
                                   บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   บก.น.๕             โทร. ๐2-332-2361 

ที ่  ๐๐๑๕.(บก.น.๕)9/-               วันที่     14    ตุลาคม   ๒๕64 
เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจําปีงบประมาณ 2564  
เรียน ผกก.สน.พระโขนง 
 

ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
กําหนดให้ส่วนราชการต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายแต่ละปี รายการเกี่ยวกับ
การจัดซื ้อจัดจ้างและสัญญาใด ๆ ที ่มีการอนุมัติให้จัดซื ้อจัดจ้างแล้ว ให้ประชาชนสามารถขอดูหรือ
ตรวจสอบได้ณ สถานที่ทําการของส่วนราชการ ระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการ สอดคล้องกับ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ที่เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐถือปฏิบัติและดําเนินการตาม
ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กําหนดให้ข้อมูลข่าวสาร ตามเกณฑ์มาตรฐานความ
โปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ โดยหน่วยงาน ต้อง
จัดทําและสรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เสนอผู้บริหารของหน่วยงานรับทราบ และ
สํานักงานตํารวจแห่งชาติได้ทําบันทึกข้อตกลงร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการป้องกันแปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ในการดําเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity andTransparency Assessment :ITA) ซึ่งเป็นการประเมิน
เพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน โดยกําหนดให้หน่วยงานมีการ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณที่ผ่านมาเพ่ือนําผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างใน
ปีงบประมาณถัดไปให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด นั้น 

ฝ่ายอํานวยการ ได้จัดทําข้อมูลรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
และนํามาสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา ตามโครงการประเมินคุณธรรมและ ความ  
โปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment :ITA) ของ 
สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตาม เอกสาร 
แนบ 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ   
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ต.อ. 
( วชิรากรณ์  วงศ์บุญ) 

ผกก.สน.พระโขนง 



 
ประกาศสถานีตำรวจนครบาลพระโขนง 

เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจําปีงบประมาณ 2564 
-------------------------------- 

 
ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที ่ดี พ.ศ. 254 6

กําหนดให้ส่วนราชการต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายแต่ละปี รายการเกี่ยวกับการ 
จัดซื้อจัดจ้างและสัญญาใด ๆ ที่มีการอนุมัติให้จัดซื้อจัดจ้างแล้ว ให้ประชาชนสามารถขอดูหรือตรวจสอบได้ ณ 
สถานที่ทําการของส่วนราชการ ระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการ สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ที่เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐถือปฏิบัติและดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการ 
ข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กําหนดให้ข้อมูลข่าวสาร ตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสของหน่วยงานของ 
รัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ โดยหน่วยงาน ต้องจัดทําและสรุปผลการ
ดําเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เสนอผู้บริหารของหน่วยงานรับทราบ และสํานักงานตํารวจแห่งชาติได้ทํา 
บันทึกข้อตกลงร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการป้องกันแปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ใน 
การดําเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment :ITA) ซึ ่งเป็นการประเมินเพื ่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสใน การ
ดําเนินงานของหน่วยงาน โดยกําหนดให้หน่วยงานมีการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณที่ผ่านมา 
เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทางราชการของประชาชน รวมทั้งเป็นกลไกที่สําคัญในการ
ผลักดันให้เกิดกระบวนการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐ ที่นําไปสู่การบริหารราชการที่มีความโปร่งใส อันเป็น
ปัจจัยหลักของการบริหารราชการแผ่นดิน 

สถานีตํารวจนครบาลพระโขนง จึงได้จัดทํารายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือนําผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณถัดไปให้
เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อทางราชการ 
 

ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ต.อ. 
( วชิรากรณ์  วงศ์บุญ) 

ผกก.สน.พระโขนง 



 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 

งบประมาณ 2564 
สถานีตำรวจนครบาลพระโขนง 

 
 

ในปีงบประมาณ 2564 สถานีตํารวจนครบาลพระโขนง ได้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ 
ประจําปี โดยได้ดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
กฎกระทรวง ระเบียบการคลังว่าด้วยการจัดซื ้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  และ
หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องทุกฉบับ รวมถึงการจัดทําในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) 
ซึ่งสถานีตํารวจนครบาลพระโขนง สามารถบริหารแผนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถ 
ขับเคลื่อนการทํางานในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถตอบสนองกรอบการ 
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครฐั(Inegrityand Transparency 
Assessment : ITA)   
 

สถานีตํารวจนครบาลพระโขนง  ได้ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจําปี 
งบประมาณ 2564 ( 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 ) เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

 
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

ผลการดำเนินการ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

จำนวนรายการ ร้อยละ จำนวนเงินซื้อ/จ้าง ร้อยละ 

วิธีเฉพาะเจาะจง 52 100 2,230,336.50 100 
วิธีคัดเลือก - - - - 

วิธีประกาศเชิฐชวน
ประชาชนทั่วไป 

-  - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปัญหาและอุปสรรคในประบวนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
1. การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างบางรายการ ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนดในแผนงาน เนื่องจากได้รับ 
ผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า-2019 (โควิด-19) 
2. ระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บางกรณีต้องศึกษาทําความเข้าใจให้ชัดเจนจึงจะสามารถถือปฏิบัติ 
ไดถู้กต้อง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการจัดทําเอกสารและต้องแก้ไขหลายครั้ง เป็นเหตุให้ต้องล่าช้ากว่าที่ ควรจะเป็น 
3. ในการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยต้องดําเนินการวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) มีการใช้ระบบ 
เครือข่ายสารสนเทศของ กรมบัญชีกลาง บางครั้งไม่สามารถเชื่อมต่อเข้าระบบได้ เป็นสาเหตุหนึ่งของความ
ล่าช้า 
ในการ ดําเนินงาน 
4. ระบบการจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ มีการเปลี่ยนระบบการใช้งาน เพ่ือให้สอดคล้องกับ 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานในระบบ e-GP 
ต้องศึกษากระบวนการ ขั้นตอนการทํางานใหม่ ซึ่งมีขั้นตอนการทํางานเพิ่มขึ้น ทําให้การปฏิบัติงานยุ่งยาก 
ซับซ้อน จึงส่งผลให้การปฏิบัติงานได้ช้าลง ไม่คล่องตัว 
5. การจัดหาพัสดุหลายโครงการที่เกิดความล่าช้า เนื่องจากมีการกําหนดขอบเขตงานที่ปรับเปลี่ยนไปเจ้าหน้าที่
ยังไม่มีความชํานาญ จึงต้องใช้เวลาในการปรับปรุงแก้ไขรายละเอียด เพ่ือให้การดําเนินการ เกี่ยวกับงาน 
พัสดุมีความถูกต้อง คุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
6. การจัดทําขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างจ้าง (TOR) ใช้ 
ระยะเวลาดําเนินการค่อนข้างนาน ทําให้ไม่เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่กําหนดไว้ 
 
ข้อเสนอแนะการพัฒนาปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
1. เจ้าหน้าที่ผู้ดําเนินการเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างต้องศึกษา ทําความเข้าใจกับ ระเบียบ ข้อกฎหมาย 
ที่ เกี่ยวข้องให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ หรือเข้ารับการอบรมเม่ือมีโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง 
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องแก้ไขระบบเครือข่ายที่อาจเป็นปัญหา อุปสรรค ต่อการปฏิบัติงานให้ 
สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างทุกข้ันตอน ต้องวางแผนและหาทางแก้ไขปัญหาให้สามารถ 
ดําเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง แม้ในภาวะวิกกฤต 
4. ขาดแคลนกําลังพลที่จะมาปฏิบัติหน้าที่ทางด้านงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 













 


