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รายงานความก้าวหน้าในการดาเนินการตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี พ.ศ.2565
ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65
ของสถานีตารวจนครบาลหนองแขม
แผนงาน
ยุท:ธศาสตร์ รักษาความสงบภายในประเทศ
โครงการ
การบั
: งคับใช้กฎหมาย อานวยความยุติธรรม และบริการประชาชน
กิจกรรม
การบั
: งคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน
ลาดับ

โครงการ/แผนงาน

ห้วงเวลาที่จะจัดซื้อ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

หรือจัดจ้าง

ต.ค.64 พ.ย.64 ธ.ค.64 ม.ค.65 ก.พ.65 มี.ค.65 เม.ย.65 พ.ค.65 มิ.ย.65 ก.ค.65 ส.ค.65 ก.ย.65

1

ค่าจัดซื้อน้้ามันเชื้อเพลิง

ต.ค.64 - ก.ย.65

2

ค่าจ้างท้าความสะอาดที่ท้าการ

ต.ค.64 - ก.ย.65

3

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

ต.ค.64 - ก.ย.65

4

ค่าจัดซื้อวัสดุแบบพิมพ์

5

ค่าจัดซื้อวัสดุส้านักงาน

6

ค่าสาธารณูปโภค( ไฟฟ้า,ประปา, ต.ค.64 - ก.ย.65
โทรศัพท์ ,ไปรษณีย์ )

ตรวจแล้วถูกต้อง
พ.ต.อ.
( อภิชาติ ทองจันดี )
ผกก.สน.หนองแขม

หมายเหตุ

ประกาศ สถานีตารวจนครบาลหนองแขม
เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๕
……………………………………………….
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กาหนดให้
หน่วยงานของรัฐจัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกาหนดและให้ปิด
สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น สถานีตารวจนครบาลหนองแขม จึงได้จัดทา
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการงาน
พัสดุและเพื่อให้การดาเนินการจัดซื้อจัด จ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และตรวจสอบได้
ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

พันตารวจเอก
( อภิชาติ ทองจันดี )
ผูก้ ากับการสถานีตารวจนครบาลหนองแขม

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
๑.หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรา ๑๑ กาหนดให้ หน่วยงานของรัฐจัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี และประกาศ
เผยแพร่ในระบบเครือข่าย สารสนเทศของ กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ ตามวิธีการ
ที่กรมบัญชีกลางกาหนดและให้ปิดประกาศ โดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน
ของรัฐ นอกจากนี้จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์อื่น ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะ
เป็นเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสด้านการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่กาหนดให้ส่วนราชการจะต้องมีการจัดทาแผนการ
จัดหาพัสดุประจาปี โดยกาหนดวิธีการจัดหาให้สอดคล้องกับภารกิจ เหมาะสมกับระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยมุ่งหวังให้มีการ แข่งขันที่เป็นธรรมรวมถึงพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๓ กาหนดว่า การ
จัดซื้อจัดจ้างให้ส่วนราชการ ดาเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรมโดย พิจารณาประโยชน์และ
ผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ราคาและประโยชน์ ระยะ
ยาวของส่วนราชการที่จะได้รับ ทั้งนี้เพื่อให้ส่วนราชการมีวิธีการจัดหาพัสดุให้เกิดความคุ้มค่า
(Value or Money) ความโปร่งใส ความมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลอันสอดคล้องกับหลัก
ธรรมาภิบาล (Good Governance) ซึ่งเป็นส่วนสาคัญในการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อให้
เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ประกาศ ของทางราชการที่เกี่ยวข้อง และให้การจัดซื้อจัดจ้าง
เป็นไปปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สถานี ตารวจนครบาลหนองแขม จึงได้จัดทา
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
๒.วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้การดาเนินงานด้านพัสดุของสถานีตารวจนครบาลหนองแขม สอดคล้องกับ
กฎหมายระเบียบประกาศ ของทางราชการที่เกี่ยวข้อง
๒.๒ เพื่อให้การบริหารงานพัสดุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
๒.๓ เพื่อให้มีแนวทางในการบริหารงานพัสดุที่ชัดเจน ป้องกันการเกิดข้อผิดพลาด ลด
ภาระหรือความ ซ้าซ้อนในการจัดหาพัสดุรวมถึงปัญหาอันเนื่องมาจากการไม่เข้าใจในระเบียบปฏิบัติ
หรือช่วงเวลา ในการจัดหา พัสดุ
๒.๔ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชา สามารถตรวจสอบและรับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดหาพัสดุ ทุกประเภท ของสถานีตารวจนครบาลหนองแขม

๓.วิธีทาเนินการ
งานอานวยการสถานีตารวจนครบาลหนองแขม ซึ่งรับผิดชอบงานพัสดุของหน่วยงาน
ได้พิจารณา วิเคราะห์ความต้องการพัสดุของทุกสายงาน ในสถานีตารวจนครบาลหนองแขม
จากแผนปฏิบัติการ ประจาปี งบประมาณ๒๕๖๕ จึงได้จัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว โดย
จาแนกรายจ่ายตามงบประมาณของสถานี ซึ่งในแต่ละรายการประกอบด้วย วงเงินโดยประมาณ
ชื่อโครงการ/รายการ ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง
๔. ระยะเวลาในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ในการจัดหาพัสดุตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กาหนดให้มี
การจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่ช่วงเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ - เดือน กันยายน ๒๕๖๕
๕. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๕.๑ การดาเนินงานด้านพัสดุสถานีตารวจนครบาลหนองแขม ถูกต้อง สอดคล้องกับ
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศของทางราชการที่เกี่ยวข้อง
๕.๒ การบริหารงานพัสดุเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล
๕.๓ การบริหารงานพัสดุมีความชัดเจน ป้องกันการเกิดข้อผิดพลาด ลดภาระหรือความ
ซ้าซ้อนในการ จัดหาพัสดุ รวมถึงปัญหาอันเนื่องมาจากการไม่เข้าใจในระเบียบการปฏิบัติหรือ
ช่วงเวลาในการจัดหาพัสด
๕.๔ ผู้บังคับบัญชาสามารถตรวจสอบและรับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดหา พัสดุ
ทุกประเภทของ สถานีตารวจนครบาลหนองแขม ทั้งในรอบเดือน ไตรมาส หรือตลอด
ปีงบประมาณ

