
 
รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
(รอบ 6 เดือน) 

 
******************** 

 
  ผลการด าเนินการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ประจ าปีงบประมาณ                 
พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) มีรายละเอียด ดังนี้ 
  จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ด าเนินการแจ้งหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายและ                
เบิกจ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แก่หัวหน้าส่วนราชการผู้เบิก 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี นายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย 
นายกเทศมนตรีเมืองท่าข้าม นายกเทศมนตรีเมืองนาสาร และนายกเทศมนตรีเมืองดอนสัก  ตามหนังสือจังหวัด                  
สุราษฎร์ธานี ที่ สฎ 0003/14 ลงวันที่ 4 มกราคม 2565 เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล สนับสนุนการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดจึงได้ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการเร่งรัดติดตาม
การใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้หน่วยงาน               
ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดโดยเคร่งครัด ซึ่งรายละเอียดประกอบด้วย  
  ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 รับทราบ มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ              
และการใช้จ่ายภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือสนับสนุนการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจจากสถานการณ์            
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
  1. ก าหนดเป้าหมายการใช้จ่ายและเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย  ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                      
ให้หน่วยรับงบประมาณถือปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว เป็นรายไตรมาส ทั้งงบรายจ่ายประจา รายจ่ายลงทุน             
และรายจ่ายภาพรวม ดังนี้ 
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   2. หน่วยงานที่มีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีโดยเร็ว  กรณีที่
หน่วยงานได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณและไม่สามารถเบิกจ่ายเงินจากคลังได้ทันภายในปีงบประมาณ                               
ให้ขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังได้อีกไม่เกิน 6 เดือน ของปีงบประมาณถัดไป เว้นแต่มีความจาเป็นต้องขอเบิกเงิน
จากคลังภายหลังเวลาดังกล่าว ให้ขอท าความตกลงกับกระทรวงการคลังเพ่ือขยายเวลาออกไปอีกไม่เกิน 6 เดือน  
  3. การเบิกจ่ายเงินตาม พ.ร.ก. ให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564 (กรอบวงเงิน                     
5 แสนล้านบาท) ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ เร่งด าเนินโครงการให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติ
จากคณะรัฐมนตรี ส าหรับโครงการที่คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  (คกง.) เห็นชอบให้ยกเลิก                        
ควรเร่งคืนกรอบวงเงินเหลือจ่าย เพ่ือให้กระทรวงการคลังสามารถสรุปกรอบวงเงินคงเหลือ และน ามาบริหาร
จัดการเงินกู้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป 
 
   จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายและ                          
เบิกจ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือให้การใช้จ่ายและ                          
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 
ขอให้หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณจากต้นสังกัด งบจังหวัด งบกลุ่มจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับ
งบอุดหนุนเฉพาะกิจ องค์กรปกครองส่วนถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณจากส านักงบประมาณ ถือปฏิบัติ                       
ตามหลักเกณฑ์ท่ีจังหวัดสุราษฎร์ธานีก าหนดโดยเคร่งครัด มีรายละเอียด ดังนี้ 
  1. ก าหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ า รายจ่ายลงทุน และรายจ่ายภาพรวม ร้อยละ 
100 ขณะที่เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายประจ า รายจ่ายลงทุน และรายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 98.00 
75.00 และ 93.00 ตามล าดับ หน่วยงานต้องวางแผนการใช้จ่ายและเบิกจ่ายให้สอดคล้องกับเป้าหมายรายเดือน
ของจังหวัด เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
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  2. หน่วยงานที่มีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีโดยเร็ว  กรณีที่
หน่วยงานได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณและไม่สามารถเบิกจ่ายเงินจากคลังได้ทันภายในปีงบประมาณ               
ให้ขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังได้อีกไม่เกิน 6 เดือน ของปีงบประมาณถัดไป เว้นแต่มีความจาเป็นต้องขอเบิกเงิน
จากคลังภายหลังเวลาดังกล่าว ให้ขอท าความตกลงกับกระทรวงการคลังเพ่ือขยายเวลาออกไปอีกไม่เกิน 6 เดือน  
  3. การเบิกจ่ายเงินตาม พ.ร.ก. ให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564 (กรอบวงเงิน                   
5 แสนล้านบาท) ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ เร่งดาเนินโครงการให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติ
จากคณะรัฐมนตรี ส าหรับโครงการที่คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  (คกง.) เห็นชอบให้ยกเลิก                          
ควรเร่งคืนกรอบวงเงินเหลือจ่าย เพ่ือให้กระทรวงการคลังสามารถสรุปกรอบวงเงินคงเหลือ และน ามาบริหาร
จัดการเงินกู้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป 
  4. รายจ่ายลงทุน กรณีจัดหาครุภัณฑ์ จะต้องมีความพร้อมเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะ ผลการสืบราคา 
และสถานที่/พ้ืนที่รองรับครุภัณฑ์ รวมถึงจะต้องด าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง                    
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน กรณีค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ต้องด าเนินการให้มีความพร้อมเกี่ยวกับ การก าหนดสถานที่ 
จ านวนพ้ืนที่ และราคาของที่ดิน แบบรูปรายการงานก่อสร้าง รวมถึงดาเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย                          
และระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน  
  5. กรณีรายจ่ายในลักษณะงบลงทุนรายการปีเดียว  ไม่ว่าจะเบิกจ่ายงบรายจ่ายใด  ให้ดาเนินการ                           
ก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ 2 และให้เบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2565 
  6. เมื่อได้ผู้รับจ้างและลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว  และทราบจ านวนเงินเหลือจ่ายให้เร่งด าเนินการ
ประสานต้นสังกัด กรณีโอนเงินกลับส่วนกลางให้ขอความเห็นจากผู้ว่าราชการจังหวัด  เพ่ือโอนงบประมาณกลับ
ส่วนกลาง หรือกรณีขอใช้เงินเหลือจ่าย ให้รีบด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเร่งด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2565  
  7. หัวหน้าหน่วยงานจะต้องก าชับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้ทาหน้าที่บริหารสัญญา ให้มีประสิทธิภาพ 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด  โดยด าเนินการลงพ้ืนที่โครงการ กรณีพบปัญหาข้อขัดข้อง               
ในการมอบพ้ืนที่ต้องด าเนินการแก้ไขปัญหาให้ผู้รับจ้างสามารถเข้าท างานได้ โดยติดตามให้ผู้รับจ้างเข้าท างาน
โดยเร็ว และส่งงวดงานภายในก าหนด หากพบปัญหาอุปสรรคต้องรีบแก้ไข โดยด่วน เพ่ือไม่ให้มีผลกระทบกับ              
งวดงานถัดไป  
  8. ให้ความส าคัญกับการก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จตามสัญญา การแบ่งงวดงานและการเบิกจ่ายเงิน                 
ให้สอดคล้อง เหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริง เพ่ือให้มีการเบิกจ่ายเงินได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 
 9. ขอความร่วมมือหน่วยงานก าหนดเงื่อนไขการจ่ายเงินล่วงหน้า 15% ของราคาซื้อหรือราคาจ้างไว้                   
ในเอกสารประกวดราคาซื้อหรือจ้าง และจัดท าสัญญาแบบจ่ายเงินล่วงหน้า 15% เมื่อท าสัญญาแล้วเสร็จสามารถ
ด าเนินการเบิกจ่ายเงินล่วงหน้าได้ทันทีเมื่อคู่สัญญาแจ้งความประสงค์ ส าหรับงานจ้างก่อสร้าง การก าหนดราคา
กลางให้ใช้ตาราง Factor F ที่ก าหนดการจ่ายเงินล่วงหน้า 15% ด้วย  
  10. หน่วยงานที่มีหน่วยงานย่อยหรือหน่วยงานอ่ืนร่วมด าเนินการในกิจกรรมย่อยต่าง ๆ จ านวนมาก                    
ให้แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงาน  
  11. ให้หัวหน้าหน่วยงาน ติดตามและก ากับดูแลหน่วยงานในสังกัดให้ปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติงาน                 
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณโดยเคร่งครัด  
  12. กรณีมีข้อขัดข้องในการด าเนินการเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายเงิน ให้รายงาน
ส านักงานคลังจังหวัดทราบโดยเร็ว เพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันต่อไป 
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 3. สรุปผลความก้าวหน้าในการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสุราษฎร์ธานี รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) 
สรุปได้ดังนี้ 
      จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 15 โครงการ งบประมาณ 164,294,800 บาท (รวมค่าใช้จ่ายในกรบริหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการ) จ าแนกเป็นงบรายจ่ายลงทุน 132,964,900 บาท และรายจ่ายประจ า 31,329,900 บาท   
        1. ส านักงบประมาณได้อนุมัติเงินจัดสรรงวดที่ 1 ครั้งที่ 1 งบประมาณ 148,163,100 บาท                    
โดยเป็นงบด าเนินงาน 10,198,200  บาท งบลงทุน 132,964,900 บาท งบร่ายจ่ายอ่ืน 5,000,000 บาท คงเหลือ                   
ที่ยังไม่ได้จัดสรรจ านวน 12,228,200 บาท 
  2. ส านักงบประมาณจัดส่งใบจัดสรรงบงวดที่ 2  ครั้งที่ 1 งบประมาณ 8,299,200 บาท โดยเป็น
งบด าเนินงาน 5,799,200 ลบ. งบร่ายจ่ายอ่ืน 2,500,000 ลบ คงเหลือที่ยังไม่ได้จัดสรรจ านวน 7,832,500 บาท 
  ดังนั้น จังหวัดได้รับจัดสรรงบประมาณรวม 156,462,300 บาท คงเหลือรอการจัดสรร 
7,832,500 บาท 
       ผลการด าเนินงาน (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 : รอบ 6 เดือน) 
      1. ผลการใช้จ่าย (PO + เบิกจ่าย)  จ านวน 109,530,151.35 บาท  
       คิดเป็นร้อยละ 66.67  
   2. ผลการเบิกจ่าย จ านวน  14,801,200.35 คิดเป็นร้อยละ 9.01 
 
   งบรายจ่ายลงทุน จ านวน 8 โครงการ งบประมาณ 132,964,900 บาท  
   1. ผลการก่อหนี้ผูกพัน  จ านวน 5 โครงการ งบประมาณ 94,264,151 บาท 
       - ลงนามแล้ว 5 โครงการ ผลการเบิกจ่าย 4,614,000 คิดเป็นร้อยละ 3.47 
   2. เงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน 792,949 บาท   
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