
 

                                            
ประกาศ สถานีต ารวจนครบาลบางนา 

เรื่อง  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2565 
……………………………………………. 

 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ก าหนดให ้
หน่วยงานของรัฐจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามท่ีกรมบัญชีกลางก าหนดและให้ปิด
ประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานท่ีปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น 

สถานีต ารวจนครบาลบางนา จึงได้จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการงานพัสดุและเพื่อให้การด า เนินการจัดซื้อจัด
จ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และตรวจสอบได้ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
 

               ประกาศ ณ วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖4 
 

                                                  พันต ารวจเอก      

                                                                            (มนต์เสก ตระกูลพานิชย์) 
                                                  ผู้ก ากับการสถานีต ารวจนครบาลบางนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 11 ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่าย สารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนดและให้ปิดประกาศ โดยเปิดเผย 
ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นอกจากนี้จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์อ่ืน
ที่เก่ียวข้อง ไม่ว่าจะเป็นเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสด้านการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ที่ก าหนดให้ส่วนราชการจะต้องมีการจัดท าแผนการจัดหาพัสดุประจ าป ี
โดยก าหนดวิธีการจัดหาให้สอดคล้องกับภารกิจ เหมาะสมกับระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยมุ่งหวังให้มีการ
แข่งขันที่เป็นธรรม รวมถึงพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.
2546 มาตรา 23 ก าหนดว่า การจัดซื้อจัดจ้างให้ส่วนราชการ ด าเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรมโดย
พิจารณาประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่ จะใช้ราคาและประโยชน์
ระยะยาวของส่วนราชการที่จะได้รับ ทั้งนี้เพ่ือให้ส่วนราชการมีวิธีการจัดหาพัสดุให้เกิดความคุ้มค่า  (Value or 
Money) ความโปร่งใส ความมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลอันสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล  (Good 
Governance) ซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการบริหารราชการแผ่นดินเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ประกาศ 
ของทางราชการที่เกี่ยวข้อง และให้การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สถานี
ต ารวจนครบาลบางนา จึงได้จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้การด าเนินงานด้านพัสดุของสถานีต ารวจนครบาลบางนา สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ

ประกาศ ของทางราชการที่เก่ียวข้อง 
2.2 เพ่ือให้การบริหารงานพัสดุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
2.3 เพ่ือให้มีแนวทางในการบริหารงานพัสดุที่ชัดเจน ป้องกันการเกิดข้อผิดพลาด ลดภาระหรือความ 

ซ้ าซ้อนในการจัดหาพัสดุรวมถึงปัญหาอันเนื่องมาจากการไม่เข้าใจในระเบียบปฏิบัติหรือช่วงเวลา ในการจัดหา 
พัสดุ 

2.4 เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชา สามารถตรวจสอบและรับทราบข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการจัดหาพัสดุ 
ทุกประเภท ของสถานีต ารวจนครบาลบางนา 
 

3.วิธีด าเนินการ 
งานอ านวยการสถานีต ารวจนครบาลบางนา ซึ่งรับผิดชอบงานพัสดุของหน่วยงาน ได้พิจารณา 

วิเคราะห์ความต้องการพัสดุของทุกสายงาน ในสถานีต ารวจนครบาลบางนา จากแผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ 2565 จึงได้จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว โดยจ าแนกรายจ่ายตามงบประมาณของสถานี 
ซึ่งในแต่ละรายการประกอบด้วย วงเงินโดยประมาณ ชื่อโครงการ/รายการ ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง 
 

4.ระยะเวลา/.... 
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4. ระยะเวลาในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 

ในการจัดหาพัสดุตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ก าหนดให้มีการจัดซื้อจัดจ้าง 
ตั้งแต่ช่วงเดือน ตุลาคม 2564 – เดือน กันยายน 2565 
 

5.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
5.1 การด าเนินงานด้านพัสดุสถานีต ารวจนครบาลบางนา ถูกต้อง สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ 

ประกาศของทางราชการที่เกี่ยวข้อง 
5.2 การบริหารงานพัสดุเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
5.3 การบริหารงานพัสดุมีความชัดเจน ป้องกันการเกิดข้อผิดพลาด ลดภาระหรือความซ้ าซ้อนในการ 

จัดหาพัสดุ รวมถึงปัญหาอันเนื่องมาจากการไม่เข้าใจในระเบียบการปฏิบัติหรือช่วงเวลาในการจัดหาพัสดุ 
5.4 ผู้บังคับบัญชาสามารถตรวจสอบและรับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดหา พัสดุทุกประเภทของ

สถานีต ารวจนครบาลบางนา ทั้งในรอบเดือน ไตรมาส หรือตลอดปีงบประมาณ 
 

--------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2565 
รอบ 6 เดือน (1 ต.ค.64 - 31 มี.ค.65) 

แผนงาน  :  ยุทธศาสตร์ รักษาความสงบภายในประเทศ 
โครงการ  :  การบังคับใช้กฎหมาย อ านวยความยุติธรรม และบริการประชาชน 
กิจกรรม   :  การบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน 

 

ล าดับ โครงการ/แผนงาน 
ห้วงเวลาที่จะจัดซื้อ

หรือจัดจ้าง 
ปีงบประมาณ 2565 

หมายเหตุ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ต.ค.64-พ.ค.65              
2 จ้างเหมาบริการท าความสะอาดที่ท าการ ต.ค.64-พ.ค.65              
3 จ้างท าความสะอาดที่พักอาศัย(แฟลต) ต.ค.64-พ.ค.65              
4 ค่าวัสดุส านักงาน ต.ค.64-ก.พ.65              
7 ค่าซ่อมแซมยานพานะโล่ ต.ค.64-ก.พ.65              
8 ค่าแบตเตอร์รี่รถยนต์โล่ ต.ค.64-พ.ย.6๔              
                
                

 
 

         พันต ารวจเอก        
                (มนต์เสก ตระกูลพานิชย์) 
                  ผู้ก ากับการ สถานีต ารวจนครบาลบางนา 
 
 



 
 
  

ล าดับ ชื่อโครงการ 
ระยะเวลาที่คาดว่า 
จะจัดซื้อจัดจ้าง 

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 
หมายเหตุ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จ านวนเงิน ประเภท จ านวนเงิน 
1 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ต.ค.64-พ.ค.65 -โครงการบังคับใช้กฎหมาย 

อ านวยความยุติธรรม  
และบริการประชาชน 
-โครงการปฏิรูปต ารวจ 
-โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
งานป้องกันปราบปราม 
 

๖๔,000.- - -  
2 จ้างเหมาบริการท าความสะอาดที่ท าการ ต.ค.64-พ.ค.65 ๖๔,000.- - -  
3 จ้างท าความสะอาดที่พักอาศัย(แฟลต) ต.ค.64-พ.ค.65 ๖๔,000.- - -  
4 ค่าวัสดุส านักงาน ต.ค.64-ก.พ.65 58,957.- - -  
7 ค่าซ่อมแซมยานพานะโล่ ต.ค.64-ก.พ.65 12,822.86.- - -  
8 ค่าแบตเตอร์รี่รถยนต์โล่ ต.ค.64-พ.ย.6๔     
       
       

 
 

         พันต ารวจเอก    
             (มนต์เสก ตระกูลพานิชย์) 
            ผู้ก ากับการ สถานีต ารวจนครบาลบางนา 
 
 
 
 
 


