
แผนงาน

งาน/โครงการ รายการ
      จ านวน

       
(หน่วยนับ)

งาน
ต่อเนื่องที่

ผูกพัน
งบประมา
ณปีต่อไป

งานที่
เสร็จ

ภายในปี
....

จดัซ้ือ จดัจา้ง สอบราคา ประกว
ดราคา

    มี 
    (/)

   ไม่มี
    (/)

ประกาศสอบ
ราคา/

ประกวดราคา
 (เดือน/ป)ี

คาดวา่จะลง 
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ส่งมอบ
(เดือน/ป)ี
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เงินนอก
งบประมา
ณหรือเงิน
    สมทบ 
 (ล้านบาท)

ผลผลิตที ่๑ ผู้เก่ียวข้องกับยาเสพตดิและเครือข่ายการค้ายาเสพตดิไดร้ับการด าเนินการตามกระบวนยุตธิรรม
ค่าครุภณัฑ์

1 เส้ือเกราะอ่อนป้องกันกระสุนขนาดมาตรฐานสากล 44 ตัว กรณีพิเศษ 24 มี.ค. 57 20 มิ.ย. 57 1,051,000      

2 เคร่ืองแก๊สโครมาโตกราฟแมสสเปกโตรมิเตอร์ทริปเปิล 1 เคร่ือง √ √ 29 ม.ค. 57 29 ม.ค. 57 28 พ.ค. 57 8,000,000      

3 อุปกรณ์รวบรวมข้อโทรศัพท์เคล่ือนที่ระบบ ๓ จี 1 ชุด พิเศษ 27 มิ.ย. 57 15 ต.ค. 57 7,000,000      

ผลผลิตที ่2 กลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเก่ียวข้องกับยาเสพตดิไดร้ับการปอ้งกันไม่เข้าไปยุ่งเก่ียวกับยาเสพตดิ
ค่าครุภณัฑ์

4 เคร่ืองท าลายเอกสาร แบบท าลาย 20 แผ่น 7 เคร่ือง √ √ 6 ธ.ค. 56 6 ม.ค. 57 4 ก.พ. 57 224,000         

5 เคร่ืองโทรสาร 20 เคร่ือง √ √ 6 ธ.ค. 56 8 ม.ค. 57 6 ก.พ. 57 431,000         

6 เคร่ืองฟอกอากาศ 7 เคร่ือง √ √ 6 ธ.ค. 56 7 ม.ค. 57 5 ก.พ. 57 356,300         

7 โครงการเครือข่ายไร้สาย (ส่วนภูมิภาค) 1 โครงการ √ √ 17 ม.ค. 57 28 ก.พ. 57 29 พ.ค. 57 6,700,000      

8 ระบบศูนย์ปฏิบัติการข่าวและปราบปรามยาเสพติด 1 ระบบ √ √ 26 พ.ย. 56 19 ธ.ค. 56 17 ม.ค. 57 1,180,900      
(ศขป./NCOC)

9 โครงการพัฒนาการบูรณาการข้อมูล (Data Integration) 1 โครงการ √ √ 17 ม.ค. 57 27 ก.พ. 57 27 มิ.ย. 57 5,000,000      

     หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง

หมายเหตุ

รายงานแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2557
หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  กระทรวงยุติธรรม

ล าดับ

ลักษณะงาน (/) วธิกีาร

ออกแบบหรือ
ก าหนด

คุณลักษณะ
เฉพาะแล้ว

แผนปฏิบัติการ แผนการจา่ยเงิน
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ค่าครุภณัฑ์
10 โครงการปรับปรุงประสิทธภิาพระบบสารสนเทศยาเสพติด 1 โครงการ พิเศษ √ 31 ม.ค. 57 26 ก.ย. 57 4,000,000      

11 โครงการปรับเปล่ียนระบบไดเร็กทอร่ีของระบบเครือข่าย 1 โครงการ √ √ 17 ม.ค. 57 21 ก.พ. 57 20 มิ.ย. 57 2,000,000      
(Directory Service)

ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง
12 อาคารส านักงาน ปปส.ภาค 5  จงัหวดัเชียงใหม่ ๑ แห่ง √ 10,350,000    

 ปี 2557 ต้ังงบประมาณ = 10,350,000.-บาท
 ปี 2558 ต้ังงบประมาณ = 58,650,000.-บาท

13 อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ ๓๐ หน่วย ๑ แห่ง √ 27 ก.ย. 56 19 พ.ย. 57 15,705,000    
ส านักงาน ป.ป.ส.ภาค 6 จงัหวดัพิษณุโลก (ผูกพันจากปี 56)
 ปี 2556 ต้ังงบประมาณ =   6,000,000.-บาท
 ปี 2557 ต้ังงบประมาณ = 15,705,000.-บาท
 ปี 2558 ต้ังงบประมาณ =   8,295,000.-บาท

                   ลายมือชื่อ                                                 ผู้ตรวจสอบ ลายมือชื่อ                                                 ผู้รับผิดชอบ
                                      ( นางประทุม  ตันสกุล )                                                                 ( นายธนากร  คัยนันท์ )                      ( นายธนากร  คัยนันท์ )       
                         ผู้อ านวยการส่วนบริหารพสัดุและอาคารสถานที่                        เลขานุการกรม ปฏบิัติราชการแทน

          เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

แผนปฏิบัติการ แผนการจา่ยเงิน

หมายเหตุล าดับ

     หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ลักษณะงาน (/) วธิกีาร
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อยู่ระหวา่งปรับแบบ


