รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
จังหวัดอุทัยธานี

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สานักงานจังหวัดอุทัยธานี
โทร./โทรสาร 0-5651-1063 ต่อ 17918

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
จังหวัดอุทยั ธานี
---------------------------------------------------------------ที่มา
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA)เป็ นเครื่องมือในการขับเคลือ่ นการทางานของภาครัฐ
ทีม่ งุ่ พัฒนาระบบราชการไทยในเชิงสร้างสรรค์ เพือ่ ให้หน่วยงานของรัฐได้รบั ทราบถึงสถานะ และปัญหาของ
การดาเนินงานด้านคุณธรรม และความโปร่งใสขององค์กร เพือ่ ให้หน่วยงานภาครัฐนาข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้องไป
ปรับใช้ในการพัฒนาองค์กรให้มปี ระสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการทางาน การให้บริการ การอานวยความ
สะดวก และตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนได้อย่างตรงจุด
จังหวัดอุทยั ธานีได้
ดาเนินการจัดทารายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างตาม
แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี ของจังหวัด (งบพัฒนาจังหวัด) ประเภทงบลงทุน เพือ่ ให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and ransparency
Assessment: ITA) ทีก่ าหนดให้สว่ นราชการได้นาผลการวิเคราะห์ ไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบตั งิ าน
เช่น การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทีต่ อ้ งแสดงออกถึงความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ของการทางานให้เกิด ความคุม้ ค่าสม
ประโยชน์ภาครัฐ สอดคล ้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ “ การปรับเปลีย่ นภาครัฐ ยึดหลัก ภาครัฐของประชาชน เพือ่ ประชาชน และประโยชน์สว่ นรวม ” และ
การยกระดับงานบริการประชาชนสูค่ วามเป็ นเลิศ ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว
และโปร่งใส ตลอดจนสอดคล ้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 25
60-2564)
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้ องกันการทุจริตประพฤติมชิ อบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย
เกี่ยวกับการปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ ในการสร้างกลไกการติดตาม และการตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ
ตลอดจนตามนโยบายหลัก 12 ด้านของนโยบายรัฐบาล ด้านที่ 12 การป้ องกัน และปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติ มิชอบ และกระบวนการยุตธิ รรม
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ในส่วนของ
แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี ของจังหวัด (งบพัฒนาจังหวัด) ประเภทงบลงทุน ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
ปัญหาอุปสรรค ข้อจากัดในการจัดซื้อจัดจ้าง การประหยัดงบประมาณ แนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพ และการจัดการ
ความเสีย่ งทีเ่ กี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงบประมาณ และข้อเสนอแนะ เป็ นต้น เพือ่ เป็ นข้อมูลในการ
ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบตั งิ านการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงบประมาณในส่วนทีเ่ กี่ยวข้องต่อไป
ประกอบด้วย
1. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
จังหวัดอุทยั ธานีได้รบั การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563จานวน 25 โครงการ 1
รายการ งบประมาณ 201,998,400 บาท แยกตามหมวดงบประมาณรายจ่าย ดังนี้
(1) งบประจา จานวนเงิน 32,837,600 บาท (ร้อยละ 16.26)
(2) งบลงทุน จานวนเงิน 160,160,800 บาท (ร้อยละ 78.29)
(3) งบรายจ่าย
จานวนเงิน 9,000,000 บาท (ร้อยละ 4.45)
รายละเอียดทีส่ าคัญ ดังนี้
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : สร้างคุณค่าด้านการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ ควบคู่วถิ ชี วี ติ เอกลักษณ์และวัฒนธรรมของจังหวัด
สูส่ ากล จานวน 8 โครงการ งบประมาณ 55,927,400 บาท คิดเป็ นร้อยละ 27.68 ของงบประมาณทีไ่ ด้รบั การ
จัดสรร ได้แก่

ที่

โครงการ

1

โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ สายทาง บ้าน
เขาปฐวี -บ้านถนนใหม่ ตาบลตลุกดู่ อาเภอ
ทัพทัน จังหวัดอุทยั ธานี
โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเทีย่ ว สายทาง แยก ทาง
หลวงหมายเลข3282 -บ้านผาทัง่ ตาบลห้วยแห้ง อาเภอ
บ้านไร่ จังหวัดอุทยั ธานี
โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ จังหวัด
อุทยั ธานี
โครงการส่งเสริมชุมชนท่องเทีย่ ว OTOP นวัตวิถี
อุทยั ธานี
โครงการพัฒนาเพิม่ มูลค่าผ้าทอมือและเครื่องเงิน

2

3
4
5
6
7
8

งบประมาณ
ที่ใช้จดั ซื้อ
จัดจ้าง
(บาท)
13,500,000

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการดาเนิ นงาน
ณ 30 ก.ย.63

e-bidding

-แล ้วเสร็จ-

9,000,000

e-bidding

-แล ้วเสร็จ-

14,700,000

e-bidding

-แล ้วเสร็จ-

1,648,100

พ.ร.บ.โอนงบประมาณ พ.ศ. 2563

4,029,300

e-bidding

โครงการตามรอยเสด็จประพาสต้นและย้อนรอย
ประวัตศิ าสตร์
โครงการส่งเสริมการท่องเทีย่ ววัฒนธรรม
เมืองอู่ไทธานี
โครงการส่งเสริมการท่องเทีย่ วจังหวัดอุทยั ธานี

2,250,000

พ.ร.บ.โอนงบประมาณ พ.ศ. 2563

1,800,000

พ.ร.บ.โอนงบประมาณ พ.ศ. 2563

9,000,000

สอบราคา

รวมทัง้ สิ้น 8 โครงการ

55,927,400

-แล ้วเสร็จ-

-แล ้วเสร็จ-

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ยกระดับสินค้าเกษตรและเกษตรแปรูปให้มคี ุณภาพและปลอดภัย มีมลู ค่าเพิม่ สูงจขึานวน
้น 8 โครงการ
งบประมาณ 46,985,600 บาท คิดเป็ นร้อยละ 23.26 ของงบประมาณทีไ่ ด้รบั การจัดสรร ได้แก่

ที่

โครงการ

1

โครงการพัฒนาเส้นทางขนส่งทางการเกษตร
ถนนลาดยาง สายทาง แยกทางหลวงหมายเลข 333
บ้านซับฝาเรือน ตาบลหูชา้ ง อาเภอบ้านไร่ จังหวัด
อุทยั ธานี
โครงการพัฒนาเส้นทางขนส่งทางการเกษตร
ถนนลาดยาง สายทาง บ้านสวนพลู - บ้านพลูจวง
ตาบลทัพหลวง อาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทยั ธานี
โครงการพัฒนาเส้นขนส่งทางการเกษตรถนนลาดยาง
สายทาง บ้านซอยสามัคคี หมู่ 9 -บ้านหนองตายาย
หมู่ 13 ตาบลเมืองการุง้ อาเภอบ้านไร่ จังหวัด
อุทยั ธานี

2

3

งบประมาณ
ที่ใช้จดั ซื้อ
จัดจ้าง
(บาท)
18,000,000

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการดาเนิ นงาน
ณ 30 ก.ย.63

e-bidding

-แล ้วเสร็จ-

9,900,000

e-bidding

-แล ้วเสร็จ-

7,500,000

e-bidding

-แล ้วเสร็จ-

4
5

6
7
8

โครงการเพิม่ ช่องทางการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP
และผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตร จังหวัดอุทยั ธานี
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร
ปลอดภัยและเกษตรอินทรียค์ รบวงจรระยะที่ 1
(2563 – 2565)
โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรแปรรูปและ
อาหารปลอดภัยจังหวัดอุทยั ธานี
โครงการพัฒนาศักยภาพสินค้าวิสาหกิจชุมชน จังหวัด
อุทยั ธานี
โครงการพัฒนากระบือพันธุด์ ี จังหวัดอุทยั ธานี
รวมทัง้ สิ้น 8 โครงการ

1,704,500

พ.ร.บ.โอนงบประมาณ พ.ศ. 2563

4,378,800

e-bidding

-แล ้วเสร็จ-

3,280,000

e-bidding

-แล ้วเสร็จ-

1,118,700

พ.ร.บ.โอนงบประมาณ พ.ศ. 2563

1,103,600

พ.ร.บ.โอนงบประมาณ พ.ศ. 2563

46,985,600

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้างความมันคงภายในและ
่
ความสงบเรียบร้อย จานวน 8 โครงการ 1 รายการ งบประมาณ 75,487,200 บาท คิดเป็ นร้อยละ 37.37 ของงบประมาณทีไ่ ด้
รับการจัดสรร ได้แก่

ที่

โครงการ

1

โครงการติดตัง้ ไฟฟ้ าแสงสว่างบนถนนทางหลวง
ชนบท สายทาง อน.5002 เทศบาลเมืองอุทยั ธานี-บ.
หาดทนง อ.เมือง จ.อุทยั ธานี
โครงการติดตัง้ ไฟฟ้ าแสงสว่างบนถนนทางหลวง
ชนบท สายทาง อน.4018 แยกทล.3220-บ้านทัพ
ทัน อ.เมือง,ทัพทัน จ.อุทยั ธานี
โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคม สายท่าซุง ท่านา้ มโนรมย์ อ.เมืองอุทยั ธานี จ.อุทยั ธานี
โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคม สายหนองกระดี่
อ.ทัพทัน - คลองข่อยอ.สว่างอารมณ์ จังหวัด
อุทยั ธานี
โครงการก่อสร้างสะพานท่ามะนาว ข้ามคลอง
ทับเสลา หมู่ท่ี 1 ตาบลระบาอาเภอลานสัก จังหวัด
อุทยั ธานี
โครงการคุณภาพชีวติ ดีวถิ อี ่ไู ท

2

3
4

5

6
7
8

โครงการเสริมสร้างชุมชน คนอุทยั ธานีดว้ ยวิถชี วี ติ
เศรษฐกิจพอเพียง
โครงการค่าใช้จ่ายในบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการ
รวมทัง้ สิ้น 8 โครงการ 1 รายการ

งบประมาณ
ที่ใช้จดั ซื้อ
จัดจ้าง
(บาท)
2,000,000

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการดาเนิ นงาน
ณ 30 ก.ย.63

e-bidding

-แล ้วเสร็จ-

4,000,000

e-bidding

-แล ้วเสร็จ-

28,000,000

e-bidding

18,500,000

e-bidding

-กันเงินไว้เบิก
เหลือ่ มปี -กันเงินไว้เบิก
เหลือ่ มปี -

11,670,000

e-bidding

-กันเงินไว้เบิก
เหลือ่ มปี -

967,200

ตกลงราคา

-แล ้วเสร็จ-

1,350,000

สอบราคา

-แล ้วเสร็จ-

9,000,000

ตกลงราคา

-แล ้วเสร็จ-

75,487,200

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล ้อมอย่างสมดุล และเป็ นระบบบนพื้นฐานการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน จานวน 2 โครงการ งบประมาณ 23,598,200บาท คิดเป็ นร้อยละ 11.69 ของงบประมาณทีไ่ ด้รบั การ
จัดสรร ได้แก่

ที่

โครงการ

1

โครงการอาคารป้ องกันตลิง่ แม่นา้ ตากแดด ตาบลไผ่
เขียว อาเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทยั ธานี
โครงการส่งเสริมการผลิตพืชสมุนไพร จังหวัด
อุทยั ธานี
รวมทัง้ สิ้น 2 โครงการ

2

งบประมาณ
ที่ใช้จดั ซื้อ
จัดจ้าง
(บาท)
23,390,800
207,400

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการดาเนิ นงาน
ณ 30 ก.ย.63

e-bidding

-แล ้วเสร็จ-

พ.ร.บ.โอนงบประมาณ พ.ศ. 2563

23,598,200

- จังหวัดอุทยั ธานีได้ดาเนินการ ปรับแผนการดาเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ในลักษณะรายจ่าย
ประจา ของงบประมาณตามแผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี ของจังหวัด
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ตาม
มติคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ 10 มีนาคม 2563 และเป็ นไปตามมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณา
การ (ก.บ.จ.) จังหวัดอุทยั ธานี ครัง้ ที่ 1/2563 เมือ่ วันที่ 19 มีนาคม 2563 โดยปรับลดการใช้จ่ายงบประมาณ
ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจา จานวนเงิน 3,283,760 บาท เพือ่ ไปดาเนินการบรรเทาผลกระทบจาก
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) และสถานการณ์ภยั แล ้ง
- จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) ปัญหา
ภัยแล ้ง และปัญหาภัยพิบตั อิ น่ื ๆ : จังหวัดอุทยั ธานีได้มกี าร โอนงบประมาณรายจ่าย ของจังหวัดและกลุม่ จังหวัด
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ 7 เมษายน 2563 เห็นชอบหลักเกณฑ์และแนวทาง การโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2563 เพือ่ โอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2563 ของหน่วยรับงบประมาณ
ไปใช้จ่ายในการดาเนินการแก้ไขปัญหาและเยียวยาผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) ปัญหาภัยแล ้ง และปัญหาภัยพิบตั อิ น่ื ๆ : งบประมาณทีน่ าเข้า พ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่าย
ของจังหวัดและกลุม่ จังหวัดภาพรวมทัง้ หมด จานวนเงิน 2,537,184,600 บาท : จังหวัดอุทยั ธานี จานวนเงิน
19,217,000 บาท (งบประจา) คงเหลือ จานวนเงิน 182,781,400 บาท แยกตามหมวดงบประมาณรายจ่าย ดังนี้
(1) งบประจา จานวนเงิน 13,620,600 บาท
(ร้อยละ 7.45 )
(2) งบลงทุน จานวนเงิน 160,160,800 บาท
(ร้อยละ 87.63 )
(3) งบรายจ่าย
จานวนเงิน 9,000,000 บาท (ร้อยละ 4.92 )
สาหรับการจัดซื้อจัดจ้าง ของแผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี ของจังหวัด ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.
2563 ภายหลัง ปรับแผนการดาเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ และ พ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่าย ของจังหวัด
และกลุม่ จังหวัด ประจาปี พ.ศ. 2563 ได้เข้าสูก่ ระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทีเ่ กี่ยวข้อง จานวนทัง้ สิ้น 19 โครงการ
จาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างฯ ตามลาดับ ดังนี้
- วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (
Electronic Bidding : e-bidding)
จานวน 15 โครงการ (ร้อยละ78.96 )
- วิธีสอบราคา
จานวน 2 โครงการ (ร้อยละ 10.52)

- วิธีตกลงราคา จานวน

2 โครงการ (ร้อยละ 10.52)

แผนงาน/โครงการทีข่ อรับการจัดสรรงบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ.
2562 ข้างต้น
เมือ่ ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างทีเ่ กี่ยวข้อง ในส่วนของงบลงทุน มีงบประมาณเหลือจ่าย เป็ นงบประมาณทีป่ ระหยัดได้
และสามารถนาเงินงบประมาณเหลือจ่ายไปโอนเปลีย่ นแปลง เพือ่ ขยายผลโครงการทีด่ าเนินการแล ้วเสร็จ
เพือ่ เพิม่ เติมเป้ าหมายโครงการเดิมให้บรรลุผลสัมฤทธิ์มากยิง่ ขึ้น หรือดาเนินโครงการสารองทีอ่ ยู่ในแผนปฏิบตั ิ
ราชการประจาปี ( Y2) ตามหลักเกณฑ์การเปลีย่ นแปลงโครงการ ตามแผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี งบประมาณ พ.ศ.
2563 ของจังหวัดและกลุม่ จังหวัด และเงินเหลือจ่าย จานวนเงินทัง้ สิ้น 4,213,745 บาท

2. มาตรการเพิม่ ประสิทธิภาพการใช้จา่ ยงบประมาณ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
รัฐบาลได้กาหนดมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
เพือ่ ให้การใช้จ่ายภาครัฐ เป็ นกลไกสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม
กับสถานการณ์ และเป็ นส่วนสาคัญในการขับเคลือ่ นการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายและแผนระดับชาติวา่ ด้วยความมันคงของชาติ
่
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 และนโยบายรัฐบาล ประกอบด้วย
เป้ าหมายการเบิกจ่าย
งบประมาณ
ภาพรวม
รายจ่ายประจา
รายจ่ายลงทุน

ไตรมาสที่ 1
(ร้อยละ)
23
28
8

ไตรมาสที่ 2
(ร้อยละ)
54
58
40

ไตรมาสที่ 3
(ร้อยละ)
77
80
65

ไตรมาสที่ 4
(ร้อยละ)
100
100
100

3. ผลการวิเคราะห์งบประมาณ และการเบิกจ่ายของจังหวัด ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 -256 3 จังหวัด
อุทยั ธานี

ปี งบประมาณ
2558
2559
2560
2561
2562
2563

ได้รบั จัดสรร
งบประมาณ
(ล้านบาท)
139.64
166.41
218.73
360.99
202.53
182.78

ผลเบิกจ่าย
ณ สิ้นปี งบประมาณ

คิดเป็ นร้อยละ

เป็ นลาดับที่
ประเทศ

137.62
136.55
201.09
337.70
194.58
137.97

98.56
82.06
91.94
93.55
96.08
75.48

7
50
14
1
2
19

ข้อมูล ณ สิ้นปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 (30 กันยายน 2563) จังห วัดอุทยั ธานีได้ขอกันเงินเบิก
เหลือ่ มปี ตามแผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 3 โครงการ จานวนเงิน 44,087,922 บาท
ประกอบด้วย
- โครงการก่อสร้างสะพานท่ามะนาว ข้ามคลองทับเสลา หมูท่ ่ี 1 ตาบลระบาอาเภอลานสัก จังหวัด
อุทยั ธานี จานวนเงินทีข่ อกันเงินไว้เบิกเหลือ่ มปี 7,076,000 บาท หน่วยงานดาเนินการ สานักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดอุทยั ธานี

โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคม สายหนองกระดี่ อ.ทัพทัน – คลองข่อย อ.สว่างอารมณ์
จังหวัดอุทยั ธานี จานวนเงินทีข่ อกันเงินไว้เบิกเหลือ่ มปี 17,632,000 บาท หน่วยงานดาเนินการ แขวงทางหลวง
อุทยั ธานี
- โครงการ
พัฒนาเส้นทางคมนาคม สายท่าซุง - ท่านา้ มโนรมย์ อ.เมืองอุทยั ธานี จ.อุทยั ธานี
จานวนเงินทีข่ อกันเงินไว้เบิกเหลือ่ มปี 19,379,922 บาท หน่วยงานดาเนินการ แขวงทางหลวงอุทยั ธานี
จังหวัดอุทยั ธานีได้ตดิ ตาม และเร่งรัดการดาเนินงานตามแผนงาน / โครงการฯ ทีไ่ ด้กนั เงินไว้
เบิกเหลือ่ มปี ทงั้ 3 โครงการอย่างต่อเนื่อง ซึง่ ได้ดาเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล ้วเสร็จทุกโครงการฯ เมือ่ เดือน
มกราคม 2564
ปัญหา และอุปสรรคของการดาเนินงานฯ ทีส่ ง่ ผลให้มกี ารเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็ นไปตาม
มาตรการเพิม่ ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณทีก่ าหนด เนื่องจากเป็ นแผนงาน / โครงการ ในส่วนของงบลงทุน
ทีม่ วี งเงินงบประมาณค่อนข้างสูง และบางโครงการฯ มีการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธี e-bidding จานวน 2 ครัง้ เนื่องจาก
ไม่มผี ูย้ น่ื เสนอราคา หรือยืน่ เพียงรายเดีย่ ว เป็ นต้น

4. สรุปแนวทางการดาเนิ นงานที่ดีในการบริหารงบประมาณ ตามหลักธรรมาภิบาล ตามแผนปฏิบตั ริ าชการ
ประจาปี (งบพัฒนาจังหวัด) ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดอุทยั ธานี
ตามแนวทางการบริหารงบประมาณทีด่ ี ( Best Practice) ของกระทรวงมหาดไทย ในการ
ถอดบทเรียนการเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณของจังหวัด พบว่า การทางานบริหารงบประมาณของจังหวัด
อุทยั ธานีทผ่ี ่านมา เป็ นจังหวัดทีม่ ผี ลการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ภาพรวมไตรมาส
ที่ 3 ตามมติคณะรัฐมนตรี(ร้อยละ 77) : ลาดับที่ 3 ใน 28 จังหวัดทีผ่ ่านเป้ าหมาย และเป็ นจังหวัดทีม่ ผี ลการใช้จ่าย
งบประมาณประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2563 : ลาดับที่ 1 ของประเทศ และผูว้ า่ ราชการ
จังหวัดอุทยั ธานี (นายณรงค์ รักร้อย) เป็ นผูว้ า่ ราชการจังหวัดทีม่ ผี ลการบริหารงบประมาณปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
และต่อเนื่องย้อนหลัง ในลาดับต้น ( รวมทัง้ หมด 8 จังหวัด ได้แก่ ( สระบุร/ี สุพรรณบุร/ี อุทยั ธานี/มหาสารคาม/
ขอนแก่น/สตูล/ร้อยเอ็ด/พะเยา) ซึง่ กระทรวงมหาดไทยได้แสดงความชื่นชมการทางานของผูว้ า่ ราชการจังหวัดและ
เจ้าหน้าทีผ่ ูป้ ฏิบตั งิ านทีเ่ กี่ยวข้อง โดยให้รกั ษามาตรฐานการปฏิบตั งิ านทีด่ เี พือ่ ประโยชน์ของประเทศและประชาชน
มาตรการเร่งรัดการดาเนินโครงการและการเบิกจ่าย ในปี งบประมาณ พ.ศ. 256 3 จังหวัด
อุทยั ธานี ตัวอย่าง เช่น
1. ผูว้ า่ ราชการจังหวัดอุทยั ธานีกาหนดเป็ นวาระทีส่ าคัญในการปฏิบตั งิ านของจังหวัด ทีท่ กุ
หน่วยงานต้องให้ความสาคัญในการจัดทาแผนงานโครงการเพือ่ ให้เกิดการพัฒนา/แก้ไขปัญหาในพื้นทีอ่ ย่างไรเพือ่ ให้
สอดคล ้องกับนโยบายของรัฐบาลและความต้องการของประชาชน และขับเคลือ่ นการทางานให้เป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ยึดพื้นทีเ่ ป็ นหลักในการทางาน (Area-baseDevelopmentApproach)
2. ประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณฯ เป็ นตัวชี้วดั การทางานในการประเมินส่วนราชการ ตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตั ริ าชการของจังหวัด (ประเมินจังหวัด / ประเมินผูบ้ ริหารของจังหวัด) และ
กรอบการจัดสรรงบประมาณฯ ในปี ถดั ไป
2. 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
และความพร้อมของหน่วยงาน /บุคลากรทีเ่ กี่ยวข้อง
- กาหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2564 เพือ่ รักษาแรง

ขับเคลือ่ นการขยายตัวทางเศรษฐกิจจากการใช้จ่ายและแผนการลงทุนภาครัฐ ตามเป้ าหมายทีก่ าหนด ทุกแผนงาน /
โครงการของงบลงทุน ตามแผนงานยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการ ต้องก่อหนี้ผูกพันให้แล ้วเสร็จตามกาหนด และ
การบริหารกรณีมเี งินเหลือจ่ายในการดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้างฯ
- ดาเนินการตามแผนงาน / โครงการ ให้เป็ นไปตามแผนการดาเนินงาน และแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณฯ และให้แล ้วเสร็จภายในปี งบประมาณ กันเงินไว้เบิกเหลือ่ มปี ให้นอ้ ยทีส่ ุด หรือไม่มกี ารกันเงินไว้
เบิกเหลือ่ มปี
- แต่งตัง้ คณะกรรมการกากับ และติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัด ลงพื้นที่
ติดตามโครงการ และจัดประชุมเร่งรัดการทางานรายหน่วยงาน และประชุม เร่งรัดติดตามฯ เป็ นประจาทุกสัปดาห์
เพือ่ แก้ไขปัญหา และอุปสรรคในการทางานฯ
- การรายงานผลความคืบหน้า / ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข ปัญหาฯ ในที่
ประชุมคณะกรมการจังหวัด/หัวหน้าส่วนราชการในทุกเดือน การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณา
การจังหวัดอุทยั ธานี (ก.บ.จ. อน.) คณะกรรมการขับเคลือ่ นไทยไปด้วยกัน ระดับจังหวัด เป็ นต้น
- จัดตัง้ ศูนย์ให้คาปรึกษา และให้คาแนะนาในการปฏิบตั งิ านฯ ให้กบั หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง โดยการบูรณาการความร่วมมือของสานักงานคลังจังหวัดอุทยั ธานี สานักงานจังหวัดอุทยั ธานี สานักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทยั ธานี และหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดอุทยั ธานีและสานักงานจังหวัดอุทยั ธานีได้
มีการมอบหมายเจ้าหน้าทีท่ ร่ี บั ผิดชอบในการกากับเร่งรัดติดตามการดาเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ตาม
แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี ของจังหวัด เป็ นรายหน่วยงาน
- ให้ความสาคัญกับการพัฒนาบุคลากรทีเ่ กี่ยวข้อง เพือ่ นามาปรับใช้ในการทางาน การ
ปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัด และแผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี ของจังหวัด กลุม่ จังหวัด และแหล่งงบประมาณต่าง ๆ
เพือ่ ให้เกิดการพัฒนาในมิตติ ่าง ๆ

5. การวิเคราะห์ความเสีย่ ง ปัญหาอุปสรรค/อุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงบประมาณของ
จังหวัด
จากการกากับติดตาม และวิเคราะห์ปญั หา และอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้าง และการ
บริหารงบประมาณของจังหวัด พบว่า สาเหตุของความเสีย่ ง และปัญหาทีจ่ งั หวัดอุทยั ธานีไม่สามารถเบิกจ่าย
งบประมาณตามแผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี ของจังหวัด ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.256 3รายจ่ายในภาพรวม
ไม่เป็ นเป็ นไปตามเป้ าหมายทีร่ ฐั บาลกาหนด คือ
5.1 บางโครงการมีการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างหลายครัง้ เนื่องจากไม่มผี ูย้ น่ื เสนอราคา หรือ
ยืน่ เพียงรายเดี่ยว เป็ นต้น หรือมีการปรับรูปแบบรายการ หรือรายละเอียดโครงการให้เหมาะสมกับการ
ดาเนินงาน ส่งผลต่อกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการพัสดุ ทาให้ไม่สามารถดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ตาม
แผนทีก่ าหนดไว้
5.2 โครงการทีเ่ ป็ นงบลงทุน บางโครงการเป็ นโครงการขนาดใหญ่ และมีระยะเวลาดาเนินการ
เช่น โครงการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงในพื้นที่ โครงการบริหารจัดการนา้ และ
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ ว ซึง่ ตามแผนปฏิบตั กิ าร และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จะ
อยู่ในช่วงไตรมาสที่ 3 – 4 ของปี งบประมาณ เป็ นต้น
5.3
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทีแ่ พร่ขยายในวงกว้าง ส่งผล
การดาเนินงาน และการขับเคลือ่ นกิจกรรมของจังหวัด และกลุม่ จังหวัด ทีต่ อ้ งมีการชุมนุมคนจานวนมาก ส่งผลให้มี
การปรับแผนการดาเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ และ พ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่าย ของจังหวัดและ
กลุม่ จังหวัด ประจาปี พ.ศ. 2563 ในส่วนของงบประจาฯ เป็ นต้น

6. ข้อเสนอแนะ /แนวทางการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงบประมาณ ให้เป็ นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะ /แนวทางการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงบประมาณ
ของจังหวัดอุทยั ธานีให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพือ่ เป็ นข้อมูลในการปรับใช้ในการทางานในปี งบประมาณ
ถัดไป ประกอบด้วย
-

กาหนดเป็ นวาระทีส่ าคัญในการปฏิบตั งิ านของจังหวัด

- ขัน้ ตอนการขออนุมตั โิ ครงการฯ
- ความพร้อมของพื้นทีด่ าเนินการ
: หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องตรวจสอบความพร้อมของพื้นที่
ดาเนินการในแต่ละปี เป็ นการล่วงหน้า และการจัดเรียงลาดับความสาคัญของโครงการตามบริบทของพื้นที่
- ความพร้อมของรูปแบบรายการ
: มอบหมายหน่วยงานทีม่ คี วามชานาญเฉพาะด้าน
ตรวจสอบรายละเอียด และความถูกต้องของโครงการฯ เช่น สานักงานคลังจังหวัด ในการจรวจสอบจาแนกงบ
รายจ่าย / คุณลักษณะครุภณั ฑ์ตามทีไ่ ด้รบั การจัดสรรงบประมาณ /สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดใน
การตรวจสอบแบบแปลนโครงการสิง่ ก่อสร้าง ตลอดจนบูรณาการส่วนราชการ และหน่วยงานด้านช่าง ในพื้นที่
เพือ่ ประมาณการก่อสร้างและแบบแปลน
- ขัน้ ตอนการดาเนินการตามระเบียบพัสดุฯ : ควรต้องให้ความสาคัญกับการพัฒนาทักษะ
ความรูค้ วามเข้าใจของผูป้ ฏิบตั เิ กี่ยวกับระเบียบพัสดุฯ และระเบียบทีเ่ กี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เช่น การประชุม
ชี้แจง การฝึ กอบรม /หรือชุดหน่วยเคลือ่ นทีเ่ ร็ว ด้วยการบูรณาการความร่วมมือของสานักงานจังหวัด
สานักงานคลังจังหวัด ทีท่ าการปกครองจังหวัด เพือ่ ให้คาปรึกษา คาชี้แนะ และร่วมแก้ไขปัญหาไปยัง
หน่วยงาน และอาเภอทีร่ บั ผิดชอบโครงการ
- การพัฒนากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มปี ระสิทธิภาพ เช่น การจัดทาปฏิทนิ กรอบการ
ดาเนินงานเป็ นการล่วงหน้า ก่อนเริ่มปี งบประมาณ เพือ่ ให้หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบโครงการเตรียมกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างเป็ นการล่วงหน้า และก่อหนี้ผูกพันเมือ่ ได้รบั การจัดสรรงบประมาณ และพระราชบัญญัติ
งบประมาณฯ มีผลบังคับใช้ ซึง่ จะทาให้โครงการขนาดใหญ่สามารถก่อหนี้ผูกพันในส่วนของบลงทุนได้ภายใน
ไตรมาสที่ 1 ของปี งบประมาณ
- การบูรณาการกับหน่วยงานทีมบูรณากลางอย่างใกล้ชดิ เช่น กระทรวง มหาดไทย
สานักงาน ก.พ.ร. สานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง สคช. เพือ่ เป็ นทีป่ รึกษาในการขับเคลือ่ นการทางานที่
เกี่ยวข้อง
การพัฒนาทักษะ และองค์ความรู ้ กลยุทธ์การทางานในสหวิทยาการสมัยใหม่ เพือ่ รองรับการ
ทางานภายใต้สถานการณ์ทเ่ี ปลีย่ นแปลงไป
- การติดตามประเมินผล : การให้ความสาคัญกับการการติดตามผลสัมฤทธิ์จากการ
ปฏิบตั งิ าน การโอนทรัพย์สนิ และการดูแลบารุงรักษาเมือ่ โครงการดาเนินการแล้วเสร็จ เพือ่ ให้เกิดความ
คุม้ ค่า และความยัง่ ยืนของโครงการฯ
- การบูรณาการทางานของทุกภาคีการพัฒนาทีเ่ กี่ยวข้องในการจัดทาแผนพัฒนาภาค
แผนพัฒนากลุม่ จังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนชุมชน แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในระดับต่างๆ
ในพื้นที่ เพือ่ ไม่ให้เกิดความซา้ ซ้อนในการดาเนินโครงการฯ และพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน
    

