
  

 

 

 

 

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ของ  
สถานีตำรวจนครบาลบางพลัด 

 
 

 

 

 



สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

สถานีตำรวจนครบาลบางพลัด 

งบดำเนินการ ร้อยละ 100 ผลผลิต การบังคับใช้กฎหมาย อำนวยความยุติธรรมและบริการประชาชน กิจกรรมการบังคับใช้กฎหมายและการบริการประชาชน 

ลำดับ โครงการ ผลผลิต/กิจกรรม งบประมารที่ได้รับ
จัดสรร (บาท) 

เบิกจ่าย (บาท) คงเหลือ 
(บาท) 

ผลสัมฤทธิ์ 
คิดเป็นร้อยละ 

หมายเหต ุ

1. การรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงภายในประเทศ 52,100 52,100 0.00 100  

2. การบังคับใช้กฎหมาย อำนวยความยุติธรรม และบริการประชาชน 3,044,510.00 3,031,920.54 12,589.46 99.59  

3 โครงการถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุ
วงศ ์

 652.500 59,200 593,300 9.07  

4 ปิดล้อมตรวจค้นและการสกัดก้ัน ปราบปราม การผลิต การค้ายา
เสพติด 

102,185 102,185 0.00 100  

5. โครงการฟื้นฟูยาเสพติดและผู้ติดยาเสพติด (กรมคุมประพฤติ) 10,100 10,100 0.00 100  

6 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสำคัญ 

38,200 38,200 0.00 100  

7. โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด(ครูแดร์ เครือข่าย
แดร์) 

35,100 35,100 0.00 100  

8. ภารกิจป้องกันและปราบปรามการแพร่ระบาดยาเสพติดในพื้นที่ 38,000 38,000 0.00 100  

9 โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมประชาชนระดับตำบล 28,000 28,000    0.00     100  

 



 

 

ลำดับ โครงการ ผลผลิต/กิจกรรม งบประมารที่ได้รับจัดสรร (บาท) เบิกจ่าย (บาท) คงเหลือ (บาท) ผลสัมฤทธิ์  
คิดเป็นร้อยละ 

หมายเหต ุ

10 โครงการปฏิรูประบบงานตำรวจ 213,600 213,600    0.00     100  

11 โครงการตำรวจประสานโรงเรียน 2,280 2,280 0.00 100  

12. โครงการดำเนินการชุมชนยั่งยืน 36,800 36,800 0.00 100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
 จากรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 ของสถานีตำรวจนครบาลบางพลัด ซ่ึงสามารถสรุปผลจากการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่สรุปตามตารางดัวกล่าวข้างตน ผลปรากฏว่า งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยวัสดุ ที่ได้รับการจัดสรรและมีการ
ใช้จ่ายงบประมาณเม่ือเทียบกับงบรายจ่ายประเภทอื่นๆ สูงสุด เป็นไปตามประมาณการที่ต้ังไว้ ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 100  ตรงตามเป้าหมายและแผนที่ได้
วางกำหนดไว้ 

 

 ปัญหาอุปสรรค 
  1.ระยะการอนุมัติงบประมาณของแต่ละไตรมาศ มีการจัดสรรลงมาที่ล่าช้า 

  2.งบประมาณที่ได้จัดสรรลงมา มีการจัดสรรลงมาหลายคร้ัง ทำให้เงินที่ได้รับการจัดสรรลงมา มีมูลค่าไม่สูงมาก ทำให้การใช้จ่าย
งบประมาณ มีความล่าช้า ต้องดำเนินการหลายขั้นตอนเพือ่ให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ 

  3.การเบิกจ่ายงบประมาณบางโครงการไม่สามารถเบิกจ่ายหรือจัดกิจกรรมได้ เนื่องจากมีการแพร่ระบายของเชื้อไวรัสโคโรน่า  

   ข้อเสนอะแนะ 
  1.ควรมีการสรุปรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อให้สอดคล้องกัน และให้หน่วยงานต่างๆเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ที่มีความ
ถูกต้องและชัดเจน 

  2.หน่วยงานต้นสังกัดควรอนุมัติบประมาณให้ทันต่อการใช้จ่าย เพราะอาจทำให้โครงการหรือกิจกรรมต่างๆดำเนินงานได้อย่างล่าช้า 
และอาจทำใหเ้กิดความเสียหายและเกิดข้อบกพร่องของการดำเนินโครงการได้ 

  



   ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 

  1.กิจกรรมการรักษาความสงบเรียบรอ้ยและความมั่นคงภายในประเทศ 

   -สืบสวน ตรวจสอบ จับกุม หรือสกัดก้ันการทำกิจกรรมต่างๆ จำนวน 1 คร้ัง / สัปดาห์ 

   -ปราบปราม จับกุม แรงงานต่างด้าวตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง ผลการจับกุมแรงงานต่างด้าว ต้ังแต่ 1 ต.ค.64 – 30 ก.ย.65 
จำนวน 105 ราย 

   -พบการกระทำความผิดคดีค้ามนุษย์ 2 ราย ดำเนินคดี 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 

   -จับกุมผู้กระทำความผิดเก่ียวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ จำนวน 5 ราย ดำเนินคดี 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 100  

  2.กิจกรรมการบังคับใช้กฎหมาย อำนวยความยุติธรรม และบริการประชาชน 

   -การตรวจพื้นที่เสี่ยง ต.ค.63 - ก.ย.64 รวม 750 คร้ัง เป็นไปตามเป้าหมายตามมาตรฐาน 

   -ฝึกทบทวนซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ เพือ่เพิ่มขีด ความสามารถในการปฏิบัติจริง เดือนละ 1 คร้ัง 

   -ไม่มีคดีการกระทำความผิดคดีอาญาเก่ียวกับชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินที่เกิดกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

   -จับกมุผู้กระทำความผิดในความผิดที่รัฐเป็นผู้เสยีหาย ปี 2564 รับแจ้ง 350 คดี จับกุม 320 ราย 

   -ความผิดเก่ียวกับขีวิตร่างกายและเพศ รับแจ้ง 140 คดี  จับกุม 75 ราย 

   -อาสาสมัครตำรวจบ้าน 10 คน ที่ปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ 

    3.โครงการถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 

   -ความสำเร็จการปฏิบัติการถวายความปลอดภัยองค์พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ เม่ือเสด็จออกนอกเขต
พระราชฐานหรือที่ประทับเปน็ไปอย่างสมพระเกียรติ ต้องตามพระราชประสงค์ ร้อยละ 100 



   -รณรงค์สร้างจิตสำนึก และค่านิยม โดยชุมชนและมวลชนสัมพันธ์เพือ่สร้างความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ จำนวน 
10 ชุมชน 
   -อบรมข้าราชการตำรวจ ให้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการในครัวเรือน เช่น ความ
พอเพียง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ในการดำเนินชีวิต ของ ครัวเรือนข้าราชการตำรวจในสังกัด  (132 ครัวเรือน จาก 140 ครัวเรือน) คิดเป็น
ร้อยละ 94 

   -ข้าราขการตำรวจ สน.บางพลัด ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตาม โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนว พระราชดำริ 
เดือนละ 1 คร้ัง 

     4.ปิดล้อมตรวจค้นและการสกัดกั้น ปราบปราม การผลิต การค้ายาเสพติด 

   สกัดก้ันยาเสพติด ได้ต้ังจุดตรวจ จุดสกัด เดือนละ 1 คร้ัง 

      5.โครงการฟ้ืนฟูผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด (กรมคุมประพฤติ) 

   ส่งผู้ต้องหาตรวจสารเสพติด จำนวน 40 คน 

       6.โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ 

   -ไม่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์ พ.ศ.2564 

   -ต้ังจุดตรวจร่วมกับ เจ้าหน้าที่มูลนิธิ อาสาจราจร ช่วงเทศกาลสำคัญ 

    -กวดขันวินัยจราจรวันละ 2 คร้ัง ช่วงเช้า - เย็น ได้ติดต้ังกล้องบันทึกภาพถนนหลัก ถนนรอง 

          7.โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกนัยาเสพติด (ครูแดร์,เครือข่ายแดร์) 

     -อบรมนักเรียน ตามหลักสูตร/จัดกิจกรรมเครือข่าย นักเรียน 1 โรงเรียน จำนวนนักเรียน 30 คน และกิจกรรมรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติดร่วมกับเยาวชน 100 คน 



   8.ภารกิจป้องกันและปราบปรามการแพร่ระบาดยาเสพติดในพ้ืนท่ี กทม. 

       -จัดกิจกรรมตรวจสารเสพติดร่วมกับประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน เจ้าหน้าที่ตำรวจจำนวน  35 ชุมชน เพื่อแก้ไข
ปัญหา ยาเสพติดฯ 

   9.โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล 

       -การจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับสำนักงานเขตบางพลัด เก่ียวกับยาเสพติดในชุมชน เปิดโอกาสให้ภาคีเครือข่าย มีส่วนร่วม
ในการรับรู้ร่วมแสดงความคิดเห็น ตัดสินใจ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลการบริหารจัดการ สอดส่อง เฝ้าระวังให้ข้อมูลและตรวจสอบ การปฏิบัติงาน
ของตำรวจอย่างเหมาะสม 

   10.โครงการปฏิรูประบบงานตำรวจ 

         -โครงการอบรมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณให้กับข้าราชการตำรวจ ทุกเดือน 

         -นำเทคโนโลยีมาใช้ในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม และให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 

         -ปรับปรุงซ่อมแซ่มต่างๆบริเวณที่พัก เช่น การทาสี การเช็คและซ่อมท่อระบายน้ำ 

         -ล้างทำความสะอาดอ่างเก็บน้ำ 

         -มีข้าราชการตำรวจที่ประพฤติ ปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรม และจรรยาบรรณของตำรวจโดยได้รับการประกาศ
เชิดชูเกียรติ และเคร่ืองหมาย เชิดชูเกียรติ จำนวน 12 นาย 

         -ผกก.สน.บางพลัด,หัวหน้าทุกสายงาน ร่วมตรวจเยียมข้าราชการตำรวจ และมอบข้าวสารอาหารแห้งให้กับข้าราชการ
ตำรวจที่กักตัว และติดเชิ้อโควิด-19 

   

 



      11.โครงการตำรวจประสานโรงเรียน 

        -จัดกิจกรรม ตามโครงการ 1 ตำรวจ 1 โรงเรยีน โดยได้มีการประชุมซึ่งประกอบด้วย ผกก.สน.บางพลัด,ผอ.
โรงเรียน,อาจารย์ฝ่ายปกครอง จำนวน 2 โรงเรยีน 

      12.โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน 

         -ออกตรวจเยี่ยมชุมชนร่วมกับเจ้าหน้าท่ีตำรวจชุมชนสัมพันธ์เพ่ือสร้างชวัญและกำลังใจให้แก่ประชาชนใน
พ้ืนท่ีเพ่ือป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด เดือนละ 4 ครั้ง 

         -ร่วมปฏิบัติงานจิตอาสาเดือนละ 1 ครั้ง  

     

      

 


