
ผลการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ 
ของจังหวัด กลุ่มจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชาติ 
วันที่ 19 – 20 กุมภาพนัธ์ 2558 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น 

 



ประเด็นการน าเสนอ 
 

• งบประมาณภาพรวม 

• ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณของ อปท. 

• เป้าหมายการด าเนินการภายใน ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ 
• เป้าหมายกรอบวงเงินการลงนามสัญญา 

• เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ 



ล าดับการน าเสนอ  

1. ภาคเหนือ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายอุกริช  พึ่งโสภา 

2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม 
นายชยาวุธ  จันทร   

๓. ภาคใต้ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  

 นายสมศักดิ์  ปะริสุทโธ  เหมทานนท์   

๔. ภาคกลางและภาคตะวันออก ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง 

 นายสมศักดิ์  สุวรรณสุจริต  
 



• จังหวัดรวมทั้งหมด 17 จังหวัด  
• ได้รับงบประมาณรวม ๗,๒๙๐ ล้านบาท  
• ปัญหาเบิกจ่ายในภาพรวมของกลุ่มจั งหวัดภาคเหนือ                   

มีดังนี้ 
๑. มาตรการตามมติคณะรัฐมนตรีที่ให้ปรับลดราคากลาง

ตามราคาน้้ามัน ต้องไปจัดท้าราคากลางใหม่ ท้าให้ต้องมีการเพิ่ม
ขั้นตอนในกระบวนการก้าหนดราคากลางใหม่ท้าให้เกิดความ
ล่าช้าเพิ่มมากขึ้น โดยจ้าเป็นต้องเร่งด้าเนินงานของผู้เกี่ยวข้องให้
เร็วขึ้น 

ภาคเหนือ  



๒. ราคากลางสูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร เช่น อาคารเรียน 
อาคารประกอบ  ศูนย์เด็กเล็ก ประปาหมู่บ้าน ควรปรับราคาที่จัดสรร         
ให้สอดคล้องกับราคาปัจจุบัน และจากการที่งบประมาณที่จัดสรร           
ไม่ เพียงพอ ท้าให้ เกิดความล่าช้าในการประกาศประกวดราคา                     
มากกว่า 1 ครั้ง 

๓. ราคากลางต่้ากว่าราคามาตรฐานของตลาด เช่น ถนน ควรมี   
การปรับหลักเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงพาณิชย์ 

๔. งบประมาณเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้างที่เรียบร้อยแล้ว     
อันเนื่องมาจากมาตรการป้องกันการทุจริต และยังไม่ได้น้าไปใช้ท้า อย่าง
อื่น ท้าให้ฐานตัวเลขการใช้จ่ายงบประมาณต่้าลง 

 



• เป้าหมายการด าเนินการภายใน ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ 
• เป้าหมายกรอบวงเงินการลงนามสัญญา 
 ร้อยละ ๙๗.๕๒ คิดเป็นเงิน ๗,๑๐๙ ล้านบาทเศษ  
• เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ 

  ร้อยละ ๔๖.๖๖ คิดเป็นเงิน ๓,๔๐๑ ล้านบาทเศษ 
 



ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
•  จังหวัดทั้งหมดในภูมิภาคจ้านวน ๒๐ จังหวัด  
•  ได้รับงบประมาณรวม ๑๒,๖๘๓ ล้านบาท 
•  ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการที่รับจัดสรร 
กรณี ไม่กระทบต่อวัตถุประสงค์ของโครงการ และการแก้ไข
ข้อผิดพลาดจากการพิมพ์ผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง 
ส้านักงบประมาณมอบอ้านาจให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ 
คือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นควรมอบอ้านาจให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัด เป็นผู้อนุมัติ 



๒. กรณีวงเงินที่ประมูลได้ เกินวงเงินที่ได้รับจัดสรร ควรมอบ
อ้านาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สมทบเงินได้ ไม่เกินร้อยละ 10 

๓. บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดความรู้ความเข้าใจ
ระบบ e-Auction องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็ก จ้านวนช่างมี
น้อยและขาดความรู้ความเชี่ยวชาญในการก้าหนดราคากลาง  

 
 



• เป้าหมายการด าเนินการภายใน ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ 
• เป้าหมายกรอบวงเงินการลงนามสัญญา 
 ร้อยละ ๙๐.๙๑ เป็นเงินจ้านวน ๑๑,๕๓๑ ล้านบาทเศษ 
• เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ 

  ร้อยละ ๔๕.๔๕ เป็นเงินจ้านวน ๕,๗๖๕ ล้านบาทเศษ 
 



ภาคใต ้
• จ้านวนจังหวัดในกลุ่มจ้านวน ๑๔ จังหวัด 
• ได้รับงบประมาณรวม ๕,๐๓๒ ล้านบาท  
• ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เพิ่มเติมจากภาคเหนือ มีดังนี้ 

๑. ปัญหาความไม่สงบ ท้าให้ผู้รับจ้างไม่กล้าเข้าท้างาน 
๒. ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคม 
๓. มติคณะรัฐมนตรีให้เพิ่มระยะเวลาการก่อสร้างอีก 50% ให้

จังหวัดชายแดนภายใต้ ระยะเวลาด้าเนินการตามสัญญาเพิ่มขึ้น  
ท้าให้ผู้รับจ้างท้างานล่าช้า บางบริษัทเป็นคู่สัญญาหลายโครงการ   
ท้าให้การก่อสร้างล่าช้า 



• เป้าหมายการด าเนินการภายใน ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ 
• เป้าหมายกรอบวงเงินการลงนามสัญญา 
 ร้อยละ ๙๕.๗๐ คิดเป็นเงิน ๔,๘๐๗ ล้านบาทเศษ 
• เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ 

  ร้อยละ ๔๒.๘๖ คิดเป็นเงิน ๒,๑๕๒ ล้านบาทเศษ 
 



ภาคกลาง และภาคตะวันออก 
• จ้านวนจังหวัดในกลุ่มจ้านวน ๒๕ จังหวัด  
• ได้รับงบประมาณรวม ๗,๑๑๒ ล้านบาท  
• ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เพิ่มเติมจากภาคเหนือ มีดังนี้ 
 ๑. มาตรการตามประกาศ คสช. ฉบับที่ 104/2557       ที่

โครงการที่มีงบประมาณ เกิน ๕ ล้านบาท ต้องเสนอขออนุมัติ
ไปยังผู้ก้ากับดูแลที่ต้องไปตั้งกรรมการตรวจสอบโครงการที่
ต้องใช้รายละเอียดรอบคอบ และประกอบกับโครงการมี
จ้านวนมากท้าให้เกิดความล่าช้า 



๒. หาผู้รับจ้างไม่ได้เนื่องจากปริมาณงานของผู้รับจ้างมีมาก 
๓. ไม่มีผู้เสนอราคาในเขตจังหวัด ขาดผู้ประกอบการที่มีความ

พร้อม (กรณีประปาหมู่บ้าน) 
๔. ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งไม่ให้ความส้าคัญ

ต่อกระบวนการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง 



• เป้าหมายการด าเนินการภายใน ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ 
• เป้าหมายกรอบวงเงินการลงนามสัญญา 
  ร้อยละ ๘๖.๓๔ คิดเป็นเงิน ๖,๑๔๐ ล้านบาทเศษ 
• เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ 

  ร้อยละ ๔๒.๓๖ คิดเป็นเงิน ๓,๐๑๒ ล้านบาทเศษ 
 



จบการน้าเสนอ 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของ 
จังหวัด กลุ่มจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชาต ิ



สรุปผลการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ 
ของจังหวดั กลุ่มจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชาต ิ
วันที่ 19 – 20 กุมภาพนัธ์ 2558 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น 

 



2 

กรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายฯ ปี 2558 
2,575,000.00 

ประมาณการรายได้สุทธิของรัฐบาล 
2,325,000.00 

รายได้ อปท. (27.80%) 
646,350.00 

งบประมาณแบบขาดดลุ 
250,000.00 

เงินอุดหนุนทั่วไป 
189,051.06 

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
51,550.49 

ส านักนายกรัฐมนตรี 
205.00 

ส านักงานนโยบายและแผน       
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

694.45 

เพิม่ขึ้น จากปี 2557 
4,170.00 

หน่วย: ล้านบาท 

อปท. จดัเก็บเองและรฐับาลจัดเก็บและแบ่งให้ 
388,680.00 

เงินอุดหนุนให้แก่ อปท. 
257,670.00 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
 240,601.55 

กทม. 
14,670.00 

อบจ. /เทศบาล/ อบต.   
241,501.00 

เมืองพัทยา 
1,499.00 

(ตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เมื่อวันท่ี 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2557) 



3 

เงินอุดหนุนที่จัดสรรให้ อปท.  259,101 

เพิม่ประสิทธิภาพการการใชจ้่ายงบประมาณทอ้งถิน่ 

เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชาต ิ กระตุ้นเศรษฐกิจชาติ 
บ าบัดทุกข์ สร้างสุขท่ัวไทย 

-สนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ จ านวน 8,500 ล้านบาท  

-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจส าหรับพัฒนาองค์กรปกครอง 
 ส่วนท้องถ่ินกรณีเร่งด่วน จ านวน 10,000 ล้านบาท 

งบประมาณปี พ.ศ. 2557  

 18,500 
งบประมาณป ีพ.ศ. 255๘  
240,601.54 

เงินอุดหนุนทั่วไป 209,731 

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 31,๐๑๓ 

เงินอุดหนุนทั่วไปก าหนดวัตถุประสงค์  
9๔,73๒  

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๒๐,๒๖๐ 

หน่วย : ล้านบาท 



ปฏิทินการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

24/02/58 4 

การจัดสรร ครั้งที ่1 ครั้งที ่2 รวม 
วันที่โอนจัดสรร วันที่ 23 ก.ย. 57 วันที่ 16 ม.ค. 58 

แจ้งใบงวดเงิน วันที่ 6 พ.ย. 57 

งบประมาณ (ล้านบาท) 25,597 4,580 30,177 
จ านวนโครงการ  11,262  2,273 13,535 



24/02/58 5 

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
ขั้นตอนที่ส าคัญ ระยะเวลาด าเนินการ 

1. ขั้นตอนการเตรียมการ 
1.1 ก าหนด spec/ขอบเขตงาน/จัดเตรียมเอกสาร 
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
1.3 คณะกรรมการฯ ค านวณราคากลาง 

 
3-5 
1-2 
3-7 

2. ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง 
(1) ตกลงราคา 
(2) สอบราคา 
(3) ประกวดราคา/e-Auction 
(4) กรณีพิเศษ 

 
3-5 

20-22 
28-38 
7-10 

3. ขั้นตอนการบริหารสัญญา 
3.1 เรียกมาท าสัญญา 
3.2 เริ่มลงมือท างาน 
3.3 ตรวจรับ 
     - ตรวจรับพัสดุ  
     - ตรวจรับการรับจ้าง 

 
ไม่เกิน 7 วัน 

ถัดจากวันลงนาม 
วันที่ผู้ขายส่งมอบ 

วันที่ส่งมอบ 
7-10 



แผนการเพิ่มประสิทธิภาพการการใช้จ่ายงบประมาณท้องถิ่น 

เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชาต ิ

24/02/58 6 

ร้อยละที่คาดว่าจะก่อหนี้ผูกพันได้ภายในภายใน 31 มี.ค. 2558 

29,589 ล้านบาท 



แผนการเพิ่มประสิทธิภาพการการใช้จ่ายงบประมาณท้องถิ่น 

เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชาต ิ

24/02/58 7 

ร้อยละที่คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในภายใน 31 มี.ค. 2558 

14,330 ลา้นบาท 



มาตรการเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพัน 
และการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

1. ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องประชุมเพื่อรับทราบและ
ถือปฏิบัติตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามแนวทางข้อสรุปจากที่ประชุม 

2. ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณในระดับอ าเภอ หรือระดับ
จังหวัด แล้วแต่กรณี เพ่ือเร่งรัด ช่วยเหลือและสนับสนุนการด าเนนิการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นกรณีการเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้าเป็นการเฉพาะ หรือกรณีอปท.ขาดจนท.ผู้มี
ความรู้ด้านการก าหนดราคากลาง ตลอดจนรวบรวมสรุปปัญหาให้ผู้บริหารระดับสูงทราบ 

3. ให้นายอ าเภอทุกอ าเภอจัดประชุมเร่งรัดการเบกิจ่ายในระดับอ าเภออย่างน้อยเดือนละ ๑ ครัง้ 

4. ให้มีการรายงานผลการเบิกจ่ายในระบบ e-Plan ให้ส่วนกลางทราบสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง และ
ให้ท้องถิ่นจังหวัดบันทึกข้อมูลในระบบ e-Plan เมื่อได้มีการอนุมัติการเบิกจ่ายงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในวันที่มีการอนุมัติ 



ปัญหาอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่น 
๑. กรมบัญชีกลาง  ก าหนดมาตรการเร่งรัดกรณผีู้รับจ้างไม่ด าเนินการ

ตามสัญญา 
๒. ส านักงบประมาณ  ในเรื่องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอท าความ  

ตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ต้องได้รับการอนุมัติจากส านักงบประมาณ 
เช่น การขอสมทบวงเงิน การขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการที่เป็น
สาระส าคัญ เป็นต้น 

๓. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สนับสนุนการพัฒนาความรู้ การ
จัดอบรมให้แก้เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ในด้าน
การค านวณราคากลาง การแบ่งงวดงาน 

 * ในประเด็นตามข้อ ๑ และ ๒ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะได้ประสานติดตามในเรื่องดังกล่าว 
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