คู่มือการบรรยายงานอำ�นวยการ

สำ�หรับฝึกอบรมข้าราชการตำ�รวจในสถานีตำ�รวจ
เล่ม ๗
งานงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๗

สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ
วิสัยทัศน์ (Vision)
“เป็นต�ำรวจมืออำชีพ
เพื่อควำมผำสุกของประชำชน”

ตำ�รวจมืออ�ชีพ ต้องเป็นข้�ร�ชก�ร
ตำ�รวจที่มีคว�มรู้ คว�มส�ม�รถ รู้ลึก
รู้รอบ รู้จริง ในง�นที่ทำ�และต้องเป็น
คนดีมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ ซื่อตรง อดทน
เสียสละ ต้องขยัน และมีก�รพัฒน�
ตนเองอย่�งต่อเนื่อง สิ่งสำ�คัญที่สุดต้อง
ตระหนักเสมอว่� เป้�หม�ยก�รทำ�ง�น
ของตำ�รวจคือคว�มผ�สุกของประช�ชน

พลตํารวจเอก อดุลย แสงสิงแกว
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ

ประกาศสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ

เรื่อง ให้ใช้คู่มือการบรรยายงานอำ�นวยการสำ�หรับฝึกอบรมข้าราชการตำ�รวจในสถานีตำ�รวจ

สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ มีนโยบายในการพัฒนาข้าราชการตำ�รวจตามสายงานในทุก
ระดับ โดยเน้นภาวะผูน้ �ำ ให้มอี ดุ มการณ์ดว้ ยการสร้างวัฒนธรรมขององค์กรทีด่ ใี นการปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่าง
มืออาชีพ มีความภาคภูมิใจในอาชีพตำ�รวจ ยึดมั่นในศีลธรรมและมีค่านิยมในความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย
ประหยัดตามหลักปรัชญา  “เศรษฐกิจพอเพียง” ผู้บังคับบัญชาต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และให้มกี ารทำ�งานเป็นทีมและมีเอกภาพ สำ�หรับงานอำ�นวยการเน้นพัฒนาระบบงาน
ฝ่ายอำ�นวยการให้มีความเข้มแข็งและสนับสนุนบุคลากรที่ปฏิบัติงานฝ่ายอำ�นวยการให้มีความ
เจริญก้าวหน้าในสายงาน
ดังนั้น สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ จึงได้จัดทำ� “คู่มือการบรรยายงานอำ�นวยการสำ�หรับ
ฝึกอบรมข้าราชการตำ�รวจในสถานีตำ�รวจ” ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๗ พร้อมทั้งดำ�เนินการฝึกอบรม
หัวหน้างานและข้าราชการตำ�รวจทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีง่ านอำ�นวยการในสถานีต�ำ รวจ ให้มคี วามพร้อมทีจ่ ะไป
ทำ�การฝึกอบรมหรือสอนงานให้กับข้าราชการตำ�รวจในสังกัดทุกคนสู่ความ “เป็นตำ�รวจมืออาชีพ
เพื่อความผาสุกของประชาชน”
ฉะนั้น จึงให้ทุกหน่วยใช้ “คู่มือการบรรยายงานอำ�นวยการสำ�หรับฝึกอบรมข้าราชการ
ตำ�รวจในสถานีต�ำ รวจ” นี้ เป็นคูม่ อื หลักสำ�หรับใช้ในการฝึกอบรมข้าราชการตำ�รวจในสังกัดทุกคน ตัง้ แต่
วันประกาศนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่  ๒๔  มกราคม  พ.ศ.๒๕๕๗
พลตำ�รวจเอก

(อดุลย์  แสงสิงแก้ว)
ผู้บัญชาการตำ�รวจแห่งชาติ

คำ�นำ�
นโยบายการบริหารราชการสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  
ได้ก�ำ หนดวิสยั ทัศน์และการปฏิบตั งิ านของข้าราชการตำ�รวจให้เป็นตำ�รวจมืออาชีพ เพือ่ ความผาสุกของ
ประชาชน โดยมุ่งพัฒนาและเสริมสร้างให้ข้าราชการตำ�รวจ เป็นตำ�รวจมืออาชีพที่ประชาชนเชื่อมั่น
ศรัทธา ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล และเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง โดยจะเน้นการปลูกฝัง
อุดมการณ์ให้เป็นตำ�รวจมืออาชีพ มีภาวะผู้นำ� และฝึกอบรมผู้บริหารแต่ละระดับให้มีความรู้
ความสามารถในการบริหารงานตามตำ�แหน่งหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับ ศรัทธา 
เชื่อถือจากประชาชน
เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายข้างต้น สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติจึงได้มีคำ�สั่งที่ ๖๐๐/๒๕๕๖  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำ�นวยการจัดทำ�หลักสูตรและฝึกอบรมผู้นำ�
หน่วยระดับสถานีตำ�รวจ และ คำ�สั่งที่ ๖๒๕/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการจัดทำ�หลักสูตรและโครงการฝึกอบรมผู้นำ�หน่วยระดับหัวหน้างานอำ�นวยการ และ
ข้าราชการตำ�รวจที่ปฏิบัติหน้าที่งานอำ�นวยการทุกระดับ เพื่อจัดทำ�คู่มือการบรรยายงานอำ�นวยการ
สำ�หรับการฝึกอบรมข้าราชการตำ�รวจในสถานีตำ�รวจให้เป็นมาตรฐาน มุ่งเน้นให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่งาน
อำ�นวยการมีความรู้ ความสามารถในหน้าที่ และมีแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ในงานอำ�นวยการที่เป็นไป
ในทิศทางเดียวกันในทุกสถานีตำ�รวจ  โดยได้มอบหมายให้ กองบัญชาการศึกษา จัดทำ�โครงการสัมมนา
วิทยากรและการจัดทำ�คูม่ อื การบรรยายงานอำ�นวยการ ให้กบั ข้าราชการตำ�รวจผูจ้ ะทำ�หน้าทีเ่ ป็นวิทยากร
ของกองบัญชาการตำ�รวจนครบาล ตำ�รวจภูธรภาค ๑ – ๙ และศูนย์ปฏิบัติการตำ�รวจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  ณ ภูเขางาม (พาโนรามา) รีสอร์ท ตำ�บลสาริกา 
อำ�เภอเมือง จังหวัดนครนายก  
จากการจัดสัมมนาวิทยากรของหน่วยงานดังกล่าว ได้มีการระดมความคิด จนได้ข้อยุติ
เนือ้ หาการบรรยายในประเด็นทีห่ น่วยงานระดับสถานีต�ำ รวจจะต้องใช้ในการปฏิบตั งิ านเป็นปกติประจำ�
ของงานอำ�นวยการ โดยแบ่งเป็น ๑๑ หัวข้อ (๑๑ เล่ม) ได้แก่ งานธุรการและพัฒนากำ�ลังพล, งานศูนย์
ปฏิบัติการสถานีตำ�รวจ, งานกำ�ลังพล, งานวินัย, งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่น, งานยุทธศาสตร์,
งานงบประมาณ, งานพัสดุ, งานการเงิน, ระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย และการจัดวาง
ระบบการควบคุมภายในและการติดตามประเมินผล  พร้อมทั้งได้ร่วมกันจัดทำ�คู่มือการบรรยาย และ
เอกสารการนำ�เสนอที่เป็นข้อมูลกลาง สำ�หรับวิทยากรของทุกหน่วยงาน แต่อย่างไรก็ดี เนื้อหาของ
แต่ละงานที่อ้างอิงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำ�สั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ไม่สามารถนำ�มารวบรวม
ไว้ในคูม่ อื การบรรยายได้ทงั้ หมด วิทยากรผูบ้ รรยายสามารถสืบค้นเพิม่ เติมได้จากตำ�รา หรือทางอินเทอร์เน็ต
ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องต่างๆ รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ได้จัดทำ�ให้อีกส่วนหนึ่ง
คูม่ อื การบรรยายนีจ้ ะช่วยให้วทิ ยากร ผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม และผูท้ สี่ นใจทุกท่าน สามารถ
ทำ�ความเข้าใจ และนำ�ไปเป็นแนวทางการปฏิบตั งิ านได้อย่างถูกต้อง เป็นตำ�รวจมืออาชีพได้อย่างแท้จริง
พลตำ�รวจเอก

(อดุลย์  แสงสิงแก้ว)
ผู้บัญชาการตำ�รวจแห่งชาติ

สารบัญ
เรื่อง
ขอบเขตวิชา
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับงบประมาณ
การขอตั้งงบประมาณรายจายประจําป
การบริหารงบประมาณ
ตัวอยางการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจายประจําป
ตัวอยางแบบฟอรมการควบคุมติดตามและรายงานผลการใชจายงบประมาณ
ภาคผนวก
เอกสารประกอบคูมือการบรรยาย (แผน CD)

หนา
๑
๓
๘
๑๐
๑๓
๔๓
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งานงบประมาณ
ขอบเขตวิชา
๑. วงจรงบประมาณ
๑.๑ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงบประมาณ
(๑) งบประมาณรายจ่ายประจําปี และงบกลาง
(๒) การจําแนกประเภทของงบประมาณรายจ่ายประจําปี
- งบบุคลากร
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
๑.๒ การขอตั้งงบประมาณ
(๑) หลักเกณฑ์การขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปี
(๑.๑) รายจ่ายประจําขั้นต่ํา
(๑.๒) รายจ่ายภารกิจพื้นฐาน
(๑.๓) รายจ่ายภารกิจยุทธศาสตร์
(๒) แบบฟอร์มการขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปี
๑.๓ การบริหารงบประมาณ
(๑) การจัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี
(๒) การปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี หรือ การถัวจ่าย
งบประมาณ
(๓) การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปี
(๔) การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจําปี
๑.๔ การควบคุม ติดตามและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
(๑) ระดับผลผลิต / กิจกรรม
(๒) ระดับงบรายจ่าย
(๓) ระดับรายการ
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๒. อํานาจการบริหารงบประมาณ
๒.๑ ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
๒.๒ ผู้บัญชาการ หรือผู้ดํารงตําแหน่งเทียบเท่า
๒.๓ ผู้บังคับการ หรือผู้ดํารงตําแหน่งเทียบเท่า
๒.๔ หัวหน้าสถานีตํารวจ
๓. ตัวอย่างการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณ
4. ตัวอย่างแบบฟอร์มการควบคุมติดตามและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
5. ตัวอย่างการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
5.๑ โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
5.๑.๑ เงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้างไปจัดหารายการอื่น
- ภ.๒ ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ผลผลิตการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด
- ภ.๙ ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ผลผลิตรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน เงินเหลือจ่ายจากค่าก่อสร้างอาคารที่พัก
อาศัย (แฟลต) สภ.สะเดา จว.สงขลา
5.๑.๒ เงินเหลือจ่ายโอนเป็นค่าสาธารณูปโภค
- ภ.๒ ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ผลผลิตการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด
5.๑.๓ กรณีโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
- บช.น. โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ผลผลิตการรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน งบดําเนินงาน ไปตั้งจ่ายในงบลงทุน
5.๑.๔ กรณีการโอนเปลี่ยนแปลงเพื่อสมทบการจัดหา เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับ
ไม่เพียงพอ
๑) ไม่เกินร้อยละ ๑๐ – อํานาจหัวหน้าส่วนราชการ
๒) เกินร้อยละ ๑๐ – อํานาจผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ
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- ภ.๗ โอนเปลี่ ย นแปลง ผลผลิ ต รั ก ษาความปลอดภั ย ในชี วิ ต และ
ทรัพย์สินของประชาชน กิจกรรมป้องกันปราบปราม และกิจกรรมผลิตและฝึกอบรมตํารวจ
งบดําเนินงาน เพื่อสมทบค่าก่อสร้างอาคาร ศฝร.ภ.๗
5.๒ การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมของสถานีตํารวจ
- สภ.เมืองฉะเชิงเทรา ขอสนับสนุนงบประมาณค่าขยายเขตระบบไฟฟ้า
5.๓ การถัวจ่ายงบประมาณ
- สภ.เมือ งลํา ปาง ถัว จ่า ยงบประมาณจากค่า ปฏิบัติง านนอกเวลาราชการ
เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าวัสดุสํานักงาน
6. เอกสารประกอบ กฎ/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
6.๑ power point
6.๒ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6.๓ คําสั่ง ตร. ที่ ๘๔๘/๒๕๔๘ ลง ๑๕ พ.ย.๒๕๔๘ เรื่อง การมอบอํานาจการบริหาร
งบประมาณรายจ่ายตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ผู้บัญชาการ รองผู้บัญชาการที่ผู้บัญชาการมอบหมาย ปฏิบัติราชการแทน
6.๔ คําสั่ง ตร.ที่ ๔๑๘/๒๕๕๒ ลง ๓ ก.ย.๒๕๕๒ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการบริหาร
งบประมาณในอํานาจของผู้บัญชาการ
6.๕ แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจําปี ของ ตร.
6.๖ แนวทางทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจําปี ของ บช./บก./ภ.จว.
ที่ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
สํานักงบประมาณ
กองงบประมาณ สงป.ตร.

โทร. ๐๒ ๒๗๓๙๔๔๓
โทร. ๐๒ ๒๐๕๒๐๕๔

๑. วงจรงบประมาณ
๑.๑ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงบประมาณ
งบประมาณรายจ่าย แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
1.1.1 งบส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
1.1.2 งบกลาง
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งบประมาณรายจ่าย
งบกลาง

งบส่วนราชการและ

บุคลากร

ดําเนินงาน

ลงทุน

อุดหนุน

รายจ่ายอื่น

“งบประมาณรายจ่าย” หมายความว่า จํานวนเงินอย่างสูงที่อนุญาตให้จ่ายหรือ
ให้ ก่ อ หนี้ ผู ก พั น ได้ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละภายในระยะเวลาที่ กํ า หนดไว้ ใ นพระราชบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่าย
“ปีงบประมาณ” หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ของปีหนึ่งถึงวันที่
๓๐ กันยายน ของปีถัดไป และให้ใช้ปี พ.ศ.ที่ถัดไปนั้น เป็นชื่อสําหรับปีงบประมาณนั้น
ตัวอย่าง งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.๒๕๕๗ ของ ตร. ได้รับรวมทั้งสิ้น จํานวนเงิน
๘๖,๗๖๘,๗๒๘,๓๐๐ บาท หมายความว่าจํานวนเงินอย่างสูงที่อนุญาตให้ ตร. จ่าย หรือก่อหนี้
ผูกพันได้ไม่เกินจํานวนเงิน ๘๖,๗๖๘,๗๒๘,๓๐๐ บาท ภายในระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม
๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
1.2 การจําแนกประเภทงบรายจ่าย ของงบประมาณรายจ่ายประจําปี มี ๕ งบรายจ่าย คือ
1.2.๑. งบบุคลากร หมายถึง รายจ่ายที่กําหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานบุคคล
ภาครัฐได้เงินเดือน ค่าจ้างประจํา ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทนพนักงานราชการ รวมทั้งสิ่งที่จ่าย
ควบกับเงินเดือน เช่น เงินประจําตําแหน่ง, เงินตอบแทนรายเดือนฯ
1.2.๒. งบดําเนินงาน หมายถึง รายจ่ายที่กําหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารประจํา
เป็นรายจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
1.2.๒.๑ ค่าตอบแทน หมายถึง เงินที่จ่ายตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานให้
ราชการตามที่กระทรวงการคลังกําหนด เช่น
1) ค่าเช่าบ้าน
2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (OT)
3) ค่าตอบแทนคุ้มครองพยาน
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4) ค่าตอบแทนเจ้าพนักงานชันสูตรพลิกศพ
5) ค่าตอบแทนผู้ตรวจพิสูจน์ยาเสพติด
6) ค่าตอบแทนพิเศษ (เงินเดือนเต็มขั้น)
7) ค่าตอบแทนสอบสวนคดีอาญา
8) ค่าตอบแทนสําหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ จชต.ฯ
1.2.๒.๒ ค่าใช้สอย หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ยกเว้น
ค่าบริการสาธารณูปโภคสื่อสารและโทรคมนาคม) รายจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
และรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย เช่น
1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ
2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
4) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง
5) ค่าเช่าทรัพย์สิน (ที่ดิน/อาคาร)
6) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
7) ค่าเช้าทรัพย์สินอื่นๆ (เช่น ครุภัณฑ์)
8) ค่าจ้างเหมาบริการและอื่นๆ
9) ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
10) ค่าผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
11) ค่าธรรมเนียมความและเงินวางศาล
12) ค่าซ่อมบํารุงเครื่องมือวิทยาศาสตร์
13) ค่าใช้จ่ายในการผลิตและฝึกอบรมตํารวจ
14) ค่าใช้จ่ายในการส่งหมายเรียกพยาน
15) ค่าปฏิบัติงานด้านการข่าวฯ
1.2.๒.๓ ค่าวัสดุ หมายถึง รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของ ซึ่งโดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม หรือสิ่งของมีลักษณะคงทน
ถาวรแต่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด ไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท เช่น
1) วัสดุสํานักงาน
2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
3) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
4) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
5) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
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6) วัสดุยุทธภัณฑ์
7) วัสดุสนามและการฝึก
8) วัสดุเครื่องช่วยฝึก
9) วัสดุคอมพิวเตอร์
10) วัสดุเครื่องแต่งกาย
11) วัสดุจราจร
12) วัสดุแบบพิมพ์
13) วัสดุป้องกันอันตราย
14) วัสดุอาหารผู้ต้องหา
15) วัสดุป้องกันและรักษาที่เกิดเหตุ
16) วัสดุงานบ้านงานครัว
17) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์
18) วัสดุเครื่องมือสื่อสาร
19) วัสดุหนังสือ วาสาร และตําราฯ
1.2.๒.๔ ค่าสาธารณูปโภค หมายถึง รายจ่ายค่าบริการสาธารณูปโภค
สื่อสารและโทรคมนาคมรวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกัน เช่น
1) ค่าไฟฟ้า
2) ค่าน้ําประปา
3) ค่าโทรศัพท์ ฯ
1.2.๓. งบลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่กําหนดให้จ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่
1.2.๓.๑ ค่าครุภัณฑ์ คือ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร
ราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดเกินกว่า ๕,๐๐๐ บาท รวมถึงการประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม
หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ วงเงินเกินกว่า ๕,๐๐๐ บาท / การจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ราคาต่อ
หน่วยเกินกว่า ๒๐,๐๐๐ บาท เช่น
1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
2.) ครุภัณฑ์ยุทธภัณฑ์
3) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
4) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
5) ครุภัณฑ์สํานักงาน
6) ครุภัณฑ์อื่นๆ
7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เรือตรวจการณ์
8) ค่าจ้างที่ปรึกษาจัดหา ปรับปรุงครุภัณฑ์ฯ
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1.2.๓.๒ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง คือ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง รวมถึงสิ่งต่างๆ ที่ติดตรึงกับที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง รวมค่าติดตั้งระบบไฟฟ้า ประปา
ปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้าง วงเงินเกินกว่า ๕๐,๐๐๐ บาท ค่าจ้างออกแบบ ควบคุมงาน ค่าเวนคืน
ค่าชดเชย เช่น
1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทําการพร้อมส่วนประกอบ
2) ค่าก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน
3) ค่าก่อสร้างบ้านพักอาศัย
4) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
1.2.๔. งบเงินอุดหนุน หมายถึง รายจ่ายที่กําหนดให้จ่ายเป็นค่าบํารุง หรือเพื่อ
ช่วยเหลือ สนับสนุนการดําเนินงานของหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือหน่วยงานของรัฐ
ซึ่งมิใช่ราชการส่วนกลาง ตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หน่วยงานในกํากับของรัฐ
ซึ่งสํานักงบประมาณกําหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้ โดยแบ่งเป็น ๒ ประเภท ดังนี้.1.2.๔.๑ เงินอุดหนุนทั่วไป จ่ายตามวัตถุประสงค์ เช่น เงินรางวัล เงิน
สินบน ค่าใช้จ่ายในการสืบจับและค่าปลงศพ เงินอุดหนุนสถาบันต่างๆที่ ตร.ฝาเกเรียน
1.2.๔.๒ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เช่น เงินอุดหนุนในการให้บริการป้องกัน
ดูแลรักษา โรคเอดส์
1.2.๕. งบรายจ่ายอื่น หมายถึง รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะประเภทงบรายจ่ายใด
หรืองบรายจ่ายที่สํานักงบประมาณกําหนด เช่น
1) เงินราชการลับ
2) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
3) ค่าจ้างที่ปรึกษา
4) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการด้านยาเสพติดฯ
1.3 “งบประมาณรายจ่าย งบกลาง” หมายถึง รายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อจัดสรรให้ส่วน
ราชการและรัฐวิสาหกิจโดยทั่วไปใช้จ่ายหรือเบิกจ่าย โดยงบกลาง มี ๒ ประเภท คือ
1.3.๑. งบกลางที่อยู่ในความรับผิดชอบของ กรมบัญชีกลาง เป็นงบประมาณ
ที่ส่วนราชการต่างๆ ขอเบิกจ่ายกับกรมบัญชีกลางได้ตามจํานวนที่ต้องจ่ายจริง ได้แก่
๑) เงินเบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญ
๒) เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ
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๓) เงินเลื่อนขั้น เลื่อนอันดับเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ
๔) เงินสํารอง เงินสมทบ และเงินชดเชยของข้าราชการ
๕) เงินสมทบลูกจ้างประจํา
๖) ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ
๗) ค่าใช้จ่ายการปรับค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ
1.3.๒. งบกลาง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สํานักงบประมาณ ได้แก่
๑.) เงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น เป็นงบประมาณที่ใช้จ่าย
ในกรณีฉุกเฉิน เช่น การเกิดอุทกภัย, ภัยธรรมชาติต่างๆ, การชุมนุมเรียกร้องทางการเมือง ฯลฯ
๒.) ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องจากพระราชดําริ
๓.) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดําเนิน และต้อนรับรับประมุข
ต่างประเทศ
๔.) เงินชดเชยค่าสิ่งก่อสร้าง
การใช้จ่ายเงินงบกลางตามข้อ 1.3.2 ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการ
บริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยอนุโลม ทั้งนี้หากมีเงินเหลือจ่ายให้
ส่งคืนสํานักงบประมาณ ไม่สามารถนําไปใช้ในภารกิจอื่นได้ แต่หากมีความจําเป็น ต้องขอตกลง
กับสํานักงบประมาณก่อน
๑.4 การขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปี
การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปี ของ ตร. จะเริ่มต้นประมาณเดือน พ.ย.ของ
ทุกปี โดยขณะนี้เดือน พ.ย.๕๖ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗) ตร.จะแจ้งเวียนหนังสือให้ บช.,
บก. ในสังกัด จัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยคําขอตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี ประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ
ส่วนที่ ๑ เป็นการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติกับยุทธศาสตร์ของ ตร. โดยส่วนนี้
ตร.จะเป็นผู้ดําเนินการ
ส่วนที่ ๒ เป็นการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีใน ๕ งบรายจ่าย ซึ่ง บช., บก.
จะต้องเป็นหน่วยดําเนินการและส่งข้อมูลมายัง ตร. (ฝ่าย งป.สงป.) เพื่อพิจารณาวิเคราะห์
ความถูกต้อง เหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายของ ตร. แล้วสรุปเป็นภาพรวมให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัด
ให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอไปยังสํานักงบประมาณ
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-91.4.1 การคํานวณเม็ดเงินงบประมาณที่ขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีมีหลักการสําคัญดังนี้
หน่ ว ยต่ า ง ๆ ตั้ ง แต่ ร ะดั บ บช. / บก. ลงไปจะต้ อ งรู้ ส ถานภาพกํ า ลั ง พล ครุ ภั ณ ฑ์
ยานพาหนะ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง ของหน่วยที่ถูกต้องชัดเจนเป็นปัจจุบัน ถือเป็นฐานข้อมูลที่สําคัญ
เพื่อเชื่อมโยงกับงบประมาณ ดังนี้
1) กําลังพล เชื่อมโยง กับงบบุ คลากร (เงินเดือนและสิ่งที่จ่ายควบกับเงินเดือ น),
ค่ า เบี้ ย เลี้ ย ง ค่ า เช่ า ที่ พั ก ค่ า พาหนะ ค่ า วั ส ดุ ฯ เช่ น ค่ า เบี้ ย เลี้ ย งเดิ น ทางไปราชการของ
ข้าราชการตํารวจ 20 คน ระยะเวลา 5 วัน คํานวณได้ ดังนี้
20 x 5 x 240 = 24,000 (จํานวนคน x เวลา x อัตรา)
๒) ครุภัณฑ์ยานพาหนะ / สิ่งก่อสร้าง เชื่อมโยงกัน ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง/ค่าซ่อมแซม
ยานพาหนะ ค่า ซ่อ มแซมสิ่ง ก่อ สร้า ง การขอตั้ง งบประมาณทดแทน ครุภัณ ฑ์ที่ชํา รุด เช่น
มียานพาหนะ (รถยนต์สายตรวจ) 5 คัน ใช้น้ํามันดีเซล 200 ลิตร/เดือน ราคาลิตรละ 30 บาท
คํานวณได้ดังนี้ 5 x 200 x 30 = 30,000 บาท (จํานวนยานพาหนะ x อัตรา x ราคา)
1.4.2 วงเงินการขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปี
1.) รายจ่ายประจําขั้นต่ํา หมายถึง รายจ่ายที่จําเป็นต้องจ่ายตามสิทธิหรือข้อกฎหมาย
แม้ยังไม่เริ่มดําเนินการก็คงต้องจ่ายได้แก่
- งบบุคลากร
- งบดําเนินงาน
- ค่าเช่าบ้าน
- ค่าตอบแทนพิเศษเต็มขั้น
- ค่าเช่าทรัพย์สิน (ที่ดิน/อาคาร ผูกพันตามสัญญา)
- ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า ประปา และโทรศัพท์)
2) รายจ่า ยภารกิจ พื้น ฐาน หมายถึง ภารกิจ ของ ตร.ที่มีห น้า ที่ต้อ งปฏิบัติ เช่น
งานป้องกันปราบปราม งานสืบสวนสอบสวน งานจราจร งานอํานวยการ ทุกงบรายจ่าย
๓) รายจ่ายภารกิจยุทธศาสตร์ หมายถึง ภารกิจของ ตร. ที่สอดรับกับนโยบายหรือ
ยุทธศาสตร์ของรัฐบาล เช่น การป้องกันการค้ามนุษย์ การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนฯ ทุกงบรายจ่าย

- 10 -

- 10 -

๒. การบริหารงบประมาณ
๒.๑ การจัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี
ตร.จะโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีให้กับ บช.ต่างๆ ซึ่ง บช.
จะต้องดําเนินการโอนจัดสรรงบประมาณลงไปยัง บก./ภ.จว. และ บก./ภ.จว.ก็จะโอนจัดสรร
งบประมาณลงไปยัง สน./สภ. เมื่อ สน./สภ. ได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว มีหน้าที่จัดทํา
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี ภายในกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร ให้เพียงพอ
ตลอดทั้งปี
๒.๒ การปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี หรือ การถัวจ่าย
งบประมาณ
การปรั บ แผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี หมายถึ ง
การเปลี่ยนแปลงรายการ หรือ จํานวนเงินของรายการที่กําหนดไว้ในแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี
การถัวจ่ายงบประมาณ หมายถึง ส่วนราชการสามารถนํางบดําเนินงาน
ที่ได้รับไปใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ หรือค่าสาธารณูปโภค แต่ละประเภทจํานวน
เท่าใดก็ได้ ภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยต้องคํานึงถึงค่าใช้จ่ายที่จําเป็นที่
ต้องจ่ายตามสิทธิกําลังพลเป็นอันดับแรก ยกเว้น ค่าสาธารณูปโภค ไม่สามารถนําไปถัวจ่าย
เป็นค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุได้
๒.๓ การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปี
กรณีหน่วยมีความจําเป็น หรือมีแผนงาน/โครงการที่จะดําเนินการตาม
นโยบายของ ตร./รั ฐ บาล หรื อ สอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ข องจั ง หวั ด หน่ ว ยสามารถขอรั บ
การสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจากหน่วยอื่น ๆ เช่น ตร., บช., จังหวัด, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นต้น
๒.๔ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจําปี
หลักการสําคัญของการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ เพื่อแก้ไขปัญหา
ในการดําเนินการของหน่วย ทั้งนี้จะต้องไม่ทําให้มีหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชําระเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
โดยหนังสือแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจําปีของ ตร. ได้กําหนดแนวทางปฏิบัติ
ให้ ทุ ก หน่ ว ยที่ ข ออนุ มั ติ โ อนเปลี่ ย นแปลงงบประมาณ ต้ อ งขอรั บ ความเห็ น ชอบจาก ตร.
ก่อนดําเนินการทุกกรณี เมื่อ ตร. ให้ความเห็นชอบแล้ว จึงจะไปดําเนินการต่อได้
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๑) อํานาจการโอนเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าส่วนราชการ
๑.๑) การโอนเปลี่ ย นแปลงระหว่ า งงบรายจ่ า ย/ผลผลิ ต /
โครงการภายใต้แผนงานเดียวกับ ยกเว้น
- งบบุคลากร
- รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
- การกําหนดอัตราบุคลากรตั้งใหม่
- รายการที่ดิน
- ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
- ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
- ครุภัณฑ์ราคาต่อหน่วย ตั้งแต่ ๑ ล้านบาท
- สิ่งก่อสร้างราคาต่อหน่วย ตั้งแต่ ๑๐ ล้านบาท
๑.๒) โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเหลือจ่ายภายใต้แผนงานเดียวกัน
ต้องเป็นงบเหลือจ่ายจากการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์
หรือ จัด ซื้อ จัด จ้า งแล้ว ยกเว้น เช่น เดีย วกับ ข้อ ๑.๑) ทั้ง นี้ส ามารถโอนเปลี่ย นแปลง
เป็นค่าจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะได้ แต่ต้องเป็นจัดหาเฉพาะเพื่อทดแทนครุภัณฑ์ยานพาหนะเดิม
๒) อํานาจการโอนเปลี่ยนแปลงที่ต้องขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
- ครุภัณฑ์ ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ ๑ ล้านบาท
- สิ่งก่อสร้าง ราคาต่อหน่วย ตั้งแต่ ๑๐ ล้านบาท
๒.6 การควบคุม ติดตามและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจําปี ของ ตร. กําหนดให้หน่วย
ที่ไ ด้รับ จัด สรรงบประมาณจะต้อ งควบคุม ติด ตามและรายงานผลการใช้จ่า ยงบประมาณ
ให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่สํานักงบประมาณให้ความเห็นชอบแล้ว แยกเป็น
(๑) ระดับผลผลิต / กิจกรรม
(๒) ระดับงบรายจ่าย
(๓) ระดับรายการ
ซึ่งในระดับสถานีตํารวจจะถูกกํากับดูแลจาก บก./ภ.จว. และ บช.ให้อยู่ในแผน
การใช้จ่ายดังกล่าว
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๒.๗ อํานาจการบริหารงบประมาณของสถานีตํารวจ
อํานาจการบริหารงบประมาณในระดับสถานีตํารวจ เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จาก บก./ภ.จว. แล้ว มีอํานาจหน้าที่ในการจัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี,
ปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี หรือ การถัวจ่ายงบประมาณ , ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปี และหากมีความจําเป็นในการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี จะต้องเสนอขอรับความเห็นชอบตามลําดับชั้นสายการบังคับบัญชาก่อนดําเนินการ
โดยให้ถือปฏิบัติตามแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจําปีของ บก./ภ.จว. และ บช.
โดยเคร่งครัด
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ตัวอยางการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจายประจําป
โจทย การจัดทําคําขอตั้งงบประมาณประจําป พ.ศ.2557
ตํารวจภูธรจังหวัดกลาหาญ เปนสวนราชการใน สังกัด ตํารวจภูธร ภาค 10 มีหนาที่รับผิดชอบ งานปองกัน
ปราบปรามอาชญากรรม งานสืบสวนสอบสวน งานประชาสัมพันธ งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมายจาก
ผูบังคับบัญชา มีรายละเอียดในการขอตั้งงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2557 ดังนี้
1. กําลังพลทั้งสิ้น 268 นาย
2. แผนการเดินทางไปราชการ ดังนี้
2.1 การเดินทางไปราชการของผูบังคับบัญชา เพื่อตรวจราชการในพื้นที่รับผิดชอบ
ประกอบดวย พล.ต.ต. 1 นาย พ.ต.อ.(พ) ขึ้นไป จํานวน 4 นาย
สัญญาบัตร จํานวน 2 นาย
คาเชาที่พักเหมาจาย ป. - พ.ต.อ. 800 บาท/คน/คืน
ประทวน
จํานวน 2 นาย รวม 9 นาย
พ.ต.อ.(พ) ขึ้นไป 1,200 บาท/คน/คืน
โดยไปราชการครั้งละ 2 วัน 1 คืนเดือนละ 2 ครั้ง (ปละ 24 ครั้ง)
2.2 แผนการเดินทางไปปฏิบัติงานปองกันปราบปรามในพื้นที่รับผิดชอบ
สายปฏิบัติการ ใหคิดยอดกําลังพลที่เบิกคาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติรอยละ 50
ของกําลังพลสายปฏิบัติฯ ไปราชการนอกหนวยประมาณ 15 วัน 14 คืน/เดือน
สายอํานวยการ คิดคา OT รอยละ 20 ของกําลังพล คิดเดือนละ 10 วันทําการ
3. แผนการซอมยานพาหนะ และคาน้ํามันเชื้อเพลิง (ตามอายุการใชงาน รายละเอียดโจทยหนา 3 )
** คาน้ํามันเชื้อเพลิง เบนซินคิดลิตรละ 35 บาท
ดีเซลคิดลิตรละ 30 บาท
4. แผนการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ ที่ดินสิ่งกอสราง และอื่นๆ เพื่อมาปฏิบัติงานและชดเชย
ในสวนที่ยังขาดแคลน ดังนี้
4.1 งบประมาณรายการอื่นๆ ใหตั้งงบประมาณตามโจทยที่แนบ และโจทยเพิ่มเติมหนา 4
4.2 ครุภัณฑ / สิ่งกอสรางใหตั้งงบประมาณตามรายละเอียด โจทยหนา 5
*****ใหจัดทําคําขอตั้งงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 โดย
1. งบบุคลากร
ภายใตสมมุติฐานที่ไมมีอัตราตั้งใหม
4. งบเงินอุดหนุน
2. งบดําเนินงาน
5. งบรายจายอื่น
3. งบลงทุน
5. เงินชวยเหลือการครองชีพ รวม 950,000 บาท (ทั้งป)
6. เงินเดือนตาม พ.ร.บ. 2556
61,200,000 บาท

- 14 -

โจทย การจัดทําคําขอตั้งงบประมาณประจําป พ.ศ.2557
สถานภาพกําลังพล
ลําดับ อัตรากําลังพล

จํานวน
(นาย)

รับ
เงินเดือน
ระดับ

ขั้นที่

14
17
12
20
12

9
18
18

1
2
2

สายปฏิบัติ

สาย
อํานวยการ

1
2
3
4
5

พล.ต.ต.
พ.ต.อ.(พ)
พ.ต.อ.
พ.ต.ท.(รอง ผกก.)
พ.ต.ท.( สว.)

5
10
20
20

ส.6
ส.5
ส.4
ส.3
ส.3

6
7
8
9

พ.ต.ต.
ร.ต.อ.
ร.ต.ต.
ดต.

20
60
20
20

ส.2
ส.1
ส.1
ป.3

18
21
11
15

18
48
16
17

2
12
4
3

32

ป.2

11

20

12

10 จสต.

1

หัวหนาหนวย

1
5

11 ส.ต.ต.-ส.ต.อ.
60
ป.1
14
40
รวม
268
204
หมายเหตุ
มี 10 กก. คือ 9 สถานีตํารวจ และ 1 อํานวยการ
รวม ผกก. 10 นาย , รอง ผกก. 20 นาย และ สว. 40 นาย
แยกเปน
กําลังสาย ต.ส.ส.
กําลังสาย ต.ป.ป.
พ.ต.ท.(รอง ผกก.)
9 นาย
พ.ต.ท.(รอง ผกก.)
9
พ.ต.ท.(สว.)
9 นาย
พ.ต.ท.(สว.)
9
พ.ต.ต.
9 นาย
พ.ต.ต.
9
ร.ต.อ.
24 นาย
ร.ต.อ.
24
ร.ต.ต.
8 นาย
ร.ต.ต.
8
ด.ต.
10 นาย
ด.ต.
7
จ.ส.ต.
10 นาย
จ.ส.ต.
10
ส.ต.ต.-ส.ต.อ.
20 นาย
ส.ต.ต.-ส.ต.อ.
20
รวม
99 นาย
96

20
58

นาย
นาย
นาย
นาย
นาย
นาย
นาย
นาย

นาย

6

จํานวนเงินตาม
บัญชีถือจาย
หมายเหตุ
ปงบประมาณ
2556
ณ. 1 ต.ค.55
53,090
241,000
325,100
704,400 เงินเดือนเต็มขั้น
529,200 เบิกคาเชาบาน
จํานวน 2 ราย
540,600
1,012,800
214,000
369,600 เบิกคาเชาบาน
จํานวน 4 ราย
357,760 เบิกคาเชาบาน
จํานวน 3 ราย
528,000
4,875,550
35

กําลังสายอํานวยการ
พ.ต.ท.(รอง ผกก.)
2 นาย
พ.ต.ท.(สว.)
2 นาย
พ.ต.ต.
2 นาย
ร.ต.อ.
12 นาย
ร.ต.ต.
4 นาย
ด.ต.
3 นาย
จ.ส.ต.
12 นาย
ส.ต.ต.-ส.ต.อ.
20 นาย
57 นาย

รวม

20
20
20
60
20
20
32
60

252
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โจทย การจัดทําคําขอตั้งงบประมาณประจําป พ.ศ.2557
สถานภาพยานพาหนะ

ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ประเภทรถ
รถยนตบรรทุกขนาด 1 ตัน
รถยนตบรรทุกขนาด 1 ตัน
รถยนตโฟวิล
รถยนตตู 11 ที่นั่ง
รถยนต 40-45 ที่นั่ง
รถเกง 5 ที่นั่ง
รถบรรทุก 6 ลอหรือ 10 ลอ
รถเชา
รถจักรยานยนต
รถจักรยานยนต
รวม

จํานวน

อายุการใชงาน

18
10
2
2
2
6
2
10
30
10
92

7
3
2
7
5
7
7
2
3
2

0

หมายเหตุ - จําแนกรถ เปนใชราชการทั่วไป กับใชราชการสนาม อยางละ 50%
* เปนการสมมติ การขอตั้งงบประมาณจริง จะตองแบงตามสถานภาพ
และประเภทของหนวยตามความเปนจริง
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โจทย การจัดทําคําขอตั้งงบประมาณประจําป พ.ศ.2557
รายการที่ขอตั้งงบประมาณรายจายประจําป 2557
1 คาเชาที่ทําการ ภ.จว. กลาหาญ
2 คาวัสดุสํานักงาน
3 คาวัสดุจราจร
4 คาจางเหมาทําความสะอาด
5 คาวัสดุงานบานงานครัว
6 คาตอบแทนนักจิตวิทยา
7 เงินรางวัล เงินสินบน คาใชจายในการสืบจับ
8 คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประทเศ
9 วัสดุแบบพิมพ
10 คาใชจายในการบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
11 วัสดุปองกันและรักษาที่เกิดเหตุ
12 คาปฏิบัติงานดานการขาว

จํานวนเงิน/ป
500,000
100,000
120,000
80,000
50,000
40,000
80,000
50,000
20,000
10,000
30,000
100,000
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โจทย การจัดทําคําขอตั้งงบประมาณประจําป พ.ศ.2557
รายการ ครุภัณฑ / สิ่งกอสราง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายการ

รถจักรยานยนตขนาด 120 ซีซี
รถยนตบรรทุกขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบ 4 ประตู
รถตูโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)
เสื้อเกราะปองกันกระสุน พรอมแผนเกราะแข็ง
เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร ระดับ SVGA ขนาดไมนอยกวา
2,500 ANSI CUMENS ระดับ XGA
กลองถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียดไมนอยกวา
10 ลานพิเซล
เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับสํานักงาน พรอมจอขนาดไมนอยกวา 17 นิ้ว
เครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา
เรือนแถวชั้นประทวนหลังละ 10 คูหา
อาคารที่ทําการสถานีตํารวจขนาดกลาง

หนวยนับ
คัน
คัน
คัน
ตัว
เครื่อง

หมายเหตุ * ราคาที่ตั้งเปนราคาสมมุติ
***การขอตั้งงบประมาณจริง ตองใชราคามาตรฐานของสํานักงบประมาณ***

ราคาตอหนวย จํานวนที่ขอตั้ง
42,200
20 คัน
745,000
10 คัน
1,138,000
2 คัน
35,000
50 ตัว
19,000 10 เครื่อง

กลอง

13,000

20 กลอง

ชุด
เครื่อง
หลัง
หลัง

20,000
30,000
3,200,000
10,000,000

10 ชุด
10 เครื่อง
5 หลัง
1 หลัง
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ตัวอยาง
เฉลย การจัดทําคําขอตี้งงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2557
ของ ภ.จว.กลาหาญ
งบบุคลากร (หมายเหตุ สถานีตํารวจไมตองดําเนินการ)
เงินประจําตําแหนง
คาตอบแทนรายเดือน
คาเชาบาน
คาตอบแทนพิเศษ
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ (OT)
คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คาพาหนะ
คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง
วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง
วัสดุเครื่องแตงกาย
อาหารผูตองหา
วัสดุเครื่องมือสื่อสาร
คาสาธารณูปโภค
ครุภัณฑยานพาหนะขนสง
ครุภัณฑอาวุธยุทธภัณฑ
ครุภัณฑโฆษณาเผยแพร
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
คากอสรางที่พักอาศัย
คากอสรางอาคารที่ทําการ
แบบสรุปคําขอตั้งงบประมาณ

หนา
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

รวมทั้งสิ้น

เงินเดือนตามบัญชีถือจาย

ดังนั้นเงินเดือนตาม บ/ช ถือจาย

เงินเดือน ณ 1 เม.ย.56

วิธีที่ 1

เงินอื่นๆ ที่จายควบกับ
เงินเดือน
- เงินประจําตําแหนง
- เงินคาตอบแทนรายเดือน
สําหรับขาราชการ
- เงินชวยเหลือการครองชีพ
ขาราชการระดับตน
- อื่น ๆ *
เงิน ต.ป.ป.
เงิน ต.ส.ส.
เงินอื่นๆ ที่จายควบกับ
คาจางประจํา
- เงินคาตอบแทนรายเดือน
สําหรับลูกจางประจํา
- เงินชวยเหลือการครองชีพ
พิเศษ
- อื่น ๆ *

คาจางชั่วคราวที่ปฏิบัติงานในสํานักงานตางประเทศ

เงินเดือน
คาจางประจํา

รายจาย

268

96
99

227
16
16

268

อัตรา (1)

อัตรา ณ
1-ต.ค.-55

งบประมาณ
ป
2556
คาจาง
ประจําคงเหลือ

ณ 1 ต.ค.55
4,875,550

73.2452

3% คือ

12 เดือน =

6 เดือน =

4,875,550

6

59,384,400

30,131,100

5,021,850

146,300

29,253,300

จํานวนเดือน

71.4296

4.0476
4.1556

0.9500

0.9500

4.0476
4.1556

12.0452
1.4460
1.4460

59.3844

จํานวนเงิน (3)

12.0452
1.4460
1.4460

61.2000

จํานวนเงิน (2)

ป 2556
ตาม พ.ร.บ.

เงินเดือนและ

2556
คาจาง
ประจําคงเหลือ
ประมาณการตามจริง
ตามถือจาย **

กิจกรรมการปองกันปราบปรามอาชญากรรม

-

คูณ

(146,266.5)

-

106 %

เงินตาม พ.ร.บ.

-

เงินตามบัญชีถือจายวิธีที่ 2

วิธีที่ 2

-

จํานวนเงิน
(7)

อัตรา
(6)

อัตรา
(4)

จํานวนเงิน
(5)

อัตราวางที่มีเงิน
งบประมาณป 2556

64.872

61.200*106/100

61.200

71.4296

12.0452
1.4460
1.4460
0.9500
4.0476
4.1556

59.3844

(8) = (3)-(5)-(7)

เงินเดือนและ
คาจางประจําคงเหลือ
เมื่อหักอัตราเกษียณ
และอัตราวาง

ชื่อผูรับผิดชอบ........................................

อัตราวางที่มีเงิน
คาจางประจําของ
ผูเกษียณป 2556

ชื่อหนวยงาน

แบบการบันทึกขอมูล รายจายประจําขั้นต่ําที่จําเปน (เงินเดือน และคาจางประจํา) ปงบประมาณ พ.ศ. 2557

ประมาณการโดยนําเงิน 1 ต.ค.55 มาปรับเพิ่ม 3 %

งบบุคลากร
ผลผลิต การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

ชื่อกระทรวง

-

-

อัตรา จํานวนเงิน
(9)
(10)

ปรับอัตราใหม
ป 2556 เต็มป

(12) =
% เลื่อน
เงินเดือน [(8)+(10)]
(11)
X (11)

จํานวนเงินการเลื่อนเงินเดือน
ปงบประมาณ 2557 6 %
หรือตามที่กฎหมายกําหนด ***

โทร........................................

รหัสหนวยงาน

268

227
16
16
96
99

อัตรา
(13) =(1)(4)
268

71.4296

12.0452
1.4460
1.4460
0.9500
4.0476
4.1556

59.3844

จํานวนเงิน
(14) =
(8)+(10)+(12)

ฐานงบประมาณป 2557

.

หนวย : ลานบาท ทศนิยม 4 ตําแหนง
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เงินเพิ่มพิเศษอื่น ๆ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

พปผ.
เพิ่มปราบปรามผูกระทําความผิด
พ.ส.ร. เพิ่มเพื่อการสูรบ
พ.ข.ต. เพิ่มขาราชการทํางานตางประเทศ
พ.ร.ต. เพิ่มปกครองในโรงเรียนตํารวจ
พ.บ.อ.ย. เพิ่มผูบังคับอากาศยาน
ส.ป.พ. เงินเสี่ยงภัยในพื้นที่พิเศษ
เงินพื้นที่พิเศษ
พ.ช.ค. เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว
ต.อ.บ. เงินตําแหนงอารักขาบุคคลสําคัญ
ต.ป.ป. เงินตําแหนงปองกันปราบปราม
ต.ส.ส. เงินตําแหนงสืบสวนสอบสวน
ต.จ.ร. เงินตําแหนงจราจร
ต.พ.ส. เงินตําแหนงพนักงานสอบสวน
ต.น.ก. เงินตําแหนงนักบินกอง
ต.ค.บ. เงินตําแหนงครูการบิน
ต.น.อ. เงินตําแหนงปฏิบัติการทางอากาศ
ต.ด.ร. เงินตําแหนงกระโดดรม
ต.ว.ท. เงินตําแหนงนักวิทยาศาสตร
ต.ท.บ. เงินตําแหนงทําลายวัตถุระเบิด
ต.น.ด. เงินตําแหนงนักประดาน้ํา
ต.ก.ภ. เงินตําแหนงกูภัย

รวม เงินประจําตําแหนงทั้งสิ้น

รวมเงิน ต.ส.ส.

รวมเงิน ต.ป.ป.
3.เงิน ต.ส.ส.

รวมเงินประจําตําแหนง
2.เงิน ต.ป.ป.

1.เงินประจําตําแหนง

4,700
4,000
3,500
3,000
4,700
4,000
3,500
3,000

รอง ผกก.
สว.
รอง สว.
ประทวน

อัตรา
21,000
14,500
10,000
5,600

รอง ผกก.
สว.
รอง สว.
ประทวน

ชั้นยศ
พล.ต.ท.
พล.ต.ต.
พ.ต.อ.พิเศษ
พ.ต.อ.
1
5
10
16
9
18
32
37
96
9
18
32
40
99
211

รวม/นาย

การคํานวนเงินประจําตําแหนงและเงินเพิ่มอื่น ๆ
174,000
600,000
672,000
1,446,000
507,600
864,000
1,344,000
1,332,000
4,047,600
507,600
864,000
1,344,000
1,440,000
4,155,600
9,649,200.00

รวมเงิน

9 x 4,700 x 12= 507,600
18 x 4,000 x12= 864,000
32 x 3,500 x 12= 1,344,000
40 x 3,000 x 12 = 1,440,000

9 x 4,700 x 12= 507,600
18 x 4,000 x12= 864,000
32 x 3,500 x 12= 1,344,000
37 x 3,000 x 12 = 1,332,000

1x14,500x12= 174,000
5x10,000x12= 600,000
10x5,600x12= 672,000

หมายเหตุ

หนา 4
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ชั้นยศ
พล.ต.ท.
พล.ต.ต.
พ.ต.อ.พิเศษ
พ.ต.อ.

คิดเฉพาะ ขอ 1

รวม เงินคาตอบแทนรายเดือนทั้งสิ้น

รวมเงินประจําตําแหนง

1.เงินคาตอบแทนรายเดือน
อัตรา
21,000
14,500
10,000
5,600

1
5
10

รวม/นาย

หมายเหตุ

1,446,000
1,446,000

174,000 1x14,500x12= 174,000
600,000 5x10,000x12= 600,000
672,000 10x5,600x12= 672,000

รวมเงิน

การคํานวน เงินคาตอบแทนรายเดือนสําหรับขาราชการ
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งบดําเนินงาน (คาตอบแทน รายการคาเชาบาน)
กิจกรรม การปองกันปราบปรามอาชญากรรม
ระดับ/ขั้นเงินเดือน

ป.1
ขั้น 1-4.5
ขั้น 5-9.5
ขั้น 10-14.5
ขั้น 15 ขึ้นไป
รวม
ป.2
ขั้น 1-5.5
ขั้น 6-10.5
ขั้น 11 ขึ้นไป
รวม
ป.3
ขั้น 1-1.5
ขั้น 2-6.5
ขั้น 7 ขึ้นไป
รวม
ส.1
ขั้น 1-7.5
ขั้น 8-11.5
ขั้น 12-15.5
ขั้น 16 ขึ้นไป
รวม
ส.2
ขั้นชั่วคราว - 1.5
ขั้น 2-5.5
ขั้น 6 ขึ้นไป
รวม
ส.3
ขั้นชั่วคราว - 1.5
ขั้น 2 ขึ้นไป
รวม
ส.4
ขั้นชั่วคราว -5.5
ขั้น 6 ขึ้นไป
รวม
รวมทั้งสิ้น

อัตราไมเกิน
เดือนละ (บาท)

จํานวน (คน)

จํานวน (เดือน)

จํานวนเงิน

3
3

12

70,200
70,200

4
4

12

115,200
115,200

800
1,000
1,250
1,500
1,250
1,600
1,950
1,600
1,950
2,400
1,250
1,600
1,950
2,400

12

-

1,950
2,400
3,000
2,400
3,000

2

3,000
3,500
7

12

-

72,000
72,000

12
257,400

-
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รายละเอียดประกอบรายจายขั้นต่ํา คาตอบแทนพิเศษ ขาราชการ ลูกจาง ที่ไดรับเงินเดือนเต็มขั้น
ผลผลิต การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
กิจกรรม การปองกันปราบปรามอาชญากรรม
หนวย
คิด 2%
คิด 4%
จํานวน (คน)
วงเงิน (บาท)
จํานวน (คน)
วงเงิน (บาท)
ตํารวจภูธรจังหวัดกลาหาญ……
20
84,528
20 169,056
704,400*2%*6 เดือน
704,400*4%*6 เดือน

รวมทั้งสิ้น

20

84,528

20

169,056

รวมทั้งสิ้น

253,584

253,584

กิจกรรมการปองกันปราบปราม
อาชญากรรม
ฝายอํานวยการ
คิดจากยอด 20% ของกําลังพล
(10วัน/คน/เดือน)
- พ.ต.อ.(พ)ขึ้นไป
- ด.ต.-พ.ต.อ.
- จสต.ลงมา

หนวย/ชั้นยศ

กําลัง
ทั้งสิ้น

12
12

6
6

58
58

26
32

จํานวนคน

120
120
120

-

จํานวนวัน

200
200
200

-

วันธรรมดา
อัตรา

144,000
144,000

288,000
288,000

จํานวนเงิน

120

-

จํานวนวัน

ผลผลิต การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน กิจกรรม การปองกันปราบปรามอาชญากรรม

รายคาตอบแทนผูปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

งบดําเนินงาน (คาตอบแทน)

420
420
420

-

วันหยุดราชการ
อัตรา

-

-

จํานวนเงิน

144,000
144,000
-

288,000
288,000

รวม
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เบี้ยเลี้ยง ป.- พ.ต.อ.
พ.ต.อ.(พ)

1. ประเภทงานปฏิบัติการ
นํามาคิด 50%
- สัญญาบัตร
- ประทวน (ด.ต.)
- ประทวน (จ.ส.ต.ลงมา)
2. ผูบังคับบัญชา
- พล.ต.ต.
- พ.ต.อ.(พ)
- สัญญาบัตร
- ประทวน (ด.ต.)
- ประทวน (จ.ส.ต.ลงมา)

ประเภทกําลังพล

240
270

อัตรากําลังพล
ทั้งหมด
นํามาคิด
204
102
204
102
127 127*50/100=64
17 15*50/100=8
60 60*50/100=30
64
9
1
1
5
4
23
2
3
32
2
268
111

240
240
240
270
270
240
240

วัน
180
180
180
48
48
48
48
คาเชาที่พักเหมาจาย

23,040
4,517,280

2,764,800
345,600
1,296,000
110,880
12,960
51,840
23,040

คาเบี้ยเลี้ยง
อัตรา
วงเงิน
4,406,400

24

24
24
24

168
168
168

คืน

ป.- พ.ต..อ.
พ.ต.อ.( พ )

800

1,200
1,200
800

100
100
100

1,075,200
134,400
504,000
220,800
28,800
115,200
38,400
38,400
1,934,400

คาเชาที่พัก
อัตรา
วงเงิน
1,713,600

งบดําเนินงาน (คาใชสอย)
รายการคาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คาพาหนะ
ผลผลิต การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน กิจกรรม การปองกันปราบปรามอาชญากรรม

800
1,200 ตามสิทธิ 2,200

คาพาหนะ
ครั้ง อัตรา วงเงิน

6,451,680

331,680

6,120,000

รวม
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8,000
8,000
6,600
8,000
8,000
2,700
8,000
8,000

3 รถยนตตู 11 ที่นั่ง

4 รถยนต 40 - 45 ที่นั่ง

5 รถเกง 5 ที่นั่ง

6 รถบรรทุก 6 , 10 ลอ

7 รถยนตเชา

8 รถจักรยานยนต

9 เรือ

10 รถเกราะ

2

2

10

อายุ 3 - 6 ป

2

6

2

18

6 ปขึ้นไป

-

-

16,000

-

16,000

80,000

คาซอมปกติ

50,000

50,000

-

30

44

28

193,000

-

-

81,000

1,130,000

-

-

-

100,000

300,000

-

100,000

-

630,000

คาซอมกลาง

วงเงินทั้งสิ้น

รวม

1,323,000

710,000
16,000
100,000
16,000
300,000
100,000
81,000
-

ความตองการงบประมาณ ป 2556

50,000 ไมมีคาใชจายเนื่องจากอยูในความรับผิดชอบของบริษั่ท ผูใหเชา

50,000

50,000

50,000

50,000

35,000

35,000

คาวัสดุและคาแรงงาน

คาซอมกลาง

สถานภาพ (คัน)

หมายเหตุ คาซอมปกติ หมายถึงรถจัดซื้อมาใหมและใชงานไมเกิน 60,000 กม. หรือ 3-6 ป
หรือ ยานพาหนะเกา (เดิม) ที่มีการซอมกลางไปแลว นํามาใชงานอีกไมเกิน 60,000 ก.ม.(3-6 ป)
คาซอมกลาง หมายถึง รถใชงานเกิน 60,000 กม. หรือรถที่ซอมกลางไปแลว นํามาใชงานอีก 60,000 กม.ขึ้นไป

8,000

2 รถยนตโฟวิล

คาวัสดุและคาแรงงาน

คาซอมบํารุงปกติ
8,000

ประเภทยานพาหนะ

1 รถยนตขนาด 1 ตัน

ลําดับ

เกณฑคําขอ

ผลผลิต การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน กิจกรรม การปองกันปราบปรามอาชญากรรม

งบดําเนินงาน (คาใชสอย)
รายการ คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง
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80
80
80
80
80
80
80
20

500
500
500
500
500
500
250

ลิตรละ
30
30
30
30
35
30
35

น้ํามันมันเชื้อเพลิง ลิตร/คัน/เดือน
ทั่วไป
สนาม
อัตรา

1,100
1,100
1,100
1,100
1,100
1,100
600

ทั่วไป

15,400
1,100
1,100
1,100
3,300
1,100
12,000

28,000
2,000
2,000
2,000
6,000
2,000
24,000

ดีเซล ลิตรละ 30 บาท
เบนซิน ลิตรละ 35 บาท

5,970,000

35,100

66,000

787,200

403,200 2,520,000
28,800 180,000
28,800 180,000
28,800 180,000
100,800 630,000
28,800 180,000
168,000 2,100,000

51 41

สนาม

สถานภาพ(คัน)
ทั่วไป

ความตองการงบประมาณ ป 2556
คาน้ํามันเชื้อเพลิง
คาน้ํามันหลอลื่น
ราชการทั่วไป
ราชการสนาม ราชการทั่วไป ราชการสนาม

2,000 14 14
2,000 1 1
2,000 1 1
2,000 1 1
2,000 3 3
2,000 1 1
10
1,200 20 20

สนาม

น้ํามันหลอลื่น บาท/คัน/ป

ในกรณีคาน้ํามันรถเชานั้น ตร. จะคิดใหในภาพรวม ตร. โดยให พธ.เปนผูดําเนินการขอตั้งงบประมาณ
รถตูคิดเปนรถธุรการ

รถยนตขนาด 1 ตัน
รถยนตโฟวิล
รถยนตตู 11 ที่นั่ง
รถยนต 40 - 45 ที่นั่ง
รถเกง 5 ที่นั่ง
รถบรรทุก 6 , 10 ลอ
รถยนตเชา
รถจักรยานยนต
เรือ
รถเกราะ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น

ประเภทยานพาหนะ

ผลผลิต การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน กิจกรรม การปองกันปราบปรามอาชญากรรม

งบดําเนินงาน รายการ วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง

6,858,300

2,966,600
211,900
211,900
211,900
740,100
211,900
2,304,000

วงเงินทั้งสิ้น
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งบดําเนินงาน วัสดุเครื่องแตงกาย
ขาราชการตํารวจ ชั้นประทวน
ภ.จว.กลาหาญ

จํานวนคน
2,000 บาท/คน/ป
112
112*2000

รวมทั้งสิ้น
224,000
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สภ.
สภ.ลําเกา
สภ.ยะโห
สภ.ธารใหญ
สภ.กาบังกอ
สภ.มายอดี
สภ.พอลาบ
สภ.รือใส
รวม

คาอาหารผูตองหา ภ.จว.กลาหาญ

จํานวนผูตองหา (คาสถิติ )
25
40
60
30
45
70
90
360
360*75*365 =9,855,00

*ตั้งงบประมาณทั้งป ให* 365 วัน

75บาท/คน/วัน
684,375
1,095,000
1,642,500
821,250
1,231,875
1,916,250
2,463,750
9,855,000
9,855,000
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งบดําเนินงาน วัสดุเครื่องมือสื่อสาร
กิจกรรม การปองกันปราบปรามอาชญากรรม
ลําดับ
1
2
3
4
5

รายการ
แบตเตอรี่ บีเอ.386
แบตเตอรี่ บีเอ.941
แบตเตอรี่ 1.5 โวลทแบบดีดี (บีเอ.30)
แบตเตอรี่แพคใชกับเครื่องโมโตโรลา
แบตเตอรี่แพคใชกับเครื่องยาอิสุ

6
7
8
9
10 อะไหลเครื่องวิทยุโมโตโรลา
21 อุปกรณปองกันฟาผา
22 อุปกรณเสาสามเหลี่ยม
23 คอนเดนเซอรและรีซิสเตอร
24 จัดสรรใหหนวยจัดหาในพื้นที่
25 วัสดุซอมบํารุงเครื่องมือทั่วไป
26 อะไหลทั่วไป
27 อุปกรณชวยฝกนักเรียนสื่อสาร
28 ปรับปรุงระบบตูสาขาโทรศัพทอัตโนมัติ
29 คาเชาอินเตอรเฟรชบอกซ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น

จํานวน
12
10
20
12
10

ความตองการป 2557
หนวยนับ ราคา/หนวย
กอน
200
กอน
50
กอน
10
แพค
500
กอน
500

วงเงินรวม
2,400
500
200
6,000
5,000

14,100
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รายละเอียดคําขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
รายการคาสาธารณูปโภค
กิจกรรม การปองกันปราบปรามอาขญากรรม
จายจริง
ลําดับ ประเภท/หนวยงาน
ป 2555
ภ.จว.กลาหาญ
1 คาไฟฟา
31,650.00
2 คาน้ําประปา
8,890.00
3 คาโทรศัพท
7,560.00
4 คาไปรษณีย
500.00
รวมทั้งสิ้น

48,600.00

พ.ร.บ.
ป 2556

งบประมาณป 2557

21,500.00
8,600.00
7,300.00
450.00

21,500.00
8,600.00
7,300.00
450.00

37,850.00

37,850.00

คําชี้แจง

รายการ

รวมเปนเงินทั้งสิ้น

2 ครุภัณฑตั้งแต 1 ลานบาทขึ้นไป
1.1รถตูโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)

1.2รถยนตบรรทุกขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2
ลอ แบบ 4 ประตู

1 ครุภัณฑต่ํากวา 1 ลานบาท
1.1รถจักรยานยนตขนาด 120 ซีซี

ลําดับ

กิจกรรม การปองกันปราบปรามอาชญากรรม

2

10

20

ความ
ตองการป
2557

คัน

คัน

คัน

หนวยนับ

1,138,000

745,000

42,200

ราคา/หนวย

รายละเอียดประกอบคําชี้แจง

หนา 10

ขอตั้งใหม 8 คัน และทดแทนของเดิม 2 คัน เนื่องรถยนตที่มีอยู
ไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน และ รองรับการจําหนายรถที่อายุ
การใชงานมานาน หากไดรับการสนับสนุนงบประมาณในครั้งนี้
จะทําใหประหยัดคาใชจายในการซอมแซมดวย

2,276,000 ขอตั้งใหม 1 คัน และทดแทนของเดิม 1 คัน เพื่อใชในภารกิจการ
ประชุมสัมนาของหนวยงาน
10,570,000

7,450,000

844,000 ขอตั้งใหม 15 คัน และทดแทนของเดิมที่ชํารุดรอการจําหนาย 5 คัน
- เพื่อใชในการปฏิบัติหนาที่ในการตรวจสถานที่เกิดเหตุ

วงเงิน

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

งบลงทุน ยานพาหนะและขนสง
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เสื้อเกราะปองกันกระสุนพรอมแผน
เกราะแข็ง

1

5 รมโดดแบบสายกระตุกคงที่ MC1-1B
รวมเปนเงินทั้งสิ้น

4

3

2

รายการ

ลําดับ
50

ความตองการป
2557

กิจกรรม การปองกันปราบปรามอาชญากรรม

รม

ตัว

######

35,000

หนวยนับ ราคา/หนวย

รายละเอียดประกอบคําชี้แจง

1,750,000

1,750,000 เปนรายการที่ขอตั้งเพื่อทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพอายุการ
ใชงาน สําหรับเจาหนาที่ที่ไปปฏิบัติหนาที่ในพื้นที่เสี่ยงภัย

วงเงิน

งบลงทุน
ครุภัณฑอาวุธยุทธภัณฑ

งบลงทุน ยุทธภัณฑ
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รวมเปนเงินทั้งสิ้น

20

2 กลองถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียด
ไมนอยกวา 10 ลานพิกเซล

2

10

รายการ

ความ
ตองการป
2557

1 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ SVGA ขนาดไม
นอยกวา 2,500 ANSI CNMENS ระดับ XGA

ลําดับ

กิจกรรม การปองกันปราบปรามอาชญากรรม

กลอง

เครื่อง

วงเงิน

รายละเอียดประกอบคําชี้แจง

450,000

13,000 260,000 ขอตั้งงบประมาณทดแทน 5 กลอง และขอตั้งใหม 15 กลอง
เพื่อใชเก็บพยานหลักฐานในสถานที่เกิดเหตุ เนื่องจากกลอง
ถายภาพที่มีอยูไมเพียงพอตอการใชปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุพรอมกัน
หรือภัยธรรมชาติที่รายแรง

19,000 190,000 ขอตั้งงบประมาณทดแทน 5 กลอง และขอตั้งใหม 5 กลอง
เพื่อใชเก็บพยานหลักฐานในสถานที่เกิดเหตุ

หนวยนับ ราคา/หนวย

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

งบลงทุน ครุภัณฑโฆษณาและแพร
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10

2 เครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา

รวมเปนเงินทั้งสิ้น

10

ครุภัณฑคอมพิวเตอร ที่มีราคาตอหนวย
ต่ํากวา 1 ลานบาท

รายการ

ความ
ตองการป
2557

1 จอ
ขนาดไมนอยกวา 17 นิ้ว

ลําดับ

กิจกรรม การปองกันปราบปรามอาชญากรรม

เครื่อง

ชุด

วงเงิน

500,000

20,000 200,000
30,000 300,000

หนวยนับ ราคา/หนวย

งบลงทุน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
รายละเอียดประกอบคําชี้แจง

เครื่องคอมพิวเตอรพรอมจอ มาตรฐาน ICT ขอตั้งใหมเนื่องจาก
คอมพิวเตอรที่มีอยูไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน และบางเครื่อง
ไมทันสมัย ทําใหไมสามารปฏิบัติงานไดอยางรวดเร็ว ทันตอ
เหตุการณ
ขอตั้งใหม 10 เครื่องมาตรฐาน ICT เพื่อใชการปฏิบัติงานนอก
ของเดิม่ มี้ ไมเพียงพอการปฏิบัติงาน

งบลงทุน ที่ดินและสิ่งกอสราง
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คากอสรางอาคารที่พักอาศัยและสิ่งกอสราง
ประกอบ

รายการ

รวมเปนเงินทั้งสิ้น

คากอสรางอาคารที่พักอาศัยและสิ่งกอสราง
ประกอบที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 10 ลานบาท
1 เรือนแถวชั้นประทวนหลังละ 10 คูหา

ลําดับ

กิจกรรม การปองกันปราบปรามอาชญากรรม

5

ความ
ตองการป
2557

หลัง

หนวยนับ

วงเงิน

รายละเอียดประกอบคําชี้แจง

16,000,000

3,200,000 16,000,000 เนื่องจากกําลังพล ที่ปฏิบัติหนาที่ใน ภ.จว.กลาหาญ
ยังขาดแคลนที่พักอาศัยเปนจํานวนมาก โดยมีความพรอม
ทั้งที่ดิน แบบรูปรายการและเพื่อเปนสวัสดิการและสราง
ขวัญกําลังใจใหกับเจาหนาที่ใน ภ.จว.กลาหาญ

ราคา/หนวย

คากอสรางอาคารที่พักอาศัยและสิ่งกอสรางประกอบ

งบลงทุน ที่ดินและสิ่งกอสราง
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รายการ

รวมเปนเงินทั้งสิ้น

คากอสรางอาคารที่ทําการและสิ่งกอสราง
ประกอบที่มีราคาตอหนวยตั้งแต 10 ลานบาท
ขึ้นไป
1 คากอสรางอาคารที่ทําการ (ขนาดกลาง)
สถานีตํารวจ.กลาหาญ

ลําดับ

กิจกรรม การปองกันปราบปรามอาชญากรรม

1

ความ
ตองการป
2557

หลัง

หนวยนับ

10,000,000

ราคา/หนวย

10,000,000

10,000,000

วงเงิน

รายละเอียดประกอบคําชี้แจง

กอสรางเพื่อทดแทนของเดิมที่มีอายุการใชงานมานาน และคับแคบ
ไมเพียงพอตอปริมาณเจาหนาที่ และปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น
โดยมีที่ราชพัสดุ ในบริเวณเดิม มีแบบรูปรายการมาตรฐานของ
ตร.

ที่ดินและสิ่งกอสราง
คากอสรางอาคารที่ทําการและสิ่งกอสรางประกอบ

งบลงทุน ที่ดินและสิ่งกอสราง
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สรุปคําขอตั้งงบประมาณรายจายประจําป 2557
ผลผลิตการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
หนวย

งบรายจาย/รายการ

พ.ร.บ.
ป 2556

ภ.จว.กลาหาญ

ปงบประมาณ 2557
รายจายขั้นต่ํา

ภารกิจพื้นฐาน

72,477,984

64,964,530

เพิ่ม(ลด)

ภารกิจยุทธศาสตร

รวม

จํานวนเงิน รอยละ
(57-56)

รวมทั้งสิ้น
1. งบบุคลากร

71,429,600

1.1 เงินเดือนและคาจางประจํา

71,429,600

- เงินเดือน

59,384,400

-

-เงินประจําตําแหนง

12,045,200
1,446,000

-เงินเพิ่มพิเศษอื่น (18 ประเภท)
-เงิน ต.ป.ป., ต.ส.ส., ต.จ.ร.

8,203,200

-เงินเพิ่มพิเศษพนักงานสอบสวน (ต.พ.ส.)
-คาตอบแทนรายเดือนสําหรับขาราชการ
-เงินชวยเหลือการครองชีพขาราชการระดับตน
-คาจางประจํา
- อัตราเดิม ..... อัตรา

1,446,000
950,000
-

- เงินเพิ่มคาจางประจํา
- คาตอบแทนรายเดือนสําหรับลูกจาง
- เงินชวยเหลือการครองชีพลูกจางระดับตน
-ลูกจางชั่วคราว
คาจางชั่วคราวสําหรับจางผูเกษียณราชการ

0

ตําแหนงวิทยาศาสตร ทํางานตอ ตามระเบียบกระ
ทรวงการคลัง 3 อัตรา
2. งบดําเนินงาน
2.1. คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
2.1.1. คาตอบแทน
-คาเชาบาน

1,048,384

25,564,530

1,010,984

25,564,080

510,984

328,000

257,400

-คาตอบแทนผูปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

288,000

-คาตอบแทนคุมครองพยาน
-คาตอบแทนนักจิตวิทยา

40,000

-คาตอบแทนเจาพนักงานทําการชันสูตรพลิกศพ
-คาตอบแทนผูตรวจพิสูจนยาเสพติด
-คาตอบแทนพิเศษ (เงินเดือนเต็มขั้น)

253,584

-คาตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา
-คาตอบแทนพิเศษสําหรับผูปฏิบัติงานในพื้นที่ จชต.
2.1.2. คาใชสอย

500,000

7,964,680

-คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก และคาพาหนะ

6,451,680

-คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง

1,323,000

-คาซอมแซมครุภัณฑ

137,442,514
71,429,600
71,429,600
59,384,400

-อัตราเดิม ......... อัตรา (ส. ......./ ป. ...... )
-เงินอื่นๆ ที่จายควบกับเงินเดือน

-

12,045,200
1,446,000
8,203,200
1,446,000
950,000
26,612,914
26,575,064
838,984
257,400
288,000
40,000
253,584
8,464,680
6,451,680
1,323,000
-

รายละเอียดคําชี้แจง
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งบรายจาย/รายการ

พ.ร.บ.
ป 2556

ปงบประมาณ 2557
รายจายขั้นต่ํา

ภารกิจพื้นฐาน

ภารกิจยุทธศาสตร

เพิ่ม(ลด)
รวม

จํานวนเงิน รอยละ
(57-56)

-คาซอมแซมสิ่งกอสราง
-คาเชาทรัพยสิน (ที่ดิน/อาคาร)

500,000

-คาเชาเครื่องถายเอกสาร
-คาเชาทรัพยสินอื่นๆ (เชน ครุภัณฑ)
-คาจางเหมาบริการและอื่นๆ
-คาจางเหมาทําความสะอาด

80,000

-คาใชจายในการบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

10,000

-คาผลิตสื่อประชาสัมพันธและเผยแพร
-คาธรรมเนียมความและเงินวางศาล
-คาซอมบํารุงเครื่องมือวิทยาศาสตร
-คาใชจายในการผลิตและฝกอบรมตํารวจ
-คาใชจายในการสงหมายเรียกพยาน
-คาปฏิบัติงานดานการขาว

100,000

2.1.2.1.ผูกพันตามสัญญา
-คาเชายานพาหนะ (ผูกพัน .. รายการ)
2.1.3 คาวัสดุ
-วัสดุสํานักงาน
-วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

-

17,271,400
100,000
6,858,300

-วัสดุยานพาหนะและขนสง
-วัสดุไฟฟาและวิทยุ
-วัสดุโฆษณาและเผยแพร
-วัสดุยุทธภัณฑ
-วัสดุสนามและการฝก
-วัสดุเครื่องชวยฝก
-วัสดุคอมพิวเตอร
-วัสดุเครื่องแตงกาย

224,000

-วัสดุจราจร

120,000

-วัสดุแบบพิมพ

20,000

-วัสดุปองกันอันตราย
-วัสดุอาหารผูตองหา

9,855,000

-วัสดุอาหารสําเร็จรูป
-วัสดุเครื่องอุปโภคบริโภค
-วัสดุปองกันและรักษาสถานที่เกิดเหตุ

30,000

-วัสดุงานบานงานครัว

50,000

-วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย
-วัสดุการศึกษา
-วัสดุจัดนิทรรศการ
-วัสดุหนังสือ วารสารและตํารา
-วัสดุการเกษตร
-วัสดุกีฬา

500,000
80,000
10,000
100,000
17,271,400
100,000
6,858,300
224,000
120,000
20,000
9,855,000
30,000
50,000
-

รายละเอียดคําชี้แจง
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งบรายจาย/รายการ

พ.ร.บ.
ป 2556

ปงบประมาณ 2557
รายจายขั้นต่ํา

ภารกิจพื้นฐาน

เพิ่ม(ลด)

ภารกิจยุทธศาสตร

รวม

จํานวนเงิน รอยละ
(57-56)

-วัสดุเครื่องมือสื่อสาร

14,100

-วัสดุยาและเวชภัณฑ
- วัสดุเครื่องโทรสารและอื่น ๆ
2.2. คาสาธารณูปโภค
-คาไฟฟา

37,850

37,400

21,500

21,500

-คาน้ําประปา

8,600

8,600

-คาโทรศัพท

7,300

7,300

-คาไปรษณีย

450

450

-

450

- คาเชาวงจรคูสาย ระบบ C3I
คาเชาวงจรคูสาย ระบบ POLIS
คาเชาคูสาย Leased Line
- คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม(อินเตอรเน็ต)
3. งบลงทุน

-

3.1.คาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง

-

3.1.1. คาครุภัณฑ
(1) ครุภัณฑที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท

39,270,000
39,270,000

-

39,270,000

13,270,000

13,270,000
10,994,000

14,100
37,850
21,500
8,600
7,300
450
39,270,000

-

10,994,000

(แยกประเภทครุภัณฑแลวตามดวยรายการ)
3.1.1.1 ครุภัณฑยานพาหนะที่ราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท
1.1 รถจักรยานยนตขนาด 120 ซีซี 20 คัน คันละ

8,294,000
844,000

42,000 บาท
1.2 รถยนตบรรทุกขนาด 1 ตันขับเคลื่อน 2 ลอ

7,450,000

แบบ 4 ประตู ราคาคันละ 745,000 บาท 10 คัน
3.1.1.2 ครุภัณฑยุทธภัณฑ ที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท

1,750,000

1.1 เสื้อเกราะปองกันกระสุนพรอมแผนเกราะแข็ง

1,750,000

50 ตัว ราคาตัวละ 35,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณโฆษณาและเผยแพร ที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท

450,000

1.1เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ SVGAขนาดไม

190,000

นอยกวา 2,500 ANSI CNMENS ระดับ XGA
1.2 กลองถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียดไม

260,000

นอยกวา 10 ลานพิกเซล ราคากลองละ 13,000บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑคอมพิวเตอร ที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท

500,000

1.1 เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับสํานักงาน พรอมจอ

200,000

ขนาดไมนอยกวา 17 นิ้ว 10 ชุด ราคาชุดละ 20,000 บาท
1.2 เครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา 1 เครื่อง ราคา

300,000

เครื่องละ 30,000 บาท
(2) ครุภัณฑยานพาหนะที่ราคาตอหนวยตั้งแต 1 ลานบาทขึ้นไป
3.1.1.5 รถตูโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง 2 คัน ราคาคันละ
1,138,000 บาท

2,276,000
2,276,000

8,294,000
844,000
7,450,000
1,750,000
1,750,000
450,000
190,000
260,000
500,000
200,000
300,000
2,276,000
2,276,000

รายละเอียดคําชี้แจง
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งบรายจาย/รายการ

พ.ร.บ.
ป 2556

ปงบประมาณ 2557
รายจายขั้นต่ํา

ภารกิจพื้นฐาน

ภารกิจยุทธศาสตร

เพิ่ม(ลด)
รวม

จํานวนเงิน รอยละ
(57-56)

3.1.2 คาที่ดิน สิ่งกอสราง

26,000,000

3.1.2.1 คากอสรางอาคารที่ทําการและสิ่งกอสรางประกอบ
ที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 10 ลานบาท

16,000,000

1.1 เรือนแถวชั้นประทวนหลังละ 10 คูหา 1หลัง

16,000,000

3.1.2.2 คากอสรางอาคารที่ทําการและสิ่งกอสรางประกอบ
ที่มีราคาตอหนวยตั้งแต 10 ลาน
ึ้ ไป
1.1คากอสรางอาคารที่ทําการ สภ.น้ําพอง 1 หลัง

10,000,000
10,000,000

3.1.2.3 คาปรับปรุงสิ่งกอสรางอื่น

3.1.2.4 คากอสรางอื่น ๆ

4 .เงินอุดหนุน

80,000

-เงินรางวัล เงินสินบน คาใชจายในการสืบจับ-

80,000

5. รายจายอื่น

50,000

-คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว

50,000

26,000,000
16,000,000
16,000,000
10,000,000
10,000,000
80,000
80,000
50,000
50,000
-

รายละเอียดคําชี้แจง

งบรายจาย/รายการ

- คาประกันภัยรถยนตราชการ

- คาจางเหมาบริการ

- คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง

- คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและพาหนะ

1.2 คาใชสอย

- คาเบี้ยประชุมกรรมการ

- คาตอบแทนผูปฏิบัตินอกเวลาราชการ

- คาตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้น

- คาเชาบาน

1.1 คาตอบแทน

1 งบดําเนินงาน

ลําดับ

แผนการใชจาย
ป
2557 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.56)
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค.57)
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย.57)
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย.57) รวมทั้งสิ้น
ไดรับ
การ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม ม.ค. ก.พ. มี.ค. รวม เม.ย. พ.ค. มิ.ย. รวม ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
จัดสรร แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ผลผลิตการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน กิจกรรมปองกันปราบปรามอาชญากรรม

ของ สถานีตํารวจ.........................................
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งบรายจาย/รายการ

รวมทั้งสิ้น

- วัสดุสํานักงาน
- วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
- วัสดุยานพาหนะและขนสง
- วัสุดแบบพิมพ
- วัสดุอาหารผูตองหา
1.4 คาสาธารณูปโภค
- ไฟฟา
- ประปา
- โทรศัพท

1.3 คาวัสดุ

ลําดับ

แผนการใชจาย
ป
2557 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.56)
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย.57) รวมทั้งสิ้น
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค.57)
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย.57)
ไดรับ
การ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม ม.ค. ก.พ. มี.ค. รวม เม.ย. พ.ค. มิ.ย. รวม ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
จัดสรร แผน
ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ผลผลิตการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน กิจกรรมปองกันปราบปรามอาชญากรรม

ของ สถานีตํารวจ.........................................

แผนและผลการใชจายงบประมาณ ประจําป....................................
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รายชื่อวิทยากร/คณะผู้จัดทำ�
หัวข้อ : งานงบประมาณ
วิทยากรหลัก
พ.ต.อ.หญิง วิภา อัศวแสงรัตน์
วิทยากรประจำ�หน่วย
ลำ�ดับ หน่วยงาน

ผกก.ฝ่ายวิชาการ งป.
ยศ ชื่อ สกุล

ตำ�แหน่ง

๑

บช.น.

๑. พ.ต.ต.กิตติกร ภุมรา
๒. ร.ต.ท.หญิง อุมา บูรณสิงห์

สว.งานจัดทำ�คำ�ของบประมาณ ฝอ.๖ บก.อก.
รอง สว.ฝอ.๖ บก.อก.บช.น.

๒

ภ.๑

-

-

๓

ภ.๒

๑. พ.ต.ท.หญิง จินตนา แสงจันทร์ รอง ผกก.ฝอ.๖ บก.อก.ภ.๒
๒. พ.ต.ต.หญิง ทิพาเพ็ญ ฐานสันโดษ สว.ฝอ.๖ บก.อก.ภ.๒

๔

ภ.๓

๑. พ.ต.ท.หญิง กาญจนา จุลพันธ์
๒. พ.ต.ท.สนาม ดอกไธสง

ผกก.ฝอ.๖ บก.อก.ภ.๓
สว.ฝอ.๖ บก.อก.ภ.๓

๕

ภ.๔

๑. พ.ต.อ.ชนะเกียรติ วงศ์แสงเทียน
๒. พ.ต.ต.อดิศักดิ์ งามชัด

ผกก.ฝอ.๖ บก.อก.ภ.๔
สว.ฝอ.๖ บก.อก.ภ.๔

๖

ภ.๕

๑. พ.ต.ท.หญิง อุไร อัครโพธิ
๒. พ.ต.ท.หญิง อุทุมพร ปัญจรัตน์

สว.ฝอ.๖ บก.อก.ภ.๕
สว.อก.สภ.เมืองลำ�ปาง

๗

ภ.๖

๑. พ.ต.ท.หญิง ศุภวรรณ ถิ่นวงษ์แย สว.ฝอ.๖ บก.อก.ภ.๖
๒. พ.ต.ท.หญิง อรสา กันธัญญะทรัพย์ สว.ฝอ.ภ.จว.อุตรดิตถ์

๘

ภ.๗

๑. พ.ต.ท.หญิง วิภารัตน์ จ่าหมืน่ ปราบนคร รอง ผกก.ฝอ.๖ บก.อก.ภ.๗
๒. พ.ต.ต.หญิง ทัศยา แช่มช้อย
สว.ฝอ.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์
ปฏิบัติราชการ สว.ฝอ.๖ บก.อก.ภ.๗

๙

ภ.๘

๑. พ.ต.ท.หญิง สุจารีย์ มุสิก
๒. ร.ต.อ.หญิง ศิริพร สัมพันธ์ศรี

สว.ฝอ.๖ บก.อก.ภ.๘
รอง สว.ฝอ.๖ บก.อก.ภ.๘

๑๐

ภ.๙

๑. พ.ต.ท.หญิง วรรณศรี มหาวงศ์
๒. พ.ต.ท.หญิง สุจินต์ ชอบงาม

รอง ผกก.ฝอ.๖ บก.อก.ภ.๙
สว.ฝอ.บก.สส.ภ.๙

๑๑

ศชต.

๑. พ.ต.ท.หญิง กัลยา กั้งเหล้ง
๒. พ.ต.ต.ยุธยา นันทนาเนตร์

สว.ฝอ.๖ บก.อก.ศชต.
สว.ฝอ.บก.อก.ศชต.

บทเรียนและประสบก�รณ์ในก�รนำ�หน่วย
พลตำ�รวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว
ผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ

๑) มีภ�วะผู้นำ�
๒) มีเป้�หม�ยในก�รทำ�ง�น
๓) สร้�งทีมในก�รทำ�ง�น
๔) มีวิธีปลุกเร้� สร้�งพลัง ให้กับผู้ใต้บังคับบัญช�
๕) มีพฤติกรรมเป็นที่ศรัทธ�เชื่อถือ
๖) ต้องรู้จักชม
๗) ต้องเสียสละ
๘) มีข้อมูล – รู้ระเบียบ – อำ�น�จ – ยุทธวิธี
๙) รู้จักพื้นที่ ภูมิประเทศ มวลชน
๑๐) พูดเป็น – ประชุมเป็น
๑๑) ก�รให้สัมภ�ษณ์สื่อมวลชน
๑๒) ก�รตรวจสอบข้อมูล – ร�ยง�นผู้บังคับบัญช�
๑๓) ก�รประส�นง�น
๑๔) ก�รบริห�รเวล�
๑๕) สุขภ�พ : หลัก ๕ อ.
๑๖) ก�รใช้ภ�ษ�อังกฤษ, IT
๑๗) ก�รเตรียมก�รทุกเรื่อง
๑๘) ใช้หลัก ๔ เก�ะติด (พื้นที่ ศัตรู มวลชน บนเก�ะติดล่�ง)

จัดทำ�โดย
สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ

จัดพิมพ์โดย โรงพิมพ์ตำ�รวจ
ถ.เศรษฐศิริ ดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 0-2668-2811-3 โทรส�ร 0-2241-4658

