รายงานการกํากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจํ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน
จังหวัดอุทยั ธานี
----------------------------------------------------------------------------1. สํา นั ก งบประมาณได้ เ ห็ น ชอบให้ จั ง หวั ด อุ ทัย ธานี ดํา เนิ น การตามแผนปฏิ บั ติ ง าน และ
แผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณ ตามแผนปฏิบั ติ ร าชการจั ง หวัด ประจํา ปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 จํา นวนเงิ น
196,892,800 บาท ตามทีขอทําความตกลง
2. จังหวัดอุทัยธานีแจ้ งหน่ วยงานทีรับผิดชอบโครงการ ทราบ และดําเนินการตามแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้ จ่ายงบประมาณ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 และใช้ จ่ายงบประมาณให้ เป็ นไป
ตามหลักวินัยทางการคลัง ตามพระราชบัญญัติการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 รวมทังระเบียบ หนังสือสังการ
ทีเกียวข้ อง
3. จั งหวัด อุทัยธานี ได้ ม อบอํา นาจการดํา เนิ น โครงการงบประมาณตามแผนปฏิบัติ ราชการ
ประจําปี ของจังหวัด ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้ หัวหน้ าส่วนราชการทีได้ รับจัดสรรงบประมาณฯ ดําเนิน
โครงการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทยั ธานี ภายในวงเงินงบประมาณทีได้ รับการจัดสรรฯ ตามหลักเกณฑ์ ระเบียบ
กฎหมายทีเกียวข้ อง
4. ผลความก้ าวหน้ าในการดําเนินงานตามแผนการใช้ จ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดอุทยั ธานี ประกอบด้ วย
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รายละเอียดความก้าวหน้า รายโครงการ ข้อมูล ณ วันที 31 มีนาคม 2564

ลําดับที
1
2

โครงการ
โครงการกระบือพันธุด์ ี
โครงการส่งเสริมการรวมกลุม่ ผลิตและแปรรูปไก่แสมดํา

3

.โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรแปรรูป และอาหาร
ปลอดภัย จังหวัดอุทยั ธานี

4

โครงการส่งเสริมชุมชนคุณธรรมน้อมนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลือนด้วยพลังบวร สู่การท่องเทียว
เชิงวัฒนธรรมฯ

5

6

โครงการพัฒนาและเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง
ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการเพิมประสิทธิภาพการป้ องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด TO BE NUMBER ONE

งบประมาณ
ทีได้รบั

หน่วยงาน

สํานักงานปศุสตั ว์จงั หวัด
1,892,500 อุทยั ธานี

- ดําเนินการแล ้วเสร็จ
- ส่งเอกสารเบิกจ่าย
งบประมาณ

สํานักงานปศุสตั ว์จงั หวัด
อุทยั ธานี
สํานักงานพาณิชย์จงั หวัด
2,787,600 อุทยั ธานี

- ลงนามในสัญญาแล้ว
- อยู่ระหว่างดําเนินการ

631,400

สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
1,200,000 อุทยั ธานี
สํานักงานพัฒนาชุมชน
685,500
จังหวัดอุทยั ธานี

- ลงนามในสัญญาแล้ว
- กําหนดแผนการทํางาน
ในไตรมาสที 3-4
- ลงนามในสัญญาแล้ว
- กําหนดแผนการทํางาน
ในไตรมาสที 3-4
- อยู่ระหว่างดําเนินการ
- ส่งเอกสารเบิกจ่าย
งบประมาณ
- อยู่ระหว่างดําเนินการ

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
- ส่งเอกสารเบิกจ่าย
1,030,700
อุทยั ธานี
งบประมาณ

7
โครงการส่งเสริมการท่องเทียวจังหวัดอุทยั ธานี

หมายเหตุ

6,348,200 สํานักงานจังหวัดอุทยั ธานี

- อยู่ระหว่างดําเนินการ
- กําหนดแผนการทํางาน
ในไตรมาสที 3-4

-3งบประมาณ
ทีได้รบั

ลําดับที

โครงการ

8

โครงการพัฒนาเส้นทางขนส่งทางการเกษตร ถนนสายบ้านพุตาลิต
หมู่ 7 – บ้านชุมทางหลวง ตําบลหูชา้ ง อําเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทยั ธานี

แขวงทางหลวงชนบท
10,000,000
อุทยั ธานี

9

โครงการพัฒนาเส้นทางขนส่งทางการเกษตร ถนนสายบ้านศาลาเก่า
ตําบลทัพหลวง – บ้านจัน หมู่ 5 ตําบลหนองจอก อําเภอบ้านไร่
จังหวัดอุทยั ธานี

แขวงทางหลวงชนบท
15,000,000
อุทยั ธานี

10

โครงการพัฒนาเส้นทางขนส่งทางการเกษตร ถนนสายบ้านหนองจอก
– บ้านหนองไม้ตาย ตําบลหนองจอก อําเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทยั ธานี

แขวงทางหลวงชนบท
15,000,000
อุทยั ธานี

11

โครงการพัฒนาเส้นทางขนส่งทางการเกษตร ถนนสายบ้านตลาดใหม่
ป่ าผาก – บ้านบ่อนําเย็น ตําบลสุขฤทัย อําเภอห้วยคต จังหวัด
อุทยั ธานี

15,000,000

แขวงทางหลวงชนบท
อุทยั ธานี

12

โครงการพัฒนาเส้นทางขนส่งทางการเกษตร ถนนสายบ้านบ่อยาง –
บ้านหนองตะโก ตําบลบ่อยาง อําเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทยั ธานี

16,400,000

แขวงทางหลวงชนบท
อุทยั ธานี

13

โครงการอาคารป้ องกันตลิงแม่นาตากแดด
ํ
ตําบลโคกหม้อ อําเภอ
ทัพทัน จังหวัดอุทยั ธานี

19,400,000 โครงการชลประทาน

โครงการอาคารป้ องกันตลิงแม่นาตากแดด
ํ
ตําบลหนองยายดา อําเภอ
ทัพทัน จังหวัดอุทยั ธานี
โครงการฟื นฟูพฒั นาพืนทีอ่างเก็บนําทับเสลา ตําบลระบํา อําเภอ
ลานสักจังหวัดอุทยั ธานี

19,400,000 โครงการชลประทาน

14
15
16

โครงการอาคารป้ องกันตลิงห้วยทับเสลา บ้านหาดทรายงาม ตําบล
ระบําอําเภอลานสัก จังหวัดอุทยั ธานี

หน่วยงาน

อุทยั ธานี
อุทยั ธานี
28,316,900 โครงการส่งนําและ
บํารุงรักษาทับเสลา
10,000,000 โครงการส่งนําและ
บํารุงรักษาทับเสลา

โครงการอาคารป้ องกันตลิงห้วยทับเสลาบ้านบุง้ อ้ายเจียม
ตําบลระบํา อําเภอลานสัก จังหวัดอุทยั ธานี

8,000,000 โครงการส่งนําและ
บํารุงรักษาทับเสลา

โครงการอาคารป้ องกันตลิงห้วยทับเสลาบ้านยางงาม ตําบลระบํา
อําเภอลานสัก จังหวัดอุทยั ธานี

9,000,000 โครงการส่งนําและ
บํารุงรักษาทับเสลา

19

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองกระเวน หมู่ที 1 และหมู่ที 4
ตําบลบ้านไร่ อําเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทยั ธานี

20

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองท่ากรวยหมู่ที 3 ตําบลห้วยแห้ง
อําเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทยั ธานี

4,400,000 สํานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
อุทยั ธานี
4,400,000 สํานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
อุทยั ธานี

17
18

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 สํานักงานจังหวัด
อุทยั ธานี

หมายเหตุ
- ลงนามในสัญญา
- อยู่ระหว่างดําเนินการ
- ลงนามในสัญญา
- อยู่ระหว่างดําเนินการ
- ลงนามในสัญญา
- อยู่ระหว่างดําเนินการ
- ส่งงานตามงวดงาน
- ลงนามในสัญญา
- อยู่ระหว่างดําเนินการ
- ส่งงานตามงวดงาน
- ลงนามในสัญญา
- อยู่ระหว่างดําเนินการ
- ลงนามในสัญญา
- อยู่ระหว่างดําเนินการ
- ลงนามในสัญญา
- อยู่ระหว่างดําเนินการ
- ลงนามในสัญญา
- อยู่ระหว่างดําเนินการ
- ลงนามในสัญญา
- อยู่ระหว่างดําเนินการ
- ลงนามในสัญญา
- อยู่ระหว่างดําเนินการ
- ส่งงานตามงวดงาน
- ลงนามในสัญญา
- อยู่ระหว่างดําเนินการ
- ลงนามในสัญญา
- อยู่ระหว่างดําเนินการ
- ลงนามในสัญญา
- อยู่ระหว่างดําเนินการ
- อยู่ระหว่างดําเนินการ
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ปั ญ หาและอุ ป สรรคที ส่ ง ผลให้ก ารดํา เนิ น งานในรอบ 6 เดื อ น ของปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
ของจังหวัดอุทยั ธานี ไม่เป็ นไปตามแผนการดําเนินงาน และแผนการใช้จา่ ยงบประมาณทีกําหนด
ปั ญหาและอุปสรรคทีส่งผลให้ การดําเนินงานในรอบ 6 เดือน ของปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
ของจังหวัดอุทยั ธานี ไม่เป็ นไปตามแผนการดําเนินงาน และแผนการใช้ จ่ายงบประมาณทีกําหนด ประกอบด้ วย
(1) สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 ทีแพร่ ขยายในวงกว้ าง
ส่งผลการดําเนินงาน และการขับเคลือนกิจกรรมของจังหวัด และกลุ่มจังหวัด ทีต้ องมีการชุมนุ มคนจํานวนมาก
ส่งผลให้ การทํางานล่าช้ ากว่ากําหนด หรือปรับ /ยกเลิกกิจกรรม เป็ นต้ น
(2) บางโครงการในส่วนของงบลงทุน ต้ องมีกระบวนการจัดซือจัดจ้ างมากกว่า 1 ครัง เนืองจาก
ไม่มีผ้ ูมายืนเสนอราคา เป็ นต้ น
(3) แผนงาน / โครงการ มีผลการดําเนินการไม่เป็ นไปตามแผนการดําเนินงาน และแผนการ
ใช้ จ่ายงบประมาณทีวางไว้
แนวทางการแก้ไขฯ
1. การปรับแผนการทํางาน และแผนการใช้ จ่ายงบประมาณฯ ของแต่ละหน่วยงาน ทีต้ องมีการชุมนุม
คนจํานวนมาก เช่ น กิจกรรมพั ฒนาและส่งเสริมการท่องเทียว ของจังหวัด หรือ กิจกรรมด้ านการเกษตร การ
พัฒนาอาชีพ เพือให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ทเปลี
ี ยนแปลงไป
2. เร่งรัด และติดตามการใช้ จ่ายงบประมาณ ทังในส่วนของงบรายจ่ายประจํา งบลงทุน และงบรายจ่าย
อืน การจัดทําคาดการณ์เบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที 3 และ 4 เป็ นรายเดือน เพือเป็ นข้ อมูลให้ ผ้ ูบริหาร และหน่วยงาน
ทีเกียวข้ องเร่ งรั ดการทํางานให้ เป็ นไปตามแผนการใช้ จ่ายงบประมาณ และงวดงานตามสัญญาจ้ าง และจัดตังคลินิ ก
ให้ คาํ ปรึกษาในการขับเคลือนการทํางานฯ โดยความร่วมมือของสํานักงานคลังจังหวัดอุทยั ธานี สํานักงานจังหวัดอุทยั ธานี
และหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดอุทยั ธานี
3. ผู้ บริ หารของจั งหวั ดอุ ทั ยธานี ให้ ความสําคั ญในการบริ หารงบประมาณให้ เป็ นไปอย่ างมี
ประสิทธิภาพ ได้ ลงพืนทีรายโครงการ เพือติดตามงาน ตลอดจนรับทราบ ปั ญหา อุปสรรคในการทํางาน และร่ วมกัน
แก้ ไขปัญหาร่วมกัน เป็ นต้ น


แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

ที่

แผนงาน/โครงการ
จังหวัดอุทัยธานี
งบประจํา

ไดรับจัดสรรหลัง
พ.ร.บ.โอน
196,892,800
23,575,900

1 โครงการกระบือพันธุดี จังหวัดอุทัยธานี
2 โครงการสงเสริมการรวมกลุมผลิตและแปรรูปไกแสมดํา
สนง.ปศุสัตวจังหวัดอุทัยธานี 2 โครงการ
3 โครงการสงเสริมการตลาดสินคาเกษตรแปรรูปและอาหารปลอดภัย
จังหวัดอุทัยธานี
สนง.พาณิชยจังหวัดอุทัยธานี 1 โครงการ
4 โครงการสงเสริมชุมชนคุณธรรมนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ขับเคลื่อนดวยพลังบวร สูการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
อยางยั่งยืน
สนง.วัฒนธรรมจังหัดอุทัยธานี 1 โครงการ
5 โครงการพัฒนาและเสริมสรางชุมชนเขมแข็งดวยหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี 1 โครงการ
6 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
TO BE NUMBER ONE
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี 1 โครงการ
7 โครงการสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี
คาใชจายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
สํานักงานจังหวัดอุทัยธานี 1 โครงการ 1 รายการ
งบลงทุน

คาดการณผลการเบิกจาย
ผลการจัดซื้อจัดจาง

เงินเหลือจาย

174,001,420
2,424,900

คูสัญญา

เริ่มตน

สิ้นสุด

งวดงาน

ผลการเบิกจาย

2,103,080
362,700

คงเหลือ

5,625,506
5,179,873.40

มี.ค.-64

189,526,914
18,396,026.60

เม.ย.-64

พ.ค.-64

4,735,700
187,400.00

51,650,829
414,320.00

มิ.ย.-64

71,995,640
1,547,750.00

ก.ค.-64

18,319,535
553,200.00

1,892,500

1,883,118.40

9,381.60

631,400

180,040.00

451,360.00

3,000

110,670

4,000

170,400

2,063,158.40

460,741.60

3,000

110,670

13,000

170,400

-

ส.ค.-64

หมายเหตุ

ก.ย.-64

14,274,785
1,726,450.00

5,444,335
994,000.00

-

209,600

5,234,735
784,400.00

9,000
209,600

2,523,900

-

2,787,600

2,424,900.00

362,700.00 หจก.แม็ก ออแกไนเซอร

-

2,787,600.00

2,787,600

2,424,900.00

362,700.00

-

2,787,600.00

-

-

1,212,450

-

1,212,450

-

-

-

1,200,000.00

-

-

-

-

-

600,000

600,000

-

1,200,000.00

600,000

600,000

685,500.00

-

-

-

1,200,000

1,200,000

-

-

685,500
685,500

-

-

1,030,700
1,030,700

-

-

6,348,200
9,000,000
15,348,200

-

-

1,212,450

-

1,212,450

27,650

685,500.00

-

281,550.00

749,150.00

-

119,250

137,900

198,400

329,600

281,550.00

749,150.00

-

119,250

137,900

198,400

329,600

-

6,348,200.00

2,149,665.00

6,850,335.00

184,400

184,400

184,400

184,400

184,400

184,400

184,400

2,149,665.00

13,198,535.00

184,400

184,400

184,400

184,400

184,400

184,400

184,400

4,548,300

12,548,335

4,450,335

4,450,335

173,316,900

171,576,520

1,740,380

445,632

171,130,887

51,236,509

70,447,890

17,766,335

8 โครงการพัฒนาเสนทางขนสงทางการเกษตร ถนนสายบานพุตาลิต
หมูที่ 7 - บานชุมทางหลวง ตําบลหูชาง อําเภอบานไร
จังหวัดอุทัยธานี

10,000,000

9,990,000.00

10,000.00 บริษัท ต.สรางสรรค เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

10 ก.พ.64

9 มิ.ย. 64

16

-

9,990,000.00

1,512,900

4,215,000

4,262,100

9 โครงการพัฒนาเสนทางขนสงทางการเกษตร ถนนสายบานศาลเกา
หมูที่ 5 ตําบลทัพหลวง - บานจัน หมูที่ 5 ตําบลหนองจอก
อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี

15,000,000

14,980,000.00

20,000.00 หจก.พัฒนวรรณ

25 ก.พ.64

25 มิ.ย. 64

-

-

14,980,000.00

3,146,800

5,396,000

6,437,200

10 โครงการพัฒนาเสนทางขนสงทางการเกษตร ถนนสายบานหนองจอก บานหนองไมตาย ตําบลหนองจอก อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี

15,000,000

14,970,000.00

30,000.00 หจก.พัฒนวรรณ

30 ม.ค.64

29 พ.ค. 64

15

-

14,970,000.00

4,400,000

8,395,000

11 โครงการพัฒนาเสนทางขนสงทางการเกษตร ถนนสายบานตลาดใหม
ปาผาก - บานบอน้ําเย็น ตําบลสุขฤทัย อําเภอหวยคต จังหวัดอุทัยธานี

15,000,000

14,980,000.00

20,000.00 หจก.จันทรวงศศิลา

10 ก.พ.64

9 มิ.ย. 64

9

-

14,980,000.00

7,655,000

7,325,000

12 โครงการพัฒนาเสนทางขนสงทางการเกษตร ถนนสายบานบอยาง บานหนองตะโกตําบลบอยาง อําเภอสวางอารมณ จังหวัดอุทัยธานี

16,400,000

16,380,000.00

20,000.00 หจก.จันทรวงศศิลา

19 มี.ค. 64

16 ก.ค. 64

16

-

16,380,000.00

864,000

1,823,000

595,000

8,098,000

11,294,300

8,098,000

-

-

4,450,335

4,450,335

4,450,335

4,450,335

4,450,335

4,450,335

4,450,335

แขวงทางหลวงชนทบอุทัยธานี 5 โครงการ

100,000.00

2,175,000

71,400,000

71,300,000.00

-

71,300,000.00

17,578,700

27,154,000

13 โครงการอาคารปองกันตลิ่งแมน้ําตากแดด ต.โคกหมอ อ.ทัพทัน
จ.อุทัยธานี

19,400,000

19,360,001.60

39,998.40 หจก.พันลานการโยธา

13 ม.ค.64

29 ก.ย. 64

1

150,619.95

19,209,381.65

2,175,000

7,715,978

11,573,967

14 โครงการอาคารปองกันตลิ่งแมน้ําตากแดด ต.หนองยายดา อ.ทัพทัน
จ.อุทัยธานี
โครงการชลประทานอุทัยธานี 2 โครงการ

19,400,000

19,360,014.10

39,985.90 หจก.พันลานการโยธา

13 ม.ค.64

29 ก.ย. 64

1

295,012.30

19,065,001.80

7,688,584

11,532,876

38,800,000

38,720,015.70

79,984.30

445,632.25

38,274,383.45

15,404,562

23,106,843

15 โครงการฟนฟูพัฒนาพื้นที่อางเก็บน้ําทับเสลา ตําบลระบํา อําเภอลาน
สัก จังหวัดอุทัยธานี

27,316,900

27,171,909.86

144,990.14 หจก.พันลานการโยธา

24 ธ.ค. 63

21 มิ.ย. 64

-

-

27,171,909.86

4,450,335

4,450,335

16 โครงการอาคารปองกันตลิ่งหวยทับเสลา บานหาดทรายงาม ตําบล
ระบํา อําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

10,000,000

9,493,901.00

506,099.00 บริษัท ที.ดี.ดี. กอสราง จํากัด

30 ธ.ค. 63

23 พ.ค. 64

-

-

9,493,901.00

4,661,951

4,661,951

17 โครงการอาคารปองกันตลิ่งหวยทับเสลา บานบุงอายเจี้ยม ตําบลระบํา
อําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

8,000,000

7,548,878.00

451,122.00 หางหุนสวนจํากัด ส.ชํานาญ คอนสตรัคชั่น

30 ธ.ค. 63

23 พ.ค. 64

-

-

7,548,878.00

3,709,439

3,709,439

18 โครงการอาคารปองกันตลิ่งหวยทับเสลา บานยางงาม ตําบลระบํา
อําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

9,000,000

8,551,815.00

448,185.00 บริษัท อุทัยไชโย จํากัด

10 ก.พ. 64

23 พ.ค. 64

-

-

8,551,815.00

4,200,923

4,200,923

54,316,900

52,766,503.86

-

52,766,503.86

17,022,647

17,022,647

4,450,335

19 โครงการกอสรางสะพานขามคลองกระเวน หมูที่ 1 และหมูที่ 4
ตําบลบานไร อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี

โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาทับเสลา 4 โครงการ

4,400,000

4,395,000.00

5,000.00 บริษัท แสงชัยโชค จํากัด

22 ธ.ค. 63

20 มิ.ย. 64

9

-

4,395,000.00

1,186,650

615,300

1,582,200

1,010,850

20 โครงการกอสรางสะพานขามคลองทากรวย หมูที่ 3 ตําบลหวยแหง
อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี

4,400,000

4,395,000.00

5,000.00 หางหุนสวนจํากัด จิรังกรณกอสราง

25 ธ.ค. 63

23 มิ.ย. 64

9

-

4,395,000.00

1,186,650

615,300

1,582,200

1,010,850

8,800,000

8,790,000.00

-

8,790,000.00

2,373,300

1,230,600

3,164,400

2,021,700

สนง.โยธาธิการและผังเมืองอุทัยธานี 2 โครงการ

1,550,396.14

10,000.00

