
 

 

 
 

พลาธิการ กองบริการ กรมการทหารช่าง 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาการพัสดุ ประจ าปี 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้าง หรือการจัดหาการพัสดุ ประจ าปี 2565 

 พธ.กบร.กช. ได้จัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ 2565 เพื่อเป็นข้อมูล

ประกอบกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินของหน่วยงำนของรัฐ ( Integrity and Transparency 

Assessment : ITA ) ท่ีก ำหนดให้ส่วนรำชกำรมีกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบปีท่ีผ่ำนมำ และน ำผล

วิเครำะห์ไปปรับปรุงพัฒนำกระบวนกำรปฏิบัติงำน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐที่ต้องแสดงถึงควำมโปร่งใส

ตรวจสอบได้ในกำรด ำเนินงำน เพื่อให้มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล เกิดควำมคุ้มค่ำ และเป็นประโยชน์ต่อภำครัฐ 

ตารางที่ 1 แสดงร้อยละของการจ าแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ 2565 

วิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง จ ำนวน (โครงกำร) คิดเป็นร้อยละ 

วิธีประกำศเชิญชวนท่ัวไป - - 

วิธีเฉพำะเจำะจง 129 100 

วิธีคัดเลือก - - 

วิธีประกำศเชิญชวนท่ัวไป 
(e-Market) 

- - 

 129 100 
 

จำกตำรำงที่ 1 (ตำรำงแสดงร้อยละของกำรจ ำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุ ประจ ำปีงบประมำณ 2565) 

ในปีงบประมำณ 2565 พธ.กบร.กช. ได้ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุ จ ำนวน 129 รำยกำร พบว่ำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุ 

ในปีงบประมำณ 2565 วิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงฯ ท่ีมีจ ำนวนโครงกำรมำกท่ีสุด คือ วิธีเฉพำะเจำะจง จ ำนวน 129 โครงกำร 

คิดเป็นร้อยละ 100 พธ.กบร.กช. ไม่มีกำรด ำเนินกรรมวิธี โดยวิธีอื่นเน่ืองจำกกำรจัดซื้อจัดจ้ำง วงเงินไม่เกิน 500,000.- 

โดยปฏิบัติตำมกฎกระทรวง ก ำหนดวงเงินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุโดยวิธีเฉพำะเจำะจง วงเงินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงท่ีไม่ท ำ

ข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในกำรแต่งต้ังผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 ลง 23 ส.ค. 60   ดังภำพท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

  แผนก พลำธิกำร กองบริกำร กรมกำรทหำรช่ำง            หน้ำท่ี 2 



 

- การจ าแนกงบประมาณตามวิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง 

 ในปีงบประมำณ 2565 พธ.กบร.กช. ได้ด ำเนินกำรจัดหำพัสดุโดยจ ำแนกงบประมำณตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง

พัสดุ ตำมตำรำงท่ี 2 ดังน้ี 

ตารางที่ 2 แสดงร้อยละงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ 2565 

วิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง จ ำนวน (โครงกำร) วงเงินงบประมำณ (บำท) คิดเป็นร้อยละ 

วิธีประกำศเชิญชวนท่ัวไป - - - 

วิธีเฉพำะเจำะจง 129 3,903,040 100 
วิธีคัดเลือก - - - 
วิธีประกำศเชิญชวนท่ัวไป 
(e-Market) 

- - - 

 129 3,903,040 100 
 

จำกตำรำงท่ี 2 กำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุ ประจ ำปีงบประมำณ 2565 พธ.กบร.กช. ใช้งบประมำณในกำรจัดซื้อ

จัดจ้ำงพัสดุ จ ำนวน 3.90 ล้ำนบำท พบว่ำงบประมำณท่ีใช้ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุ ในปีงบประมำณ 2565 ด้วยวิธี

เฉพำะเจำะจง มีวงเงินสูงสุด เป็นเงินจ ำนวน 3.90 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 100 พธ.กบร.กช. ไม่มีกำรด ำเนินกรรมวิธี 

โดยวิธีอื่นเน่ืองจำกกำรจัดซื้อจัดจ้ำง วงเงินไม่เกิน 500,000. - โดยปฏิบัติตำมกฎกระทรวง ก ำหนดวงเงินกำรจัดซื้อ

จัดจ้ำงพัสดุโดยวิธีเฉพำะเจำะจง วงเงินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงท่ีไม่ท ำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในกำร

แต่งต้ังผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 ลง 23 ส.ค. 60 ดังภำพท่ี 2 

 

  แผนก พลำธิกำร กองบริกำร กรมกำรทหำรช่ำง            หน้ำท่ี 3 

ภาพที่ 1 ร้อยละของวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ 2565

วธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไป

วธีิเฉพาะเจาะจง

วธีิคดัเลือก

วธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไป (e-Market)



ภาพที่ 2 ร้อยละของงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ในปีงบประมาณ 2565 

 

** พธ.กบร.กช. ( ไม่มี ) การจัดหาพัสดุที่เป็นงานเช่าและงานต่อเนื่อง ** 

 ปัญหาอุปสรรค/ข้อจ ากัดและแนวทางแก้ไข ประจ าปี 2565   

กบร.กช. โดย พธ.กบร.กช. ได้ด ำเนินกำรจัดหำพัสดุให้เป็นไปตำมระเบียบโดยมีกระบวนกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำม

ข้ันตอนที่ก ำหนดไว้ ซึ่งในกำรด ำเนินกำรจัดหำพัสดุประสบปัญหำในทำงปฏิบัติงำน จ ำแนกเป็นประเด็น ดังน้ี 

 ปัญหาอุปสรรค 

1. จ ำนวนโครงกำรกำรจัดหำพัสดุมีจ ำนวนมำกและปฏิบัติงำนตำมวงรอบงบประมำณ อำจส่งผลให้เกิดควำมเสี่ยง

ที่จะเกิดข้อผิดพลำดในกำรปฏิบัติงำนได้ 

2. รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของพัสดุบำงรำยกำรอำจมีควำมไม่ชัดเจน และไม่ทันสมัย 

     แนวทางปรับปรุงแก้ไข 

1. มีกำรอบรมควำมรู้เกี่ยวกับกำรจัดหำพัสดุตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครั ฐ 

พ.ศ.2560 แก่เจ้ำหน้ำท่ีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนกำรจัดหำพัสดุเพ่ือเป็นกำรปูพ้ืนฐำนควำมรู้ และเสริมสร้ำงควำมรู้

ควำมเข้ำใจในกระบวนกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดหำพัสดุ อันจะส่งผลให้กำรจัดซื้อจัดจ้ำงมีประสิทธิภำพมำกข้ึน 

2. มีกำรจัดอบรมวิธีในกำรจัดท ำขอบเขตของงำน (TOR) หรือรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ กำรบริหำรสัญญำและ

กำรบริหำรพัสดุแก่เจ้ำหน้ำที่พัสดุและผู้เกี่ยวข้องในกำรจัดท ำขอบเขตของงำนหรือรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ 

3. ปรับปรุงระบบงำนแบบเบ็ดเสร็จส ำหรับกำรปฏิรูปกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ของ พธ.กบร.กช. และทบทวนกระบวนกำร

ในกำรใช้งำนให้มีควำมครอบคลุม ครบถ้วนและสมบูรณ์ 

4. ติดตำมและเน้นย้ ำให้ส่วนงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงให้เป็นไปตำมแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

 

  แผนก พลำธิกำร กองบริกำร กรมกำรทหำรช่ำง            หน้ำท่ี 4 
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