
รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดเชียงใหม่ 
ข้อมูล ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ 4 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563) 

 

 
สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหมไดรายงานสรุปผลการใชจายเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 จังหวัดเชียงใหม ดังนี้ 
ด้วยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 หมวด 7 การประเมินผลและการ

รายงาน กําหนดให้มีการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยมีการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงาน เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด รวมถึง
การวางระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์หรือ
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ ประกอบด้วยการติดตามและประเมินผล ก่อนการจัดสรร
งบประมาณ ระหว่างการใช้จ่ายงบประมาณ และภายหลังการใช้จ่ายงบประมาณ ตลอดจนให้มีการรายงานผล
การปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 
เห็นชอบมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยกําหนด
เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณร้อยละ 100 (รายจ่ายภาพรวม รายจ่ายประจํา และรายจ่ายลงทุน) เพ่ือเป็น
แนวทางให้หนว่ยรับงบประมาณจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณแยกเป็นรายไตรมาส 
ดังนี้ 

แผน ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ภาพรวม ร้อยละ 23 ร้อยละ 54 ร้อยละ 77 ร้อยละ 100 
รายจ่ายประจํา ร้อยละ 28 ร้อยละ 58 ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 
รายจ่ายลงทุน ร้อยละ 3 ร้อยละ 40 ร้อยละ 65 ร้อยละ 100 

จังหวัดเชียงใหม่ มีหน่วยรับงบประมาณทั้งสิ้น 198 หน่วยงาน ประกอบด้วยส่วนราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค จํานวน 194 หน่วยงาน รัฐวิสาหกจ จํานวน 1 หน่วยงาน องค์การมหาชน จํานวน            
2 หน่วยงาน และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 1 หน่วยงาน สําหรับการดําเนินการติดตาม
เร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรการและเป้าหมาย
การใช้จ่ายที่คณะรัฐมนตรีกําหนด โดยแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 21 มกราคม 2563 และจัดการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 โดยมี               
นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุม มีมติเห็นชอบมาตรการและ
แนวทางในการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                 
ของจังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย โดยกําหนดมาตรการให้หน่วยรับ
งบประมาณรายจ่ายลงทนจัดทําแผนปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และรายงานผลการดําเนินงานทุกสิ้นเดือน 
ผ่านระบบตดิตามการใช้จา่ยงบลงทุนและแต่งตั้งคณะทํางานเฉพาะกิจติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายลงทนุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีหน้าทีใ่ห้คําปรึกษา แนะนํา ช่วยแก้ไขปัญหาการดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
และหน่วยงานของรัฐ   

      

1 



สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ ขอสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่าย
งบประมาณของจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไตรมาสที่ 4) ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 วงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น 28,632.91 ล้านบาท มีการก่อหนี้แล้ว 
จํานวน 1,706.63 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย จํานวน 26,276.47 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 91.77               
ผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมต่ํากว่าเป้าหมาย ร้อยละ 2.27 (เป้าหมายกําหนดไว้ ร้อยละ 100.00) 
จําแนกเปน็รายจ่ายประจํา ไดร้บัจัดสรรงบประมาณ 19,403.25 ล้านบาท มีการก่อหนี้แล้วจํานวน 132.36 
ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย จํานวน 19,230.33 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.11 ผลการใช้จ่ายงบประจํา  
คิดเป็นร้อยละ 99.79 ต่ํากว่าเป้าหมายร้อยละ 0.21 รายจ่ายลงทุน ได้รับจัดสรรงบประมาณ 9,229.66 
ล้านบาท มีการก่อหนี้แล้ว จํานวน 1,574.27 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย จํานวน 7,046.14 ล้านบาท             
คิดเป็นร้อยละ 76.34 ผลการใช้จ่ายงบลงทุน คิดเป็นร้อยละ 93.40 ต่ํากว่าเป้าหมายร้อยละ 6.6                  
ผลการเบกิจา่ยในส่วนของงบประมาณท่ีส่วนกลางจัดสรรให้จงัหวัด ตั้งแตต้่นปงีบประมาณ พ.ศ.2563 ถึงวันที่ 
30 กันยายน 2563 เรียงลําดับผลการเบิกจา่ยจากมากไปน้อย จังหวัดเชียงใหม ่ผลการเบิกจา่ยภาพรวมอยู่ใน
ลําดับที ่1 ของประเทศ และรายจ่ายลงทนุ อยู่ในลําดับที ่7 ของประเทศ 

 
สรุปผลการเบกิจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดเชยีงใหม่ 

ข้อมูล ณ วนัที่ 30 กันยายน 2563 
(ล้านบาท) 

รายการ งบประมาณ PO เบิกจ่าย ร้อยละ
เบิกจ่าย 

ลําดับ 
ประเทศ 

ร้อยละ 
ใช้จ่าย 

ต่ํากว่า 
เป้าหมายที ่
ร้อยละ 100 

ส่วนราชการ 
ภาพรวม 28,632.91 1,706.63 26,276.47 91.77 1 97.73 - 2.27 
รายจ่ายประจาํ 1,9403.25 132.36 19,230.33 99.11  99.79 - 0.21 
รายจ่ายลงทุน 9,229.66 1,574.27 7,046.14 76.34 7 93.40 - 6.6 
งบประมาณเหลื่อมป ี 2,626.60 202.49 2,264.46 86.21    
ปี 2562 2147.19 64.23 2,008.18 93.53    
ก่อนปี 2562 479.41 138.26 256.28 53.46    
ทีม่า : ข้อมลูจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอเิล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  

  
    ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ของหน่วย
เบิกจ่ายของจังหวัดเชียงใหม่ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 4 พบว่าผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ในภาพรวม รายจ่ายประจํา และรายจ่ายลงทุนต่ํากว่าเป้าหมายร้อยละ 100 ที่กําหนดไว้ โดยผลการใช้จ่าย          
ในภาพรวม รายจ่ายประจํา และรายจ่ายลงทุน คิดเป็นร้อยละ 97.73 99.79 และ 93.40 ตามลําดับ 
สําหรับงบประมาณรายจ่ายลงทุน จังหวัดเชียงใหม่ มีหน่วยเบิกจ่ายที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน 
จํานวนทั้งสิ้น 144 หน่วยงาน พบว่าหน่วยเบิกจ่ายที่สามารถดําเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายตามมาตรการ
เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสที่ 4 ที่กําหนดไว้ให้การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ร้อยละ 
100.0 มีจํานวนทั้งสิ้น 81 หน่วยงาน และเบิกจ่ายได้ถึงร้อยละ 99 จํานวน 32 หน่วยงาน เนื่องจากมีเงิน
เหลือจ่ายจากการจัดซ้ือจัดจ้าง และมไิดโ้อนกลับส่วนกลาง 
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   สืบเนื่องจาก พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 43 มาตรา 55 
มาตรา 56 และมาตรา 57 บัญญัติให้หน่วยรับงบประมาณที่ได้ก่อหนี้ผูกพัน หรือที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และ
ได้กันเงินไว้เบิกเหลือมปีและ/หรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินไว้ตามระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลังแล้ว 
ให้ดําเนินการเบิกจา่ยงบประมาณดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 ดังนั้น คณะกรรมการ
ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้ความสําคัญกับการเร่งรัดการใช้
จา่ยเงินงบประมาณกนัไว้เบิกเหลือมปี ในส่วนของการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณกันไว้เบิกเหลือมปี 
ทั้งในส่วนของเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2562 และงบประมาณก่อนปี พ.ศ. 2562 ที่ได้รับอนุมัติให้กันไว้เบิก
เหลือมปีและขยายเวลาเก็บรักษางบประมาณดังกล่าวไว้ใช้จ่ายได้ถึงวันทําการสุดท้ายของเดือนกันยายน 
2563 โดยมีเงินงบประมาณกันไว้เบิกเหลือมปี ทั้งสิ้น 2,626.60 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 2,264.46 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 86.21 แบ่งเป็นเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2562 จํานวน 2,147.19 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 
2,008.18 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 93.53 และงบประมาณกอ่นปี พ.ศ. 2562 จํานวน 479.41 ล้านบาท 
ผลการเบิกจ่าย 256.28 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 53.46 คงเหลืองบประมาณกันไว้เบิกเหลือมปีทั้งสิ้น 
362.14 ล้านบาท หน่วยงานไม่สามารถเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 งบประมาณ
ดังกล่าวจึงถกูพับไปโดยผลของกฎหมาย 
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ปัญหาอุปสรรคของส่วนราชการที่ไม่สามารถเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมาย และมีการกันเงินงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ไว้เบิกเหลือมป ี   
   1.  การจัดทําแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของส่วนราชการ ขาดความเชื่อมโยงเช่น 
แผนงาน/โครงการตอบสนองภารกิจของส่วนราชการ (Function) มากกว่าตอบสนองยุทธศาสตร์จังหวัดหรือพ้ืนที ่
(Area) และไมมี่การตอ่ยอดภารกิจของส่วนราชการ   
   2.  ส่วนราชการได้รับงบประมาณจากหลายแหล่งงบประมาณ ทั้งงบ Function งบจังหวัด และ                
งบกลุ่มจังหวัด เมื่อได้รับงบประมาณจากหลายแหล่งพร้อมกัน ประกอบกับมีบุคลากรจํานวนน้อย จึงทําให้การ
ดําเนินโครงการล่าช้า   
   3.  โครงการ/กิจกรรมทีต้่องม ีTOR ให้ดําเนินการจัดทํา TOR ล่วงหน้า และแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัด
จา้งล่วงหน้า   
   4.   ส่วนราชการไม่ได้จัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้างล่วงหน้า และไม่ดําเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนการ
ดําเนินโครงการ   
   5.  ส่วนราชการไม่มีการแบ่งงวดงานในสัญญาจ้าง จึงทําให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของ
จงัหวัดตํ่า 

 6.  ข้อจํากัดของระเบียบและแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซ่ึงได้ซักซ้อมแนวทางเรื่องงานก่อสร้าง จําเป็นต้องมีแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่ผ่านการ
รับรองจากผู้ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพ และจําเป็นต้องมีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ แต่ในทางปฏิบัติ บุคลากรที่ได้รับใบอนญาตประกอบวิชาชีพมีจํานวนน้อย รวมถึงมีบุคลากรที่มีความรู้
ด้านช่างไม่เพียงพอ ทําให้การตรวจแบบรูปรายการ การกําหนดราคากลางล่าช้า มีความคลาดเคลื่อนเกิดการ
เปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ ทําให้การดําเนินการตามโครงการล่าช้า ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินใน
ภาพรวม   
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ที่มา :  รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดเชียงใหม่ 
 สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ 
 

 ข้อเสนอแนะ ให้หนว่ยงานทบทวนรายละเอียดโครงการ กําหนดห้วงระยะเวลาในการดําเนินโครงการ/
กิจกรรมใหช้ัดเจน และจัดทํา TOR แตง่ตัง้คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้างล่วงหน้า และแบ่งงวดงานในสัญญาจ้างให้
ชดัเจน 

 
 

 7.  การบริหารงบประมาณ การโอนเปลี่ยนแปลงมีระเบียบ หลักเกณฑ์ที่หลากหลาย ทําให้เกิดความเข้าใจ
ทีค่ลาดเคลื่อนในทางปฏิบัติ ส่งผลให้เกดิความล่าช้าในการบริหารงบประมาณ   
   8.  ปัญหาการขออนุญาตให้ใช้พ้ืนที่เพ่ือดําเนินการโครงการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การขอใช้
ประโยชน์ ในพ้ืนที่ป่ าสงวน/อุทยานแห่ งชาติ  ต้องปฏิบั ติตามระเบียบ/กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง ซึ่ งต้องใช้                   
ระยะเวลานาน 
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https://drive.google.com/file/d/1920DmTXUgq4izgb1miabxsb2Cniks9UJ/view
https://drive.google.com/file/d/1920DmTXUgq4izgb1miabxsb2Cniks9UJ/view

