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ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ คิดเป็นร้อยละ หมายเหตุ

1 ๓,๔๒๓,๕๔๑ ๓,๔๒๓,๕๔๑ 0.00 100.00

2 720,000.00 720,000.00 0.00 100.00

4 179,360.00 179,360.00 0.00 100.00

5 12,920.64 12,920.64 0.00 100.00

6 40,500.00 27,000.00 0.00 100.00

1 92,467.00 92,467.00 0.00 100.00

1 126,500.00 126,500.00 0.00 100.00

2 2,140.00 2,140.00 0.00 100.00

ได้รับจัดสรร เบกิจ่าย คงเหลือ คิดเปน็ร้อยละ

1 12,500.00 12,500.00 0.00 100.00

2 10,700.00 10,700.00 0.00 100.00

4,822,028.64 4,822,028.64 0.00 100.00

ค่าสาธารณูปโภค

สรปุผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 256๔  สถานีต ารวจนครบาลบางโพงพาง
แผนงานยุทธศาสตร ์รกัษาความสงบภายในประเทศ
โครงการ บังคับใช้กฎหมาย อ านวยความยุติธรรมและบรกิารประชาชน
กิจกรรม การบังคับใช้กฎหมายและบรกิารประชาชน

งบด าเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ

แผนยุทธศาสตร ์พัฒนาบรกิารประชาชนและพัฒนาประสิทธิภาพภาครฐั
ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง

กิจกรรม สกัดด้ัน ปราบปราม การผลิต การค้ายาเสพติด
โครงการบริหารจัดการสกัดกั้นยาเสพติด (Heart land)

โครงการ ปฏิรปูระบบงานต ารวจ
กิจกรรม การปฏิรปูระบบงานสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมาย

โครงการต ารวจประสานโรงเรียน (1 ต ารวจ 1 โรงเรียน)

ค่าตอบแทน 4 ประเภท (ค่าตอบแทนพยาน,ค่าตอบแทนนักจิตวิทยา,
ค่าตอบแทนเจ้าพนักงานชันสูตรพลิกศพ,ค่าใช้จ่ายในการส่งหมายเรียกพยาน)

กิจกรรม การรักษาความปอดภัยและบริการนักทอ่งเที่ยว

3

ค่าตอบแทนชุมชนมวลชนสัมพันธ์และอาสาสมัครต ารวจบา้น
เคร่ืองตรวจวัดแอลกอฮอล์
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงส าหรับจ่ายในราชการประจ ารถยนต์เช่า

93,200.00 0.0093,200.00 100.00

88,700.00

100.00

100.00

3
กิจกรรม การสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเปา้หมายระดับโรงเรียนประถมึกษาและมัธยมศึกษา
หรือเทยีบเทา่รายการ ค่าใช้จ่ายโครงการ การศึกาเพือ่ต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็ก
นกัเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย)

3

19,500.00

โครงการ ปราบปรามการค้ายาเสพติด

รวมแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 256๔

งบด าเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ

19,500.00 0.00

โครงการสลายโครงสร้างเครือข่ายผู้มีอิทธิพลฯที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
งบรายจ่ายอื่น เพื่อเปน็ค่าตอบแทนชุดปฏิบติัการปดิล้อมตรวจ้น ตามแนวทาง
ในการด าเนินการปดิล้อมตรวจค้นยาเสพติด

88,700.00 0.00
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สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปญัหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
 จากรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ สถานีต ารวจ
นครบาลบางโพงพาง สามารถสรุปผลจากการใช้จ่ายเงินประงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังกล่าว
ข้างต้น พบว่า งบด าเนินงาน ค่าตอบแทนใชส้อยและวัสดุ ที่ได้รับการจัดสรรและมีการใช้จ่าย
งบประมาณเมื่อเทียบกับงบรายจ่ายประเภทอื่นๆ สูงสุด เป็นไปตามประมาณการที่ตั้งไว้คิดเป็น
ร้อยละ 100 ตรงตามเป้าหมายและแผนที่วางไว้ 
โครงการ การบังคับใช้กฎหมาย อ านวยความยุติธรรม และบริการประชาชน 
 ๑.กิจกรรม การบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน 
  เบิกจ่ายประมาณ คิดเป็นร้อยละ 100 
 ๒.กิจกรรม การรักษาความปลอดภัยและให้บริการนักท่องเที่ยว 
  เบิกจ่ายประมาณ คิดเป็นร้อยละ 100 
โครงการ การปฏิรูประบบงานต ารวจ 
 กิจกรรม การปฏิรูประบบงานสอบสวน และการบังคับกฎหมาย 
  เบิกจ่ายประมาณ คิดเป็นร้อยละ 100 
 โครงการ ปราบปรามยาเสพติด 
 กิจกรรม สกัดกั้น ปราบปราม การผลิต การค้ายาเสพติด 
  เบิกจ่ายประมาณ คิดเป็นร้อยละ 100 
 
ปญัหา อุปสรรค 
 1. ได้รับอนุมัติโอนการจัดสรรงบประมาณล่าช้า 
 2. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร โอนมาหลายครั้งในปีงบประมาณ งบประมาณที่ไดรับการ
จัดสรร ในไตรมาส 4 มีห้วงระยะเวลาจ ากัด กว่าไตรมาสอื่น ท าให้หนว่ยงานต้องด าเนินการเร่งรัด
การเบิกจ่ายภายใต้ระเบียบ ข้อกฎหมาย และแนวทางปฏิบัติ และเง่ือนไขที่ก าหนด 
 ๓.การขาดแคลนก าลังพลที่มีคุณวุฒิตรงตามสาขาที่จะมาปฏิบัติหน้าที่ การเงิน 
งบประมาณ 
 3. การเบิกจ่ายงบประมาณบางโครงการไม่สามารถจัดกิจกรรมไม่ได้เนื่องจากการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. หน่วยต้นสังกัดควรท าการอนุมัติการโอนงบประมาณให้ทันการใช้จ่าย เพราะการล่าช้า 
ส่งผลต่อการด าเนินการของโครงการ/กิจกรรม 
 2. ควรมีแบบฟอร์มการสรุปรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปี ที่ชัดเจนจะได้
เป็นแนวทางเดียวกัน 
 
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
 1. สามารถเบิกจ่ายประมาณตามรายโครงการไดตรงตามเป้าที่ก าหนด ร้อยละ 100 
 2. เป็นแนวในการวางแผนในการใช้งบประมาณประจ าปี พ.ศ.2565 และปีตอไป 
 
 

................................................................................................ 


