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ที่ โครงการ
งบประมาณ

(บาท)

เสนอเขา้ 

พ.ร.บ.โอน

งบประมาณ

คงเหลอื/กอ่หน้ี
เบิกจา่ย กนัเงนิ คงเหลอื หน่วยด าเนินการ

ด าเนินการแลว้เสรจ็ : งบด าเนินงาน จ านวน 7 โครงการ     13,656,099.73        905,700.27

1 1. โครงการเกษตรผสมผสานสู่ความย ัง่ยนื 443,400           443,400            395,600   -              47,800 สนง.เกษตรและสหกรณ์จงัหวดัภูเก็ต/ศูนยว์จิยัและ

พฒันาการเกษตรภูเก็ต/สถานีพฒันาที่ดนิภูเก็ต

2 2. โครงการส่งเสรมิพฒันากลไกการตลาด ผลติภณัฑ ์OTOP เพือ่ส่งเสรมิการ

ท่องเทีย่ว

2,334,100     2,117,900           216,200            216,200   -                   -   สนง.พฒันาชุมชนจงัหวดัภูเก็ต

3 3. โครงการพฒันาทกัษะวชิาชพีแก่บคุลากรดา้นการท่องเทีย่วและการบรกิาร

เพือ่เตรยีมความพรอ้มสู่ไทยแลนด ์4.0

1,064,400       674,400           390,000            390,000   -                   -   วทิยาลยัอาชีวศึกษาภูเก็ต

4 4. โครงการรกัภูเก็ต 3,540,800         3,540,800      2,856,204.85   -             684,595 ส านกังานจงัหวดัภูเก็ต

5 5. โครงการภูเก็ตสงัคมเมอืงแห่งความปลอดภยัอย่างย ัง่ยนื 3,146,600     2,655,900           490,700            447,830   -              42,870 ทีท่  าการปกครองจงัหวดัภูเก็ต

6 6. โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 1,356,400     1,143,500           212,900        100,196.22   -         112,703.78 ศูนยอ์ านวยการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ

จงัหวดัภูเก็ต

7 7. โครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพชือนัเน่ืองมาจากพระราชด าร ิสมเดจ็พระเทพ

รตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

1,473,100       205,300         1,267,800      1,261,623.45   -            6,176.55 สนง.เกษตรและสหกรณ์จงัหวดัภูเก็ต/ศูนยศึ์กษา

ธรรมชาตแิละสตัวป่์าเขาพระแทว/สนง.ทอ้งถิน่

จงัหวดัภูเก็ต/ศูนยป์ฏบิตักิารอุทยานแหง่ชาตทิาง 1 กจิกรรม : ค่าใชจ่้ายในการบรหิารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ 8,000,000         8,000,000      7,988,445.21   -          11,554.79 ส านกังานจงัหวดัภูเก็ต

ด าเนินการไม่แลว้เสรจ็ : งบด าเนินงาน จ านวน 2 โครงการ         7,494,000         5,314,595          1,563,000        616,404.79

8 1. โครงการพฒันาศกัยภาพการผลติสนิคา้เกษตร ผลติภณัฑ ์และนวตักรรม

เกษตร ใหม้ศีกัยภาพในการแขง่ขนัและสนบัสนุนการท่องเทีย่ว

7,406,400     3,295,500         4,110,900      2,635,892.71        998,000.00        477,007.29 สนง.ประมงจงัหวดัภูเก็ต/ สนง.ปศุสตัวจ์งัหวดั

ภูเก็ต/ สนง.เกษตรจงัหวดัภูเก็ต/ ศูนยว์จิยัและ

พฒันาการเพาะเลี้ยงสตัวน์ า้ชายฝัง่ เขต 5 (ภูเก็ต)/ 

สนง.เกษตรและสหกรณ์จงัหวดัภูเก็ต

9 2. โครงการพฒันายกระดบัคุณภาพอาหารและคุณภาพชวีติ เพือ่นครแห่งการ

ท่องเทีย่วดา้นอาหารเชงิสรา้งสรรคภู์เก็ต (Phuket City of Gastronomy)

8,143,800     4,760,700         3,383,100      2,678,702.50        565,000.00        139,397.50 สนง.สาธารณสุขจงัหวดัภูเก็ต และมหาวทิยาลยัราช

ภฏัภูเก็ต

การเบกิจา่ยโครงการตามแผนปฏบิตัริาชการประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563



ที่ โครงการ
งบประมาณ

(บาท)

เสนอเขา้ 

พ.ร.บ.โอน

งบประมาณ

คงเหลอื/กอ่หน้ี
เบิกจา่ย กนัเงนิ คงเหลอื หน่วยด าเนินการ

ด าเนินการแลว้เสรจ็ : งบลงทนุ จ านวน 1 โครงการ      4,310,000.00                  -   

10 1. โครงการพฒันาระบบการแพทยฉุ์กเฉินและเตรยีมความพรอ้มรบัมอื  ภยั

พบิตัิ

4,351,000         4,351,000         4,310,000    -                   -   สนง.สาธารณสุขจงัหวดัภูเก็ต

ด าเนินการไม่แลว้เสรจ็ : งบลงทนุ จ านวน 3 โครงการ        86,249,131     14,324,212.50     71,924,818.50     71,924,818.50

11 1. โครงการเพิม่ประสทิธิภาพและการพฒันาระบบจดัการทางจราจร เพือ่เพิม่

ความปลอดภยัทางถนนในพื้นทีจ่งัหวดัภูเก็ต

20,000,000        20,000,000        19,988,031        19,988,031 แขวงทางหลวงภูเก็ต

12 2. โครงการเพิม่ประสทิธิภาพการระบายน า้คลองบางใหญ่ เพือ่ป้องกนัอทุกภยั

ในเขตเมอืง

39,376,100        39,376,100         5,891,400        33,384,600        33,384,600 สนง.โยธาธกิารและผงัเมอืงจงัหวดัภูเก็ต

13 3. โครงการปรบัปรุงประตูปิดกัน้น า้ (FLAP GATE) ภายในเขตเทศบาล 27,000,000        27,000,000      8,432,812.50     18,552,187.50     18,552,187.50 สนง.โยธาธกิารจงัหวดัภูเก็ต

น างบประมาณเขา้ พ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจา่ยท ัง้โครงการ 1 โครงการ

14 1. โครงการพฒันามาตรฐานฮาลาลในมติต่ิางๆ ทีส่อดคลอ้งกบับรบิทของ

จงัหวดัภูเก็ตและจงัหวดัในฝัง่อนัดามนั

616,500       616,500                 -                    -   มหาวทิยาลยัราชภฎัภูเก็ต

ยกเลกิโครงการ จ านวน 1 โครงการ

15 1. โครงการพฒันาเสน้ทางเชื่อมโยงเขา้สู่ท่าเรอืน า้ลกึและท่าเรอืท่องเทีย่วอ่าว

มะขาม เพิม่ประสทิธิภาพการจดัการความปลอดภยัการเดนิทางเขา้สู่แหลง่

ท่องเทีย่วทางทะเลจงัหวดัภูเก็ต

26,000,000        26,000,000        26,000,000 แขวงทางหลวงภูเก็ต

รวมทัง้สิ้น    154,252,600   15,469,700      138,339,500        37,604,907

หมายเหต ุ:  รายการถอนคืนรายได/้ค่าปรบั รวม 294,317           

          1. รายการถอนคนืเงนิค่าปรบั บรษิทั ณฐัพงศแ์ทรคเตอร ์จ ากดั 289,317           

          2. ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการ ช ัน้อนุญาโตตลุาการ 5,000             

รวมผลการเบิกจา่ยท ัง้สิ้น : ขอ้มูล วนัที่ 30 กนัยายน 2563 37,899,224.44    

รวมงบประมาณ การกนัเงนิไวเ้บิกเหลื่อมปี )  : รวม 73,487,818.50    

          1. งบด าเนินงาน (เอกสารประเภท cx) 1,563,000         

          2. งบลงทนุ 71,924,818.50    

ปญัหา และอปุสรรค  : เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าใหก้ารด าเนินโครงการต่างๆ ตอ้งระงบัหรอืยกเลกิ

ข้อเสนอแนะ         : อาจปรับเปล่ียนรูปแบบการจดักิจกรรมเป็นผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) หรือระบบ zoom

ก่อหน้ี 4,310,000 

ก่อหน้ี 39,276,000 

ก่อหน้ี 19,988,031 

ก่อหน้ี 26,985,000 


