
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
สถานีต ารวจนครบาลบางนา 

 
 



 

 

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี  
 

ปีงบบประมาณ 
2564 

แผนงานยุทธศาสตร์ รักษาความสงบภายใน 
               โครงการ:บังคับใช้กฎหมาย อ านวยความยุติธรรม และบริการประชาชน 

กิจกรรม:การบังคับใช้กฎหมาย และบริการประชาชน  
1 การเพ่ิมศักยภาพในการบังคับใช้กฎหมายการอ านวยความยุติธรรม 2,939,600 
2 ค่าสาธารณูปโภค 679,200.00 
3 ค่าตอบแทน 4 ประเภท (ค่าตอบแทนพยาน,ค่าตอบแทนนักจิตวิทยา,ค่าตอบแทน

เจ้าพนักงานขันสูตรพลิกศพ และค่าใช้จ่ายในการส่งหมายเรียกพยาน) 
185,900.00 

4 ค่าตอบแทนชุมชนสัมพันธ์และอาสาสมัครต ารวจบ้าน - 
5 เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์  - 

กิจกรรม : รักษาความปลอดภัยและให้บริการนักท่องเที่ยว 
1 ค่าตอบแทน ค่าบี้ยเลี้ยง ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 31,960.00 

แผนงานยุทธศาสตร์ พัฒนาบริการประชาชนและพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ 
โครงการ : ปฏิรูประบบงานต ารวจ 
กิจกรรมการปฏิรูประบบงานสอบสวน และการบังคับใช้กฎหมาย 
1 งบด าเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานป้องกัน

ปราบปรามอาชญากรรม 
 

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด  
1 โครงการต ารวจประสานโรงเรียน 2,140.00 
2 โครงการการศึกษาเพ่ือต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน(D.A.R.E.) 42,900.00 

โครงการปราบปรามยาเสพติด 
1 โครงการบริหารจัดการสกัดก้ันยาเสพติด (Heart Land) 20,640.00 
2 โครงการสลายโครงสร้างเครือข่ายผู้มีอิทธิพลและกลุ่มชาติพันธ์ที่เก่ียวข้องกับยาเสพ

ติด 
59,๖00.00 

3 งบรายจ่ายอื่นเพ่ือเป็นค่าตอบแทนชุดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นตามแนวทางตร. 
ในการด าเนินการปิดล้อมตรวจค้น 

10,000 

โครงการภายใต้แผนงานพัฒนาบุคลากรและนวัตกรรมต ารวจ (เงินนอกงบประมาณ) 
1 โครงการพัฒนาระบบงานต ารวจไทยสู่สากล - 
รวมแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 3,971,940 

 

                                   พันต ารวจเอก   
                                                   (มนต์เสก ตระกูลพานิชย์) 
     ผู้ก ากับการสถานีต ารวจนครบาลบางนา

        



 

 

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
 จากรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ สถานีต ารวจนครบาลบางนา 
สามารถสรุปผลจากการใช้จ่ายเงินประงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังกล่าวข้างต้น พบว่า งบด าเนินงาน ค่าตอบแทน 
ใช้สอยและวัสดุ ทีไ่ด้รับการจัดสรรและมีการใช้จ่ายงบประมาณเมื่อเทียบกับงบรายจ่ายประเภทอ่ืนๆ สูงสุด เป็นไป
ตามประมาณการที่ตัง้ไว้คิดเป็นร้อยละ 100 ตรงตามเป้าหมายและแผนที่วางไว้ 

ปัญหา อุปสรรค 

1. ได้รับอนุมัติโอนการจัดสรรงบประมาณล่าช้า 
2. งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร โอนมาหลายครั้งในปีงบประมาณ ท าให้ต้องด าเนินการหลายครั้ง  

หลายขั้นตอน และต้องด าเนินการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบแนวปฏิบัติ และเงื่อนไข  
ที่ก าหนด 

3. การเบิกจ่ายงบประมาณบางโครงการไม่สามารถจัดกิจกรรมไม่ได้เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อ 
ไวรัสโคโรน่า (Covid-19) 
 

ข้อเสนอแนะ 

1. หน่วยต้นสังกัดควรท าการอนุมัติการโอนงบประมาณให้ทันการใช้จ่าย เพราะการล่าช้า ส่งผลต่อการ 
ด าเนินการของโครงการ/กิจกรรม 

2. ควรมีแบบฟอร์มการสรุปรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปี ที่ชัดเจนจะได้เป็นแนวทาง 
เดียวกัน 
 
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 

1.กิจกรมการรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงภายในประเทศ 
-สืบสวน ตรวจสอบ จับกุม หรือสกัดก้ันการท ากิจกรรมต่างๆ จ านวน 1 ครั้ง/สัปดาห์ 
-ปราบปราม จับกุม แรงงานต่างด้าวตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง ผลการจับกุมแรงงานต่างด้าว ตั้งแต่ 

1 ต.ค.63 – 30 ก.ย.64  กวดขันอย่างต่อเนื่อง 
-ไม่มีคดกีารกระท าความผิดคดีค้ามนุษย์ ในพ้ืนที่ 
-กวดขันจับกุมผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ อย่างต่อเนื่อง 
 

2.กิจกรรมการบังคับใช้กฎหมาย อ านวยความยุติธรรม และบริการประชาชน 
  -การตรวจพื้นที่เสี่ยง ต.ค.63 - ก.ย.64 รวม 500 ครั้ง เป็นไปตามเปา้หมายตามมาตรฐาน 
  -ฝึกทบทวนซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ เพ่ือเพ่ิมขีด ความสามารถในการ
ปฏิบัติจริง เดือนละ 1 ครั้ง 
  -กวดขันเฝ้าระวังการกระท าความผิดคดีอาญาเกี่ยวกับชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินที่เกิดกับ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ  



 

 

  -จับกุมผู้กระท าผิดในความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย ปี 2564  จับกุม 326 ราย 
-อาสาสมัครต ารวจบ้าน 10 คน ทีป่ฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ 

3.โครงการถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 
  -ความส าเร็จการปฏิบัติการถวายความปลอดภัยองค์ระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ เมื่อ
เสด็จออกนอกเขตพระราชฐานหรือที่ประทับเป็นไปอย่างสมพระเกียรติ ต้องตามพระราชประสงค์ ร้อยละ 100 
  -รณรงค์สร้างจิตส านึกและ ค่านิยม โดยชุมชนและมวลชนสัมพันธ์เพ่ือสร้างความจงรักภักดี ต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์   จ านวน 12 ชุมชน 
  -อบรมข้าราชการต ารวจ ให้น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการบริหาร
จัดการในครัวเรือน เช่น ความพอเพียง ความพอ ประมาณ ความมีเหตุผล ในการด าเนินชีวิต ของครัวเรือน
ข้าราชการต ารวจในสังกัด ทุกนาย คิดเป็นร้อยละ 100 
  -ข้าราชการต ารวจ สน.บางนา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตาม โครงการจิตอาสา
พระราชทานตามแนว พระราชด าร ิเดือนละ 1 ครั้ง 

4.ปิดล้อมตรวจค้นและการสกัดกั้น ปราบปราม การผลิต การค้ายาเสพติด 
  -สกัดกั้นยาเสพติด ไดต้ั้งจุดตรวจ จุดสกัด เดือนละ 2 ครั้ง 
 

5.โครงการฟื้นฟูผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด (กรมคุมประพฤติ) 
  -ส่งผู้ต้องหาตรวจสารเสพติด เข้าสู่กระบวนการบ าบัดอย่างต่อเนื่อง (เว้นในห้วง การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด 2019 
 

6.โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลส าคัญ 
  -ไม่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์ พ.ศ.2564  
  -ตั้งจุดตรวจร่วมกับ เจ้าหน้าที่มูลนิธิ อาสาจราจร ช่วงเทศกาลส าคัญ 

-กวดขันวินัยจราจรวันละ 2 ครั้ง ช่วงเช้า – เย็น ได้ติดตั้งกล้องบันทึกภาพถนนหลัก ถนนรอง 

7.โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด (ครูแดร์,เครือข่ายแดร์) 
-อบรมนักเรียน ตามหลักสูตร/จัดกิจกรรมเครือข่าย จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยา

เสพติดร่วมกับเยาวชน 240 คน 

8.ภารกิจป้องกันและปราบปรามการแพร่ระบาดยาเสพติดในพื้นที่ กทม. 
  -จัดกิจกรรมตรวจสารเสพติดร่วมกับประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน เจ้าหน้าที่ต ารวจ 
จ านวน 12 ชุมชน เพ่ือแก้ไขปัญหา ยาเสพติดฯ 

9.โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับต าบล 
  -การจัดท าบันทึกข้อตกลงร่วมกับส านักงานเขตบางนา เกี่ยวกับยาเสพติดในชุมชน เปิดโอกาสให้
ภาคีเครือข่าย มีส่วนร่วมในการรับรู้ร่วมแสดงความคิดเห็น ตัดสินใจ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลการบริหาร
จัดการ สอดส่อง เฝ้าระวังให้ข้อมูลและตรวจสอบ การปฏิบัติงานของต ารวจอย่างเหมาะสม 
 

10.โครงการปฏิรูประบบงานต ารวจ 
-โครงการอบรมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณให้กับข้าราชการต ารวจ ทุกเดือน 
-น าเทคโนโลยีมาใช้ในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม และให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 



 

 

-ปรับปรุงซ่อมแซมบริเวณหลังอาคารบ้านพักอิสระหลัง สน.บางนา  
-มีข้าราชการต ารวจที่ประพฤติ ปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวล จริยธรรมและจรรยาบรรณของต ารวจ 

โดย ข้าราชการต ารวจ สน.บางนา ไม่มีกรณีร้องเรียนทางวินัย 
- ผกก.สน.บางนา,หัวหน้าทุกสายงาน ร่วมตรวจเยี่ยมข้าราชการต ารวจ และมอบสิ่งของ 

อาหารแห้งแก่ข้าราชการต ารวจที่พักอาศัยบริเวณบ้านพักอิสระ ของ สน.บางนา 

11.โครงการต ารวจประสานโรงเรียน 
  -จัดกิจกรรม ตามโครงการต ารวจประสานโรงเรียน ร่วมประชุมประกอบด้วย ผกก.สน.ผอ.
โรงเรียน,อาจารย์ฝ่ายปกครอง,ผู้ปกครองและนักเรียน จ านวน 3 โรงเรียน 

12.โครงการด าเนินงานชุมชนยั่งยืน 
-ออกตรวจเยี่ยมชุมชนร่วมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจชุมชนสัมพันธ์เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่

ประชาชนในพื้นท่ีเพ่ือป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด เดือนละ 2 ครั้ง 
-ร่วมปฏิบัติงานจิตอาสาเดือนละ 1 ครั้ง 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 


