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1 โครงการเกษตรผสมผสานสูค่วามยั่งยืน        443,400.00  -        443,400.00 395,600

   กิจกรรมที่ 1 การสร้างการรับรู้กิจกรรมตามรูปแบบ

เกษตรกรรมย่ังยืน

         35,700.00          35,700.00 ก.ค.-63 13             35,700

  กิจกรรมที่ 2 การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน          97,500.00          97,500.00 ก.ค.-63 13             53,700

  กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมการใชปุ้๋ยอินทรีย์         305,200.00         305,200.00 ก.ค.-63 13           305,200

  กิจกรรมที่ 4 ติดตามให้ค าแนะน าในพื้นที่            5,000.00            5,000.00 ก.ค.-63 13               1,000

2 โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ 

และนวตักรรมเกษตร ให้มีศักยภาพในการแข่งขันและ

สนับสนุน การท่องเทีย่ว

     7,406,400.00      7,406,400.00    2,635,892.71 (ทัง้โครงการน าเข้า พรบ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 

จ านวน 3,295,500 บาท)

  กิจกรรมที่ 1 เพิ่มศักยภาพการเล้ียงแพะ,ไก่ และเชือ่มโยง

การตลาดเพื่อการท่องเที่ยว

     1,929,400.00      1,929,400.00 ก.ค.-63 13         1,325,000 น าเขา้ พรบ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 จ านวน 604,400

 บาท

  กิจกรรมที่ 2 พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัย และส่งเสริม

นวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่ม

     1,154,650.00      1,154,650.00 ก.ค.-63 3           233,800 น าเขา้ พรบ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 จ านวน 825,900

 บาท

 กิจกรรมที่ 3 พัฒนาวิสาหกิจชมุชนและเครือขา่ยการผลิต

การตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ

     1,899,800.00      1,899,800.00 ก.ค.-63 3       398,927.76 น าเขา้ พรบ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 จ านวน 

1,084,800 บาท

 กิจกรรมที่ 4 ฟาร์มโรงเรียนเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้เศรษฐกิจ

พอเพียง

     1,479,100.00      1,479,100.00 ก.ค.-63 13       427,628.33 น าเขา้ พรบ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 จ านวน 738,000

 บาท

กิจกรรมที่ 5 พัฒนาการผลิตและยกระดับกุ้งมังกรจังหวัดภูเก็ต         933,450.00         933,450.00 พ.ค.-63 13       250,536.62 น าเขา้ พรบ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 จ านวน 42,400 

บาท

กิจกรรมที่ 6 การติดตามประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน

โครงการ(ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต)

         10,000.00          10,000.00 ก.ค.-63 13

3 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพและการพัฒนาระบบจัดการทาง

จราจร เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยทางถนนในพ้ืนทีจ่ังหวดัภูเก็ต

                    -       20,000,000.00    20,000,000.00

กิจกรรม :  ก่อสร้างติดต้ังระบบป้ายขอ้มูลอัจฉริยะและระบบ

ตรวจวัดสภาพจราจรและตรวจจับอุบัติการณ์ในพื้นที่จังหวัด

ภูเก็ต ทางหลวงหมายเลข 402 ตอนหมากปรก – เมืองภูเก็ต 

กิโลเมตร 44+000 (ขาเขา้) ท้องที่ต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเมือง

ภูเก็ต และกิโลเมตร 48+000 (ขาออก) ท้องที่ต าบลรัษฎา 

อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต  จ านวน 2 แห่ง

                    -       20,000,000.00    20,000,000.00 ม.ิย.-63 12 อยู่ระหว่างด าเนินการ

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดภูเก็ต (ข้อมูล ณ วันที่  30 กันยายน 2563)

ที่

(1) งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท) (2) แผนการด าเนินงาน/แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง (3) ผลการด าเนิงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)

(4) 

หมายเหตุ
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4 โครงการส่งเสรมิพัฒนากลไกการตลาด ผลิตภัณฑ์ OTOP 

เพ่ือส่งเสรมิการท่องเทีย่ว

     2,334,100.00                     -        2,334,100.00           216,200 (ทัง้โครงการน าเข้า พรบ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 

จ านวน 2,117,900 บาท)

กิจกรรมที่ 1 จัดแสดงสาธิต OTOP Phuket เทิดพระเกียรติฯ 

ในงานเทศกาลของดีภูเก็ต (ระยะเวลา 11 วัน 11 คืน)

        265,535.00                     -           265,535.00 เม.ย.-63 13           216,200 น าเขา้ พรบ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 จ านวน 49,335 

บาท

กิจกรรมที่ 2 จัดงานมหกรรม OTOP Phuket      2,068,565.00      2,068,565.00 เม.ย.-63   - 8 น าเขา้ พรบ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 ทั้งกิจกรรม

5 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ าคลองบางใหญ่       

เพ่ือป้องกันอุทกภัยในเขตเมือง

    39,376,100.00    39,376,100.00         5,891,400

กิจกรรม :  ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 12 

เมตร ยาว 415 เมตร บริเวณคลองบางใหญ่ สะพานตล่ิงชนัถงึ

สะพานกอจ้าน ถนนตะกั่วป่า ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมือง

ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต  จ านวน 1 แห่ง

    39,376,100.00    39,376,100.00 พ.ค.-63 12         5,891,400 อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง

6 โครงการพัฒนาทักษะวชิาชีพแก่บุคลากรด้านการท่องเทีย่ว

และการบรกิารเพ่ือเตรยีมความพรอ้มสูไ่ทยแลนด์ 4.0

     1,064,400.00                     -        1,064,400.00           390,000 (ทัง้โครงการน าเข้า พรบ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 

จ านวน 674,400 บาท)

กิจกรรมที่ 1 : หลักสูตรการจัดดอกไม้เชงิธุรกิจ         130,000.00         130,000.00 ก.ค.-63 13           130,000

กิจกรรมที่ 2 : การประดิษฐ์ของที่ระลึกจากผ้า (Hand Made)         130,000.00         130,000.00 ก.ค.-63 13           130,000

กิจกรรมที่ 3 : หลักสูตร IT Camp         130,000.00         130,000.00 พ.ค.-63   - 8 น าเขา้ พรบ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 ทั้งกิจกรรม

กิจกรรมที่ 4 : หลักสูตรมัคคุเทศก์น้อย         154,400.00         154,400.00 พ.ค.-63   - 8 น าเขา้ พรบ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 ทั้งกิจกรรม

กิจกรรมที่ 5 : หลักสูตรผลิตภัณฑ์ส้มแขกเพื่อการแปรรูปสู่ชมุชน         130,000.00         130,000.00 พ.ค.-63   - 8 น าเขา้ พรบ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 ทั้งกิจกรรม

กิจกรรมที่ 6 : หลักสูตรผลิตภัณฑ์เคร่ืองหนัง         130,000.00         130,000.00 พ.ค.-63   - 8 น าเขา้ พรบ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 ทั้งกิจกรรม

กิจกรรมที่ 7 : หลักสูตรขนมอบ (ขนมเบเกอร่ี)         130,000.00         130,000.00 พ.ค.-63   - 8 น าเขา้ พรบ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 ทั้งกิจกรรม

กิจกรรมที่ 8 : หลักสูตรอาหารเพื่อสุขภาพ         130,000.00         130,000.00 ก.ค.-63 13           130,000

7 โครงการการพัฒนามาตรฐานฮาลาลในมิติต่างๆ ทีส่อดคล้อง

กับกับบรบิทของจังหวดัภูเก็ตและจังหวดัในฝ่ังอันดามัน

       616,500.00                     -          616,500.00 (ทัง้โครงการน าเข้า พรบ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 

จ านวน 616,500 บาท)

กิจกรรม : การพัฒนามาตรฐานฮาลาลในมิติต่างๆ ที่สอดคล้อง

กับกับบริบทของจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดในฝ่ังอันดามัน

        616,500.00         616,500.00 พ.ค.-63 2  - 8 น าเขา้ พรบ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 ทั้งโครงการ

8 โครงการพัฒนายกระดับคุณภาพอาหารและคุณภาพชีวติ เพ่ือ

นครแห่งการท่องเทีย่วด้านอาหารเชิงสรา้งสรรค์ภูเก็ต 

(Phuket City of Gastronomy)

     8,143,800.00                     -        8,143,800.00    2,678,702.50 (ทัง้โครงการน าเข้า พรบ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 

จ านวน 4,760,700 บาท)

กิจกรรมที่ 1 : การพัฒนายกระดับคุณภาพอาหารและคุณภาพ 

 ชวิีตเพื่อนครแห่งการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์

     6,142,200.00      6,142,200.00 ม.ิย.-63 3     2,678,702.50 น าเขา้ พรบ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 จ านวน 

2,759,100 บาท
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กิจกรรมที่ 2 : การอบรมปฏิบัติการและแขง่ขนั“ปลูกฝังและ

สร้างจิตส านึกด้านอาหารพื้นเมืองภูเก็ต แก่เด็ก เยาวชน” 

(Young Gastronomy Award)

     1,399,000.00      1,399,000.00 ก.ค.-63 8 น าเขา้ พรบ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 ทั้งกิจกรรม

กิจกรรมที่ 3 : นวัตกรรมอาหารกับเมืองสร้างสรรค์ด้าน

วิทยาการอาหาร(Phuket City of Gastronomy)

        602,600.00         602,600.00 ก.ค.-63 8 น าเขา้ พรบ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 ทั้งกิจกรรม

9 โครงการพัฒนาเส้นทางเช่ือมโยงเข้าสูท่่าเรอืน้ าลึกและท่าเรอื

ท่องเทีย่วอ่าวมะขาม เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการความ

ปลอดภัยการเดินทางเข้าสูแ่หล่งท่องเทีย่วทางทะเลจังหวดั

ภูเก็ต

    26,000,000.00    26,000,000.00

กิจกรรม : พัฒนาเส้นทางเชือ่มโยงเขา้สู่ท่าเรือน้ าลึกและท่าเรือ

ท่องเที่ยวอ่าวมะขาม เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความ

ปลอดภัยการเดินทางเขา้สู่แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลจังหวัดภูเก็ต

    26,000,000.00    26,000,000.00 พ.ค.-63   เนือ่งจากแขวงทางหลวงภูเก็ตมีหนังสือแจ้งจังหวัดภูเก็ตเพื่อขอ

ยกเลิกโครงการ เนือ่งจากได้ตรวจสอบรายละเอียดรูปแบบการ

ก่อสร้างแล้วพบว่าจุดด าเนินโครงการทับซ้อนกับโครงการงานเสริม

ผิวทางแอสฟัลท์ งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2563 ของกรมทาง

หลวง จึงขอโอนเปล่ียนแปลงโดยการน าโครงการส ารองที่อยู่ใน

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (Y2) มา

ด าเนินการแทนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการกู้ชพี กู้ภัยทางน้ า ทางทะเล

 และสร้างความเชือ่มัน่ต่อความปลอดภัยของประชาชนและ

นักท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

10 โครงการปรบัปรงุประตูปิดก้ันน้ า (FLAP GATE) ภายในเขต

เทศบาล

    27,000,000.00    27,000,000.00    8,432,812.50

กิจกรรม : ปรับปรุงประตูปิดกั้นน้ า (FLAP GATE) บริเวณต าบล

ตลาดใหญ่  ต าบลตลาดเหนือ อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 

จ านวน 42 บาน

    27,000,000.00    27,000,000.00 ม.ิย.-63 12     8,432,812.50 อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง

11 โครงการรกัภูเก็ต      3,540,800.00                     -        3,540,800.00    2,856,204.85

กิจกรรมที่ 1 : การจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ         300,000.00         300,000.00 พ.ค.-63 13       300,000.00

กิจกรรมที่ 2 : การรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์      1,915,000.00      1,915,000.00 เม.ย.-63 13     1,230,404.85

กิจกรรมที่ 3 : การจัดงานพิธีและงานรัฐพิธี         369,000.00         369,000.00 เม.ย.-63 13       369,000.00

กิจกรรมที่ 4 การต้อนรับคณะบุคคลส าคัญทั้งในและต่างประเทศ         956,800.00         956,800.00 พ.ค.-63 13       956,800.00

12 โครงการภูเก็ตสังคมเมืองแห่งความปลอดภัยอย่างยั่งยืน      3,146,600.00                     -        3,146,600.00           447,830 (ทัง้โครงการน าเข้า พรบ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 

จ านวน 2,655,900 บาท)

กิจกรรมที่ 1 : การจัดระเบียบสังคมในอ านาจและหน้าที่ของ

ฝ่ายปกครอง

        932,700.00         932,700.00 พ.ค.-63 13           227,410 น าเขา้ พรบ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 จ านวน 657,400

 บาท
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(4) 

หมายเหตุ

กิจกรรมที่ 2 : การป้องกันและปราบปรามการบุกรุกชายหาด

และที่สาธารณประโยชน์

        281,000.00         281,000.00 พ.ค.-63 13           123,420 น าเขา้ พรบ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 จ านวน 144,600

 บาท

กิจกรรมที่ 3 : การเพิ่มประสิทธิภาพงานการขา่วด้านความมัน่คง         235,600.00         235,600.00 เม.ย.-63 8 น าเขา้ พรบ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 ทั้งกิจกรรม

กิจกรรมที่ 4 : ชดุปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยและอ านวย

ความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว

     1,455,300.00      1,455,300.00 เม.ย.-63 8 น าเขา้ พรบ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 ทั้งกิจกรรม

กิจกรรมที่ 5 : ผู้ว่าฯ พบผู้น าศาสนาอิสลาม         145,000.00         145,000.00 เม.ย.-63 8 น าเขา้ พรบ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 ทั้งกิจกรรม

กิจกรรมที่ 6 : สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ตาม

โครงการจิตอาสา “เราท าความ ดี ด้วยหัวใจ”

         97,000.00          97,000.00 พ.ค.-63 13             97,000

13 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ 

พ.ศ.2563

     1,356,400.00                     -        1,356,400.00       100,196.22 (ทัง้โครงการน าเข้า พรบ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 

จ านวน 2,655,900 บาท)

กิจกรรม  : ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ 

พ.ศ.2563

     1,356,400.00      1,356,400.00 พ.ค.-63 13           100,196 น าเขา้ พรบ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 จ านวน 

2,655,900 บาท

14 โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินและเตรยีมความพรอ้ม

รบัมือภัยพิบัติ

                    -         4,351,000.00      4,351,000.00         4,310,000

รายการที่ 1 : พัดลมดูดอากาศ ขนาด 12 นิว้ ต าบลตลาดใหญ่ 

อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต  จ านวน 2 ตัว

          26,000.00          26,000.00 พ.ค.-63 12             26,000 ได้ลงนามในสัญญาซ้ือขาย เลขที่ e01/2563 ลงวันที่ 7 เมษายน 

2563

รายการที่ 2 : เทรเลอร์ ขนาด 1.8x4 เมตร ต าบลตลาดใหญ่ 

อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต   จ านวน 1 คัน

        500,000.00         500,000.00 พ.ค.-63 12           460,000 ได้ลงนามในสัญญาซ้ือขาย เลขที่ e01/2563 ลงวันที่ 7 เมษายน 

2563

รายการที ่3 : ถังบรรจนุ้ าชนิดพับเกบ็ได้ ขนาด 1,000 ลิตร พร้อมหวั

จา่ย ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมืองภูเกต็ จงัหวัดภูเกต็  จ านวน 2 ถัง
        120,000.00         120,000.00 พ.ค.-63 12           120,000 ได้ลงนามในสัญญาซ้ือขาย เลขที่ e01/2563 ลงวันที่ 7 เมษายน 

2563
รายการที่ 4 : อ่างล้างมือชนิดพับเก็บได้ ต าบลตลาดใหญ่ 

อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต  จ านวน 2 อ่าง

        160,000.00         160,000.00 พ.ค.-63 12           160,000 ได้ลงนามในสัญญาซ้ือขาย เลขที่ e01/2563 ลงวันที่ 7 เมษายน 

2563

รายการที่ 5 : เตียงพักผู้ป่วย ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมืองภูเก็ต

 จังหวัดภูเก็ต  จ านวน 5 ชดุ

        110,000.00         110,000.00 พ.ค.-63 12           110,000 ได้ลงนามในสัญญาซ้ือขาย เลขที่ e01/2563 ลงวันที่ 7 เมษายน 

2563

รายการที่ 6 : เคร่ืองปั่นไฟ ขนาดไม่น้อยกว่า 5 Kva พร้อมตู้ 

MDB ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมืองภูเกต็ จงัหวัดภูเกต็  จ านวน 1 

เคร่ือง

          55,000.00          55,000.00 พ.ค.-63 12             54,000 ได้ลงนามในสัญญาซ้ือขาย เลขที่ e01/2563 ลงวันที่ 7 เมษายน 

2563

รายการที่ 7 : เต้นท์โรงพยาบาลสนามอัดอากาศขนาด 29 

ตารางเมตร ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต  1

 หลัง

      1,300,000.00      1,300,000.00 พ.ค.-63 12         1,300,000 ได้ลงนามในสัญญาซ้ือขาย เลขที่ e01/2563 ลงวันที่ 7 เมษายน 

2563

รายการที่ 8 : เต้นท์โรงพยาบาลสนามอัดอากาศขนาด 42 

ตารางเมตร ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต  1

 หลัง

      1,700,000.00      1,700,000.00 พ.ค.-63 12         1,700,000 ได้ลงนามในสัญญาซ้ือขาย เลขที่ e01/2563 ลงวันที่ 7 เมษายน 

2563

รายการที่ 9 : เต้นท์โรงพยาบาลโครงการอลูมิเนียม ต าบลตลาด

ใหญ่ อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต  จ านวน 2 หลัง

        380,000.00         380,000.00 พ.ค.-63 12           380,000 ได้ลงนามในสัญญาซ้ือขาย เลขที่ e01/2563 ลงวันที่ 7 เมษายน 

2563
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15 โครงการอนุรกัษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าร ิ

สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

     1,473,100.00                     -        1,473,100.00    1,261,623.45 (ทัง้โครงการน าเข้า พรบ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 

จ านวน 205,300 บาท)

กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมเขา้ค่ายเยาวชนอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ
887,620 887,620 ก.ค.-63 13           887,620

กิจกรรมที่ 2 :  กิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรพืชอนุรักษ์สู่การ

น าไปใชป้ระโยชน์

        120,960.00         120,960.00 ก.ค.-63 13             70,860 น าเขา้ พรบ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 จ านวน 50,100 

บาท

กิจกรรมที่ 3 : กิจกรรมการขยายพันธ์ุพันธุกรรมพืชที่ปลูกรักษา

ไว้

         40,000.00          40,000.00 ก.ค.-63 13             40,000

กิจกรรมที่ 4 : กิจกรรมการจัดท าแปลงป่าถาวรป่าชายหาดและ

ป่าชายเลน

        184,820.00         184,820.00 ก.ค.-63 13       184,819.45

กิจกรรมที่ 5 : กิจกรรมการจัดนิทรรศการโครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชด าริฯ

        113,800.00         113,800.00 ก.ค.-63 13             24,650 น าเขา้ พรบ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 จ านวน 85,200 

บาท

กิจกรรมที่ 6 : กิจกรรมฝึกอบรมการขบัเคล่ือนและสนับสนุน

การด าเนินงานตามกรอบการสร้างจิตส านึก

         70,000.00          70,000.00 ก.ค.-63 13   - น าเขา้ พรบ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 ทั้งกิจกรรม

กิจกรรมที่ 7 : กิจกรรมการอนุรักษ์พันธ์ุมะนาวเหลือง          55,900.00          55,900.00 ก.ค.-63 13             53,674

ค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานจังหวดัแบบบูรณาการ      8,000,000.00                     -        8,000,000.00    7,988,445.21

รายการค่าถอนคืนรายได้/ค่าปรบั

1. รายการถอนคืนเงินค่าปรับ บริษัท ณัฐพงศ์แทรคเตอร์ จ ากัด       289,317.00

2. ค่าใชจ้่ายในการด าเนินการชัน้ อนุญาโตตุลาการ          5,000.00

29,525,500.00   116,727,100.00  154,252,600.00 รวมเบิกจ่าย 37,899,224.44     

ปัญหา และอุปสรรค  : เนือ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าใหก้ารด าเนินโครงการต่างๆ ต้องระงับหรือยกเลิก

ข้อเสนอแนะ         : อาจปรับเปล่ียนรูปแบบการจดักจิกรรมเปน็ผ่านระบบวีดิทศัน์ทางไกล (VCS) หรือระบบ zoom

ค าอธิบายเพ่ิมเติม
1 แบบรายงานน้ีให้กรอกข้อมูลเฉพาะโครงการ/กิจกรรมทีไ่ด้รบังบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2 ข้อ (2) แผนการด าเนินงาน/แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง ดังน้ี

ข้อ (2.1) โครงการ/กิจกรรมทีไ่ม่ต้องจัดซ้ือจัดจ้าง ให้ระบุเดือนทีจ่ะด าเนินการตามปีปฏิทิน

ข้อ (2.2) โครงการ/กิจกรรมทีต้่องจัดซ้ือจัดจ้าง ให้ระบุเดือนทีจ่ะประกาศจัดซ้ือจัดจ้างตามปีปฏิทิน

โดยให้กรอกข้อมูลดังน้ี เช่น

  : จะด าเนินการในเดือนธันวาคม 2562 ให้กรอกข้อมูล 12/2562 ซ่ึง excel จะปรบัข้อมูลอัตโนมัติเป็น ธ.ค.-62

  : จะประกาศจัดซ้ือจัดจ้างในเดือนมกราคม 2563 ให้กรอกข้อมูล 1/2563 ซ่ึง excel จะปรบัข้อมูลอัตโนมัติเป็น ม.ค.-63

3 ข้อ (3) ผลการด าเนินงาน ให้ระบุสถานะโครงการ/กิจกรรม ดังน้ี

ข้อ (3.1) งบด าเนินงาน/งบรายจ่ายอ่ืน ให้ระบุสถานะการด าเนินงาน ดังน้ี

รวม
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เหตุผล/ปัญหา 

(ระบุตัวเลข)
ที่

(1) งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท) (2) แผนการด าเนินงาน/แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง (3) ผลการด าเนิงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)

(4) 

หมายเหตุ

หมายเลข 1 คือ อยู่ระหวา่งขออนุมัติโครงการ

หมายเลข 2 คือ อนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหวา่งด าเนินการ

หมายเลข 3 คือ ด าเนินโครงการแล้ว อยู่ระหวา่งเบิกจ่าย

หมายเลข 4 คือ ระหวา่งขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณ

หมายเลข 13 คือ ด าเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสรจ็/เบิกจ่ายแล้วเสรจ็

*กรณงีบด าเนินงาน/งบรายจ่ายอ่ืนทีต้่องมีการจัดซ้ือจัดจ้างให้ระบุหมายเลขสถานะการด าเนินงานเช่นเดียวกับงบลงทุน

ข้อ (3.2) งบลงทุน ให้ระบุสถานะการด าเนินงานดังน้ี ดังน้ี

หมายเลข 1 คือ อยู่ระหวา่งขออนุมัติโครงการ

หมายเลข 4 คือ ระหวา่งขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณ

หมายเลข 5 คือ อยู่ระหวา่งจัดท ารา่งขอบเขตงาน (TOR) รายละเอียดลักษณะเฉพาะ (SPEC) /ก าหนดราคากลาง

หมายเลข 6 คือ อยู่ระหวา่งรายงานขอซ้ือขอจ้างต่อหัวหน้าหน่วยงาน

หมายเลข 7 คือ อยู่ระหวา่งประกาศจัดซ้ือจัดจ้าง/ท าหนังสือเชิญชวน

หมายเลข 8 คือ อยู่ระหวา่งพิจารณาผล/ขออนุมัติผลการจัดซ้ือจัดจ้าง

หมายเลข 9 คือ อยู่ระหวา่งประกาศผลผู้ได้รบัการคัดเลือก (รอลงนาม) 

หมายเลข 10 คือ อยู่ระหวา่งอุทธรณผ์ลการจัดซ้ือจัดจ้าง

หมายเลข 11 คือ ลงนามแล้ว อยู่ระหวา่งน าเข้าระบบ GFMIS 

หมายเลข 12 คือ ก่อหน้ีแล้ว

หมายเลข 13 คือ ด าเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสรจ็/เบิกจ่ายแล้วเสรจ็

อ่ืน ๆ ให้ระบุค าอธิบาย

ข้อ (3.4) เหตุผล/ปัญหา ให้ระบุสาเหตุ/ปัญหาใน
กรณทีีไ่ม่สามารถด าเนินการได้ตามแผน ดังน้ี

หมายเลข 1  คือ สถานทีไ่ม่ได้รบัอนุญาต      

หมายเลข 2  คือ เปลีย่นสถานทีด่ าเนินการ       

หมายเลข 3  คือ  หน่วยงานตรวจสอบภายในทักท้วง            

หมายเลข 4 คือ งบประมาณซ้ าซ้อน  ซ้ าซ้อนกับหน่วยงานใดให้ระบุในข้อหมายเหตุ (4)                               

หมายเลข 5 คือ ไม่มีผู้รบัจ้าง/อยู่ระหวา่งจัดซ้ือจัดจ้าง

หมายเลข 6 คือ เปลีย่นรปูแบบกิจกรรม/ประเภทงบประมาณ/สิง่ก่อสรา้ง          

หมายเลข 7 คือ ยกเลิกเพ่ือท าโครงการอ่ืน เหตุผลการยกเลิกให้ระบุในข้อหมายเหตุ (4)                    

หมายเลข 8 คือ ยกเลิกโครงการ คืนงบประมาณ  เหตุผลการยกเลิกให้ระบุในข้อหมายเหตุ (4)                   

หมายเลข 9 คือ ด าเนินการตามห้วงเวลา ฤดูกาล เทศกาล วนัส าคัญ เป็นต้น   

อ่ืน ๆ ให้ระบุค าอธิบาย

** กรณต้ีองการอธิบายใด ๆ เก่ียวกับโครงการ/กิจกรรมน้ัน ๆ เพ่ิมเติม ให้ระบุในข้อ (4) หมายเหตุ

4 รายงานผลทุกวนัที ่5 ของทุกเดือน เป็นไฟล์ Microsoft Excel ที ่E - Mail : reportpad62@gmail.com  // โทร 02 222 7821 มท. 50449, 50431, 50436


