แบบรายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จังหวัดภูเก็ต
สานักงานจังหวัดภูเก็ต
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
โทรศัพท์/โทรสาร 0 7621 1366
E-mail : Phuket_strategy@hotmail.com

หน ้าที่ 1 จาก 5

แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดภูเก็ต ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
แบบรายงาน 01/2564
(1) งบประมาณที่ได้รบั จัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)
ที่

(1.1)
โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการพัฒนาสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมการเกษตร
ให้มศี ักยภาพในการแข่งขันและสนับสนุนการท่องเที่ยว

(1.2)
งบดาเนินงาน/
งบรายจ่ายอื่น
6,927,000

(3) ผลการดาเนิงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)

(2) แผนการดาเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

(1.3)
งบลงทุน

(1.4) =
(1.2)+(1.3)
รวม
-

(2.1)
คก./กจ. ที่ไม่ต้อง
จัดซื้อ/จัดจ้าง
(ระบุเดือน)

(2.2)
คก./กจ. ที่ต้อง
จัดซื้อจัดจ้าง
(ระบุเดือน)

6,927,000

(3.1)
งบ
ดาเนินงาน/
รายจ่ายอื่น
(ระบุตัวเลข)

(3.2)
งบลงทุน
(ระบุตัวเลข)

(3.3)
ผลการเบิกจ่าย
(บาท)

5,545,100

5,545,100

ธ.ค.-63

13

3,862,010.80

กิจกรรมที่ 2 สร้างนวัตกรรมเกษตรเพื่อสนับสนุนความมั่นคงทาง
อาหาร

1,008,700

1,008,700

ก.พ.-64

13

900,652

373,200

ก.พ.-64

13

กิจกรรมที่ 3 เกษตรผสมผสานสู่ความยั่งยืน

373,200

กิจกรรม : ก่อสร้างยกระดับความปลอดภัยบริเวณชุมชน
สถานศึกษาและ ศาสนสถาน ริมถนนสายหลัก
3 โครงการส่งเสริมความร่วมมือและการประชุมภายใต้ ITOP FORUM
และความร่วมมือภายใต้กรอบพันธะสัญญาบ้านพี่เมืองน้องใน
ASEAN+3

30,000,000

30,000,000

30,000,000

30,000,000

387,970.00
8,431,939.75

เม.ย.-64

12

1,751,500

1,751,500

กิจกรรมที่ 1 เดินทางไปประชุมและส่งเสริมความร่วมมือกับเมืองพี่
เมืองน้องและเมืองภายใต้ ITOP Forum

309,800

309,800

ก.ค.-64

13

กิจกรรมที่ 2 การต้อนรับ/ประชุม อาคันตุกะต่างประเทศ
เอกอัครราชทูต ผู้บริหารเมืองต่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ
และกงสุล

1,441,700

1,441,700

พ.ย.-63

13

4 โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณสุขทางทะเล
เพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต

8,431,939.75

โอนเปลี่ยนแปลงนาโครงการ Y 2 มาดาเนินการรายการโครงการ ของ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จานวน 309,800 บาท
441,731.02

12,780,000

7,980,000

7,980,000

เม.ย.-64

12

รายการที่ 2 เครือ่ งกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) สาหรับการ
ฝึกหัด ตาบลตลาดใหญ่ อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 8 เครือ่ ง

280,000

280,000

เม.ย.-64

13

279,600

รายการที่ 3 หุ่นจาลองฝึกหัดและสอนการช่วยชีวิต ตาบลตลาดใหญ่
อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 4 ชุด

600,000

600,000

เม.ย.-64

13

595,000

3,920,000

3,920,000

เม.ย.-64

13

3,912,000

รายการที่ 4 เครือ่ ง Auto-CPR ตาบลตลาดใหญ่ อาเภอเมืองภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต

ส่งเบิกเงินล่วงหน้า 15% ได้กนั เงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 เป็นเงิน 21,367,650.25 บาท

441,731.02

12,780,000

รายการที่ 1 ชุด AED station พร้อมอุปกรณ์ ตาบลตลาดใหญ่
อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 84 ชุด

(4)
หมายเหตุ

5,150,632.80

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรที่มีศกั ยภาพในการแข่งขัน
(แพะ กุ้งมังกร สับปะรดภูเก็ต และสินค้าเกษตรทางเลือกใหม่)

2 โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณชุมชน สถานศึกษาและศา
สนสถานริมถนนสายหลัก

(3.4)
เหตุผล/ปัญหา
(ระบุตัวเลข)

โอนเปลี่ยนแปลงนาโครงการ Y 2 มาดาเนินการรายการโครงการ ของ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จานวน 465,000 บาท คงเหลือในกิจกรรม
ที่ 2 เป็นเงิน 976,700 บาท

4,786,600
ได้กนั เงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นเงิน
7,978,320 บาท

หน ้าที่ 2 จาก 5

(1) งบประมาณที่ได้รบั จัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)
ที่

(1.1)
โครงการ/กิจกรรม

5 โครงการส่งเสริมการพัฒนากลไกตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว

(1.2)
งบดาเนินงาน/
งบรายจ่ายอื่น

(3) ผลการดาเนิงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)

(2) แผนการดาเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

(1.3)
งบลงทุน

(1.4) =
(1.2)+(1.3)
รวม

(2.1)
คก./กจ. ที่ไม่ต้อง
จัดซื้อ/จัดจ้าง
(ระบุเดือน)

(2.2)
คก./กจ. ที่ต้อง
จัดซื้อจัดจ้าง
(ระบุเดือน)

(3.1)
งบ
ดาเนินงาน/
รายจ่ายอื่น
(ระบุตัวเลข)

1,725,600

1,725,600

กิจกรรมที่ 1 จัดแสดงสาธิต OTOP Phuket ในงานเทศกาลของ
จังหวัดภูเก็ต

437,000

437,000

ม.ค.-64

13

กิจกรรมที่ 2 จัดงานมหกรรม OTOP Phuket 64 โดยจัด Road
Show สินค้า OTOP ของจังหวัดภูเก็ตไปแสดงและจาหน่ายใน
ต่างจังหวัด

1,288,600

1,288,600

เม.ย.-64

13

6 โครงการแสงสว่างเพื่อความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต

22,000,000

22,000,000

(3.2)
งบลงทุน
(ระบุตัวเลข)

(3.3)
ผลการเบิกจ่าย
(บาท)

(3.4)
เหตุผล/ปัญหา
(ระบุตัวเลข)

(4)
หมายเหตุ

437,000
437,000

21,717,226.06

รายการที่ 1 ปรับเปลี่ยนโคมไฟและชุดควบคุมระบบไฟเป็นแบบแจ้ง
เตือนอัตโนมัติ บนเกาะกลางถนนเทพกระษัตรี จากสะพานท้าวเทพ
กระษัตรี สะพานท้าวศรีสุนทรถึงทางเข้าสนามบินภูเก็ต ทางหลวง
หมายเลข 402 ตอนโคกกลอย–หมากปรก ระหว่างกิโลเมตร 0+000กิโลเมตร 21+856 ท้องที่ตาบลไม้ขาว อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 1
แห่ง

-

8,000,000

8,000,000

เม.ย.-64

13

7,855,454.30

รายการที่ 2 ปรับเปลี่ยนโคมไฟและชุดควบคุมระบบไฟเป็นแบบแจ้ง
เตือนอัตโนมัติ บนเกาะกลางถนนเทพกระษัตรี จากทางเข้าสนามบิน
ภูเก็ตถึงเมืองภูเก็ต ทางหลวงหมายเลข 402 ตอนหมากปรก–เมือง
ภูเก็ต ระหว่างกิโลเมตร 21+856 - กิโลเมตร 48+958 ท้องที่ตาบล
เทพกระษัตรี ตาบลศรีสุนทร อาเภอถลาง และตาบลเกาะแก้ว ตาบล
รัษฎา อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง

-

14,000,000

14,000,000

เม.ย.-64

12

13,861,771.76

27,500,000

27,500,000

รายการที่ 1 ติดตั้งป้ายเตือนภัยสึนามิ 3 ภาษา แบบติดตั้งข้างทาง
สะท้อนแสง อาเภอเมืองภูเก็ต อาเภอถลาง อาเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
600 ป้าย

4,500,000

4,500,000

มี.ค.-64

12

ได้กนั เงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นเงิน
4,495,407 บาท

รายการที่ 2 ติดตั้งป้ายเตือนภัยสึนามิ 3 ภาษา แบบติดผนังอาคาร
ชนิดสะท้อนแสงและเรืองแสง อาเภอเมืองภูเก็ต อาเภอถลาง อาเภอ
กะทู้ จังหวัดภูเก็ต 1,000 ป้าย

3,000,000

3,000,000

มี.ค.-64

12

ได้กนั เงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นเงิน
2,993,888.45 บาท

รายการที่ 3 ติดตั้งสัญลักษณ์บนพื้นถนนและทางเท้าแบบสะท้อน
แสง อาเภอเมืองภูเก็ต อาเภอถลาง อาเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 1,200
ป้าย

3,600,000

3,600,000

มี.ค.-64

12

ได้กนั เงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นเงิน
3,465,266.90 บาท

7 โครงการเพิ่มศักยภาพด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ได้กนั เงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นเงิน
18,613.94 บาท

12,682,239

หน ้าที่ 3 จาก 5

(1) งบประมาณที่ได้รบั จัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)
(1.1)
โครงการ/กิจกรรม

ที่

(1.2)
งบดาเนินงาน/
งบรายจ่ายอื่น

(3) ผลการดาเนิงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)

(2) แผนการดาเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

(1.3)
งบลงทุน

(1.4) =
(1.2)+(1.3)
รวม

(2.1)
คก./กจ. ที่ไม่ต้อง
จัดซื้อ/จัดจ้าง
(ระบุเดือน)

(2.2)
คก./กจ. ที่ต้อง
จัดซื้อจัดจ้าง
(ระบุเดือน)

(3.1)
งบ
ดาเนินงาน/
รายจ่ายอื่น
(ระบุตัวเลข)

(3.2)
งบลงทุน
(ระบุตัวเลข)

(3.3)
ผลการเบิกจ่าย
(บาท)

รายการที่ 4 ติดตั้งเสาหลักนาทางพร้อมเลขแสดงระดับน้าและความ
สูงพื้นดินจากระดับน้าทะเล อาเภอเมืองภูเก็ต อาเภอถลาง อาเภอกะทู้
จังหวัดภูเก็ต 1,000 เสาร์

2,000,000

2,000,000

มี.ค.-64

รายการที่ 5 ติดตั้งระบบตรวจสอบความเสียหายของอาคาร
(Structure Health Monitoring) แบบ Real-time และเก็บข้อมูล
ความสั่นสะเทือน อาเภอเมืองภูเก็ต อาเภอถลาง อาเภอกะทู้ จังหวัด
ภูเก็ต จานวน 6 ชุด

7,200,000

7,200,000

มี.ค.-64

13

7,196,450

รายการที่ 6 เครือ่ งกาเนิดไฟฟ้าพร้อมระบบไฟฟ้าส่องสว่างฉุกเฉิน
อาเภอเมืองภูเก็ต อาเภอถลาง อาเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต จานวน 6 ชุด

7,200,000

7,200,000

มี.ค.-64

13

5,485,789.00

8 โครงการรักภูเก็ต
กิจกรรมที่ 1 การจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ

3,540,800

3,540,800

12

3,428,293.12
ธ.ค.-63

13

300,000.00

300,000

1,678,000

1,678,000

ธ.ค.-63

13

1,678,000.00

369,000

369,000

ต.ค.-63

13

369,000.00

1,193,800

1,193,800

ม.ค.-64

13

1,081,293.12

1,319,000

1,319,000

กิจกรรมที่ 1 การป้องกันและปราบปรามการบุกรุกชายหาดและที่
สาธารณประโยชน์
กิจกรรมที่ 2 การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย

299,200

299,200

ม.ค.-64

13

78,350

919,800

919,800

ธ.ค.-63

13

740,890

กิจกรรมที่ 3 การสร้างเครือข่ายพิทักษ์ความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ

100,000

100,000

ธ.ค.-63

13

52,000

2,124,500

2,124,500

2,124,500

2,124,500

กิจกรรมที่ 3 การจัดงานพิธีและงานรัฐพิธี
กิจกรรมที่ 4 การต้อนรับคณะบุคคลสาคัญทั้งในและต่างประเทศ
9 โครงการภูเก็ตจังหวัดปลอดภัยน่าเที่ยวน่าอยู่

10 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดภูเก็ต
กิจกรรม : ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดภูเก็ต

871,240

1,331,283
พ.ย.-63

13

(4)
หมายเหตุ

ได้กนั เงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นเงิน
1,995,437.65 บาท

300,000

กิจกรรมที่ 2 การรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์

(3.4)
เหตุผล/ปัญหา
(ระบุตัวเลข)

1,331,283

หน ้าที่ 4 จาก 5

(1) งบประมาณที่ได้รบั จัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)
ที่

(1.1)
โครงการ/กิจกรรม

(1.2)
งบดาเนินงาน/
งบรายจ่ายอื่น

11 โครงการอนุรกั ษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

(3) ผลการดาเนิงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)

(2) แผนการดาเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

(1.3)
งบลงทุน

(1.4) =
(1.2)+(1.3)
รวม

(2.1)
คก./กจ. ที่ไม่ต้อง
จัดซื้อ/จัดจ้าง
(ระบุเดือน)

(2.2)
คก./กจ. ที่ต้อง
จัดซื้อจัดจ้าง
(ระบุเดือน)

(3.1)
งบ
ดาเนินงาน/
รายจ่ายอื่น
(ระบุตัวเลข)

(3.2)
งบลงทุน
(ระบุตัวเลข)

(3.3)
ผลการเบิกจ่าย
(บาท)

(3.4)
เหตุผล/ปัญหา
(ระบุตัวเลข)

1,415,800

1,415,800

กิจกรรมที่ 1 เข้าค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

894,700

894,700

ก.พ.-64

13

894,700

กิจกรรมที่ 2 การฝึกอบรมหลักสูตรพืชอนุรักษ์สู่การนาไปใช้ประโยชน์

121,100

125,290

มี.ค.-64

13

111,506

40,000

40,000

มี.ค.-64

13

40,000

178,100

178,100

ก.พ.-64

13

150,130.07

60,700

64,910

ก.พ.-63

13

64,360.70

121,200

112,800

ม.ค.-64

13

58,000

8,000,000

8,000,000

7,710,133.49

119,084,200

68,307,015.01

กิจกรรมที่ 3 การขยายพันธุ์พันธุกรรมพืชที่ปลูกรักษาไว้
กิจกรรมที่ 4 การจัดทาแปลงป่าถาวรในพื้นที่ป่าชายหาดและป่าชาย
เลน
กิจกรรมที่ 5 การอนุรักษ์พันธุ์มะนาวเหลือง
กิจกรรมที่ 6 รวบรวมสายพันธุ์หญ้าแฝกในประเทศไทย
ค่าใช้จา่ ยในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
รวม

26,804,200

92,280,000

(4)
หมายเหตุ

1,318,696.77

ปัญหา และอุปสรรค : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทาให้การดาเนินโครงการต่างๆ ต้องระงับหรือยกเลิก
ข้อเสนอแนะ
: อาจปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมเป็นผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) หรือระบบ zoom
คาอธิบายเพิ่มเติม
1 แบบรายงานนี้ให้กรอกข้อมูลเฉพาะโครงการ/กิจกรรมที่ได้รบั งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2 ข้อ (2) แผนการดาเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้
ข้อ (2.1) โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง ให้ระบุเดือนที่จะดาเนินการตามปีปฏิทนิ
ข้อ (2.2) โครงการ/กิจกรรมที่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง ให้ระบุเดือนที่จะประกาศจัดซื้อจัดจ้างตามปีปฏิทนิ
โดยให้กรอกข้อมูลดังนี้ เช่น
: จะดาเนินการในเดือนธันวาคม 2563 ให้กรอกข้อมูล 12/2563 ซึ่ง excel จะปรับข้อมูลอัตโนมัติเป็น ธ.ค.-63

ลงชื่อ................................................ผู้รายงาน
(นางสาวธิดารัตน์ พึ่งถิ่น)
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร 0 7621 1366
E - mail : phuket_strategy@hotmail.com

: จะประกาศจัดซื้อจัดจ้างในเดือนมกราคม 2564 ให้กรอกข้อมูล 1/2564 ซึ่ง excel จะปรับข้อมูลอัตโนมัติเป็น ม.ค.-64
3 ข้อ (3) ผลการดาเนินงาน ให้ระบุสถานะโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
ข้อ (3.1) งบดาเนินงาน/งบรายจ่ายอื่น ให้ระบุสถานะการดาเนินงาน ดังนี้
หมายเลข 1 คือ อยู่ระหว่างขออนุมตั ิโครงการ
หมายเลข 2 คือ อนุมตั ิโครงการแล้ว อยู่ระหว่างดาเนินการ
หมายเลข 3 คือ ดาเนินโครงการแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
หมายเลข 4 คือ ระหว่างขอทาความตกลงกับสานักงบประมาณ
หมายเลข 13 คือ ดาเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายแล้วเสร็จ
*กรณีงบดาเนินงาน/งบรายจ่ายอื่นที่ต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างให้ระบุหมายเลขสถานะการดาเนินงานเช่นเดียวกับงบลงทุน

ลงชื่อ................................................ผู้รับรองข้อมูล
(นายณรงค์ อ่อนอินทร์)
ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สานักงานจังหวัดภูเก็ต
ผวจ./รอง ผวจ./หน.สนจ./ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ

หน ้าที่ 5 จาก 5

(1) งบประมาณที่ได้รบั จัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)
(1.1)
โครงการ/กิจกรรม

ที่

(1.2)
งบดาเนินงาน/
งบรายจ่ายอื่น

(3) ผลการดาเนิงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)

(2) แผนการดาเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

(1.3)
งบลงทุน

(1.4) =
(1.2)+(1.3)
รวม

(2.1)
คก./กจ. ที่ไม่ต้อง
จัดซื้อ/จัดจ้าง
(ระบุเดือน)

(2.2)
คก./กจ. ที่ต้อง
จัดซื้อจัดจ้าง
(ระบุเดือน)

ข้อ (3.2) งบลงทุน ให้ระบุสถานะการดาเนินงานดังนี้ ดังนี้

(3.1)
งบ
ดาเนินงาน/
รายจ่ายอื่น
(ระบุตัวเลข)

(3.2)
งบลงทุน
(ระบุตัวเลข)

(3.3)
ผลการเบิกจ่าย
(บาท)

หมายเลข 1 คือ อยู่ระหว่างขออนุมตั ิโครงการ
หมายเลข 4 คือ ระหว่างขอทาความตกลงกับสานักงบประมาณ
หมายเลข 5 คือ อยู่ระหว่างจัดทาร่างขอบเขตงาน (TOR) รายละเอียดลักษณะเฉพาะ (SPEC) /กาหนดราคากลาง
หมายเลข 6 คือ อยู่ระหว่างรายงานขอซื้อขอจ้างต่อหัวหน้าหน่วยงาน
หมายเลข 7 คือ อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ทาหนังสือเชิญชวน
หมายเลข 8 คือ อยู่ระหว่างพิจารณาผล/ขออนุมตั ิผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หมายเลข 9 คือ อยู่ระหว่างประกาศผลผู้ได้รบั การคัดเลือก (รอลงนาม)
หมายเลข 10 คือ อยู่ระหว่างอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หมายเลข 11 คือ ลงนามแล้ว อยู่ระหว่างนาเข้าระบบ GFMIS
หมายเลข 12 คือ ก่อหนี้แล้ว

ดาเนินงาน

20,689,010.20

หมายเลข 13 คือ ดาเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายแล้วเสร็จ

ลงทุน

47,618,004.81

อื่น ๆ ให้ระบุคาอธิบาย

68,307,015.01

ข้อ (3.4) เหตุผล/ปัญหา ให้ระบุสาเหตุ/ปัญหาในกรณีที่ไม่สามารถดาเนินการได้ตามแผน ดังนี้

742,044.37

หมายเลข 1 คือ สถานที่ไม่ได้รบั อนุญาต
หมายเลข 2 คือ เปลี่ยนสถานที่ดาเนินการ

69,049,059.38

หมายเลข 3 คือ หน่วยงานตรวจสอบภายในทักท้วง
หมายเลข 4 คือ งบประมาณซ้าซ้อน ซ้าซ้อนกับหน่วยงานใดให้ระบุในข้อหมายเหตุ (4)

แล้วเสร็จ 8

34,696,102.77

หมายเลข 5 คือ ไม่มผี ู้รบั จ้าง/อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง

ไม่เสร็จ 3

25,900,778.75

หมายเลข 6 คือ เปลี่ยนรูปแบบกิจกรรม/ประเภทงบประมาณ/สิ่งก่อสร้าง

60,596,881.52

หมายเลข 7 คือ ยกเลิกเพื่อทาโครงการอื่น เหตุผลการยกเลิกให้ระบุในข้อหมายเหตุ (4)

1 กิจกรรม

หมายเลข 8 คือ ยกเลิกโครงการ คืนงบประมาณ เหตุผลการยกเลิกให้ระบุในข้อหมายเหตุ (4)

รวม

หมายเลข 9 คือ ดาเนินการตามห้วงเวลา ฤดูกาล เทศกาล วันสาคัญ เป็นต้น
อื่น ๆ ให้ระบุคาอธิบาย

โอนเปลี่ยน 2 รายการ

7,710,133.49
68,307,015.01
4,618,024.37

รวมทั้งสิ้น

72,925,039.38

8โครง1กิจกรรม

42,406,236.26

** กรณีต้องการอธิบายใด ๆ เกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรมนั้น ๆ เพิ่มเติม ให้ระบุในข้อ (4) หมายเหตุ
4 รายงานผลทุกวันที่ 5 ของทุกเดือน เป็นไฟล์ Microsoft Excel ที่ E - Mail : reportpad62@gmail.com // โทร 02 222 7821 มท. 50449, 50431, 50436

(3.4)
เหตุผล/ปัญหา
(ระบุตัวเลข)

(4)
หมายเหตุ

