ITA ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
จังหวัดอุทัยธานี O 20
รายงานผลการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดอุทัยธานี
จั ง หวั ด อุ ทั ย ธานี ไ ด ดํ า เนิ น การวิ เ คราะห ป ญ หา/อุ ป สรรคการเบิ ก จ า ยงบประมาณที่ ผ า นมา
เพื่อกําหนดแนวทางการเบิกจายงบประมาณใหเปนไปตามเปาหมายที่รัฐบาลกําหนด ประกอบดวย
- การสรุปบทเรียนการทํางานที่ผานมาฯ เพื่อปรับใชในการดําเนินงานที่เกี่ยวของ
- กําหนดให “การเรงรัด และกํากับติดตามการใชจายงบประมาณ ” เปนวาระสําคัญของจังหวัด
ที่ทุกภาคีการพัฒนาตองใหความสําคัญในการขับเคลื่อนการทํางานฯ และเปนตัวชี้วัดการปฏิบัติงานของทุกหนวยงาน
ตลอดเปนเปนดัชนีชี้วัดผลงาน- ระดับความสําเร็จของการเรงรัดและกํากับติดตามการใชจายงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติร าชการประจํา ปข องจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ของผูวาราชการจังหวัดอุทัยธานีกับ
กระทรวงมหาดไทย ซึ่งผลการดําเนินงาน ผานคาเปาหมายที่กําหนด ไดคาคะแนนที่ 5 ประกอบดวย
คาคะแนนที่ 1 การเรงรัด และกํากับการทํางานตามแผนการดําเนินงาน และแผนการ
ใชจายงบประมาณฯ ใหเปนไปตามกรอบและระยะเวลาที่กําหนด เชน การประชุมคณะทํางานเรงรัด และกํากับติดตาม
การใชจายฯ ระดับจังหวัดทุกเดือน / การประชุมหนวยงานที่รับผิดชอบโครงการ /สํานักงานจังหวัด และการลงพื้นที่
เพื่อติดตามความกาวหนาของโครงการฯ เปนรายสัปดาห
คาคะแนนที่ 2 การกํากับระบบรายงานผลการดําเนินงานฯ เพือ่ ประโยชนในการปรับ
แผนการทํางาน และสรางกระบวนการมีสวนรวมในการรวมคิด รวมทํา รวมตรวจสอบ รวมแกไขจากภาคีการพัฒนา
ที่เกี่ยวของ เชน ระบบติดตามประเมินผลแผนงาน โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด ของ
กระทรวงมหาดไทย (PADME) และรายงานความกาวหนาในการประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหนาสวนราชการ
และการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัด
คาคะแนนที่ 3 ผลการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ภาพรวม ณ สิ้นไตรมาส 3 ( มิถุนายน 2562) ไมนอยกวา 77
คาคะแนนที่ 4 การบริหารงบประมาณใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด เชน การ
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัด ในการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณฯ และ
การใชงบประมาณเหลือจาย ตามหลักเกณฑและแนวทางของระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ
รายจายสําหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559
คาคะแนนที่ 5 การจัดสงรายละเอียดการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณฯ และการใช
งบประมาณเหลือจาย ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ( ก.บ.จ.) จังหวัด
ใหกับทีมบูรณากลาง (สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ /สํานักงบประมาณ กระทรวง
มหาดไทย สํานักงาน ก.พ.ร. ) และไดรับแจงผลการพิจารณารับทราบ และการใหความเห็นชอบจากทีมบูรณากลาง
- การจัดทําแผนปฏิบัติงาน และแผนการใชจายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการประจําป และ
ไดรับอนุมัติจากสํานักงบประมาณเรียบรอยแลว
- การเตรียมการจัดซื้อจัดจางฯ ตามแนวทางที่กรมบัญชีกลางกําหนด
- แตงตั้งคณะทํางานเรงรัด และกํากับติดตามการใชจายฯ ระดับจังหวัด มอบหมายและ
แบงหนาที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน กําหนดกรอบในการเรงรัด และติดตามอยางชัดเจน
- รายงานความคืบหนาฯ ในการประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหนาสวนราชการ /การประช
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดอุทัยธานี /เว็บไซตจังหวัด www.uthaithani.go.th
- รายงานผลการดําเนินงาน ตามแบบติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามาตรา 34
แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารงานจังหวัด และกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 รอบที่ 2/2562 ใหกระทรวงมหาดไทย ตามกรอบ และระยะเวลาที่กําหนด

-2-

-3-

-4ผลการดําเนินการและการใชจายงบประมาณฯ ตามแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. ๒๕๖2จังหวัด
อุทัยธานี (รอบที่ 2 ขอมูล ณ วันที่ 30กันยายน 2562)
ในป ๒๕๖2
ไดรับอนุมัติ

ผลการดําเนินงาน
และผลการเบิกจาย
ณ ๓๑ ส.ค. ๖2

รวม64โครงการ102กิจกรรม

( 9 ) แลวเสร็จ จํานวน 59โครงการ
97กิจกรรม

( ) แลวเสร็จบางสวน
จํานวน………โครงการ………. กิจกรรม

รวมงบประมาณทั้งหมดจํานวน 202,529,100 บาท
ผลการเบิกจาย
( ) ครบ 59โครงการ 97กิจกรรม
งบประมาณ 194,583,970บาท
( ) ระหวางการเบิกจาย
จํานวน.........โครงการ...........กิจกรรม
จํานวน ................................ บาท
ผลการเบิกจาย
() เบิกจายแลว จํานวน ……………โครงการ
…………..กิจกรรม
งบประมาณ …………………….. บาท

ระหว่างดําเนินการ

จํานวน5โครงการ5กิจกรรม

จํานวนงบประมาณ 6,627,858 บาท

ยังไม่เบิกจ่าย
(อยู่ระหว่าง
ตรวจรับ/ส่งเบิก)

จํานวน........โครงการ.......กิจกรรม

จํานวนงบประมาณ.................... บาท

ยังไม่ดําเนินการ

จํานวน........โครงการ.......กิจกรรม

จํานวนงบประมาณ.................... บาท

-5สรุปผลการใชจายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดอุทัยธานี จําแนก
ตามประเด็นการพัฒนาจังหวัด
ประเด็นการพัฒนาที่ 1สรางคุณคาดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ควบคูวิถีชีวิตเอกลักษณและวัฒนธรรมของจังหวัดสูสากล
จํ า น ว น 5 โ ค ร ง ก า ร ง บ ป ร ะ ม า ณ 2 3 , 6 9 6 , 7 0 0 บ า ท คิ ด เป น ร อ ยละ 11.71 ของงบประมาณ
ที่ไดรับการจัดสรร ไดแก
งบประมาณ
ที่

ผลการดําเนินงาน

โครงการ
(บาท)
9,000,000

-แลวเสร็จ-

655,200

-แลวเสร็จ-

1

โครงการสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี

2

โครงการพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวโดยชุมชน

3

โครงการมหกรรมของดีเมืองอุทัยธานี

4,500,000

-แลวเสร็จ-

4

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเขาสูส ถานที่ทองเที่ยววัด
เขาหินเทิน
โครงการพัฒนาพื้นที่บึงพระชนก (สวนน้ําเฉลิมพระเกียรติ)

3,500,000

-แลวเสร็จ-

6,041,500

กันเงินไวเบิก
เหลื่อมป

รวมทั้งสิ้น 5โครงการ

23,696,700

5

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ยกระดับสินคาเกษตรและเกษตรแปรูปใหมีคุณภาพและปลอดภัย มีมูลคาเพิ่มสูงขึ้น
จํานวน 16 โครงการ งบประมาณ 35,144,000บาท คิดเปนรอยละ 17.35 ของงบประมาณที่ไดรบั การจัดสรร ไดแก
งบประมาณ
ที่

ผลการดําเนินงาน

โครงการ
(บาท)
414,400

-แลวเสร็จ-

1

โครงการสงเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผักปลอดภัย

2

โครงการสงเสริมการเลี้ยงสัตวน้ําในพื้นที่แหงแลง

570,000

-แลวเสร็จ-

3

โครงการสงเสริมการสรางเครือขายการผลิตปลาแรดเชิงการคา

933,600

-แลวเสร็จ-

4

โครงการยกระดับกระบวนการผลิต แปรรูป และการตลาดสินคา
เกษตรแปรรูปอาหารปลอดภัยและประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว
จังหวัดอุทัยธานี
โครงการผลิตเชื้อเพลิงอัดแทงจากเหงามันสําปะหลัง

3,100,000

-แลวเสร็จ-

330,600

-แลวเสร็จ-

5

-6งบประมาณ
ที่

ผลการดําเนินงาน

โครงการ
(บาท)
1,950,000

-แลวเสร็จ-

6

โครงการธนาคารพืชอาหารสัตวและการปลูกหญาอาหารสัตว

7

โครงการสงเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขาวปลอดภัยแบบ
แปลงใหญ
โครงการสงเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสําปะหลังแบบ
แปลงใหญ
โครงการสงเสริมการเลี้ยงสัตวน้ําแบบลดตนทุน

1,079,000

-แลวเสร็จ-

1,235,000

-แลวเสร็จ-

659,900

-แลวเสร็จ-

10 โครงการขุดลอกแหลงน้ําสาธารณประโยชนในตําบลพลวงสองนาง

7,300,000

-แลวเสร็จ-

11 โครงการพัฒนากระบือพันธุดี จังหวัดอุทัยธานี

3,400,000

-แลวเสร็จ-

12 โครงการพัฒนาพันธุกรรมและสงเสริมการเลี้ยงไกแสมดําจังหวัด
อุทัยธานี
13 โครงการกอสรางฝาย มข.2527 พรอมขุดลอกหนาฝายลําหวยเปา

1,600,000

-แลวเสร็จ-

1,100,000

-แลวเสร็จ-

14 โครงการบริหารจัดการน้ําในอําเภอหวยคต

3,000,000

-แลวเสร็จ-

15 โครงการบริหารจัดการน้ําเพื่อปองกันและแกไขปญหาอุทกภัยและ
ภัยแลงดานการเกษตร ภายในอําเภอเมืองอุทัยธานี
16 โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสินคาวิสาหกิจชุมชนจังหวัด
อุทัยธานี

7,649,000

-แลวเสร็จ-

822,500

-แลวเสร็จ-

8
9

รวมทั้งสิ้น 16โครงการ

35,144,000

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสรางความมั่นคง
ภายในและความสงบเรียบรอย
จํานวน 20 โครงการ งบประมาณ 143,688,400 บาท คิดเปนรอยละ 70.94 ของงบประมาณทีไ่ ดรับการจัดสรร ไดแก
ผลการดําเนินงาน
งบประมาณ
ที่
โครงการ
(บาท)
1 โครงการพัฒนาแหลงน้ํา และการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานคมนาคม
4,931,600
-แลวเสร็จขนสง จังหวัดอุทัยธานี
2 โครงการสงเสริมและพัฒนาแรงงานนอกระบบจังหวัดอุทัยธานี เพื่อ
1,442,600
-แลวเสร็จความยั่งยืนทางอาชีพ
3 โครงการเสริมสรางชุมชน คนอุทัยธานี ดวยวิถีชีวิต เศรษฐกิจ
1,900,000
-แลวเสร็จพอเพียง
4 โครงการเรียนรูสัมมาชีพ อุทัยธานีผาสุก
1,920,000
-แลวเสร็จ-

-7งบประมาณ
ที่
5
6

โครงการสงเสริมคุณธรรมชาวอุทัยธานี ขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรม
นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการพัฒนาแหลงน้ํา อําเภอลานสัก ระยะที่ 1

7

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อําเภอลานสัก ระยะที่ 1

8

โครงการพัฒนาขนสงทางการเกษตร ระยะที่ 1

9

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในอําเภอทัพทัน
ระยะที่ 1
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในอําเภอบานไร
ระยะที่ 1
โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟลติกคอนกรีต
อําเภอบานไร
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในอําเภอหวยคต
ระยะที่ 1
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในอําเภอหนองฉาง
ระยะที่ 1
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 2-7 ตําบลเนินแจง
อําเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในอําเภอหนองขา
หยาง ระยะที่ 1
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในอําเภอบานไร
ระยะที่ 2
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในอําเภอหวยคตระ
ยะที่ 2
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในอําเภอ
หนองขาหยาง ระยะที่ 2
โครงการกอสราง ซอมแซม ปรับปรุงถนนเพื่อการคมนาคมขนสง
ภายในอําเภอสวางอารมณ
โครงการคาใชจายในบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
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ผลการดําเนินงาน

โครงการ

รวมทั้งสิ้น 20โครงการ

(บาท)
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9,635,500
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3,878,000

-แลวเสร็จ-

5,614,500

-แลวเสร็จ-

5,000,000

-แลวเสร็จ-

10,840,000

-แลวเสร็จ-

1,689,000

-แลวเสร็จ-

8,340,000

-แลวเสร็จ-

7,959,000

-แลวเสร็จ-

7,694,000

-แลวเสร็จ-

1,398,600

-แลวเสร็จ-

3,339,600

-แลวเสร็จ-

9,000,000

-แลวเสร็จ-

143,688,400

ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 จังหวัดอุทัยธานีมีผลการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 จํานวน 194,583,973.70 บาท (คิดเปนรอยละ 96.08) เปนลําดับที่ 2
ของประเทศ (ขอมูลจาก กรมบัญชีกลาง)
https://1drv.ms/u/s!AkbzyjHjuLhcvATKWU0e9s5r_yRe?e=UPeXLF

-8จั ง หวั ด อุ ทั ย ธานี ไ ด ข อกั น เงิ น เบิ ก เหลื่ อ มป จํ า นวน 5 โครงการ เป น เงิ น จํ า นวน 6,627,858 บาท
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ขอกันไวเบิกเหลื่อมป ไดแก โครงการพัฒนาพื้นที่
บึงพระชนก (สวนน้ําเฉลิมพระเกียรติ) จํานวนเงิน 6,041,500 บาท หนวยงานดําเนินการ ไดแก สํานักงานการ
ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุทัยธานี ปญหา และอุปสรรคที่พบ ตัวอยาง เชน
- สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุทัยธานี ที่เปนหนวยงานรับผิดชอบโครงการฯ
มีบุคลากร และผูปฏิบัติงานไมเพียงพอ และมีการประกาศจัดซื้อจัดจางหลายครั้ง ตลอดจนมีการปรับรูปแบบ และ
รายการ ใหเหมาะสมกับพื้นที่ดําเนินการ แนวทางการแกไข จังหวัดอุทัยธานีไดมอบหมายใหหนวยงานตรวจสอบ
ภายในจังหวัดอุทัยธานี และสํานักงานจังหวัดอุทัยธานี เปนหนวยงานใหคําปรึกษา และคําแนะนําดานกระบวนการ
จัดซื้อจัดจางฯ และสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี และองคการบริหารสวนจังหวัดอุทัยธานี สนับสนุน
บุคลากรดานชาง ในการควบคุมงานกอสราง และแกไขแบบแปลนที่เกี่ยวของ ซึ่งแนวทางการแกไขปญหา และอุปสรรค
ขางตน สงผลใหโครงการพัฒนาพื้นที่บึงพระชนก (สวนน้ําเฉลิมพระเกียรติที่กันเงินไวเบิกเหลื่อมป สามารถดําเนินการ
และเบิกจายงบประมาณแลวเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2562 เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด
ประสิทธิภาพ และผลสัมฤทธิ์ของการบริหารงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดอุทัยธานี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562
หนวย : ลานบาท
ไดรับจัดสรร
เปนลําดับที่
ผลเบิกจาย
งบประมาณ
คิดเปนรอยละ
ปงบประมาณ
ประเทศ
ณ สิ้นปงบประมาณ
(ลานบาท)
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1
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หมายเหตุ : ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
ขอเสนอแนะ
- การใหความสําคัญกับการการติดตามผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติงาน การโอนทรัพยสิน และการดูแล

บํารุงรักษาเมื่อโครงการดําเนินการแลวเสร็จ เพื่อใหเกิดความคุมคา และความยั่งยืนของโครงการฯ
- การพัฒนาความรู และทักษะของบุคลากร ดานชาง ของหนวยงานที่เกี่ยวของ เกี่ยวกับกับแบบ รูปรายการ
ปร.4 /ปร.5 และราคากลาง ตลอดจนเจาหนาที่พัสดุเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ใหมีทักษะ และความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- การพั ฒนาทั กษะ และองค ความรู ในสหวิ ทยาการสมั ยใหม เพื่ อรองรั บการทํ างานภายใต สถานการณ
ที่เปลี่ยนแปลงไป เชน ขาราชการที่มาบรรจุใหม / ขาราชการที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับแผนงาน/โครงการฯ
ที่เกี่ยวของ
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