แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
เฉพาะโครงการใหม่ (โอนเปลี่ยนแปลง, เงินเหลือจ่าย, อื่น ๆ)
จังหวัดจันทบุรี (ข้อมูล ณ วันที่ 5 เมษายน 2564)
แบบรายงาน 02/2564
โครงการใหม่ที่ไม่อยู่ใน พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

โครงการเดิมตาม พ.ร.บ.

(2) แผนการดาเนินงาน/แผนการจัดซือ้ จัดจ้าง

ที่

1

โครงการ/กิจกรรม
(ให้ระบุทุกโครงการที่นางบประมาณไปใช้ใน
โครงการใหม่)
รวม

(1.1)
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

2,646,000 1.โครงการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

1.โครงการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
กิจกรรมที่ 1 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวง
หมายเลข 3210 ตอน พังงอน - จางวาง
อ้าเภอโป่งน้้าร้อน จังหวัดจันทบุรี

2

(1.3)
งบลงทุน

-

กิจกรรม ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวง
หมายเลข 3247 ตอนโป่งน้้าร้อน - จางวาง
อ้าเภอโป่งน้้าร้อน จังหวัดจันทบุรี

2,646,000

2,646,000

2,646,000

2,646,000

1,644,200

1,644,200

1,644,200

1,644,200

(3) ผลการดาเนิงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)

(2.1)
(2.2)
(3.1)
(3.2)
(3.3)
(3.4)
คก./กจ. ที่ไม่ คก./กจ. ที่
งบ
งบลงทุน ผลการเบิกจ่าย เหตุผล/
ต้องจัดซื้อ/จัด ต้องจัดซื้อจัด ดาเนินงาน/ (ระบุตัวเลข)
(บาท)
ปัญหา
จ้าง
จ้าง
รายจ่ายอื่น
(ระบุตัวเลข)
(ระบุเดือน)
(ระบุเดือน) (ระบุตัวเลข)

มี.ค.-64

10

(4) หมายเหตุ

-

- อยูร่ ะหว่ารอลงนามในสัญญา

-

ขอยกเลิกโครงการ

2,066,000

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรม ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทาง
หลวงหมายเลข 317 ตอน หน้าค่าย ตชด. พังงอน อ้าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

550,000

กิจกรรมที่ 3 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สายจบ.3019
แยกทางหลวงหมายเลข 317 - บ้านตะบกเตี้ย
อ้าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

30,000

รวม

(1.2)
งบดาเนินงาน/
งบรายจ่ายอื่น

(1.4) =
(1.2)+(1.3)
รวม

1,644,200 1.โครงการพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร

1.โครงการพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร

กิจกรรมขุดสระเก็บน้้าสาธารณะหนองแฟบ
หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งดินเหนียว ต้าบลมะขาม อ้าเภอ
มะขาม จังหวัดจันทบุรี

กิจกรรมที่ 1 ขุดลอกสระสาธารณะทุ่งอ้ายด้า
บ้านฉมัน หมู่ที่ 3 ต้าบลฉมัน อ้าเภอมะขาม
จังหวัดจันทบุรี

47,900

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมขุดสระน้้าหนองมะหาด
หมู่ที่ 1 ต้าบลมะขาม อ้าเภอมะขาม
จังหวัดจันทบุรี

58,600

กิจกรรมที่ 3 สระสาธารณะ หมู่ที่ 1
ต้าบลจันทเขลม อ้าเภอเขาคิชฌกูฏ
จังหวัดจันทบุรี

39,200

-

โครงการใหม่ที่ไม่อยู่ใน พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

โครงการเดิมตาม พ.ร.บ.

(2) แผนการดาเนินงาน/แผนการจัดซือ้ จัดจ้าง

ที่

โครงการ/กิจกรรม
(ให้ระบุทุกโครงการที่นางบประมาณไปใช้ใน
โครงการใหม่)

(1.1)
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

กิจกรรมที่ 4 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวง
หมายเลข 3 ตอนบ้านสิ้ว - โพธิ์ทอง - บ้านพลิ้ว
อ้าเภอเมืองจันทบุรี อ้าเภอแหลมสิงห์
จังหวัดจันทบุรี

429,000

กิจกรรมที่ 5 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต
สายแยกทางหลวงหมายเลข 317- เขื่อนคิรีธาร
ต้าบลปัถวี อ้าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

225,000

(1.2)
งบดาเนินงาน/
งบรายจ่ายอื่น

(1.3)
งบลงทุน

(1.4) =
(1.2)+(1.3)
รวม

(3) ผลการดาเนิงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)

(2.1)
(2.2)
(3.1)
(3.2)
(3.3)
(3.4)
คก./กจ. ที่ไม่ คก./กจ. ที่
งบ
งบลงทุน ผลการเบิกจ่าย เหตุผล/
ต้องจัดซื้อ/จัด ต้องจัดซื้อจัด ดาเนินงาน/ (ระบุตัวเลข)
(บาท)
ปัญหา
จ้าง
จ้าง
รายจ่ายอื่น
(ระบุตัวเลข)
(ระบุเดือน)
(ระบุเดือน) (ระบุตัวเลข)

(4) หมายเหตุ

2. โครงการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

3

กิจกรรมที่ 1 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สายจบ.3019
แยกทางหลวงหมายเลข 317 - บ้านตะบกเตี้ย
อ้าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

340,000

กิจกรรมที่ 2 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวง
หมายเลข 317 ตอน หน้าค่าย ตชด. - พังงอน
อ้าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

504,500

รวม

3,678,000 1. โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน และระบบ
โลจิสติกส์ของพื้นที่แนวชายแดน

1. โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์ของพื้นที่
แนวชายแดน
กิจกรรมที่ 1 บูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวง
หมายเลข 317 ตอน หน้าค่าย ตชด. – พังงอน
อ้าเภอโป่งน้้าร้อน จังหวัดจันทบุรี
กิจกรรมที่ 2 บูรณะทางผิวแอสฟัลต์ทางหลวง
หมายเลข 3395 ตอน ทุ่งขนาน - ทับทิมสยาม05
อ้าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
2. โครงการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

กิจกรรม ตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข
3405ตอน บ้านแหลม - ทุ่งขนาน อ้าเภอสอย
ดาว จังหวัดจันทบุรี
1,245,000

963,000

-

3,678,000

3,678,000

3,678,000

3,678,000

มี.ค.-64

7

- อยูร่ ะหว่างประกาศหาตัวผู้รับจ้าง
-

โครงการใหม่ที่ไม่อยู่ใน พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

โครงการเดิมตาม พ.ร.บ.

(2) แผนการดาเนินงาน/แผนการจัดซือ้ จัดจ้าง

ที่

โครงการ/กิจกรรม
(ให้ระบุทุกโครงการที่นางบประมาณไปใช้ใน
โครงการใหม่)
กิจกรรมที่ 1 อ้านวยความปลอดภัยบริเวณหน้า
ศูนย์เด็กเล็กสิรินธร 6 อ้าเภอท่าใหม่
จังหวัดจันทบุรี
กิจกรรมที่ 2 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สายจบ.3019
แยกทางหลวงหมายเลข 317 - บ้านตะบกเตี้ย
อ้าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

4

รวม

(1.1)
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

(4) หมายเหตุ

170,000

5,017,852 1. โครงการพัฒนาปัจจัยโครงสร้างพื้นฐาน
และสิ่งอานวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว
กิจกรรม ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สาย จบ. 4012
แยกทางหลวงหมายเลข 3406 - น้้าตกเขาสิบ
ห้าชั้น อ้าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

กิจกรรมที่ 1 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวง
หมายเลข 3249 ตอน เขาไร่ยา - แพร่งขาหยัง่
อ้าเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

164,000

กิจกรรมที่ 2 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สาย จบ.
5027 แยก ทช.รย.4036 - อ่าวคุ้งกระเบน อ้าเภอ
ท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

510,000

กิจกรรมที่ 3 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต
สายจบ.5029 แยกทางหลวงชนบท รย.4036 อ้าเภอท่าใหม่ อ้าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

414,200

2. โครงการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

กิจกรรมที่ 2 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวง
หมายเลข 317 ตอน หน้าค่าย ตชด. - พังงอน
อ้าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

(1.3)
งบลงทุน

(3) ผลการดาเนิงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)

(2.1)
(2.2)
(3.1)
(3.2)
(3.3)
(3.4)
คก./กจ. ที่ไม่ คก./กจ. ที่
งบ
งบลงทุน ผลการเบิกจ่าย เหตุผล/
ต้องจัดซื้อ/จัด ต้องจัดซื้อจัด ดาเนินงาน/ (ระบุตัวเลข)
(บาท)
ปัญหา
จ้าง
จ้าง
รายจ่ายอื่น
(ระบุตัวเลข)
(ระบุเดือน)
(ระบุเดือน) (ระบุตัวเลข)

1,300,000

1. โครงการพัฒนาปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานและ
สิ่งอานวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว

กิจกรรมที่ 1 อ้านวยความปลอดภัยบริเวณหน้า
โรงเรียนมัธยมท่าแคลง อ้าเภอนายายอาม จังหวัด
จันทบุรี

(1.2)
งบดาเนินงาน/
งบรายจ่ายอื่น

(1.4) =
(1.2)+(1.3)
รวม

1,710,000

13,500

-

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

มี.ค.-64

5

- อยูร่ ะหว่างค้านวนราคากลาง

โครงการใหม่ที่ไม่อยู่ใน พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

โครงการเดิมตาม พ.ร.บ.

(2) แผนการดาเนินงาน/แผนการจัดซือ้ จัดจ้าง

ที่

5

โครงการ/กิจกรรม
(ให้ระบุทุกโครงการที่นางบประมาณไปใช้ใน
โครงการใหม่)

(1.1)
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

(1.2)
งบดาเนินงาน/
งบรายจ่ายอื่น

กิจกรรมที่ 3 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สายจบ.3019
แยกทางหลวงหมายเลข 317 - บ้านตะบกเตี้ย
อ้าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

426,000

กิจกรรมที่ 4 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สาย จบ.
5021 แยกทางหลวงชนบท จบ.4012 - บ้าน
ขุนซ่อง อ้าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

10,000

กิจกรรมที่ 5 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สาย จบ.
4017 แยกทางหลวงหมายเลข 3277 - บ้าน
เนินจาม อ้าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

1,770,152

รวม

1,272,000 โครงการยกระดับคุณภาพการผลิตและการ
แปรรูปสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานสากล

1,272,000

โครงการยกระดับคุณภาพการผลิตและการแปร
รูปสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานสากล

1,272,000 กิจกรรม ศูนย์สร้างนักคัด - นักตัด ทุเรียนมือ
อาชีพ

1,272,000

(1.4) =
(1.2)+(1.3)
รวม

(1.3)
งบลงทุน

-

(3) ผลการดาเนิงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)

(2.1)
(2.2)
(3.1)
(3.2)
(3.3)
(3.4)
คก./กจ. ที่ไม่ คก./กจ. ที่
งบ
งบลงทุน ผลการเบิกจ่าย เหตุผล/
ต้องจัดซื้อ/จัด ต้องจัดซื้อจัด ดาเนินงาน/ (ระบุตัวเลข)
(บาท)
ปัญหา
จ้าง
จ้าง
รายจ่ายอื่น
(ระบุตัวเลข)
(ระบุเดือน)
(ระบุเดือน) (ระบุตัวเลข)

(4) หมายเหตุ

1,272,000
มี.ค.64 - ก.ค.64

2

กิจกรรม ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงหมายเลข
3210 ตอน พังงอน - จางวาง อ้าเภอโป่งน้้าร้อน
จังหวัดจันทบุรี
รวม

1,272,000

12,968,200

14,240,200

กรณีเงินเหลือจ่าย ที่ไม่ดาเนินการใด ๆ แล้ว รวมทั้งสิ้น
คาอธิบายเพิ่มเติม
1 โครงการเดิมตาม พ.ร.บ. ให้ระบุทุกโครงการ (ไม่ต้องชี้แจงกิจกรรม/รายการ) ที่นางบประมาณไปใช้ในโครงการใหม่
2 ข้อ (2) แผนการดาเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้
ข้อ (2.1) โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง ให้ระบุเดือนที่จะดาเนินการตามปีปฏิทิน
ข้อ (2.2) โครงการ/กิจกรรมที่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง ให้ระบุเดือนที่จะประกาศจัดซื้อจัดจ้างตามปีปฏิทิน
โดยให้กรอกข้อมูลดังนี้ เช่น
: จะดาเนินการในเดือนธันวาคม 2563 ให้กรอกข้อมูล 12/2563 ซึ่ง excel จะปรับข้อมูลอัตโนมัติเป็น ธ.ค.-63
: 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

ลงชื่อ................................................ผู้รายงาน
(นางสาวนันท์นภัส พลหาร)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร 0 3930 2663 ต่อ 34723
E - mail : strategycti@gmail.com

หมายเลข 1 คือ อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ
หมายเลข 2 คือ อนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างดาเนินการ
หมายเลข 3 คือ ดาเนินโครงการแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

ลงชื่อ................................................ผู้รับรองข้อมูล

โครงการใหม่ที่ไม่อยู่ใน พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

โครงการเดิมตาม พ.ร.บ.

(2) แผนการดาเนินงาน/แผนการจัดซือ้ จัดจ้าง

ที่

โครงการ/กิจกรรม
(ให้ระบุทุกโครงการที่นางบประมาณไปใช้ใน
โครงการใหม่)

(1.1)
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

(1.2)
งบดาเนินงาน/
งบรายจ่ายอื่น

(1.3)
งบลงทุน

(1.4) =
(1.2)+(1.3)
รวม

หมายเลข 4 คือ ระหว่างขอทาความตกลงกับสานักงบประมาณ
หมายเลข 13 คือ ดาเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายแล้วเสร็จ
*กรณีงบดาเนินงาน/งบรายจ่ายอื่นที่ต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างให้ระบุหมายเลขสถานะการดาเนินงานเช่นเดียวกับงบลงทุน
ข้อ (3.2) งบลงทุน ให้ระบุสถานะการดาเนินงานดังนี้ ดังนี้
หมายเลข 1 คือ อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ
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/ขออนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หมายเลข 9 คือ อยู่ระหว่างประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก (รอลงนาม)
หมายเลข 10 คือ อยู่ระหว่างอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หมายเลข 11 คือ ลงนามแล้ว อยู่ระหว่างนาเข้าระบบ GFMIS
หมายเลข 12 คือ ก่อหนี้แล้ว
หมายเลข 13 คือ ดาเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายแล้วเสร็จ
อื่น ๆ ให้ระบุคาอธิบาย
ข้อ (3.4) เหตุผล/ปัญหา ให้ระบุสาเหตุ/ปัญหาในกรณีที่ไม่สามารถดาเนินการได้ตามแผน ดังนี้
หมายเลข 1 คือ สถานที่ไม่ได้รับอนุญาต
หมายเลข 2 คือ เปลี่ยนสถานที่ดาเนินการ
หมายเลข 3 คือ หน่วยงานตรวจสอบภายในทักท้วง
หมายเลข 4 คือ งบประมาณซ้าซ้อน ซ้าซ้อนกับหน่วยงานใดให้ระบุในข้อหมายเหตุ (4)
หมายเลข 5 คือ ไม่มีผู้รับจ้าง/อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง
หมายเลข 6 คือ เปลี่ยนรูปแบบกิจกรรม/ประเภทงบประมาณ/สิ่งก่อสร้าง
หมายเลข 7 คือ ยกเลิกเพื่อทาโครงการอื่น เหตุผลการยกเลิกให้ระบุในข้อหมายเหตุ (4)
หมายเลข 8 คือ ยกเลิกโครงการ คืนงบประมาณ เหตุผลการยกเลิกให้ระบุในข้อหมายเหตุ (4)
หมายเลข 9 คือ ดาเนินการตามห้วงเวลา ฤดูกาล เทศกาล วันสาคัญ เป็นต้น
อื่น ๆ ให้ระบุคาอธิบาย
** 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) ผลการดาเนิงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)

(2.1)
(2.2)
(3.1)
(3.2)
(3.3)
(3.4)
คก./กจ. ที่ไม่ คก./กจ. ที่
งบ
งบลงทุน ผลการเบิกจ่าย เหตุผล/
ต้องจัดซื้อ/จัด ต้องจัดซื้อจัด ดาเนินงาน/ (ระบุตัวเลข)
(บาท)
ปัญหา
จ้าง
จ้าง
รายจ่ายอื่น
(ระบุตัวเลข)
(ระบุเดือน)
(ระบุเดือน) (ระบุตัวเลข)

(4) หมายเหตุ

ลงชื่อ................................................ผู้รับรองข้อมูล
(นางชณิตา นามวงษ์)
ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

