รายงานการเร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

กลุ่มนโยบายและแผน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

รายงานการเร่งติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ตามที่สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามคาสั่งที่ 898/2560 สั่ง ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 นั้น
คณะกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่ตามคาสั่ง ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2561 การดาเนินการเร่งรัดการติดตามได้
เสร็จสิ้นแล้ว ขอรายงานผลการเร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐ ให้ทราบดังนี้
ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ของ สพม.30 ผลการเบิกจ่ายต่ากว่าเป้าหมาย ดังนี้
งบประมาณ 43.58 ล้านบาท
เบิกจ่าย
5.709 ล้านบาท
คงเหลือ
37.871 ล้านบาท
เหตุผลทีเ่ บิกจ่ายต่า เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สพม.30 มีงานก่อสร้างอาคาร ดังนี้
1.อาคารเรียน แบบ216 ล/57-7 โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ จานวน 11 งวด งานงบประมาณปี 2560-2561
สัญญาจ้าง 17,711,194.77 บาท เบิกจ่ายได้เพียง 2 งวดงาน คงเหลือ 9 งวดงานเงินงบประมาณ ปี พ.ศ.2561
จานวน 13,900,000 บาท
จากการเร่งรัดติดตาม ได้รบั การรายงานว่า ผู้ทาสัญญา หจก.เทพมงคลสุโขทัย 2531 ทาสัญญา เมื่อวันที่ 23
มกราคม 2560 สิ้นสุดสัญญา 19 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้รับเหมายอมเสียค่าปรับ วันละ 14,000 บาท
ยังไม่สามารถสร้างชั้นที่ 2 ของอาคารได้ และยังไม่เบิกจ่าย งวดที่ 3 สาเหตุที่ยงั ไม่สามารถสร้างต่อชั้น 2 ได้
เนื่องจาก มีคนงานก่อสร้างแต่ไม่มีวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง
ขณะนี้โรงเรียนได้ทาหนังสือถึงผูร้ บั เหมาสอบถามว่า จะดาเนินการก่อสร้างต่อไปหรือไม่ กาลังรอคาตอบจาก
ผู้รบั เหมา
2. การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 2000404002410 AUP วงเงินตาม
สัญญา 429,900 บาท วันเริ่มสัญญา 27 ธันวาคม 2560 วันสิ้นสุดสัญญา 27 มีนาคม 2561 จานวน 2 งวด ส่งเบิก
งวดที่ 2 แล้ว ส่งมอบงานเมือ่ วันที่ 10 เมษายน 2561
3. โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา ค่าปรับปรุงซ่อมแซม วงเงินตามสัญญา 1,099,200 บาท คู่สัญญา หจก.มัชรินทร์
เอนจิเนียริง่ เริม่ สัญญา 27 ธันวาคม 2560 วันสิ้นสุด 25 กุมภาพันธ์ 2561 จานวน 1 งวด ได้ส่งเบิกแล้วตั้งแต่วันที่
22 พฤษภาคม 2561
4. โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร วงเงินตามสัญญา 1,415,000 บาท จานวน 2
งวด คู่สัญญา หจก.เฉลิมศิลป์ชัยภูมิ วันเริ่มสัญญา 27 ธันวาคม 2560 วันสิ้นสุดสัญญา 3 พฤษภาคม 2561 ได้
ดาเนินการซ่อมแซมสระว่ายน้าและหลังคาโรงฝึกงาน เบิกงวดที่ 1 แล้ว กาลังจะส่งเบิกงวดที่ 2 รอตรวจรับ การนาน้า
เข้าสระว่ายน้า

5. โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา การก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง 6ที่/49 วงเงินตามสัญญา 360,000 บาท
จานวน 2 งวด คู่สัญญาห้างหุ้นส่วน จากัด เกียรติศักดิ์ วันเริม่ สัญญา 22 มกราคม 2561 วันสิ้นสุดสัญญา 23 เมษายน
2561 ได้ส่งเบิกงวดที่ 1 แล้วเหลืองวดที่ 2 กาลังส่งเบิก
6. โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา การก่อสร้างโรงอาหาร/หอประชุม แบบ101ล/27(พิเศษ) งบวงเงินตามสัญญา
11,097,500 บาท วันเริ่มสัญญา 5 มีนาคม 2561 วันสิ้นสุดสัญญา 5 มีนาคม 2562 คู่สัญญา P and P computer
Center จังหวัดร้อยเอ็ด วันไปเร่งรัดติดตามพบคนงานกาลังถมพื้นที่ เพื่อเตรียมการก่อสร้าง
7. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ ปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างอาคาร วงเงินตามสัญญา 5,630,000
บาท จานวน 4 งวด คู่สัญญา บริษัทจีเอน ซีโนเวชั่น จากัด วันเริ่มสัญญา 28 ธันวาคม 2560 วันสิ้นสุดสัญญา 26
มิถุนายน 2561 ได้ส่งเบิกงวดที่ 2 แล้ว
8. โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา การสร้างส้วมนักเรียนชาย6ที่ /49 วงเงินตามสัญญา 398,443 บาท จานวน 2
งวด คู่สัญญา หจก.บ้านเพชรอินจิเนียริ่ง แอนคอนสตัคชั่น วันเริ่มสัญญา 28 ธันวาคม 2560 วันสิ้นสุดสัญญา 29
มีนาคม 2561 เบิกงวดที่ 1 แล้ว วันไปติดตามเร่งรัดกาลังจะเบิกงวดที่ 2 ปรับวันละ 398.44 บาท/วัน
9. โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา การสร้างส้วมนักเรียนหญิง6ที่ /49 วงเงินตามสัญญา 257,820 บาท จานวน
1 งวด วันเริ่มสัญญา 28 ธันวาคม 2560 วันสิ้นสุดสัญญา 29 มีนาคม 2561 ส่งเบิกแล้วตั้งแต่ 9 เมษายน 2561
10. โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา การสร้างส้วมนักเรียนหญิง6ที่ /49 วงเงินตามสัญญา 386,730 บาท
จานวน 1 งวด วันเริ่มสัญญา 28 ธันวาคม 2560 วันสิ้นสุดสัญญา 29 มีนาคม 2561 คู่สัญญา หจก.บ้านเพชรอิน
จิเนียริงแอนสตัคชั่น กาลังจะเบิกงวดที่ 1
11. โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม การก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง6ที่/49 วงเงินตามสัญญา 410,000บาท
จานวน 2 งวด คู่สัญญาเงินทวีก่อสร้าง วันเริ่มสัญญา 25 ธันวาคม 2560 วันสิ้นสุดสัญญา 26 มีนาคม 2561 กาลังจะ
เบิกงวดที่ 1 เห็นคนงานกาลังก่อสร้างอยู่ เหตุทลี่ ่าช้าเพราะก่อสร้างผิดแบบผู้ตรวจการก่อสร้างให้รื้อทาใหม่ให้ถูกต้อง
12. โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา การก่อสร้างโรงอาหาร/หอประชุม แบบ 101ล/27 พิเศษ วงเงินตามสัญญา
10,280,000 บาท คู่สัญญา หจก.วรรณพร 8000 วันเริ่มสัญญา 2 กุมภาพันธ์ 2561 วันสิ้นสุดสัญญา 2 กุมภาพันธ์
2562 กาลังจะเบิกงวดที่ 1
13.โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล การก่อสร้างอาคารเรียน แบบพิเศษ วงเงินตามสัญญา 37,269,000บาท
งวดแรก 8 พฤษภาคม 2561 คู่สัญญา หจก.ชัยภูมสิ ุขภัณฑ์ วันเริ่มสัญญา 20 มีนาคม 2561 วันสิ้นสุดสัญญา 20
กันยายน 2562 การก่อสร้างมีปญ
ั หา ยังไม่เบิกงวดที่ 1 ได้ เนื่องจาก โรงเรียนยังไม่รื้ออาคารเก่าออกผู้รบั เหมาจึงไม่
สามารถเข้าไปดาเนินการก่อสร้าง
คณะกรรมการได้แนะนาโรงเรียนที่ยงั ไม่เบิกจ่าย ให้เร่งรัดผูร้ ับเหมาดาเนินการก่อสร้างต่อไป ให้ปฏิบัติตาม
ระเบียบของทางราชการ ตามขั้นตอนเร่งรัด การคานวณการจ่ายค่าปรับกับคู่สญ
ั ญาและให้ผู้มหี น้าที่เกี่ยวข้อง เช่น
หัวหน้าพัสดุ การเงิน ให้สละเวลาเอาใจใส่ต่อขบวนการขั้นตอน ตลอดจนระเบียบอย่างเคร่งครัด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

