ร า ย ง า น ผ ล ก า ร จ ัด ซ อื้ จ ัด จ า ง
ป ร ะ จ ํา ป ง บ ป ร ะ ม า ณ พ . ศ . 2 5 6 2
จ ัง ห ว ัด อ ุท ัย ธ า น ี

รายงานผลการจัดซือจัดจ้าง
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
จังหวัดอุทยั ธานี
---------------------------------------------------------------การประเมิ นคุ ณธรรมและความโปร่ง ใส ในการดําเนิ น งานของหน่ ว ยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)เป็ นการประเมิ น ที มี
จุ ด มุ ่ง หมายที จ ะก่อ ใ ห เ้ กิ ด ก ารปรับ ป รุ ง พัฒ น าด า้ น คุ ณ ธ รรมแ ละ ความโ ปร่ง ใ ส
ในหน่ ว ยงานภาครัฐ โดยถื อ เป็ นการประเมิ น ที ครอบคลุม หน่ ว ยงานภาครัฐ ทัวประเทศ
ซึ งเป็ นไปตามมติ ค ณะรัฐ มนตรี ในการประชุ ม เมื อวัน ที 23 มกราคม 2561 มี ม ติ
เห็น ชอบให้ห น่ ว ยงานภาครัฐ ทุ ก หน่ ว ยงานให้ค วามร่ว มมื อ และเข้า ร่ว มการประเมิ น
คุ ณธรรมและความโปร่ง ใสในการดํา เนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครัฐ ปี งบประมาณ พ.ศ.
2561 – 2564 โดยใช้แนวทางและเครืองมื อ การประเมิ นตามที สํานั ก งานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุ จ ริต แห่ง ชาติ หรือ สํานั ก งาน ป.ป.ช. กําหนด
จัง หวัด อุ ทัย ธานี ไ ด้ดําเนิ นการจัด ทํารายงานผลการจัด ซื อ จัด จ้าง ประจํา ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 จากข้อมูลการจัด ซือ จัด จ้า งตามแผนปฏิบัติ ราชการประจําปี ของ
จังหวัด (งบพัฒนาจังหวัด) ประเภทงบลงทุน เพือให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนิ นงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and ransparency
Assessment: ITA) ที กําหนดให้ส่ว นราชการได้นํ าผลการวิเคราะห์ไ ปปรับ ปรุ ง และพัฒนา
กระบวนการปฏิ บัติ ง าน เช่น การจัด ซื อ จัด จ้า งภาครัฐ ที ต้อ งแสดงออกถึ ง ความโปร่ง ใส
ตรวจสอบได้ ในการดําเนิ น งานอย่างมี ประสิทธิ ภ าพและประสิท ธิ ผลเกิ ด ความคุ ม้ ค่าสม
ประโยชน์ภาครัฐ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที 6 การปรับสมดุล และ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ “ การปรับเปลียนภาครัฐ ยึดหลัก ภาครัฐของประชาชน
เพือประชาชน และประโยชน์สว่ นรวม ” และการยกระดับงานบริการประชาชนสู่ความเป็ นเลิศ
ตอบสนองต่อ ความต้อ งการของประชาชนได้อ ย่างถูก ต้อ ง รวดเร็ว และโปร่ง ใส ตลอดจน
สอดคล้อ งกับแผนพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสัง คมแห่ง ชาติ ฉบับที 12 (พ.ศ. 2560-2564)
ยุ ทธศาสตร์ที 6 การบริ หารจัด การในภาครัฐ การป้องกันการทุ จ ริต ประพฤติ มิ ชอบ และ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย เกียวกับการปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ ในการสร้างกลไกการ
ติดตาม และการตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ ตลอดจนตามนโยบายหลัก 12 ด้านของ
นโยบายรัฐบาล ด้านที 12 การป้องกัน และปราบปรามการทุ จริตและประพฤติ มิ ชอบ และ
กระบวนการยุติธรรม
รายงานผลการวิเ คราะห์ก ารจัด ซื อ จัด จ้างฯ ประกอบด้ว ยผลการวิเคราะห์
เชิงปริมาณ ปั ญหาอุปสรรค ข้อ จํากัดในการจัดซือจัดจ้าง การประหยัดงบประมาณ แนวทาง
ปรับปรุง ประสิทธิภาพ และการจัดการความเสียงทีเกี ยวกับการจัดซื อจัดจ้างและการบริหาร
งบประมาณ เพือเป็ นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานการจัดซือจัดจ้าง
และการบริหารงบประมาณในส่วนทีเกียวข้องต่อไป รายละเอียดทีสําคัญ ประกอบด้วย

-21. รายงานสรุปผลการจัดซือจัดจ้าง
จัง หวัด อุท ัย ธานี ไ ด้รบั การจัด สรรงบประมาณ ประจํา ปี งบประมาณ พ.ศ.
2562 จํานวน 41 โครงการ งบประมาณ 202,529,100 บาท จําแนกเป็ นหมวดรายจ่าย
ประกอบด้วย
- หมวดรายจ่ายงบลงทุน จํานวนเงิน 150,523,200 บาท
(ร้อยละ 74.32 )
- หมวดรายจ่ายประจํา จํานวนเงิน 44,399,300 บาท (ร้อยละ
21.23 )
- งบรายจ่ายอืน จํานวนเงิน 9,000,000 บาท (งบบริหารจัดการ)
(ร้อยละ 4.45)
และตามประเด็นการพัฒนาจังหวัด ดังนี
ประเด็นการพัฒนาที 1 : สร้างคุณค่าด้านการท่องเทียวเชิงนิ เวศ ควบคู่วิถีชวี ิตเอกลักษณ์และ
วัฒนธรรมของจังหวัดสูส่ ากล จํานวน 5โครงการ งบประมาณ 23,696,700 บาท คิดเป็ น
ร้อยละ 11.70 ของงบประมาณ ทีได้รบั การจัดสรร ได้แก่

ที

โครงการ

1

โครงการส่งเสริมการท่องเทียวจังหวัด
อุทยั ธานี
โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเทียว
โดยชุมชน
โครงการมหกรรมของดีเมืองอุทยั ธานี

2
3
4

5

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเข้าสู่สถานทีท่องเทียววัดเขา
หินเทิน
โครงการพัฒนาพืนทีบึงพระชนก
(สวนนํ าเฉลิมพระเกียรติ)
รวมทังสิน 5โครงการ

งบประมาณ
ทีใช้จดั ซือ
วิธีการจัดซือจัดจ้าง
จัดจ้าง
(บาท)
9,000,000
e-bidding

ผลการดําเนินงาน
ณ 30 ก.ย.62

-แล้วเสร็จ-

655,200

สอบราคา

-แล้วเสร็จ-

4,500,000

e-bidding

-แล้วเสร็จ-

3,500,000

e-bidding

-แล้วเสร็จ-

6,041,500

e-bidding

กันเงินไว้เบิกเหลื อมปี

23,696,700

ประเด็นการพัฒนาที 2 ยกระดับสินค้าเกษตรและเกษตรแปรูปให้มีคุณภาพและปลอดภัย มี
มูลค่าเพิมสูงขึน จํานวน 16 โครงการ งบประมาณ 35,144,000บาท คิดเป็ นร้อยละ 17.35 ของ
งบประมาณทีได้รบั การจัดสรร ได้แก่
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ที

โครงการ

1

โครงการส่งเสริมการเพิมประสิทธิภาพ
การผลิตผักปลอดภัย
โครงการส่งเสริมการเลียงสัตว์นําใน
พืนทีแห้งแล้ง
โครงการส่งเสริมการสร้างเครือข่าย
การผลิตปลาแรดเชิงการค้า
โครงการยกระดับกระบวนการผลิต
แปรรูป และการตลาดสินค้าเกษตร
แปรรูปอาหารปลอดภัยฯ
โครงการผลิตเชือเพลิงอัดแท่งจากเหง้า
มันสําปะหลัง
โครงการธนาคารพืชอาหารสัตว์และ
การปลูกหญ้าอาหารสัตว์
โครงการส่งเสริมการเพิมประสิทธิภาพ
การผลิตข้าวปลอดภัยแบบแปลงใหญ่
โครงการส่งเสริมการเพิมประสิทธิภาพ
การผลิตมันสําปะหลังแบบแปลงใหญ่
โครงการส่งเสริมการเลียงสัตว์นําแบบ
ลดต้นทุน
โครงการขุดลอกแหล่งนํ า
สาธารณประโยชน์ ในตําบลพลวงสอง
นาง
โครงการพัฒนากระบือพันธุ์ดี จังหวัด
อุทยั ธานี
โครงการพัฒนาพันธุกรรมและส่งเสริม
การเลียงไก่แสมดําจังหวัดอุทยั ธานี
โครงการก่อสร้างฝาย มข.2527 พร้อม
ขุดลอกหน้าฝายลําห้วยเป้า
โครงการบริหารจัดการนํ าในอําเภอ
ห้วยคต
โครงการบริหารจัดการนํ าเพือป้องกัน
และแก้ไขปั ญหาอุทกภัยและภัยแล้ง
อําเภอเมืองอุทยั ธานี
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
สินค้าวิสาหกิจชุมชนจังหวัดอุทัยธานี

2
3
4

5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15

16

รวมทังสิน 16โครงการ

งบประมาณ
ทีใช้จดั ซือ
วิธีการจัดซือจัดจ้าง
จัดจ้าง
(บาท)
414,400
ตกลงราคา

ผลการดําเนินงาน
ณ 30 ก.ย.62

-แล้วเสร็จ-

570,000

สอบราคา

-แล้วเสร็จ-

933,600

สอบราคา

-แล้วเสร็จ-

3,100,000

e-bidding

-แล้วเสร็จ-

330,600

ตกลงราคา

-แล้วเสร็จ-

1,950,000

สอบราคา

-แล้วเสร็จ-

1,079,000

สอบราคา

-แล้วเสร็จ-

1,235,000

สอบราคา

-แล้วเสร็จ-

659,900

สอบราคา

-แล้วเสร็จ-

7,300,000

e-bidding

-แล้วเสร็จ-

3,400,000

e-bidding

-แล้วเสร็จ-

1,600,000

สอบราคา

-แล้วเสร็จ-

1,100,000

สอบราคา

-แล้วเสร็จ-

3,000,000

e-bidding

-แล้วเสร็จ-

7,649,000

e-bidding

-แล้วเสร็จ-

822,500

สอบราคา

-แล้วเสร็จ-

35,144,000

-4ประเด็นการพัฒนาที 3 ยกระดับการพัฒนาคุ ณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย ง
เสริ ม สร้า งความมันคงภายในและความสงบเรีย บร้อ ย จํานวน 20 โครงการ งบประมาณ
143,688,400 บาท คิดเป็ นร้อยละ 70.94 ของงบประมาณทีได้รบั การจัดสรร ได้แก่

ที

โครงการ

1

โครงการพัฒนาแหล่งนํ า และการ
พัฒนาโครงสร้างพืนฐานคมนาคม
ขนส่ง จังหวัดอุทยั ธานี
โครงการส่งเสริมและพัฒนาแรงงานนอก
ระบบจังหวัดอุทยั ธานี เพือความยังยืน
ทางอาชีพ
โครงการเสริมสร้างชุมชน คนอุทยั ธานี
ด้วยวิถีชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง
โครงการเรียนรูส้ ัมมาชีพ อุทยั ธานี
ผาสุก
โครงการส่งเสริมคุณธรรมชาวอุทยั ธานี
ขับเคลือนชุมชนคุณธรรมน้อมนํ าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการพัฒนาแหล่งนํ า อําเภอลาน
สัก ระยะที 1
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก อําเภอลานสัก ระยะที 1
โครงการพัฒนาขนส่งทางการเกษตร
ระยะที 1
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในอําเภอทัพทัน ระยะที 1
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในอําเภอบ้านไร่ ระยะที 1
โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร
ถนนลาดยางแอสฟั ลติกคอนกรีต
อําเภอบ้านไร่
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในอําเภอห้วยคต ระยะที 1
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในอําเภอหนองฉาง ระยะที1
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที 2-7 ตําบลเนิ นแจง อําเภอ
เมืองอุทยั ธานี จังหวัดอุทยั ธานี

2

3
4
5

6
7
8
9
10
11

12
13
14

งบประมาณ
ทีใช้จดั ซือ
วิธีการจัดซือจัดจ้าง
จัดจ้าง
(บาท)
4,931,600
e-bidding

ผลการดําเนินงาน
ณ 30 ก.ย.62

-แล้วเสร็จ-

1,442,600

ตกลงราคา

-แล้วเสร็จ-

1,900,000

ตกลงราคา

-แล้วเสร็จ-

1,920,000

ตกลงราคา

-แล้วเสร็จ-

1,520,000

e-bidding

-แล้วเสร็จ-

5,700,000

e-bidding

-แล้วเสร็จ-

5,636,000

e-bidding

-แล้วเสร็จ-

46,250,000

e-bidding

-แล้วเสร็จ-

9,635,500

e-bidding

-แล้วเสร็จ-

3,878,000

e-bidding

-แล้วเสร็จ-

5,614,500

e-bidding

-แล้วเสร็จ-

5,000,000

e-bidding

-แล้วเสร็จ-

10,840,000

e-bidding

-แล้วเสร็จ-

1,689,000

e-bidding

-แล้วเสร็จ-

-5-

ที

โครงการ

15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในอําเภอหนองขาหย่าง
ระยะที 1
16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในอําเภอบ้านไร่ ระยะที 2
17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในอําเภอห้วยคตระยะที 2
18 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในอําเภอหนองขาหย่าง
ระยะที 2
19 โครงการก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง
ถนนเพือการคมนาคมขนส่งภายใน
อําเภอสว่างอารมณ์
20 โครงการค่าใช้จ่ายในบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการ
รวมทังสิน 13 โครงการ

วิธีการจัดซือจัดจ้าง

ผลการดําเนินงาน
ณ 30 ก.ย.62

(บาท)
8,340,000

e-bidding

-แล้วเสร็จ-

7,959,000

e-bidding

-แล้วเสร็จ-

7,694,000

e-bidding

-แล้วเสร็จ-

1,398,600

e-bidding

-แล้วเสร็จ-

3,339,600

e-bidding

-แล้วเสร็จ-

9,000,000

ตกลงราคา

-แล้วเสร็จ-

งบประมาณ

143,688,400

สําหรับการจัดซือจัดจ้าง ในโครงการฯ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้เข้า
สูก่ ระบวนการจัดซือจัดจ้างทีเกียวข้องทุกโครงการ จําแนกตามวิธีการจัดซือจัดจ้างฯ ตามลําดับ
ดังนี
- วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ กส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
จํานวน 25 โครงการ (ร้อยละ60.97)
- วิธีสอบราคาจํานวน 10 โครงการ (ร้อยละ24.39)
- วิธีตกลงราคา จํานวน 6 โครงการ (ร้อยละ 14.64 )
แผนงาน/โครงการทีขอรับการจัดสรรงบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ.2562 ข้างต้น
เมื อดํ า เนิ นการจัด ซื อ จั ด จ้า งที เกี ยวข้อ ง ในส่ ว นของงบลงทุ น มี ง บประมาณเหลื อ จ่ า ย
เป็ นงบประมาณทีประหยัด ได้ และสามารถนําเงินงบประมาณเหลือจ่ายไปโอนเปลียนแปลง
เพือขยายผลโครงการที ดําเนิ น การแล้ว เสร็จ เพือเพิมเติ ม เป้าหมายโครงการเดิ ม ให้บรรลุ
ผลสัม ฤทธิมากยิงขึน หรือดําเนิ นโครงการสํารองทีอยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจําปี ( Y2)
ตามหลักเกณฑ์การเปลียนแปลงโครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
2562 ของจังหวัดและกลุม่ จังหวัด และเงินเหลือจ่าย จํานวนเงินทังสิน 11,111,840 บาท

-62. มาตรการเพิมประสิทธิภาพการใช้จา่ ยงบประมาณ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
มติ คณะรั ฐ มนตรี เมื อวั น ที 13 ธั น วาคม 2561 เห็ น ชอบมาตรการด้ า น
การงบประมาณ เพือขับเคลือนยุ ทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บท ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
2562 เพือให้การใช้จ่ายภาครัฐ เป็ นกลไกสําคัญในการสนับสนุ นการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ โดยเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณเป็ นรายไตรมาส ประกอบด้วย
เป้าหมายการเบิกจ่าย
งบประมาณ
ภาพรวม
รายจ่ายประจํา
รายจ่ายลงทุน

ไตรมาสที 1
(ร้อยละ)
32
36
20

ไตรมาสที 2
(ร้อยละ)
54
57
45

ไตรมาสที 3
(ร้อยละ)
77
80
65

ไตรมาสที 4
(ร้อยละ)
100
100
100

3. ผลการวิเคราะห์งบประมาณ และการเบิกจ่ายของจังหวัด ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
2558 -2562 จังหวัดอุทยั ธานี

ปี งบประมาณ
2558
2559
2560
2561
2562

ได้รบั จัดสรร
งบประมาณ
(ล้านบาท)
139.64
166.41
218.73
360.99
202.53

ผลเบิกจ่าย
ณ สินปี งบประมาณ

คิดเป็ นร้อยละ

เป็ นลําดับที
ประเทศ

137.62
136.55
201.09
337.70
194.58

98.56
82.06
91.94
93.55
96.08

7
50
14
1
2

ข้อมูล ณ วันที 30 กันยายน 2562 จังหวัดอุทยั ธานี มีผลการเบิกจ่าย
งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2562 จํานวน 194,583,973.70
บาท (คิดเป็ นร้อยละ 96.08) เป็ นลําดับที 2 ของประเทศ (ข้อมูลจาก กรมบัญชีกลาง)

-7ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 จัง หวัด อุ ทัย ธานี ไ ด้ข อกัน เงิ นเบิ ก เหลื อมปี
จํานวนเงิ น 6,627,858 บาท โครงการตามแผนปฏิบัติ ราชการประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
2562 ทีขอกันไว้เบิกเหลือมปี เช่น โครงการพัฒนาพืนทีบึงพระชนก (สวนนําเฉลิมพระเกียรติ)
จํานวนเงิน 6,041,500 บาท หน่วยงานดําเนิ นการ ได้แก่ สํานักงานการท่องเทียวและกีฬา
จังหวัดอุทยั ธานี นอกนัน เป็ นโครงการฯทีได้รบั อนุ มตั ิให้ใช้งบประมาณเหลือจ่าย ทีได้รบั อนุ มตั ิ
ให้ใช้งบประมาณ ในช่วงปลายปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
ปั ญหา และอุปสรรคทีพบ ตัวอย่าง เช่น
- สํานักงานการท่องเทียวและกีฬาจังหวัดอุทยั ธานี ทีเป็ นหน่วยงานรับผิดชอบ
โครงการฯ มีบุคลากร และผูป้ ฏิบัติงานไม่เพียงพอ และมีการประกาศจัดซือจัดจ้างหลายครัง
ตลอดจนมีการปรับรูปแบบ และรายการ ให้เหมาะสมกับพืนทีดําเนิ นการ
แนวทางการแก้ไ ข จัง หวัด อุ ทั ย ธานี ไ ด้ม อบหมายให้หน่ ว ยงานตรวจสอบ
ภายในจัง หวัด อุ ทัย ธานี และสํา นั ก งานจัง หวัด อุ ทัย ธานี เป็ นหน่ ว ยงานให้คํา ปรึก ษา และ
คําแนะนําด้านกระบวนการจัดซือจัดจ้างฯ และสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทยั ธานี
และองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทยั ธานี สนับสนุ นบุคลากรด้านช่าง ในการควบคุมงานก่อสร้าง
และแก้ไ ขแบบแปลนที เกียวข้อ ง ซึ งแนวทางการแก้ไ ขปั ญหา และอุปสรรคข้างต้น ส่ง ผลให้
โครงการพัฒนาพืนทีบึง พระชนก (สวนนําเฉลิมพระเกียรติ ทีกันเงินไว้เบิกเหลือมปี สามารถ
ดําเนิ นการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2562 เป็ นไปตามเป้าหมาย
ทีกําหนด
4. สรุ ปแนวทางการดํา เนิ น งานทีดีใ นการบริห ารงบประมาณ ตามหลัก ธรรมาภิบาล
ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี (งบพัฒนาจังหวัด) ประจํา ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
จังหวัดอุทยั ธานี
จากการวิเคราะห์การทํางานบริหารงบประมาณของจังหวัดทีผ่านมาฯ จังหวัด
อุทยั ธานี มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณฯ ในสัดส่วนทีสูงขึน อย่างต่อเนื อง ซึงมีปัจจัยและกลไกใน
การดําเนิ นงานทีดี ( Best Practice) ดังนี
4.1 จัง หวัด อุ ทัย ธานี ให้ค วามสําคัญกับการติ ด ตาม และเร่ง รัด การใช้จ่า ย
งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการของจัง หวัด และกลุ่มจังหวัด ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
2563 เพือให้เป็ นไปตามแผนดําเนิ นงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณทีวางไว้ และเป็ นไป
ตามเป้าหมายของมาตรการเพิมประสิทธิ ภาพการใช้จ่ายงบประมาณตามที รัฐบาลกําหนด
ประกอบด้วย
4.2 กําหนดเป็ นวาระทีสําคัญในการปฏิบตั ิงานของจังหวัด ทีทุกหน่วยงานต้อง
ให้ความสําคัญ และขับเคลือนการทํางานให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ยึดพืนทีเป็ นหลักในการทํางาน (Area-base Development Approach) ตลอดจนประสิทธิภาพ
การบริหารงบประมาณฯ เป็ นตัวชีวดั การทํางานในการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิราชการของจังหวัด (ประเมินจังหวัด / ประเมินผูบ้ ริหาร
ของจังหวัด) และกรอบการจัดสรรงบประมาณฯ ในปี ถัดไป

-84.3 แต่งตังคณะกรรมการกํากับ และติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัด
ลงพืนทีติดตามโครงการ และจัดประชุมเร่งรัดการทํางานรายหน่ วยงาน และประชุม เร่งรัด
ติดตามฯ เป็ นประจําทุกเดือน เพือแก้ไขปั ญหา และอุปสรรคในการทํางานฯ
4.4 การรายงานผลความคืบหน้า / ปั ญหาอุ ปสรรค และแนวทางการแก้ไ ข
ปั ญหาฯ ในที ประชุม คณะกรมการจังหวัด /หัวหน้าส่ว นราชการในทุกเดือ น และการประชุ ม
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอุทยั ธานี (ก.บ.จ. อน..) เป็ นต้น
4.5 การจัดตังศูนย์ให้คําปรึกษา และให้คําแนะนําในการปฏิบัติงานฯ ให้กับ
หน่ ว ยงานที เกี ยวข้อ ง โดยการบูร ณาการความร่ว มมื อ ของสํา นั ก งานคลัง จัง หวัด อุ ทัย ธานี
สํานั ก งานจัง หวัด อุ ทัย ธานี สํานั ก งานโยธาธิ ก ารและผัง เมื อ งจัง หวัด อุ ทัย ธานี และหน่ ว ย
ตรวจสอบภายในจังหวัดอุทยั ธานี
4.6 สํานัก งานจังหวัดอุ ทัย ธานี โดยกลุ่ม งานยุทธศาสตร์และข้อ มูลเพือการ
พัฒ นาจัง หวัด ได้มี ก ารมอบหมายเจ้า หน้า ที ที รับ ผิ ด ชอบในการกํา กับ เร่ง รัด ติ ด ตามการ
ดําเนิ นงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี ของจังหวัด ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็ นรายหน่วยงาน
4.7 การติดตามงานในพืนทีของผูว้ า่ ราชการจังหวัดอุทัยธานี รองผูว้ ่าราชการ
จังหวัดอุทัยธานี หวั หน้าส่วนราชกาทีเกียวข้อง ตลอดจนผูต้ รวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี
ผูต้ รวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที 18 คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
อุทัย ธานี เป็ นต้น เพือติด ตามความก้าวหน้า ปั ญหา อุปสรรคในการทํางาน และพิจ ารณา
หาแนวทางการแก้ไขปั ญหาร่วมกัน
4.8 การติ ด ตามผลการเบิกจ่าย และการจัดลําดับการเบิกจ่ายของจังหวัด /
กลุม่ จังหวัด จากระบบการบริหารการเงินภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิ กส์ (GFMIS) ของกรมบัญชีกลาง
ทุ กสัปดาห์ เพือเป็ นข้อมูลในการรายงานผูบ้ ริหารของจังหวัด และปรับใช้ประโยชน์ ในส่วนที
เกียวข้อง และการรายงานความคืบหน้าผลการดําเนิ นงาน เพือกระบวนการมีสว่ นร่วมของทุกภาค
ส่วน “ ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมแก้ไข และร่วมตรวจสอบ ” ตามหลักธรรมาภิบาล ผ่านช่องทางเว็บไซด์
จังหวัด www.uthaithani.go.th
4.9 จังหวัดอุทัยธานี มีการวางกรอบ และแนวทางในการเร่งรัดก่อหนี ผูกพัน
กรณี ง บลงทุ นที มี ว งเงิ น งบประมาณสูง เช่น ขอความร่ว มมื อ กําหนดให้มี ก ารเบิ ก จ่ายเงิ น
ล่วงหน้า 15 % และการแบ่งงวดงาน หลายงวด เพือให้สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนดําเนิ นงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณทีวางไว้
4.10 กรณี โครงการที มี ปัญหาอุ ป สรรคในการทํา งาน ผูว้ ่าราชการจัง หวัด
อุทยั ธานี จะลงพืนที / จัดประชุมหน่วยงานทีเกียวข้อง เพือร่วมพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปั ญหา
ในส่วนทีเกียวข้องอย่างทันที
4.11 จังหวัดอุทัยธานี ได้มี การพัฒนาความรู ้ ความเข้าใจ และทักษะในการ
วิเคราะห์โครงการ รวมทังการเขีย นแผนงาน / โครงการ ให้กับส่วนราชการ และภาคี ก าร
พัฒนาทีเกี ยวข้อง เพือนํามาปรับใช้ในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี ของจังหวัด เพือให้เกิดการพัฒนาในมิติต่าง ๆ

-95. การวิเคราะห์ความเสียง ปัญหาอุปสรรค/อุปสรรคในการจัดซือจัดจ้าง และการบริหาร
งบประมาณของจังหวัด
จากการกํากับติดตาม และวิเคราะห์ปัญหา และอุปสรรคในการจัดซือจัดจ้าง และการ
บริหารงบประมาณของจัง หวัด พบว่า สาเหตุ ของความเสียง และปั ญหาที จัง หวัด อุ ทัย ธานี
ไม่ ส ามารถเบิ ก จ่ า ยงบประมาณตามแผนปฏิ บัติ ร าชการประจํา ปี ของจั ง หวัด ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 รายจ่ายในภาพรวม ไม่เป็ นเป็ นไปตามเป้าหมายทีรัฐบาลกําหนด คือ
5.1 บางโครงการมีการดําเนิ นการจัดซือจัดจ้างหลายครัง เนื องจากไม่มีผูย้ ืน
เสนอราคา หรือยืนเพียงรายเดียว เป็ นต้น หรือมีก ารปรับรูปแบบรายการ หรือรายละเอีย ด
โครงการให้เหมาะสมกับการดําเนิ นงาน ส่งผลต่อกระบวนการจัดซือจัดจ้าง และการพัสดุ ทําให้
ไม่สามารถดําเนิ นการจัดซือจัดจ้างได้ตามแผนทีกําหนดไว้
5.2 การดําเนิ นงาน และการเบิ กจ่ายงบประจําในช่วงไตรมาสที 1- 2 เช่น
ค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรม ประชุมสัมมนาฯ ไม่เป็ นไปตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณฯ โดยจังหวัดอุ ทัยธานี มีแนวทางแก้ไ ขปั ญหา คือ การปรับแผนการทํางานฯ เช่น
ค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรม ประชุมสัมมนาฯ ให้ดาํ เนิ นการ และเบิกจ่ายงบประมาณฯ ให้แล้วเสร็จ
ให้มากทีสุด ในช่วงไตรมาสที 2 และไตรมาสที 3 ของปี งบประมาณ
5.3 แผนงาน / โครงการทีสําคัญตามประเด็นยุทธศาสตร์ท่องเทียวมีการจัด
งานในช่วงไตรมาสที 2 และไตรมาสที 3 เช่น งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก
ในช่วงวันที 1-9 เมษายน ของทุกปี จังหวัดอุทยั ธานี มีแนวทางการแก้ไขปั ญหา คือ การกํากับ
ติดตาม และเร่งรัดทํางานของหน่วยงานฯ อย่างใกล้ชิด และมอบหมายเจ้าหน้าทีของสํานักงาน
คลังจังหวัด / สํานักงานจังหวัด รับผิดชอบการทํางาน เป็ นรายหน่วยงาน
5.4 ในส่ว นของงบลงทุ นบางโครงการฯ มี ปั ญหาความพร้อ มของแบบรูป
รายการ ปร.4 /ปร.5 ราคากลาง และบุคลากรของหน่ วยงานทีรับผิดชอบไม่เพียงพอ จังหวัด
อุทยั ธานี ได้มีแนวทางการแก้ไขปั ญหา คือ มอบหมายให้สาํ นักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
อุทยั ธานี เป็ นหน่วยงานทีตรวจสอบ และให้คาํ ปรึกษาเกียวกับแบบรูปรายการ ประมาณการราคา
และราคากลาง ตลอดจนขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถินในพืนที เช่น องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุทยั ธานี และเทศบาลเมืองอุทยั ธานี ในการสนับสนุ นบุคลากรด้านช่าง เป็ นผูค้ วบคุม
งานของโครงการฯ เป็ นต้น
5.5 โครงการที เป็ นงบลงทุ น บางโครงการเป็ นโครงการขนาดใหญ่ และ
มีระยะเวลาดําเนิ นการ เช่น โครงการพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐานเส้นทางคมนาคมเชือมโยง
ในพืนที โครงการบริหารจัดการนํา และโครงการพัฒนาแหล่งท่องเทียว ซึงตามแผนปฏิบัติ
การ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จะอยูใ่ นช่วงไตรมาสที 3 – 4 ของปี งบประมาณ เป็ นต้น
6. ข้อเสนอแนะ /แนวทางการปรับปรุงกระบวนการจัดซือจัดจ้าง และการบริหาร
งบประมาณ ให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะ /แนวทางการปรับปรุงกระบวนการจัดซือจัดจ้าง และการบริหาร
งบประมาณ ของจังหวัดอุทัยธานี ให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพือเป็ นข้อมูลในการปรับใช้
ในการทํางานในปี งบประมาณถัดไป ประกอบด้วย

-106.1 ขันตอนการขออนุ มตั ิโครงการฯ
- ความพร้อ มของพืนที ดําเนิ นการ : หน่ ว ยงานที เกียวข้องตรวจสอบความ
พร้อมของพืนทีดําเนิ นการในแต่ละปี เป็ นการล่วงหน้า และการจัดเรียงลําดับความสําคัญของ
โครงการตามบริบทของพืนที
- ความพร้อมของรูปแบบรายการ : มอบหมายหน่ ว ยงานทีมีค วามชํานาญ
เฉพาะด้านตรวจสอบรายละเอียด และความถูกต้องของโครงการฯ เช่น สํานักงานคลังจังหวัด
ในการจรวจสอบจําแนกงบรายจ่าย / คุณลักษณะครุภณ
ั ฑ์ตามทีได้รบั การจัดสรรงบประมาณ /
สํานั ก งานโยธาธิ ก ารและผัง เมื อ งจัง หวัด ในการตรวจสอบแบบแปลนโครงการสิงก่ อ สร้า ง
ตลอดจนบูรณาการส่วนราชการ และหน่วยงานด้านช่าง ในพืนที เพือประมาณการก่อสร้างและ
แบบแปลน
6.2 ขันตอนการดําเนิ นการตามระเบียบพัสดุฯ : ควรต้องให้ความสําคัญกับ
การพัฒนาทักษะ ความรูค้ วามเข้าใจของผูป้ ฏิบตั ิเกียวกับระเบียบพัสดุฯ และระเบียบทีเกียวข้อง
อย่างต่อเนื อง เช่น การประชุมชีแจง การฝึ กอบรม /หรือชุดหน่ วยเคลือนทีเร็ว ด้วยการบูรณา
การความร่วมมือของสํานักงานจังหวัด สํานักงานคลังจังหวัด ทีทําการปกครองจังหวัด เพือให้
คําปรึกษา คําชีแนะ และร่วมแก้ไขปั ญหาไปยังหน่วยงาน และอําเภอทีรับผิดชอบโครงการ
6.3 การพั ฒ นาก ระบว นการจั ด ซื อ จั ด จ้ า งให้มี ประสิ ทธิ ภาพ เช่ น
- การจั ด ทํ า ปฏิ ทิ น กรอบการดํ า เนิ นงานเป็ นการล่ ว งหน้ า ก่ อ นเริ ม
ปี งบประมาณ เพือให้หน่วยงานทีรับผิดชอบโครงการเตรียมกระบวนการจัดซือจัดจ้างเป็ นการ
ล่วงหน้า และก่อหนี ผกู พันเมือได้รบั การจัดสรรงบประมาณ และพระราชบัญญัติงบประมาณฯ
มีผลบังคับใช้ ซึงจะทําให้โครงการขนาดใหญ่สามารถก่อหนี ผกู พันในส่วนของบลงทุนได้ภายใน
ไตรมาสที 1 ของปี งบประมาณ
- การบูรณาการกับหน่ ว ยงานที ม บูรณากลางอย่างใกล้ชิด เช่น กระทรวง
มหาดไทย สํานักงาน ก.พ.ร. สํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง สคช. เพือเป็ นทีปรึกษาใน
การขับเคลือนการทํางานทีเกียวข้อง
- การพัฒนาทักษะ และองค์ความรู ้ กลยุทธ์การทํางานในสหวิทยาการสมัยใหม่
เพือรองรับการทํางานภายใต้สถานการณ์ทีเปลียนแปลงไป
6.4 การติดตามประเมินผล
- การให้ความสําคัญกับการการติดตามผลสัม ฤทธิจากการปฏิบัติงาน การ
โอนทรัพย์สิน และการดูแลบํารุงรักษาเมือโครงการดําเนิ นการแล้วเสร็จ เพือให้เกิดความคุม้ ค่า
และความยังยืนของโครงการฯ
6.5 การบูรณาการทํางาน
- การบูรณาการของทุกภาคีการพัฒนาทีเกียวข้องในการจัดทําแผนพัฒนาภาค
แผนพัฒนากลุม่ จังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนชุมชน แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถินใน
ระดับต่างๆ ในพืนที เพือไม่ให้เกิ ด ความซําซ้อ นในการดําเนิ นโครงการฯ และพัฒนาไปใน
ทิศทางเดียวกัน

-11ผลการวิเคราะห์การจัดซือจัดจ้าง จังหวัดอุทัยธานี ตลอดจนความเสียง และ
ปั ญหา อุปสรรคในการดําเนิ นงาน เป็ นสิงบ่งชีให้ทราบว่า การดําเนิ นงานของจังหวัดอุทัยธานี
กรอบ และแนวทางการทํางานทีชัดเจน เห็นผลอย่างเป็ นรูปธรรม มุ่งผลสัมฤทธิในการทํางาน
เพือตอบสนองประโยชน์ สุ ขของประชาชนเป็ นสําคัญ ตลอดจนสอดคล้อ งกับ การประเมิ น
คุ ณ ธรรมและความโปร่ง ใสในการดํา เนิ นงานของหน่ ว ยงานภาครัฐ และมี ค วามยื ด หยุ่น
ปรับเปลียนตามสถานการณ์ทีเปลียนแปลงไป เช่น ปั ญหาการแพร่ระบาดโรคติ ด เชือ ไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ที ส่งผลกระทบในทุ ก ๆ ด้าน ในวงกว้าง ตลอดจนเป็ นข้อ มูล
ปรับใช้แนวทางหรือวิธีการแก้ไขปั ญหาของจังหวัดอย่างมีดุลยภาพ มันคง มังคัง และยังยืน
      

