
 

  

  

รายงานผลการใช,งบประมาณ   

  สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน ประจำปีงบประมาณ 2564 

 



  

  

  

รายงานผลการใช้งบประมาณ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน 
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 

สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน  

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  
งบประมาณท่ี  
ได้รับการจัดสรร  

เบิกจ่าย  คงเหลือ  
คิดเป็น 
ร้อยละ  

ปัญหา/ 
อุปสรรค  

ข้อเสนอแนะ  ผลสัมฤทธ์ิ  

แผนงานยุทศาสตร์ รักษาความสงบภายใน         

โครงการ : บังคับใช้กฎหมาย อำนวยความยุติธรรม และบริการประชาชน         

กิจกรรม : การบังคับใช้กฎหมาย และบริการประชาชน         

1  งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ  3,557,800 3,557,800 -  100  งบประมาณ 
ท่ีได้รับ 
จัดสรรน้ัน 
ไม่เพียงพอ 
ต่อกิจกรรม 
ดังกล่าว  

จัดสรร 
งบประมาณ 
เพ่ิม  

ในส่วนของการ เบิกจ่
ายงบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรรถือว่า 
บรรลุผลสัมฤทธิ ์แต่
หากมองใน ภาพรวม
ของจำนวน เงิน
งบประมาณที่ ได้รับ
จัดสรร ถือว่า ไม่เพียง
พอต่อ การดำเนิน
กงาน ในกิจกรรมนั้นๆ  

2  ค่าสาธารณูปโภค  867,300  867,300  -  100  งบประมาณ 
ท่ีได้รับ 
จัดสรรน้ัน 
ไม่เพียงพอ 
ต่อกิจกรรม 
ดังกล่าว  

จัดสรร 
งบประมาณ 
เพ่ิม  

ในส่วนของการ เบิกจ่
ายงบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรรถือว่า 
บรรลุผลสัมฤทธิ ์แต่
หากมองใน ภาพรวม
ของจำนวน เงิน
งบประมาณที่ ได้รับ
จัดสรร ถือว่า ไม่เพียง
พอต่อ การดำเนิน
กงาน ในกิจกรรมนัน้ๆ  

 



3  ค่าตอบแทน 4 ประเภท (ค่าตอบแทนพยาน,ค่าตอบแทนนักจิตวิทยา ค่า
ตอบแทนเจ้าพนักงานชันสูตรพลิกศพ และค่าใช้จ่ายในการส่งหมายเรียก 
พยาน)  

148,100.-  148,100.  -  100  งบประมาณ 
ท่ีได้รับ 
จัดสรรน้ัน 
ไม่เพียงพอ 
ต่อกิจกรรม 
ดังกล่าว  

จัดสรร 
งบประมาณ 
เพ่ิม  

ในส่วนของการ เบิกจ่
ายงบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรรถือว่า 
บรรลุผลสัมฤทธิ ์แต่
หากมองใน ภาพรวม
ของจำนวน เงิน
งบประมาณที่ ได้รับ
จัดสรร ถือว่า ไม่
เพียงพอต่อ การ
ดำเนินกงาน ใน
กิจกรรมนั้นๆ  

4  ค่าตอบแทนชุมชนสัมพันธ์และอาสาสมัครตำรวจบ้าน  179,360.-  179,360.  -  100  งบประมาณ 
ท่ีได้รับ 
จัดสรรน้ัน 
ไม่เพียงพอ 
ต่อกิจกรรม 
ดังกล่าว  

จัดสรร 
งบประมาณ 
เพ่ิม  

ในส่วนของการ เบิกจ่
ายงบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรรถือว่า 
บรรลุผลสัมฤทธิ ์แต่
หากมองใน ภาพรวม
ของจำนวน เงิน
งบประมาณที่ ได้รับ
จัดสรร ถือว่า ไม่
เพียงพอต่อ การ
ดำเนินกงาน ใน
กิจกรรมนั้นๆ  

5  เคร่ืองตรวจวัดแอลกอฮอล์  13,866.56.-  13,866.56  -  100  งบประมาณ 
ท่ีได้รับ 
จัดสรรน้ัน 
ไม่เพียงพอ 
ต่อกิจกรรม 
ดังกล่าว  

จัดสรร 
งบประมาณ 
เพ่ิม  

ในส่วนของการ เบิกจ่
ายงบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรรถือว่า 
บรรลุผลสัมฤทธิ ์แต่
หากมองใน ภาพรวม
ของจำนวน เงิน
งบประมาณที่ ได้รับ
จัดสรร ถือว่า ไม่
เพียงพอต่อ การ
ดำเนินกงาน ใน
กิจกรรมนั้นๆ  
  



 
6  ค่าน้ำมันเช้ือเพลิงสำหรับใช้จ่ายในราชการประจำรถยนต์เช่า  82,200  82,200  -  100  งบประมาณ 

ท่ีได้รับ 
จัดสรรน้ัน 
ไม่เพียงพอ 
ต่อกิจกรรม 
ดังกล่าว  

จัดสรร 
งบประมาณ 
เพ่ิม  

ในส่วนของการ เบิกจ่
ายงบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรรถือว่า 
บรรลุผลสัมฤทธิ ์แต่
หากมองใน ภาพรวม
ของจำนวน เงิน
งบประมาณที่ ได้รับ
จัดสรร ถือว่า ไม่เพียง
พอต่อ การดำเนิน
กงาน ในกิจกรรมนั้นๆ  
 
 
 

กิจกรรม : รักษาความปลอดภัยและให้บริการนักท่องเท่ียว  
1  ค่าตอบแทนค่าเบ้ียเล้ียง ค่าน้ำมันเช้ือเพลิง  92,200  82,200  -  100  งบประมาณ 

ท่ีได้รับ 
จัดสรรน้ัน 
ไม่เพียงพอ 
ต่อกิจกรรม 
ดังกล่าว  

จัดสรร 
งบประมาณ 
เพ่ิม  

ในส่วนของการ เบิกจ่
ายงบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรรถือว่า 
บรรลุผลสัมฤทธิ ์แต่
หากมองใน ภาพรวม
ของจำนวน เงิน
งบประมาณที่ ได้รับ
จัดสรร ถือว่า ไม่เพียง
พอต่อ การดำเนิน
กงาน  
ในกิจกรรมนั้นๆ  
 
 
 
 



กิจกรรม : โครงการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์  
1  จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์    -  100  งบประมาณ 

ท่ีได้รับ 
จัดสรรน้ัน 
ไม่เพียงพอ 
ต่อกิจกรรม 
ดังกล่าว  

จัดสรร 
งบประมาณ 
เพ่ิม  

ในส่วนของการ เบิกจ่
ายงบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรรถือว่า 
บรรลุผลสัมฤทธิ ์แต่
หากมองใน ภาพรวม
ของจำนวน เงิน
งบประมาณที่ ได้รับ
จัดสรร ถือว่า ไม่เพียง
พอต่อ การดำเนิน
กงาน ในกิจกรรมนั้นๆ  
  
  

แผนงานยุทศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ         

โครงการ : ปฏิรูประบบงานตำรวจ         

กิจกรรม : การปฏิรูประบบงานสอบสวน และการบังคับใช้กฎหมาย         

1  งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
งานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม  

313,500.-  313,500.00  -  100  งบประมาณ 
ท่ีได้รับ 
จัดสรรน้ัน 
ไม่เพียงพอ 
ต่อกิจกรรม 
ดังกล่าว  

จัดสรร 
งบประมาณ 
เพ่ิม  

ในส่วนของการ เบิกจ่
ายงบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรรถือว่า 
บรรลุผลสัมฤทธิ ์แต่
หากมองใน ภาพรวม
ของจำนวน เงิน
งบประมาณที่ ได้รับ
จัดสรร ถือว่า ไม่เพียง
พอต่อ การดำเนิน
กงาน ในกิจกรรมนั้นๆ  

  



แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  
งบประมาณท่ี  
ได้รับการจัดสรร  

เบิกจ่าย  คงเหลือ  
คิดเป็น 
ร้อยละ  

ปัญหา/ 
อุปสรรค  

ข้อเสนอแนะ  ผลสัมฤทธ์ิ  

โครงการ : สรา้งภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด         

1  โครงการตำรวจประสานโรงเรียน (1 ตำรวจ 1 โรงเรียน)  1,290  -  1,290  0  ไม่สมารถ 
ดำเนินการได้ 
เนื่องจาก 
โรงเรียนหยุด 
การเรียนการ 
สอนใน สถาน
การณ์การ แพร่
ระบาด โค วิด -

19 

ควรขยายเวลา 
การเบิกจ่าย 
งบประมาณ 
ออกไป  

ไม่บรรลุ 
ผลสัมฤทธิ์ 
เนื่องจากการ 
เบิกจ่าย 
งบประมาณ 
ดังกล่าว ต้อง ได้
รับการ ดำเนินการ
สอน จาก
โรงเรียนด้วย  
  
  
 
  

2  กิจกรรมการสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้าหมายระดับโรงเรียนประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่ารายการ ค่าใช้จ่ายโครงการการศึกษา เพ่ือต่อต้าน
การใช้ยาเพติดในนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย)   

39,000.-  -  39,000  0  

 
โครงการ : ปราบปรามยาเสพติด  

1  โครงการบริหารจัดการสกัดก้ันยาเสพติด (Heart Land)  12,090.-  12,500  -  100  งบประมาณ 
ท่ีได้รับ 
จัดสรรน้ัน 
ไม่เพียงพอ 
ต่อกิจกรรม 
ดังกล่าว  

จัดสรร 
งบประมาณ 
เพ่ิม  

ในส่วนของการ 
เบิกจ่ายงบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรรถือว่า 
บรรลุผลสัมฤทธิ ์แต่
หากมองใน ภาพรวม
ของจำนวน เงิน
งบประมาณที่ ได้รับ
จัดสรร ถือว่า ไม่เพียง
พอต่อ การดำเนิน
กงาน ในกิจกรรมนั้นๆ  



2  โครงการสลายโครงสร้างเครือข่ายผู้มีอิทธิพลและกลุ่มชาติพันธ์ุ ท่ีเก่ียวข้องกับ
ยาเสพติด  

13,700-  13,700.  -  100  งบประมาณ 
ท่ีได้รับ 
จัดสรรน้ัน 
ไม่เพียงพอ 
ต่อกิจกรรม 
ดังกล่าว  

จัดสรร 
งบประมาณ 
เพ่ิม  

ในส่วนของการ เบิกจ่
ายงบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรรถือว่า 
บรรลุผลสัมฤทธิ ์แต่
หากมองใน ภาพรวม
ของจำนวน เงิน
งบประมาณที่ ได้รับ
จัดสรร ถือว่า ไม่เพียง
พอต่อ การดำเนิน
กงาน ในกิจกรรมนั้นๆ  
 
 
 
 

3  งบรายจ่ายอ่ืนเพ่ือเป็นค่าตอบแทนชุดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้น ตามแนวทาง 
ตร.ในการดำเนินการปิดล้อมตรวจค้น  
  
  
  

10,000  10,000.  -  100  งบประมาณ 
ท่ีได้รับ 
จัดสรรน้ัน 
ไม่เพียงพอ 
ต่อกิจกรรม 
ดังกล่าว  

จัดสรร 
งบประมาณ 
เพ่ิม  

ในส่วนของการ เบิกจ่
ายงบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรรถือว่า 
บรรลุผลสัมฤทธิ ์แต่
หากมองใน ภาพรวม
ของจำนวน เงิน
งบประมาณที่ ได้รับ
จัดสรร ถือว่า ไม่เพียง
พอต่อ การดำเนิน
กงาน ในกิจกรรมนั้นๆ  
  
  
 
 
  

โครงการภายใต้แผนงานพัฒนาบคุลากรและนวัตกรรมตำรวจฯ (เงินนอกงบประมาณ)        



1  โครงการพัฒนาระบบงานตำรวจไทยสู่สากล    -  100  งบประมาณ 
ท่ีได้รับ 
จัดสรรน้ัน 
ไม่เพียงพอ 
ต่อกิจกรรม 
ดังกล่าว  

จัดสรร 
งบประมาณ 
เพ่ิม  

ในส่วนของการ 
เบิกจ่ายงบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรรถือว่า 
บรรลุผลสัมฤทธิ ์แต่
หากมองใน ภาพรวม
ของจำนวน เงิน
งบประมาณที่ ได้รับ
จัดสรร ถือว่า ไม่เพียง
พอต่อ การดำเนิน
กงาน ในกิจกรรมนั้นๆ  

รวมการใช้จ่ายงบประมาณ  8,580,611.56              
  

 พันตำรวจเอก      
                                            (ประสพโชค เอ่ียมพินิจ)  
                         ผู้กำกับการ สถานีตำรวจพหลโยธิน  
                  



                                   
  สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564  

  
  

 จากตารางการสรุปผลผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  พ.ศ.2564  ของสถานีตำรวจนครบาล     
พหลโยธิน ดังกล่าวข้างต้นสามารถจำแนกสรุปผล ดังน้ี  

  

1. โครงการ การบังคับใช้กฎหมาย อำนวยความยุติธรรม และบริการประชาชน      
 กิจกรรม การบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน   

เบิกจ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 100  
     จึงถือว่า บรรลุผลสัมฤทธ์ิในการเบิกจ่ายงบประมาณ  

2. กิจกรรม  การรักษาความปลอดภัยและให้บรกิารนักท่องเท่ียว       
    เบิกจ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 100  

     จึงถือว่า บรรลุผลสมัฤทธ์ิในการเบิกจ่ายงบประมาณ  
3. กิจกรรม โครงการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการบำเพ็ญ
สาธารณะประโยชน์        
  เบิกจ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 100  

     จึงถือว่า บรรลุผลสมั ฤทธ์ิในการเบิกจ่ายงบประมาณ  
4. โครงการ การปฏิรูประบบงานตำรวจ      

 กิจกรรม การปฏิรูประบบงานสอบสวน และการบังคับใช้กฎหมาย 
  เบิกจ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 100  

     จึงถือว่า บรรลุผลสัมฤทธ์ิในการเบิกจ่ายงบประมาณ  
5. โครงการ สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด      

  เบิกจ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 0  
     จึงถือว่า ยังไม่บรรลุผลสัมฤทธ์ิในการเบิกจ่ายงบประมาณ  

6. โครงการ ปราบปรามยาเสพติด        
  เบิกจ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 100  

     จึงถือว่า บรรลุผลสัมฤทธ์ิในการเบิกจ่ายงบประมาณ  
7. โครงการ พัฒนาระบบงานตำรวจไทยสู่สากล       

  เบิกจ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 100  
     จึงถือว่า บรรลุผลสมั ฤทธ์ิในการเบิกจ่ายงบประมาณ  

  
  



    
         
    
ปัญหา/อุปสรรค 
 

1. การจัดสรรงบประมาณแต่ละโครงการจากส่วนกลางลงมายังหน่วยงานย่อยน้ัน เป็นไปอย่างล่าช้า   
2. งบประมาณท่ีได้รับจัดจรรไม่เพียงพอในแต่ละกิจกรรม  
3. เน่ืองจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า(Covid-19)ทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณ      บาง
โครงการไม่สามารถเบิกจ่ายได้   
 

 ข้อเสนอแนะ  
  

1. ส่วนกลางควรจัดสรรงบประมาณแต่ละโครงการให้หน่วยงานย่อยให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว 
เพ่ือท่ีจะได้ทำการเบิกจ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม  

2. ควรจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามจำนวนเงินงบประมาณท่ีหน่วยงานย่อยเสนอหรือใกล้เคียง 
งบประมาณท่ีหน่วยงานย่อยเสนอมากท่ีสุด  

3. เน่ืองจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า(Covid-19)ควรขยายระยะเวลาให้เบิกจ่าย 
งบประมาณดังกล่าวข้ามปีงบประมาณได้ โดยไม่ต้องเสนอเร่ืองน้ันๆ ให้ส่วนกลางพิจารณาอีก   
 

 ผลสัมฤทธ์ิ 
 

ถึงแม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า(Covid-19)มีบางกิจกรรมท่ีไม่อาจเบิกจ่าย 
งบประมาณได้ตามเป้าหมายท่ีวางไว้ ทำให้ไม่บรรลุผลสัมฤทธ์ิเท่าท่ีควร แต่ในส่วนของการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ในภาพรวมท้ังหมดของหน่วย ถือว่าบรรลุผลสัมฤทธ์ิ ตามงบประมาณท่ีได้จัดสรร  

  
   
  
  
  

 
 รายงานผลการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน  

  
          


