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รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจำปี 2564 

สถานีตำรวจนครบาลบางย่ีเรือ 
เลขที่ 2 ถนนเทอดไท แขวงบางยี่เรือ  
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 



รายงานผลการใชจ้่ายงบประมาณประจำปี 
สถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ ปงีบประมาณ 2564 

 
ผลการใช้จา่ยงบประมาณ ประจำป ี ปีงบประมาณ 2564 

แผนงานยุทศาสตร ์รักษาความสงบภายใน 

โครงการ : บังคับใชกฎหมาย อำนวยความยุติธรรม และบริการประชาชน 

กิจกรรม : การบังคับใช้กฎหมาย และบริการประชาชน 

1 ค่าวัสดุน้ำมัน 1,114,250 .- 

2 ค่าวัสดุสำนักงาน 168,368.71. - 

3 ค่าวัสดุจราจร โอนมาเป็นค่าวัสดุสำนักงาน 

4 ค่าอาหารผู้ต้องหา 925.- 

5 ค่าสาธารณูปโภค 634,645.42 .- 

6 ค่าตอบแทน ( โอท ี) 191,960. - 

7 ค่าตอบแทน ตชส. 41,980. - 

8 ค่าตอบแทนตำรวจชุมชนสัมพันธ์และอาสาสมัครตำรวจบ้าน 41,990. - 

9 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด 108,000. - 

10 เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล 17,680 .- 

11 คาตอบแทน 4 ประเภท (คาตอบแทนพยาน,คาตอบแทนนักจิตวิทยา,คาตอบแทน เจา
พนักงานชันสูตรพลิกศพ และคาใชจายในการสงหมายเรียกพยาน) 

114,725. - 

แผนงานยุทศาสตร์ พัฒนาบริการประชาชนและพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ 

โครงการ : ปฏิรูประบบงานตำรวจ 

กิจกรรม : การปฏิรูประบบงานสอบสวน และการบังคับใชกฎหมาย 

1  งบดำเนินงาน คา่ตอบแทน ใชสอย และวัสดุ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานป้องกัน 
ปราบปรามอาชญากรรม 

17,100. - 

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด 

1  โครงการตำรวจประสานโรงเรียน (1 ตำรวจ 1 โรงเรียน)  4,420. - 



2  กิจกรรมการสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้าหมายระดับโรงเรียนประถมศึกษาและ มัธยมศึกษา  
หรือเทียบเทา่รายการ ค่าใช้จ่ายโครงการการศึกษาเพ่ือต่อต้านการใช้ยาเพติดใน นักเรียน 
(D.A.R.E.ประเทศไทย)  

31,730. - 

โครงการปราบปรามยาเสพติด 

1  โครงการบริหารจัดการสกัดก้ันยาเสพติด (Heart Land)  22,800. - 

2  โครงการสลายโครงสร้างเครือข่ายผู้มีอิทธิพลและกลุมชาติพันธุที่เก่ียวข้องกับยาเสพติด 17,800. - 

3  งบรายจ่ายอ่ืนเพ่ือเป็นคาตอบแทนชุดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้น ตามแนวทาง ตร. ในการ
ดำเนินการปดล้อมตรวจค้น 

62,000. - 

รวมแผนการใชจ่ายงบประมาณประจำปี 2564 2,589,974.13.- 

                      
 
 
                                            พันตำรวจเอก   
                                                             ( ดุสิต วาลีประโคน ) 

ผูกำกับการสถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ 
 
 
 

 
 
 
 



 

               รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 

รายการ                                         แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
ต.ค.
63 

พ.ย.63 ธ.ค.63 ม.ค.64 ก.พ.64 มี.ค.64 เม.ย.64 พ.ค.64 มิ.ย.64 ก.ค.64 ส.ค.64 ก.ย.64 

ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ต้อง
จัดซื้อ 

ต้องจัดซื้อ ต้องจัดซื้อ ต้องจัดซื้อ ต้องจัดซื้อ ต้องจัดซื้อ ต้องจัดซื้อ ต้องจัดซื้อ ต้องจัดซื้อ ต้องจัดซื้อ ต้องจัดซื้อ ต้องจัดซื้อ 

ค่าสาธารณูปโภค ต้อง
จัดซื้อ 

ต้องจัดซื้อ ต้องจัดซื้อ ต้องจัดซื้อ ต้องจัดซื้อ ต้องจัดซื้อ ต้องจัดซื้อ ต้องจัดซื้อ ต้องจัดซื้อ ต้องจัดซื้อ ต้องจัดซื้อ ต้องจัดซื้อ 

ค่าอาหารผู้ต้องหา ต้อง
จัดซื้อ 

ต้องจัดซื้อ ต้องจัดซื้อ ต้องจัดซื้อ ต้องจัดซื้อ ต้องจัดซื้อ ต้องจัดซื้อ ต้องจัดซื้อ ต้องจัดซื้อ ต้องจัดซื้อ ต้องจัดซื้อ ต้องจัดซื้อ 

ค่าตอบแทนตำรวจชุมชนสัมพันธ์ เบิกจ่าย เบิกจ่าย เบิกจ่าย เบิกจ่าย เบิกจ่าย เบิกจ่าย เบิกจ่าย เบิกจ่าย เบิกจ่าย เบิกจ่าย เบิกจ่าย เบิกจ่าย 

ค่าตอบแทนประชุม กต.ตร. เบิกจ่าย เบิกจ่าย เบิกจ่าย เบิกจ่าย เบิกจ่าย เบิกจ่าย เบิกจ่าย เบิกจ่าย เบิกจ่าย เบิกจ่าย เบิกจ่าย เบิกจ่าย 

ค่าตอบแทนอาสาตำรวจบ้าน เบิกจ่าย เบิกจ่าย เบิกจ่าย เบิกจ่าย เบิกจ่าย เบิกจ่าย เบิกจ่าย เบิกจ่าย เบิกจ่าย เบิกจ่าย เบิกจ่าย เบิกจ่าย 

ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด จัดจ้าง จัดจ้าง จัดจ้าง จัดจ้าง จัดจ้าง จัดจ้าง จัดจ้าง จัดจ้าง จัดจ้าง จัดจ้าง จัดจ้าง จัดจ้าง 

ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอการ จัดจ้าง จัดจ้าง จัดจ้าง จัดจ้าง จัดจ้าง จัดจ้าง จัดจ้าง จัดจ้าง จัดจ้าง จัดจ้าง จัดจ้าง จัดจ้าง 

ค่าวัสดุสำนกังาน/วัสดุจราจร  จัดซื้อ   จัดซื้อ   จัดซื้อ   จัดซื้อ  

 

ปัญหาและอุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ระยะงบประมาณปี 64        การจัดสรรงบประมาณลาชา  

ข้อเสนอแนะการปรับปรุงพัฒนาการการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี                                 ระยะงบประมาณปี 64         ควรมีแบบฟอรมการสรุปรายงานผล
แนวทางเดียวกัน 

                                                                                                                                                             สถานีตำรวจนครบาลบางย่ีเรือ  
                                                                                                                                              โทร 02 466 7557 

                                                                                                                                                                                    E-mail bangyeeruae.police@gmail.com                    

mailto:bangyeeruae.police@gmail.com


 
สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

จากรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ สถานีตํารวจนครบาลบางยี่เรือ สามารถ
สรุปผลจากการใช้จ่ายเงินประงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังกล่าวข้างต้น พบวา งบดําเนินงานคาตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ที่ไดร้ับ
การจัดสรรและมีการใช้จ่ายงบประมาณเมื่อเที่ยบกับงบราย   จ่ายประเภท อื่นๆ สูงสุด เป็นไปตามประมาณการที่ตั้งไวคิด  เป็น
รอ้ยละ 100 ตรงตามเป้าหมายและแผนที่วางไว้  
 

ปัญหา อุปสรรค  
1. ได้รับอนุมัติโอนการจัดสรรงบประมาณล่าช้า  

                     2. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร โอนมาหลายครั้งในปีงบประมาณ ทําให้ต้องดําเนินการหลายครั้ง หลายขั้นตอน 
และตอ้งดําเนินการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบแนวปฏิบัติ และ เงื่อนไขที่กําหนด  
                     3. การเบิกจ่ายงบประมาณบางโครงการไม่สามารถจัดกิจกรรมไม่ได้ เนื่องจากการแพรระบาดของเชื้อ ไวรัสโค
โรน่า (Covid-19)  
 

ขอเสนอแนะ  
                      1. หน่วยต้นสังกัดควรทําการอนุมัติการโอนงบประมาณให้ทันการใช้จ่าย เพราะการล่าช้าส่งผลต่อการ
ดําเนินการของโครงการ/กิจกรรม  
                      2. ควรมีแบบฟอร์มการสรุปรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจําปี ที่ชัดเจนจะได้เป็นแนวทาง
เดียวกัน  

 


