รายงานผลการจัดซื้อจัดจาง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.256๔
จังหวัดอุทัยธานี

กลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สํานักงานจังหวัดอุทยั ธานี
โทร./โทรสาร 0-5651-1063 ตอ 18022

รายงานผลการจัดซือ้ จัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔
จังหวัดอุทยั ธานี
ที่มา
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity
and Transparency Assessment: ITA) เปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนการทํางานของภาครัฐที่มุงพัฒนา
ระบบราชการไทยในเชิงสรางสรรค เพื่อใหหนวยงานของรัฐไดรับทราบถึงสถานะและปญหาของการดําเนินงาน
ดานคุณธรรม และความโปรงใสขององคกร เพื่อใหหนวยงานภาครัฐนําขอมูลที่เกี่ยวของไปปรับใชในการพัฒนา
องค ก รให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และประสิ ท ธิ ผ ลในการทํ า งาน การให บ ริ ก าร การอํ า นวยความสะดวก และ
ตอบสนองต อปญหาและความต องการของประชาชนได อยางตรงจุด จังหวัด อุทัย ธานี ไดดํ าเนิ น การจัด ทํา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จากขอมูลการจัดซื้อจัดจางตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจํ า ป ข องจั งหวั ด (งบพั ฒ นาจั ง หวั ด )ประเภทงบลงทุ น เพื่อ ให เ ป น ไปตามเกณฑมาตรฐานการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ(Integrity and ransparency
Assessment: IAT) ที่กําหนดใหสวนราชการไดนําผลการวิเคราะห ไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ
ปฏิบัติงาน เชน การจัดซื้อจัดจางภาครัฐที่ตองแสดงออกถึงความโปรงใส ตรวจสอบได ของการทํางานใหเกิด
ความคุมคาสมประโยชนภาครัฐ สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20ป ยุทธศาสตรที่ 6 การปรับสมดุล และ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ”การปรับเปลี่ยนภาครัฐ ยึดหลัก ภาครัฐของประชาชน เพื่อประชาชน
และประโยชนสวนรวม” และการยกระดับงานบริการประชาชนสูความเปนเลิศ ตอบสนองตอความตองการ
ของประชาชนไดอยางถูกตอง รวดเร็ วและโปรงใส ตลอดจนสอดคล องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคม
แหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ยุทธศาสตรที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทยเกี่ยวกับการปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ ในการสรางกลไก
การติดตาม และการตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐตลอดจนตามนโยบายหลัก 12 ดานของนโยบายรัฐบาล
ดานที่ 12 การปองกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม
รายงานผลการจัดซื้อจัดจาง หรือการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ในสวน
ของแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด (งบพัฒนาจังหวัด)ประเภทงบลงทุน ประกอบดวยผลการวิเคราะห
เชิงปริมาณปญหาอุปสรรค ขอจํากัดในการจัดซื้อจัดจาง การประหยัดงบประมาณ และขอเสนอแนะ เปนตน
เพื่อเปนขอมูลในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจาง และการบริหารงบประมาณ
ในสวนที่เกี่ยวของตอไป ประกอบดวย
1.รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจาง
จั ง หวั ด อุทั ย ธานี ไ ด รั บ การจั ด สรรงบประมาณรายจ า ยประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ.2564
จํานวน 20 โครงการ 1 รายการ งบประมาณ 196,892,800 บาท แยกตามหมวดงบประมาณรายจาย ดังนี้
(1) งบรายจายประจํา จํานวนเงิน 14,575,900 บาท (รอยละ 7.40)
(2) งบรายจายลงทุน จํานวนเงิน 173,316,900 บาท (รอยละ 88.03)
(3) งบรายจายอื่น จํานวนเงิน 9,000,000 บาท (รอยละ 4.57)

รายละเอียดที่สําคัญ ดังนี้
ประเด็ น การพั ฒ นาที่ 1 : สร า งคุ ณ ค า ด า นการท อ งเที่ ย ว ควบคู วิ ถี ชี วิ ต เอกลั ก ษณ แ ละ
วัฒนธรรมของจังหวัดสูสากล จํานวน 2 โครงการ งบประมาณ 7,548,200 บาท คิดเปนรอยละ 3.83 ของ
งบประมาณที่ไดรับการจัดสรร ไดแก
ที่

โครงการ

1 โครงการสงเสริมชุมชนคุณธรรมนอมนําหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนดวยพลังบวร
สูการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอยางยั่งยืน
2 โครงการสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี

งบประมาณ
ที่ใชจัดซื้อ
วิธีการจัดซื้อ
ผลการ
ดําเนินงาน
จัดจาง
จัดจาง
ณ 30 ก.ย.64
(บาท)
1,200,000
เปลี่ยนแปลงโครงการ
เนื่องจากสถานการณโควิด-19
6,348,200

เปลี่ยนแปลงโครงการ
เนื่องจากสถานการณโควิด-19

รวม 2 โครงการ
7,548,200
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : ยกระดับสินคาเกษตรและเกษตรแปรรูปใหมีคุณภาพและปลอดภัย
มีมูลคาเพิ่มสูงขึ้นจํานวน 10 โครงการ งบประมาณ 115,511,500 บาท คิดเปนรอยละ 58.68 ของ
งบประมาณที่ไดรับการจัดสรร ไดแก
ที่

โครงการ

1 โครงการกระบือพันธุดี จังหวัดอุทัยธานี
2 โครงการสงเสริมการรวมกลุมผลิตและแปรรูป
ไกแสมดํา
3 โครงการสงเสริมการตลาดสินคาเกษตรแปรรูป
และอาหารปลอดภัยจังหวัดอุทัยธานี
4 โครงการพัฒนาเสนทางขนสงทางการเกษตร
ถนนสายบานพุตาลิต หมูที่ 7 – บานชุมทางหลวง
ตําบลหูชาง อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี
5 โครงการพัฒนาเสนทางขนสงทางการเกษตร
ถนนสายบานศาลเกา หมูที่ 5 ตําบลทัพหลวง –
บานจัน หมูที่ 5 ตําบลหนองจอก อําเภอบานไร
จังหวัดอุทัยธานี

งบประมาณ
ที่ใชจัดซื้อ
จัดจาง
(บาท)
1,892,500

เฉพาะเจาะจง -แลวเสร็จ-

631,400

เฉพาะเจาะจง -แลวเสร็จ-

2,787,600
10,000,000

เปลี่ยนแปลงโครงการ
เนื่องจากสถานการณโควิด
e-bidding
-แลวเสร็จ-

15,000,000

e-bidding

วิธีการจัดซื้อ
จัดจาง

ผลการดําเนินงาน
ณ 30 ก.ย.64

-แลวเสร็จ-

6

โครงการพัฒนาเสนทางขนสงทางการเกษตร
ถนนสายบานหนองจอก – บานหนองไมตาย
ตําบลหนองจอก อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี
7 โครงการพัฒนาเสนทางขนสงทางการเกษตร
ถนนสายบานตลาดใหมปาผาก – บานบอน้ําเย็น
ตําบลสุขฤทัย อําเภอหวยคต จังหวัดอุทัยธานี
8 โครงการพัฒนาเสนทางขนสงทางการเกษตร
ถนนสายบานบอยาง – บานหนองตะโก
ตําบลบอยาง อําเภอสวางอารมณ จังหวัดอุทัยธานี
9 โครงการอาคารปองกันตลิ่งแมน้ําตากแดด
ตําบลโคกหมอ อําเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
10 โครงการอาคารปองกันตลิ่งแมน้ําตากแดด
ตําบลหนองยายดา อําเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
รวม 10 โครงการ

15,000,000

e-bidding

-แลวเสร็จ-

15,000,000

e-bidding

-แลวเสร็จ-

16,400,000

e-bidding

-แลวเสร็จ-

19,400,000

e-bidding

-แลวเสร็จ-

19,400,000

e-bidding

-แลวเสร็จ-

115,511,500

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เสริมสรางความมั่น คงภายในและความสงบเรียบร อย จํานวน 8 โครงการ 1 รายการ ของงบประมาณ
73,833,100 บาท คิดเปนรอยละ 37.49 ของงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร ไดแก
ที่

โครงการ

งบประมาณ
วิธีการจัดซื้อ
ผลการ
ดําเนินงาน
ที่ใชจัดซื้อจัดจาง
จัดจาง
ณ 30 ก.ย.64
(บาท)
685,500 เฉพาะเจาะจง -แลวเสร็จ-

1 โครงการพัฒนาและเสริมสรางชุมชนเขมแข็งดวยหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปองกันและแกไขปญหา
1,030,700
เปลี่ยนแปลงโครงการ
ยาเสพติด TO BE NUMBER ONE
เนื่องจากสถานการณโควิด-19
3 โครงการฟนฟูพัฒนาพื้นที่อางเก็บน้ําทับเสลา
27,316,900 e-bidding -แลวเสร็จตําบลระบํา อําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
4 โครงการอาคารปองกันตลิ่งหวยทับเสลา
10,000,000 e-bidding
-แลวเสร็จบานหาดทรายงาม ตําบลระบํา อําเภอลานสัก
จังหวัดอุทัยธานี
5 โครงการอาคารปองกันตลิ่งหวยทับเสลา บานบุงอายเจี้ยม 8,000,000
e-bidding
-แลวเสร็จตําบลระบํา อําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
6 โครงการอาคารปองกันตลิ่งหวยทับเสลา บานยางงาม
ตําบลระบํา อําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

9,000,000

e-bidding

-แลวเสร็จ-

7 โครงการกอสรางสะพานขามคลองกระเวน หมูที่ 1 และ
หมูที่ 4 ตําบลบานไร อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี
8 โครงการกอสรางสะพานขามคลองทากรวย หมูที่ 3
ตําบลหวยแหง อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี
รวม 8 โครงการ
งบรายจายอื่น
1 คาใชจายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

4,400,000

e-bidding

-แลวเสร็จ-

4,400,000

e-bidding

-แลวเสร็จ-

64,833,100
9,000,000

สําหรับการจัดซื้อจัดจางของแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ไดเขาสูกระบวนการจัดซื้อจัดจางที่เกี่ยวของ จํานวนทั้งสิ้น 16 โครงการ จําแนกตามวิธีการจัดซื้อ
จัดจางตามลําดับ ดังนี้
-วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (Electronic Bidding : e-bidding) จํานวน 13 โครงการ
(รอยละ 80.40)
-วิธีเฉพาะเจาะจง จํานวน 3 โครงการ (รอยละ1.63)
แผนงาน/โครงการที่ ข อรั บ การจั ด สรรงบประมาณในป ง บประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่ อ
ดําเนินการจัดซื้อจัดจางที่เกี่ยวของในสวนของงบลงทุน มีงบประมาณเหลือจาย เปนงบประมาณที่ประหยัดได
และโครงการ/กิจกรรมในส วนของงบดําเนิน งานที่ไมส ามารถดําเนิ นการไดเ นื่องจากสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสามารถนําเงินงบประมาณเหลือจายไปโอน
เปลี่ ย นแปลง เพื่อ ขยายผลโครงการที่ดํ า เนิ น การแล ว เสร็ จ เพื่อ เพิ่ม เติ มเป า หมายโครงการเดิ ม ให บ รรลุ
ผลสัมฤทธิ์มากยิ่งขึ้น หรือดําเนินโครงการสํารองที่อยูในแผนปฏิบัติราชการประจําป (Y2) ตามหลักเกณฑการ
เปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ของจังหวัดและกลุมจังหวัด
และการใชเงินเหลือจาย (มติคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่
22 พฤษภาคม 2564 จํานวนทั้งสิ้น 1,021,000 บาท
2. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
รัฐบาลไดกําหนดมาตรการเรงรัดการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
เพื่อใหการใชจายภาครัฐ เปนกลไกสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
เหมาะสมกับสถานการณ และเปนสวนสําคัญในการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติ และแผน
แมบทภายใต ยุทธศาสตรชาติ นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงของชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 และนโยบายรัฐบาล ประกอบดวย
เปาหมายการ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
เบิกจาย
(รอยละ)
(รอยละ)
(รอยละ)
(รอยละ)
งบประมาณ
ภาพรวม
23
54
77
100
รายจายประจํา
28
58
80
100
รายจายลงทุน
8
40
65
100

3. ผลการวิเคราะหงบประมาณ และการเบิกจายของจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 - 2564
จังหวัดอุทยั ธานี
ปงบประมาณ
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564

ไดรับจัดสรร
งบประมาณ
(ลานบาท)
139.64
166.41
218.73
360.99
202.53
182.78
196.89

ผลเบิกจาย
ณ สิ้นปงบประมาณ

คิดเปนรอยละ

เปนลําดับที่
ประเทศ

137.62
136.55
201.09
337.70
194.58
137.97
195.22

98.56
82.06
91.94
93.55
96.08
75.48
99.15

7
50
14
1
2
19
2

4.สรุปแนวทางการดําเนินงานที่ดีในการบริหารงบประมาณ ตามหลักธรรมาภิบาล ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป (งบพัฒนาจังหวัด) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 จังหวัดอุทัยธานี
ตามแนวทางการบริหารงบประมาณที่ดี (Best Practice) ของกระทรวงมหาดไทย ในการถอด
บทเรียนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานงบประมาณของจังหวัด พบวา การทํางานบริหารงบประมาณ
ของจังหวัดอุทัยธานีที่ผานมา เปนจังหวัดที่มีผลการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ภาพรวมไตรมาสที่ 4 ตามมติคณะรัฐมนตรี (รอยละ 99.15) : ลําดับที่ 2 ของประเทศ และผูวาราชการ
จังหวัดอุทัยธานี (นายณรงค รักรอย) เปนผูวาราชการจังหวัด ที่มีผลการบริหารงบประมาณปงบประมาณ
พ.ศ.2564 และตอเนื่องยอนหลัง ในลําดับตน ซึ่งกระทรวงมหาดไทยไดแสดงความชื่นชมการทํางานของ
ผูวาราชการจังหวัด และเจาหนาที่ผูปฏิ บัติงานที่เกี่ย วของโดยให รักษามาตรฐานการปฏิบัติ งานที่ดี เพื่อ
ประโยชนของประเทศและประชาชน
มาตรการเรงรัดการดําเนินโครงการและการเบิกจาย ในงบประมาณ พ.ศ.2564 จังหวัดอุทัยธานี
ตัวอยาง เชน
1. ผูวาราชการจังหวัดอุทัยธานีกําหนดเปนวาระที่สําคัญในการปฏิบัติงานของจังหวัด ที่ทุกหนวยงาน
ตองใหความสําคัญในการจัดทําแผนงานโครงการเพื่อใหเกิดการพัฒนา/แกไขปญหาในพื้นที่อยางไรเพื่อให
สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล และความตองการของประชาชน และขับเคลื่อนการทํางานใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิพล ยึดพื้นที่เปนหลักในการทํางาน (Area-base Development Approach)
2.ประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณฯ เปนตัวชี้วัดการทํางานในการประเมินสวนราชการ ตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด(ประเมินจังหวัด/ประเมินผูปริหารของจังหวัด)
และกรอบการจัดสรรงบประมาณฯ ในปถัดไป
3.จังหวัดอุทัยธานีประชุมหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อถอดบทเรียนการทํางานในปงบประมาณ พ.ศ.
2563 ที่ผานมา และมอบนโยบายแนวทางในการบริหารงบประมาณรายจายประจํ าปงบประมาณ พ.ศ.
2564 เชน
-ใหถือปฏิบัติกฎหมาย และระเบียบฯ อยางเครงครัด

-เตรียมการจัดซื้อจัดจางฯ แบบแปลน ประมาณราคาคาใชจาย พื้นที่ดําเนินการและเตรียม
ความพรอมของหนวยงาน/บุคลากรที่เกี่ยวของ
-กํ า หนดมาตรการเร ง รั ด การเบิ ก จ า ยงบประมาณประจํ า ป พ.ศ.2565 เพื่ อ รั ก ษาแรง
ขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจจากการใชจายและแผนการลงทุนภาครัฐ ตามเปาหมายที่กําหนด ทุก
แผนงาน / โครงการของงบลงทุน ตามแผนงานยุทธศาสตร แผนงานบูรณาการ ตองกอหนี้ผูกพันใหแลวเสร็จ
ตามกําหนดและการบริหารกรณีมีเงินเหลือจายในการดําเนินงานจัดซื้อจัดจางฯ
-ดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ ใหเปนไปตามแผนการดําเนินงาน และแผนการใชจาย
งบประมาณ และใหแลวเสร็จภายในปงบประมาณ กันเงินไวเบิกเหลื่อมปใหนอยที่สุด หรือไมมีการกันเงินไว
เบิกเหลื่อมป
-แตงตั้งคณะกรรมการกํากับ และติดตามการใชจายงบประมาณของจังหวัด ลงพื้นที่ติดตาม
โครงการ และจัดประชุมเรงรัดการทํางานรายหนวยงาน และประชุมเรงรัดติดตามฯ เปนประจําทุกสัปดาห
เพื่อแกไขปญหา และอุปสรรคในการทํางาน
-การรายงานผลความคืบหนา/ปญหาอุปสรรค และแนวทางการแกไขปญหาฯ ในที่ประชุม
คณะกรมการจังหวัด/หัวหนาสวนราชการในทุกเดือน การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณา
การจังหวัดอุทัยธานี(ก.บ.จ. อน.) คณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปดวยกัน ระดับจังหวัด เปนตน
-จัดตั้งศูนยใหคําปรึกษา และใหคําแนะนําในการปฏิบัติงานฯ ใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
โดยการบูรณาการความรวมมือของสํานักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี สํานักงานจังหวัดอุทัยธานี สํานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี และหนวยตรวจสอบภายในจังหวัดอุทัยธานีและสํานักงานจังหวัดอุทัยธานีไดมี
การมอบหมายเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการกํากับเรงรัดติดตามการดําเนินงาน และการใชจายงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด เปนรายหนวยงาน
-ให ความสํ า คัญ กั บ การพั ฒ นาบุ คลากรที่ เ กี่ ย วข อ ง เพื่อ นํ ามาปรั บ ใช ใ นการทํ า งาน การ
ปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด กลุมจังหวัด และแหลงงบประมาณ
ตางๆ เพื่อใหเกิดการพัฒนาในมิติตางๆ
5.การวิเคราะหความเสี่ยง ปญหาอุปสรรค/อุปสรรคในการจัดซื้อจัดจาง และการบริหารงบประมาณของ
จังหวัด
จากการกํ า กั บ ติ ด ตามและวิ เ คราะห ป ญ หา และอุ ป สรรคในการจั ด ซื้ อ จั ด จ า ง และการบริ ห าร
งบประมาณของจั ง หวั ด พบว า สาเหตุ ข องความเสี่ ย งและป ญ หาที่ จั ง หวั ด อุ ทั ย ธานี ไ ม ส ามารถเบิ ก จ า ย
งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 รายจายในภาพรวม
ไมเปนไปตามเปาหมายที่รัฐบาลกําหนด คือ
5.1 บางโครงการมีการดําเนินการจัดซื้อจัดจางหลายครั้ง เนื่องจากไมมีผูยื่นเสนอราคา หรือยื่นเพียง
รายเดี่ยว เปนตน หรือมีการปรับรูปแบบรายการ หรือรายละเอียดโครงการใหเหมาะสมกับการดําเนินงาน
สงผลตอกระบวนการจัดซื้อจัดจาง และการพัสดุ ทําใหไมสามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจางไดตามแผนที่กําหนดไว
5.2 โครงการที่เปนงบลงทุน บางโครงการเปนโครงการขนาดใหญ และมีระยะเวลาดําเนินการ เชน
โครงการพัฒนาด านโครงสร างพื้น ฐานเสน ทางคมนาคมเชื่อมโยงในพื้น ที่ โครงการบริการจัด การน้ํ า และ
โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวซึ่งตามแผนปฏิบัติการ และแผนการใชจายงบประมาณ จะอยูในชวงไตรมาสที่
3 – 4 ของปงบประมาณ เปนตน

5.3 สถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ที่แพรขยายในวงกวาง สงผลการ
ดําเนินงาน และการขับเคลื่อนกิจกรรมของจังหวัด และกลุมจังหวัดที่ตองมีการชุมนุมคนจํานวนมาก สงผลใหมี
การปรับแผนการดําเนินงาน และการใชจายงบประมาณ และ พ.ร.บ. โอนงบประมาณรายจาย ของจังหวัดและ
กลุมจังหวัด ประจําป พ.ศ.2564 ในสวนของงบประจําฯ เปนตน
6.ปญ หา/อุ ป สรรค/และขอ เสนอแนะ แนวทางการปรับ ปรุ ง กระบวนการจัด ซื้อ จัด จา ง และการบริห าร
งบประมาณ ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ขอเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจาง และการบริหารงบประมาณของจังหวัด
อุทัยธานีให เปน ไปอย างมีป ระสิ ทธิภาพ เพื่อเปนขอมูลในการปรับใชในการทํางานในปงบประมาณถัดไป
ประกอบดวย
-กําหนดเปนวาระที่สําคัญในการปฏิบัติงานของจังหวัด
-ขั้นตอนการอนุมัติโครงการฯ
-ความพรอมของพื้นที่ดําเนินการ : หนวยงานที่เกี่ยวของตรวจสอบความพรอมของพื้นที่ดําเนินการใน
แตละปเปนการลวงหนา และการจัดเรียงลําดับความสําคัญของโครงการตามบริบทของพื้นที่
-ความพรอมของรูป แบบรายการ : มอบหมายหนว ยงานที่ความชํ านาญเฉพาะด าน ตรวจสอบ
รายละเอียด และความถูกตองของโครงการฯ เชน สํานักงานคลังจังหวัด ในการตรวจสอบจําแนกงบรายจาย /
คุณลักษณะครุภัณฑตามที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ /สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดในการตรวจสอบ
แบบแปลนโครงการสิ่งกอสราง ตลอดจนบูรณาการสวนราชการ และหนวยงานดานชาง ในพื้นที่เพื่อประมาณ
การกอสรางและแบบแปลน
-ขั้นตอนการดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ : ควรตองใหความสําคัญกับการพัฒนาทักษะความรูความ
เขาใจของผูปฏิบัติเกี่ยวกับพัสดุฯ และระเบียบที่เกี่ยวของอยางตอเนื่อง เชน การประชุมชี้แจง การฝกอบรม /
หรือชุดหนวยเคลื่อนที่เร็ว ดวยการบูรณาการความรวมมือของสํานักงานจังหวัด สํานักงานคลังจังหวัด ที่ทํา
การปกครองจังหวัด เพื่อใหคําปรึกษา คําชี้แนะ และรวมแกไขปญหาไปยังหนวยงาน และอําเภอที่รับผิดชอบ
โครงการ
-การพัฒนากระบวนการจัดซื้อจัดจางใหมีประสิทธิภาพ เชน การจัดทําปฏิทิน กรอบการดําเนินงาน
เปนการลวงหนา กอนเริ่มปงบประมาณ เพื่อใหหนวยงานที่รับผิดชอบโครงการเตรียมกระบวนการจัดซื้อจัด
จางเปนการลวงหนา และกอหนี้ผูกพันเมื่อไดรับการจัดสรรงบประมาณ และพระราชบัญญัติงบประมาณฯ มี
ผลบังคับใช ซึ่งจะทําใหโครงการขนาดใหญสามารถกอหนี้ผูกพันในสวนของงบลงทุนไดภายในไตรมาสที่ 1
ของปงบประมาณ
-การบูรณาการกับหนวยงานทีมบูรณากลางอยางใกลชิด เชน กระทรวงมหาดไทย สํานักงาน ก.พ.ร.
สํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง สคช. เพื่อเปนที่ปรึกษาในการขับเคลื่อนการทํางานที่เกี่ยวของ
-การพัฒนาทักษะ และองคความรู กลยุทธการทํางานในสหวิทยาการสมัยใหม เพื่อรองรับการทํางาน
ภายใตสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป
-การติดตามประเมินผล : การใหความสําคัญกับการติดตามผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติงาน การโอน
ทรัพยสิน และการดูแลบํารุงรักษาเมื่อโครงการดําเนินการแลวเสร็จ เพื่อใหเกิดความคุมคา และความยั่งยืน
ของโครงการฯ
-การบูรณาการทํางานของทุกภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวของในการจัดทําแผนพัฒนาภาค แผนกลุมพัฒนา
จังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนชุมชน แผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในระดับตางๆในพื้นที่ เพื่อไมให
เกิดความซ้ําซอนในการดําเนินโครงการฯ และพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน

