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เรื่อง  แผนการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ 2565 

……………………………………………. 

 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจดัจาง และการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560 กำหนดให 

หนวยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซ้ือจัดจางประจำป และประกาศเผยแพรในระบบเครือขาย สารสนเทศ

ของกรมบัญชีกลางและของหนวยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดและใหปดประกาศ

โดยเปดเผย ณ สถานที่ปดประกาศของหนวยงานของรัฐ นั้น 

สถานีตำรวจนครบาลเตาปูน จึงไดจัดทำแผนการจัดซ้ือจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

เพ่ือใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการงานพัสดุและเพ่ือใหการดำเนินการจัดซื้อจัดจางเปนไปดวย

ความโปรงใส มีประสิทธิภาพ และตรวจสอบได ตามรายละเอียดแนบทายประกาศนี้ 

  ประกาศ ณ วันที   1   ตลุาคม   พุทธศักราช  ๒๕๖4 

 พันตำรวจเอก
( จิรพัฒน  พรหมสิทธิการ )

ผูกํากับการสถานีตํารวจนครบาลเตาปูน 



แผนการจัดซื้อจัดจาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

1. หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 11 กำหนดให 

หนวยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจางประจำป และประกาศเผยแพรในระบบเครือขาย สารสนเทศของ 

กรมบัญชีกลางและของหนวยงานของรัฐ ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและใหปดประกาศ โดยเปดเผย 

ณ สถานที่ปดประกาศของหนวยงานของรัฐ นอกจากน้ีจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหลักเกณฑอื่น 

ที่เกี่ยวของ ไมวาจะเปนเกณฑมาตรฐานและตัวช้ีวัดความโปรงใสดานการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติขอมูล 

ขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ที่กำหนดใหสวนราชการจะตองมีการจดัทำแผนการจดัหาพัสดุประจำป 

โดยกำหนดวิธีการจัดหาใหสอดคลองกับภารกิจ เหมาะสมกับระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของโดยมุงหวังใหมีการ 

แขงขันที่เปนธรรม รวมถึงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 

2546 มาตรา 23 กำหนดวา การจัดซื้อจัดจางใหสวนราชการ ดำเนินการโดยเปดเผยและเที่ยงธรรมโดย 

พิจารณาประโยชนและผลเสียทางสังคม ภาระตอประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงคที่จะใชราคาและประโยชน 

ระยะยาวของสวนราชการที่จะไดรับ ทั้งน้ีเพื่อใหสวนราชการมีวิธีการจัดหาพัสดุใหเกิดความคุมคา (Value or 

Money) ความโปรงใส ความมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลอันสอดคลองกับหลักธรรมาภิบาล (Good 

Governance) ซึง่เปนสวนสำคัญในการบรหิารราชการแผนดนิเพือ่ใหเปนไปตามระเบยีบ กฎหมาย ประกาศ 

ของทางราชการที่เกี่ยวของ และใหการจัดซื้อจัดจาง เปนไปปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สถานี 

ตํารวจนครบาลเตาปูน จึงไดจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

2. วัตถุประสงค

2.1 เพือ่ใหการดำเนนิงานดานพสัดขุองสถานตีำรวจนครบาลเตาปนู สอดคลองกบักฎหมาย 

ระเบียบประกาศ ของทางราชการที่เกี่ยวของ 

2.2 เพื่อใหการบริหารงานพัสดุเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

2.3 เพื่อใหมีแนวทางในการบรหิารงานพัสดุที่ชัดเจน ปองกันการเกิดขอผดิพลาด ลดภาระหรอืความ 

ซ้ำซอนในการจัดหาพัสดุรวมถึงปญหาอันเน่อืงมาจากการไมเขาใจในระเบียบปฏิบัติหรือชวงเวลา ในการจัดหา 

พัสดุ 

2.4 เพื่อใหผูบังคับบัญชา สามารถตรวจสอบและรับทราบขอมูลที่เกี่ยวของกับการจัดหาพัสดุ 

ทกุประเภท ของสถานีตำรวจนครบาลเตาปูน

3.วิธีดําเนินการ

งานอำนวยการสถานตีำรวจนครบาลเตาปนู ซึง่รบัผดิชอบงานพสัดขุองหนวยงาน ไดพจิารณา 

วเิคราะหความตองการพสัดขุองทกุสายงาน ในสถานตีำรวจนครบาลเตาปนู จากแผนปฏบิตักิาร ประจำป 

งบประมาณ 2565 จึงไดจัดทําแผนการจัดซอืจัดจางดังกลาว โดยจำแนกรายจายตามงบประมาณของสถานี ซงึ

ในแตละรายการประกอบดวย วงเงินโดยประมาณ ช่ือโครงการ/รายการ ระยะเวลาทคีาดวาจะจัดซอืจัดจาง 

4.ระยะเวลา/.... 
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4. ระยะเวลาในการจัดซื้อจัดจาง ประจำปงบประมาณ 2565

           ในการจัดหาพัสดุตามแผนจัดซ้ือจัดจางประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 กําหนดใหมีการจัดซื้อจัดจาง 

ตั้งแตชวงเดือน ตุลาคม 2564 – เดือน กันยายน 2565 

5.ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

 5.1 การดำเนนิงานดานพัสดุสถานีตำรวจนครบาลเตาปูน ถูกตอง สอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบ 

ประกาศของทางราชการที่เกี่ยวของ 

             5.2 การบริหารงานพัสดุเปนไปดวยความเรียบรอยอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

             5.3 การบริหารงานพัสดุมีความชัดเจน ปองกันการเกิดขอผิดพลาด ลดภาระหรือความซำซอนในการ 

จัดหาพัสดุ รวมถึงปญหาอันเนืองมาจากการไมเขาใจในระเบียบการปฏิบัติหรือชวงเวลาในการจัดหาพัสดุ

           5.4 ผูบังคับบัญชาสามารถตรวจสอบและรับทราบขอมูลที่เกี่ยวของกับการจัดหา พัสดุทุกประเภท 

ของ สถานีตำรวจนครบาลเตาปูน ทั้งในรอบเดือน ไตรมาส หรือตลอดปงบประมาณ 

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



รายงานความกาวหนาในการดำเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณประจำป พ.ศ.2565 

รอบ 6 เดือน (1 ต.ค.64 - 31 ม.ีค.65) 

แผนงาน  :  ยุทธศาสตร รกัษาความสงบภายในประเทศ 

โครงการ  :  การบังคับใชกฎหมาย อำนวยความยุติธรรม และบริการประชาชน 

กิจกรรม   :  การบังคับใชกฎหมายและบรกิารประชาชน 

ลำดับ โครงการ/แผนงาน 
หวงเวลาที่จะจัดซื้อ

หรือจัดจาง 
ปงบประมาณ 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 คาเชาเครื่องถายเอกสาร ต.ค.64-ก.ย.65 
2 จางเหมาบริการทำความสะอาดทีท่ำการ ต.ค.64-ก.ย.65 
3 จางทำความสะอาดที่พกัอาศัย(แฟลต) ต.ค.64-ก.ย.65 
4 ซื้อวัสดุกระดาษถายเอกสาร ก.พ.65, ก.ย.๖๕
5 ซื้อวัสดุสิง่พิมพ ม.ค.65 
6 ซื้อวัสดุหมึกคอมพิวเตอร มี.ค.65 
7 ปรับปรงุบำรุงซอมแซมแฟลตพักอาศัย ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕ 

พ.ต.อ.

( จิรพัฒน พรหมสิทธิการ )

ผกก.สน.เตาปูน 

งบลงทุน



ลำดับ ช่ือโครงการ 
ระยะเวลาที่คาดวา 
จะจัดซื้อจัดจาง 

เงนิงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 
หมายเหตุ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จำนวนเงิน ประเภท จำนวนเงิน 
1 คาเชาเครื่องถายเอกสาร -โครงการบังคับใชกฎหมาย

อำนวยความยุติธรรม
และบรกิารประชาชน
-โครงการปฏิรูปตำรวจ

96,000 จัดจางตอเน่ืองรายเดิม 

2 จางเหมาบริการทำความสะอาดทีท่ำการ 359,520 จัดจางตอเน่ืองรายเดิม 

3 จางทำความสะอาดที่พกัอาศัย(แฟลต) 96,000 จัดจางตอเน่ืองรายเดิม 

4 ซื้อวัสดุกระดาษถายเอกสาร 139,493.88 จัดซื้อปละ 2 ครั้ง 

5 ซื้อวัสดุสิง่พิมพ 30,000
6 ซื้อวัสดุหมึกคอมพิวเตอร 32,000
7  9,455,005.00 ปรับปรงุบำรุงซอมแซมแฟลตพักอาศัย งบลงทุน

พ.ต.อ.

( จิรพัฒน พรหมสิทธิการ )

ผกก.สน.เตาปูน 

ต.ค.64-ก.ย.65 
ต.ค.64-ก.ย.65 
ต.ค.64-ก.ย.65 
ก.พ.65 , ก.ย.๖๕

ม.ค.65
มี.ค.65 

ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕ 




