รายงานการกากับติดตามการดาเนินงาน ตามแผนปฏิบตั ิราชการของจังหวัดอุทยั ธานี
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน

1) การกากับติดตามงานฯ
(1) จังหวัดอุทยั ธานีได้รบั การจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี ของจังหวัด ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามเป้ าหมายการพัฒนา “เมืองท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ เกษตรปลอดภัย สังคมอุทยั ผาสุก” ในประเด็นการ
พัฒนาด้านการเกษตร การท่องเทีย่ ว สังคม และสิง่ แวดล ้อม มุง่ เน้นผลผลิตการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาด้านสังคม และ
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล ้อม จานวน 18 โครงการ 1 รายการ จานวนเงิน 196,892,800 บาท
ประกอบด้วย
- งบดาเนินงาน 14,575,900 บาท (ร้อยละ 7.40 )
- งบลงทุน 173,316,900 บาท (ร้อยละ 88.03 )
- งบรายจ่ายอืน่ 9,000,000 บาท (ร้อยละ 4.57 )
(2) จังหวัด
อุทยั ธานีกาหนดมาตรการเร่งรัดการดาเนินโครงการและการเบิกจ่าย ในปี งบประมาณ

พ.ศ. 2564 เช่น
(1) ว่าราชการจังหวัดอุทยั ธานีกาหนดเป็ นวาระทีส่ าคัญในการปฏิบตั งิ านของจังหวัด ทีท่ กุ หน่วยงานต้องให้
ความสาคัญในการจัดทาแผนงานโครงการเพือ่ ให้เกิดการพัฒนา/แก้ไขปัญหาในพื้นทีอ่ ย่างไรเพือ่ ให้สอดคล ้องกับนโยบายของรัฐบาล
และความต้องการของประชาชน และขับเคลือ่ นการทางานให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ยึดพื้นทีเ่ ป็ นหลักในการ
ทางาน (Area-baseDevelopmentApproach)
(2) ประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณฯ เป็ นตัวชี้วดั การทางานในการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตั ริ าชการของจังหวัด (ประเมินจังหวัด / ประเมินผูบ้ ริหารของจังหวัด) และกรอบการจัดสรร
งบประมาณฯ ในปี ถดั ไป
(3) จังหวัดอุทยั ธานีประชุมหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง เพือ่ ถอดบทเรียนการทางานในปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
ทีผ่ ่านมา และมอบนโยบายแนวทางในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 เช่น
- ให้ถอื ปฏิบตั กิ ฎหมาย และระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด
- เตรียมการจัดซื้อจัดจ้างฯ แบบแปลน ประมาณการราคาค่าใช้จ่าย พื้นทีด่ าเนินการ และความพร้อม
ของหน่วยงาน /บุคลากรทีเ่ กี่ยวข้อง
- กาหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2564 เพือ่ รักษาแรงขับเคลือ่ นการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจจากการใช้จ่ายและแผนการลงทุนภาครัฐ ตามเป้ าหมายทีก่ าหนด ทุกแผนงาน /โครงการของงบลงทุน ตาม
แผนงานยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการ ต้องก่อหนี้ผูกพันให้แล ้วเสร็จตามกาหนด และการบริหารกรณีมเี งินเหลือจ่ายในการ
ดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้างฯ

-2- ดาเนินการตามแผนงาน / โครงการ ให้เป็ นไปตามแผนการดาเนินงาน และแผนการใช้จ่าย
งบประมาณฯ และให้แล ้วเสร็จภายในปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2564) กันเงินไว้เบิกเหลือ่ มปี ให้นอ้ ยทีส่ ุด หรือไม่มี
การกันเงินไว้เบิกเหลือ่ มปี
- แต่งตัง้ คณะกรรมการกากับ และติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัด ลงพื้นทีต่ ดิ ตาม
โครงการ และจัดประชุมเร่งรัดการทางานรายหน่วยงาน และประชุม เร่งรัดติดตามฯ เป็ นประจาทุกสัปดาห์เพือ่ แก้ไขปัญหา และ
อุปสรรคในการทางานฯ
- การรายงานผลความคืบหน้า / ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข ปัญหาฯ ในทีป่ ระชุมคณะ
กรมการจังหวัด/หัวหน้าส่วนราชการในทุกเดือน การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอุทยั ธานี
(ก.บ.จ. อน.) คณะกรรมการขับเคลือ่ นไทยไปด้วยกัน ระดับจังหวัด เป็ นต้น
- จัดตัง้ ศูนย์ให้คาปรึกษา และให้คาแนะนาในการปฏิบตั งิ านฯ ให้กบั หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง โดยการ
บูรณาการความร่วมมือของสานักงานคลังจังหวัดอุทยั ธานี สานักงานจังหวัดอุทยั ธานี สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
อุทยั ธานี และหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดอุทยั ธานีและสานักงานจังหวัดอุทยั ธานีได้มกี ารมอบหมายเจ้าหน้าทีท่ ร่ี บั ผิดชอบในการ
กากับเร่งรัดติดตามการดาเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี ของจังหวัด เป็ นรายหน่วยงาน
- ให้ความสาคัญกับการพัฒนาบุคลากรทีเ่ กี่ยวข้อง เพือ่ นามาปรับใช้ในการทางาน การปรับปรุง
แผนพัฒนาจังหวัด และแผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี ของจังหวัด กลุม่ จังหวัด และแหล่งงบประมาณต่าง ๆ เพือ่ ให้เกิดการพัฒนา
ในมิตติ ่าง ๆ
- สานักงานจังหวัดอุทยั ธานี โดยกลุม่ งานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพือ่ การพัฒนาจังหวัดได้มกี ารมอบหมาย
เจ้าหน้าทีท่ ร่ี บั ผิดชอบในการกากับเร่งรัดติดตามการดาเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี ของจังหวัด
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็ นรายหน่วยงาน ประกอบด้วย
ที่

ชื่อ – สกุล

1

นางสาวอัญชลี นาคยา

2

นางสาวณัสณันท์ สาหร่ายทอง

3

นายวิทวัฒชัย แสงศิริ

ตาแหน่ ง
ผอ. กลุม่ งานยุทธศาสตร์และข้อมูล
เพือ่ การพัฒนาจังหวัด
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ

หน่ วยงานที่รบั ผิดชอบ

- สานักงานโยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดอุทยั ธานี
- สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
อุทยั ธานี
- สานักงานพาณิชย์จงั หวัด
อุทยั ธานี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ - แขวงทางหลวงอุทยั ธานี
- แขวงทางหลวงชนบทอุทยั ธานี

หมายเหตุ

-3ที่

ชื่อ – สกุล

4

ตาแหน่ ง

หน่ วยงานที่รบั ผิดชอบ

นางสาววิชดุ า อ่อนสิงห์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบตั กิ าร

5

นางสาวณัฐชนา เพ็ญสุข

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบตั กิ าร

6

นายวิวฒั น์ ทวิทา

เจ้าหน้าทีว่ เิ คราะห์นโยบายและแผน

7

นายศุขธนันพัชณ์ สวนบ่อแร่

เจ้าหน้าทีว่ เิ คราะห์นโยบายและแผน

- โครงการชลประทานอุทยั ธานี
โครงการส่งนา้ และบารุงรักษา
ทับเสลา
- สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
อุทยั ธานี
- หน่วยงานกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
- สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
อุทยั ธานี
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
อุทยั ธานี

หมายเหตุ

- การติดตามงานในพื้นทีข่ องผูว้ า่ ราชการจังหวัดอุทยั ธานี รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดอุทยั ธานี
หัวหน้าส่วนราชกาทีเ่ กี่ยวข้อง ตลอดจนผูต้ รวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี ผูต้ รวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการ
ที่ 18 คณธกรรมการขับเคลือ่ นไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุทยั ธานี เป็ นต้น เพือ่ ติดตาม
ความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรคในการทางาน และพิจารณาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
- การติดตามผลการเบิกจ่าย และการจัดลาดับการเบิกจ่ายของจังหวัด / กลุม่ จังหวัด จากระบบการ
บริหารการเงินภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์GFMIS)
(
ของกรมบัญชีกลางทุกสัปดาห์ เพือ่ เป็ นข้อมูลในการรายงานผูบ้ ริหารของจังหวัด
และปรับใช้ประโยชน์ในส่วนทีเ่ กี่ยวข้อง และการรายงานความคืบหน้าผลการดาเนินงาน เพือ่ กระบวนการมีสว่ นร่วมของ
ทุกภาคส่วน “ ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมแก้ไข และร่วมตรวจสอบ ” ตามหลักธรรมาภิบาล ผ่านช่องทางเว็บไซด์จงั หวัด
www.uthaithani.go.th เป็ นต้น

-5(2) ผลการติดตามการดาเนินงานและการใช้จา่ ยงบประมาณฯ ตามแผนปฏิบตั ิราชการประจาปี ของจังหวัด
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดอุทยั ธานี
2.1 การรายงานการตรวจติดตามประเมินผลการดาเนิ นการตามมาตรา 34 แห่งพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่
1/2564 กลุ่มจังหวัดภาคเหนื อตอนล่าง 2 จังหวัดอุทยั ธานี งบประมาณตามแผนปฏิบตั ิราชการประจาปี พ.ศ.2564
จังหวัดอุทยั ธานี (รอบที่ 1 ข้อมูล ณ วันที่ 31มีนาคม 2564)

ในปี ๒๕๖4
ได้รบั อนุ มตั ิ
แล้วเสร็จ
ระหว่าง
ดาเนิ นการ
ยังไม่เบิกจ่าย
(อยู่ระหว่าง
ตรวจรับ/ส่งเบิก)
ยังไม่
ดาเนิ นการ
คาดว่าไม่สามารถ
ดาเนิ นการแล้วเสร็จใน
ปี งบประมาณ
พ.ศ.2564 (เหลื่อมปี )

รวมทัง้ หมด 20 โครงการ 1 กิจกรรม

รวมงบประมาณทัง้ หมดจานวน 196,892,800 บาท

จานวน - โครงการ – กิจกรรม

จานวนงบประมาณ 17,046,852 บาท

จานวน 20 โครงการ 1 กิจกรรม

จานวนงบประมาณ 179,845,948 บาท

จานวน – โครงการ - กิจกรรม

จานวนงบประมาณ - บาท

จานวน – โครงการ -กิจกรรม

จานวนงบประมาณ - บาท

จานวน – โครงการ - กิจกรรม

จานวนงบประมาณ - บาท

2.2 จังหวัดอุทยั ธานีได้รายงานผล การดาเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณฯ ตามแผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี ของ
จังหวัด ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ให้กระทรวงมหาดไทย ตาม แบบรายงานการตรวจติดตามประเมินผลการดาเนินการ
ตามมาตรา 34 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุม่ จังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.
2564 รอบที่ 1/2564 จังหวัดอุทยั ธานีให้กระทรวงมหาดไทยตามระยะเวลาทีก่ าหนดเรียบร้อยแล ้ว
2.3 การรายงานผลผ่านระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (
eMENSCR) ของสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ทีเ่ ป็ นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีใ่ ช้ตดิ ตามการดาเนินงานของส่วนราชการ และสนับสนุนระบบ paperless และมีช่องทาง
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตาม รวมทัง้ เป็ นเครื่องมือในการวิเคราะห์ ประมวลผล ของทัง้ สศช. และ ทุกส่วนราชการในการเป็ นระบบ
platform เดียวกัน สอดคล ้องตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562 โดยการรายงานของจังหวัดอุทยั ธานี ในรอบ 6 เดือนแรก ของปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็ นไปตามกรอบและ
ระยะเวลา ทีก่ าหนด
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(3) ปั ญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดาเนินการ

- ปัญหาด้านพื้นที่ -ไม่ม-ี
ปัญหาด้านการจัดซื้อจัดจ้าง : บางโครงการในส่วนของงบลงทุน ต้องมีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมากกว่า 1
ครัง้ เนื่องจากไม่มผี ูม้ ายืน่ เสนอราคา เป็ นต้น
- ปัญหาด้านกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี กฎ ข้อบังคับ คาสัง่ และหนังสือสังการ
่
-การปรับแผนการปฏิบตั ริ าชการของจังหวัดและกลุม่ จังหวัดทีต่ อ้ งเสนอโครงการ/กิจกรรมมายังส่วนกลาง
เพือ่ พิจารณาอนุมตั /ิ ทราบ (เจ้าภาพแผนงานบูรณาการ และคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค ( อ.ก.บ.ภ.) )
- ปัญหาความไม่พร้อมของหน่วยดาเนินการ -ไม่ม-ี
- ปัญหาด้านอืน่ ๆ : สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทีแ่ พร่ขยายในวงกว้าง ส่งผล
การดาเนินงาน และการขับเคลือ่ นกิจกรรมของจังหวัด และกลุม่ จังหวัด ทีต่ อ้ งมีการชุมนุมคนจานวนมาก ส่งผลให้การทางานล่าช้า
กว่ากาหนด หรือปรับ /ยกเลิกกิจกรรม เป็ นต้น และการโอนทรัพย์สนิ ภายหลังการดาเนินงานแล ้วเสร็จ
แนวทางการบริหารจัดการของจังหวัดอุทยั ธานี
- การปรับแผนการทางานขับเคลือ่ นกิจกรรมของจังหวัด และกลุม่ จังหวัด ทีต่ อ้ งมีการชุมนุมคนจานวนมาก เช่น
กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมการท่องเทีย่ ว ของจังหวัด และกลุม่ จังหวัด หรือ กิจกรรมด้านการเกษตร การพัฒนาอาชีพ ให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ทเ่ี ปลีย่ นแปลงไป
- การเร่งรัดการ
โอนทรัพย์สนิ ภายหลังการดาเนินงานแล ้วเสร็จ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย และระเบียบฯ ที่
เกี่ยวข้อง

-7(5) ข้อเสนอแนะเชิงพื้นที่
- ความสาคัญกับการพัฒนาทักษะ และองค์ความรูใ้ นสหวิทยาการสมัยใหม่ รวมทัง้ ระเบียบ กฎหมายให้กบั
บุคลากรทีเ่ กี่ยวข้องกับจัดทา/บริหารงบประมาณจังหวัด/ กลุม่ จังหวัด ในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เพือ่ นาไปสูก่ ารขับเคลือ่ น และ
บูรณาการทางานในพื้นทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
6.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (ข้อเสนอ/ความเห็นในระดับนโยบาย)
-นโยบาย/ ทิศทางการทางานทีช่ ดั เจนในการจัดทางบประมาณฯ ของรัฐบาล และหน่วยงานส่วนกลางทีเ่ กี่ยวข้อง
ในการเพิม่ ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัด / กลุม่ จังหวัด ทีค่ วรให้ความสาคัญกับการมุง่ ผลสัมฤทธิ์การทางาน
ความคุม้ ค่าของโครงการ ควบคู่กบั เป้ าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ
- กระบวนการทางานจากทุกภาคีการพัฒนาในพื้นทีใ่ ห้มากขึ้น และให้แผนมีความเชื่อมโยงสอดคล ้องกันในทุก
ระดับเป็ นแผนเดียวกัน ( One Plan) และนาไปใช้ได้จริงอย่างเป็ นรูปธรรมอย่างแท้จริง เช่น การจัดลาดับความต้องการของปัญหา
และความต้องการในพื้นที่ ผ่านกลไกการจัดทาแผนพัฒนาหมูบ่ า้ น แผนชุมชน แผนพัฒนาตาบล แผนพัฒนาท้องถิน่ แผนพัฒนา
อาเภอ เพือ่ ให้แผนมีความเชื่อมโยงทุกระดับ
      

