดับ 14,130,070       บำท

   โรงเรียนประถมศึกษำและมัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ

1. งบรำยจ่ำยอ่ืน 14,130,070       บำท

1) ค่าใช้จ่ายโครงการการศึกษาเพ่ือต่อต้านการใช้ยาเสพติด 7,878,000          บาท

ในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย)

2) ค่าใช้จ่ายโครงการต ารวจประสานโรงเรียน 565,070            บาท

3) ค่าใช้จ่ายโครงการด าเนินงานชุมชนย่ังยืน เพ่ือแก้ไขปัญหา 5,687,000          บาท

ยาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ
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ต ำรวจภูธรภำค  8 (ภ.8)

โครงกำร ปรำบปรำมกำรค้ำยำเสพติด

     - กิจกรรม กำรสกัดก้ัน ปรำบปรำม กำรผลิต กำรค้ำยำเสพติด 12,045,350       บำท

1.  งบรำยจ่ำยอ่ืน 12,045,350       บำท

(1) ค่าใช้จ่ายในการปราบปรามนักค้ายาเสพติดและสกัดก้ัน 12,045,350        บาท

การน าเข้า - ส่งออกยาเสพติด
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26 ต ารวจภูธรภาค 9 (ภ.9) 2,302,836,780   บาท

1. โครงการ เพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบ 1,597,108,500   บาท

   ในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้

 - กิจกรรม การเพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ 1,597,108,500    บาท

   ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้

2. โครงการ การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 5,714,400         บาท

 - กิจกรรม การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์ 5,714,400          บาท

   และพระบรมวงศานุวงศ์

3. โครงการ การบังคับใช้กฎหมาย อ านวยความยุติธรรม และบริการประชาชน 516,164,300     บาท

 - กิจกรรม การรักษาความปลอดภัยและให้บริการ 3,755,900          บาท

   แก่นักท่องเท่ียว

 - กิจกรรม การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกัน 2,594,000          บาท

   อาชญากรรม

 - กิจกรรม การบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน 506,166,300      บาท

 - กิจกรรม การผลิตและฝึกอบรมต ารวจ 3,648,100          บาท

4. ผลผลิต การรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงภายในประเทศ 7,536,080         บาท

 - กิจกรรม การป้องกัน ปราบปราม สืบสวนผู้ผลิต 7,536,080          บาท

  และผู้ค้ายาเสพติด

5. โครงการ ปฏิรูประบบงานต ารวจ 99,066,680       บาท

 - กิจกรรม การบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านสวัสดิการ 72,030,200        บาท

   ท่ีพักอาศัย

 - กิจกรรม การปฏิรูประบบงานสอบสวนและ 27,036,480        บาท

   การบังคับใช้กฎหมาย

6. โครงการ รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 50,233,400       บาท

 - กิจกรรม เพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัย 11,538,000        บาท

   ในพื นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้

 - กิจกรรม เพ่ิมประสิทธิภาพก าลังพลและพัฒนา 38,695,400        บาท

   คุณภาพชีวิตของข้าราชการต ารวจในพื นท่ี

   จังหวัดชายแดนภาคใต้
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7. โครงการ สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด 17,087,220       บาท

 - กิจกรรม การสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้าหมายระดับ 17,087,220        บาท

   โรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า

8. โครงการ ปราบปรามการค้ายาเสพติด 9,926,200         บาท

 - กิจกรรม การสกัดกั น ปราบปราม การผลิต 9,926,200          บาท

   การค้ายาเสพติด
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ต ารวจภูธรภาค 9 (ภ.9)

โครงการ เพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้

 - กิจกรรม การเพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขต 1,597,108,500   บาท

   จังหวัดชายแดนภาคใต้

1. งบด าเนินงาน 867,999,200     บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 864,342,500     บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน 864,342,500     บาท

1.1.1 ค่าใช้สอย 829,813,500     บาท

(1) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพัก และพาหนะ 730,754,900      บาท

(1.1) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพักและพาหนะต ารวจ 730,754,900      บาท

(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 2,638,200          บาท

(3) ค่าเช่าทรัพย์สิน 75,700              บาท

(3.1) ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 75,700              บาท

(4) ค่าจ้างเหมาบริการ 3,582,300          บาท

(4.1) ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด 3,582,300          บาท

(5) ค่าบ ารุงรักษาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์ CCTV 4,480,800          บาท

(6) ค่ารับรองและพิธีการ 200,500            บาท

(6.1) ค่ารับรอง 200,500            บาท

(7) ค่าใช้จ่ายในการส่งหมายเรียกพยาน 110,300            บาท

(8) ค่าใช้จ่ายในการฝึกยุทธวิธีต ารวจ 17,219,100        บาท

(9) ค่าปฏิบัติงานด้านการข่าว 43,423,600        บาท

(10) ค่าบ ารุงรักษาเคร่ืองมือตรวจจับสัญญาณโทรศัพท์ระบบแอคทีฟ 14,955,100        บาท

(11) ค่าซ่อมบ ารุงเคร่ืองรบกวนสัญญาณการจุดระเบิดด้วย DTMF 12,373,000        บาท

1.1.2 ค่าวัสดุ 29,929,000       บาท

(12) วัสดุส านักงาน 508,300            บาท

(13) วัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 25,653,300        บาท

(14) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 217,000            บาท

(15) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 15,800              บาท

(16) วัสดุยุทธภัณฑ์ 960,700            บาท

(17) วัสดุสนามและการฝึก 107,200            บาท
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(19) วัสดุแบบพิมพ์ 569,900            บาท

(20) วัสดุป้องกันอันตราย 365,300            บาท

(21) วัสดุป้องกันและรักษาท่ีเกิดเหตุ 201,300            บาท

(22) วัสดุงานบ้านงานครัว 70,400              บาท

(23) วัสดุเวชภัณฑ์ 323,300            บาท

(24) วัสดุคอมพิวเตอร์ 936,500            บาท

1.1.4 งบแก้ปัญหาในภาพรวม 4,600,000         บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 3,656,700         บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 2,412,500          บาท

(2) ค่าประปา 460,900            บาท

(3) ค่าโทรศัพท์ 783,300            บาท

2. งบลงทุน 689,686,400     บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 689,686,400     บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 526,958,100     บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ส านักงาน 1,250,000         บาท

(1) ครุภัณฑ์ส านักงานท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 1,250,000         บาท

(1.1) เก้าอี เลคเซอร์ ศฝร.ภ.9 ต าบลสะเตง อ าเภอเมืองยะลา 1,250,000          บาท

จังหวัดยะลา 500 ตัว  

2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 114,218,000     บาท

(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 21,250,000       บาท

(1.1) รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ         19,550,000 บาท

ไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 

110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิ ลแคบ ภ.จว.ยะลา  

ต าบลสะเตง อ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 23 คัน

(1.2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ           1,700,000 บาท

ไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 

110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิ ลแค็บ ศฝร.ภ.9  

ต าบลสะเตง อ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 2 คัน



271

(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ           2,810,000 บาท

ไม่ต่ ากว่า 4,000 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 

105 กิโลวัตต์ ภ.จว.นราธิวาส ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมืองนราธิวาส 

จังหวัดนราธิวาส 2 คัน

(3) รถโดยสารขนาด 12 ท่ีน่ัง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า           1,358,000 บาท

2,400 ซีซี  หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 90 กิโลวัตต์ ศฝร.ภ.9

ต าบลสะเตง อ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา  1 คัน

(4) รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคล่ือน 4 ล้อ         88,800,000 บาท

แบบดับเบิ ลแคป หุ้มเกราะกันกระสุน ศปก.ตร.สน. ต าบลสะเตง  

อ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 37 คัน

2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 424,100           บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 424,100           บาท

(1.1) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน* (จอแสดงภาพขนาด             262,400 บาท

ไม่น้อยกว่า 19 นิ ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับ

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ และเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการ

ใช้งานประเภทติดตั งมาจากโรงงาน (OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย 

และชุดโปรแกรมจัดการส านักงาน ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย 

ศปก.ตร.สน. ต าบลสะเตง อ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 8 เคร่ือง

(1.2) เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ส าหรับงานส านักงาน               95,400 บาท

พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

และเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั ง

มาจากโรงงาน (OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย 

และชุดโปรแกรมจัดการส านักงาน ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย 

ศปก.ตร.สน. ต าบลสะเตง อ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 3 เคร่ือง

(1.3) เคร่ืองพิมพ์ Multifuntion แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั ง               15,000 บาท

ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ศปก.ตร.สน. ต าบลสะเตง 

อ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 2 เคร่ือง

(1.4) เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ภ.จว.ยะลา ต าบลสะเตง               51,300 บาท

อ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 9 เคร่ือง
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2.1.1.4 ครุภัณฑ์อาวุธ 187,160,000     บาท

(1) ครุภัณฑ์อาวุธท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 187,160,000     บาท

(1.1) เสื อเกราะป้องกันกระสุนระดับ 3+ ศปก.ตร.สน.         68,040,000 บาท

ต าบลสะเตง  อ.เมืองยะลา จังหวัดยะลา 1,944 ตัว

(1.2) กล้องตรวจการณ์กลางคืน บุคคลแบบสองตา ศปก.ตร.สน.         99,680,000 บาท

ต าบลสะเตง อ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 112 ชุด

(1.3) หมวกกันกระสุน (หมวกสนาม) ศปก.ตร.สน. ต าบลสะเตง          19,440,000 บาท

อ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1,944 ใบ

2.1.1.5 ครุภัณฑ์อ่ืน ๆ 223,906,000     บาท

(1) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบตรวจสอบและติดตาม       197,606,000 บาท

ข้อมูลพิกัด ต าแหน่งทางภูมิศาสตร์ของโครงข่ายโทรศัพท์ระบบ

รวงผึ ง (ขยายเพ่ิมขีดความสามารถการใช้งานระยะท่ี 3 ) ศปก.ตร.สน.

ต าบลสะเตง อ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 โครงการ

(2) โครงการปรับปรุงและบ ารุงรักษาชุมสายทางการส่ือสาร         26,300,000 บาท

ต่อเน่ืองฯ ส าหรับโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระยะท่ี 1 ศปก.ตร.สน.

ต าบลสะเตง อ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 โครงการ

2.1.2 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 162,728,300     บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัยและส่ิงก่อสร้างประกอบ 88,338,000       บาท

(1) แฟลต 5 ชั น 40 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) ศฝร.ภ.9         30,870,000 บาท

ต าบลสะเตง อ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 หลัง

(2) แฟลต 5 ชั น 30 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) สภ.สายบุรี ต าบลตะบิ ง         29,118,000 บาท

อ าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 1 หลัง

(3) เรือนแถวสัญญาบัตร 10 คูหา ระดับ สว. - รอง ผกก. ศฝร.ภ.9         28,350,000 บาท

ต าบลสะเตง อ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 2 หลัง

2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารท่ีท าการและส่ิงก่อสร้างประกอบ 41,075,000       บาท

(1) อาคารท่ีท าการสถานีต ารวจ (ขนาดใหญ่) แบบท่ี 1         41,075,000 บาท

สภ.เมืองนราธิวาส ต าบลบางนาค อ าเภอเมืองนราธิวาส 

จังหวัดนราธิวาส 1 หลัง
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2.1.2.3 ค่าปรับปรุงส่ิงก่อสร้างอ่ืน 32,266,500       บาท

(1) ค่าปรับปรุงส่ิงก่อสร้างอ่ืนท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท 14,416,500       บาท

(1.1) ปรับปรุงถนนทางเข้า สภ.แม่ลาน ต าบลแม่ลาน อ าเภอแม่ลาน             483,000 บาท

จังหวัดปัตตานี 1 งาน

(1.2) ปรับปรุงห้องประชุมและติดตั งเคร่ืองมัลติมีเดีย ห้องประชุม             895,600 บาท

ภ.จว.ปัตตานี  ต าบลบานา อ าเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 งาน

(1.3) ปรับปรุงพื นบล็อกคอนกรีต อาคารท่ีท าการต ารวจภูธร             730,000 บาท

จังหวัดนราธิวาส(หลังเก่า)  ต าบลโคกเคียน  อ าเภอเมืองนราธิวาส  

จังหวัดนราธิวาส 1 งาน

(1.4) ปรับปรุงอาคารท่ีท าการ สภ.ตันหยง ต าบลกะลุวอเหนือ             374,000 บาท

อ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 งาน

(1.5) ปรับปรุงอาคาร กอ.ปภ. 99  ต าบลกะลุวอเหนือ           1,308,000 บาท

อ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 หลัง

(1.6) ปรับปรุงอาคารกองรักษาการณ์ ระบบรักษาความปลอดภัย           1,009,000 บาท

และปรับปรุงภูมิทัศน์ ประตูทางเข้า-ออก สภ.เมืองนราธิวาส  

ต าบลบางนาค อ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 งาน

(1.7) ปรับปรุงประตูและรั ว  ภ.จว.ยะลา ต าบลสะเตง             770,000 บาท

อ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 งาน

(1.8) ปรับปรุงลานจอดรถบริเวณหน้าอาคารท่ีท าการ           1,218,000 บาท

สภ.เมืองยะลา (หลังใหม่)  ต าบลสะเตง อ าเภอเมืองยะลา 

จังหวัดยะลา 1 งาน

(1.9) ปรับปรุงลานจอดรถบริเวณหน้าอาคารท่ีท าการ           1,055,000 บาท

สภ.เมืองยะลา (หลังเก่า) ต าบลสะเตง อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 1 งาน

(1.10) ปรับปรุงคูระบายน  าคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านพัก             375,000 บาท

ข้าราชการต ารวจ(แฟลต)  ภ.จว.ยะลา ต าบลสะเตง อ าเภอเมืองยะลา 

จังหวัดยะลา 1 งาน

(1.11) ปรับปรุงคูระบายน  าคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณด้านหลัง             423,000 บาท

อาคารส านักงาน  ภ.จว.ยะลา ต าบลสะเตง อ าเภอเมืองยะลา 

จังหวัดยะลา 1 งาน

(1.12) ปรับปรุงอาคารท่ีท าการ กก.สส.ภ.จว.ยะลา ต าบลสะเตง           1,250,000 บาท

อ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 งาน
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(1.13) ปรับปรุงระบบประปาอาคารท่ีท าการ สภ.บันนังสตา             450,000 บาท

ต าบลบันนังสตา อ าเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 1 งาน

(1.14) ปรับปรุงห้องประชุม ส่วนอ านวยการและสนับสนุน           1,506,000 บาท

ศปก.ตร.สน. ต าบลสะเตง อ าภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 งาน

(1.15) ปรับปรุงบ้านพัก ผกก.สภ.ตันหยง ต าบลกะลุวอเหนือ             440,000 บาท

อ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 หลัง

(1.16) ปรับปรุงหลังคาด้านหน้า บริเวณบ้านพักเรือนแถว             291,900 บาท

ข้าราชการต ารวจ สภ.แว้ง ต าบลแว้ง อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 10 งาน

(1.17) ปรับปรุงเรือนแถวชั นประทวน อาคารหมายเลข 71 ศฝร.ภ.9             607,000 บาท

ต าบลสะเตง อ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 งาน

(1.18) ปรับปรุงเรือนแถวชั นประทวน อาคารหมายเลข 72 ศฝร.ภ.9             631,000 บาท

ต าบลสะเตง อ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 งาน

(1.19)  ปรับปรุงเรือนแถวชั นประทวน อาคารหมายเลข 73 ศฝร.ภ.9             600,000 บาท

ต าบลสะเตง อ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 งาน

(2) ปรับปรุงลานฝึกอบรม คสล. ขนาด 100 เมตร x 180 เมตร x 0.15 เมตร         17,850,000 บาท

ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก พื นท่ีไม่น้อยกว่า 17,800 ตรม. 

ศฝร.ภ.9 ต าบลสะเตง อ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 งาน

2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอ่ืน ๆ 1,048,800         บาท

(1) ค่าก่อสร้างอ่ืน ๆ ท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท 1,048,800         บาท

(1.1) กรงเหล็กประตู หน้าต่าง ห้องคลังเก็บอาวุธ               68,800 บาท

และยุทโธปกรณ์ของทางราชการ สภ.แว้ง ต าบลแว้ง 

อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 1 งาน

(1.2) โรงจอดรถยนต์ผู้มาติดต่อราชการ ภ.จว.นราธิวาส             578,000 บาท

ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 หลัง

(1.3) ก่อสร้างถนนเทพื นปูนคอนกรีตหน้าบ้านพักอาศัยข้าราชการต ารวจ              402,000 บาท

สภ.บูเก๊ะตา ต าบลโละจูด อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 1 งาน

3. งบรายจ่ายอ่ืน 39,422,900       บาท

 1) โครงการบริหารจัดการศูนย์นิติวิทยาศาสตร์ จังหวัดชายแดนภาคใต้ 39,422,900        บาท



275

ต ารวจภูธรภาค 9 (ภ.9)

โครงการ การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์

 - กิจกรรม การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 5,714,400         บาท

1. งบด าเนินงาน 5,714,400        บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 5,714,400        บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน 5,714,400         บาท

1.1.2 ค่าใช้สอย 5,245,200        บาท

(2) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพัก และพาหนะ 2,905,200          บาท

(2.1) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพักและพาหนะต ารวจ 2,905,200          บาท

(7) เงินรางวัลเจ้าหน้าท่ีต ารวจเพ่ือการถวายอารักขาฯ 2,340,000          บาท

1.1.3 ค่าวัสดุ 469,200           บาท

(11) วัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 469,200            บาท
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ต ารวจภูธรภาค 9 (ภ.9)

โครงการ การบังคับใช้กฎหมาย อ านวยความยุติธรรม และบริการประชาชน

 - กิจกรรม การรักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่นักท่องเท่ียว 3,755,900         บาท

1. งบด าเนินงาน 3,755,900        บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 3,755,900        บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน 3,755,900         บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน 720,000           บาท

(1) ค่าอาหารท าการนอกเวลา 720,000            บาท

1.1.2 ค่าใช้สอย 1,267,200        บาท

(10) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพัก และพาหนะ 1,267,200          บาท

(10.1) ค่าเบี ยเลี ยงต ารวจ 1,267,200          บาท

1.1.3 ค่าวัสดุ 1,656,000        บาท

(40) วัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 1,656,000          บาท

1.1.4 งบแก้ปัญหาในภาพรวม 112,700           บาท
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ต ารวจภูธรภาค 9 (ภ.9)

โครงการ การบังคับใช้กฎหมาย อ านวยความยุติธรรม และบริการประชาชน

 - กิจกรรม การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม 2,594,000         บาท

4. งบรายจ่ายอ่ืน 2,594,000         บาท

11) โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกัน 1,890,000          บาท

อาชญากรรมระดับต าบล

14) โครงการต าบลตามแนวชายแดนมีความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 704,000            บาท
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ต ารวจภูธรภาค 9 (ภ.9)

โครงการ การบังคับใช้กฎหมาย อ านวยความยุติธรรม และบริการประชาชน

 - กิจกรรม การบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน 506,166,300     บาท

1. งบด าเนินงาน 407,500,400     บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 381,838,600     บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน 381,838,600     บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน 133,905,700     บาท

(1) ค่าอาหารท าการนอกเวลา 104,223,300      บาท

(3) ค่าตอบแทนคุ้มครองพยาน 3,423,400          บาท

(3.1) ค่าตอบแทนพยาน 2,743,300          บาท

(3.2) ค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองพยาน 680,100            บาท

(4) ค่าตอบแทนนักจิตวิทยา 298,600            บาท

(5) ค่าตอบแทนเจ้าพนักงานท าการชันสูตรพลิกศพ 827,600            บาท

(6) ค่าตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา 25,132,800        บาท

1.1.2 ค่าใช้สอย 60,538,000       บาท

(10) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพัก และพาหนะ 43,786,400        บาท

(10.2) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพักและพาหนะต ารวจ 43,786,400        บาท

(11) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 4,753,600          บาท

(14) ค่าเช่าทรัพย์สิน 20,000              บาท

(14.1) ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 20,000              บาท

(15) ค่าจ้างเหมาบริการ 8,316,700          บาท

(15.1) ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด 8,316,700          บาท

(26) ค่าประกันภัยรถยนต์ราชการ 1,831,300          บาท

(27) ค่าใช้จ่ายในการส่งหมายเรียกพยาน 616,600            บาท

(28) ค่าสอบเทียบเคร่ืองมือตรวจวัดแอลกอฮอล์(Calibration) 316,300            บาท

(29) ค่าซ่อมแซมเคร่ืองตรวจวัดแอลกอฮอล์ 897,100            บาท

1.1.3 ค่าวัสดุ 134,472,200     บาท

(39) วัสดุส านักงาน 2,058,600          บาท

(40) วัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 127,340,200      บาท

(48) วัสดุจราจร 1,137,200          บาท
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(51) วัสดุอาหาร 3,847,100          บาท

(65) วัสดุส าหรับเคร่ืองตรวจวัดแอลกอฮอล์ 89,100              บาท

1.1.4 งบแก้ปัญหาในภาพรวม 52,922,700       บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 25,661,800       บาท

2. งบลงทุน 92,873,900       บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 92,873,900       บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 7,585,200        บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 4,439,000         บาท

(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 850,000           บาท

(1.12) รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ             850,000 บาท

ไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่เกิน 

110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิ ลแค็บ บก.สส.ภ.9 

ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 คัน

(6) รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ           1,405,000 บาท

ไม่ต่ ากว่า 4,000 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 105 กิโลวัตต์ 

ภ.จว.สตูล ต าบลพิมาน อ าเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 คัน

(7) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ           2,184,000 บาท

ไม่ต่ ากว่า 3,000 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 80 กิโลวัตต์ 

ภ.จว.ตรัง ต าบลโคกหล่อ อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง  2 คัน

2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3,146,200         บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 3,146,200         บาท

(1.52) เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั งถังหมึกพิมพ์             421,400 บาท

(lnk Tank Printer) ภ.9 ต าบลฉลุง อ าเภอหาดใหญ่ 

จังหวัดสงขลา 98 เคร่ือง

(1.53) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน           2,724,800 บาท

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ ว) พร้อมชุดโปรแกรม

ระบบปฎิบัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

และเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งาน

ประเภทติดตั งมาจากโรงงาน (OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย 

ภ.9 ต าบลฉลุง อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 131 เคร่ือง
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2.1.2 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 85,288,700       บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารท่ีท าการและส่ิงก่อสร้างประกอบ 82,960,000       บาท

(17) อาคารท่ีท าการสถานีต ารวจ (ขนาดใหญ่)  สภ.เมืองพัทลุง         38,500,000 บาท

ต าบลคูหาสวรรค์ อ าเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 1 หลัง

(18) อาคารท่ีท าการสถานีต ารวจ (ขนาดกลาง)  สภ.นาหม่อม         22,480,000 บาท

ต าบลนาหม่อม อ าเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 1 หลัง

(19) อาคารท่ีท าการสถานีต ารวจ (ขนาดกลาง) สภ.ควนเนียง         21,980,000 บาท

ต าบลรัตภูมิ อ าเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 1 หลัง

2.1.2.3 ค่าปรับปรุงส่ิงก่อสร้างอ่ืน 499,700           บาท

(1) ค่าปรับปรุงส่ิงก่อสร้างอ่ืนท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท 499,700           บาท

(1.8) ปรับปรุงอาคารคลังพัสดุ สภ.เมืองตรัง ต าบลทับเท่ียง             499,700 บาท

อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 งาน

2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารท่ีท าการและส่ิงก่อสร้างประกอบ 1,829,000         บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารท่ีท าการและส่ิงก่อสร้างประกอบท่ีมี 1,829,000         บาท

ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท 

(1.6) ปรับปรุงอาคารท่ีท าการ สภ.ละงู ต าบลละงู อ าเภอละงู           1,340,000 บาท

จังหวัดสตูล 1 งาน

(1.7) ปรับปรุงพื นอาคารท่ีท าการ ภ.จว.ตรัง ต าบลโคกหล่อ             252,000 บาท

อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 หลัง

(1.8) ปรับปรุงอาคารท่ีท าการ กก.สส.ภ.จว.ตรัง ต าบลทับเท่ียง             237,000 บาท

อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 งาน

3. งบเงินอุดหนุน 200,000           บาท

3.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป

4) เงินอุดหนุนเงินรางวัล เงินสินบน ค่าใช้จ่ายในการสืบจับและค่าปลงศพ 200,000            บาท

4. งบรายจ่ายอ่ืน 5,592,000         บาท

3) โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลส าคัญ 5,592,000          บาท
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ต ารวจภูธรภาค 9 (ภ.9)

โครงการ การบังคับใช้กฎหมาย อ านวยความยุติธรรม และบริการประชาชน

 - กิจกรรม การผลิตและฝึกอบรมต ารวจ 3,648,100         บาท

1. งบด าเนินงาน 3,648,100         บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 2,719,200         บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน 2,719,200         บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน 42,000             บาท

(1) ค่าอาหารท าการนอกเวลา 42,000              บาท

1.1.2 ค่าใช้สอย 2,244,200         บาท

(10) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพัก และพาหนะ 2,087,500          บาท

(10.1) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพักและพาหนะต ารวจ 2,087,500          บาท

(12) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 47,800              บาท

(13) ค่าซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง 64,700              บาท

(15) ค่าจ้างเหมาบริการ 44,200              บาท

(15.2) ค่าจ้างเหมาอ่ืน ๆ 44,200              บาท

1.1.3 ค่าวัสดุ 433,000           บาท

(39) วัสดุส านักงาน 18,800              บาท

(40) วัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 340,200            บาท

(41) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 2,900               บาท

(46) วัสดุคอมพิวเตอร์ 1,800               บาท

(49) วัสดุแบบพิมพ์ 12,900              บาท

(56) วัสดุงานบ้านงานครัว 18,000              บาท

(57) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 4,900               บาท

(58) วัสดุศึกษา 8,200               บาท

(59) วัสดุหนังสือ วารสาร และต ารา 9,700               บาท

(60) วัสดุการเกษตร 1,300               บาท

(61) วัสดุกีฬา 4,800               บาท

(62) วัสดุก่อสร้าง 2,600               บาท

(64) วัสดุเวชภัณฑ์ 6,900               บาท



282

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 928,900           บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 484,900            บาท

(2) ค่าประปา 369,800            บาท

(3) ค่าโทรศัพท์ 70,300              บาท

(4) ค่าไปรษณีย์ 3,900               บาท
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ต ารวจภูธรภาค 9 (ภ.9)

ผลผลิต การรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงภายในประเทศ

 - กิจกรรม การป้องกัน ปราบปราม สืบสวนผู้ผลิตและผู้ค้ายาเสพติด 7,536,080         บาท

1. งบด าเนินงาน 7,536,080         บาท

1.1 ค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ 7,536,080         บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน 7,536,080         บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน 6,655,880        บาท

(9) ค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ 6,655,880          บาท

ส าหรับด่านตรวจ/จุดตรวจ

1.1.2 ค่าใช้สอย 46,200             บาท

(11) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 46,200              บาท

1.1.3 ค่าวัสดุ 560,000           บาท

(39) วัสดุอุปกรณ์เลี ยงและช่วยฝึกสุนัข 560,000            บาท

1.1.4 งบแก้ปัญหาในภาพรวม 274,000           บาท



284

ต ารวจภูธรภาค 9 (ภ.9)

โครงการ ปฏิรูประบบงานต ารวจ

     - กิจกรรม การบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านสวัสดิการ - กิจกรรม การบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านสวัสดิการท่ีพักอาศัย 72,030,200       บาท

2. งบลงทุน 72,030,200       บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 72,030,200       บาท

2.1.2 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 72,030,200       บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัยและส่ิงก่อสร้างประกอบ 46,043,400       บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัยและส่ิงก่อสร้างประกอบท่ีมีราคา 19,000,000       บาท

ต่อหน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท 

(1.39) เรือนแถวชั นประทวน - รอง สว.10 คูหา สภ.ม่วงงาม           9,500,000 บาท

ต าบลม่วงงาม อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 1 หลัง

(1.40) เรือนแถวชั นประทวน - รอง สว.10 คูหา สภ.ห้วยปลิง           9,500,000 บาท

ต าบลท่าม่วง อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา 1 หลัง

(32) อาคารท่ีพักอาศัย (แฟลต) 5 ชั น 40 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง)     27,043,400        บาท

สภ.ตาเซะ ต าบลตาเซะ อ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 2 หลัง

วงเงินทั งสิ น         58,790,000 บาท

ปี 2563 ตั งงบประมาณ           8,820,000 บาท

ปี 2564 ตั งงบประมาณ 16,464,000        บาท

ปี 2565 ตั งงบประมาณ 6,462,600          บาท

ปี 2566 ตั งงบประมาณ 27,043,400        บาท

2.1.2.3 ค่าปรับปรุงส่ิงก่อสร้างอ่ืน 3,170,000        บาท

(1) ค่าปรับปรุงส่ิงก่อสร้างอ่ืนท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท 3,170,000        บาท

(1.2) ปรับปรุงถนนและคูระบายน  ารอบบริเวณอาคารบ้านพัก 1,538,000          บาท

เรือนแถวชั นประทวน สภ.เมืองนราธิวาส ต าบลบางนาค

อ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 งาน

(1.3) ปรับปรุงระบบป้ัมน  าอาคารท่ีพักอาศัย กก.ปพ.ภ.จว.ยะลา 1,224,000          บาท

ต าบลสะเตง อ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 6 หลัง

(1.4) ปรับปรุงระบบป้ัมน  าอาคารท่ีพักอาศัย กก.สส.ภ.จว.ยะลา 408,000            บาท

ต าบลสะเตง อ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 2 หลัง
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2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารท่ีพักอาศัยและส่ิงก่อสร้างประกอบ 21,427,800       บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารท่ีพักอาศัยและส่ิงก่อสร้างประกอบท่ีมีราคา 21,427,800       บาท

ต่อหน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท 

(1.27) ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการต ารวจ สภ.บ้านคลองเต็ง 492,000            บาท

ต าบลนาท่ามเหนือ อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 งาน

(1.28) ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการต ารวจ สภ.ทุ่งยางแดง 442,800            บาท

ต าบลตะโละแมะนา อ าเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี 1 หลัง

(1.29) ปรับปรุงอาคารท่ีพักอาศัย แฟลต 4 ชั น สภ.เมืองนราธิวาส 3,041,000          บาท

ต าบลบางนาค อ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 งาน

(1.30) ปรับปรุงบ้านพักเรือนแถวชั นประทวน สภ.เมืองนราธิวาส 2,621,000          บาท

ต าบลบางนาค อ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 งาน

(1.31) ปรับปรุงอาคารบ้านพักเรือนแถวชั นประทวนและพลต ารวจ 1,168,000          บาท

สภ.ตากใบ ต าบลเจ๊ะเห อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 2 หลัง

(1.32) ปรับปรุงเรือนแถวชั นประทวน ขนาด 10 คูหา สภ.ตันหยง 3,481,000          บาท

ต าบลกะลุวอเหนือ อ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส  3 หลัง

(1.33) ปรับปรุงอาคารแฟลต 3 ชั น กอ.ปภ.99  ต าบลกะลุวอเหนือ 2,508,000          บาท

อ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 หลัง

(1.34) ปรับปรุงอาคารบ้านพักข้าราชการต ารวจ  สภ.รือเสาะ  1,337,000          บาท

ต าบลรือเสาะออก อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 1 งาน

(1.35) ปรับปรุงอาคารบ้านพักข้าราชการต ารวจ ฐานปฏิบัติการ 1,337,000          บาท

บ้านท่าเรือ ต าบลรือเสาะ อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 1 งาน

(1.36) ปรับปรุงอาคารท่ีพักอาศัย แฟลต 4 ชั น 30 ครอบครัว 500,000            บาท

สภ.รามัน ต าบลกายูบอเกาะ อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา 1 หลัง

(1.37) ปรับปรุงทาสีแฟลต 5 ชั น 30 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) 500,000            บาท

กก.สส.ภ.จว.นราธิวาส ต าบลบางนาค อ าเภอเมืองนราธิวาส 

จังหวัดนราธิวาส 2 หลัง

(1.38) ปรับปรุงทาสีอาคารท่ีพักอาศัย(แฟลต) สูง 5 ชั น 40 ครอบครัว 3,000,000          บาท

กก.ปพ.ภ.จว.ยะลา ต าบลสะเตง อ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 6 หลัง

(1.39) ปรับปรุงทาสีอาคารท่ีพักอาศัย(แฟลต) สูง 5 ชั น 1,000,000          บาท

40 ครอบครัว กก.สส.ภ.จว.ยะลา ต าบลสะเตง อ าเภอเมืองยะลา 

จังหวัดยะลา 2 หลัง
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2.1.2.5 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค 1,389,000         บาท

(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท 1,389,000         บาท

(1.1) ปรับปรุงระบบไฟฟ้า อาคารแฟลตท่ีพักข้าราชการต ารวจ           1,389,000 บาท

ชั นสัญญาบัตรและชั นประทวน สภ.สุไหงโก-ลก ต าบลปาเสมัส 

อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 1 งาน
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ต ารวจภูธรภาค 9 (ภ.9)

โครงการ ปฏิรูประบบงานต ารวจ

 - กิจกรรม การปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมาย 27,036,480       บาท

1. งบด าเนินงาน 27,036,480       บาท

1.1 ค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ 27,036,480       บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน 27,036,480       บาท

1.1.2 ค่าใช้สอย 27,036,480       บาท

(2) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม 27,036,480        บาท
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ต ารวจภูธรภาค 9 (ภ.9)

โครงการ รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

 - กิจกรรม เพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัย 11,538,000       บาท

   ในพื นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้

1. งบด าเนินงาน 8,568,000         บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 8,568,000         บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน 8,568,000         บาท

1.1.1 ค่าใช้สอย 8,568,000         บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกยุทธวิธีต ารวจ 8,568,000          บาท

(1.1) โครงการฝึกอบรมด้านยุทธวิธี 8,568,000          บาท

เพ่ือเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติหน้าท่ี

ส าหรับหมวดเฉพาะกิจหน่วยปฏิบัติการพิเศษ 

กองก าลังต ารวจจังหวัด ชายแดนภาคใต้ 

2. งบลงทุน 2,970,000        บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 2,970,000        บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 2,970,000        บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์อ่ืน ๆ 2,970,000         บาท

(1) ครุภัณฑ์อ่ืน ๆ ท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 2,970,000         บาท

(1.1) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการลาดตระเวน 2,970,000          บาท

ในการรักษาความปลอดภัยพื นท่ี เส้นทาง สถานท่ีและบุคคล  

ศปก.ตร.สน. ต าบลสะเตง อ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 33 ตัว 
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ต ารวจภูธรภาค 9 (ภ.9)

โครงการ รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

 - กิจกรรม เพ่ิมประสิทธิภาพก าลังพลและพัฒนาคุณภาพชีวิต 38,695,400       บาท

   ของข้าราชการต ารวจในพื นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้

2. งบลงทุน 38,695,400       บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 38,695,400       บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 16,800,000       บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 16,800,000       บาท

(1) โครงการจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะ 16,800,000        บาท

ประจ าชุดพนักงานสอบสวนคดีความม่ันคง กกล.ตร.จชต. 

ต าบลสะเตง อ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 7 คัน

2.1.2 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 21,895,400       บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอ่ืนๆ 21,895,400       บาท

(1) ค่าก่อสร้างอ่ืนๆ ท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท 9,867,500        บาท

(1.1) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพฐานปฏิบัติการ           4,242,100 บาท

ของหน่วยเฉพาะกิจต ารวจยะลา 91 ภ.จว.ยะลา 

ต าบลสะเตง อ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 โครงการ

(1.2) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพฐานปฏิบัติการ            5,625,400 บาท

ของหน่วยเฉพาะกิจต ารวจนราธิวาส 93 ภ.จว.นราธิวาส 

ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 โครงการ

(2) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพฐานปฏิบัติการ         12,027,900 บาท

ของหน่วยเฉพาะกิจต ารวจปัตตานี 92 ภ.จว.ปัตตานี 

ต าบลอาเนาะรู อ าเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 โครงการ
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ต ารวจภูธรภาค 9 (ภ.9)

โครงการ สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด

 - กิจกรรมการสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้าหมายระดับโรงเรียน 17,087,220       บาท

   ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า

1. งบรายจ่ายอ่ืน 17,087,220       บาท

1) ค่าใช้จ่ายโครงการการศึกษาเพ่ือต่อต้านการใช้ยาเสพติด 10,576,800        บาท

(D.A.R.E. ประเทศไทย)

2) ค่าใช้จ่ายโครงการต ารวจประสานโรงเรียน 588,420            บาท

3) ค่าใช้จ่ายโครงการด าเนินงานชุมชนย่ังย่ืน เพ่ือแก้ไขปัญหายาเสพติด 5,922,000          บาท

แบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ
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ต ารวจภูธรภาค 9 (ภ.9)

โครงการ ปราบปรามการค้ายาเสพติด

 - กิจกรรม การสกัดกั น ปราบปราม การผลิต และการค้ายาเสพติด 9,926,200         บาท

2. งบรายจ่ายอ่ืน 9,926,200         บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการปราบปรามนักค้ายาเสพติดและสกัดกั น 9,926,200          บาท

การน าเข้า - ส่งออกยาเสพติด
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27 กองบัญชาการต ารวจท่องเท่ียว (บช.ทท.) 6,069,300         บาท

1. โครงการ การบังคับใช้กฎหมาย อ านวยความยุติธรรม และบริการประชาชน 4,754,100         บาท

 - กิจกรรม การรักษาความปลอดภัยและให้บริการ 4,754,100          บาท

   แก่นักท่องเท่ียว

2. โครงการ ปราบปรามการค้ายาเสพติด 1,315,200         บาท

 - กิจกรรม การสกัดกั น ปราบปราม การผลิต 1,315,200          บาท

   การค้ายาเสพติด
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กองบัญชาการต ารวจท่องเท่ียว (บช.ทท.)

โครงการ การบังคับใช้กฎหมาย อ านวยความยุติธรรม และบริการประชาชน

 - กิจกรรม การรักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่นักท่องเท่ียว 4,754,100         บาท

1. งบด าเนินงาน 4,754,100         บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 4,754,100         บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน 4,754,100         บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน 583,700           บาท

(1) ค่าอาหารท าการนอกเวลา 583,700            บาท

1.1.2 ค่าใช้สอย 1,845,300         บาท

(10) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพัก และพาหนะ 1,845,300          บาท

(10.1) ค่าเบี ยเลี ยงต ารวจ 1,845,300          บาท

1.1.3 ค่าวัสดุ 2,182,500         บาท

(40) วัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 2,182,500          บาท

1.1.4 งบแก้ปัญหาในภาพรวม 142,600           บาท
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กองบัญชาการต ารวจท่องเท่ียว (บช.ทท.)

โครงการ ปราบปรามการค้ายาเสพติด

 - กิจกรรม การสกัดกั น ปราบปราม การผลิต การค้ายาเสพติด 1,315,200         บาท

2. งบรายจ่ายอ่ืน 1,315,200         บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการปราบปรามนักค้ายาเสพติดและสกัดกั น 1,315,200          บาท

การน าเข้า - ส่งออกยาเสพติด
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28 กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) 1,019,030,400 บาท

1. แผนงาน บุคลากรภาครัฐ 1,886,300 บาท

 - รายการ บุคลากรภาครัฐ 1,886,300          บาท

2. โครงการ เพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบ 1,844,200 บาท

   ในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้

 - กิจกรรม การเพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ 1,844,200 บาท

  ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้

3. โครงการ การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 235,300,400 บาท

 - กิจกรรม การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และ 235,300,400 บาท

   พระบรมวงศานุวงศ์

4. โครงการ จัดหายุทโธปกรณ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 29,239,500 บาท

   การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ

 - กิจกรรม จัดหายุทโธปกรณ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 29,239,500 บาท

   การปฏิบัติงานการป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรม

   ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ

5. โครงการ การบังคับใช้กฎหมาย อ านวยความยุติธรรม และบริการประชาชน 13,681,400 บาท

 - กิจกรรม การรักษาความปลอดภัยและให้บริการ 6,572,800 บาท

   แก่นักท่องเท่ียว

 - กิจกรรม การบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน 7,108,600 บาท

6. โครงการ เพ่ิมประสิทธิภาพการปราบปรามและด าเนินคดี 20,690,500 บาท

การกระท าความผิดค้ามนุษย์

 - กิจกรรม เพ่ิมประสิทธิภาพการปราบปรามและด าเนินคดี 20,690,500 บาท

   การกระท าความผิดค้ามนุษย์และความผิดท่ีเก่ียวข้อง

7. ผลผลิต การรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงภายในประเทศ 694,017,100 บาท

 - กิจกรรม การป้องกัน ปราบปรามและด าเนินคดี 45,695,600 บาท

   การกระท าความผิดค้ามนุษย์และความผิดท่ีเก่ียวข้อง

 - กิจกรรม การป้องกันปราบปรามอาชญากรรม 292,990,600 บาท

   คดีเฉพาะทาง

 - กิจกรรม การสืบสวนและสอบสวนการกระท าความผิด 9,540,900 บาท

   เก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
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 - กิจกรรม การปราบปรามการกระท าผิดเก่ียวกับ 67,586,700 บาท

   ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

 - กิจกรรม การป้องกัน ปราบปราม สืบสวนผู้ผลิต 1,868,500 บาท

  และผู้ค้ายาเสพติด

 - กิจกรรม การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ 276,334,800 บาท

   ทรัพย์สินของประชาชนในเขตน่านน  าและ

   การรักษาความสงบเรียบร้อยทางทะเล

8. โครงการ ปฏิรูประบบงานต ารวจ 1,364,000 บาท

 - กิจกรรม การบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านสวัสดิการ 1,364,000 บาท

   ท่ีพักอาศัย

9. โครงการ ปราบปรามการค้ายาเสพติด 10,840,200 บาท

     - กิจกรรม การสกัดกั น ปราบปราม การผลิต 10,840,200 บาท

       การค้ายาเสพติด

10. โครงการ สร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 10,166,800 บาท

 - กิจกรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 10,166,800 บาท

   และประพฤติมิชอบ
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กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง (กองบังคับการต ารวจน  า (บก.รน.))

แผนงาน บุคลากรภาครัฐ

     - รายการ บุคลากรภาครัฐ 1,833,100         บาท

1. งบบุคลากร  1,833,100         บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 1,833,100         บาท

(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ   1,569,100          บาท

(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพนักงานราชการ  264,000            บาท
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กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง (กองบังคับการปราบปรามการกระท าความผิดเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม ((บก.ปทส.))

แผนงาน บุคลากรภาครัฐ

 - รายการ บุคลากรภาครัฐ 53,200             บาท

1. งบบุคลากร  53,200             บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 53,200             บาท

(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 51,400              บาท

(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพนักงานราชการ 1,800               บาท
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กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง (กองบังคับการต ารวจน  า (บก.รน.))

โครงการ เพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้

     - กิจกรรม เพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัด 1,844,200         บาท

         ชายแดนภาคใต้

1. งบด าเนินงาน 1,844,200         บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 1,844,200         บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน 1,844,200         บาท

1.1.2 ค่าใช้สอย 1,844,200         บาท

(1) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพัก และค่าพาหนะ 1,844,200          บาท

(1.1) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพักและพาหนะต ารวจ 1,844,200          บาท
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กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)

โครงการ การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์

 - กิจกรรม การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 232,535,600     บาท

1. งบด าเนินงาน 185,506,900     บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 178,125,400     บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน 178,125,400     บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน 3,985,200         บาท

(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ           3,985,200 บาท

1.1.2 ค่าใช้สอย 133,538,300     บาท

(2) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพัก และพาหนะ         64,853,600 บาท

(2.1) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพักและพาหนะต ารวจ 64,853,600        บาท

(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง           2,058,600 บาท

(4) ค่าเช่าทรัพย์สิน             311,000 บาท

(4.1) ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 311,000            บาท

(5) ค่าจ้างเหมาบริการ             760,300 บาท

(5.1) ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด 760,300            บาท

(6) ค่าประกันภัยรถยนต์ราชการ           1,012,800 บาท

(8) ค่าใช้จ่ายในการฝึกยุทธวิธีต ารวจ         64,542,000 บาท

1.1.3 ค่าวัสดุ 40,601,900       บาท

(10) วัสดุส านักงาน 604,400            บาท

(11) วัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 38,687,700        บาท

(13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 167,900            บาท

(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 134,300            บาท

(15) วัสดุยุทธภัณฑ์ 319,100            บาท

(16) วัสดุสนามและการฝึก 319,100            บาท

(17) วัสดุคอมพิวเตอร์ 235,100            บาท

(20) วัสดุงานบ้านงานครัว 134,300            บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 7,381,500         บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 5,700,000          บาท

(2) ค่าประปา 855,000            บาท

(3) ค่าโทรศัพท์ 456,000            บาท
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(4) ค่าไปรษณีย์ 228,000            บาท

(5) ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 142,500            บาท

2. งบลงทุน 47,028,700       บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 47,028,700       บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 47,028,700       บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ส านักงาน 42,700             บาท

(1) ครุภัณฑ์ส านักงานท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 42,700             บาท

(1.1) เคร่ืองท าลายเอกสาร แบบตัดละเอียด ท าลายครั งละ 20 แผ่น 42,700              บาท

บก.ปพ. ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 เคร่ือง

2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 36,258,000       บาท

2,258,000          บาท

ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 คัน

34,000,000        บาท

ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 2 คัน

328,000           บาท

328,000           บาท

(1.1) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน 272,000            บาท

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ ว) บก.ปพ. 

ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 16 เคร่ือง

(1.2) เคร่ืองพิมพ์  เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network 20,000              บาท

แบบท่ี 1 (20 หน้า/นาที) บก.ปพ. ต าบลบ้านใหม่  

อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 2 เคร่ือง

(1.3) เคร่ืองพิมพ์ แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั งถังหมึกพิมพ์ 36,000              บาท

(Ink Tank Printer) บก.ปพ. ต าบลบ้านใหม่    

อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 9 เคร่ือง

7,350,000         บาท

7,350,000         บาท

(1.1) วิทยุมือถือ VHF/FM ขนาด 5 วัตต์ พร้อมหูฟัง บก.ปพ.  7,000,000          บาท

ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 500 เคร่ือง

(1.2) เคร่ืองรับ-ส่งวิทยุ Digital/Analog VHF บก.ปพ.  350,000            บาท

ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 10 เคร่ือง

(1) รถตู้ส าหรับทีมปฏิบัติการ บก.ปพ.  

(2) รถปฏิบัติการขับเคล่ือน 4 ล้อ พร้อมระบบบันไดจู่โจม บก.ปพ. 

2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท

2.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท
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1,650,000         บาท

1,650,000         บาท

(1.1) ชุดสายสลิงช่วยพยุงอาวุธ บก.ปพ.  1,650,000          บาท

ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 10 ชุด

1,400,000         บาท

1,400,000         บาท

(1.1) เคร่ืองกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ 1,400,000          บาท

(Automated External Defibrillator) บก.ปพ. 

ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 20 เคร่ือง

2.1.1.5 ครุภัณฑ์อาวุธ 

(1) ครุภัณฑ์อาวุธท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท

2.1.1.6 ครุภัณฑ์อ่ืน ๆ

(1) ครุภัณฑ์อ่ืนๆท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท
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กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง (กองบังคับการต ารวจน  า (บก.รน.))

โครงการ การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์

     - กิจกรรม การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 2,764,800         บาท

1. งบด าเนินงาน 2,764,800         บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 2,764,800         บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน 2,764,800         บาท

1.1.2 ค่าใช้สอย 2,764,800         บาท

(2) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพัก และพาหนะ           2,764,800 บาท

(2.1) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพักและพาหนะต ารวจ 2,764,800          บาท
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กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)

โครงการ จัดหายุทโธปกรณ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการป้องกัน

และปราบปรามอาชญากรรม ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ

 - กิจกรรม จัดหายุทโธปกรณ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 29,239,500       บาท

   การป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรมของส านักงานต ารวจแห่งชาติ

1. งบลงทุน 29,239,500       บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 29,239,500       บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 29,239,500       บาท

1.1.1.2 ครุภัณฑ์อาวุธ 29,239,500       บาท

1,052,500         บาท

(1.1) โครงการจัดหาเชือก fast rope บก.ป. 200,000            บาท

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

(1.2) โครงการจัดหากระเป๋าเก็บอุปกรณ์มีล้อ บก.ป. 852,500            บาท

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

(2) โครงการจัดหาเลเซอร์ชี เป้าส าหรับพลซุ่มยิง 2,487,000          บาท

และเคร่ืองวัดความเร็วลม บก.ป. แขวงจอมพล

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

(3) โครงการจัดหาหุ่นยนต์ตรวจการณ์ทางยุทธวิธี บก.ป. 14,700,000        บาท

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

(4) โครงการจัดหาเคร่ืองกีดขวางยานพาหนะพร้อมอุปกรณ์ 2,100,000          บาท

บก.ป. แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

(5) โครงการจัดหากล้องตรวจการณ์แบบ 2 ตา บก.ป. 8,900,000          บาท

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

(1) ครุภัณฑ์อาวุธท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท
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กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)

โครงการ การบังคับใช้กฎหมาย อ านวยความยุติธรรม และบริการประชาชน

 - กิจกรรม การรักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่นักท่องเท่ียว 2,474,200         บาท

1. งบด าเนินงาน 2,474,200         บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 2,474,200         บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน 2,474,200         บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน 450,000           บาท

(1) ค่าอาหารท าการนอกเวลา 450,000            บาท

1.1.2 ค่าใช้สอย 792,000           บาท

(10) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพัก และพาหนะ             792,000 บาท

(10.1) ค่าเบี ยเลี ยงต ารวจ             792,000 บาท

1.1.3 ค่าวัสดุ 1,035,000         บาท

(40)  วัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 1,035,000          บาท

1.1.4 งบแก้ปัญหาในภาพรวม 197,200           บาท
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กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง (กองบังคับการต ารวจน  า (บก.รน.))

โครงกำร กำรบังคับใช้กฎหมำย อ ำนวยควำมยุติธรรม และบริกำรประชำชน

      - กิจกรรม การรักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่นักท่องเท่ียว 4,098,600         บาท

1. งบด าเนินงาน 4,098,600         บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 4,098,600         บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน 4,098,600         บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน 810,000           บาท

(1) ค่าอาหารท าการนอกเวลา 810,000            บาท

1.1.2 ค่าใช้สอย 1,425,600         บาท

(10) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพัก และพาหนะ           1,425,600 บาท

(10.1) ค่าเบี ยเลี ยงต ารวจ 1,425,600          บาท

1.1.3 ค่าวัสดุ 1,863,000         บาท

(40)  วัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 1,863,000          บาท
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กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)

โครงการ การบังคับใช้กฎหมาย อ านวยความยุติธรรม และบริการประชาชน

 - กิจกรรม การบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน 7,108,600         บาท

1. งบด าเนินงาน 7,108,600         บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 6,133,500         บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน 6,133,500         บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน 1,028,300         บาท

(3) ค่าตอบแทนคุ้มครองพยาน 162,600            บาท

(4) ค่าตอบแทนนักจิตวิทยา 14,200              บาท

(5) ค่าตอบแทนเจ้าพนักงานท าการชันสูตรพลิกศพ 1,800               บาท

(6) ค่าตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา 849,700            บาท

1.1.2 ค่าใช้สอย 4,473,200         บาท

(10) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพัก และพาหนะ 4,342,600          บาท

(10.2) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพักและพาหนะต ารวจ 4,342,600          บาท

(11) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 87,500              บาท

(14) ค่าเช่าทรัพย์สิน 2,000               บาท

(14.1) ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 2,000               บาท

(15) ค่าจ้างเหมาบริการ 10,500              บาท

(15.1) ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด 10,500              บาท

30,600              บาท

1.1.3 ค่าวัสดุ 415,500           บาท

(39) วัสดุส านักงาน 59,800              บาท

(40) วัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 355,700            บาท

1.1.4 งบแก้ปัญหาในภาพรวม 216,500           บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 975,100           บาท

(27) ค่าใช้จ่ายในการส่งหมายเรียกพยาน
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กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)

โครงการ เพ่ิมประสิทธิภาพการปราบปรามและและด าเนินคดีการกระท าความผิดค้ามนุษย์

 - กิจกรรม เพ่ิมประสิทธิภาพการปราบปราบและด าเนินคดีการกระท าความผิด 620,700           บาท

   ค้ามนุษย์และความผิดท่ีเก่ียวข้อง

1. งบด าเนินงาน 620,700           บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 620,700           บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน 620,700           บาท

1.1.4 งบแก้ปัญหาในภาพรวม 620,700           บาท
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กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง (กองบังคับการปราบปรามการกระท าความผิดเก่ียวกับการค้ามนุษย์(บก.ปคม.))

โครงการ เพ่ิมประสิทธิภาพการปราบปรามและและด าเนินคดีการกระท าความผิดค้ามนุษย์

 - กิจกรรม เพ่ิมประสิทธิภาพการปราบปราบและด าเนินคดีการกระท าความผิด 4,473,200         บาท

   ค้ามนุษย์และความผิดท่ีเก่ียวข้อง

1. งบด าเนินงาน 4,473,200         บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 4,473,200         บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน 4,473,200         บาท

1.1.2 ค่าใช้สอย 4,473,200         บาท

(2) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพัก และยานพาหนะ 3,683,500          บาท

(2.1) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพักและพาหนะต ารวจ 3,683,500          บาท

(5) วัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 789,700            บาท
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กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง (กองบังคับการต ารวจน  า (บก.รน.))

โครงการ เพ่ิมประสิทธิภาพการปราบปรามและด าเนินคดีการกระท าความผิดค้ามนุษย์

  - กิจกรรม เพ่ิมประสิทธิภาพการปราบปรามและด าเนินคดีการกระท าความผิด 15,596,600       บาท

      ค้ามนุษย์และความผิดท่ีเก่ียวข้อง

1. งบด าเนินงาน 15,596,600       บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 15,596,600       บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน 15,596,600       บาท

1.1.2 ค่าใช้สอย 1,141,700         บาท

(2) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพัก และพาหนะ 1,141,700          บาท

1,141,700          บาท

1.1.3 ค่าวัสดุ 14,454,900       บาท

    (5) วัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 14,454,900        บาท

    (2.1) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพักและพาหนะต ารวจ
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กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)

ผลผลิต การรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงภายในประเทศ

 - กิจกรรม การป้องกัน ปราบปรามและด าเนินคดี การกระท าความผิดค้ามนุษย์ 1,275,800         บาท

   และความผิดท่ีเก่ียวข้อง

1. งบด าเนินงาน 1,275,800         บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 1,275,800         บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน 1,275,800         บาท

1.1.4 งบแก้ปัญหาในภาพรวม 1,275,800         บาท
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ผลผลิต การรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงภายในประเทศ

 - กิจกรรม การป้องกัน ปราบปรามและด าเนินคดี การกระท าความผิดค้ามนุษย์ 44,419,800       บาท

   และความผิดท่ีเก่ียวข้อง

1. งบด าเนินงาน 44,155,800       บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 41,271,600       บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน 41,271,600       บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน 2,730,600         บาท

(1) ค่าอาหารท าการนอกเวลา 1,371,000          บาท

(7) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ 1,359,600          บาท

1.1.2 ค่าใช้สอย 34,943,600       บาท

(10) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพัก และพาหนะ 33,005,200        บาท

    (10.3) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพักและพาหนะต ารวจ 33,005,200        บาท

(11) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 859,300            บาท

(12) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 111,800            บาท

(13) ค่าซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง 209,600            บาท

(15) ค่าจ้างเหมาบริการ 757,700            บาท

    (15.1) ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 268,200            บาท

    (15.2) ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด 346,400            บาท

    (15.3) ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา 31,300              บาท

เคร่ืองปรับอากาศ

    (15.6) ค่าแปลเอกสาร 111,800            บาท

1.1.3 ค่าวัสดุ 3,597,400        บาท

(25) วัสดุส านักงาน 416,100            บาท

(26) วัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 3,139,400          บาท

(36) วัสดุอาหาร 41,900              บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 2,884,200         บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 2,257,200          บาท

(2) ค่าประปา 410,400            บาท

(3) ค่าโทรศัพท์ 216,600            บาท

กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง (กองบังคับการปราบปรามการกระท าความผิดเก่ียวกับการค้ามนุษย์ (บก.ปคม.))
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2. งบลงทุน 264,000           บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 264,000           บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 264,000           บาท

2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 264,000           บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 264,000           บาท

(1.22) เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล บก.ปคม.  264,000            บาท

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 12 เคร่ือง
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กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)

ผลผลิต การรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงภายในประเทศ

 - กิจกรรม การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมคดีเฉพาะทาง 292,990,600     บาท

1. งบด าเนินงาน 73,013,200       บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 65,510,700       บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน 65,510,700       บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน 881,100           บาท

(1) ค่าอาหารท าการนอกเวลา 881,100            บาท

1.1.2 ค่าใช้สอย 43,661,400       บาท

(10) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพัก และพาหนะ 23,994,600        บาท

    (10.2) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพักและพาหนะต ารวจ 23,994,600        บาท

(11) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 617,600            บาท

(12) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 242,100            บาท

(13) ค่าซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง 121,000            บาท

(15) ค่าจ้างเหมาบริการ 281,200            บาท

    (15.2) ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด 281,200            บาท

(18) ค่าใช้จ่ายในการผลิตและฝึกอบรม 18,404,900        บาท

1.1.3 ค่าวัสดุ 19,555,100       บาท

(25) วัสดุส านักงาน 561,400            บาท

(26) วัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 18,622,100        บาท

(28) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 80,100              บาท

(29) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 9,000               บาท

(35) วัสดุแบบพิมพ์ 254,600            บาท

(36) วัสดุอาหาร 27,900              บาท

1.1.4 งบแก้ปัญหาในภาพรวม 1,413,100         บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 7,502,500         บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 5,766,400          บาท

(2) ค่าประปา 1,205,200          บาท

(3) ค่าโทรศัพท์ 363,000            บาท

(4) ค่าไปรษณีย์ 167,900            บาท
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2. งบลงทุน 219,977,400     บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 219,977,400     บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 86,788,200       บาท

2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 44,932,200       บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 9,716,700         บาท

(1.1) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงานส านักงาน 85,000              บาท

บก.อก.บช.ก.  แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 5 เคร่ือง

(1.2) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 300,000            บาท

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ ว) บก.อก.บช.ก. 

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10 เคร่ือง

(1.3) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน 153,000            บาท

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ ว) บก.อก.บช.ก.  

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 9 เคร่ือง

(1.4) เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานส านักงาน บก.อก.บช.ก.   48,000              บาท

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 3 เคร่ือง

(1.5) เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล บก.อก.บช.ก. 110,000            บาท

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 5 เคร่ือง

(1.6) เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล บก.ปอศ.   726,000            บาท

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 33 เคร่ือง

(1.7) เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  บก.รฟ.  5,000               บาท

แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2 เคร่ือง

(1.8) ต่อสิทธ์ิอัพเดทชุดโปรแกรมกู้คืนข้อมูลกล้องวงจรปิด 535,000            บาท

(DVR Examiner) บก.ป. แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

(1.9) ต่อสิทธ์ิอัพเดทชุดอุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์และกู้คืน 430,000            บาท

ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Atola Insight Forensic) บก.ป. 

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

(1.10) ต่อสิทธ์ิอัพเดทโปรแกรมรวบรวมและค้นหาข้อมูล 275,000            บาท

จากส่ือสังคมออนไลน์และอินเตอร์เน็ต (X1 Social Discovery) 

บก.ป. แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด
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(1.11) ต่ออายุสิทธ์ิการอัพเดทชุดอุปกรณ์วิเคราะห์ 1,500,000          บาท

และท าส าเนาโทรศัพท์มือถือ UFED4PC + Cloud Analyzer

บก.ป. แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 3 ชุด

(1.12) ต่ออายุสิทธ์ิการอัพเดทชุดอุปกรณ์วิเคราะห์ 3,343,500          บาท

และท าส าเนาโทรศัพท์มือถือ XRY + Cloud Analyzer 

บก.ป. แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 9 ชุด

(1.13) ต่ออายุสิทธ์ิการอัพเดทโปรแกรมท าแผนท่ีทางอากาศ (Pix4D) 240,000            บาท

บก.ป. แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

(1.14) โครงการจัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 492,800            บาท

การปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.) บก.ป. 

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

(1.15) เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล 438,600            บาท

พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

และเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภท

ติดตั งมาจากโรงงาน (OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย 

และชุดโปรแกรมจัดการส านักงาน ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย  

บก.ปคบ.  แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 17 เคร่ือง

(1.16) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All in One ส าหรับประมวลผล 428,800            บาท

พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์

และเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภท

ติดตั งมาจากโรงงาน (OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย 

บก.ปคบ. แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 16 เคร่ือง

(1.17) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 440,000            บาท

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ ว)  บก.ปอศ. 

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 20 เคร่ือง

(1.18) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 154,000            บาท

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ ว) บก.รฟ.   

แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 7 เคร่ือง

(1.19) เคร่ืองพิมพ์ แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั งถังหมึกพิมพ์ 12,000              บาท

(Ink Tank Printer)  บก.รฟ.  

แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 3 เคร่ือง
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(2) ต่อสิทธ์ิอัพเดทชุดวิเคราะห์ข้อมูลทางดิจิทัลแบบศูนย์รวม (Detego) 4,000,000          บาท

บก.ป. แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

(3) ต่อสิทธ์ิอัพเกรดชุดโปรแกรมวิเคราะห์ภาพและวีดีโอ AMPED software 1,715,500          บาท

บก.ป. แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

(4) ระบบบริหารจัดการค้นหาวิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูล 29,500,000        บาท

พยานหลักฐานทางดิจิตอล Cellabrite Pathfinder บก.ป.  

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 โปรแกรม

2.1.1.4 ครุภัณฑ์อาวุธ 16,960,000       บาท

(1) ครุภัณฑ์อาวุธ ท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 12,600,000       บาท

(1.1) เคร่ืองยิงลูกระเบิด ขนาด 40 มม. แบบ 6 ลูก บก.ปพ. 12,600,000        บาท

ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 30 เคร่ือง

(2) โล่กันกระสุนระดับ 4 แบบมีล้อเล่ือน บก.ปพ.  4,360,000          บาท

ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 2 ชุด

2.1.1.7 ครุภัณฑ์อ่ืน ๆ 24,896,000       บาท

(1) ครุภัณฑ์อ่ืน ๆท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 5,058,000         บาท

(1.1) ชุดอากาศยานไร้คนขับส าหรับถ่ายภาพทางอากาศ 350,000            บาท

พร้อมอุปกรณ์ควบคุม และจอแสดงผล บก.ป. 

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 2 เคร่ือง

(1.2) ขาตั งปืนไรเฟิล 3 ขา พร้อมแท่นพาดปืน บก.ปพ.  1,002,000          บาท

ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 15 ชุด

(1.3) เลเซอร์ชี เป้าส าหรับพลซุ่มยิง และเคร่ืองวัดความเร็วลม 3,316,000          บาท

บก.ปพ. ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 4 ชุด

(1.4) กระเป๋าเป้ทางยุทธวิธีใส่อุปกรณ์ส าหรับพลซุ่มยิง 390,000            บาท

บก.ปพ. ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 10 ใบ

(2) เคร่ือง X-Ray แบบมือถือ บก.ป. 4,000,000          บาท

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เคร่ือง

(3) เคร่ืองตรวจจับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์แบบไม่เป็นเชิงเส้น 1,840,000          บาท

(NON-LINEAR JUNCTION DETECTOR) บก.ป. 

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เคร่ือง
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(4) โครงการจัดหาระบบตรวจการณ์ แบบเคล่ือนท่ี 13,998,000        บาท

พร้อมระบบถ่ายทอดสัญญาณภาพ บก.ป. 

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

2.1.2 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 133,189,200     บาท

2.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารท่ีท าการและส่ิงก่อสร้างประกอบ 835,200           บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารท่ีท าการและส่ิงก่อสร้างประกอบ 835,200           บาท

ท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท

(1.1) ปรับปรุงท่ีท าการสถานีต ารวจรถไฟทุ่งสง กก.3 บก.รฟ. 495,100            บาท

ต าบลปากแพรก อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง

(1.2) ปรับปรุงท่ีท าการสถานีต ารวจรถไฟนครราชสีมา กก.5 บก.รฟ. 340,100            บาท

ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  1 หลัง

2.1.2.6 ค่าก่อสร้างอ่ืนๆ 132,354,000     บาท

(2) โครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมกองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง 132,354,000      บาท

ต าบลมิตรภาพ อ าเภอสีคิ ว จังหวัดนครราชสีมา  1 โครงการ
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กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)

ผลผลิต การรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงภายในประเทศ

 - กิจกรรม การสืบสวนและสอบสวนการกระท าความผิด 181,800           บาท

   เก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ

1. งบด าเนินงาน 181,800           บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 181,800           บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน 181,800           บาท

1.1.4 งบแก้ปัญหาในภาพรวม 181,800           บาท
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กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง (กองบังคับการปราบปรามการกระท าความผิดเก่ียวกับการทุจริต

และประพฤติมิชอบในวงราชการ (บก.ปปป.))

ผลผลิต การรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงภายในประเทศ

 - กิจกรรม การสืบสวนและสอบสวนการกระท าความผิด 9,359,100         บาท

   เก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ

1. งบด าเนินงาน 7,367,900         บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 6,264,900         บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน 6,264,900         บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน 685,100           บาท

(1) ค่าอาหารท าการนอกเวลา 635,100            บาท

(5) ค่าตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา 50,000              บาท

1.1.2 ค่าใช้สอย 4,244,000         บาท

(10) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพัก และพาหนะ 3,639,700          บาท

    (10.1) ค่าเบี ยเลี ยงต ารวจ 3,639,700          บาท

(11) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 198,900            บาท

(14) ค่าเช่าทรัพย์สิน 135,500            บาท

    (14.1) ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 135,500            บาท

(15) ค่าจ้างเหมาบริการ 269,900            บาท

    (15.2) ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด 269,900            บาท

1.1.3 ค่าวัสดุ 1,159,500         บาท

(25) วัสดุส านักงาน 186,100            บาท

(26) วัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 849,400            บาท

(28) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 57,900 บาท

(33) วัสดุคอมพิวเตอร์ 66,100 บาท

1.1.4 งบแก้ปัญหาในภาพรวม 176,300           บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 1,103,000         บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 949,100            บาท

(2) ค่าประปา 5,700               บาท

(3) ค่าโทรศัพท์ 100,700            บาท

(4) ค่าไปรษณีย์ 47,500              บาท
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2. งบลงทุน 1,991,200         บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 1,991,200         บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 1,991,200         บาท

2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1,991,200         บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 1,991,200         บาท

(1.20) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน  1,268,800          บาท

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ ว) 

พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

และเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งาน

ประเภทติดตั งมาจากโรงงาน (OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย 

บก.ปปป. แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 61 ชุด

(1.21) เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล 722,400            บาท

พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

และเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งาน

ประเภทติดตั งมาจากโรงงาน (OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย 

บก.ปปป. แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 28 ชุด
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กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)

ผลผลิต การรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงภายในประเทศ

 - กิจกรรม การปราบปรามการกระท าผิดเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ 2,021,000         บาท

   และส่ิงแวดล้อม

1. งบด าเนินงาน 2,021,000         บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 2,021,000         บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน 2,021,000         บาท

1.1.4 งบแก้ปัญหาในภาพรวม 2,021,000         บาท
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กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง (กองบังคับการปราบปรามการกระท าความผิดเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม ((บก.ปทส.))

ผลผลิต การรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงภายในประเทศ

 - กิจกรรม การปราบปรามการกระท าผิดเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ 65,565,700       บาท

   และส่ิงแวดล้อม

1. งบด าเนินงาน 65,565,700       บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 65,354,300       บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน 65,354,300       บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน 5,770,500         บาท

(1) ค่าอาหารท าการนอกเวลา 5,712,700          บาท

(5) ค่าตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา 57,800              บาท

1.1.2 ค่าใช้สอย 42,370,400       บาท

(10) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพัก และพาหนะ 40,879,200        บาท

    (10.2) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพักและพาหนะต ารวจ 40,879,200        บาท

(11) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 877,000            บาท

(13) ค่าซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง 451,600            บาท

(14) ค่าเช่าทรัพย์สิน 162,600            บาท

    (14.1) ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 162,600            บาท

1.1.3 ค่าวัสดุ 15,252,900       บาท

(25) วัสดุส านักงาน 11,947,800        บาท

(26) วัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 3,299,700          บาท

(36) วัสดุอาหาร 5,400               บาท

1.1.4 งบแก้ปัญหาในภาพรวม 1,960,500         บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 211,400           บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 38,200              บาท

(2) ค่าประปา 31,400              บาท

(3) ค่าโทรศัพท์ 102,200            บาท

(5) ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 39,600              บาท
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กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)

ผลผลิต การรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงภายในประเทศ

 - กิจกรรม การป้องกัน ปราบปราม สืบสวนผู้ผลิตและผู้ค้ายาเสพติด 1,846,300         บาท

1. งบด าเนินงาน  1,846,300         บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 1,846,300         บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน 1,846,300         บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน 1,830,100         บาท

(9) ค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ 1,830,100          บาท

สาหรับด่านตรวจ/จุดตรวจ

1.1.2 ค่าใช้สอย 16,200             บาท

(11) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 16,200              บาท
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กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง (กองบังคับการต ารวจน  า (บก.รน.))

ผลผลิต การรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงภายในประเทศ

     - กิจกรรม การป้องกัน ปราบปราม สืบสวนผู้ผลิตและผู้ค้ายาเสพติด 22,200             บาท

1. งบด าเนินงาน  22,200             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 22,200             บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน 22,200             บาท

1.1.2 ค่าใช้สอย 22,200             บาท

(11) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 22,200              บาท
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กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)

ผลผลิต การรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงภายในประเทศ

 - กิจกรรม การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 2,654,600         บาท

   ในเขตน่านน  าและการรักษาความสงบเรียบร้อยทางทะเล

1. งบด าเนินงาน  2,654,600         บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 2,654,600         บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน 2,654,600         บาท

1.1.4 งบแก้ปัญหาในภาพรวม 2,654,600         บาท
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กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง (กองบังคับการต ารวจน  า (บก.รน.))

ผลผลิต การรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงภายในประเทศ

     - กิจกรรม การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 273,680,200     บาท

         ในเขตน่านน  าและการรักษาความสงบเรียบร้อยทางทะเล

1. งบด าเนินงาน 98,027,200       บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 91,235,000       บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน 91,235,000       บาท

1.1.2 ค่าใช้สอย 22,124,200       บาท

(10) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพัก และพาหนะ 15,903,500 บาท

(10.2) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพักและพาหนะต ารวจ 15,903,500        บาท

(11) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 229,100            บาท

(12) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 103,400            บาท

(13) ค่าซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง 469,400            บาท

(15) ค่าจ้างเหมาบริการ 6,200 บาท

(15.3) ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา          6,200               บาท

เคร่ืองปรับอากาศ  

(22) ค่าใช้จ่ายในการฝึกยุทธวิธีต ารวจ 5,412,600          บาท

1.1.3 ค่าวัสดุ 69,110,800       บาท

(25) วัสดุส านักงาน 192,300            บาท

(26) วัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 66,700,400        บาท

(28) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 139,200            บาท

(47) วัสดุเรือตรวจการณ์ 2,078,900          บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 6,792,200         บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 3,999,800          บาท

(2) ค่าประปา 1,411,100          บาท

(3) ค่าโทรศัพท์ 1,253,000          บาท

(4) ค่าไปรษณีย์ 128,300            บาท

2. งบลงทุน 132,916,400     บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 132,916,400     บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 127,667,400     บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 3,263,400         บาท
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(4) โครงการจัดหาเรือท้องแบนพร้อมอุปกรณ์ และเคร่ืองยนต์ติดท้ายขนาด 3,263,400          บาท

40 แรงม้า ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน  า บก.รน. ต าบลบางด้วน

อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 โครงการ

2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 550,000           บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 550,000           บาท

(1.31) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 550,000            บาท

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ ว) บก.รน. ต าบลบางด้วน

อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 25 เคร่ือง

2.1.1.5 ครุภัณฑ์เคร่ืองจักรกล 99,856,000       บาท

(1) ค่าซ่อมใหญ่เรือตรวจการณ์ บก.รน. ต าบลบางด้วน 79,663,000        บาท

อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ  

(2) ค่าซ่อมย่อยเรือตรวจการณ์ บก.รน. ต าบลบางด้วน 20,193,000        บาท

อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ  

2.1.1.7 ครุภัณฑ์อ่ืนๆ 23,998,000       บาท

(5) โครงการจัดหาอุปกรณ์ค้นหาบอกต าแหน่งและสร้างแผนท่ีใต้น  า 23,998,000        บาท

ส าหรับวัตถุพยาน กก.2 บก.รน. ต าบลบางด้วน อ าเภอเมืองสมุทรปราการ 

จังหวัดสมุทรปราการ 1 โครงการ

2.1.2 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 5,249,000         บาท

2.1.2.4 ค่าปรับปรุงส่ิงก่อสร้างอ่ืน 1,500,000         บาท

(1) ค่าปรับปรุงส่ิงก่อสร้างอ่ืนท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท 1,500,000          บาท

   (1.5) ปรับปรุงท่าเทียบเรือ ส.รน.5 กก.4 บก.รน. ต าบลปากน  าปราณ 1,500,000          บาท

อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 ท่า

2.1.2.6 ค่าก่อสร้างอ่ืนๆ 3,749,000         บาท

(1) ค่าก่อสร้างอ่ืน ๆ ท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท 3,749,000         บาท

   (1.9) เดินระบบไฟฟ้าแรงสูง ส าหรับอู่เรือ กก.1 บก.รน. 3,749,000          บาท

ต าบลปากคลองบางปลากด อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ 

จังหวัดสมุทรปราการ 1 งาน

3. งบเงินอุดหนุน 42,736,600       บาท

3.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป

1) เงินอุดหนุนสถาบันท่ีส านักงานต ารวจแห่งชาติฝากเรียน 42,736,600        บาท
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กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง (กองบังคับการต ารวจน  า (บก.รน.))

โครงการ ปฏิรูประบบงานต ารวจ

      - กิจกรรม การบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านสวัสดิการท่ีพักอาศัย 1,364,000         บาท

2. งบลงทุน 1,364,000        บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 1,364,000        บาท

2.1.2 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 1,364,000        บาท

2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารท่ีพักอาศัยและส่ิงก่อสร้างประกอบ 1,364,000         บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารท่ีพักอาศัยและส่ิงก่อสร้างประกอบท่ีมีราคา 1,364,000         บาท

ต่อหน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท 

 (1.40) ปรับปรุงอาคารเรือนแถวชั นประทวน 

กก.7 บก.รน. 
1,364,000          บาท

ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 8 คูหา
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กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)

โครงการ ปราบปรามการค้ายาเสพติด

 - กิจกรรม การสกัดกั น ปราบปราม การผลิต การค้ายาเสพติด 1,745,300         บาท

2. งบรายจ่ายอ่ืน 1,745,300         บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการปราบปรามนักค้ายาเสพติดและสกัดกั น 1,745,300          บาท

การน าเข้า - ส่งออกยาเสพติด
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กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง (กองบังคับการต ารวจน  า (บก.รน.))

โครงการ ปราบปรามการค้ายาเสพติด

     - กิจกรรม การสกัดกั น ปราบปราม การผลิต การค้ายาเสพติด 9,094,900         บาท

2. งบรายจ่ายอ่ืน 9,094,900         บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการปราบปรามนักค้ายาเสพติดและสกัดกั น 9,094,900          บาท

การน าเข้า - ส่งออกยาเสพติด



334

กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง (กองบังคับการปราบปรามการกระท าความผิดเก่ียวกับการทุจริต

และประพฤติมิชอบในวงราชการ (บก.ปปป.))

โครงการ สร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 - กิจกรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 10,166,800       บาท

1. งบด าเนินงาน 10,166,800       บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 10,166,800       บาท

1.1.2 ค่าใช้สอย 10,166,800       บาท

(1) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพัก และพาหนะ 9,091,200          บาท

(1.1) โครงการรวบรวม วิเคราะห์ ตรวจสอบ 5,683,200          บาท

ข้อมูลการจัดซื อจัดจ้างของหน่วยงานราชการ 

(1.2) โครงการสืบสวนวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้รับ 3,408,000          บาท

เบาะแสหรือ ร้องเรียน เร่ืองการทุจริตท่ีเก่ียวกับ

หน่วยงานราชการเจ้าหน้าท่ีของรัฐ และบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 

และเป็นศูนย์รับแจ้งความและบริการข้อมูลแก่ประชาชน  

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 1,075,600          บาท

(2.1) โครงการบูรณาการปราบปรามการทุจริต 537,800            บาท

และประพฤติมิชอบกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

ในการบังคับใช้กฎหมายด้านการปราบปราม

การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(2.2) โครงการพัฒนาคุณภาพในการอ านวย 537,800            บาท

ความยุติธรรมเพ่ือความโปร่งใสและเป็นธรรม 
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29 กองบัญชาการต ารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) 263,052,480 บาท

1. โครงการ การบังคับใช้กฎหมาย อ านวยความยุติธรรม และบริการประชาชน 263,052,480 บาท

 - กิจกรรม การบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน 263,052,480 บาท
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กองบัญชาการต ารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.)

โครงการ การบังคับใช้กฎหมาย อ านวยความยุติธรรม และบริการประชาชน

 - กิจกรรม การบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน 263,052,480     บาท

1. งบด าเนินงาน 41,964,680       บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 40,011,380       บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน 40,011,380       บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน 7,917,780         บาท

(1) ค่าอาหารท าการนอกเวลา 7,917,780          บาท

1.1.2 ค่าใช้สอย 20,117,700       บาท

(10) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพัก และพาหนะ 15,245,900        บาท

(10.2) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพักและพาหนะต ารวจ 15,245,900        บาท

(11) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 289,400            บาท

(14) ค่าเช่าทรัพย์สิน 20,000              บาท

(14.1) ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 20,000              บาท

(15) ค่าจ้างเหมาบริการ 4,562,400          บาท

(15.1) ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด 4,562,400          บาท

1.1.3 ค่าวัสดุ 7,616,300         บาท

(39) วัสดุส านักงาน 203,900            บาท

(40) วัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 7,412,400          บาท

1.1.4 งบแก้ปัญหาในภาพรวม 4,359,600         บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 1,953,300         บาท

2. งบลงทุน 221,087,800     บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 221,087,800     บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 143,000,000     บาท

2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 143,000,000     บาท

(9) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเคร่ืองมือส าหรับฝ่ายปฏิบัติการ 48,000,000        บาท

ด้านการสืบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี บก.ตอท.

ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 โครงการ

(10) โครงการพัฒนาศูนย์ตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัล 95,000,000        บาท

บก.ตอท. ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี 1 โครงการ
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2.1.2 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 78,087,800       บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารท่ีท าการและส่ิงก่อสร้างประกอบ 78,087,800       บาท

(32) อาคารท่ีท าการพร้อมส่วนประกอบ บก.สอท.3 26,268,800        บาท

ต าบลส าราญ อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 3 หลัง

วงเงินทั งสิ น 131,344,000      บาท

ปี 2566 ตั งงบประมาณ 26,268,800        บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 105,075,200      บาท

(33) อาคารท่ีท าการพร้อมส่วนประกอบ บก.สอท.4 26,085,000        บาท

ต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 3 หลัง

วงเงินทั งสิ น       130,425,000 บาท

ปี 2566 ตั งงบประมาณ         26,085,000 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ       104,340,000 บาท

(34) อาคารท่ีท าการพร้อมส่วนประกอบ บก.สอท.5 25,734,000        บาท

ต าบลขุนทะเล อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 หลัง

วงเงินทั งสิ น       128,670,000 บาท

ปี 2566 ตั งงบประมาณ         25,734,000 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ       102,936,000 บาท
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30 กองบัญชาการต ารวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.) 865,646,310 บาท

1. แผนงาน บุคลากรภาครัฐ 442,800 บาท

 - รายการ บุคลากรภาครัฐ 442,800 บาท

2. โครงการ เพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบ 571,200           บาท

   ในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้

 - กิจกรรม การเพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ 571,200            บาท

   ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้

3. ผลผลิต การรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงภายในประเทศ 196,545,600 บาท

 - กิจกรรม การป้องกัน ปราบปราม สืบสวนผู้ผลิต 196,545,600      บาท

  และผู้ค้ายาเสพติด

4. โครงการ สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด 54,490,450       บาท

 - กิจกรรม การสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้าหมายระดับ 54,490,450        บาท

   โรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า

5. โครงการ ปราบปรามการค้ายาเสพติด 613,596,260     บาท

 - กิจกรรม การสกัดกั น ปราบปราม การผลิต 613,596,260       บาท

   การค้ายาเสพติด
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กองบัญชาการต ารวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.)

แผนงาน บุคลากรภาครัฐ

 - รายการ บุคลากรภาครัฐ 442,800           บาท

1. งบบุคลากร 442,800           บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 442,800           บาท

(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ    442,800            บาท
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กองบัญชาการต ารวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.)

โครงการ เพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขต

จังหวัดชายแดนใต้

 - กิจกรรม การเพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบ 571,200           บาท

   ในเขตจังหวัดชายแดนใต้

1. งบด าเนินงาน 571,200           บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 571,200           บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน 571,200           บาท

1.1.2 ค่าใช้สอย 571,200           บาท

(1) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพัก และพาหนะ 571,200            บาท

(1.1) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพักและพาหนะต ารวจ     571,200            บาท
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กองบัญชาการต ารวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.)

ผลผลิต การรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงภายในประเทศ

 - กิจกรรม การป้องกัน ปราบปราม สืบสวนผู้ผลิตและผู้ค้ายาเสพติด 196,545,600     บาท

1. งบด าเนินงาน 51,357,600       บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 43,292,000       บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน 43,292,000       บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน 4,201,600        บาท

(2) ค่าตอบแทนคุ้มครองพยาน 123,700            บาท

(3) ค่าตอบแทนนักจิตวิทยา 20,600              บาท

(5) ค่าตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา 1,308,100          บาท

(6) ค่าตอบแทนล่ามแปล 2,749,200          บาท

1.1.2 ค่าใช้สอย 21,945,100       บาท

(10) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพัก และพาหนะ 13,183,000        บาท

(10.2) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพักและพาหนะต ารวจ 13,183,000        บาท

(11) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 4,243,600          บาท

(12) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 602,100            บาท

(13) ค่าซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง 817,400            บาท

(14) ค่าเช่าทรัพย์สิน 836,000            บาท

      (14.1) ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 836,000            บาท

(15) ค่าจ้างเหมาบริการ 1,491,500          บาท

      (15.2) ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด 1,491,500          บาท

(17) ค่าประกันภัยรถยนต์ราชการ 71,500              บาท

(22) ค่าใช้จ่ายในการฝึกยุทธวิธีต ารวจ 700,000            บาท

1.1.3 ค่าวัสดุ 17,145,300       บาท

(25) วัสดุส านักงาน 118,700            บาท

(26) วัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 6,752,600          บาท

(27) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 351,800            บาท

(28) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 879,700            บาท

(29) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 32,800              บาท

(30) วัสดุยุทธภัณฑ์ 791,700            บาท
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(33) วัสดุคอมพิวเตอร์ 33,600              บาท

(36) วัสดุอาหาร 263,900            บาท

(40) วัสดุงานบ้านงานครัว 18,300              บาท

(41) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 7,840,700          บาท

(43) วัสดุหนังสือ วารสาร และต ารา 61,500              บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 8,065,600        บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 2,479,800          บาท

(2) ค่าประปา 723,800            บาท

(3) ค่าโทรศัพท์ 2,278,100          บาท

(4) ค่าไปรษณีย์ 383,400            บาท

(5) ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 2,200,500          บาท

2. งบลงทุน 145,188,000     บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 145,188,000     บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 145,188,000     บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 3,288,000        บาท

(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท  1,930,000        บาท

(1.4) รถน่ังส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบ 1,600 - 1,800 ซีซี 1,930,000          บาท

หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 90 กิโลวัตต์ บช.ปส.

แขวงตลาดบางเขน เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 2 คัน

(3) รถโดยสาร ขนาด 12 ท่ีน่ัง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 1,358,000          บาท

2,400 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 90 กิโลวัตต์ บช.ปส.

แขวงตลาดบางเขน เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 1 คัน

2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 141,900,000     บาท

(5) ระบบถอดรหัสข้อมูลโทรศัพท์มือถือและจัดท า 49,500,000        บาท

ความเช่ือมโยงเป้าหมาย บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน 

เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

(6) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพชุดอุปกรณ์สืบสวน 92,400,000        บาท

เครือข่ายยาเสพติดขั นสูง บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน 

เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
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กองบัญชาการต ารวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.)

โครงการ สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด

    - กิจกรรม การสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้าหมายระดับ 54,490,450       บาท

        โรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า

1. งบรายจ่ายอ่ืน 54,490,450       บาท

1) ค่าใช้จ่ายโครงการการศึกษาเพ่ือต่อต้านการใช้ยาเสพติด 51,299,100        บาท

ในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย)

2) ค่าใช้จ่ายโครงการต ารวจประสานโรงเรียน 74,350              บาท

3) ค่าใช้จ่ายโครงการด าเนินงานชุมชนย่ังยืน เพ่ือแก้ไขปัญหา 3,117,000          บาท

ยาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ
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กองบัญชาการต ารวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.)

โครงการ ปราบปรามการค้ายาเสพติด   

 - กิจกรรม การสกัดกั น ปราบปราม การผลิต การค้ายาเสพติด 613,596,260     บาท

1. งบลงทุน 234,341,400     บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 234,341,400     บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 234,341,400     บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 234,341,400     บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 180,451,400     บาท

(1.1) ระบบอ่านแผ่นป้ายทะเบียนอัตโนมัติครอบคลุมพื นท่ี 78,000,000        บาท

ภาคตะวันตก และพื นท่ีภาคใต้ บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน 

เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 150 จุด

(1.2) ระบบอ่านแผ่นป้ายทะเบียนอัตโนมัติครอบคลุม 88,400,000        บาท

พื นท่ีภาคเหนือ พื นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักส่ี  

กรุงเทพมหานคร 170 จุด

(1.3) License เคร่ืองถอดรหัสข้อมูลโทรศัพท์มือถือชนิดพกพา 4,258,000          บาท

(อายุใช้งาน 1 ปี)  บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักส่ี 

กรุงเทพมหานคร 20 ชุด

(1.4) License เคร่ืองถอดรหัสข้อมูลโทรศัพท์มือถือชนิดประจ าท่ี 5,109,600          บาท

 (อายุใช้งาน 1 ปี) บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักส่ี 

กรุงเทพมหานคร 24 ชุด 

(1.5) License เคร่ืองถอดรหัสและถ่ายโอนข้อมูลโทรศัพท์มือถือ 4,683,800          บาท

 (อายุใช้งาน 1 ปี) บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักส่ี 

กรุงเทพมหานคร 22 ชุด

(2) เคร่ืองถอดรหัสข้อมูลโทรศัพท์มือถือชนิดพกพา บช.ปส. 30,000,000        บาท

แขวงตลาดบางเขน เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 25 เคร่ือง

(3) เคร่ืองถอดรหัสข้อมูลโทรศัพท์มือถือชนิดประจ าท่ี บช.ปส. 23,890,000        บาท

แขวงตลาดบางเขน เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 20 เคร่ือง

2. งบรายจ่ายอ่ืน 379,254,860     บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการปราบปรามนักค้ายาเสพติดและสกัดกั น 379,254,860 บาท

การน าเข้า - ส่งออกยาเสพติด
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31 กองบัญชาการต ารวจสันติบาล (บช.ส.) 445,499,000     บาท

1. แผนงาน บุคลากรภาครัฐ 1,192,000         บาท

 - รายการ บุคลากรภาครัฐ 1,192,000          บาท

2. โครงการ เพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบ 506,000           บาท

   ในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้

 - กิจกรรม การเพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ 506,000            บาท

   ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้

3. โครงการ การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 7,892,200         บาท

 - กิจกรรม การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และ 7,892,200          บาท

   พระบรมวงศานุวงศ์

4. ผลผลิต การรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงภายในประเทศ 435,908,800     บาท

 - กิจกรรม การด าเนินการด้านการข่าวท่ีมีผลกระทบ 435,908,800      บาท

   ต่อความม่ันคงของประเทศและการรักษาความปลอดภัย

   บุคคลส าคัญ



348

กองบัญชาการต ารวจสันติบาล (บช.ส.)

แผนงาน บุคลากรภาครัฐ

 - รายการ บุคลากรภาครัฐ 1,192,000         บาท

1. งบบุคลากร 1,192,000         บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 1,192,000         บาท

(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ  1,118,800          บาท

(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพนักงานราชการ 73,200              บาท



349

กองบัญชาการต ารวจสันติบาล (บช.ส.)

โครงการ เพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบ

ในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้

 - กิจกรรม การเพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบ 506,000           บาท

   ในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้

1. งบด าเนินงาน 506,000           บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 506,000           บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน 506,000           บาท

1.1.2 ค่าใช้สอย 506,000           บาท

(1) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพัก และพาหนะ 506,000            บาท

(1.1) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพักและพาหนะต ารวจ 506,000            บาท
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กองบัญชาการต ารวจสันติบาล (บช.ส.)

โครงการ การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์

 - กิจกรรม การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 7,892,200         บาท

1. งบด าเนินงาน 7,892,200         บาท

1.1 ค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ 7,892,200         บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน 7,892,200         บาท

1.1.2 ค่าใช้สอย 7,188,400         บาท

(2) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพัก และพาหนะ           7,188,400 บาท

(2.1) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพักและพาหนะต ารวจ 7,188,400          บาท

1.1.3 ค่าวัสดุ 703,800           บาท

(11) วัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 703,800            บาท
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กองบัญชาการต ารวจสันติบาล (บช.ส.)

ผลผลิต การรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงภายในประเทศ

 - กิจกรรม การด าเนินการด้านการข่าวท่ีมีผลกระทบต่อความม่ันคง 435,908,800     บาท

   ของประเทศและการรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญ

1. งบด าเนินงาน 146,447,400     บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 134,330,300     บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน 134,330,300     บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน 9,818,500         บาท

(8) ค่าอาหารท าการนอกเวลา 9,818,500          บาท

1.1.2 ค่าใช้สอย 108,243,900     บาท

(10) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพัก และพาหนะ         63,806,900 บาท

(10.2) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพักและพาหนะต ารวจ         63,806,900 บาท

(11) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 2,232,900          บาท

(12) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 373,800            บาท

(13) ค่าซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง 1,100,100          บาท

(14) ค่าเช่าทรัพย์สิน 983,600            บาท

(14.1) ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร             983,600 บาท

(22) ค่าใช้จ่ายในการฝึกยุทธวิธีต ารวจ 6,684,200          บาท

(23) ค่าปฏิบัติงานด้านการข่าวความม่ันคง 33,062,400        บาท

1.1.3 ค่าวัสดุ 16,267,900       บาท

(25) วัสดุส านักงาน 1,115,700          บาท

(26) วัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 13,611,200        บาท

(27) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 245,100            บาท

(28) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 69,400              บาท

(29) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 40,800              บาท

(33) วัสดุคอมพิวเตอร์ 155,000            บาท

(35) วัสดุแบบพิมพ์ 967,600            บาท

(40) วัสดุงานบ้านงานครัว 63,100              บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 12,117,100       บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 7,157,800          บาท

(2) ค่าประปา 721,600            บาท
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(3) ค่าโทรศัพท์ 1,869,800          บาท

(4) ค่าไปรษณีย์ 163,700            บาท

(6) ค่าสาธารณูปโภคอ่ืนๆ   2,204,200          บาท

     280,289,400 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 280,289,400     บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 19,443,100       บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ส านักงาน 1,681,300         บาท

(1) ครุภัณฑ์ส านักงานท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 1,681,300         บาท

(1.1) เคร่ืองพิมพ์บัตรพลาสติกแบบหน้าเดียว บช.ส. 168,000            บาท

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 4 เคร่ือง

(1.2) ตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ นชัก ศพข.บช.ส. แขวงทุ่งสองห้อง 53,600              บาท

เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 8 ตู้

(1.3) เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั ง) 161,000            บาท

แบบตั งพื นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู บก.ส.1  

แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 5 เคร่ือง

(1.4) เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั ง)  591,500            บาท

แบบตั งพื นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู บก.ส.1 

แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 13 เคร่ือง

(1.5) เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั ง) 707,200            บาท

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 26 เคร่ือง

2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 4,420,400         บาท

(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 4,420,400         บาท

(1.3) รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี บก.ส.1 4,420,400          บาท

แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 86 คัน

2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 13,048,300       บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 7,700,000         บาท

(1.23) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1  1,782,000          บาท

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ ว) บช.ส. แขวงปทุมวัน 

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 81 เคร่ือง

2. งบลงทุน

แบบตั งพื นหรือแบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู บก.ส.3
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(1.24) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 4,860,000          บาท

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ ว) บช.ส. แขวงปทุมวัน

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 162 เคร่ือง

(1.25) เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบท่ี 2 บก.ส.2 700,000            บาท

แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 2 เคร่ือง

(1.26) เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล บก.ส.2 220,000            บาท

แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10 เคร่ือง

(1.27) ตู้ส าหรับจัดเก็บเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบท่ี 2 22,000              บาท

(ขนาด 42U) บก.ส.2 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 ตู้

(1.28) อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบท่ี 2 42,000              บาท

บก.ส.2 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 2 เคร่ือง

(1.29) เคร่ืองส ารองไฟฟ้า  ขนาด 2 kVA บก.ส.2 แขวงอนุสาวรีย์ 22,000              บาท

เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 2 เคร่ือง

(1.30) เคร่ืองพิมพ์ แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 52,000              บาท

Printer) บช.ส. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 13 เคร่ือง

(8) ปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network) 5,348,300          บาท

และระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย บก.ส.2 แขวงอนุสาวรีย์

เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 งาน

2.1.1.7 ครุภัณฑ์อ่ืน ๆ 293,100           บาท

(1) ครุภัณฑ์อ่ืน ๆ ท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 293,100           บาท

(1.8) ติดตั งระบบกราวด์เสาอากาศป้องกันฟ้าผ่า สถานีวิทยุ 293,100            บาท

กระจายเสียงราชด าริสัมพันธ์ บช.ส. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร 3 แห่ง

2.1.2 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 260,846,300     บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารท่ีท าการและส่ิงก่อสร้างประกอบ 260,260,200     บาท

(1) โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการประชาชน พร้อมส่วนประกอบ 15,496,200        บาท

บช.ส. แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

วงเงินทั งสิ น 45,678,000        บาท

ปี 2564 ตั งงบประมาณ 16,005,500        บาท

ปี 2565 ตั งงบประมาณ 14,176,300        บาท

ปี 2566 ตั งงบประมาณ 15,496,200        บาท
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(2) โครงการก่อสร้างอาคารท่ีท าการกองบัญชาการต ารวจสันติบาล 244,764,000       บาท

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

วงเงินทั งสิ น 468,000,000       บาท

ปี 2563 ตั งงบประมาณ 70,945,500        บาท

ปี 2564 ตั งงบประมาณ 95,161,500        บาท

ปี 2565 ตั งงบประมาณ 57,129,000        บาท

ปี 2566 ตั งงบประมาณ 244,764,000       บาท

2.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารท่ีท าการและส่ิงก่อสร้างประกอบ 586,100           บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารท่ีท าการและส่ิงก่อสร้างประกอบท่ีมีราคา 586,100           บาท

ต่อหน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท 

(1.3) ปรับปรุงอาคารท่ีท าการหน่วยต ารวจสันติบาล 497,000            บาท

จังหวัดนครศรีธรรมราช ต าบลคลัง อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง

89,100              บาท

จังหวัดหนองคาย ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองหนองคาย 

จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง

9,172,000        บาท

10) โครงการสร้างจิตส านึก 9,172,000          บาท

(1.4) ปรับปรุงอาคารท่ีท าการหน่วยต ารวจสันติบาล

4. งบรายจ่ายอ่ืน
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32 ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) 98,884,300       บาท

1. โครงการ เพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบ 2,219,600         บาท

   ในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้

 - กิจกรรม การเพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ 2,219,600          บาท

   ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้   

2. โครงการ การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 898,500           บาท

 - กิจกรรม การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์ 898,500            บาท

   และพระบรมวงศานุวงศ์

3. ผลผลิต การรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงภายในประเทศ 59,909,200       บาท

 - กิจกรรม การตรวจสอบ คัดกรอง ปราบปราม 59,909,200        บาท

   คนต่างด้าวท่ีไม่พึงปรารถนา

4. โครงการ ปฏิรูประบบงานต ารวจ 35,719,000       บาท

 - กิจกรรม การบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านสวัสดิการ 35,719,000        บาท

   ท่ีพักอาศัย

5. โครงการ ปราบปรามการค้ายาเสพติด 138,000           บาท

 - กิจกรรม การสกัดกั น ปราบปราม การผลิต 138,000            บาท

   การค้ายาเสพติด
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ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)

โครงการ เพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้

 - กิจกรรม การเพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบ 2,219,600         บาท

   ในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้

1. งบด าเนินงาน 2,219,600         บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 2,219,600         บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน 2,219,600         บาท

1.1.2 ค่าใช้สอย 2,219,600         บาท

(1) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพัก และพาหนะ 2,219,600          บาท

(1.1) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพักและพาหนะต ารวจ 2,219,600          บาท
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ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)

โครงการ การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์

 - กิจกรรม การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 898,500           บาท

1. งบด าเนินงาน 898,500           บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 898,500           บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน 898,500           บาท

1.1.2 ค่าใช้สอย 898,500           บาท

(2) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพัก และพาหนะ 898,500            บาท

(2.1) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพักและพาหนะต ารวจ 898,500            บาท
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ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)

ผลผลิต การรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงภายในประเทศ

 - กิจกรรม การตรวจสอบ คัดกรอง ปราบปรามคนต่างด้าวท่ีไม่พึงปรารถนา 59,909,200       บาท

1. งบด าเนินงาน 59,909,200       บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 41,982,100       บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน 41,982,100       บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน 1,205,200         บาท

(5) ค่าตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา 1,205,200          บาท

1.1.2 ค่าใช้สอย 12,685,300       บาท

(10) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพัก และพาหนะ 7,245,100          บาท

(10.3) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพักและพาหนะต ารวจ 7,245,100          บาท

(12) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 89,200              บาท

(13) ค่าซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง 632,200            บาท

(14) ค่าเช่าทรัพย์สิน 605,400            บาท

(14.1) ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 605,400            บาท

(15) ค่าจ้างเหมาบริการ 4,113,400          บาท

(15.5) ค่าจ้างเหมาบริการพาหนะเพ่ือด าเนินการ 4,113,400          บาท

ส่งคนต่างด้าวออกนอกราชอาณาจักร

1.1.3 ค่าวัสดุ 26,917,400       บาท

(25) วัสดุส านักงาน 1,794,300          บาท

(26) วัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 8,088,100          บาท

(28) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 8,800               บาท

(29) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 39,500              บาท

(33) วัสดุคอมพิวเตอร์ 9,400               บาท

(50) วัสดุยาและเวชภัณฑ์ 41,900              บาท

(51) วัสดุอาหารผู้ต้องหา/ผู้ต้องกัก 16,935,400        บาท

1.1.4 งบแก้ปัญหาในภาพรวม 1,174,200         บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 17,927,100       บาท
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(1) ค่าไฟฟ้า 7,066,300          บาท

(2) ค่าประปา 2,475,400          บาท

(3) ค่าโทรศัพท์ 6,031,400          บาท

(4) ค่าไปรษณีย์ 1,330,300          บาท

(5) ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 1,023,700          บาท
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ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)

โครงการ ปฏิรูประบบงานต ารวจ

 - กิจกรรม การบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านสวัสดิการท่ีพักอาศัย 35,719,000       บาท

2. งบลงทุน 35,719,000       บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 35,719,000       บาท

2.1.2 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 35,719,000       บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัยและส่ิงก่อสร้างประกอบ 35,719,000       บาท

(2) อาคารท่ีพักอาศัย 40 ครอบครัว 5 ชั น 35,719,000        บาท

ตม.จว.นครพนม  ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองนครพนม 

จังหวัดนครพนม  1 หลัง
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ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)

โครงการ ปราบปรามการค้ายาเสพติด

 - กิจกรรม การสกัดกั น ปราบปราม การผลิต การค้ายาเสพติด 138,000           บาท

2. งบรายจ่ายอ่ืน 138,000           บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการปราบปรามนักค้ายาเสพติดและสกัดกั น 138,000            บาท

การน าเข้า - ส่งออกยาเสพติด
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33 กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.) 3,067,976,790   บาท

1. แผนงาน บุคลากรภาครัฐ 15,931,700       บาท

 - รายการ บุคลากรภาครัฐ 15,931,700        บาท

2. โครงการ เพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบ 155,901,100      บาท

   ในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้

 - กิจกรรม การเพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ 155,901,100       บาท

   ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้

3. โครงการ การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 66,771,200       บาท

 - กิจกรรม การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์ 66,771,200        บาท

   และพระบรมวงศานุวงศ์

4. โครงการ จัดหายุทโธปกรณ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 121,160,000      บาท

   การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

 - กิจกรรม จัดหายุทโธปกรณ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 121,160,000       บาท

   การปฏิบัติงานการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม 

   ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ

5. ผลผลิต การรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงภายในประเทศ 2,299,740,400   บาท

 - กิจกรรม การบริหารจัดการความม่ันคงชายแดน 2,299,683,400    บาท

 - กิจกรรม การป้องกัน ปราบปราม สืบสวนผู้ผลิต 57,000              บาท

   และผู้ค้ายาเสพติด

6. โครงการ ปฏิรูประบบงานต ารวจ 318,657,300      บาท

 - กิจกรรม การบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านสวัสดิการ 318,657,300       บาท

   ท่ีพักอาศัย

7. โครงการ รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 59,014,000       บาท

 - กิจกรรม เพ่ิมประสิทธิภาพก าลังพลและพัฒนาคุณภาพ 59,014,000        บาท

        ชีวิตของข้าราชการต ารวจในพื นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้

8. โครงการ สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด 4,539,600         บาท

 - กิจกรรม การสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้าหมายระดับ 4,539,600          บาท

       โรงเรียน ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
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9. โครงการ ปราบปรามการค้ายาเสพติด 26,261,490       บาท

 - กิจกรรม การสกัดกั น ปราบปราม การผลิต 26,261,490        บาท

   การค้ายาเสพติด
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กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.)

แผนงาน บุคลากรภาครัฐ

 - รายการ บุคลากรภาครัฐ 15,931,700       บาท

1. งบบุคลากร 15,931,700       บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 15,931,700       บาท

1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 15,931,700       บาท

(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ  15,870,900        บาท

(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพนักงานราชการ 60,800              บาท
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กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.)

โครงการ เพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบ

ในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้

 - กิจกรรม การเพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบ 155,901,100      บาท

   ในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้

1. งบด าเนินงาน 155,901,100      บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 155,901,100      บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน 155,901,100      บาท

1.1.2 ค่าใช้สอย 155,901,100      บาท

(1) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพัก และพาหนะ        155,901,100 บาท

(1.1) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพัก และพาหนะต ารวจ 155,901,100       บาท
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กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.)

โครงการ การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์

 - กิจกรรม การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 66,771,200       บาท

1. งบด าเนินงาน 38,454,400       บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 38,454,400       บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน 38,454,400       บาท

1.1.2 ค่าใช้สอย 19,808,000       บาท

(2) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพัก และพาหนะ         19,808,000 บาท

(2.1) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพักและพาหนะต ารวจ 19,808,000        บาท

1.1.3 ค่าวัสดุ 18,646,400       บาท

(11) วัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 351,900            บาท

(12) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 17,896,900        บาท

(19) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 397,600            บาท

2. งบลงทุน 28,316,800       บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 28,316,800       บาท

2.1.1 ครุภัณฑ์ 28,316,800       บาท

2.1.1.6 ครุภัณฑ์อ่ืน ๆ 28,316,800       บาท

(1) ครุภัณฑ์อ่ืน ๆ ท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 16,316,800       บาท

(1.2) เคร่ืองอัดอากาศประจ าสถานี บก.สอ.บช.ตชด. 7,356,800          บาท

ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 8 เคร่ือง

(1.3) เล่ือยยนต์ตัดคอนกรีต บก.สอ.บช.ตชด. 320,000            บาท

ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 8 ตัว

(1.4) ถังป๊ัมลม บก.สอ.บช.ตชด. ต าบลชะอ า  200,000            บาท

อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 8 เคร่ือง

(1.5) ชุดดับเพลิงภายในอาคาร (กันความร้อน+ทนไฟ) 8,000,000          บาท

บก.สอ.บช.ตชด. ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 20 ชุด 

(1.6) ชุดผจญเพลิงภายนอกอาคารป้องกันความร้อน พร้อมอุปกรณ์ 440,000            บาท

บก.สอ.บช.ตชด. ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 20 ชุด 

(5) รถดับเพลิงและกู้ภัยขนาดเล็ก พร้อมอุปกรณ์ฉีดน  าและโฟม 12,000,000        บาท

บก.สอ.บช.ตชด. ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 3 คัน
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กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.)

โครงการ จัดหายุทโธปกรณ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ

 - กิจกรรม จัดหายุทโธปกรณ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 121,160,000      บาท

   การป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรมของส านักงานต ารวจแห่งชาติ

1. งบลงทุน 121,160,000      บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 121,160,000      บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 121,160,000      บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -                  บาท

(1) ยานยนต์ลาดตระเวนไต่ลาดชัน ชนิดล้อยางทรงสูง -                   บาท

แบบแคปซูลโมโนค๊อก ตชด. แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 

กรุงเทพมหานคร 10 คัน

วงเงินทั งสิ น 158,826,100       บาท

ปี 2560 - 2563 ตั งงบประมาณ 39,643,100        บาท

ปี 2564 ตั งงบประมาณ  - บาท

ปี 2565 ตั งงบประมาณ 119,183,000       บาท

ปี 2566 ตั งงบประมาณ -                      บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 71,977,000        บาท

1.1.1.3 ครุภัณฑ์อ่ืน ๆ 121,160,000      บาท

(2) โครงการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์หน่วยปฏิบัติการพิเศษ 121,160,000       บาท

การต่อต้านการก่อการร้ายสากล และการเพ่ิมขีดความสามารถ

ในการถวายความปลอดภัย บก.สอ.บช.ตชด. ต าบลชะอ า 

อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 1 โครงการ
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กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.)

ผลผลิต การรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงภายในประเทศ

 - กิจกรรม การบริหารจัดการความม่ันคงชายแดน 2,299,683,400   บาท

1. งบด าเนินงาน 904,484,700      บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 841,664,100      บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน 841,664,100      บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน 41,160,900       บาท

(7) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ 41,160,900        บาท

1.1.2 ค่าใช้สอย 649,606,700      บาท

(10) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพัก และพาหนะ 638,443,700       บาท

(10.2) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพักและพาหนะต ารวจ 638,443,700       บาท

(11) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 5,745,200          บาท

(12) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 608,700            บาท

(13) ค่าซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง 2,562,300          บาท

(15) ค่าจ้างเหมาบริการ 2,246,800          บาท

(15.4) ค่าจ้างเหมาอ่ืน ๆ 2,246,800          บาท

1.1.3 ค่าวัสดุ 150,896,500      บาท

(25) วัสดุส านักงาน 2,788,300          บาท

(26) วัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 108,568,600       บาท

(27) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 2,119,700          บาท

(28) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 967,600            บาท

(29) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 97,900              บาท

(30) วัสดุยุทธภัณฑ์ 12,900,000        บาท

(31) วัสดุสนามและการฝึก 2,760,000          บาท

(32) วัสดุเคร่ืองช่วยฝึก 531,800            บาท

(33) วัสดุคอมพิวเตอร์ 43,300              บาท

(37) วัสดุเคร่ืองอุปโภค-บริโภค 318,400            บาท

(38) วัสดุอาหารและยาให้สุนัขและม้า 7,420,400          บาท

(40) วัสดุงานบ้านงานครัว 969,800            บาท

(41) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 407,900            บาท
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(42) วัสดุศึกษา 297,500            บาท

(43) วัสดุหนังสือ วารสาร และต ารา 158,900            บาท

(44) วัสดุการเกษตร 156,300            บาท

(45) วัสดุก่อสร้าง 1,331,500          บาท

(46) วัสดุเคร่ืองมือส่ือสาร 3,003,000          บาท

(48) วัสดุซ่อมรถเกราะวี-150 4,361,400          บาท

(50) วัสดุยาและเวชภัณฑ์ 1,694,200          บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 62,820,600       บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 43,546,700        บาท

(2) ค่าประปา 14,237,300        บาท

(3) ค่าโทรศัพท์ 3,332,600          บาท

(4) ค่าไปรษณีย์ 1,704,000          บาท

2. งบลงทุน 962,007,500      บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 962,007,500      บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 794,944,400      บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 246,164,400      บาท

(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 82,648,400       บาท

(1.1) รถจักรยานยนต์ แบบวิบาก ขนาดไม่ต่ ากว่า 250 ซีซี (รร.ตชด.) 21,578,400 บาท

บช.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 148 คัน

(1.2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 61,070,000        บาท

2,400 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด ไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ 

ขับเคล่ือน 4 ล้อ แบบธรรมดา พร้อมส่วนประกอบ บช.ตชด. 

แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร (รร.ตชด.) 62 คัน

(2) รถยนต์ขนาด 1 ตัน ประเภท OFF ROAD 4 WD บช.ตชด. 70,950,000 บาท

แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 43 คัน

(5) รถยนต์หุ้มเกราะกันกระสุน ล้อยาง 4 x 4 ชนิดล าเลียง บช.ตชด. 92,566,000        บาท

แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10 คัน

วงเงินทั งสิ น 130,900,000       บาท

ปี 2565 ตั งงบประมาณ 26,180,000        บาท

ปี 2566 ตั งงบประมาณ 92,566,000        บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 12,154,000        บาท
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2.1.1.4 ครุภัณฑ์อาวุธ 184,120,000      บาท

(1) ครุภัณฑ์อาวุธท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 184,120,000      บาท

(1.2) เสื อเกราะป้องกันกระสุน ระดับ 3 (เสื อเกราะอ่อน 95,040,000        บาท

ป้องกันกระสุนพร้อมแผ่นเกราะแข็ง) บช.ตชด.แขวงพญาไท 

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1,800 ตัว

(1.3) หมวกป้องกันกระสุน และสะเก็ดระเบิด ระดับ 3A บช.ตชด. 89,080,000        บาท

แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 2,000 ใบ

2.1.1.6 ครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย-ด้านยุทโธปกรณ์ความม่ันคง 184,000,000      บาท

(1) รถเกราะล้อยางใช้ต่อสู้ทางยุทธวิธี (Armoured Fighting Vehicle) 184,000,000       บาท

บช.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 46 คัน

วงเงินทั งสิ น 920,000,000       บาท

ปี 2566 ตั งงบประมาณ 184,000,000       บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 368,000,000       บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ 368,000,000       บาท

2.1.1.7 ครุภัณฑ์อ่ืนๆ 180,660,000      บาท

(1) ครุภัณฑ์อ่ืนๆ ท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 180,660,000      บาท

(1.5) ร่มบุคคลโดดแบบสายกระตุกคงท่ี พร้อมร่มช่วยบุคคลโดด 63,360,000 บาท

บก.สอ.บช.ตชด. ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 160 ร่ม

(1.6) ร่มบุคคลโดดแบบกระตุกเอง (แบบแม่นย า) ขนาดไม่ต่ ากว่า 12,300,000        บาท

230 ตร.ฟุต แบบชนิดแม่นย า ขนาด 240-290 ตร.ฟุต บก.สอ.บช.ตชด. 

ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 30 ร่ม

(1.7) ร่มบุคคลโดดแบบสายกระตุกคงท่ี พร้อมร่มช่วยบุคคลโดด 105,000,000       บาท

(ทางยุทธวิธี) บก.สอ.บช.ตชด. ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า

จังหวัดเพชรบุรี 150 ร่ม

2.1.2 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 167,063,100      บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัยและส่ิงก่อสร้างประกอบ 44,500,000       บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัยและส่ิงก่อสร้างประกอบท่ีมี 44,500,000       บาท

ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท
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(1.1) อาคารบ้านพักอาศัย 1 ชั น (ส าหรับครู) ศกร.ตชด. 1,300,000          บาท

บ้านห้วยสลุง ต าบลพระธาตุ อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 

(กก.ตชด.34) 1 หลัง

(1.2) อาคารบ้านพักอาศัย 1 ชั น (ส าหรับครู) รร.ตชด.สันตินิมิตร 1,300,000          บาท

ต าบลรับร่อ อ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร (กก.ตชด.41) 1 หลัง

(1.3) อาคารบ้านพักอาศัย 1 ชั น (ส าหรับครู) ศกร.ตชด. 1,300,000          บาท

บ้านแผ่นดินเสมอ ต าบลคลองท่อมเหนือ อ าเภอคลองท่อม 

จังหวัดกระบ่ี (กก.ตชด.42) 1 หลัง

(1.4) อาคารบ้านพักอาศัย 1 ชั น(ส าหรับครู) รร.ตชด. 1,300,000          บาท

การท่าอากาศยานฯ ต าบลโคกสะตอ อ าเภอรือเสาะ 

จังหวัดนราธิวาส (กก.ตชด.44) 1 หลัง

(1.5) อาคารบ้านพักอาศัย 1 ชั น (ส าหรับนักเรียน) ศกร.ตชด. 2,000,000          บาท

ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค ต าบลไล่โว่ อ าเภอสังขละบุรี 

จังหวัดกาญจนบุรี (กก.ตชด.13) 2 หลัง

(1.6) อาคารบ้านพักอาศัย 1 ชั น (ส าหรับนักเรียน) รร.ตชด.905 2,000,000          บาท

ต าบลแม่คง อ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (กก.ตชด.33) 

2 หลัง

(1.7) อาคารบ้านพักอาศัย 1 ชั น (ส าหรับนักเรียน) ศกร.ตชด. 2,000,000          บาท

บ้านปอหมื อ ต าบลแม่คง อ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

(กก.ตชด.33) 2 หลัง

(1.8) อาคารบ้านพักอาศัย 1 ชั น (ส าหรับนักเรียน) ศกร.ตชด. 2,000,000          บาท

บ้านห้วยมะโอ ต าบลแม่สามแลบ อ าเภอสบเมย 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน (กก.ตชด.33)  2 หลัง

(1.9) อาคารบ้านพักอาศัย 1 ชั น (ส าหรับนักเรียน) ศกร.ตชด. 2,000,000          บาท

บ้านเลผะสุคี ต าบลแม่ต่ืน อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 

(กก.ตชด.34) 2 หลัง

(1.10) อาคารบ้านพักอาศัย 1 ชั น (ส าหรับนักเรียน) ศกร.ตชด. 2,000,000          บาท

บ้านพอบือละคี ต าบลแม่สอง อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 

(กก.ตชด.34) 2 หลัง
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(1.11) อาคารบ้านพักอาศัย 1 ชั น (ส าหรับครู) รร.ตชด. 1,300,000          บาท

บ้านคลองแดง ต าบลพวา อ าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี 

(กก.ตชด.11) 1 หลัง

(1.12) อาคารบ้านพักอาศัย 1 ชั น (ส าหรับครู) รร.ตชด.บ้านทิไล่ป้า 1,300,000          บาท

ต าบลไล่โว่ อ าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี (กก.ตชด.13) 1 หลัง

(1.13) อาคารบ้านพักอาศัย 1 ชั น (ส าหรับครู) รร.ตชด.บ้านปิล๊อกค่ี 1,300,000          บาท

ต าบลปิล๊อก อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี (กก.ตชด.13) 1 หลัง

(1.14) อาคารบ้านพักอาศัย 1 ชั น (ส าหรับครู) รร.ตชด.วัดสุธาสินี 1,300,000          บาท

ต าบลบ้องตี  อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี (กก.ตชด.13)

1 หลัง

(1.15) อาคารบ้านพักอาศัย 1 ชั น (ส าหรับครู) รร.ตชด.บ้านคลองน้อย 1,300,000          บาท

ต าบลห้วยสัตว์ใหญ่ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (กก.ตชด.14)

1 หลัง

(1.16) อาคารบ้านพักอาศัย 1 ชั น (ส าหรับครู) รร.ตชด.ท่านผู้หญิง 1,300,000          บาท

สุประภาดา เกษมสันต์ ต าบลตะเคียน อ าเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 

(กก.ตชด.21) 1 หลัง

(1.17) อาคารบ้านพักอาศัย 1 ชั น (ส าหรับครู) ศกร.ตชด. 1,300,000          บาท

ทรัพย์ทรายทอง ต าบลโคกมะม่วง อ าเภอปะค า จังหวัดบุรีรัมย์ 

(กก.ตชด.21) 1 หลัง

(1.18) อาคารบ้านพักอาศัย 1 ชั น (ส าหรับครู) รร.ตชด.บ้านแก่ง 1,300,000          บาท

ศรีโคตร ต าบลโนนก่อ อ าเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 

(กก.ตชด.22) 1 หลัง

(1.19) อาคารบ้านพักอาศัย 1 ชั น (ส าหรับครู) รร.ตชด.บ้านค าชมภู 1,300,000          บาท

ต าบลบ้านต้อง อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ (กก.ตชด.24) 1 หลัง

(1.20) อาคารบ้านพักอาศัย 1 ชั น (ส าหรับครู) รร.ตชด.บ้านลาดเรือ 1,300,000          บาท

ต าบลบ่อภาค อ าเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก (กก.ตชด.31) 

1 หลัง

(1.21) อาคารบ้านพักอาศัย 1 ชั น (ส าหรับครู) ศกร.ตชด.อินทรีอาสา 1,300,000          บาท

(บ้านห้วยน  ากึน) ต าบลวาวี อ าเภอแม่สรวย 

จังหวัดเชียงราย (กก.ตชด.32) 1 หลัง
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(1.22) อาคารบ้านพักอาศัย 1 ชั น (ส าหรับครู) ศกร.ตชด.บ้านจะนู 1,300,000          บาท

(จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์) ต าบลห้วยชมภู อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

(กก.ตชด.32) 1 หลัง

(1.23) อาคารบ้านพักอาศัย 1 ชั น (ส าหรับครู) ศกร.ตชด.บ้านโกแประ 1,300,000          บาท

ต าบลแม่คง อ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (กก.ตชด.33) 

1 หลัง

(1.24) อาคารบ้านพักอาศัย 1 ชั น (ส าหรับครู) ศกร.ตชด.บ้านปอหมื อ 1,300,000          บาท

ต าบลแม่คง อ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (กก.ตชด.33) 

1 หลัง

(1.25) อาคารบ้านพักอาศัย 1 ชั น (ส าหรับครู) รร.ตชด.905 ต าบล 1,300,000          บาท

แม่คง อ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (กก.ตชด.33) 1 หลัง

(1.26) อาคารบ้านพักอาศัย 1 ชั น (ส าหรับครู) ศกร.ตชด. 1,300,000          บาท

เฉลิมพระเกียรติฯ บ้านน  าบ่อสะเป่ ต าบลสบป่อง อ าเภอปางมะผ้า 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน (กก.ตชด.33) 1 หลัง

(1.27) อาคารบ้านพักอาศัย 1 ชั น (ส าหรับครู) รร.ตชด.บางกอก 1,300,000          บาท

เชฟ แชร์ริตี  ต าบลสบโขง อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 

(กก.ตชด.33) 1 หลัง

(1.28) อาคารบ้านพักอาศัย 1 ชั น (ส าหรับครู) ศกร.ตชด. 1,300,000          บาท

บ้านห้วยโป่งเลา ต าบลแม่ก๊ิ อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

(กก.ตชด.33) 1 หลัง

(1.29) อาคารบ้านพักอาศัย 1 ชั น (ส าหรับครู) รร.ตชด.บ้านแม่จันทะ 1,300,000          บาท

ต าบลแม่จัน อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก (กก.ตชด.34) 1 หลัง

(1.30) อาคารบ้านพักอาศัย 1 ชั น (ส าหรับครู) รร.ตชด.บ้านแม่อมยะ 1,300,000          บาท

ต าบลท่าสองยาง อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก (กก.ตชด.34) 

1 หลัง

(1.31) อาคารบ้านพักอาศัย 1 ชั น (ส าหรับครู) ศกร.ตชด. 1,300,000          บาท

พระยาประสาทธาตุการย์ และคุณหญิงวาส (ประนิช) ต าบลบ้านนา 

อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก(กก.ตชด.34) 1 หลัง
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2.1.2.3 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค 296,200           บาท

(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท 296,200           บาท

(1.1) ขยายเขตติดตั งหม้อแปลงไฟฟ้า กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด. 296,200            บาท

ต าบลหนองบัว อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 รายการ

2.1.2.4 ค่าปรับปรุงส่ิงก่อสร้างอ่ืน 13,342,700       บาท

(1) ค่าปรับปรุงส่ิงก่อสร้างอ่ืนท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท 13,342,700       บาท

1,115,400 บาท

อ าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 1 รายการ

(1.2) ปรับปรุงถนน กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด. ต าบลเมืองเก่า 3,279,700 บาท

อ าเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 1 รายการ

(1.3) ปรับปรุงถนน ร้อย ตชด.327 ต าบลแม่จัน อ าเภอแม่จัน 4,205,000          บาท

(1.4) ปรับปรุงรั ว กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด. ต าบลเขามีเกียรติ 4,742,600 บาท

อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 1 รายการ

2.1.2.6 ค่าก่อสร้างอ่ืน ๆ 108,924,200      บาท

(1) ค่าก่อสร้างอ่ืน ๆ ท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท 14,404,800       บาท

(1.1) รั ว บก.ตชด.ภาค 2 ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองขอนแก่น 8,760,000 บาท

จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ

(1.2) ส้วมนักเรียนชาย 4 ท่ี/49 และส้วมนักเรียนหญิง 4 ท่ี/49 806,400 บาท

รร.ตชด.ท่านผู้หญิงประไพ ศิวะโกเศศ ต าบลสบโขง อ าเภออมก๋อย 

จังหวัดเชียงใหม่ (กก.ตชด.33) 2 หลัง

(1.3) ส้วมนักเรียนชาย 4 ท่ี/49 และส้วมนักเรียนหญิง 4 ท่ี/49 806,400 บาท

ศกร.ตชด.บ้านโกแประ ต าบลแม่คง อ าเภอแม่สะเรียง 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน (กก.ตชด.33) 2 หลัง

(1.4) ส้วมนักเรียนชาย 4 ท่ี/49 และส้วมนักเรียนหญิง 4 ท่ี/49 806,400 บาท

ศกร.ตชด.บ้านปอหมื อ ต าบลแม่คง อ าเภอแม่สะเรียง 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน (กก.ตชด.33) 2 หลัง

(1.5) ส้วมนักเรียนชาย 4 ท่ี/49 และส้วมนักเรียนหญิง 4 ท่ี/49 806,400 บาท

รร.ตชด.905 ต าบลแม่คง อ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

(กก.ตชด.33) 2 หลัง

(1.1) ปรับปรุงถนน ร้อย ตชด.124 ต าบลตาพระยา 

จังหวัดเชียงราย 1 รายการ
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(1.6) ส้วมนักเรียนชาย 4 ท่ี/49 และส้วมนักเรียนหญิง 4 ท่ี/49 806,400 บาท

ศกร.ตชด.บ้านวาทู ต าบลเสาหิน อ าเภอแม่สะเรียง

 จังหวัดแม่ฮ่องสอน (กก.ตชด.33) 2 หลัง

(1.7) ส้วมนักเรียนชาย 4 ท่ี/49 และส้วมนักเรียนหญิง 4 ท่ี/49 806,400 บาท

ศกร.ตชด.บ้านแม่เหลอ ต าบลเสาหิน อ าเภอแม่สะเรียง 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน (กก.ตชด.33) 2 หลัง

(1.8) ส้วมนักเรียนชาย 4 ท่ี/49 และส้วมนักเรียนหญิง 4 ท่ี/49 806,400 บาท

ศกร.ตชด.บ้านห้วยโป่งเลา ต าบลแม่ก๊ิ อ าเภอขุนยวม 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน (กก.ตชด.33) 2 หลัง

(3) โครงการสนามยิงปืนระยะไกลพร้อมอาคารเคร่ืองช่วยฝึกทางยุทธวิธี 51,519,400        บาท

ส าหรับหน่วยปฏิบัติการพิเศษ นเรศวร 261 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 

จังหวัดเพชรบุรี 1 โครงการ

(4) อาคารศูนย์อ านวยการควบคุมส่ังการ 43,000,000 บาท

ส าหรับหน่วยปฏิบัติการพิเศษนเรศวร 261 บก.สอ.บช.ตชด. 

ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 1 หลัง

3. งบเงินอุดหนุน 244,628,500      บาท

3.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป 244,628,500      บาท

2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั นพื นฐานของนักเรียน รร.ตชด. 193,048,500 บาท

51,580,000 บาท

188,562,700      บาท

1) โครงการสุนัขต ารวจ 2,258,100          บาท

(1.1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการสุนัขต ารวจ 383,100            บาท

(1.2) โครงการสุนัขต ารวจ ศฝส.บก.กฝ.บช.ตชด. 1,875,000          บาท

ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี

(1.2.1) สุนัขต ารวจ ศฝส. บก.กฝ.บช.ตชด. 1,875,000          บาท

ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 25 ตัว

2) โครงการสุขศาลาพระราชทานโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 4,489,300          บาท

เพ่ือสนองงานตามพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

บช.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายอาหารเสริม นมผง ส าหรับนักเรียน รร.ตชด.

4. งบรายจ่ายอ่ืน
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(2.1) โต๊ะและเก้าอี ส าหรับเจ้าหน้าท่ี บช.ตชด. แขวงพญาไท 136,800            บาท

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 18 ชุด

(2.2) เคร่ืองช่ังน  าหนักแบบดิจิตอลพร้อมท่ีวัดส่วนสูง บช.ตชด. 140,000            บาท

แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 7 เคร่ือง

(2.3) เคร่ืองวัดความดันโลหิต ชนิดอัตโนมัติ แบบตั งโต๊ะ บช.ตชด.  234,000            บาท

แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 9 เคร่ือง

(2.4) กระเป๋าสนาม บช.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท 23,000              บาท

กรุงเทพมหานคร 23 ใบ

(2.5) กระดานบอร์ดเพ่ือแปะป้ายความรู้ ขนาดไม่น้อยกว่า 120x180 ซม. 90,000              บาท

บช.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 18 บอร์ด

(2.6) External hard disk 1 TB บช.ตชด. แขวงพญาไท 36,000              บาท

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 18 เคร่ือง

(2.7) เตียงตรวจโรคพร้อมท่ีรองขึ นเตียง บช.ตชด. 63,000              บาท

แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 9 เตียง

(2.8) ตู้เหล็กแบบ 4 ลิ นชัก บช.ตชด. แขวงพญาไท 180,900            บาท

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 27 ตู้

(2.9) ตู้เหล็กแบบ 2 บาน บช.ตชด. แขวงพญาไท 119,700            บาท

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 21 ตู้

(2.10) รถเข็นท าแผล บช.ตชด. แขวงพญาไท 77,000              บาท

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 7 คัน

(2.11) ฉากกั นห้องพยาบาล บช.ตชด. แขวงพญาไท 65,000              บาท

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 13 ชุด

(2.12) เคร่ืองท าน  าร้อน - น  าเย็น แบบต่อท่อ 2 ก๊อก บช.ตชด. 345,000            บาท

แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 15 เคร่ือง

(2.13) กระดานเคล่ือนย้ายผู้ป่วย บช.ตชด. แขวงพญาไท  54,600              บาท

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 7 ชุด

(2.14) เก้าอี น่ังรอตรวจ บช.ตชด. แขวงพญาไท  28,000              บาท

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 35 ตัว

(2.15) เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 5 กิโลวัตต์ บช.ตชด. แขวงพญาไท  234,000            บาท

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 4 เคร่ือง
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(2.16) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 242,000            บาท

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ ว) บช.ตชด. แขวงพญาไท 

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 11 เคร่ือง

(2.17) เคร่ืองพิมพ์สีแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั งถังหมึกพิมพ์ บช.ตชด. 60,200              บาท

เขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 14 เคร่ือง

(2.18) เคร่ืองส ารองไฟ 800 AV บช.ตชด. แขวงพญาไท 20,000              บาท

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 8 เคร่ือง

(2.19) โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV 120,000            บาท

ระดับความละเอียดจอภาพ 1366 x 768 พิกเซล ขนาด 32 นิ ว 

บช.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 8 เคร่ือง

(2.20) เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA 3000 ANSI 161,400            บาท

บช.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 6 เคร่ือง

(2.21) จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 100 นิ ว 77,400              บาท

บช.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 6 จอ

(2.22) รถจักรยานยนต์  ขนาด 120 ซีซี บช.ตชด. แขวงพญาไท 257,000            บาท

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 5 คัน

(2.23) รถจักรยานยนต์ แบบวิบาก ขนาดไม่ต่ ากว่า 250 ซีซี 291,600            บาท

บช.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 2 คัน

(2.24) เตียงฟาวเลอร์ ชนิดมือหมุน แบบ ก บช.ตชด. แขวงพญาไท 108,500            บาท

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 7 เตียง

(2.25) หม้อต้มเคร่ืองมือ บช.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท 25,000              บาท

กรุงเทพมหานคร 2 หม้อ

(2.26) เคร่ืองซักผ้าแบบธรรมดา 15 กิโลกรัม บช.ตชด. 54,000              บาท

แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 3 เคร่ือง

(2.27) ถังน  าแบบไฟเบอร์กลาส 1,000 ลิตร บช.ตชด. 5,200                บาท

แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ถัง

(2.28) เคร่ืองกระตุกหัวใจ บช.ตชด. แขวงพญาไท 240,000            บาท

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 2 เคร่ือง
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(2.29) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 1,000,000          บาท

2,400 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์   

ขับเคล่ือน 4 ล้อ แบบดับเบิ ลแค็บ บช.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท 

กรุงเทพมหานคร 1 คัน

5) โครงการจัดการศึกษาส าหรับเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร 133,140,000 บาท

เพ่ือสนองงานตามพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

6) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ           2,877,600 บาท

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

7) รายการชดเชยค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าทดแทนกรณีการขอใช้ท่ีดิน           1,188,600 บาท

พื นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ

8) โครงการภารกิจการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื นท่ีด้านหน้า         29,848,800 บาท

ปราสาทพระวิหารและพื นท่ีใกล้เคียง 

9) ค่าบ ารุงรักษาอุโมงค์ลมชัยจินดา 2,500,300          บาท

10) โครงการสร้างจิตส านึก         12,260,000 บาท



380

กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.)

ผลผลิต การรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงภายในประเทศ

 - กิจกรรม การป้องกัน ปราบปราม สืบสวนผู้ผลิต และผู้ค้ายาเสพติด 57,000             บาท

1. งบด าเนินงาน 57,000             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 57,000             บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน 57,000             บาท

1.1.2 ค่าใช้สอย 57,000             บาท

(11) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 57,000              บาท
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กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.)

โครงการ ปฏิรูประบบงานต ารวจ

 - กิจกรรม การบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านสวัสดิการท่ีพักอาศัย 318,657,300      บาท

2. งบลงทุน 318,657,300      บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 318,657,300      บาท

2.1.2 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 318,657,300      บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัยและส่ิงก่อสร้างประกอบ 256,017,500      บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัยและส่ิงก่อสร้างประกอบท่ีมีราคา 152,212,500      บาท

ต่อหน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท 

(1.24) เรือนแถวชั นประทวน-รอง สารวัตร 10 คูหา บก.ตชด.ภาค 4 9,565,000          บาท

ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 หลัง

(1.25) เรือนแถวชั นประทวน-รอง สารวัตร 10 คูหา บก.สอ.บช.ตชด. 38,499,500        บาท

ต าบลหัวหิน อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 4 หลัง

(1.26) เรือนแถวชั นประทวน-รอง สว. 10 คูหา บก.ฉก.ตชด.24 9,500,000          บาท

ต าบลท่าบ่อ อ าเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 1 หลัง

(1.27) เรือนแถวชั นประทวน-รอง สว. 10 คูหา กก.ตชด.34 19,000,000        บาท

ต าบลหนองบัวใต้ อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 2 หลัง

(1.28) เรือนแถวชั นประทวน-รอง สารวัตร 10 คูหา กก.ตชด.41 9,563,000          บาท

ต าบลขุนกระทิง อ าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 หลัง

(1.29) เรือนแถวชั นประทวน-รอง สารวัตร 10 คูหา ร้อย.ตชด.426 9,550,000 บาท

ต าบลกระบ่ีใหญ่ อ าเภอเมืองกระบ่ี จังหวัดกระบ่ี 1 หลัง

(1.30) เรือนแถวชั นประทวน-รอง สารวัตร 10 คูหา 9,500,000 บาท

กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด. ต าบลแจระแม อ าเภอเมืองอุบลราชธานี 

จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง

(1.31) เรือนแถวชั นประทวน-รอง สารวัตร 10 คูหา 9,500,000 บาท

กก.8 บก.กฝ.บช.ตชด. ต าบลถ  าใหญ่ อ าเภอทุ่งสง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง

(1.32) บ้านพักระดับ สว.-รอง ผกก. (แบบแฝด) บก.ตชด.ภาค 3 6,940,000 บาท

ต าบลอินทขิล อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 2 หลัง

(1.33) บ้านพักระดับ สว.-รอง ผกก. (แบบแฝด) บก.กฝ.บช.ตชด. 14,005,000 บาท

ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 4 หลัง
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(1.34) บ้านพักระดับ สว.-รอง ผกก. (แบบแฝด) กก.ตชด.13 6,940,000 บาท

ต าบลหนองโรง อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 2 หลัง

(1.35) บ้านพักระดับ สว.-รอง ผกก. (แบบแฝด) กก.ตชด.24 3,470,000 บาท

ต าบลหนองบัว อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 หลัง

(1.36) บ้านพักระดับ ผกก.-รอง ผบก. กก.ตชด.11 ต าบลมะขาม 2,060,000          บาท

อ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 1 หลัง

(1.37) บ้านพักระดับ ผกก.-รอง ผบก. กก.ตชด.31 ต าบลท่าทอง 2,060,000          บาท

อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 หลัง

(1.38) บ้านพักระดับ ผกก.-รอง ผบก. กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด. 2,060,000          บาท

ต าบลอินทขิล อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง

(18) แฟลต 5 ชั น 30 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) กก.ตชด.11 ต าบลมะขาม 24,285,000 บาท

อ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 1 หลัง

(19) แฟลต 5 ชั น 30 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) กก.ตชด.42 ต าบลถ  าใหญ่ 24,150,000 บาท

อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง

(20) แฟลต 5 ชั น 30 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) กก.ตชด.43 ต าบลบ่อยาง 24,370,000 บาท

อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 หลัง

(21) อาคารท่ีพักอาศัย 40 ครอบครัว สูง 5 ชั น (ใต้ถุนโล่ง) (สน.สายไหม) 31,000,000 บาท

บก.ตชด.ภาค 1 ต าบลคลองห้า อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง

2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารท่ีพักอาศัยและส่ิงก่อสร้างประกอบ 62,639,800       บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารท่ีพักอาศัยและส่ิงก่อสร้างประกอบท่ีมีราคา 62,639,800       บาท

ต่อหน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท 

(1.23) ปรับปรุงอาคารเรือนแถวชั นประทวนและพลต ารวจ กก.ตชด.41 4,271,800 บาท

ต าบลขุนกระทิง อ าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 2 หลัง

(1.24) โครงการปรับปรุงเรือนแถวบ้านพักข้าราชการต ารวจ 9,443,000 บาท

กก.2 บก.กฝ.บช.ตชด. ต าบลวังเย็น อ าเภอแปลงยาว 

จังหวัดฉะเชิงเทรา 20 หลัง

(1.25) ปรับปรุงเรือนแถวชั นประทวน กก.ตชด.23 ต าบลธาตุเชิงชุม 27,063,000 บาท

อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 9 หลัง

(1.26) ปรับปรุงเรือนแถวข้าราชการต ารวจชั นประทวน 21,862,000 บาท

กก.7 บก.กฝ.บช.ตชด. ต าบลบางเก่า อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 9 หลัง
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กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.)

โครงการ รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

 - กิจกรรม เพ่ิมประสิทธิภาพก าลังพลและพัฒนาคุณภาพชีวิต 59,014,000       บาท

   ของข้าราชการต ารวจในพื นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้

2. งบลงทุน 59,014,000       บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 59,014,000       บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 59,014,000       บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์อ่ืน ๆ 59,014,000       บาท

(2) โครงการจัดหาครุภัณฑ์ อาวุธยุทโธปกรณ์ เคร่ืองมือพิเศษ         59,014,000 บาท

ส าหรับก าลังพลท่ีบรรจุใหม่ 3,000 อัตรา (ปีละ 1,000 อัตรา) 

บก.ตชด.ภาค 4  ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมืองสงขลา 

จังหวัดสงขลา 1 โครงการ
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กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.)

โครงการ สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด

 - กิจกรรม การสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้าหมายระดับ 4,539,600         บาท

   โรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า

1. งบรายจ่ายอ่ืน 4,539,600         บาท

1) ค่าใช้จ่ายโครงการการศึกษาเพ่ือต่อต้านการใช้ยาเสพติด 4,539,600          บาท

ในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย)
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กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.)

โครงการ ปราบปรามการค้ายาเสพติด

 - กิจกรรม การสกัดกั น ปราบปราม การผลิต การค้ายาเสพติด 26,261,490       บาท

2. งบรายจ่ายอ่ืน 26,261,490       บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการปราบปรามนักค้ายาเสพติดและสกัดกั น 26,261,490       บาท

การน าเข้า - ส่งออกยาเสพติด
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34 ส านักงานพิสูจน์หลักฐานต ารวจ (สพฐ.ตร.) 435,021,500     บาท

1. โครงการ เพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบ

   ในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ 7,117,500         บาท

 - กิจกรรม การเพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ 7,117,500          บาท

   ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้

2. โครงการ การบังคับใช้กฎหมาย อ านวยความยุติธรรม และบริการประชาชน 265,705,000     บาท

 - กิจกรรม การตรวจพิสูจน์หลักฐานและการด าเนินการ 265,705,000      บาท

   ด้านนิติวิทยาศาสตร์ต ารวจ

3. ผลผลิต การรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงภายในประเทศ 8,242,700         บาท

 - กิจกรรม การป้องกัน ปราบปราม สืบสวนผู้ผลิต 8,242,700          บาท

  และผู้ค้ายาเสพติด

4. โครงการ ปฏิรูประบบงานต ารวจ 96,159,200       บาท

 - กิจกรรม การปฏิรูประบบงานสอบสวนและ 96,159,200        บาท

   การบังคับใช้กฎหมาย

5. โครงการ อ านวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ 24,080,300       บาท

 - กิจกรรม เพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินคดีความม่ันคง 24,080,300        บาท

   ในพื นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้

6. โครงการ ปราบปรามการค้ายาเสพติด 33,716,800       บาท

 - กิจกรรม การสกัดกั น ปราบปราม การผลิต 33,716,800        บาท

   การค้ายาเสพติด
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ส านักงานพิสูจน์หลักฐานต ารวจ (สพฐ.ตร.)

โครงการ เพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขต

จังหวัดชายแดนภาคใต้

 - กิจกรรม การเพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขต 7,117,500         บาท

   จังหวัดชายแดนภาคใต้

1. งบด าเนินงาน 7,117,500         บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 7,117,500         บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน 7,117,500         บาท

1.1.1 ค่าใช้สอย 7,117,500         บาท

(1) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพัก และพาหนะ 7,117,500          บาท

(1.1) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพักและพาหนะต ารวจ 7,117,500          บาท
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ส านักงานพิสูจน์หลักฐานต ารวจ (สพฐ.ตร.)

โครงการ การบังคับใช้กฎหมาย อ านวยความยุติธรรม และบริการประชาชน

 - กิจกรรม การตรวจพิสูจน์หลักฐานและการด าเนินการ 265,705,000     บาท

   ด้านนิติวิทยาศาสตร์ต ารวจ

1. งบด าเนินงาน 68,057,400       บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 56,803,900       บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน 56,803,900       บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน 1,648,800         บาท

(1) ค่าอาหารท าการนอกเวลา 1,648,800          บาท

1.1.2 ค่าใช้สอย 35,604,200       บาท

(10) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพัก และพาหนะ 19,103,200        บาท

(10.1) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพักและพาหนะต ารวจ 19,103,200        บาท

(11) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 597,300            บาท

(12) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 3,626,800          บาท

(13) ค่าซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง 346,900            บาท

(14) ค่าเช่าทรัพย์สิน 175,000            บาท

(14.1) ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 63,200              บาท

(14.4) ค่าเช่าโทรศัพท์ 111,800            บาท

(15) ค่าจ้างเหมาบริการ 177,200            บาท

(15.3) ค่าจ้างเหมาบริการบ ารุงลิฟท์ 177,200            บาท

(21) ค่าซ่อมบ ารุงรักษาเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ 11,577,800        บาท

1.1.3 ค่าวัสดุ 17,847,700       บาท

(39) วัสดุส านักงาน 1,284,500          บาท

(40) วัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 15,753,400        บาท

(43) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 67,700              บาท

(44) วัสดุยุทธภัณฑ์ 217,700            บาท

(46) วัสดุคอมพิวเตอร์ 33,300              บาท

(49) วัสดุแบบพิมพ์ 258,700            บาท

(56) วัสดุงานบ้านงานครัว 232,400            บาท

1.1.4 งบแก้ไขปัญหาในภาพรวม 1,703,200         บาท
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1.2 ค่าสาธารณูปโภค 11,253,500       บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 8,774,700          บาท

(2) ค่าประปา 765,000            บาท

(3) ค่าโทรศัพท์ 1,129,500          บาท

(4) ค่าไปรษณีย์ 584,300            บาท

2. งบลงทุน 197,647,600     บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 197,647,600     บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 109,853,200     บาท

2.1.1.3 ครุภัณฑ์พิวเตอร์ 424,000           บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 424,000           บาท

(1.18) โครงการจัดซื อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 424,000            บาท

ทดแทนคอมพิวเตอร์ท่ีช ารุดและเส่ือมสภาพ พฐก.  

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

2.1.1.7 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 109,429,200     บาท

(6) โครงการพัฒนาตรวจพิสูจน์ยาเสพติดเพ่ือรองรับการปฏิรูป 109,429,200      บาท

งานนิติวิทยาศาสตร์ต ารวจ สพฐ.ตร. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

2.1.2 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 87,794,400       บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารท่ีท าการและส่ิงก่อสร้างประกอบ 87,794,400       บาท

(21) โครงการก่อสร้างอาคารท่ีท าการ 36,951,900        บาท

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 8 (จว.สุราษฎร์ธานี) 

พร้อมค่าถมท่ีดินและส่วนประกอบ 1 หลัง

วงเงินทั งสิ น 56,849,000 บาท

ปี 2559 - 2563 ตั งงบประมาณ - บาท

ปี 2564 ตั งงบประมาณ 8,527,300 บาท

ปี 2565 ตั งงบประมาณ 11,369,800 บาท 

ปี 2566 ตั งงบประมาณ 36,951,900 บาท

(23) โครงการก่อสร้างอาคารท่ีท าการ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 2 25,350,000        บาท

พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง ต าบลหนองข้างคอก อ าเภอเมืองชลบุรี 

จังหวัดชลบุรี 1 โครงการ
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วงเงินทั งสิ น    78,000,000        บาท

ปี 2563 ตั งงบประมาณ 13,305,000        บาท

ปี 2564 ตั งงบประมาณ 26,610,000        บาท

ปี 2565 ตั งงบประมาณ 12,735,000        บาท

ปี 2566 ตั งงบประมาณ 25,350,000        บาท

(24) โครงการก่อสร้างอาคารท่ีท าการ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 7 25,492,500        บาท

ต าบลถนนขาด อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 โครงการ

วงเงินทั งสิ น 56,650,000        บาท

ปี 2563 ตั งงบประมาณ 9,706,500          บาท

ปี 2564 ตั งงบประมาณ 9,706,500          บาท

ปี 2565 ตั งงบประมาณ 11,744,500        บาท

ปี 2566 ตั งงบประมาณ 25,492,500        บาท
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ส านักงานพิสูจน์หลักฐานต ารวจ (สพฐ.ตร.)

ผลผลิต การรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงภายในประเทศ

 - กิจกรรม การป้องกัน ปราบปราม สืบสวนผู้ผลิต และผู้ค้ายาเสพติด 8,242,700         บาท

1. งบด าเนินงาน 8,242,700         บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 8,242,700         บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน 8,242,700         บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน 7,995,500         บาท

(4) ค่าตอบแทนผู้ตรวจพิสูจน์ยาเสพติด 7,995,500          บาท

1.1.4 งบแก้ปัญหาในภาพรวม 247,200           บาท
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ส านักงานพิสูจน์หลักฐานต ารวจ (สพฐ.ตร.)

โครงการ ปฏิรูประบบงานต ารวจ

 - กิจกรรม การปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมาย 96,159,200       บาท

2. งบลงทุน 96,159,200       บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 96,159,200       บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 65,941,200       บาท

2.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 65,941,200       บาท

(1) โครงการพัฒนาการตรวจพิสูจน์เอกสาร เพ่ือรองรับการปฏิรูปงาน 12,840,000        บาท

นิติวิทยาศาสตร์ต ารวจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สพฐ.ตร. แขวงปทุมวัน

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

(2) โครงการพัฒนาการตรวจพิสูจน์ชีววิทยาและดีเอ็นเอ เพ่ือรองรับ 27,701,200        บาท

การปฏิรูปงานนิติวิทยาศาสตร์ต ารวจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สพฐ.ตร.

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

(3) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจพิสูจน์อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ 25,400,000        บาท

เพ่ือสนับสนุนงานนิติวิทยาศาสตร์ต ารวจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

สพฐ.ตร. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

2.1.2 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 30,218,000       บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารท่ีท าการและส่ิงก่อสร้างประกอบ 30,218,000       บาท

(1) โครงการปรับปรุงระบบห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 30,218,000        บาท

ให้เข้าสู่มาตรฐานสากล เพ่ือรองรับการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม

สพฐ.ตร. แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

วงเงินทั งสิ น 118,250,000      บาท

ปี 2563 ตั งงบประมาณ 18,000,000        บาท

ปี 2564 ตั งงบประมาณ - บาท

ปี 2565 ตั งงบประมาณ 70,032,000        บาท

ปี 2566 ตั งงบประมาณ 30,218,000 บาท
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ส านักงานพิสูจน์หลักฐานต ารวจ (สพฐ.ตร.)

โครงการ อ านวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ

 - กิจกรรม เพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินคดีความม่ันคงในพื นท่ี 24,080,300       บาท

   จังหวัดชายแดนภาคใต้

1. งบลงทุน 24,080,300       บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 24,080,300       บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 24,080,300       บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์อ่ืนๆ 24,080,300       บาท

(1) โครงการจัดซื อเคร่ืองตรวจพิสูจน์เอกสารเพ่ือพัฒนาการ 6,420,000          บาท

ตรวจพิสูจน์เอกสาร ศูนย์นิติวิทยาศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้  

ต าบลสะเตง อ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 เคร่ือง   

(2) โครงการจัดซื อกล้องจุลทรรศน์เปรียบเทียบลูกกระสุนปืนและ 6,000,000          บาท

ปลอกกระสุนปืนในพื นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์นิติวิทยาศาสตร์

จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต าบลสะเตง อ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ชุด   

(3) โครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจพิสูจน์ของห้องปฏิบัติการ 3,971,800          บาท

ตามระบบมาตรฐาน ISO 17025 /IEC ศูนย์นิติวิทยาศาสตร์

จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต าบลสะเตง   

อ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 โครงการ

(4) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจเก็บรอยลายนิ วมือแฝง 3,688,500          บาท

จากวัตถุพยานในคดีความม่ันคงและคดีอาญาในพื นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศูนย์นิติวิทยาศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต าบลสะเตง

อ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 โครงการ   

(5) โครงการจัดซื อเคร่ืองตรวจพิสูจน์ยาเสพติด (Gas Chromatograph : GC) 4,000,000          บาท

พร้อมอุปกรณ์ประกอบ พฐ.จว.นราธิวาส ต าบลโคกเคียน

อ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 ชุด   
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ส านักงานพิสูจน์หลักฐานต ารวจ (สพฐ.ตร.)

โครงการ ปราบปรามการค้ายาเสพติด

 - กิจกรรม การสกัดกั น ปราบปราม การผลิต การค้ายาเสพติด 33,716,800       บาท

2. งบรายจ่ายอ่ืน 33,716,800       บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการปราบปรามนักค้ายาเสพติดและสกัดกั น 33,716,800        บาท

การน าเข้า - ส่งออกยาเสพติด
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35 ส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (สทส.) 787,906,700     บาท

1. โครงการ เพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบ 130,600           บาท

   ในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้

      - กิจกรรม การเพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ 130,600            บาท

   ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้

2. โครงการ การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 105,759,400     บาท

 - กิจกรรม การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์ 105,759,400     

         และพระบรมวงศานุวงศ์

3. โครงการ การบังคับใช้กฎหมาย อ านวยความยุติธรรม และบริการประชาชน 682,016,700     บาท

     - กิจกรรม การบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน 500,000            บาท

     - กิจกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 681,516,700      บาท
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ส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (สทส.)

โครงการ เพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบ

ในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้

 - กิจกรรม การเพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขต 130,600           บาท

   จังหวัดชายแดนภาคใต้

1. งบด าเนินงาน 130,600           บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 130,600           บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน 130,600           บาท

1.1.2 ค่าใช้สอย 130,600           บาท

(1) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพัก และพาหนะ 130,600            บาท

(1.1) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพักและพาหนะต ารวจ 130,600            บาท
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ส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (สทส.)

โครงการ การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์

     - กิจกรรม การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 105,759,400 บาท

1. งบด าเนินงาน 7,153,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 7,153,200 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน 7,153,200 บาท

1.1.2 ค่าใช้สอย 5,862,900         บาท

(2) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพัก และค่าพาหนะ 4,943,500 บาท

(2.1) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพักและพาหนะต ารวจ 4,943,500 บาท

(7) เงินรางวัลเจ้าหน้าท่ีต ารวจเพ่ือการถวายอารักขาฯ 919,400 บาท

1.1.3 ค่าวัสดุ 1,290,300 บาท

(11) วัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 1,290,300 บาท

2. งบลงทุน 98,606,200       บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 98,606,200       บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 98,606,200       บาท

2.1.1.5 ครุภัณฑ์อ่ืนๆ 98,606,200       บาท

(2) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพขยายโครงข่ายระบบติดต่อส่ือสารและ 49,600,000        บาท

ภารกิจต่างๆ ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ และรัฐบาล สส.สทส. 

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

(3) โครงการจัดหาเคร่ืองวิเคราะห์คุณลักษณะระบบสายอากาศและ 22,400,000        บาท

วิเคราะห์สัญญาณความถ่ีวิทยุ แบบพกพา (Handheld Cable & RF Analyzer) 

สส.สทส. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

(4) โครงการจัดหาชุดส่ือสารดาวเทียม C-Band แบบพกพา (Flyaway) 26,606,200        บาท

สส.สทส. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1  โครงการ
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ส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (สทส.)

โครงการ การบังคับใช้กฎหมาย อ านวยความยุติธรรม และบริการประชาชน

     - กิจกรรม การบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน 500,000           บาท

1. งบด าเนินงาน 500,000           บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 500,000           บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน 500,000           บาท

1.1.2 ค่าใช้สอย 500,000           บาท

(10) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพัก และพาหนะ 500,000            บาท

- ค่าใช้จ่ายกองทุนเพ่ือการสืบสวน 300,000            บาท

และสอบสวนคดีอาญา (ศทก.)

- ค่าใช้จ่ายกองทุนเพ่ือการสืบสวน 200,000            บาท

และสอบสวนคดีอาญา (สสท.)
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ส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (สทส.)

โครงการ การบังคับใช้กฎหมาย อ านวยความยุติธรรม และการบริการประชาชน

 - กิจกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 681,516,700     บาท

1. งบด าเนินงาน 79,692,800       บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 67,412,200       บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน 67,412,200       บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน 36,234,100       บาท

(1) ค่าอาหารท าการนอกเวลา 129,400            บาท

(9) ค่าอาหารท าการนอกเวลาเจ้าหน้าท่ีศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 36,104,700        บาท

1.1.2 ค่าใช้สอย 11,392,200       บาท

(10) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพัก และพาหนะ 10,127,200        บาท

(10.1) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพักและพาหนะต ารวจ 10,127,200        บาท

(12) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 402,700            บาท

(13) ค่าซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง 248,200            บาท

(15) ค่าจ้างเหมาบริการ 614,100            บาท

(15.2) ค่าจ้างเหมาอ่ืนๆ 614,100            บาท

1.1.3 ค่าวัสดุ 19,785,900       บาท

(39) วัสดุส านักงาน 206,400            บาท

(40) วัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 1,525,600          บาท

(42) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 188,300            บาท

(46) วัสดุคอมพิวเตอร์ 42,500              บาท

(49) วัสดุแบบพิมพ์ 3,700               บาท

(56) วัสดุงานบ้านงานครัว 52,800              บาท

(59) วัสดุหนังสือ วารสาร ต ารา 6,600               บาท

(63) วัสดุเคร่ืองมือส่ือสาร 17,760,000        บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 12,280,600       บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 7,644,000          บาท

(2) ค่าประปา 414,200            บาท

(3) ค่าโทรศัพท์ 4,156,600          บาท

(4) ค่าไปรษณีย์ 65,800              บาท
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2. งบลงทุน 601,823,900     บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 601,823,900     บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 601,823,900     บาท

2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 601,823,900     บาท

(2) โครงการจัดหาระบบค้นหาและวิเคราะห์ข้อมูล 245,000,000      บาท

เพ่ือการสืบสวนทางไซเบอร์ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ บก.สสท. 

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

(3) โครงการปฏิรูประบบงานเอกสารและการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ 41,800,000        บาท

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (Police E-Service) ระยะท่ี 2 บก.สสท. 

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

(4) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ ระบบสารสนเทศงานก าลังพลและพัสดุ 15,000,000        บาท

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ศทก. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน  

กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

(5) โครงการพัฒนาระบบติดตามความคืบหน้าทางคดี 17,427,000        บาท

ภาคประชาชน ระยะท่ี 2 ศทก. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

(6) โครงการระบบประจ าวันอิเล็กทรอนิกส์สถานีต ารวจ ระยะท่ี 2 95,426,900        บาท

(Police Diary Activity Report (PDAR) Phase 2) ศทก.  

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

(7) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมและ 187,170,000      บาท

ยกระดับการรักษาความม่ันคงปลอดภัยโดยใช้เทคโนโลยี

ในการวิเคราะห์ข้อมูลแบบบูรณาการการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร

ทางอิเล็กทรอนิกส์ บก.สสท. แขวงปทุมวัน

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ
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36 242,405,100     บาท

1. แผนงาน บุคลากรภาครัฐ 185,200           บาท

 - รายการ บุคลากรภาครัฐ 185,200            บาท

2. โครงการ การบังคับใช้กฎหมาย อ านวยความยุติธรรม และบริการประชาชน 92,741,200       บาท

 - กิจกรรมการ ผลิตและฝึกอบรมต ารวจ 92,741,200        บาท

3. โครงการ ปฏิรูประบบงานต ารวจ 149,478,700     บาท

 - กิจกรรมการ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษา 149,478,700      บาท

กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.)
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กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.)

แผนงาน บุคลากรภาครัฐ

 - รายการ บุคลากรภาครัฐ 185,200           บาท

1. งบบุคลากร 185,200           บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 185,200           บาท

(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ  185,200            บาท
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กองบัญชาการศึกษา  (บช.ศ.)

โครงการ การบังคับใช้กฎหมาย อ านวยความยุติธรรม และบริการประชาชน

 - กิจกรรม การผลิตและฝึกอบรมต ารวจ 92,741,200       บาท

1. งบด าเนินงาน 60,328,000       บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 53,806,800       บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน 53,806,800       บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน 703,600           บาท

(1) ค่าอาหารท าการนอกเวลา 703,600            บาท

1.1.2 ค่าใช้สอย 50,328,700       บาท

(10) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพัก และพาหนะ 4,231,200          บาท

(10.2) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพักและพาหนะต ารวจ 4,231,200          บาท

(12) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 439,000            บาท

(13) ค่าซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง 591,500            บาท

(15) ค่าจ้างเหมาบริการ 1,567,000          บาท

(15.2) ค่าจ้างเหมาอ่ืนๆ 1,567,000          บาท

(22) ค่าซ่อมบ ารุงเคร่ืองมือพิเศษ 1,106,400          บาท

(24) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 1,249,000          บาท

(24.1) การฝึกอบรมสัมมนาบุคคลภายใน 1,249,000          บาท

(34) ค่าใช้จ่ายในการฝึกยุทธวิธีต ารวจ 41,144,600        บาท

1.1.3 ค่าวัสดุ 2,774,500         บาท

(39) วัสดุส านักงาน 215,400            บาท

(40) วัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 1,871,900          บาท

(41) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 28,100              บาท

(44) วัสดุยุทธภัณฑ์ 165,600            บาท

(46) วัสดุคอมพิวเตอร์ 19,000              บาท

(49) วัสดุแบบพิมพ์ 21,700              บาท

(56) วัสดุงานบ้านงานครัว 167,000            บาท

(57) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 46,800              บาท

(58) วัสดุศึกษา 76,400              บาท

(59) วัสดุหนังสือ วารสาร และต ารา 90,600              บาท

(60) วัสดุการเกษตร 11,900              บาท
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(61) วัสดุกีฬา 44,300              บาท

(62) วัสดุก่อสร้าง 5,100               บาท

(64) วัสดุเวชภัณฑ์ 10,700              บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 6,521,200         บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 4,487,000          บาท

(2) ค่าประปา 1,404,800          บาท

(3) ค่าโทรศัพท์ 584,700            บาท

(4) ค่าไปรษณีย์ 44,700              บาท

2. งบลงทุน 32,413,200       บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 32,413,200       บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 32,413,200       บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ส านักงาน 542,000           บาท

(1) ครุภัณฑ์ส านักงานท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 542,000           บาท

(1.3) ตู้ล็อคเกอร์ 18 ช่อง บก.ฝรก. ต าบลศาลายา 392,000            บาท

อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 49 ตู้

(1.4) เก้าอี อเนกประสงค์ บก.ฝรก. ต าบลศาลายา 150,000            บาท

อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 60 ตัว

2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 14,500,000       บาท

(16) โครงการจัดหาโปรแกรมระบบการเรียน 2,500,000          บาท

การสอนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) บช.ศ.

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

(17) โครงการจัดหาโปรแกรมระบบห้องสมุด 12,000,000        บาท

อิเล็กทรอนิกส์ (E-library)  บช.ศ. แขวงลาดยาว

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

2.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 1,203,200         บาท

(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 1,203,200         บาท

(1.1) เตียงนอนเหล็ก ขนาด 3.5 ฟุต พร้อมชุดเคร่ืองนอน 723,200            บาท

ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 80 ชุด

(1.2) ตู้เสื อผ้าเหล็ก บก.ฝรก. ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล  480,000            บาท

จังหวัดนครปฐม 80  ตู้
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2.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 168,000           บาท

(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 168,000           บาท

(1.2) ระบบประชุมวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) 168,000            บาท

บช.ศ. แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

2.1.1.9 ครุภัณฑ์อ่ืนๆ 16,000,000       บาท

(5) เคร่ืองช่วยฝึกยิงปืนจ าลองสถานการณ์ (SIMULATOR) 16,000,000        บาท

ระบบ 3 มิติ พร้อมติดตั ง ศูนย์ฝึกยุทธวิธีต ารวจกลาง 

ต าบลหนองสาหร่าย อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 ระบบ
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กองบัญชาการศึกษา  (บช.ศ.)

โครงการ ปฏิรูประบบงานต ารวจ

 - กิจกรรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษา 149,478,700     บาท

2. งบลงทุน 149,478,700     บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 149,478,700     บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 4,250,000        บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 4,250,000        บาท

(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 4,250,000        บาท

(1.1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร 4,250,000          บาท

กระบอกสูบ ไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลัง

เคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ 

ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิ ลแค็บ บก.ฝรก. 

ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 5 คัน

2.1.2 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 145,228,700     บาท

2.1.2.3 ค่าปรับปรุงส่ิงก่อสร้างอ่ืน 1,022,000        บาท

(1) ค่าปรับปรุงส่ิงก่อสร้างอ่ืนท่ีมีราคาต่อหน่วย 1,022,000        บาท

ต่ ากว่า 10 ล้านบาท

(1.1) งานปรับปรุงอาคารเรียนรวม บก.ฝรก. 1,022,000          บาท

ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล 

จังหวัดนครปฐม 1 งาน

2.1.2.6 ค่าก่อสร้างอ่ืนๆ 144,206,700     บาท

(1) ค่าก่อสร้างอ่ืนๆ ท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท 10,447,900       บาท

 (1.1) งานรั วคอนกรีตเสริมเหล็กรอบบริเวณ 9,369,000          บาท

 จังหวัดนครปฐม 1 งาน

 (1.2) งานก่อสร้างห้องน  าผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

บริเวณอาคารฝึก

1,078,900          บาท

ต าบลหนองสาหร่าย อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 งาน

 ยุทธวิธีในร่ม (Indoor) ศูนย์ฝึกยุทธวิธีต ารวจกลาง

 บก.ฝรก. ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล
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(2) อาคารวิทยาลัยการต ารวจ กองบัญชาการศึกษา 122,255,000       บาท

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง

วงเงินทั งสิ น 349,300,000       บาท

ปี 2561 - 2563 ตั งงบประมาณ 99,550,500        บาท

ปี 2564 ตั งงบประมาณ 45,409,000        บาท

ปี 2565 ตั งงบประมาณ 82,085,500        บาท

ปี 2566 ตั งงบประมาณ 122,255,000       บาท

(5) โครงการก่อสร้างปรับปรุงศูนย์ฝึกยุทธวิธีต ารวจกลาง 11,503,800        บาท

ต าบลหนองสาหร่าย อ าเภอปากช่อง 

จังหวัดนครราชสีมา 1 โครงการ

วงเงินทั งสิ น 230,076,900 บาท

ปี 2565 ตั งงบประมาณ 46,015,400 บาท

ปี 2566 ตั งงบประมาณ 11,503,800 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 51,128,200 บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ 51,128,200 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ 70,301,300 บาท
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37 โรงเรียนนายร้อยต ารวจ (รร.นรต.) 196,331,600     บาท

1. แผนงาน บุคลากรภาครัฐ 937,600           บาท

 - รายการ บุคลากรภาครัฐ 937,600            บาท

2. โครงการ การบังคับใช้กฎหมาย อ านวยความยุติธรรม และบริการประชาชน 195,394,000     บาท

     - กิจกรรม การผลิตและฝึกอบรมต ารวจ 195,394,000      บาท
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โรงเรียนนายร้อยต ารวจ (รร.นรต.)

แผนงาน บุคลากรภาครัฐ

 - รายการ บุคลากรภาครัฐ 937,600           บาท

1. งบบุคลากร 937,600           บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 937,600           บาท

(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ   822,000            บาท

(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพนักงานราชการ  115,600            บาท
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โรงเรียนนายร้อยต ารวจ (รร.นรต.)

โครงการ การบังคับใช้กฎหมาย อ านวยความยุติธรรม และบริการประชาชน

 - กิจกรรม การผลิตและฝึกอบรมต ารวจ 195,394,000     บาท

1. งบด าเนินงาน 112,045,800     บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 93,614,100       บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน 93,614,100       บาท

1.1.2 ค่าใช้สอย 90,163,200       บาท

(10) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพัก และพาหนะ 3,966,300          บาท

(10.2) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพักและพาหนะต ารวจ 3,966,300          บาท

(12) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 284,200            บาท

(15) ค่าจ้างเหมาบริการ 1,632,100          บาท

(15.2) ค่าจ้างเหมาอ่ืนๆ 1,632,100          บาท

(35) ค่าใช้จ่ายในการผลิตต ารวจ 84,280,600        บาท

1.1.3 ค่าวัสดุ 3,450,900         บาท

(39) วัสดุส านักงาน 181,100            บาท

(40) วัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 2,758,100          บาท

(41) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 12,000              บาท

(46) วัสดุคอมพิวเตอร์ 13,500              บาท

(49) วัสดุแบบพิมพ์ 13,000              บาท

(50) วัสดุป้องกันอันตราย 51,800              บาท

(56) วัสดุงานบ้านงานครัว 181,200            บาท

(57) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 103,500            บาท

(58) วัสดุศึกษา 13,000              บาท

(59) วัสดุหนังสือ วารสาร และต ารา 71,400              บาท

(60) วัสดุการเกษตร 8,000               บาท

(61) วัสดุกีฬา 30,000              บาท

(62) วัสดุก่อสร้าง 4,700               บาท

(64) วัสดุเวชภัณฑ์ 9,600               บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 18,431,700       บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 8,482,600          บาท

(2) ค่าประปา 8,870,100          บาท
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(3) ค่าโทรศัพท์ 1,071,100          บาท

(4) ค่าไปรษณีย์ 7,900               บาท

2. งบลงทุน 74,617,000       บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 74,617,000       บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 45,987,100       บาท

2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 6,996,000         บาท

(18) โครงการจัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (Notebook) 6,996,000          บาท

ส าหรับนักเรียนนายร้อยต ารวจชั นปีท่ี 1 รร.นรต. 

ต าบลสามพราน อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 โครงการ

2.1.1.9 ครุภัณฑ์อ่ืน ๆ 38,991,100       บาท

(6) งานติดตั งระบบน  าด่ืม อาคารท่ีพัก นรต. และนักเรียนอบรม 1,537,600          บาท

รร.นรต. ต าบลสามพราน อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 งาน

(7) โครงการจัดหาครุภัณฑ์ส าหรับ นรต. ชั นปีท่ี 2 2,999,500          บาท

รร.นรต. ต าบลสามพราน อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 โครงการ

(8) โครงการพัฒนาห้องเรียนอัจฉริยะส าหรับการเรียนการสอน 34,454,000        บาท

และการฝึกอบรม (30 ห้องเรียน) รร.นรต. ต าบลสามพราน 

อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 โครงการ

2.1.2 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 28,629,900       บาท

2.1.2.3 ค่าปรับปรุงส่ิงก่อสร้างอ่ืน 19,629,900       บาท

(1) ค่าปรับปรุงส่ิงก่อสร้างอ่ืนท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 19,629,900       บาท

(1.9) งานปรับปรุงหลังคาอาคารโภชนาการ รร.นรต. 3,246,900          บาท

ต าบลสามพราน อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 งาน 

(1.10) งานปรับปรุงระบบท่อส่งน  า โรงเรียนนายร้อยต ารวจ  9,134,000          บาท

ต าบลสามพราน อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 งาน

(1.11) งานปรับปรุงหลังคาสนามยิงปืน 1 (ประทีประเสน) รร.นรต. 7,249,000          บาท

ต าบลสามพราน อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 งาน

2.1.2.6 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค 9,000,000         บาท

(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคท่ีมีราคาต่อหน่วย 9,000,000         บาท

ต่ ากว่า 10 ล้านบาท
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(1.1) งานปรับปรุงระบบประปาและอาคาร กองร้อยท่ี 1 1,500,000          บาท

โรงเรียนนายร้อยต ารวจ ต าบลสามพราน 

อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 งาน

(1.2) งานปรับปรุงระบบประปาและอาคาร กองร้อยท่ี 2 1,500,000          บาท

โรงเรียนนายร้อยต ารวจ ต าบลสามพราน 

อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 งาน

(1.3) งานปรับปรุงระบบประปาและอาคาร กองร้อยท่ี 3  1,500,000          บาท

โรงเรียนนายร้อยต ารวจ ต าบลสามพราน 

อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 งาน

(1.4) งานปรับปรุงระบบประปาและอาคาร กองร้อยท่ี 4 1,500,000          บาท

โรงเรียนนายร้อยต ารวจ ต าบลสามพราน  

อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 งาน

(1.5) งานปรับปรุงระบบประปาและอาคาร กองร้อยท่ี 5 3,000,000          บาท

โรงเรียนนายร้อยต ารวจ ต าบลสามพราน  

อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 งาน

3. งบเงินอุดหนุน 8,731,200         บาท

3.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป 8,731,200         บาท

5) เงินอุดหนุนโรงเรียนเตรียมทหาร 2,631,000          บาท

6) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาวิชาการต ารวจ 1,296,100          บาท

7) เงินอุดหนุนโครงการศึกษาความร่วมมือทางวิชาการ 610,600            บาท

ต ารวจประเทศเพ่ือนบ้าน (เวียดนาม)

8) เงินอุดหนุนการศึกษาส าหรับนักเรียนนายร้อยต ารวจท่ีมีผลการเรียนดีเด่น 3,830,200          บาท

9) โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนต ารวจกัมพูชา 363,300            บาท
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38 โรงพยาบาลต ารวจ (รพ.ตร.) 1,094,173,800   บาท

1. แผนงาน บุคลากรภาครัฐ 10,810,700       บาท

 - รายการ บุคลากรภาครัฐ 10,810,700        บาท

2. โครงการ เพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ 1,908,000         บาท

   ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้

 - กิจกรรม การเพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ 1,908,000          บาท

   ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้

3. โครงการ การบังคับใช้กฎหมาย อ านวยความยุติธรรมและบริการประชาชน 1,081,455,100   บาท

 - กิจกรรม การให้บริการสุขภาพ 1,066,603,900    บาท

 - กิจกรรม การตรวจพิสูจน์ด้านนิติเวช 14,851,200        บาท
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โรงพยาบาลต ารวจ (รพ.ตร.)

แผนงาน บุคลากรภาครัฐ

 - รายการ บุคลากรภาครัฐ 10,810,700       บาท

1. งบบุคลากร 10,810,700       บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 10,810,700       บาท

(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 10,677,800        บาท

(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพนักงานราชการ 132,900            บาท
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โรงพยาบาลต ารวจ (โรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์) (ยส.รพ.ตร.)

โครงการ เพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 - กิจกรรม การเพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบ 1,908,000         บาท

   ในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้

1. งบด าเนินงาน 1,908,000        บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 1,908,000        บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน 1,908,000        บาท

1.1.2 ค่าใช้สอย 1,908,000        บาท

(1) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพัก และพาหนะ 1,908,000          บาท

 (1.1) ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพักและพาหนะต ารวจ 1,908,000          บาท
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โรงพยำบำลต ำรวจ (รพ.ตร.)

โครงกำร กำรบังคับใช้กฎหมำย อ ำนวยควำมยุติธรรม และบริกำรประชำชน

 - กิจกรรม การให้บริการสุขภาพ 1,066,603,900   บำท

1. งบด ำเนินงำน 70,815,800       บำท

1.1 ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 40,152,000       บำท

(1) รำยกำรไม่ผูกพัน 40,152,000       บำท

1.1.1 ค่ำตอบแทน 1,474,000        บำท

(1) ค่าอาหารท าการนอกเวลา 1,445,200          บาท

(7) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ 28,800              บาท

1.1.2 ค่ำใช้สอย 11,135,600       บำท

(10) ค่าเบ้ียเล้ียง ท่ีพัก และพาหนะ 4,257,800          บาท

             (10.1) ค่าเบ้ียเล้ียง ท่ีพักและพาหนะต ารวจ 4,257,800          บาท

(11) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 743,000            บาท

(12) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 1,982,700          บาท

(13) ค่าซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง 216,000            บาท

(14) ค่าเช่าทรัพย์สิน 268,100            บาท

      (14.1) ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 268,100            บาท

(15) ค่าจ้างเหมาบริการ 3,668,000          บาท

          (15.1) ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด 3,668,000          บาท

1.1.3 ค่ำวัสดุ 26,374,000       บำท

(39) วัสดุส านักงาน 584,900            บาท

(40) วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 3,018,200          บาท

(41) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 25,400              บาท

(42) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3,400                บาท

(46) วัสดุคอมพิวเตอร์  236,600            บาท

(56) วัสดุงานบ้านงานครัว 481,400            บาท

(57) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 6,509,100          บาท

(66) วัสดุยาและเวชภัณฑ์ 15,515,000        บาท

1.1.4 งบแก้ปัญหำในภำพรวม 1,168,400         บำท
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1.2 ค่ำสำธำรณูปโภค                    30,663,800       บำท

(1) ค่าไฟฟ้า 21,184,900        บาท

(2) ค่าประปา 8,254,400          บาท

(3) ค่าโทรศัพท์ 1,187,500          บาท

(4) ค่าไปรษณีย์ 37,000              บาท

2. งบลงทุน 994,008,100     บำท

2.1 ค่ำครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง 994,008,100     บำท

2.1.1 ค่ำครุภัณฑ์ 31,864,500       บำท

2.1.1.3 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 12,000,000       บาท

(2) รถพยาบาลฉุกเฉินระดับสูงพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ 5,000,000          บาท

รพ.ตร. (ศูนย์ส่งกลับฯ) แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร 2 คัน

(3) รถพยาบาลฉุกเฉินสมรรถนะสูง (หลังคาเต้ีย) พร้อมอุปกรณ์ 7,000,000          บาท

ทางการแพทย์ รพ.ตร. (ศูนย์ส่งกลับฯ) แขวงปทุมวัน 

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 คัน

2.1.1.7 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 19,864,500       บาท

(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 690,000           บาท

(1) อุปกรณ์ผ่าตัดศัลยกรรมประสาท เส้นเลือด 690,000            บาท

และฐานกะโหลก รพ.ตร. (ศัลยกรรม) 

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

(2) ชุดระบบเคร่ืองมือน าร่องและวางแผนการผ่าตัด 12,174,500        บาท

รักษาโรคกระดูกสันหลัง รพ.ตร. (ศัลยกรรม) 

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

(3) เคร่ืองกระตุ้นกล้ามเน้ือด้วยคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 4,000,000          บาท

รพ.ตร. (เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู) แขวงปทุมวัน 

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เคร่ือง

(4) เคร่ืองให้การรักษาด้วยคล่ืนวิทยุ รพ.ตร. (เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู) 1,500,000          บาท

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เคร่ือง

(5) เคร่ืองให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์ แบบคล่ืนผสม รพ.ตร. 1,500,000          บาท

(เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู) แขวงปทุมวัน 

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เคร่ือง
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2.1.2 ค่ำท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง 962,143,600     บำท

2.1.2.2 ค่ำก่อสร้ำงอำคำรท่ีท ำกำรและส่ิงก่อสร้ำงประกอบ 962,143,600     บำท

(25) โครงการโรงพยาบาลต ารวจส่วนภูมิภาค(ศูนย์ผู้สูงอายุดารารัศมี) 16,914,100 บาท

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ดร.) ต าบลริมใต้ อ าเภอแม่ริม 

จังหวัดเชียงใหม่ 1 อาคาร

วงเงินทั งสิ น 368,767,000      บาท

ปี 2563 ต้ังงบประมาณ 61,500,000        บาท

ปี 2564 ต้ังงบประมาณ 76,287,900        บาท

ปี 2565 ต้ังงบประมาณ -                  บาท

ปี 2566 ต้ังงบประมาณ 16,914,100        บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 94,592,300        บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ 119,472,700      บาท

(38) โครงการอาคารรักษาพยาบาลและฟ้ืนฟูข้าราชการต ารวจ รพ.ตร. 129,600,000 บาท

ระยะท่ี 2 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

วงเงินทั งสิ น 4,758,000,000    บาท

ปี 2566 ต้ังงบประมาณ 129,600,000      บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 518,400,000      บาท

(39) โครงการอาคารรักษาพยาบาลและฟ้ืนฟูข้าราชการต ารวจ รพ.ตร. 815,629,500       บาท

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 อาคาร

วงเงินทั งสิ น 2,055,000,000    บาท

ปี 2562 ต้ังงบประมาณ 412,000,000      บาท

ปี 2563 ต้ังงบประมาณ 123,600,000      บาท

ปี 2564 ต้ังงบประมาณ 282,084,500      บาท

ปี 2565 ต้ังงบประมาณ 421,686,000      บาท

ปี 2566 ต้ังงบประมาณ 815,629,500      บาท

3. งบเงินอุดหนุน 1,780,000        บำท

3.2 เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ 1,780,000        บำท

1) ค่าใช้จ่ายในการให้บริการป้องกัน ดูแล และรักษาโรคเอดส์ 1,780,000          บาท
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โรงพยาบาลต ารวจ (สถาบันนิติเวชวิทยา) (นต.รพ.ตร.)

โครงการ การบังคับใช้กฎหมาย อ านวยความยุติธรรม และบริการประชาชน

 - กิจกรรม การตรวจพิสูจน์ด้านนิติเวช 14,851,200       บาท

1. งบด าเนินงาน 14,851,200       บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 14,851,200       บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน 14,851,200       บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน 11,059,000       บาท

(5) ค่าตอบแทนเจ้าพนักงานท าการชันสูตรพลิกศพ 11,059,000        บาท

1.1.3 ค่าวัสดุ 3,678,400         บาท

(40) วัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 120,500            บาท

(57) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 3,557,900          บาท

1.1.4 งบแก้ปัญหาในภาพรวม 113,800           บาท
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39 กองทุนเพ่ือการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา   

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ

1. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ 505,000,000     บาท

1. งบรายจ่ายอ่ืน 505,000,000     บาท

1. กองทุนเพ่ือการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา 505,000,000      บาท
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