รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดปทุมธานี
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)
*****************
1. จังหวัดปทุมธานี ได้รับความเห็นชอบดาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจัง หวัดประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 6 โครงการ 15 กิจกรรม งบประมาณ 186,014500 บาท แยกเป็นงบ
ดาเนินงาน 23,054,500 บาท งบลงทุน 153,960,000 บาท และงบรายจ่ายอื่น 9,000,000 บาท
ลดลงจากปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 17,692,000 บาท คิ ดเป็น ร้อยละ 8.69 โดยแบ่ ง เป็ น
โครงการภายใต้ประเด็นการพัฒนา ดังนี้
 ประเด็ นการพั ฒนาที่ 1 พัฒ นาสภาพแวดล้อ มเมื องให้ น่า อยู่ เอื้ อ ต่อ การขยายตั วทาง
เศรษฐกิจและสังคม จานวน 2 โครงการ 6 กิจกรรม งบประมาณรวม 153,000,000 บาท
 ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ยกระดับการผลิตภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการให้มี
มูลค่าสูง ได้มาตรฐานสู่ตลาดโลก จานวน 2 โครงการ 6 กิจกรรม งบประมาณรวม 13,341,600 บาท
 ประเด็นการพัฒนาที่ 4 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชน ให้มีคุณภาพเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและสัง คม จานวน 2 โครงการ 3 กิจกรรม งบประมาณรวม
10,672,900 บาท
 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จานวน 9,000,000 บาท
2. จังหวัดปทุมธานีมีการปรับแผนการดาเนินโครงการโดยโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากโครงการที่ไม่สามารถดาเนินงานได้และจากโครงการที่มีงบประมาณ
เหลือจ่าย เพื่อไปชดเชยรายการงบประมาณที่พับไปโดยผลของกฎหมาย และไปดาเนินโครงการสารองตาม
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยสรุปจัง หวัดปทุมธานีดาเนินโครงการ จานวน 7
โครงการ 19 กิจกรรม งบประมาณรวม 186,014,500 บาท แยกเป็นงบดาเนินงาน 22,666,800 บาท
งบลงทุน 154,347,700 บาท และงบรายจ่ายอื่น 9,000,000 บาท โดยแบ่งเป็นโครงการภายใต้ประเด็น
การพัฒนา ดังนี้
 ประเด็ นการพั ฒนาที่ 1 พัฒ นาสภาพแวดล้อ มเมื องให้ น่า อยู่ เอื้ อ ต่อ การขยายตั วทาง
เศรษฐกิจและสังคม จานวน 2 โครงการ 8 กิจกรรม งบประมาณรวม 153,387,700 บาท
 ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ยกระดับการผลิตภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการให้มี
มูลค่าสูง ได้มาตรฐานสู่ตลาดโลก จานวน 2 โครงการ 7 กิจกรรม งบประมาณรวม 12,953,900 บาท
 ประเด็นการพัฒนาที่ 4 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชน ให้มีคุณภาพเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและสัง คม จานวน 3 โครงการ 4 กิจกรรม งบประมาณรวม
8,836,700 บาท
 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จานวน 9,000,000 บาท

2
3. จั งหวั ด ปทุ ม ธานี มี ผลการใช้ จ่ ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้ น ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 โดยเบิ ก จ่ า ยงบประมาณแล้ ว ทั้ ง สิ้ น
73,458,581.88 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.49 (เป็นลาดับที่ 6 ของประเทศ เรียงลาดับจากผลการเบิกจ่าย
น้อยไปมาก) ซึ่งทา PO แล้ว จานวน 109,970,743.68 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.12 และมีผลการใช้จ่าย
งบประมาณ (PO+เบิก) จานวน 183,429,325.56 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.61 (เป็นลาดับที่ 30 ของ
ประเทศ เรียงลาดับจากผลการใช้จ่ายน้อยไปมาก) และกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จานวน 109,970,743.68
บาท คิดเป็นร้อยละ 59.12 รายละเอียดตามตาราง ดังนี้
ตารางที่ 1 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จังหวัดปทุมธานี
งบรายจ่าย

งบประมาณ
(บาท)

PO
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

ร้อยละ

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
PO + เบิกจ่าย

ร้อยละ

งบรายจ่ายประจา

31,666,800

1,809,141.56

27,273,519.05

86.13

29,082,660.61

91.84

งบรายจ่ายลงทุน

154,347,700

108,161,602.12

46,185,062.83

29.92

154,346,664.95

100

ภาพรวม

186,014,500

109,970,743.68

73,458,581.88

39.49

183,429,325.56

98.61

ตารางที่ 2 ผลการดาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จังหวัดปทุมธานี
(รายโครงการ)
ที่

ประเด็นการพัฒนา/
หน่วย
งบประมาณหลัง
เบิกจ่าย
คิดเป็น
โครงการ/กิจกรรมหลัก
ดาเนินการ
โอน
ร้อยละ
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองให้ น่าอยู่ เอื้อต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม
1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.1 ก่อสร้างเขื่อน
สนง.โยธาธิ
7,994,000
2,558,080
47.06
ป้องกันตลิ่งและปรับปรุง การและผัง
ภูมิทัศน์บริเวณวัดชินวรา เมืองจังหวัด
ราม (ระยะที่ 3) ตาบล
ปทุมธานี
บางขะแยง อาเภอเมือง
ปทุมธานี จังหวัด
ปทุมธานี

กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี

ปัญหา/อุปสรรค

5,435,920

1. สนง.โยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
ปทุมธานีหาตัวผู้
รับจ้างได้ไตรมาสที่
2 ซึ่งล่าช้ากว่าแผน
2. โครงการใช้เวลา
ดาเนินงาน 360
วัน ลงนามใน
สัญญาจ้างวันที่
27 มี.ค. 64 จึง
สิ้นสุดสัญญาวันที่
21 มี.ค. 65
3. เกิดสถานการณ์
การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา
2019 (Covid –
19) คนงานไม่
สามารถเข้าพื้นที่ได้

3
ที่

2

ประเด็นการพัฒนา/
โครงการ/กิจกรรมหลัก
1.2 ก่อสร้างเขื่อน
ป้องกันตลิ่งและปรับปรุง
ภูมิทัศน์บริเวณวัดบางเตย
นอก ตาบลบางเตย
อาเภอสามโคก จังหวัด
ปทุมธานี
1.3 ก่อสร้างเขื่อน
ป้องกันตลิ่งและปรับปรุง
ภูมิทัศน์บริเวณวัดบาง
หลวง (ระยะที่ 2) ตาบล
บางหลวง อาเภอเมือง
ปทุมธานี จังหวัด
ปทุมธานี

หน่วย
ดาเนินการ
สนง.โยธาธิ
การและผัง
เมืองจังหวัด
ปทุมธานี

งบประมาณหลัง
โอน
4,800,000

สนง.โยธาธิ
การและผัง
เมืองจังหวัด
ปทุมธานี

1.4 ก่อสร้างเขื่อน
ป้องกันตลิ่งและปรับปรุง
ภูมิทัศน์บริเวณวัดสะแก
หมู่ที่ 2 ตาบลสามโคก
อาเภอสามโคก จังหวัด
ปทุมธานี ความยาว
150.00 เมตร
1.5 เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการน้า

สนง.โยธาธิ
การและผัง
เมืองจังหวัด
ปทุมธานี

เบิกจ่าย

กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี

4,800,000

คิดเป็น
ร้อยละ
100

14,920,000

3,506,200

23.50

11,413,800

6,405,600

6,405,600

100

0

1. สนง.โยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
ปทุมธานีหาตัวผู้
รับจ้างได้ไตรมาสที่
2 ซึ่งล่าช้ากว่าแผน
2. โครงการใช้เวลา
ดาเนินงาน 360
วัน ลงนามใน
สัญญาจ้างวันที่
27 มี.ค. 64 จึง
สิ้นสุดสัญญาวันที่
21 มี.ค. 65
3. เกิดสถานการณ์
การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา
2019 (Covid –
19) คนงานไม่
สามารถเข้าพื้นที่ได้
ไม่มี

0

ไม่มี

โครงการส่งน้า
1,200,000
1,200,000
100
และ
บารุงรักษา
รังสิตเหนือ
โครงการพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม
2.1 ขยายช่องจราจร
แขวงทาง
49,557,700
7,433,655
15
ทางหลวงหมายเลข 346 หลวงปทุมธานี
ตอนควบคุม 0102 แยก
บางพูน - แยกบ้านกลาง
ระหว่าง กม. 4+690 กม. 7+495 (ด้านซ้าย
ทางและขวาทาง) ตาบล
บ้านกลาง อาเภอเมือง
ปทุมธานี จังหวัด
ปทุมธานี

0

42,124,045

ปัญหา/อุปสรรค
ไม่มี

1. แขวงทางหลวง
ปทุมธานีหาตัวผู้
รับจ้างได้ไตรมาสที่
3 ซึ่งล่าช้ากว่าแผน
2. โครงการใช้เวลา
ดาเนินงาน 240
วัน ลงนามใน
สัญญาจ้างวันที่
29 พ.ค. 64 จึง
สิ้นสุดสัญญาวันที่
23 ม.ค. 65

4
ที่

ประเด็นการพัฒนา/
โครงการ/กิจกรรมหลัก

หน่วย
ดาเนินการ

งบประมาณหลัง
โอน

เบิกจ่าย

คิดเป็น
ร้อยละ

กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี

2.2 ขยายช่องจราจร
ทางหลวงหมายเลข 346
ตอนควบคุม 0103 แยก
บ้านกลาง – ต่างระดับ
ลาดหลุมแก้ว กม.
8+760 (แยกเทคโน
ปทุมธานี) ตาบลบ้าน
กลาง อาเภอเมือง
ปทุมธานี จังหวัด
ปทุมธานี

แขวงทาง
หลวงปทุมธานี

49,594,000

7,439,100

15

42,154,900

2.3 ปรับปรุงทางหลวง
ผ่านย่านชุมชน ทางหลวง
หมายเลข 346 ตอน
ควบคุม 0102, 0103
ตอนสะพานคลองเปรม ต่างระดับลาดหลุมแก้ว
ระหว่าง กม.10+900 กม.12+100 LT และ
เพิ่มช่องทางจราจร
ด้านซ้ายทาง จาก 3
ช่องทาง เป็น 4 ช่องทาง
จราจร ตาบลบางปรอก
อาเภอเมืองปทุมธานี

แขวงทาง
หลวงปทุมธานี

18,916,400

11,883,427.83

62.82

7,032,937.12

ปัญหา/อุปสรรค
3. แขวงทางหลวง
ปทุมธานีไม่แบ่ง
งวดงานในการ
เบิกจ่าย เบิกงวด
จ่ายงวดเดียว
4. เกิดสถานการณ์
การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา
2019 (Covid –
19) คนงานไม่
สามารถเข้าพื้นที่ได้
1. แขวงทางหลวง
ปทุมธานีหาตัวผู้
รับจ้างได้ไตรมาสที่
3 ซึ่งล่าช้ากว่าแผน
2. โครงการใช้เวลา
ดาเนินงาน 240
วัน ลงนามใน
สัญญาจ้างวันที่
29 พ.ค. 64 จึง
สิ้นสุดสัญญาวันที่
23 ม.ค. 65
3. แขวงทางหลวง
ปทุมธานีไม่แบ่ง
งวดงานในการ
เบิกจ่าย เบิกงวด
จ่ายงวดเดียว
4. เกิดสถานการณ์
การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา
2019 (Covid –
19) คนงานไม่
สามารถเข้าพื้นที่ได้
1. เป็นงบประมาณ
ปี 62 ที่ตกพับไป
2. เป็นงานก่อสร้าง
ที่ต้องรื้อระบบ
สาธารณูปโภคจึง
ดาเนินการได้ล่าช้า
3. เกิดสถานการณ์
การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา
2019 (Covid –
19) คนงานไม่
สามารถเข้าพื้นที่ได้

5
ที่

ประเด็นการพัฒนา/
หน่วย
งบประมาณหลัง
เบิกจ่าย
คิดเป็น กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
โครงการ/กิจกรรมหลัก
ดาเนินการ
โอน
ร้อยละ
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ยกระดับการผลิตภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการให้มีมูลค่าสูง ได้มาตรฐานสูต่ ลาดโลก
3 โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรสู่ระบบมาตรฐาน
3.1 ส่งเสริมและเพิ่ม
สนง.เกษตร
351,194.33
351,194.33
100
0
ประสิทธิภาพการผลิต
จังหวัด
กล้วยหอมจังหวัด
ปทุมธานี
ปทุมธานี

3.2 ส่งเสริมการผลิตและ
การใช้สารชีวภัณฑ์
ทดแทนการใช้สารเคมี
3.3 พัฒนาศักยภาพกลุ่ม
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอม
ปทุม และข้าวพันธุ์พื้นนุ่ม
สู่มาตรฐาน GAP

4

สนง.เกษตร
จังหวัด
ปทุมธานี
ศูนย์วิจัยข้าว
ปทุมธานี

2,763,323.51 2,763,323.51
907,500

810,139.59

100

0

89.27

0

ปัญหา/อุปสรรค

เกิดสถานการณ์
การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา
2019 (Covid –
19) ไม่สามารถจัด
งาน event ได้
ไม่มี
เกิดสถานการณ์
การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา
2019 (Covid –
19) ไม่สามารถ
จัดการสัมมนา
ฝึกอบรมได้

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรม เกษตรและธุรกิจบริการ
4.1 พัฒนาศักยภาพ
สนง.ประมง
1,078,800
1,077,564.95 99.89
0
ไม่มี
เกษตรกรด้านการแปรรูป จังหวัด
สัตว์น้า
ปทุมธานี
4.2 พัฒนาและยกระดับ สนง.
335,882.16
162,453
48.37
100,000
ไม่มี
ผ้าทอจากใยกล้วย
อุตสาหกรรม
จังหวัด
ปทุมธานี
4.3 สร้างมูลค่าเพิ่ม
สนง.พาณิชย์
5,817,200
5,817,200
100
0
ไม่มี
สินค้าเกษตรด้วย
จังหวัด
นวัตกรรม
ปทุมธานี
4.4 พัฒนาขีด
สนง.
1,700,000
1,034,840
60.87
665,160
เป็นโครงการ Y2
ความสามารถในการ
อุตสาหกรรม
ที่ใช้เงินเหลือจ่าย
แข่งขันของอุตสาหกรรม จังหวัด
และเริ่มดาเนินงาน
แปรรูปการเกษตรและ
ปทุมธานี
เดือนกันยายน
อาหาร
2564
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชน ให้มีคุณภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและสังคม
5 โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดปทุมธานี
5.1 บูรณาการการ
ที่ทาการ
5,792,300
5,003,180
86.38
0
เกิดสถานการณ์
ปราบปราม ป้องกัน และ ปกครอง
การแพร่ระบาด
แก้ไขปัญหายาเสพติด
จังหวัด
ของโรคติดเชื้อ
จังหวัดปทุมธานี
ปทุมธานี
ไวรัสโคโรนา
2019 (Covid –
19) ไม่สามารถ
จัดการสัมมนา
ฝึกอบรมได้

6
ที่

6

7

ประเด็นการพัฒนา/
โครงการ/กิจกรรมหลัก
5.2 รณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
TO BE NUMBER ONE

หน่วย
ดาเนินการ
สนง.
สาธารณสุข
จังหวัด
ปทุมธานี

งบประมาณหลัง
โอน
3,044,400

กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี

ปัญหา/อุปสรรค

2,139,840

คิดเป็น
ร้อยละ
70.29

0

เกิดสถานการณ์
การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา
2019 (Covid –
19) ไม่สามารถ
จัดการสัมมนา
ฝึกอบรมได้

0

0

0

ยกเลิกโครงการ
เนื่องจากเกิด
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (Covid –
19) ไม่สามารถ
จัดการสัมมนา
ฝึกอบรมได้

1,296,200

90.25

140,000

เป็นโครงการ Y2
ที่ใช้เงินเหลือจ่าย
และเริ่มดาเนินงาน
เดือนกันยายน
2564

9,000,000

7,776,583.67

86.41

903,981.56

186,014,500

73,458,581.88

39.49

109,970,743.68

โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
6.1 ปทุมธานี ขับขี่
สนง.ป้องกัน
400,000
ปลอดภัย สร้างวินัย
และบรรเทา
จราจร
สาธารณภัย
จังหวัด
ปทุมธานี

โครงการส่งเสริมความรักชาติ รักถิ่น รู้รกั สามัคคี จังหวัดปทุมธานี
7.1 สามัคคีปรองดอง
ที่ทาการ
1,436,200
เพื่อสร้างความสมานฉันท์ ปกครอง
ของประชาชนในพื้นที่
จังหวัด
จังหวัดปทุมธานี
ปทุมธานี
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานจังหวัดแบบ
บูรณาการ
รวมทั้งสิ้น

สนง.จังหวัด
ปทุมธานี

เบิกจ่าย

4. จังหวัดปทุมธานี ได้มีการติดตามและกาชับให้หน่วยงานมีการเร่ง รัดจัดหาตัวผู้รับจ้างและ
เบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่กาหนด ดังนี้
4.1 จังหวัดปทุมธานี มีคาสั่งที่ 9255/2563 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2563 เรื่อง การแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีง บประมาณ พ.ศ. 2564 ดาเนินการ
ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีการประชุมเดือนละ
1 ครั้ง
4.2 จังหวัดปทุมธานี มีคาสั่ง ที่ 11041/2563 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง
แต่งตั้งคณะทางานติดตามการดาเนินโครงการงบจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อ
กรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาเนินการประชุมติดตามการดาเนินโครงการงบ
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด และงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น ประจาปีง บประมาณ
พ.ศ. 2564
4.3 มีหนังสือเร่งรัดหน่วยรับผิดชอบโครงการให้เร่งจัดซื้อจัดจ้างและใช้จ่ายงบประมาณตาม
โครงการตามแผนปฏิบั ติ ร าชการจัง หวั ด ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2564 พร้ อ มทั้ ง ให้ รายงานผลการ
ดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และเงินเหลือจ่ายให้จังหวัดทราบทุกวันที่ 5 ของเดือน
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5. ปัญหาและอุปสรรคที่ทาให้จังหวัดปทุมธานีมีผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน ดังนี้
5.1 โครงการประเภทโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การก่อสร้างถนน และเขื่อนป้องกันตลิ่ง ซึ่งเป็น
โครงการขนาดใหญ่ ใช้ระยะเวลาในการดาเนินโครงการมาก แต่หน่วยดาเนินโครงการหาตัวผู้รับจ้างได้ ล่าช้า
จึงทาให้ผู้รับจ้างไม่สามารถดาเนินงานโครงการได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ
ล่วงเลยปีงบประมาณ ประกอบกับหน่วยดาเนินโครงการไม่แบ่ง งวดงานเบิกจ่าย ทาให้ผู้รับจ้างไม่ยอมเบิก
จ่ายเงินตามเนื้องานที่แล้วเสร็จ และปัญหาในด้านการดาเนินงานก่อสร้ างถนนทางหลวงที่ต้องรื้อถอนระบบ
สาธารณูปโภคก่อนการดาเนินงาน เช่น ไฟฟ้า และประปา อีกทั้ง ยังเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) ทาให้คนงานไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้ จึงทาให้การดาเนินโครงการล่าช้า
และเบิกจ่ายได้ไม่เป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้
5.2 เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) ใน
ทุก พื้ น ที่ ท าให้ก ารด าเนิ น กิ จกรรมภายใต้โ ครงการต่ า งๆ ไม่ สามารถด าเนิน การได้ ต ามแผนที่ ก าหนดไว้
โดยเฉพาะกิจกรรมในลักษณะการจัดประชุม ฝึกอบรม สัมมนา และการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ (งาน
event)
6. ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
6.1 ยกเลิกกิจกรรมการจัดประชุม ฝึกอบรม สัมมนา และกิจกรรมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
โดยโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปด าเนินโครงการสารองตามแผนปฏิบั ติราชการประจาปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2564
6.2 ติดตามเร่งรัดหน่วยรับผิดชอบโครงการเร่งดาเนินการโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณ
ให้แล้วเสร็จตามแผนที่กาหนด

