แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดจันทบุรี (ข้อมูล ณ วันที่ 5 เมษายน2564)
แบบรายงาน 01/2564

ที่

(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)
(1.2)
(1.3)
(1.1)
งบดาเนินงาน/
งบลงทุน
โครงการ/กิจกรรม
งบรายจ่ายอื่น

(3) ผลการดาเนิงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)
(1.4) =
(2.1)
(2.2)
(3.1)
(3.2)
(3.3)
(3.4)
(1.2)+(1.3)
คก./กจ. ที่ไม่ คก./กจ. ที่
งบ
งบลงทุน ผลการเบิกจ่าย เหตุผล/ปัญหา
รวม
ต้องจัดซือ้ /จัด ต้องจัดซือ้ จัด ดาเนินงาน/ (ระบุ
(บาท)
(ระบุตัวเลข)
จ้าง
จ้าง
รายจ่ายอื่น ตัวเลข)
(ระบุเดือน) (ระบุเดือน)
(ระบุ
ตัวเลข)
53,098,000
12,070,340
(2) แผนการดาเนินงาน/แผนการจัดซือ้ จัดจ้าง

1 โครงการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน
1.1 กิจกรรม อำนวยควำมปลอดภัยบริเวณหน้ำศูนย์
เด็กเล็กสิรนิ ธร 6 อำเภอท่ำใหม่ จังหวัดจันทบุรี

0

53,098,000

-

9,300,000

9,300,000

ธ.ค.-63

12

1.2 กิจกรรม อำนวยควำมปลอดภัยบริเวณหน้ำ
โรงเรียนมัธยมท่ำแคลง อำเภอนำยำยอำม จังหวัด
จันทบุรี
1.3 กิจกรรม ติดตั้งไฟฟ้ำแสงสว่ำงทำงหลวงหมำยเลข
3210 ตอน พังงอน - จำงวำง อำเภอโป่งน้ำร้อน
จังหวัดจันทบุรี
1.4 กิจกรรม ติดตั้งไฟฟ้ำแสงสว่ำง ทำงหลวงหมำยเลข
317 ตอน หน้ำค่ำย ตชด. - พังงอน อำเภอมะขำม
จังหวัดจันทบุรี
1.5 กิจกรรม ติดตั้งไฟฟ้ำแสงสว่ำง สำยจบ.3019 แยก
ทำงหลวงหมำยเลข 317 - บ้ำนตะบกเตี้ย อำเภอ
มะขำม จังหวัดจันทบุรี
1.6 กิจกรรม ติดตั้งไฟฟ้ำแสงสว่ำง สำย จบ. 5021
แยกทำงหลวงชนบท จบ.4012 - บ้ำนขุนซ่อง อำเภอ
แก่งหำงแมว จังหวัดจันทบุรี
1.7 กิจกรรม ติดตั้งไฟฟ้ำแสงสว่ำง สำย จบ. 4017
แยกทำงหลวงหมำยเลข 3277 - บ้ำนเนินจำม
อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

-

9,500,000

9,500,000

ธ.ค.-63

12

3,338,000

3,338,000

15,260,000

15,260,000

ธ.ค.-63

12

2,128,800

5,500,000

5,500,000

ธ.ค.-63

12

3,992,600

5,700,000

5,700,000

ธ.ค.-63

12

4,780,440

4,500,000

4,500,000

ธ.ค.-63

12

(4)
หมายเหตุ

ลงนำมสัญญำแล้วเมื่อวันที่ 8 ก.พ..64
สิ้นสุดสัญญำ 8 มิ.ย. 64
1,168,500

7

ลงนำมสัญญำแล้วเมื่อวันที่ 8 ก.พ..64
สิ้นสุดสัญญ 8 ก.ค. 64
เบิกค่ำจ้ำงล่วงหน้ำร้อยละ 15
ยกเลิกโครงกำร งบประมำณซ้ำซ้อนกับกรม

ลงนำมสัญญำแล้วเมื่อวันที่ 28 ม.ค.64
สิ้นสุดสัญญำ 27 พ.ค.64
เบิกค่ำจ้ำงล่วงหน้ำร้อยละ 15
ลงนำมสัญญำจ้ำงแล้วเมื่อวันที่ 1 ก.พ.64
สิ้นสุดสัญญำ 1 ก.ค.64
ลงนำมสัญญำจ้ำงแล้วเมื่อวันที่ 28 มค.64
สิ้นสุดสัญญำ 27 ก.ค.64
ลงนำมสัญญำจ้ำงแล้วเมื่อวันที่ 1 ก.พ.64
สิ้นสุดสัญญำ 1 ก.ค.64

ที่

(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)
(1.2)
(1.3)
(1.1)
งบดาเนินงาน/
งบลงทุน
โครงการ/กิจกรรม
งบรายจ่ายอื่น

(3) ผลการดาเนิงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)
(1.4) =
(2.1)
(2.2)
(3.1)
(3.2)
(3.3)
(3.4)
(1.2)+(1.3)
คก./กจ. ที่ไม่ คก./กจ. ที่
งบ
งบลงทุน ผลการเบิกจ่าย เหตุผล/ปัญหา
รวม
ต้องจัดซือ้ /จัด ต้องจัดซือ้ จัด ดาเนินงาน/ (ระบุ
(บาท)
(ระบุตัวเลข)
จ้าง
จ้าง
รายจ่ายอื่น ตัวเลข)
(ระบุเดือน) (ระบุเดือน)
(ระบุ
ตัวเลข)
42,100,000
19,700,246
(2) แผนการดาเนินงาน/แผนการจัดซือ้ จัดจ้าง

(4)
หมายเหตุ

2 โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพืน้ ฐาน
และระบบโลจิสติกส์ของพืน้ ที่แนวชายแดน
2.1 กิจกรรมบูรณะทำงผิวแอสฟัลต์ ทำงหลวง
หมำยเลข 317 ตอน หน้ำค่ำย ตชด. – พังงอน อำเภอ
โป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

-

42,100,000

-

25,000,000

25,000,000

ธ.ค.-63

12

3,563,250

ลงนำมสัญญำแล้วเมื่อวันที่ 22 ม.ค.64
สิ้นสุดสัญญำ 21 เม.ย.64
เบิกค่ำจ้ำงล่วงหน้ำร้อยละ 15

2.2 กิจกรรมบูรณะทำงผิวแอสฟัลต์ทำงหลวงหมำยเลข
3395 ตอน ทุ่งขนำน - ทับทิมสยำม05 อำเภอสอย
ดำว จังหวัดจันทบุรี

-

17,100,000

17,100,000

ธ.ค.-63

13

16,136,995.77

ลงนำมสัญญำแล้วเมื่อวันที่ 28 ม.ค.64
สิ้นสุดสัญญำ 27 เม.ย.64

3 โครงการพัฒนาและขยายตลาดอัญมณีและ
เครื่องประดับในระดับสากล
3.1 กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนำตลำดกำรค้ำอัญมณี
และเครื่องประดับจังหวัดจันทบุรี

1,670,000

1,670,000

-

1,670,000

-

4 โครงการพัฒนาแหล่งน้าเพือ่ การเกษตร
4.1 กิจกรรมขุดลอกสระสำธำรณะทุ่งอ้ำยดำ บ้ำนฉมัน
หมู่ที่ 3 ตำบลฉมัน อำเภอมะขำม จังหวัดจันทบุรี

-

13,979,500
9,414,000

13,979,500
9,414,000

ม.ค.64

12

ลงนำมสัญญำแล้วเมื่อวันที่ 12 มี.ค.64
สิ้นสุดสัญญำ 27 ก.ค. 64

4.2 กิจกรรมขุดสระน้ำหนองมะหำด หมู่ที่ 1 ตำบล
มะขำม อำเภอมะขำม จังหวัดจันทบุรี

-

1,534,600

1,534,600

ม.ค.64

12

ลงนำมสัญญำแล้วเมื่อวันที่ 25 ก.พ. 64
สิ้นสุดสัญญำ 15 พ.ค. 64

4.3 กิจกรรมขุดสระสำธำรณะ หมู่ที่ 1 ตำบลจันทเขลม
อำเภอเขำคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

-

3,030,900

3,030,900

ม.ค.64

12

ลงนำมสัญญำแล้วเมื่อวันที่ 23 ก.พ..64
สิ้นสุดสัญญำ 29 พ.ค. 64

5 โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรสู่สากล
5.1 กิจกรรมจัดงำนเทศกำลของดีเมืองจันท์
6 โครงการพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางขนส่งและ
กระจายสินค้าทางการเกษตร

5,000,000
5,000,000
-

37,548,000

1,670,000 พ.ค.-ก.ค.64

5,000,000
5,000,000 พ.ค.-มิ.ย.64
37,548,000

2

อยู่ระหว่ำงดำเนินกิจกรรม
-

2
5,533,830

ที่

(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)
(1.2)
(1.3)
(1.1)
งบดาเนินงาน/
งบลงทุน
โครงการ/กิจกรรม
งบรายจ่ายอื่น

(3) ผลการดาเนิงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)
(1.4) =
(2.1)
(2.2)
(3.1)
(3.2)
(3.3)
(3.4)
(1.2)+(1.3)
คก./กจ. ที่ไม่ คก./กจ. ที่
งบ
งบลงทุน ผลการเบิกจ่าย เหตุผล/ปัญหา
(4)
รวม
ต้องจัดซือ้ /จัด ต้องจัดซือ้ จัด ดาเนินงาน/ (ระบุ
(บาท)
(ระบุตัวเลข)
หมายเหตุ
จ้าง
จ้าง
รายจ่ายอื่น ตัวเลข)
(ระบุเดือน) (ระบุเดือน)
(ระบุ
ตัวเลข)
14,148,000
ธ.ค.63
12
2,057,580
ลงนำมสัญญำแล้วเมื่อวันที่ 28 ม.ค.64
สิ้นสุดสัญญำ 27 พ.ค.64
เบิกค่ำจ้ำงล่วงหน้ำร้อยละ 15
(2) แผนการดาเนินงาน/แผนการจัดซือ้ จัดจ้าง

6.1 กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้ำแสงสว่ำง ทำงหลวงหมำยเลข
3 ตอนบ้ำนสิ้ว - โพธิ์ทอง - บ้ำนพลิ้ว อำเภอเมือง
จันทบุรี อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

-

14,148,000

6.2 กิจกรรมซ่อมสร้ำงผิวทำงแอสฟัลต์คอนกรีต สำย
แยกทำงหลวงหมำยเลข 317- เขื่อนคิรธี ำร ตำบลปัถวี
อำเภอมะขำม จังหวัดจันทบุรี

-

23,400,000

23,400,000

-

31,742,200

31,742,200

7.1 กิจกรรม ซ่อมสร้ำงผิวทำงแอสฟัลต์คอนกรีต สำย
จบ.5029 แยกทำงหลวงชนบท รย.4036 - อำเภอท่ำ
ใหม่ อำเภอท่ำใหม่ จังหวัดจันทบุรี

-

19,154,200

19,154,200

ธ.ค.63

12

2,811,000

ลงนำมสัญญำแล้วเมื่อวันที่ 8 ก.พ. 64
สิ้นสุดสัญญำ 8 มิ.ย. 64
เบิกค่ำจ้ำงล่วงหน้ำร้อยละ 15

7.2 กิจกรรม ติดตั้งไฟฟ้ำแสงสว่ำง ทำงหลวงหมำยเลข
3249 ตอน เขำไร่ยำ - แพร่งขำหยั่ง อำเภอเขำคิชฌ
กูฏ จังหวัดจันทบุรี

-

5,788,000

5,788,000

ธ.ค.63

12

843,600

ลงนำมสัญญำแล้วเมื่อวันที่ 28 ม.ค.64
สิ้นสุดสัญญำ 27 พ.ค.64
เบิกค่ำจ้ำงล่วงหน้ำร้อยละ 15

7.3 กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้ำแสงสว่ำง สำย จบ. 5027 แยก
ทช.รย.4036 - อ่ำวคุ้งกระเบน อำเภอท่ำใหม่ จังหวัด
จันทบุรี

-

6,800,000

6,800,000

ธ.ค.63

12

2,775,200

-

2,775,200

8.1 กิจกรรมเปิดอำณำจักรขอมโบรำณ เล่ำขำนตำนำน
เมืองเพนียด

1,775,200

-

1,775,200

เม.ย.64

2

8.2 กิจกรรม งำนแสดงสินค้ำด้ำนกำรท่องเที่ยว
Chanthaburi Mega Road Show

1,000,000

-

1,000,000

เม.ย.64

2

1,227,000

-

1,227,000

7 โครงการพัฒนาปัจจัยโครงสร้างพืน้ ฐานและสิ่ง
อานวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว

8 โครงการยกระดับศักยภาพการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวเชิงรุก

9 โครงการปกป้อง อนุรักษ์ และฟืน้ ฟูทรัพยากร
ธรรมชาติให้มีความหลากหลายคงความอุดมสมบูรณ์

ธ.ค.63

12

3,476,250

ลงนำมสัญญำแล้วเมื่อวันที่ 8 ก.พ. 64
สิ้นสุดสัญญำ 8 มิ.ย. 64
เบิกค่ำจ้ำงล่วงหน้ำร้อยละ 15

3,654,600

ลงนำมสัญญำแล้วเมื่อวันที่ 28 ม.ค.64
สิ้นสุดสัญญำ 27 ก.ค.64
-

อยู่ระหว่ำงดำเนินกิจกรรม
50,824

ที่

(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)
(1.2)
(1.3)
(1.1)
งบดาเนินงาน/
งบลงทุน
โครงการ/กิจกรรม
งบรายจ่ายอื่น

10.1 กิจกรรม โครงกำรอนุรกั ษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมำจำกพระรำชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ
สยำมบรมรำชกุมำรี จังหวัดจันทบุรี ปี 2564
10 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนจังหวัดแบบบูรณำกำร
รวม

1,227,000

-

9,000,000
9,000,000

-

19,672,200

178,467,700

(3) ผลการดาเนิงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)
(1.4) =
(2.1)
(2.2)
(3.1)
(3.2)
(3.3)
(3.4)
(1.2)+(1.3)
คก./กจ. ที่ไม่ คก./กจ. ที่
งบ
งบลงทุน ผลการเบิกจ่าย เหตุผล/ปัญหา
รวม
ต้องจัดซือ้ /จัด ต้องจัดซือ้ จัด ดาเนินงาน/ (ระบุ
(บาท)
(ระบุตัวเลข)
จ้าง
จ้าง
รายจ่ายอื่น ตัวเลข)
(ระบุเดือน) (ระบุเดือน)
(ระบุ
ตัวเลข)
1,227,000 มิ.ย.-64
2
50,824
(2) แผนการดาเนินงาน/แผนการจัดซือ้ จัดจ้าง

9,000,000
9,000,000 ตค.63-กย.64
198,139,900

คาอธิบายเพิม่ เติม
1 แบบรายงานนีใ้ ห้กรอกข้อมูลเฉพาะโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับงบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2 ข้อ (2) แผนการดาเนินงาน/แผนการจัดซือ้ จัดจ้าง ดังนี้
ข้อ (2.1) โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ต้องจัดซือ้ จัดจ้าง ให้ระบุเดือนที่จะดาเนินการตามปีปฏิทิน
ข้อ (2.2) โครงการ/กิจกรรมที่ต้องจัดซือ้ จัดจ้าง ให้ระบุเดือนที่จะประกาศจัดซือ้ จัดจ้างตามปีปฏิทิน
โดยให้กรอกข้อมูลดังนี้ เช่น
: จะดาเนินการในเดือนธันวาคม 2563 ให้กรอกข้อมูล 12/2563 ซึง่ excel จะปรับข้อมูลอัตโนมัติเป็น ธ.ค.-63
: จะประกาศจัดซือ้ จัดจ้างในเดือนมกราคม 2564 ให้กรอกข้อมูล 1/2564 ซึง่ excel จะปรับข้อมูลอัตโนมัติเป็น ม.ค.-64
3 ข้อ (3) ผลการดาเนินงาน ให้ระบุสถานะโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
ข้อ (3.1) งบดาเนินงาน/งบรายจ่ายอื่น ให้ระบุสถานะการดาเนินงาน ดังนี้
หมายเลข 1 คือ อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ
หมายเลข 2 คือ อนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างดาเนินการ
หมายเลข 3 คือ ดาเนินโครงการแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
หมายเลข 4 คือ ระหว่างขอทาความตกลงกับสานักงบประมาณ
หมายเลข 13 คือ ดาเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายแล้วเสร็จ
*กรณีงบดาเนินงาน/งบรายจ่ายอื่นที่ต้องมีการจัดซือ้ จัดจ้างให้ระบุหมายเลขสถานะการดาเนินงานเช่นเดียวกับงบลงทุน
ข้อ (3.2) งบลงทุน ให้ระบุสถานะการดาเนินงานดังนี้ ดังนี้
หมายเลข 1 คือ อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ

2

(4)
หมายเหตุ

3,138,723
3,138,723.20
44,148,563

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

ลงชื่อ................................................ผู้รบั รองข้อมูล
(นางชณิตา นามวงษ์)
ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

ที่

(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)
(1.2)
(1.3)
(1.1)
งบดาเนินงาน/
งบลงทุน
โครงการ/กิจกรรม
งบรายจ่ายอื่น

(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/ปัญหา
ต้องจัดซือ้ /จัด ต้องจัดซือ้ จัด ดาเนินงาน/ (ระบุ
(บาท)
(ระบุตัวเลข)
จ้าง
จ้าง
รายจ่ายอื่น ตัวเลข)
(ระบุเดือน) (ระบุเดือน)
(ระบุ
ตัวเลข)

(2) แผนการดาเนินงาน/แผนการจัดซือ้ จัดจ้าง

(1.4) =
(1.2)+(1.3)
รวม

หมายเลข 4 คือ ระหว่างขอทาความตกลงกับสานักงบประมาณ
หมายเลข 5 คือ อยู่ระหว่างจัดทาร่างขอบเขตงาน (TOR) รายละเอียดลักษณะเฉพาะ (SPEC) /กาหนดราคากลาง
หมายเลข 6 คือ อยู่ระหว่างรายงานขอซือ้ ขอจ้างต่อหัวหน้าหน่วยงาน
หมายเลข 7 คือ อยู่ระหว่างประกาศจัดซือ้ จัดจ้าง/ทาหนังสือเชิญชวน
หมายเลข 8 คือ อยู่ระหว่างพิจารณาผล/ขออนุมัติผลการจัดซือ้ จัดจ้าง
หมายเลข 9 คือ อยู่ระหว่างประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก (รอลงนาม)
หมายเลข 10 คือ อยู่ระหว่างอุทธรณ์ผลการจัดซือ้ จัดจ้าง
หมายเลข 11 คือ ลงนามแล้ว อยู่ระหว่างนาเข้าระบบ GFMIS
หมายเลข 12 คือ ก่อหนีแ้ ล้ว
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/อยู่ระหว่างจัดซือ้ จัดจ้าง
หมายเลข 6 คือ เปลี่ยนรูปแบบกิจกรรม/ประเภทงบประมาณ/สิ่งก่อสร้าง
หมายเลข 7 คือ ยกเลิกเพือ่ ทาโครงการอื่น เหตุผลการยกเลิกให้ระบุในข้อหมายเหตุ (4)
หมายเลข 8 คือ ยกเลิกโครงการ คืนงบประมาณ เหตุผลการยกเลิกให้ระบุในข้อหมายเหตุ (4)
หมายเลข 9 คือ ดาเนินการตามห้วงเวลา ฤดูกาล เทศกาล วันสาคัญ เป็นต้น
อื่น ๆ ให้ระบุคาอธิบาย
** กรณีต้องการอธิบายใด ๆ เกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรมนัน้ ๆ เพิม่ เติม ให้ระบุในข้อ (4) หมายเหตุ
4 รายงานผลทุกวันที่ 5 ของทุกเดือน เป็นไฟล์ Microsoft Excel ที่ E - Mail : reportpad62@gmail.com // โทร 02 222 7821 มท. 50449, 50431, 50436

(4)
หมายเหตุ

