รายงานการกํากับติดตามการใชจายงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดอุทัยธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
รอบ 6 เดือน
1. การติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณและการใชจายภาครัฐ
คณะรั ฐ มนตรี ได มี ม ติ เ มื่ อ วั น ที่ 21 ธั น วาคม 2564 รั บ ทราบผลการประชุ ม
คณะกรรมการติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณและการใชจายภาครัฐ ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 3
พฤศจิกายน 2564 ซึ่งมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวมีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับมาตรการเรงรัดการเบิกจาย
งบประมาณและการใชจายภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้
1. กําหนดเปาหมายการเบิกจายงบประมาณและการใชจายภาครัฐ ปงบประมาณ
พ.ศ. 2565 เพื่อใหสวนราชการดําเนินการใหสอดคลองกับเปาหมายในภาพรวมของประเทศ ดังนี้
หนวย : ลานบาท
รวม
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
รายการ
เบิกจาย ใชจาย เบิกจาย ใชจาย เบิกจาย ใชจาย เบิกจาย ใชจาย เบิกจาย ใชจาย
ภาพรวม
93.00 100.00 30.00 34.08 21.00 22.16 21.00 25.50 21.00 18.26
รายจายประจํา
98.00 100.00 34.00 35.33 23.00 20.45 22.00 25.98 19.00 18.24
รายจายลงทุน
75.300 100.00 13.00 28.96 16.00 29.19 17.00 23.50 29.00 18.35
2. เพื่อเปนการเรงรัดใหหนวยรับงบประมาณดําเนินการโดยเร็ว เห็นสมควรใหหนวย
รับงบประมาณดําเนินการตามหนังสือสํานักงบประมาณ ดวนที่สุด ที่ นร 0702/ว 134 ลงวันที่ 8
กันยายน 2564 เรื่อง การจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ และการอนุมัติ
เงินจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
สําหรับหนวยงานที่มีเงินกันไวเบิกเหลื่อมป ใหเรงรัดเงินกันไวเบิกเหลื่อมปโดยเร็ว
กรณีที่หนวยรับงบประมาณไดกอหนี้ผูกพันไวกอนสิ้นปงบประมาณและไมสามารถเบิกจายเงินจาก
คลังภายในปงบประมาณ ใหขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังอีกไมเกิน 6 เดือนของปงบประมาณถัดไป
เวนแตมีความจําเปนตองขอเบิกเงินจากคลังภายหลังเวลาดังกลาว ใหขอทําความตกลงกับกระทรวง
คลังเพื่อขยายเวลาออกไปอีกไมเกิน 6 เดือน (พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561)
3. กําหนดเปาหมายการเบิกจายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจไมนอยกวารอยละ 95 ของ
กรอบวงเงินที่ไดรับอนุมัติเบิกจายงบลงทุนตามมติคณะรัฐมนตรี โดยใหรัฐวิสาหกิจปรับปรุงงบลงทุน
ระหวางป 2565 ใหแลวเสร็จภายในไตรมาสแรก และปรับแผนการลงทุนใหสามารถเบิกจายไดเร็วขึ้น
ในชวงไตรมาส 1 และ 2 ของป (Front-Loaded) รวมทั้งเรงรัดการเบิกจายงบลงทุนใหเปนไปตาม
เปาหมาย
4. การเบิกจายเงินตามพระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อแกไข
ปญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564
(กรอบวงเงิน 5 แสนลานบาท) ใหหนวยงานเจาของโครงการที่ไดรับอนุมัติใหใชเงินกูตามพระราช
กําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 เรงดําเนินโครงการใหแลวเสร็จตาม
กรอบระยะเวลาที่ไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี สําหรับโครงการที่คณะกรรมการกลั่นกรองการใช

จายเงินกู (คกง.) เห็นชอบใหยกเลิกควรเรงคืนกรอบวงเงินเหลือจายเพื่อใหกระทรวงการคลังสามารถ
สรุปกรอบวงเงินคงเหลือและนํามาบริหารจัดการเงินกูใหมีประสิทธิภาพสูงสุดตอไป
2. ผลความกาวหนาในการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดอุทัยธานี ประกอบดวย

ตารางแสดงความกาวหนาในการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดอุทัยธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่

แผนงาน/โครงการ

หนวยงานรับผิดชอบ

งบรายจายประจํา
1 โครงการสงเสริมการตอยอดผากะเหรี่ยงรวมสมัย
ศูนยพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง
จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี
2 โครงการสงเสริมการตลาดสินคาเกษตรแปรรูป
สํานักงานพาณิชย
อาหารปลอดภัย และผลิตภัณฑชุมชน จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี
3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปองกันและแกไขปญหา
สํานักงานสาธารณสุข
ยาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี
4 โครงการสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี
สํานักงานจังหวัดอุทัยธานี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
คาใชจายการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
สํานักงานจังหวัดอุทัยธานี
รวมงบรายจายประจํา 4 โครงการ 1 รายการ
งบลงทุน
1 โครงการพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัด
แขวงทางหลวงอุทัยธานี
อุทัยธานีทางหลวงหมายเลข 3011 ตอนบานไร - บานใต
ระหวาง กม.ที่ 1+700 - กม.ที่ 2+808 อําเภอบานไร จังหวัด
อุทัยธานี

งบประมาณ
ที่ไดรับจัดสรร
2,777,300 1,600,000

5,000,000

แขวงทางหลวงอุทัยธานี

29,382,000

3 โครงการกอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กขามคลองสงน้ํา
สายใหญฝงซายวังรมเกลา ตําบลหนองแก อําเภอเมือง
อุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

โครงการชลประทานอุทัยธานี

4 โครงการกอสรางอาคารปองกันตลิ่งแมน้ําตากแดดเหนือ
เขื่อนวังรมเกลา ตําบลโคกหมอ อําเภอทัพทัน และตําบล
หนองหลวง อําเภอสวางอารมณ จังหวัดอุทัยธานี

โครงการชลประทานอุทัยธานี

5 โครงการกอสรางอาคารปองกันตลิ่งแมน้ําตากแดด
ตําบลเนินแจง อําเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

โครงการชลประทานอุทัยธานี

24,569,000

6 โครงการกอสรางอาคารปองกันตลิ่งคลองโพ ตําบลไผเขียว
อําเภอสวางอารมณ จังหวัดอุทัยธานี

โครงการชลประทานอุทัยธานี

7 โครงการกอสรางอาคารปองกันตลิ่งแมน้ําตากแดดเหนือ
โครงการชลประทานอุทัยธานี
เขื่อนวังรมเกลา ตําบลเขาขี้ฝอย อําเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

14,700,000

29,372,090

สิ้นสุด
สัญญา

ต.ค.-64 ส.ค.-65
ก.พ.-65 เม.ย.-65

-

382,600 หจก.แม็ก
ออแกไนเซอร
ดําเนินการเอง
หจก.ไดมอน
อิมเมจิน
ดําเนินการเอง

มี.ค.-65 เม.ย.-65

21,720 บ.ทาซุงสยาม
คอนสตรัคชั่น

มี.ค.-65 ก.ย.-65

9,910 บ.ทาซุงสยาม
คอนสตรัคชั่น

มี.ค.-65 ก.ย.-65

พ.ย.-64 ก.ย.-65

ต.ค.-64 ก.ย.-65

39,820 หจก.พันลาน
การโยธา

ก.พ.-65 ก.ย.-65

24,529,180

39,820 บ.อุทัยไชโย

ก.พ.-65 ก.ย.-65

19,656,000

19,457,220

198,780 บ.อุทัยไชโย

ก.พ.-65 ก.ย.-65

19,656,000

19,644,337

11,663 บ.อุทัยไชโย

ก.พ.-65 ก.ย.-65

161,914,000
181,111,800

เม.ย.-65

ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
พ.ค.-65 มิ.ย.-65 ก.ค.-65 ส.ค.-65 ก.ย.-65

1,559,125

คงเหลือ

1,218,175
1,206,728

343,700

393,272
476,800

5,000,000
1,458,277

7,541,723

29,382,000

29,382,000

อยูระหวางดําเนินการ

มี.ค.-65 ต.ค.-65

24,529,180

ผลการเบิกจาย
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ต.ค.-64 พ.ย.-64 ธ.ค.-64 ม.ค.-65 ก.พ.-65 มี.ค.-65

อยูระหวางดําเนินการ

50,000 บจก.ต.
สรางสรรค
เอ็นจิเนียริ่ง

24,569,000

14,650,000

เริ่มตน
สัญญา

ดําเนินการเอง

-

29,360,280

คูสัญญา

-

5,000,000 -

9,000,000 19,197,800 29,382,000

เงินเหลือจาย

1,217,400

820,500 -

2 โครงการพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัด
อุทัยธานี ทางหลวงหมายเลข 3011 ตอน บานไร - บานใต
ระหวาง กม.ที่ 4+200 - กม.ที่ 5+403 อําเภอบานไร
จังหวัดอุทัยธานี

รวมงบลงทุน 7 โครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ พ.ศ. 2565 รวมทั้งสิ้น 11 โครงการ 1 รายการ

ผลการจัดซื้อ
จัดจาง

14,700,000

อยูระหวางดําเนินการ
24,569,000

อยูระหวางดําเนินการ
อยูระหวางดําเนินการ
อยูระหวางดําเนินการ
อยูระหวางดําเนินการ

24,569,000

19,656,000

19,656,000

