รายงานการว ิเคราะห์ผลการจัดซือ
้ จัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา

สานั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจังหวัด พะเยา ได้ จัดทารายงานการว เิ คราะห์ ผ ลการจัด ซื้อจัด จ้าง ประจาปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่ อแสดงให้ เห็ นว่า ในรอบปี ที่ผ่ านมา มี ผลการด าเนิ นงานการจัดซื้ อจัดจ้างจาแนก
ตามว ธิ ีก ารจัด ซื้ อ จัด จ้า งเป็ น อย่ า งไร เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตามการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่งใส ในการ

ด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานของรัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่ ก าหนดให้ ส่ ว น
ราชการได้นาผลการว ิเคราะห์ไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน
1. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ตารางสรุปผลการจัดซือ
้ จัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564)
งบประมาณทีไ่ ด้รบ
ั จัดสรร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(จานวนทั้งสิ้น

บาท)

ว ิธีการจัดซือ
้

จานวน

คิดเป็น

งบประมาณ

คิดเป็น

งบประมาณ

งบประมาณ

ดาเนินการ

จัดจ้าง

(ครัง้ )

ร้อยละ

ทีไ่ ด้รบ
ั จัดสรร

ร้อยละ

ที่ใช้ไป (บาท)

คงเหลือ

เสร็จสิ้น

(บาท)

(ร้อยละ)

เฉพาะเจาะจง

240

100

1,879,320.97

100

1,879,320.97

-

100

ประกวดราคา

1

100

800,000.00

100

800,000.00

-

100

รวมทัง้ สิ้น

241

100

2,679,320.97

100

2,679,320.97

-

100

จากตาราง จะเห็นได้ว่า งบประมาณทีไ่ ด้รบ
ั จัดสรร ในภาพรวมทีใ่ ช้ในการจัดซื้อจัดจ้างของสานั กงาน
พั ฒ นาชุ ม ชนจังหวัด พะเยา จานวน 2,679,320.97 บาท พบว่ า เป็ น จัด ซื้อ จัด จ้าง โดยว ิธีเฉพาะเจาะจง
จ านวน 240 ครัง้ เป็ น เง น
ิ ทั้ ง สิ้ น 1,87 9,320.97 บาท คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 100 และว ธิ ี ป ระกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ จานวน 1 ครัง้ เป็นเง ิน 800,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 100
2. การว ิเคราะห์ ความเสี่ ยง

การจัดซื้อจัดจ้างทีม
่ ีความเสี่ยง คือ การจัดซือ
้ จัดจ้างทีม
่ ีความจาเป็นเร่งด่วน กระชัน
้ ชิด ส่งผลให้เกิ ด

ความเสี่ยงทีจ
่ ะเกิ ดข้อผิดพลาดในการดาเนิ นการจัดซื้อจัดจ้าง และยังส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของกิจกรรม
ในแต่ละโครงการทีไ่ ด้กาหนดไว้
3. ปัญหาอุ ปสรรคหร ือข้อจากั ด

การดาเนิ นการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีมีความจาเป็นเร่งด่วน ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาด

ในการดาเนินการจัดซือ
้ จัดจ้าง

4. ข้ อ เสนอแนะหร ือแนวทางในการปรับ ปรุ ง การด าเนิ นงานด้ า นการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งในปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2564

เจ้าหน้ าที่พัส ดุ ต้องศึ กษาและปฏิบัติ หน้ าที่ให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อ จัดจ้างและการ

บร ิหารพั สดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และข้อบัญญัติหร ือข้อกาหนดใดๆ
ทีเ่ กี่ยวข้อง โดยละเอียด ถี่ถ้วน เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน

