
 



         บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ สน.บางนา                    โทร.๐๒ – ๓๙๖ ๑๖๕๖–๘,โทรสาร.๐๒ – ๓๙๖ ๐๔๕๔     

ที่   ๐๐๑๕.(บก.น.๕)๗/                                   วันที ่     ๒๐     ตลุาคม   ๒๕๖๕ 

เรื่อง  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจ าปีงบประมาณ 2564 

เรียน  ผบก.น.๕  

        ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
 ก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายแต่ละปี รายการเกี่ยวกับการ

จัดซื้อจัดจ้างและสัญญาใด ๆ ที่มีการอนุมัติให้จัดซื้อจัดจ้างแล้ว  ให้ประชาชนสามารถขอดูหรือตรวจสอบได้    
ณ สถานที่ท าการของส่วนราชการ ระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการ สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ที่เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐถือปฏิบัติและด าเนินการตามประกาศ
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสาร ตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสของ
หน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ โดยหน่วยงาน  ต้องจัดท าและ
สรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เสนอผู้บริหารของหน่วยงานรับทราบ และส านักงานต ารวจ
แห่งชาติได้ท าบันทึกข้อตกลงร่วมกับส านักงานคณะกรรมการป้องกันแปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ส านักงาน ป.ป.ช.) ในการด าเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment :ITA) ซึ่งเป็นการประเมินเพ่ือวัดระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ ด าเนินงานของหน่วยงาน โดยก าหนดให้หน่วยงานมีการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างใน
ปีงบประมาณที่ผ่านมา เพ่ือน าผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างในปี งบประมาณถัดไปให้เกิด
ประสิทธิผลสูงสุด นั้น  
  ฝ่ายอ านวยการ ได้จัดท าข้อมูลรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
2564 และน ามาสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา ตามโครงการประเมินคุณธรรมและ  
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment :ITA)   
ของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตาม  
เอกสารแนบ                                      

            จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  

                                                     พ.ต.ต.    
                                                               ( อธิภทัร  ธรรมศรี ) 
                       สว.อก.สน.บางนา 
 



 

 ค าสั่งสถานีต ารวจนครบาลบางนา 
ที ่   ๓๐๒ /๒๕๖๔ 

ประกาศ สถานีต ารวจนครบาลบางนา 
เรื่อง  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจ าปีงบประมาณ 2564 

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

   ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
 ก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายแต่ละปี รายการเกี่ยวกับการ

จัดซื้อจัดจ้างและสัญญาใด ๆ ที่มีการอนุมัติให้จัดซื้อจัดจ้างแล้ว  ให้ประชาชนสามารถขอดูหรือตรวจสอบได้   
ณ สถานที่ท าการของส่วนราชการ ระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการ สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ที่เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐถือปฏิบัติและด าเนินการตามประกาศ
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสาร ตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสของ
หน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ โดยหน่วยงาน  ต้องจัดท าและ
สรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เสนอผู้บริหารของหน่วยงานรับทราบ และส านักงานต ารวจ
แห่งชาติได้ท าบันทึกข้อตกลงร่วมกับส านักงานคณะกรรมการป้องกันแปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ส านักงาน ป.ป.ช.) ในการด าเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment :ITA) ซึ่งเป็นการประเมินเพ่ือวัดระดับคุณธรรม      
และความโปร่งใสในการ ด าเนินงานของหน่วยงาน โดยก าหนดให้หน่วยงานมีการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ในปีงบประมาณท่ีผ่านมา เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทางราชการของประชาชน รวมทั้งเป็น
กลไกที่ส าคัญในการผลักดันให้เกิดกระบวนการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ ที่น าไปสู่การบริหารราชการที่มี
ความโปร่งใส อันเป็นปัจจัยหลักของการบริหารราชการแผ่นดิน  
  สถานีต ารวจนครบาลบางนา จึงได้จัดท ารายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือน าผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ
ถัดไปให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อทางราชการ 

 
ประกาศ ณ วันที่  ๑๐   ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖4 

                    พันต ารวจเอก         
               ( มนต์เสก ตระกูลพานิชย์ ) 
                     ผู้ก ากับการสถานีต ารวจนครบาลบางนา 



 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 
     สถานีต ารวจนครบาลบางนา 

 ในปีงบประมาณ 2564 สถานีต ารวจนครบาลบางนา ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
ประจ าปี โดยได้ด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
กฎกระทรวง ระเบียบการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  และ
หนงัสือเวียนที่เก่ียวข้องทุกฉบับ รวมถึงการจัดท าในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) 
ซึ่งสถานีต ารวจนครบาลบางนา สามารถบริหารแผนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถ
ขับเคลื่อนการท างานในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถตอบสนองกรอบการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Inegrity and 
TransparencyAssessment : ITA)  
 สถานีต ารวจนครบาลบางนา ได้ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจ าปี
งบประมาณ 2564 ( 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 ) เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

  
รายงานผลการก ากับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ

ประจ าปี 2564 ปีงบประมาณ 
  สถานีต ารวจนครบาลบางนา 2564 
  แผนงานยุทธศาสตร์ รักษาความสงบภายในประเทศ   

โครงการ: บังคับใช้กฎหมาย อ านวยความยุติธรรม และบริการประชาชน   
กิจกรรม: การบังคับใช้กฎหมาย
และบริการประชาชน   ได้รับจัดสรร 

1 งบด าเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 246,481.25 

2 ค่าสาธารณูปโภค 679,200.00 

3 
ค่าตอบแทน 4 ประเภท (ค่าตอบแทนพยาน , ค่าตอบแทน
นักจิตวิทยา, ค่าตอบแทน 

185,900.00 

  
เจ้าพนักงานชันสูติพลิกศพ , ค่าใช้จ่ายในการส่งหมายเรียก
พยาน ) 

4 ค่าตอบแทนชุมชนมวลชนสัมพันธ์และอาสาสมัครต ารวจบ้าน - 

5 เครื่องตรวจจับวัดแอลกอฮอล์ - 

6 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงส าหรับจ่ายใช้ในราชการประจ ารถยนต์เช่า 2,693,118.75 

7 โครงการภาคีเครือข่าย  -  
  กิจกรรม: การรักษาความปลอดดภัยและให้บริการนักท่องเที่ยว   



 
1 ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 31,960.00 

แผนงานยุทธศาสตร์ พัฒนาบริการประชาชนและพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ 
 โครงการ: ปฏิรูประบบงานต ารวจ   
 กิจกรรม: การปฏิรูประบบงาน

สอบสวนและการบังคับใช้กฎหมาย   
 

1 
งบด าเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ โครงการ เพ่ิม
ประสิทธิภาพงานสอบสวน - 

  (สถานีทดลอง) 
 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด 
 1 โครงการต ารวจประสานโรงเรียน (1 ต ารวจ 1 โรงเรียน) 2,140.00 

2 

กิจกรรม การสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้าหมายระดับโรงเรียน
ประถมศึกษาและ 

 มัธยมหรือเทียบเท่ารายการ ค่าใช้จ่ายโครงการ  
  การศึกษาเพ่ือต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน 

(D.A.R.E. ประเทศไทย) 42,900.00 

  โครงการ ปราบปรามการค้ายาเสพติด 
 กิจกรรม : สกัดกั้น ปราบปราม 

การผลิต การค้ายาเสพติด   
 1 โครงการบริหารจัดการสกัดก้ันยาเสพติด (Heart Land) 20,640.00 

2 
โครงการสลายโครงการสร้างเครือข่ายผู้มีอิทธิพลฯ ที่
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 59,600.00 

3 
งบรายจ่ายอื่น เพ่ือเป็นค่าตอบแทนชุดปฏิบัติการปิดล้อม
ตรวจค้น ตามแนวทาง ตร. 10,000.00 

  ในการด าเนินการปิดล้อมตรวจค้นยาเสพติด 
                     

 

 

 

 

 

 


