การเบิกจ่ายโครงการตามแผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่

โครงการ
ดาเนิ นการแล้วเสร็จ : งบดาเนิ นงาน จานวน 7 โครงการ

งบประมาณ
(บาท)
26,804,200

1 1. โครงการพัฒนาสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมการเกษตรให้มี
ศักยภาพในการแข่งขันและสนับสนุนการท่องเทีย่ ว

6,927,000

2 2. โครงการส่งเสริมความร่วมมือและการประชุมภายใต้ ITOP FORUM และ
ความร่วมมือภายใต้กรอบพันธะสัญญาบ้านพีเ่ มืองน้องใน ASEAN+3

1,751,500

3 3. โครงการส่งเสริมการพัฒนากลไกตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP เพือ่ ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ ว
4 4. โครงการรักภูเก็ต
5 5.โครงการภูเก็ตจังหวัดปลอดภัยน่าเทีย่ วน่าอยู่

1,319,000

เสนอเข้า
งบประมาณ
รายการโอน คงเหลือ/ก่อหนี้

เบิกจ่าย

3,326,570

20,689,010.20

1,084,300

5,150,632.80

1,152,710

กันเงิน

-

-

1,725,600

437,000

-

3,540,800

3,428,293.12
871,240.00

หน่ วยดาเนิ นการ

2,788,619.80

441,731.02

399,760

คงเหลือ

692,067 สานักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต/ สานักงานปศุ
สัตว์จงั หวัดภูเก็ต/ ศู นย์วจิ ยั และพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์นา้ ชายฝัง่ เขต 5 (ภูเก็ต)/
ศู นย์วจิ ยั และพัฒนาการเกษตรภูเก็ต/
สานักงานเกษตรและสหกรณ์จงั หวัดภูเก็ต/
สถานีพฒั นาที่ดนิ ภูเก็ต

157,059 สานักงานจังหวัดภูเก็ต

1,288,600 สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต
112,506.88 สานักงานจังหวัดภูเก็ต

-

48,000.00 สนง.เกษตรและสหกรณ์จงั หวัดภูเก็ต/

6 6. โครงการป้ องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดภูเก็ต

2,124,500

594,600

1,331,283.00

ศูนย์ศกึ ษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขา
งหวัดภูเก็ต/
ศูนย์อานวยการป้ องกัน่ นจัและปราบปราม
198,617.00 พระแทว/สนง.ท้องถิ
ยาเสพติดจังหวัดภูเก็ต (ศอ.ปส.จ.ภก.)

7 7. โครงการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

1,415,800

95,200

1,318,696.77

1,903.23 สานักงานเกษตรและสหกรณ์จงั หวัด

1 กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
ดาเนิ นการไม่แล้วเสร็จ : งบลงทุน จานวน 4 โครงการ

ภูเก็ต/ศูนย์ศกึ ษาธรรมชาติและสัตว์ป่า
เขาพระแทว/ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาการ
เกษตรภูเก็ต/ศูนย์ปฏิบตั กิ ารอุทยาน
แห่งชาติทางทะเลที่ 2 จังหวัดภูเก็ต/
สานักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต/สถานี
พัฒนาทีด่ นิ ภูเก็ต

8,000,000
92,280,000

2,347,330

86,249,131

7,710,133.49

-

47,618,004.81

42,314,584.19

289,866.51 สานักงานจังหวัดภูเก็ต
81.00

ที่

โครงการ

8 1.โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณชุมชน สถานศึกษาและศาสนสถาน
ริมถนนสายหลัก
9 2.โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณสุขทางทะเลเพือ่ การ
ท่องเทีย่ วจังหวัดภูเก็ต
10 3.โครงการแสงสว่างเพือ่ ความปลอดภัยในแหล่งท่องเทีย่ วจังหวัดภูเก็ต
11 4. โครงการเพิม่ ศักยภาพด้านการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบประมาณ
เสนอเข้า
งบประมาณ
(บาท)
รายการโอน คงเหลือ/ก่อหนี้
30,000,000
200,410
29,799,590

เบิกจ่าย

กันเงิน

คงเหลือ

หน่ วยดาเนิ นการ

8,431,939.75

21,367,650.25

- แขวงทางหลวงภูเก็ต
- สานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

12,780,000

15,080

12,764,920

4,786,600.00

7,978,320.00

22,000,000

264,100

21,735,840

21,717,226.06

18,613.94

27,500,000

1,867,740

25,632,239

12,682,239.00

12,950,000.00

60 สานักงานแขวงทางหลวงภูเก็ต
21 สานักงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยจังหวัดภูเก็ต

งบประมาณที่ได้รบั การจัดสรร
โครงการโอนเปลี่ยนแปลง จากงบประมาณเงินเหลือจ่าย
2 โครงการ
1 โครงการพัฒนาทักษะฝี มอื แรงงานรองรับอุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว
(โครงการใหม่)

119,084,200
จานวน

2 โครงการพัฒนาเมืองริมคลองท่าแคลง (โครงการเงินพับ งปม.พ.ศ.2560)
รวมผลการเบิกจ่ายทัง้ สิ้น : ข้อมูล วันที่ 30 กันยายน 2564

5,673,900

86,249,131

68,307,015.01

5,673,900

5,673,900

4,618,024

774,800

774,800

742,044.34

4,899,100

4,899,100

3,875,980.00

86,249,131

72,925,039

42,314,584.19

32,755.66 สถาบันพัฒนาฝี มอื แรงงานที่ 21 ภูเก็ต
1,023,120

ปัญหา และอุปสรรค : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทาให้การดาเนินโครงการบางโครงการไม่สามารถดาเนินการได้
ข้อเสนอแนะ
: มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมเป็นกิจกรรมใหม่ทสี่ ามารถดาเนินการได้ภายใต้สภาวะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
ภูเก็ต

