
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

แผนการจดัซือ้จดัจา้ง 
 

   สถานีตาํรวจนครบาลพหลโยธนิ ประจาํปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
  



 

                                            
ประกาศ สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน 

เร่ือง  แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 
……………………………………………. 

 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560 กำหนดให้ หน่วยงานของรัฐ
จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ
หน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของ
รัฐ น้ัน 

สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน จึงได้จัดทำแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการบริหารจัดการงานพัสดุและเพ่ือให้การดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ 
และตรวจสอบได้ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศน้ี 
 

               ประกาศ ณ วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖4 

 

                                                  พันตำรวจเอก         
                                                                    ( ประสพโชค  เอ่ียมพินิจ ) 
                                                          ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 



 
 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 11 กำหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่าย สารสนเทศของกรมบัญชีกลางและ
ของหน่วยงานของรัฐ ตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกำหนดและให้ปิดประกาศ โดยเปิดเผย 
ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นอกจากนี้จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์อื่นท่ี
เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสด้านการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ พ.ศ. 2540 ที่กำหนดให้ส่วนราชการจะต้องมีการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปี โดยกำหนด
วิธีการจัดหาให้สอดคล้องกับภารกิจ เหมาะสมกับระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยมุ่งหวังให้มีการแข่งขันที่เป็นธรรม 
รวมถึงพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี             พ.ศ.2546 มาตรา 23 
กำหนดว่า การจัดซื้อจัดจ้างให้ส่วนราชการ ดำเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรมโดยพิจารณาประโยชน์และผลเสียทาง
สังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ราคาและประโยชน์ระยะยาวของส่วนราชการที่จะได้รับ ทั้งน้ี
เพื่อให้ส่วนราชการมีวิธีการจัดหาพัสดุให้เกิดความคุ้มค่า (Value or Money) ความโปร่งใส ความมีประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผลอันสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการบริหารราชการแผ่นดิน
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ประกาศ ของทางราชการที่เก่ียวข้อง และให้การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน จึงได้จัดทำแผนการจัดซื ้อจัดจ้างประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 

 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อให้การดำเนินงานด้านพัสดุของสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ

ประกาศ ของทางราชการท่ีเก่ียวข้อง 
2.2 เพ่ือให้การบริหารงานพัสดุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
2.3 เพ่ือให้มีแนวทางในการบริหารงานพัสดุท่ีชัดเจน ป้องกันการเกิดข้อผิดพลาด ลดภาระหรือความ 

ซ้ำซ้อนในการจัดหาพัสดุรวมถึงปัญหาอันเน่ืองมาจากการไม่เข้าใจในระเบียบปฏิบัติหรือช่วงเวลา ในการจัดหา 
พัสดุ 

2.4 เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชา สามารถตรวจสอบและรับทราบข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการจัดหาพัสดุ 
ทุกประเภท ของสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน 
 

3.วิธีดำเนินการ 
งานอำนวยการสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน ซึ่งรับผิดชอบงานพัสดุของหน่วยงาน ได้พิจารณา วิเคราะห์

ความต้องการพัสดุของทุกสายงาน ในสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน จากแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ2565 
จึงได้จัดทำแผนการจัดซ้ือจัดจ้างดังกล่าว โดยจำแนกรายจ่ายตามงบประมาณของสถานี 
ซ่ึงในแต่ละรายการประกอบด้วย วงเงินโดยประมาณ ช่ือโครงการ/รายการ ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะจัดซ้ือจัดจ้าง 
 

4.ระยะเวลา/.... 
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4. ระยะเวลาในการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 
 

ในการจัดหาพัสดุตามแผนจัดซ้ือจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กำหนดให้มีการจัดซ้ือจัดจ้าง 
ต้ังแต่ช่วงเดือน ตุลาคม 2564 – เดือน กันยายน 2565 
 

5.ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
5.1 การดำเนินงานด้านพัสดุสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน ถูกต้อง สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ 

ประกาศของทางราชการท่ีเก่ียวข้อง 
5.2 การบริหารงานพัสดุเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
5.3 การบริหารงานพัสดุมีความชัดเจน ป้องกันการเกิดข้อผิดพลาด ลดภาระหรือความซ้ำซ้อนในการ 

จัดหาพัสดุ รวมถึงปัญหาอันเน่ืองมาจากการไม่เข้าใจในระเบียบการปฏิบัติหรือช่วงเวลาในการจัดหาพัสดุ 
5.4 ผู้บังคับบัญชาสามารถตรวจสอบและรับทราบข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการจัดหา พัสดุทุกประเภทของสถานี

ตำรวจนครบาลพหลโยธิน ท้ังในรอบเดือน ไตรมาส หรือตลอดปีงบประมาณ 
 

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



 
 

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

แผนงาน  :  ยุทธศาสตร์ รักษาความสงบภายในประเทศ 
โครงการ  :  การบังคับใช้กฎหมาย อำนวยความยุติธรรม และบริการประชาชน 
กิจกรรม   :  การบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน 

 

ลำดับ โครงการ/แผนงาน ห้วงเวลาท่ีจะจัดซ้ือ

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 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ต.ค.64-ก.ย.65              
2 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดท่ีทำการ ต.ค.64-ก.ย.65              
3 ซ้ือวัสดุกระดาษถ่ายเอกสาร ต.ค.64-ก.ย.65              
4 ซ้ือวัสดุส่ิงพิมพ์ ต.ค.64-ก.ย.65              
5 ซ้ือวัสดุสำนักงาน ต.ค.64-ก.ย.65              
                
                
                

 
 
       
         พันตำรวจเอก   
                ( ประสพโชค  เอ่ียมพินิจ ) 
              ผู้กำกับการ สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน 
 
 
 



 
 
 
  

ลำดับ ช่ือโครงการ ระยะเวลาท่ีคาดว่า 
จะจัดซ้ือจัดจ้าง 

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 
หมายเหตุ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จำนวนเงิน ประเภท จำนวนเงิน 
1 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร  -โครงการบังคับใช้กฎหมาย 

อำนวยความยุติธรรม  
และบริการประชาชน 
-โครงการปฏิรูปตำรวจ 

109,140   จัดจ้างต่อเน่ืองรายเดิม 
2 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดท่ีทำการ  360,000   จัดจ้างต่อเน่ืองรายเดิม 
3 จ้างทำความสะอาดท่ีพักอาศัย(แฟลต)      
4 ซ้ือวัสดุกระดาษถ่ายเอกสาร  100,800   จัดซ้ือเดือนละ 1 คร้ัง 
5 ซ้ือวัสดุส่ิงพิมพ์      
6 ซ้ือวัสดุสำนักงาน  120,000   จัดซ้ือเดือนละ 1 คร้ัง 
7 ซ่อมแซมรถจักรยานยนต์สายตรวจ      
8 ปรับปรุงบำรุงซ่อมแซมแฟลตพักอาศัย      

 
 
         พันตำรวจเอก   
                ( ประสพโชค  เอ่ียมพินิจ ) 
               ผู้กำกับการ สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน 
 
 
 
 
 
 


