รายงานการกํากับติดตามการใชจายงบประมาณของจังหวัดชุมพร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
(รอบ 6 เดือน)
*****************

ผลการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัดชุมพร รอบ 6 เดือน
สรุปขอมูล ดังนี้
1. การใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 และมีผลบังคับใช ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2564
2. มาตรการเรงรัด
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 เห็นชอบมาตรการการคลังดานการใชจายภาครัฐ
โดยกําหนดเปาหมายการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อใหสวนราชการดําเนินการ
ใหสอดคลองกับเปาหมายในภาพรวมของประเทศ ดังนี้
รวม
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 1
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
รายจาย
98.00 100.00 34.00 35.33 23.00 20.45 22.00 25.98 19.00 18.24
ประจํา
รายจาย
75.00 100.00 13.00 28.96 16.00 29.19 17.00 23.50 29.00 18.35
ลงทุน
3. ผลการดําเนินการเรงรัดติดตามการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของจังหวัดชุมพร สรุปไดดังนี้
3.1 จังหวัดชุมพร โดยสํานักงานคลังจังหวัดชุมพรไดมีคําสั่งจังหวัดชุมพร ที่ 0439/2565 ลงวันที่ 20
ตุ ล าคม 2563 เรื่ อง แต งตั้ งคณะทํ า งานเรงรัด การใชจ ายเงิน งบประมาณประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. 2565
เพื่ อติ ด ตามเร งรั ดการใช จ า ยเงิ น งบประมาณ ใหเปนไปอยางมีป ระสิทธิภ าพ และเปน ไปตามเปาหมายและ
มาตรการตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด โดยสํานักงานคลังจังหวัดชุมพรเปนเลขานุการ ซึ่งกําหนดการประชุม
ติดตามเรงรัดทุกเดือน
3.2 สํานักงานจังหวัดชุมพร ไดมีหนังสือ ที่ ชพ 0017.2/02433 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ 2565 เรื่อง
เรงรั ดการดําเนิ นโครงการและเบิกจ ายงบประมาณตามแผนปฏิบั ติราชการประจํ าปงบประมาณ พ.ศ. 2565
โดยเร งรัด ดํ า เนิ น การให กอหนี้ ผู กพั น ใหแลวเสร็จ ภายในไตรมาสที่ 2 (วั นที่ 31 มี นาคม 2565) และเบิกจาย
งบประมาณใหเปนไปตามเปาหมาย และใหรายงานผลการดําเนินงาน และรายงานปญหาอุปสรรคใหจังหวัด
ทราบ
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3.3 สํานักงานจังหวัดชุมพร ไดมีหนังสือ ดวนที่สุด ที่ ชพ 0017.2/04688 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2565
เรื่อง เรงรัดการเบิกจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยใหเรงรัดดําเนินการและเบิกจาย
งบประมาณ ใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด และงบรายจายลงทุนที่ยังไมมีการกอหนี้ผูกพัน ใหเรงรัดกอหนี้ผูกพัน
ใหแลวเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2565 และเรงเบิกจายใหเปนไปตามแผนการใชจายงบประมาณ
3.4 จั งหวั ด ชุ มพรมีการบัน ทึ กข อมู ลในระบบโปรแกรมติด ตามประเมิ นผลแผนงาน/โครงการ ฯ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (eMENSCR) ใหเปนปจจุบัน และใหรายงานความกาวหนาใหเปนปจจุบัน
ทุกไตรมาสจนกวาโครงการจะแลวเสร็จ
4. ผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดชุมพร
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 สรุปไดดังนี้
จังหวัดชุมพรไดรับการจั ดสรรงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 จํานวน 11 โครงการ งบประมาณ 127,045,400 บาท รวมคาใชจายในการบริหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการ จํานวน 9,000,000 บาท จําแนกเปน งบดําเนินงาน จํานวน 14,280,400 บาท งบลงทุน
6 รายการ จํานวน 103,765,000 บาท และงบรายจายอื่น จํานวน 9,000,000 บาท โดยไดรับการจัดสรรจากสํานัก
งบประมาณ ดังนี้
1) สํานั กงบประมาณได อนุ มัติการจั ดสรรงบประมาณรายจาย งวดที่ 1 จํ านวน 115,405,200 บาท
โดยจําแนกเปนงบดําเนินงาน 7,140,200 บาท งบลงทุน 103,765,000 บาท งบรายจายอื่น 4,500,000 บาท
2) สํ านั กงบประมาณได อนุ มั ติ การจั ดสรรงบประมาณรายจ าย งวดที่ 2 จํ านวน 5,820,100 บาท
โดยจําแนกเปน งบดําเนินงาน 5,379,200 บาท และ งบรายจายอื่น 440,900 บาท
จั ง หวั ด ชุ ม พร ได รั บ จั ด สรรงบประมาณรวมทั้ ง สิ้ น 121,225,300 บาท คงเหลื อ งบประมาณ
ที่ยังไมไดรับจัดสรร จํานวน 5,820,100 บาท
ผลการดําเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
1) ดําเนินการแลวเสร็จ 1 โครงการ 1 กิจกรรม
2) ขอยกเลิกโครงการ และโอนเปลี่ยนแปลงไปดําเนินโครงการใหม 1 โครงการ งบประมาณ 2,505,000 บาท
อยูระหวางขอความเห็นชอบจาก อ.ก.บ.ภ. ภาคใตและภาคใตชายแดน
3) ผลการเบิกจายงบประมาณภาพรวม จํานวน 4,393,844 บาท คิดเปนรอยละ 3.46
4) ผลการใชจายงบประมาณ (PO + เบิกจาย) จํานวน 104,576,844 บาท คิดเปนรอยละ 82.31
5) มี เงิ นเหลื อจ ายจากการจั ดซื้ อจั ดจ างและดํ าเนิ นโครงการแล วเสร็ จ จํ านวน 1,189,164 บาท
ซึ่งไดนําไปจัดทําโครงการใหม ขณะนี้อยูในขั้นตอนขอความเห็นชอบจาก อ.ก.บ.ภ. ภาคใตและภาคใตชายแดน
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ปญหาอุปสรรค
1. เนื่องจากงบดําเนินงานไดรับการจัดสรร รอยละ 50 ทําใหไมสามารถดําเนินการจัดกิจกรรมได
หากตองแบงการฝกอบรมออกเปน 2 รุน ตามงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรมาแลวไมสามารถดําเนินการได
เนื่องจากงบประมาณจะไมเพียงพอ (คาตอบแทนวิทยากรจะเพิ่มขึ้นเปน 2 เทาจากวงเงินงบประมาณเดิม)
2. รายจายงบลงทุน รายการกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่ง เนื่องจากเกิดน้ําทวมในพื้นที่ จึงมีการ
ปรับแบบรูปรายการเพื่อใหเหมาะสม
ขอเสนอแนะ
สํานักงานจังหวัดชุมพร ไดเรงรัดการดําเนินโครงการและเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2565 ตามหนั ง สื อ จั ง หวั ด ชุ ม พร ที่ ชพ 0017.2/02433 ลงวั น ที่
14 กุมภาพันธ 2565

