แบบรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
จังหวัดภูเก็ต
สานักงานจังหวัดภูเก็ต
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
โทรศัพท์/โทรสาร 0 7621 1366
E-mail : Phuket_strategy@hotmail.com

การเบิกจ่ายโครงการตามแผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่

โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

เสนอเข้า
พ.ร.บ.โอน

งบประมาณ
คงเหลือ/ก่อหนี้

ดาเนิ นการแล้วเสร็จ : งบดาเนิ นงาน จานวน 7 โครงการ
1 1. โครงการเกษตรผสมผสานสู่ความยัง่ ยืน

เบิกจ่าย

กันเงิน

13,656,099.73
443,400

443,400

395,600

คงเหลือ

หน่ วยดาเนิ นการ

905,700.27
-

47,800 สนง.เกษตรและสหกรณ์จงั หวัดภูเก็ต/ศูนย์วจิ ยั และ
พัฒนาการเกษตรภูเก็ต/สถานีพฒั นาที่ดนิ ภูเก็ต

2 2. โครงการส่งเสริมพัฒนากลไกการตลาด ผลิตภัณฑ์ OTOP เพือ่ ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ ว
3 3. โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพแก่บคุ ลากรด้านการท่องเทีย่ วและการบริการ
เพือ่ เตรียมความพร้อมสู่ไทยแลนด์ 4.0
4 4. โครงการรักภูเก็ต

2,334,100

2,117,900

216,200

216,200

-

- สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต

1,064,400

674,400

390,000

390,000

-

- วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

3,540,800

2,856,204.85

-

684,595 สานักงานจังหวัดภูเก็ต

5 5. โครงการภูเก็ตสังคมเมืองแห่งความปลอดภัยอย่างยัง่ ยืน

3,146,600

2,655,900

490,700

447,830

-

42,870 ทีท่ าการปกครองจังหวัดภูเก็ต

6 6. โครงการป้ องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี งบประมาณ พ.ศ.2563

1,356,400

1,143,500

212,900

100,196.22

-

7 7. โครงการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
1 กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

3,540,800

1,473,100

205,300

8,000,000

ดาเนิ นการไม่แล้วเสร็จ : งบดาเนิ นงาน จานวน 2 โครงการ
8 1. โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรม
เกษตร ให้มศี กั ยภาพในการแข่งขันและสนับสนุนการท่องเทีย่ ว

7,406,400

9 2. โครงการพัฒนายกระดับคุณภาพอาหารและคุณภาพชีวติ เพือ่ นครแห่งการ
ท่องเทีย่ วด้านอาหารเชิงสร้างสรรค์ภูเก็ต (Phuket City of Gastronomy)

8,143,800

3,295,500

1,267,800

1,261,623.45

-

8,000,000

7,988,445.21

-

7,494,000

5,314,595

1,563,000

4,110,900

2,635,892.71

998,000.00

112,703.78 ศูนย์อานวยการป้ องกันและปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดภูเก็ต
6,176.55 สนง.เกษตรและสหกรณ์จงั หวัดภูเก็ต/ศูนย์ศกึ ษา
ธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาพระแทว/สนง.ท้องถิน่
ภูเก็งตหวั
/ศูดนภูย์เปก็ฏิตบตั กิ ารอุทยานแห่งชาติทาง
11,554.79 จัสงานัหวักดงานจั

616,404.79
477,007.29 สนง.ประมงจังหวัดภูเก็ต/ สนง.ปศุสตั ว์จงั หวัด
ภูเก็ต/ สนง.เกษตรจังหวัดภูเก็ต/ ศูนย์วจิ ยั และ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นา้ ชายฝัง่ เขต 5 (ภูเก็ต)/
สนง.เกษตรและสหกรณ์จงั หวัดภูเก็ต

4,760,700

3,383,100

2,678,702.50

565,000.00

139,397.50 สนง.สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และมหาวิทยาลัยราช
ภัฏภูเก็ต

ที่

โครงการ

ดาเนิ นการแล้วเสร็จ : งบลงทุน จานวน 1 โครงการ
10 1. โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินและเตรียมความพร้อมรับมือ ภัย
พิบตั ิ
ดาเนิ นการไม่แล้วเสร็จ : งบลงทุน จานวน 3 โครงการ
11 1. โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพและการพัฒนาระบบจัดการทางจราจร เพือ่ เพิม่
ความปลอดภัยทางถนนในพื้นทีจ่ งั หวัดภูเก็ต
12 2. โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการระบายนา้ คลองบางใหญ่ เพือ่ ป้ องกันอุทกภัย
ในเขตเมือง
13 3. โครงการปรับปรุงประตูปิดกัน้ นา้ (FLAP GATE) ภายในเขตเทศบาล

งบประมาณ
(บาท)

เสนอเข้า
พ.ร.บ.โอน

4,351,000

งบประมาณ
คงเหลือ/ก่อหนี้
4,351,000

เบิกจ่าย
4,310,000.00
4,310,000

กันเงิน

-

คงเหลือ

หน่ วยดาเนิ นการ
- สนง.สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

ก่อหนี้ 4,310,000

86,249,131
20,000,000

20,000,000

14,324,212.50

71,924,818.50
19,988,031

5,891,400

33,384,600

8,432,812.50

18,552,187.50

71,924,818.50
19,988,031 แขวงทางหลวงภูเก็ต

ก่อหนี้ 19,988,031

39,376,100

39,376,100

33,384,600 สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต

ก่อหนี้ 39,276,000

27,000,000

27,000,000

18,552,187.50 สนง.โยธาธิการจังหวัดภูเก็ต

ก่อหนี้ 26,985,000

นางบประมาณเข้า พ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่ายทัง้ โครงการ 1 โครงการ

14 1. โครงการพัฒนามาตรฐานฮาลาลในมิตติ ่างๆ ทีส่ อดคล้องกับบริบทของ
จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดในฝัง่ อันดามัน
ยกเลิกโครงการ จานวน 1 โครงการ
15 1. โครงการพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงเข้าสู่ท่าเรือนา้ ลึกและท่าเรือท่องเทีย่ วอ่าว
มะขาม เพิม่ ประสิทธิภาพการจัดการความปลอดภัยการเดินทางเข้าสู่แหล่ง
ท่องเทีย่ วทางทะเลจังหวัดภูเก็ต

616,500

26,000,000

616,500

-

26,000,000

154,252,600 15,469,700
138,339,500
37,604,907
รวมทัง้ สิ้น
หมายเหตุ : รายการถอนคืนรายได้/ค่าปรับ
รวม
294,317
1. รายการถอนคืนเงินค่าปรับ บริษทั ณัฐพงศ์แทรคเตอร์ จากัด
289,317
2. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ ชัน้ อนุญาโตตุลาการ
5,000
รวมผลการเบิกจ่ายทัง้ สิ้น : ข้อมูล วันที่ 30 กันยายน 2563
37,899,224.44
รวมงบประมาณ การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ) :
รวม 73,487,818.50
1. งบดาเนินงาน (เอกสารประเภท cx)
1,563,000
2. งบลงทุน
71,924,818.50
ปัญหา และอุปสรรค : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทาให้การดาเนินโครงการต่างๆ ต้องระงับหรือยกเลิก
ข้อเสนอแนะ

: อาจปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมเป็นผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) หรือระบบ zoom

- มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

26,000,000 แขวงทางหลวงภูเก็ต

