
 
งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 

 
 
 
 
 

รายงานวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจาง 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 

 
 

ความมุงหมาย (Purpose)  
 

   ใหบริการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ อยางเพียงพอ ทันเวลา พัสดุมีคุณภาพไดมาตรฐาน  
 

ขอบเขตบริการ (Scope of service) 
 

1. ดําเนินการจัดหาพัสดุเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ สํานัก/กอง/ฝาย ในการใหบริการ 

ประชาชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ไดตรงตามเปาหมายและวัตถุประสงค ถูกตอง ครบถวน ทันเวลา 

2. จัดทําทะเบียนควบคุมและบํารุงรักษาพัสดุ เพ่ือสนับสนุนงานบริการงานบริการ 

ประชาชน อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. บริหารสัญญาอยางมีประสิทธิภาพ สวนราชการไดประโยชน พัสดุไดรบัการบํารุงรักษา 

  ๔. บํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑของทางราชการใหสามารถใชงานไดอยางเต็ม

ประสิทธิภาพ จําหนายพัสดุที่ชํารุดหรือไมจําเปนสําหรับการใชงาน 
 

ประเด็นคุณภาพที่สําคัญ (Key Quality Issues) 
 

1. ผูรับบริการไดรับพัสดุที่มีคุณภาพ  ตรงตามความตองการ 

2. จัดทําแผนการจัดซื้อพัสดุท่ีมีประสิทธิภาพ 

3. การควบคุมและจําหนายที่มีประสิทธิภาพ 
 

 

 

ความตองการของผูรับผลงานสําคัญ 
 

 

ผูรับผลงาน 
 

ความตองการ 
 

สํานัก/กอง/ฝาย 
องคการบริหารสวนตําบล 

หนองตะไก 

จัดหาพัสดุไดทันตามความตองการ  
พัสดุที่จัดหามีคุณภาพ ไดมาตรฐาน 

บริหารสัญญาใหเปนไปตามเงื่อนไขและขอกําหนดในสัญญา 

บํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินของทางราชการใหใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 



 
งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 

-๒- 
 

 

 สวนที่ ๑ ความทาทายและความเสี่ยงที่สําคัญ 
 

กลุม/ประเภท

ผูรับบริการ 
ความทาทายและความเสี่ยงที่สําคัญ 

องคการบริหารสวน

ตําบลหนองตะไก 

ความทาทาย 

1. จัดซื้อตามแผน ความจําเปนเรงดวน ถูกตอง ครบถวน ทันเวลา 

2. การจัดซื้อพัสดุท่ีมีคุณภาพและตรงตามความตองการของผูใชบริการ 

3. ความถูกตอง ครบถวน เปนปจจุบันของทะเบียนครภุัณฑ 

4. การบริหารสัญญา ใหคูสัญญาปฏิบัติตามสัญญา ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

5. มีการจําหนายครุภัณฑที่มีการชํารุด อยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันเวลา 

ความเสี่ยงสําคัญ 

การจัดซ้ือ/จัดจาง 

     1.  จัดซื้อพัสดุลาชา ไมทันเวลาตามความตองการของผูรับบริการ 

     2.  เสี่ยงตอการถูกรองเรียน 

การตรวจรับพสัดุ 

๑. พัสดุไมถูกตอง ครบถวนไดคุณภาพ ตามที่ตกลงในเงื่อนไขการซื้อ/จาง 

๒. คณะกรรมการตรวจรับติดภารกิจ ตรวจรับลาชา เสี่ยงตอการผิดระเบียบ 

 
 

 สวนที่ ๒ ศักยภาพและขอจํากัดในดาน ผูปฏิบัติงาน  
 

ศักยภาพในดาน ผูปฏิบัติงาน เครื่องมือ เทคโนโลยี ขอจํากัดในดาน ผูปฏิบัติงาน เครื่องมือ เทคโนโลยี 

อัตรากําลังผูปฏิบัติงาน 

1. นักวิชาการพัสดุ                      ๑ อัตรา 

2. ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ                   ๑ อัตรา 

 

เครื่องมือ 

 ๑. คอมพิวเตอร                      จํานวน  3 เครื่อง 

 ๒. เครื่องพิมพคอมพิวเตอร        จํานวน  1 เครื่อง 
 

 
 

   อัตรากําลังมีไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน เนื่องจากการ
ดําเนินการจัดซื้อจัดจางมีจํานวนมากและการปฏิบัติงาน
อยางมีประสิทธิภาพมีความจําเปนจะตองบริหารสัญญา
ภายหลังจากการจัดซื้อจัดจางและการควบคุมลงทะเบียน
วัสดุและครุภัณฑ ตลอดจนการบํารุงรักษาและจําหนาย
พัสดุ  

 



 
งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 

-๓- 
 
 

สวนที่ ๓ รายงานวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ผลการปฏิบัติงานดานการจัดหาพัสดุประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่งานทะเบียน
ทรัพยสินและพัสดุ องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไกไดดําเนินการ  
 

การจัดหาพัสดุดวยเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๕ 
 

ตารางที่ 1 แสดงจํานวนการจัดซื้อจัดจาง จําแนกตามวิธีการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

 

ประเภท 

 

วิธีการจัดซื้อจัดจาง 

การจัดหา 
 

จํานวนโครงการ 
 

วิธีประกาศเชิญชวน 
 

วิธีคัดเลือก 
 

วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

การจัดซื้อ 125   125 
การจัดจาง 117   117 
การเชา 1   1 

จางที่ปรึกษษ 1   1 
รวม 244   244 

 

  ในปงบประมาณ พ.ศ. 25๖5 องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก ไดดําเนินการจัดซื้อจัด
จางตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้งสิ้น จํานวน 244 โครงการ ซึ่ง
เปนการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีเฉพาะเจาะจงมั้งหมด จํานวน 244 โครงการ  
  จากตารางจะเห็นไดวา การจัดหาพัสดุประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25๖5 เปนการจัดหาพัสดุ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจงท้ังหมด ซึ่งเปนการดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริการพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 56 (2) (ข) เนื่องจากการจัดซื้อจัดจางพัสดุที่มีการผลิต จําหนาย กอสราง หรือ
ใหบริการท่ัวไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจางครั้งหนึ่งไมเกินวงเงินตามที่กําหนดในกฎกระทรวง กําหนด
วงเงินการจัดซื้อจัดจางพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจางที่ไมทําขอตกลงเปนหนังสือ 

 



 
งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 

-๔- 
 
ตารางที่ ๒ แสดงผลการลงทะเบียนควบคุมครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง จําแนกตามประเภท 
 

ประเภท ผลการดําเนินการ 
  

จํานวนรายการ 
 

ยังไมลงทะเบียน 
 

อยูระหวางดําเนินการ 
 

ลงทะเบียนแลวเสร็จ 

ครุภัณฑ 77 ๐ ๐ 77 
ที่ดินและสิ่งกอสราง 33 ๐ ๐ 33 

รวม 110 ๐ ๐ 110 
 

  ในปงบประมาณ พ.ศ. 25๖5 องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก ไดดําเนินการจัดซื้อจัด
จาง รายการครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสรางจํานวนท้ังสิ้น จํานวน 110 รายการ ซึ่งเปนการจัดซื้อครุภัณฑ 
จํานวนทั้งสิ้น 77 รายการ  
  จากตารางจะเห็นไดวา งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุไดดําเนินการจัดหาครุภัณฑที่ดินและ
สิ่งกอสราง โดยไดดําเนินการจัดทําทะเบียนคุมครภุัณฑไดแลวเสร็จในปงบประมาณ พ.ศ. 25๖5 ไดทันทั้งหมด 
คิดเปนรอยละรอย  
 

ตารางที่ ๓ แสดงผลการสงคืนหลักประกันสัญญาใหผูขายผูรับจาง จําแนกตามประเภทของสัญญา 
 

วิธีการ จํานวน
โครงการ 

ผลการดําเนินการ 
จัดหา ยังไมสงคืน สงคนืลาชา สงคืนทันตามกําหนด 

การจัดซื้อ ๑ ๐ ๐ ๑ 
การจัดจาง 42 ๐ ๐ 42 

รวม 43 ๐ ๐ 43 
   

จากตารางจะเห็นไดวา งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ กองคลัง องคการบริหารสวนตําบล 
หนองตะไก สามารถดําเนินการคืนหลักประกันสัญญาไดทันตามกําหนดทั้งสิ้นจํานวน 43 รายการ ซึ่งคิดเปน
รอยละรอยของหลักประกันสัญญา ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ใหดําเนินการคืนหลักประกันสัญญาภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่สิ้นสุดภาระผูกพัน โดย
งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ สามารถดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับรองผลงาน และคืน
หลักประกันสัญญาตามระเบียบฯ ไดทันคิดเปนรอยละ ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 

-๕- 
 

 

การวิเคราะหปญหาการจัดซื้อจัดจาง 

 
 

สาเหตุของปญหา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  การจัดหาพัสดุมีกระบวนการดําเนินงานตามระเบียบหลายขั้นตอน ซึ่งมีความตอเนื่องเปน
วงจร มักประสบปญหาในทางปฏิบัติเสมอ อันไดแกความลาชาในการจัดทําเอกสาร ตามขั้นตอนตางๆ  เปนตน 
สาเหตุสําคัญของการเกิดปญหาความลาชา ในการจัดหาพัสดุและสงผลใหการจัดซื้อจัดจางไมเปนไปตามแผน  
สามารถสรุปได ๒ สาเหตุ ดังนี้ 
 

1. หนวยงานขอดําเนินการปลายปงบประมาณ 
หนวยงานที่ไดรับอนุมัติใหดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ขออนุมัติดําเนินการจัดหา 

พัสดุในระยะเวลากระชัน้ชิด ซึ่งใกลสิ้นสุดปงบประมาณ สงผลใหการดําเนินการจัดซื้อจัดจางเรงดวน มีปริมาณ
งานมาก สงผลใหการดําเนินการลาชา 

2. หนวยงานดําเนินการจัดซื้อโดยไมไดวางแผน 
เนื่องจากหนวยงานจะดําเนินการขออนุมัติจัดหาพัสดุ โดยไมมีแผนการใชพัสดุและ 

เปนการจัดหาที่มีความถี่สูง ซึ่งเปนการจัดหาวงเงินเล็กนอย สงผลใหงานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุมีปริมาณ
งานมากเกินความจําเปน 
 
 

 

 



 
งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 

-๖- 

 

วิเคราะหปญหาการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

วิเคราะหสภาพปญหาดวย SWOT Analysis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนพัฒนา 
 
 แผนพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจาง ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีจํานวน ๓ แนวทาง ดังนี ้

1. วางแผนการจัดซื้อจัดจาง ตั้งแตตนปงบประมาณ เพื่อวางแผนรองรับงานเรงดวนใหเกิด 
ประสิทธิภาพ และสามารถจัดหาไดทัน 

2. แจงแผนการจัดซื้อ/จัดจาง บูรณาการรวมกับสํานัก/กอง/ฝาย ตางๆ เพื่อแกไขปญหา 
และเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน  

3. สงเจาหนาที่เขาอบรม ประชุม ขอหนวยงานตางๆ เพ่ือเพิ่มพูนทักษะความรู ความสามารถ 
ของเจาหนาท่ี 

Strengths (จุดแข็ง) 
 

Threats (อุปสรรค) 
 

Opportunities (โอกาส) 
 

Weaknesses (จุดออน) 
 

-0มีการศึกษาระเบียบและขอกฎหมาย 
-0เขารวมอบรมอยางสม่ําเสมอ  
 

-  ปริมาณงานจํานวนมาก 
- การเปลี่ยนแปลงงบประมาณกลางป 
 

-0พัฒนาแผนการจัดซื้อจัดจาง 
- กําหนดใหดําเนินการตามแผน 
 

-0การจัดหาพัสดุจํานวนมากเกินความจําเปน 
-  เจาหนาที่มีไมเพียงพอ 
 


