รายงานการติดตามการดาเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดสตูล
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดสตูล รอบ 6 เดือน
(1) การกากับติดตามงานฯ
1.1 จังหวัดสตูลได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด
สตูล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามเป้าหมายการพัฒนาให้ “เศรษฐกิจจังหวัดมีการขยายตัว เป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศชั้นนาที่ได้มาตรฐานสากล ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมีสันติสุข และเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” รวม 21 หน่วยงาน จานวน 29 โครงการ จานวนทั้งสิ้น 191,728,200 บาท
แบ่งเป็น
- งบดาเนินงาน(งบประจา) จานวน 13 โครงการ งบประมาณ 32,219,600 บาท
- งบลงทุน
จานวน 16 โครงการ งบประมาณ 159,508,600 บาท
- งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ)
จานวนเงิน 8,000,000 บาท
1.2 จั ง หวั ด สตู ล ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การติ ด ตาม และเร่ ง การใช้ จ่ า ยงบประมาณ ตาม
แผนปฏิบัติราชการของจังหวัด และกลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้เป็นไปตามแผน
ดาเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่วางไว้ และเป็นไปตามเป้าหมายของมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การใช้จ่ายงบประมาณตามที่รัฐบาลกาหนด ประกอบด้วย
- กาหนดเป็ น วาระที่ส าคัญในการปฏิบัติงานของจังหวัด ที่ทุกหน่ว ยงานต้องให้
ความสาคัญและขับเคลื่อนการทางานให้เป็นไปอย่างมีประสิท ธิภาพ และประสิทธิผล ยึดพื้นที่เป็นหลักในการ
ทางาน (Area-base development Approach)
-มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังสตูล กลุ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจและสังคม เป็น
ประธานคณะกรรมการกากับ และติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัด ลงพื้นที่ติดตามโครงการ และจัด
ประชุมเร่งรัดการทางานรายหน่วยงาน ปละประชุม เร่งรัดติดตามฯ เป็นประจาทุกเดือน เพื่อแก้ไขปัญหา และ
อุปสรรคในการทางานฯ
- รายงานผลความคืบหน้า / ปัญหาอุ ปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหาฯ ในที่
ประชุมคณะกรรมการจังหวัด/หัวหน้าส่วนราชการในทุกเดือน และการประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
จังหวัดบูรณาการจังหวัดสตูล (ก.บ.จ.) สตูล เป็นต้น
- สานักงานจังหวัดสตูล โดยกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดได้
มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการกากับเร่งติดตามการดาเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ตาม
แผนปฏิบัติราชการประจาปีจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

- การติดตามงานในพื้นที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล หัวหน้า
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการธรรมาภิ บาลจังหวัดสตูล เป็นต้น เพื่อติดตามความก้าวหน้า ปัญหา
อุปสรรคในการทางาน และพิจารณาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
- ให้ ความส าคัญกับ รายงานผลในโปรแกรมระบบติดตามประเมินแผนงานโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการ ประจาของจังหวัด และกลุ่มจังหวัด (PADME) ทุกวันที่ 20 ของทุก เดือน ซึ่งได้มีการ
ปรับปรุงข้อมูลความก้าวหน้าการดาเนินแผนงาน / โครงการ และการเบิกจ่ายงบประมาณฯ ให้เป็นปัจจุบัน
- การติดตามผลการเบิกจ่าย และการจัดลาดับการเบิกจ่ายของกลุ่มจังหวัด / กลุ่มจังหวัด
จากระบบการบริหารหารเงินภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ของกรมบัญชีกลางสุดสัปดาห์ เพื่อเป็นข้อมูล
ในการรายงานผู้บริหารของจังหวัด และปรับใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
(2) ผลการติดตามการดาเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณฯ ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของ
จังหวัดประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดสตูล
2.1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดสตูล ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีงบประมาณจังหวัดประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวม 19 หน่วยงาน 21 หน่วยงาน
จานวน 29 โครงการ จานวนทั้งสิ้น 191,728,200 บาท
ข้อมูลจากระบบ GFMIS ของกรมบัญชีกลาง ณ วันที่ 22 มีนาคม 2562 ผลการเบิกจ่าย
แล้ว จานวน 15 โครงการ จานวนเงิน 20,325,123 บาท คิดเป็นร้อยละ 11% (อยู่ลาดับที่ 37 ของ
ประเทศ, ลาดับที่ 8 ของภาคใต้
(1)งบลงทุน จำนวน 14 โครงกำร จำนวนเงิน 160,305,200 บำท เบิกจ่ำย 10,557,555 บำท
(1.1) งบลงทุนที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 7 โครงกำร เป็นเงินทั้งสิ้น 47,701,900 บำท ดังนี้
งบประมำณ
หน่วยงำน
ที่ ชื่อโครงกำร/ผู้รับผิดชอบโครงกำร
ผลควำมก้ำวหน้ำ
(บำท)
รับผิดชอบ/ผู้รับจ้ำง
1 โครงกำรขุดสระเก็บน้ำ และขยำย 7,000,000 อำเภอท่ำแพ
เขตประปำ แก้ ไ ขปั ญ หำควำม
เดือดร้อนของประชำชน
-คณะกรรมการราคากลางประชุม
1.1) กิจกรรมขุดสระน้าผิวดิน กว้าง 40 เมตร
ยาว 160 เมตร ลึกเฉลี่ย 5 เมตร
1.2) กิ จ กรรมก่ อ สร้ า งระบบผลิ ต น้ าประปา
หมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่พร้อมระบบจ่าย
น้าระยะทาง 2,000 เมตร
1.3) กิจกรรมขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง

2

โครงกำรปรั บ ปรุ ง สนำมฟุ ต ซอล
อำเภอควนโดน
2.1) กิจ กรรมปรับปรุงสนามฟุตซอล หมู่ที่ 4
ตาบลควนโดน อาเภอควนโดน จังหวัดสตูล

1,580,000
5,020,000

เรี ย บร้ อ ยแล้ ว สามารถก่ อ หนี้
ภายในเดือนมีนาคม 2562 ณ วันนี้
ยังไม่ลงนามในสัญญาเลย

400,000

1,758,700 อำเภอควนโดน
1,758,700

-อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว แต่
ยังไม่ได้ดาเนินการกระบวนจัดซื้อ
จัดจ้าง เนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลงรายการ ขอความ

ที่

ชื่อโครงกำร/ผู้รับผิดชอบโครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

หน่วยงำน
รับผิดชอบ/ผู้รับจ้ำง

ผลควำมก้ำวหน้ำ
เห็นชอบ กบจ.สตูล ครั้งที่ 1/2562
เรียบร้อยแล้ว

3

4

โครงกำรขุดลอกฝำยน้ำล้นห้วยวัง
ตง หมู่ที่ 8 บ้ำนทุ่งใหญ่ ตำบลนำ
ทอน อำเภอทุ่งหว้ำ จังหวัดสตูล
3.1) กิจกรรมขุดลอกฝายน้าล้นห้วยวังตง หมู่ที่
8 บ้ า นทุ่ ง ใหญ่ ต าบลนาทอน อ าเภอทุ่งหว้า
จังหวัดสตูลปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่ า 38,430
ลบ.ม.

8,200,000 หจก.เกียรติเจริญชัยการ
โยธาฯ

โครงกำรซ่อมสร้ ำ งถนนลำดยำง
แอสฟัลท์
ติ ก คอนกรี ต ต ำบลปำล์ ม พั ฒ นำ
อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล"

3,359,000 อำเภอมะนัง
(อบต.ปำล์มพัฒนำ)

4.1) กิจกรรมซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติ
ก
คอนกรี ต สายปาล์ ม 3 หมู่ ที่ 2 ต าบลปาล์ ม
พัฒนา อาเภอมะนัง จังหวัดสตูล ขนาดความ
กว้าง 6 เมตร ยาว 650 เมตร จานวน 1 แห่ง

5

8,200,000 อำเภอทุ่งหว้ำ

โครงกำรเสบี ย งสั ต ว์ เ พื่ อ ควำม
มั่นคงในพื้นที่ภำคใต้ตอนล่ำง

-ประกาศแผนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์แล้ว ได้มีหนังสือเชิญ
ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว สามารถก่อ
หนี้ ผู ก พั น เดื อ นมีน าคม 2562 ณ
วันนี้ยังไม่ลงนามในสัญญา

-อนุ มั ติ โ ครงการเรี ย บร้ อ ยแล้ ว
(ล่าช้า เนื่องจาก อ.ก.บ.ภ.เห็นชอบ
เบื้องต้นแล้วเมื่อวันที่ 20 ก.พ.62
เดิ ม สายซอย 3 เปลี่ ย นเป็ น สาย
ปาล์ม 3 ความยาว 0.935 กม. เป็น
0.650 กม.

3,359,000

2,934,200 ศูนย์วิจัยและพัฒนำ
อำหำรสัตว์สตูล

5.1) งบดาเนินงาน 1,815,000 บาท
5.2) งบลงทุน
-ครุภัณฑ์ 5 รายการ
เงิน 1,434,200 บาท

เป็น

-ก่ อ สร้ า งโรงอบหญ้ า แสงแดดพร้ อ ม
อุ ป ก ร ณ์ แ ล ะ บ ริ เ ว ณ โ ด ย ร อ บ
เป็นเงิน 1,500,000 บาท

6

โครงกำรสวนปำล์ม ร.9
6.1) กิจกรรมปรับปรุงสวนปาล์ม ร.9 พร้อม
สิ่งก่อสร้างประกอบ

7

โครงกำรส่งเสริมพัฒนำศักยภำพ
กำรท่ อ งเที่ ย วเชื่ อ มโยงอุ ท ยำน
ธรณีโลก
7.1)ก่อสร้างทุ่นลอยน้าสาหรับผูโ้ ดยสารขนาด
กว้าง 8 เมตร ยาว 16 เมตร บริเวณท่าเทียบ

-บริษัทพงษ์ลออ 4 รายการ
-บริษัท.เมทัล 1 รายการ
(ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
-หจก.สตูลการค้า

22,000,000 นิคมสร้ำงตนเอง
22,000,000 พัฒนำภำคใต้
จังหวัดสตูล
2,450,000 อำเภอทุ่งหว้ำ

- รายงานขอซื้ อ ขอจ้ า ง ประกาศ
แผนและมี ห นั ง สื อ เรี ย กผู้ รั บ จ้ า ง
แล้ว คาดว่าลงนามสัญญา วันที่ 27
มีนาคม 2562
-กาหนดเปิดซองวันที่ 12 มีนาคม
2562 สามารถก่อหนี้ผูกพันภายใน
เดือนมีนาคม 2562
- ป ร ะ ก า ศ เ ผ ย แ พ ร่ ใ น ร ะ บ บ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ และร่ า ง TOR
(คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทา
รูปแบบรายการกาหนด 15 วันทา
การ ครบ 15 มี.ค.62) สามารถก่อ
หนี้ได้กลางเดือนเมษายน 2562
-อนุ มั ติ โ ครงการเรี ย บร้ อ ยแล้ ว
(ล่ า ช้ า เนื่ อ งจากขออนุ มั ติ จ าก
อ.ก.บ.ภ.)

ที่

ชื่อโครงกำร/ผู้รับผิดชอบโครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

หน่วยงำน
รับผิดชอบ/ผู้รับจ้ำง

ผลควำมก้ำวหน้ำ

เรือพร้อมสะพานทางเดินขึ้น-ลง เป็นเงิน
2,000,000 บาท
7.2)ปรับปรุงห้องน้าบริเวณท่าเทียบเรือบ้านท่า
อ้อย เป็นเงิน 450,000 บาท

(1.2) งบลงทุนก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 7 โครงกำร งบประมำณทั้งสิ้น 130,547,800 บำท (เงินเหลือจ่ำยจำก
ก่อหนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,543,300 บำท ซึ่งได้ขอใช้งบประมำณเงินเหลือจ่ำยไปยัง อ.ก.บ.ภ. เมื่อวันที่ 11
มีนำคม 2562) รายละเอียดดังนี้
1) โครงการพัฒ นาอานวยความปลอดภัยและปรับปรุ งแก้ไ ขบริเวณเสี่ ยงอันตรายเพื่ อ
ยกระดับยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว เป็นเงิน 29,663,000 บาท (ก่อหนี้ 29,543,000 บาท เงินเหลือจ่ายจากก่อ
หนี้ 120,000 บำท)
2) โครงการพัฒนาเส้นทางเข้าสู่ แหล่งท่องเที่ยวชุมชน เป็นเงิน 49,775,000 บาท (ก่อหนี้
49,434,700บาท เงินเหลือจ่ายจากก่อหนี้ 340,300 บำท)
3) โครงการสนั บ สนุ น โรงอบแห้ ง พลั งงานแสงอาทิ ตย์ ส าหรับวิส าหกิจชุมชน เป็นเงิ น
430,000 บาท (ก่อหนี้ 368,000 บาท เงินเหลือจ่ายจากก่อหนี้ 62,000 บำท)
4) โครงการปรั บ ปรุ ง ผิ ว จราจร ถนน คอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก อ าเภอควนโดน เป็ น เงิ น
17,512,800 บาท(ก่ อ หนี้ 14,751,500 บาท เงิ น เหลื อ จ่ า ยจากก่ อ หนี้ 2,761,300 บาท) ซึ่ ง ได้ ข อโอน
เปลี่ยนแปลง กิจกรรมแข่งขันวอลเลย์ชายหาด งบประมาณ 741,100 บาท สรุปมีเงินเหลือ 2,020,200 บำท
5) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายสะพานห้วยตีนเป็ด เป็นเงิน 4,735,200 บาท (ก่อหนี้
4,735,200 บาท)
6) โครงการพั ฒ นาสิ่ ง อ านวยความสะดวกอุ ท ยานแห่ ง ชาติ ห มู่ เ กาะเภตรา เป็ น เงิ น
8,476,800 บาท (ก่อหนี้ 8,476,800 บาท เงินเหลือจ่ายจากก่อหนี้ 800 บำท)
7) โครงการก่อสร้างคูระบายน้า คอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วมขัง เป็นเงิน
1,955,000 บาท (ก่อหนี้ 1,955,000 บาท)
งบประมำณ
หน่วยงำน
ที่ ชื่อโครงกำร/ผู้รับผิดชอบโครงกำร
ผลควำมก้ำวหน้ำ/เบิกจ่ำย
(บำท)
รับผิดชอบ/ผู้รับจ้ำง
1 โครงกำรพัฒนำอำนวยควำม
29,663,000 แขวงทำงหลวง
เงินเหลือจ่ายจากก่อหนี้ เป็นเงิน
ปลอดภัยและปรับปรุงแก้ไข
ชนบทสตูล
120,000 บาท
บริเวณเสี่ยงอันตรำยเพื่อยกระดับ
-ลงนามในสัญญาเริ่มลงวันที่ 25/ม.ค./62
ยุทธศำสตร์กำรท่องเที่ยว
1.1) กิ จ กรรมติ ด ตั้ ง ไฟฟ้ า แสงสว่า ง สายสต.
3011 แยกทางหลวงหมายเลข416-น้าตกวั ง
สายทอง-น้ าตกวั ง สายธารอ าเภอทุ่ ง หว้ า ,
ละงู จังหวัดสตูล ปริมาณงาน 1 แห่ง
1.2) กิ จ กรรมติ ด ตั้ ง ไฟฟ้ า แสงสว่า ง สายสต.
3007 แยกทางหลวงหมายเลข416-บ้านสะพาน
วา อาเภอละงู,ทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ปริมาณงาน
1 แห่ง

17,170,000 ผู้รับจ้าง หจก.ว รณภูมิ

สิ้นสุดวันที่ 31/ก.ค./62 (180 วัน)
- เงินเหลือจ่าย 77,000 บาท
-เบิกจ่ายล่วงหน้า 15% เป็นเงิน 2,563,950
บาท ตรวจรับงำนวันที่ 27 มี.ค. 62

12,493,000 ผู้รับจ้าง หจก.ทีวีซี 2014
จากัด

-ลงนามในสัญญาเริ่มลงวันที่ 25/ม.ค./62
สิ้นสุดวันที่ 31/ก.ค./62 (180 วัน)
-เงินเหลือจ่าย 43,000 บาท
-เบิกจ่ายล่วงหน้า 15% เป็นเงิน 1,867,500
บาท

ที่

ชื่อโครงกำร/ผู้รับผิดชอบโครงกำร

2

โครงกำรพัฒนำเส้นทำงเข้ำสู่
แหล่งท่องเที่ยวชุมชน
2.1) กิจ กรรมปรับ ปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติ
กคอนกรี ต สายซอยริ ม เขา– บ้ า นโต๊ ะ ยู ด๊ ะ
ตาบลฉลุง อ าเภอเมือ ง จั งหวัดสตูล ช่ว งที่ 1
ระยะทาง 1.292 กม. และช่ว งที่ 2 ระยะทาง
0.258 กม.
2.2) กิจ กรรมก่อสร้างถนนลาดยาง สาย ทช.
3003-สนง.ป่ า ชายเลน ตาบลละงู อ าเภอละงู
จังหวัดสตูล ช่วงที่ 1 ระยะทาง 0.550 กม. และ
ช่วงที่ 2 ระยะทาง 4.100 กม.

3
4

งบประมำณ
หน่วยงำน
ผลควำมก้ำวหน้ำ/เบิกจ่ำย
(บำท)
รับผิดชอบ/ผู้รับจ้ำง
49,775,000 แขวงทำงหลวง
เงิ น เหลื อ จากก่ อ หนี้ เป็ น เงิ น
ชนบทสตูล
340,300 บาท
ผู้รับจ้าง หจก.สุชาบดี
4,785,000 ก่อสร้าง

20,150,000 ผู้รับจ้าง หจก.สตูลทวีทรัพย์

2.3) กิจกรรมปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต สาย สต.ถ.1-0016 บ้านผัง 6–บ้าน
ผังปาล์ม 5 อาเภอมะนัง จังหวัดสตูล ระยะทาง
2.630 กิโลเมตร

8,110,000 ผู้รับจ้าง หจก.เกียรติเจริญ
ชัยการโยธา

2.4) กิจกรรมปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติ
กคอนกรี ต สาย สต.ถ.1-0001 บ้ า นท่ า แพ –
บ้ า นปลัก ใหญ่ ใจดี ตาบลท่า แพ อ าเภอท่าแพ
จังหวัดสตูล ช่วงที่ 1 ระยะทาง 1.894 กม. และ
ช่วงที่ 2 ระยะทาง 0.856 กม.
2.5) กิจกรรมปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต สาย สต.ถ.1-0069 บ้านทุ่งสายเหรี
ยง–บ้านปากบาง อาเภอควนโดน จังหวัดสตูล
กว้าง 6.00 ม. ระยะทาง 3.178 กิโลเมตร

8,130,000 ผู้รับจ้าง หจก.เกียรติเจริญ
ชัยการโยธา

โครงกำรสนั บ สนุ น โรงอบแห้ ง
พลั ง งำนแสงอำทิ ต ย์ ส ำหรั บ
วิสำหกิจชุมชน
โครงกำรปรับปรุงผิวจรำจร ถนน
คอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก อ ำเภอควน
โดน
4.1) กิจกรรมปรับปรุงผิวจราจรถนน คอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทอนแพะ ขนาดกว้า ง 4 เมตร
ยาว 450 เมตร หนา 0.15 เมตร และสายเหมือง
ชลประทานขนาดกว้ า ง 4 เมตร ยาว 3,800
เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจร รวมไม่
น้อยกว่า 17,000 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก
กว้างเฉลี่ย ข้างละ 0.15 เมตร พร้อมเกลี่ยแต่ง
เรียบ

8,600,000 ผู้รับจ้าง หจก.เกียรติเจริญ
ชัยการโยธา

430,000

สนง.พลังงำนจังหวัดสตูล
ผู้รับจ้ำง หจก.สำครินทร์
โปร

-ลงนามในสัญญาวันที่เริ่มต้น 6/ก.พ./62
สิ้นสุดวันที่ 17/พ.ค./62(100 วัน/ 4 งวด)
- เงินเหลือจ่าย 50,300
-เบิ ก จ่ า ยล่วงหน้า 15% เป็ นเงิน 710,205
บาท
-ลงนามในสัญญาวันที่เริ่มต้น 6/ก.พ./62
สิ้นสุดวันที่ 5/ส.ค./62(180 วัน/ 5 งวด)
-เงินเหลือจ่าย 194,000 บาท
-เบิกจ่ายล่วงหน้า 15% เป็นเงิน 2,993,400
บาท
-ลงนามในสัญญาวันที่เริ่มต้น 6/ก.พ./62
สิ้นสุดวันที่ 6/มิ.ย./62(120 วัน/ 4 งวด)
-เงินเหลือจ่าย 30,000
-เบิกจ่ายล่วงหน้า 15% เป็นเงิน 1,212,000
บาท
-ลงนามในสัญญาวันที่เริ่มต้น 31/ม.ค./62
สิ้นสุดวันที่ 31/พ.ค./62(120 วัน/ 4 งวด)
-เงินเหลือจ่าย 60,000 บาท
-เบิกจ่ายล่วงหน้า 15% เป็นเงิน 1,210,500
บาท
-ลงนามในสัญญาวันที่เริ่มต้น 31/ม.ค./62
สิ้นสุดวันที่ 31/พ.ค./62(120 วัน/ 4 งวด)
-เงินเหลือจ่าย 6,000 บาท

-ลงนามสัญญาแล้ว เริ่มวันที่ 7/ม.ค./62
สิ้นสุดวันที่ 7/เม.ย./62(90 วัน)
-เงินเหลือจ่ายจากก่อหนี้ผูกพัน 26,000 บาท

17,512,800 อำเภอควนโดน
12,337,100 หจก.เกียรติเจริญชัย

-ลงนามสัญญาวันที่ 20/ก.พ./62 สิ้นสุด 20/
มิ.ย./62(120 วัน)
-เงินเหลือจ่าย 2,020,200.-

ที่

5

ชื่อโครงกำร/ผู้รับผิดชอบโครงกำร

5,175,700 หจก.หนุ่ยก่อสร้าง

โครงกำรก่ อ สร้ ำ งถนนคอนกรี ต
สำยสะพำนห้วยตีนเป็ด

4,735,200 อำเภอควนโดน

โครงกำรพั ฒ นำสิ่ ง อ ำนวยควำม
สะดวกอุ ท ยำนแห่ ง ชำติ ห มู่ เ กำะ
เภตรำ
6.1) กิจ กรรมก่อ สร้า งสิ่งอานวยความสะดวก
บริเวณที่ทาการอุทยานแห่งชาติ
6.2) กิจกรรมก่อสร้างสิ่งอานวยความสะดวก
บริเวณเกาะเขาใหญ่
6.3) กิจกรรมปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคเกาะ
ลิดี

7

โครงกำรก่ อ สร้ ำ งคู ร ะบำยน้ ำ
คอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก เพื่ อ แก้ ไ ข
ปัญหำน้ำท่วมขัง
7.1) กิ จ กรรมก่ อ สร้ า งคู ร ะบายน้ า คอนกรี ต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 1,139
เมตร ลึก 0.40 เมตร

ที่
1
2
3

หน่วยงำน
รับผิดชอบ/ผู้รับจ้ำง

4.2) กิจกรรมปรับปรุงผิวจราจรถนน คอนกรีต
เสริมเหล็ก สายประตูวังพะเนียตโคกม่วง หมู่ที่
1 เชื่อมหมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,570
เมตร หนา 0.15เมตร

5.1) กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตสายสะพาน
ห้ ว ยตี น เป็ ด กว้ า ง 5.00 ม. ยาว 1,670 เมตร
หรื อ พื้ น ผิ ว จราจรไม่ น้ อ ยกว่ า 8,350 ตาราง
เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้า งเฉลี่ยข้า งละ 0.15
เมตร ตามแปลนแผนผังขององค์การบริหารส่วน
ตาบลควนโดนกาหนด

6

งบประมำณ
(บำท)

4,735,200 หจก.เกียรติเจริญการ

โยธา

ผลควำมก้ำวหน้ำ/เบิกจ่ำย
-ลงนามในสัญญาวันที่ 24/ม.ค./62
สิ้นสุดวันที่ 24/เม.ย./62 (90 วัน)

-ลงนามในสัญญาวันที่ 24/ม.ค./62
สิ้นสุดวันที่ 24/เม.ย./62 (90 วัน)

8,476,800 อุทยำนแห่งชำติหมู่
เกำะเภตรำ
2,951,000

-ลงนามในสัญ ญาเริ่ม 28/ก.พ./62 สิ้นสุด
วันที่ 12/ส.ค./62 (165 วัน)
-เงินเหลือจ่าย 800 บาท

4,049,000
1,476,800

1,955,000 อำเภอควนโดน
1,955,000

-ลงนามในสัญ ญาเริ่ม 28/ก.พ./62 สิ้นสุด
วันที่ 28/มิ.ย./62 (120 วัน)

(2)งบดำเนินงำน จำนวน 13 โครงกำร จำนวนเงิน 31,423,000 บำท ผลกำรเบิก 9,767,567.56 บำท
โครงกำร
งบประมำณ(บำท)
ผู้รับผิดชอบ
ผลเบิกจ่ำย(บำท)
โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน
2,582,700 สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
79,700
สู่ SMEs
สตูล
โครงการสร้างโอกาสและชีวิตใหม่
1,344,400 สนง.พั ฒ นาสั ง คมและ
1,278,550
แก่คนสตูล
ความมั่ น คงของมนุ ษ ย์
สตูล
โครงการสตูลสันติสุข
1,272,000 ที่ทาการปกครองจังหวัด
838,000
สตูล(ป้องกันจังหวัด)

ที่
โครงกำร
งบประมำณ(บำท)
ผู้รับผิดชอบ
4 โครงการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการ
4,155,100 ศู น ย์ อ านวยการป้ อ งกั น
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
และปราบปรามยาเสพ
ติดจังหวัดสตูล
5 โครงการชาวสตู ล เทิ ด ทู น สถาบั น
213,300 สานักงานจังหวัดสตูล
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
6 โครงการอนุ รั กษ์พัน ธุกรรมพืชอัน
244,800 สานักงานจังหวัดสตูล
เนื่องมาจากพระราชดาริฯ
7 โครงการพัฒ นาศักยภาพการผลิต
2,857,700 สนง.เกษตร จ.สตูล
และเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรจังหวัด
สตูล
8 โครงการปลูกจิตสานึกรักษ์เกษตร
1,595,200 สนง.เกษตรและสหกรณ์
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน
จ.สตูล
และชุมชน
9 โครงการอุทยานธรณี(Satun
4,613,700 สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ
Geopark) สู่ อุทยานธรณีโลก
และสิ่งแวดล้อม จ.สตูล
(Global Geopark)
9.1 รายการค่าจ้างเหมาบริหารประชาสัมพันธ์
เป็นเงิน 613,700 บาท
9.2 กิจกรรมจ้างที่ปรึกษาวิจัยเพื่อศึกษาหิน
สาหร่ายฯ เป็นเงิน 3,000,000 บาท

สนจ.สต.

9.3 กิจกรรมฝึกอบรมสัมมนามัคคุเทศ และ
ค่ายศูนย์เรียนรู้ เป็นเงิน 500,000 บาท
9.4 กิจกรรมค่ายห้องเรียนอุทยานธรณีให้กับ
เยาวชนในเขตพื้นที่อุทยานธรณีสตูล เป็นเงิน
500,000 บาท

ทสจ.

10 โครงการพัฒนาบุคลากรมี
มาตรฐานสากลเพื่อการท่องเที่ยว
จังหวัดสตูล
11 โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านการ
ท่องเที่ยวนานาชาติ
11.1) กิจกรรมวิ่งย้อนรอยประวัติศาสตร์เกาะ
ตะรุเตา เป็นเงิน 480,000
11.2) กิจกรรมงานจาปาดะของดีเมืองสตูลและ
ส่งเสริมการปลูกจาปาดะพันธ์
เป็นเงิน 552,000 บาท
11.3) กิจกรรมการแข่งขันวอลเลย์บอล
ชายหาด เป็นเงิน 796,600.-

ทสจ.

ผลเบิกจ่ำย(บำท)
596,350
142,903
149,600
899,100
690,533
0
-ขอตัวเจ้าหน้าที่เพือ่ แต่งตั้งคาสั่ง
คณะกรรมการร่าง TOR แล้ว
-อนุมัติโครงการแล้ว แต่ไม่ได้ขอ
อนุมัติดาเนินการแต่อย่างใด
-อนุมัติโครงการแล้ว แต่ไม่ได้ขอ
อนุมัติดาเนินการแต่อย่างใด

ทสจ.

700,000 สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา
จ.สตูล

297,450

1,828,600 สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา
จ.สตูล

413,000

ที่
โครงกำร
งบประมำณ(บำท)
ผู้รับผิดชอบ
12 โครงการพัฒนาชุมชนเตรียมความ
997,100 สนง.ป้องกันและบรรเทา
พร้อมรับภัยพิบัติ สร้างความเชื่อมั่น
สาธารณภัยจังหวัดสตูล
ให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว
13 ค่ า ใช้ จ่ า ยในการบริ ห ารงานแบบ
8,000,000 สานักงานจังหวัด
บูรณาการ

ผลเบิกจ่ำย(บำท)
918,389.30
3,463,992.26

ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2562
2.2 จังหวัดสตูลได้รายงานผลการดาเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณฯ ตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีของจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน ให้กระทรวงมหาดไทย ตามแบบ
รายงานการตรวจติ ด ตามประเมิ น ผลการด าเนิ น การตามมาตรา 34 แห่ ง ประราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยการ
บริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่
1/2562 จังหวัดสตูลนี้ให้กระทรวงมหาดไทยตารมระยะเวลาที่กาหนดเรียบร้อยแล้ว
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดาเนินการ
- การดาเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประจาฯ ในช่วงไตรมาสที่ 1 – 2 เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมประชุมสัมมนาฯ ไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณฯ ที่วางไว้ โดยจังหวัด
สตูลกาหนดแนวทางแก้ปัญหา คือการปรั บแผนการทางานฯ เช่น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุมสัมมนาฯ
ให้ดาเนินการ และเบิกจ่ายงบประมาณฯ ให้แล้วเสร็จให้มากที่สุด และต้องแล้วเสร็จทุกโครงการฯ ภายในเดือน
มิถุนายน 2563 สิ้นไตรมาสที่ 3)
- แผนงาน/โครงการที่สาคัญตามประเด็นยุทธศาสตร์ในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 เช่ น โครงการอุ ท ยานธรณี ส ตู ล (Satun Geopark) สู่ อุ ท ยานธรณี โ ลก (Global Geopark)
โครงการพัฒนาบุคลากรมีมาตรฐานสากลเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านการ
ท่องเที่ยวนานาชาติ
โครงการพัฒนาอานวยความปลอดภัยและปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตรายเพื่อยกระดับยุทธศาสตร์การ
ท่องเที่ยว โครงการพัฒนาเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวชุมชน โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่า
สินค้าเกษตรจังหวัดสตูล จังหวัดสตูลมีแนวทางการแก้ไขปัญหา คือ การกากับ และเร่งทางานของหน่วยงานฯ
อย่างใกล้ชิด และมอบหมายเจ้าหน้าที่ของสานักงานคลังจังหวัด / สานักงานจังหวัด รับผิดชอบการทางาน เป็น
รายหน่วยงาน
- ในส่วนของงบลงทุนโครงการฯ มีปัญหาความพร้อมของแบบรูปรายการ ปร.4 / ปร.5 และ
ราคากลาง และบางโครงการฯ มีการจัดซื้อจัดจ้างหลายครั้ง เนื่องจากผู้รับจ้างขาดคุณสมบัติ ไม่ยื่นเสนอราคา
/ มีผู้เสนอราคาเดียว / ไม่มาลงนามในสัญญาจ้างตามกาหนด / มีการปรับรูปแบบรายการ และ TOR ให้

สอดคล้องกับพื้นที่และวัตถุประสงค์การใช้งาน เนื่องจากไม่มีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดาเนินการ เป็นต้น ส่งผลให้
การดาเนินงาน และการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่วางไว้
แนวทางการแก้ปัญหา : จังหวัดสตูลได้มอบหมายให้สานักงานโยธาธิ การและผังเมืองจังหวัด
สตูล เป็นหน่วยงานที่ตรวจสอบ และให้คาปรึกษาเกี่ยวกับรูปแบบรายการ และราคากลาง เป็นต้น
ข้อเสนอแนะเชิงพื้นที่
- การให้ความสาคัญกับการติดตามผลสัมฤทธิ์จาการปฏิบัติงาน การโอนทรัพย์สิน และการ
ดูแลบารุงรักษาเมื่อโครงการดาเนินการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า และยั่งยืนของโครงการฯ
- การพัฒนาความรู้ และทักษะของบุคลากร ด้านช่าง ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับแบบ
รูปรายการ ปร.4 /ปร.5 และราคากลาง ตลอดจนเจ้าหน้าที่พัสดุเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามพระบัญญัติการ
จัดว้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ให้ทักษะ และความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานให้
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- การพัฒนาทักษาและองค์แระกอบความรู้ในสหวิทยาการสมัยใหม่ เพื่อรองรับการทางาน
ภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น ข้าราชการที่มาบรรจุใหม่ / ข้าราชการที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิ บัติ
หน้าที่เกี่ยงกับแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้อง
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (ข้อเสนอ/ความเห็นของจังหวัดที่ต้องการให้กระทรวงมหาดไทยผลักดันแก้ไขใน
ระดับนโยบาย)
- ไม่มี
มาตรการเร่งรัดการดาเนินโครงการและการเบิกจ่าย
(1) จังหวัดสตูลได้ให้ความสาคัญกับการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณฯ เป็นวาระสาคัญของ
จังหวัด เพื่อให้การทางานเป็นไปตามเป้าหมายชองมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณที่รัฐบาล
กาหนด เพื่อให้การทางานเป็นไปตามหลักในการทางาน (Area-base Development Approach)
(2) การแต่งตั้งคณะกรรมการฯ และคณะทางานกากับ และติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
ของจังหวัด ตามคาสั่งจังหวัดสตูลที่ 3148/2561 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2561 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด
สตูล เป็นประธานฯ ลงพื้นที่ติดตามโครงการ และจัดประชุ มเร่งรัดการทางาน เป็นแระจาทุกเดือน เพื่อแก้ไข
ปัญหา และอุปสรรคในการทางานฯ ตลอดจนการรายงานผลความคืบหน้าในการดาเนินงานในที่ประชุม
คณะกรรมการจังหวัด/หัวหน้าส่วนราชการ เป็นประจาทุกเดือน และการประชุมคณะกรรมการบริหารจังหวัด
แบบบูรณาการจังหวัดสตูล (ก.บ.จ.)

(3) การจั ดตั้งศูน ย์ ให้คาปรึกษา และให้ คาแนะนาในการปฏิบัติงานฯ ให้ กับหน่ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง โดยบูรณาการความร่วมมือของสานักงานคลังจังหวัดสตูล สานักงานจังหวัดสตูล หน่วยงานตรวจสอบ
ภายในจังหวัดสตูล และสานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล
ปัญหา/อุปสรรค
- การดาเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประจาในช่วงไตรมาสที่ 1 -2 เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม ประชุมสัมมนาฯ ไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณฯ โดยจังหวัดสตูล
แนวทางแก้ ไ ขปั ญ หา คื อ การปรั บ แผนการท างานฯ เช่ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการฝึ ก อบรม ประชุ ม สั ม มนาฯ
ให้ดาเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณฯ ให้แล้วเสร็จให้มากที่สุด และต้องแล้วเสร็จทุกโครงการฯ ภายในเดือน
พฤษภาคม 2562
- แผนงาน/โครงการที่สาคัญตามประเด็นยุทธศาสตร์ในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 เช่ น โครงการอุ ท ยานธรณี ส ตู ล (Satun Geopark) สู่ อุ ท ยานธรณี โ ลก (Global Geopark)
โครงการพัฒนาบุคลากรมีมาตรฐานสากลเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านการ
ท่องเที่ยวนานาชาติ โครงการพัฒนาอานวยความปลอดภัยและปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตรายเพื่อยกระดับ
ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว โครงการพัฒนาเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวชุมชน โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิต
และเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรจังหวัดสตูล จังหวัดสตูลมีแนวทางการแก้ไขปัญหา คือ การกากับ และเร่งทางาน
ของหน่ ว ยงานฯ อย่ า งใกล้ ชิ ด และมอบหมายเจ้ า หน้ า ที่ ข องส านั ก งานคลั ง จั ง หวั ด / ส านั ก งานจั ง หวั ด
รับผิดชอบการทางาน เป็นรายหน่วยงาน
- ในส่วนของบลงทุนบางโครงการฯ มีปัญหาความพร้อมของรูปแบบรายการ ปร.4/ปร.5
และราคากลาง และบางโครงการฯ มีการจัดซ้อจัดจ้างหลายครั้ง เนื่องจาก ผู้เสนอราคาต่าสุดฯ ของโครงการ
ไม่มีลงนาในสัญญาจ้างฯ เป็นต้น จังหวัดสตูลได้มีแนวทางการแก้ปัญหา คือ มอบหมายให้สานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดสตูล เป็นหน่วยงานที่ตรวจสอบ และให้คาปรึกษาเกี่ยวกับแบบรูปรายการประมาณการ
ราคา และราคากลาง

เอกสารประกอบ

คาสั่งคณะทางานติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 2561 และ 2562

ประมวลภาพการติดตามโครงการฯ
โครงกำรพัฒนำอำนวยควำมปลอดภัยและปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตรำยเพื่อยกระดับยุทธศำสตร์กำร
ท่องเที่ยว
กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สายสต.3007 แยกทางหลวงหมายเลข416-บ้านสะพานวา อาเภอละงู ,ทุ่งหว้า
จังหวัดสตูล

กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สายสต.3011 แยกทางหลวงหมายเลข416-น้าตกวังสายทอง-น้าตกวังสายธาร
อาเภอทุ่งหว้า, ละงู จังหวัดสตูล

โครงกำรสนับสนุนโรงอบแห้งพลังงำนแสงอำทิตย์ สำหรับวิสำหกิจชุมชน

ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ประจาเดือนพฤษภาคม 2562


ผู้ให้ข้อมูล

: หัวหน้าสานักงานจังหวัดสตูล

ประเด็นการตรวจติดตามและประเมินผล
๑. การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ไตรมาสที่ 2)
๑.๑ ผลการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ข องจั ง หวั ด ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเป็นอย่างไร เป็นไปตามเป้าหมาย
หรือไม่ อย่างไร(สรุปเป็นรายเดือน และรายไตรมาส (ข้อมูล ณ วันที่ 5 มีนาคม 2558)
จังหวัดสตูล ได้รับการจั ดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด จานวน
27 โครงการ งบประมาณ 191,728,200 บาท
 งบดาเนินงาน(งบประจา) 13 โครงการ จานวนเงิน 31,423,000 บาท
 งบลงทุน

14 โครงการ จานวนเงิน 160,305,200 บาท

- ดาเนินการแล้วเสร็จ
- อยู่ระหว่างดาเนินการ

3 โครงการ 1 กิจกรรม
24 โครงการ

- เบิกจ่ายแล้ว

52,400,200.39 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.08

- เงินเหลือจ่าย

-

๑.๒ ผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ แยกเป็นไตรมาส ดังนี้
งบรายจ่าย
ภาพรวม
รายจ่ายประจา
รายจ่ายลงทุน
๑.3
งบรายจ่าย

การเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562(ไม่รวมงบกลาง)
รวม
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
191.7262
42.5386
84.6542
31.4230
10.5919
15.2100
160.3052
31.9467
69.4442
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ แยกเป็นรายเดือน ดังนี้

เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562(ไม่รวมงบกลาง)
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ต.ค.
0.3672
4.3864

พ.ย.
ธ.ค.
4.3864 37.7850
3.5174 6.7073

ภาพรวม
ร า ย จ่ า ย
ประจา
ร า ย จ่ า ย 37.7850 31.0777 31.9467
ลงทุน

ม.ค.

ก.พ.
42.5386
10.5919
31.9467

มิ.ย.

เม.ย.

พ.ค.
84.6542
15.2100
69.4442

3. การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
จังหวัด/กลุ่มจังหวัดมีการเสนอขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 ต่อ ก.บ.จ./ก.บ.ก. และ ก.น.จ. ซึ่งหน่วยดาเนินการแจ้งยกเลิ ก
กิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ป่า เขา และประวัติศาสตร์ จานวน 2 กิจกรรม ทั้ งสิ้น
19,131,500 บาท ดังนี้
- กิ จ กรรมพั ฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วอุ ท ยานแห่ ง ชาติ ห มู่ เ กาะเภตรา งบประมาณ
15,631,500 บาท (หน่วยดาเนินการ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา)
- กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์จุดชมวิวปากบารา งบประมาณ 3,500,000 บาท (หน่วย
ดาเนินการ อาเภอละงู)
- เปลี่ยนแปลงเป็นโครงการสารองตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดสตูล
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จานวน 5 โครงการ งบประมาณ 19,131,500 บาท

การดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์จังหวัด ประกอบกับการดาเนินงาน
ตามแผนงาน/ โครงการของทุกภาคส่วน จักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนด
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
6. ปัญหาอุปสรรคในการด าเนิน งานที่อาจทาให้การขั บเคลื่อนยุ ทธศาสตร์ จัง หวัด /กลุ่ ม
จังหวัด ไม่บรรลุเป้าหมายเท่าที่ควร
- ไม่มี -



มิ.ย.

ระบบติดตามประเมินผลแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
สรุปข้อมูลแยกตามแหล่งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2555 – 2562
*****************

เลือกดูข้อมูลตามแหล่งงบประมาณ และเลือกปีงบประมาณ

เลือกภาคใต้ฝังอันดามัน

เลือกจังหวัดสตูล

ระบบแสดงรายการโครงการทั้งหมดของปีงบประมาณ 2562 ➢ กดเลือกดูรายละเอียดและรายงาน

ตัวอย่าง หน้าจอแสดงรายละเอียดของโครงการสร้างโอกาสและชีวิตใหม่แก่คนสตูล

ตัวอย่าง หน้าจอแสดงรายงานสรุปผลการดาเนินงานของโครงการสร้างโอกาสและชีวิตใหม่แก่คนสตูล

ตัวอย่าง หน้าจอแสดงรายละเอียดของโครงการพัฒนาชุมชนเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติ
สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว

รายงานการประชุม กบจ.

รายงานประชุมประจาเดือน

แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
มาตรา 58 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณา
จังหวัดสตูล (ข้อมูล ณ วันที่ 5 มีนาคม 2562)

ที่

(1)
โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการอุทยานธรณีสตูล (Satun
Geopark) สู่ อุทยานธรณีโลก
(Global Geopark)

(2)
งบดาเนินงาน/
งบรายจ่ายอื่น
(บาท)

(4) = (2)+(3)
รวมงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร
(ตาม พรบ.)

(3)
งบลงทุน
(บาท)

4,613,700

-

-

(6) กรณีงบดาเนินงาน/งบ
รายจ่ายอื่นยังไม่เบิกจ่าย
(5)
ผลการเบิกจ่าย

(7) กรณีงบลงทุน (ลงงบฯ ข้อมูลเฉพาะรายการทีย่ ังไม่ก่อหนี้/หากก่อหนีแ้ ล้วให้ระบุ
คาว่า"ก่อหนีแ้ ล้ว"ในข้อ (7.3)

(6.1)
(6.2)
(7.1)
คาดว่าจะ
ปัญหา
จานวน
เบิกจ่าย(ระบุ
(ระบหมายเลข) (รายการ)
เดือน)

(7.2)
วงเงิน

(7.3)
(7.4)
คาดว่าก่อหนี้
ปัญหา
(ระบุเดือน
(ระบุหมายเลข)
เป็นตัวเลข)
5

(7.5)
*โปรดระบุเหตุผลเพิ่มเติมตาม
ปัญหาข้อ (7.4)*

(8) กรณีโครงการ/กิจกรรมอยู่ระหว่างดาเนินการ ระบุแผนการเบิกจ่าย (บาท)

ม.ค. 62

มี.ค.62

มิ.ย.62

ก.ย.62

0

613,700

1,000,000

3,000,000

4,613,700

0

3,000,000

0

3

0

1.1 กิจกรรมการบริหารจัดการอุทยาน
ธรณีสตูล
1.2 กิจกรรมประชาสัมพันธ์อุทยาน
ธรณีสตูล

3,000,000
613,700

-

613,700

0

3

0

1.3 กิจกรรมค่าย “ห้องเรียนอุทยาน
ธรณี” ให้กับเยาวชนในเขตพื้นที่อุทยาน
ธรณีสตูล
1.4 กิจกรรมฝึกอบรมและพัฒนา
ศักยภาพมัคคุเทศก์อุทยานธรณีสตูล

500,000

-

500,000

0

3

0

500,000

500,000

-

500,000

0

3

0

500,000

2 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนือ่ งมาจากพระราชดาริฯ
2.1 กิจกรรมรวบรวม/ส่งเสริมการปลูก/
เพาะพันธุ์จาปาดะ พืชท้องถิ่นของ
จังหวัดสตูล

244,800

-

110,000

-

110,000

110,000

-

110,000

2.2 กิจกรรมสนับสนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมสนองพระราชดาริ
อพ.สธ. ในงานสารวจและจัดทาฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น

39,600

-

39,600

39,600

-

39,600

2.3 กิจกรรมขับเคลื่อนและสนับสนุน
การดาเนินงานสวนพฤกษาศาสตร์
โรงเรียน

95,200

-

95,200

0

3

0

95,200

0

0

244,800

149,600

149,600

613,700

95,200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7,000,000

0

-

7,000,000

7,000,000

0

3.1 กิจกรรมขุดสระน้าผิวดิน กว้าง 40
เมตร ยาว 160 เมตร ลึกเฉลี่ย 5 เมตร
3.2 กิจกรรมก่อสร้างระบบผลิต
น้าประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาด
ใหญ่พร้อมระบบจ่ายน้าระยะทาง
2,000
3.3
กิจเมตร
กรรมขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง

-

1,580,000

1,580,000

0

4

1

1,580,000

ก.พ.

ปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการ

1,580,000

-

5,020,000

5,020,000

0

4

1

5,020,000

กพ.

ปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการ

5,020,000

1,272,000
1,272,000

400,000
-

400,000
1,272,000
1,272,000

0
823,000
823,000

4

1

400,000

กพ.

ปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการ

2,582,700

-

2,582,700

520,000
3

520,000
79,700

2,582,700

-

2,582,700

79,700

700,000

-

700,000

0

3

0

0

752,000

400,000
0

752,000

0

0

2,503,000

79,700
0

0

3,000,000

3 โครงการขุดสระเก็บน้า และขยายเขต
ประปา แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน

4 โครงการสตูลสันติสุข
4.1 กิจกรรมฝึกอบรมจัดตั้ง/ทบทวนชุด
รักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)
5 โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน สู่
SMEs
5.1 กิจกรรมยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน สู่
SMEs
6 โครงการพัฒนาบุคลากรมี
มาตรฐานสากลเพื่อการท่องเที่ยว
จังหวัดสตูล

หลัง ก.ย.62

(9)
เงินเหลือจ่าย
กรณีโครงการ
เสร็จสิ้นแล้ว
(บาท)

0
0
0

2,503,000
350,000

350,000

0

0

(10)
หมายเหตุ

(1)
โครงการ/กิจกรรม

(2)
งบดาเนินงาน/
งบรายจ่ายอื่น
(บาท)

(4) = (2)+(3)
รวมงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร
(ตาม พรบ.)

(3)
งบลงทุน
(บาท)

(6) กรณีงบดาเนินงาน/งบ
รายจ่ายอื่นยังไม่เบิกจ่าย
(5)
ผลการเบิกจ่าย

(7) กรณีงบลงทุน (ลงงบฯ ข้อมูลเฉพาะรายการทีย่ ังไม่ก่อหนี้/หากก่อหนีแ้ ล้วให้ระบุ
คาว่า"ก่อหนีแ้ ล้ว"ในข้อ (7.3)

6.1 กิจกรรมพัฒนาและสร้างหลักสูตร
เพื่อการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
มุ่งเน้นการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เสริมสร้างเอกลักษณ์และสร้างการ
จัดการทรัพยากรท่องเที่ยวของท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน

350,000

-

350,000

(6.1)
(6.2)
(7.1)
คาดว่าจะ
ปัญหา
จานวน
เบิกจ่าย(ระบุ
(ระบหมายเลข) (รายการ)
เดือน)
4
0

6.2 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านภาษา
เพื่อการท่องเที่ยว
7 โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านการ
ท่องเที่ยวนานาชาติ
7.1 กิจกรรมวิ่งย้อนรอยประวัติศาสตร์
เกาะตะรุเตา
7.2 กิจกรรมงานจาปาดะของดีเมือง
สตูลและส่งเสริมการปลูกจาปาดะพันธ์
7.3 กิจกรรมการแข่งขันวอลเลย์บอล
ชายหาด
8 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
8.1 กิจกรรรมณรงค์ประชาสัมพันธ์
สร้างจิตสานึกเพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

350,000

-

350,000

0

1,032,000

-

1,032,000

0

480,000

-

480,000

0

3

480,000

552,000

-

552,000

0

4

552,000

796,600

0

4

796,600

ที่

8.2 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
8.3 กิจกรรมค่ายเตรียมพร้อม TO BE
NUMBER ONE
8.4 กิจกรรมการแข่งขันประกวด TO BE
NUMBER ONE
9 โครงการพัฒนาชุมชนเตรียมความ
พร้อมรับภัยพิบัติ สร้างความเชื่อมั่น
ให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว
9.1 กิจกรรมฝึกอบรมชุมชนเข้มแข็ง
พร้อมรับมือภัยพิบัติ
9.2 กิจกรรมฝึกอบรมการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยทางน้าเบื้องต้น
10 โครงการชาวสตูลเทิดทูนสถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์
10.1 กิจกรรมชาวสตูลเทิดทูนสถาบัน
ชาติ
พระมหากษั
ตริย์
11 ศาสนา
โครงการพั
ฒนาอานวยความปลอดภั
ย
และปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยง
อันตรายเพื่อยกระดับยุทธศาสตร์การ
ท่11.1
องเทีกิ่ยจวกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง

796,600

-

(7.2)
วงเงิน

(7.3)
(7.4)
คาดว่าก่อหนี้
ปัญหา
(ระบุเดือน
(ระบุหมายเลข)
เป็นตัวเลข)

(8) กรณีโครงการ/กิจกรรมอยู่ระหว่างดาเนินการ ระบุแผนการเบิกจ่าย (บาท)

(7.5)
*โปรดระบุเหตุผลเพิ่มเติมตาม
ปัญหาข้อ (7.4)*

ม.ค. 62

มี.ค.62

มิ.ย.62

4

350,000
0

558,350

0

631,000

1,032,000

2,965,750

0

0

รายการใหม่โอน
เปลี่ยนแปลง
0

0

0

0

0

0

0

0

29,561,530

0

101,470

-

4,155,100

558,350

90,000

-

90,000

0

5

541,000
1,401,000

-

541,000
1,401,000

0
386,850

6
4

386,850

1,014,150

2,123,100

-

2,123,100

171,500

4

171,500

1,951,600

997,100

-

997,100

595,199

671,900

-

671,900

595,199

3

325,200

-

325,200

-

3

213,300

-

213,300

142,903

213,300

142,903

-

หลัง ก.ย.62

90,000

541,000

738,102

401,901

595,199

76,701
325,200

5

142,903

70,397

142,903

70,397

0

0

-

29,663,000

29,663,000

2,563,950

-

17,170,000

17,170,000

2,563,950

2

ก่อหนีแ้ ล้ว

-

17,103,250

66,750

-

12,493,000

12,493,000

0

3

ก่อหนีแ้ ล้ว

-

12,458,280

34,720

สายสต.3011 แยกทางหลวงหมายเลข
416-น้าตกวังสายทอง-น้าตกวังสายธาร
อาเภอทุ่งหว้า, ละงู จังหวัดสตูล
11.2 กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง
สายสต.3007 แยกทางหลวงหมายเลข
416-บ้านสะพานวา อาเภอละงู ,ทุ่งหว้า
จังหวัดสตูล

(10)
หมายเหตุ

350,000

4,155,100

213,300

ก.ย.62

(9)
เงินเหลือจ่าย
กรณีโครงการ
เสร็จสิ้นแล้ว
(บาท)

ที่

(1)
โครงการ/กิจกรรม

12 โครงการพัฒนาเส้นทางเข้าสู่แหล่ง
ท่องเที่ยวชุมชน
12.1 กิจกรรมปรับปรุงถนนลาดยาง
เเอสฟัลติกคอนกรีต สายซอยริมเขาบ้านโต๊ะ
ยูด๊ะ ตาบลฉลุง อาเภอเมืองสตูล จังหวัด
สตูล ช่วงที่1 ระยะทาง 1.292 กิโลเมตร
เเละช่วงที่2 ระยะทาง 0.258 กิโลเมตร
12.2 กิจกรรมก่อสร้างถนนลาดยาง
สายทช.3003-สานักงานป่าชายเลน
ตาบลละงู อาเภอละงู จังหวัดสตูล
ช่วงที่1 ระยะทาง 0.550 กิโลเมตร
เเละช่วงที่2 ระยะทาง 4.100 กิโลเมตร
12.3 กิจกรรมปรับปรุงถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต สายสต.ถ.1-0016
บ้านผัง 6-บ้านผังปาล์ม5 อาเภอมะนัง
ตาบลปาล์มพัฒนา จังหวัดสตูล
ระยะทาง
2.630 กิโลเมตร
12.4 กิจกรรมปรับปรุงถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต สายสต.ถ.1-0001
บ้านท่าแพ-บ้านปลักใหญ่ใจดีตาบลท่า
แพ
อาเภอท่าแพ จังหวัดสตูล ช่วงที่1
ระยะทาง 1.894 กิโลเมตร เเละช่วงที่2
ระยะทาง 0.856 กิโลเมตร
12.5 กิจกรรมปรับปรุงถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต สายสต.ถ1-0069
บ้านทุ่งสายเหรียง-บ้านปากบาง ตาบล
ย่านซื่อ อาเภอควนโดน จังหวัดสตูล
กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 3.178
กิโลเมตร
13 โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและ
เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรจังหวัดสตูล
13.1 กิจกรรมโซนนิ่งยางพารา
13.2 กิจกรรมส่งเสริมการสร้างรายได้
ในสวนยางพาราด้วยการเลี้ยงสัตว์และ
ปลูกไม้ยืนต้นร่วมยาง

(2)
งบดาเนินงาน/
งบรายจ่ายอื่น
(บาท)

-

(4) = (2)+(3)
รวมงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร
(ตาม พรบ.)

(3)
งบลงทุน
(บาท)

(6) กรณีงบดาเนินงาน/งบ
รายจ่ายอื่นยังไม่เบิกจ่าย
(5)
ผลการเบิกจ่าย

(6.1)
(6.2)
(7.1)
คาดว่าจะ
ปัญหา
จานวน
เบิกจ่าย(ระบุ
(ระบหมายเลข) (รายการ)
เดือน)

(7) กรณีงบลงทุน (ลงงบฯ ข้อมูลเฉพาะรายการทีย่ ังไม่ก่อหนี้/หากก่อหนีแ้ ล้วให้ระบุ
คาว่า"ก่อหนีแ้ ล้ว"ในข้อ (7.3)
(7.2)
วงเงิน

(7.3)
(7.4)
คาดว่าก่อหนี้
ปัญหา
(ระบุเดือน
(ระบุหมายเลข)
เป็นตัวเลข)

(7.5)
*โปรดระบุเหตุผลเพิ่มเติมตาม
ปัญหาข้อ (7.4)*

(8) กรณีโครงการ/กิจกรรมอยู่ระหว่างดาเนินการ ระบุแผนการเบิกจ่าย (บาท)

ม.ค. 62

มี.ค.62

มิ.ย.62

ก.ย.62

0

0

49,446,375

0

49,775,000

0

-

4,785,000

4,785,000

0

3

ก่อหนีแ้ ล้ว

-

4,734,741

50,259

-

20,150,000

20,150,000

0

3

ก่อหนีแ้ ล้ว

-

19,959,974

190,026

-

8,110,000

8,110,000

0

3

ก่อหนีแ้ ล้ว

-

8,082,381

27,619

-

8,130,000

8,130,000

0

3

ก่อหนีแ้ ล้ว

-

8,072,971

57,029

-

8,600,000

8,600,000

0

3

ก่อหนีแ้ ล้ว

-

8,596,308

3,692

2,857,700

506,200

2,857,700

-

506,200

385,270

-

944,000
112,100

-

5
4

13.3 กิจกรรมโซนนิ่งปาล์มน้ามัน
13.4 กิจกรรมส่งเสริมการปลูกมะพร้าว
น้าหอมที่หัวไร่ปลายนาและสวนหลังบ้าน

460,500
283,000

-

460,500
283,000

189,000

4
3

189,000

192,000

13.5กิจกรรมบริหารจัดการคุณภาพไม้
ผล กิจกรรมศูนย์รวบรวมผลผลิต
13.6

545,400

-

545,400

317,200

3

317,200

193,270

512,700

-

512,700

-

4

14.1 กิจกรรมปลูกจิตสานึกรักษ์เกษตร
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน
และชุมชน

301,006

49,775,000

944,000
112,100

ผลไม้คุณภาพ
14 โครงการปลูกจิตสานึกรักษ์เกษตร
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน
และชุมชน

หลัง ก.ย.62

(9)
เงินเหลือจ่าย
กรณีโครงการ
เสร็จสิ้นแล้ว
(บาท)

1,595,200

1,538,100

-

-

1,595,200

690,533

1,538,100

690,533

1,000,000

0

1,000,000
122,400

331,130

512,700
570,533

4

966,230

570,533

0

967,567

967,567

0

(10)
หมายเหตุ

ที่

(1)
โครงการ/กิจกรรม

14.2 กิจกรรมติดตามและประเมินผล
ผู้เข้าร่วมโครงการ
15 โครงการสนับสนุนโรงอบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์ สาหรับวิสาหกิจชุมชน
15.1 กิจกรรมก่อสร้างโรงอบแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก
16 โครงการก่อสร้างถนน และท่าเทียบ
เรือประมงพื้นบ้าน หมู่ที่ 4 ตาบลสาคร

(2)
งบดาเนินงาน/
งบรายจ่ายอื่น
(บาท)

(4) = (2)+(3)
รวมงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร
(ตาม พรบ.)

(3)
งบลงทุน
(บาท)

57,100

-

57,100

(6) กรณีงบดาเนินงาน/งบ
รายจ่ายอื่นยังไม่เบิกจ่าย
(5)
ผลการเบิกจ่าย

(6.1)
(6.2)
(7.1)
คาดว่าจะ
ปัญหา
จานวน
เบิกจ่าย(ระบุ
(ระบหมายเลข) (รายการ)
เดือน)
5
0

(7) กรณีงบลงทุน (ลงงบฯ ข้อมูลเฉพาะรายการทีย่ ังไม่ก่อหนี้/หากก่อหนีแ้ ล้วให้ระบุ
คาว่า"ก่อหนีแ้ ล้ว"ในข้อ (7.3)
(7.2)
วงเงิน

(7.3)
(7.4)
คาดว่าก่อหนี้
ปัญหา
(ระบุเดือน
(ระบุหมายเลข)
เป็นตัวเลข)

0

430,000

430,000

0

-

430,000

430,000

0

-

2,505,500

2,505,500

0

กิจกรรมก่อสร้างท่าเทียบเรือประมง
พื้นบ้าน ขนาดกว้าง 6.90 เมตร ยาว
13.5 เมตร สะพานทางเดินขนาดกว้าง
3.60 เมตร ยาว 6.60 เมตร

-

1,886,300

1,886,300

0

0

1,886,300

-

7

กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 200
เมตร

-

619,200

619,200

0

0

619,200

-

7

-

22,000,000
22,000,000

22,000,000
22,000,000

0
0

6

22,000,000

-

6

-

-

มี.ค.62

0

ก่อหนีแ้ ล้ว

ยกเลิกเพื่อดาเนินโครงการใหม่
จานวน 3 โครงการ ซึง่ เบื้องต้น
คณะอนุกรรมการบูรณาฯภาคใต้
เห็นชอบ
1) โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ
การท่องเทีย่ วฯ(ทุน่ ลอย+ห้องน้า)
2,450,000 บาท หน่วยงาน
รับผิดชอบ อ.ทุง่ หว้า
2)โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านการ
ท่องเทีย่ วนานาชาติ(แข่งขัน
วอลเลย์บอลชายหาด) งบฯ

หลัง ก.ย.62

368,000

0

0

0

62,000
2,505,500

0

ขอใช้เงินเหลือ
จ่ายในวงเงิน
3,246,600 บาท

0

0

0

0

เปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการ
สิ่งก่อสร้าง เพื่อตรงตาม พรบ.อนุมัติ
หรือตามงบประมาณใบจัดสรร

22,000,000

0

22,000,000

800

ก่อหนีแ้ ล้ว

2,951,000

0

5

ก่อหนีแ้ ล้ว

4,049,000

0

5

ก่อหนีแ้ ล้ว

1,476,000

800

1,955,000

0

8,476,800

0

-

2,951,000

2,951,000

0

5

-

4,049,000

4,049,000

0

-

1,476,800

1,476,800

0

-

1,955,000

1,955,000

0

กิจกรรมก่อสร้างคูระบายน้า คอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว
1,139 เมตร ลึก 0.40 เมตร

-

1,955,000

1,955,000

0

0

5

(10)
หมายเหตุ

62,000

8,476,000

8,476,800

0

0

0

0

ก่อหนีแ้ ล้ว

1,955,000

1,150,850

193,550

1,344,400

-

1,344,400

1,150,850

527,600

-

527,600

527,600

3

527,600

816,800

-

816,800

623,250

3

623,250

193,550

14,751,500

0

0

0

14,751,500

ก.ย.62

2,505,500

0

-

-

มิ.ย.62

368,000
0

18 โครงการพัฒนาสิ่งอานวยความ
สะดวกอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา
กิจกรรมก่อสร้างสิ่งอานวยความสะดวก
บริเวณที่ทาการอุทยานแห่งชาติ
กิจกรรมก่อสร้างสิ่งอานวยความสะดวก
บริเวณเกาะเขาใหญ่
กิจกรรมปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
เกาะลิดี
19 โครงการก่อสร้างคูระบายน้า คอนกรีต
เสริมเหล็ก เพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วมขัง

20 โครงการสร้างโอกาสและชีวิตใหม่แก่
คนสตูล
กิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อม
เพื่อการเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างมีคุณภาพ
กิจกรรมโครงการส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย
21 โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก อาเภอควนโดน

ม.ค. 62

(9)
เงินเหลือจ่าย
กรณีโครงการ
เสร็จสิ้นแล้ว
(บาท)

57,100

-

17 โครงการสวนปาล์ม ร.9
กิจกรรมปรับปรุงสวนปาล์ม ร.9 พร้อม
สิ่งก่อสร้างประกอบ

(7.5)
*โปรดระบุเหตุผลเพิ่มเติมตาม
ปัญหาข้อ (7.4)*

(8) กรณีโครงการ/กิจกรรมอยู่ระหว่างดาเนินการ ระบุแผนการเบิกจ่าย (บาท)

0

0

0

0

14,751,500

0

ที่

(1)
โครงการ/กิจกรรม

(2)
งบดาเนินงาน/
งบรายจ่ายอื่น
(บาท)

(6) กรณีงบดาเนินงาน/งบ
รายจ่ายอื่นยังไม่เบิกจ่าย
(5)
ผลการเบิกจ่าย

-

9,575,800

9,575,800

-

5,175,700

5,175,700

0

-

4,735,200

4,735,200

0

-

4,735,200

4,735,200

0

-

8,200,000

8,200,000

-

8,200,000

8,200,000

-

1,758,700

1,758,700

-

1,758,700

1,758,700

0

1,815,000

2,934,200

4,749,200

0

1,815,000

2,934,200

4,749,200

-

-

3,357,000

3,357,000

0

-

3,357,000

3,357,000

0

-

2,450,000

2,450,000

0

23 โครงการขุดลอกฝายน้าล้นห้วยวังตง
หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งใหญ่ ตาบลนาทอน
อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
กิจกรรมขุดลอกฝายน้าล้นห้วยวังตง
หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งใหญ่ ตาบลนาทอน
อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูลปริมาณดินขุด
ไม่น้อยกว่า 38,430 ลูกบาศก์เมตร
24 โครงการปรับปรุงสนามฟุตซอล
อาเภอควนโดน
กิจกรรมปรับปรุงสนามฟุตซอล หมู่ที่ 4
ตาบลควนโดน อาเภอควนโดน จังหวัด
สตูล

27 โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการ
ท่องเที่ยวเชื่อมโยงอุทยานธรณีโลก

(4) = (2)+(3)
รวมงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร
(ตาม พรบ.)

(6.1)
(6.2)
(7.1)
คาดว่าจะ
ปัญหา
จานวน
เบิกจ่าย(ระบุ
(ระบหมายเลข) (รายการ)
เดือน)
5
0

กิจกรรมปรับปรุงผิวจราจรถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายทอนแพะ
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 450 เมตร
หนา 0.15 เมตร และสายเหมือง
ชลประทานขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว
3,800 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิว
จราจร รวมไม่น้อยกว่า 17,000 ตาราง
เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ย ข้างละ
0.15 เมตร พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ
กิจกรรมปรับปรุงผิวจราจรถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายประตูวัง
พะเนียตโคกม่วง หมู่ที่ 1 เชื่อมหมู่ที่ 2
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,570 เมตร
หนา 0.15เมตร
22 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย
สะพานห้วยตีนเป็ด
กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย
สะพานห้วยตีนเป็ดกว้าง 5.00 ม. ยาว
1,670 เมตร หรือพื้นผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 8,350 ตารางเมตร ไหล่ทางหิน
คลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.15 เมตร ตาม
แปลนแผนผังขององค์การบริหารส่วร
ตาบลควนโดนกาหนด

25 โครงการเสบียงสัตว์เพื่อความมั่นคง
ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
กิจกรรมเสบียงสัตว์เพื่อความมั่นคงใน
พื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
26 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์
ติกิจกกรรมซ่
คอนกรีอตมสร้
ตาบลปาล์
มพัฒนา
างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอย 3 ปาล์ม
3 หมู่ที่ 2 ตาบลปาล์มพัฒนา อาเภอ
มะนัง จังหวัดสตูล ขนาดความกว้าง 6
เมตร ยาว 0.935 กิโลเมตร จานวน 1
แห่ง

(3)
งบลงทุน
(บาท)

5

(7) กรณีงบลงทุน (ลงงบฯ ข้อมูลเฉพาะรายการทีย่ ังไม่ก่อหนี้/หากก่อหนีแ้ ล้วให้ระบุ
คาว่า"ก่อหนีแ้ ล้ว"ในข้อ (7.3)
(7.2)
วงเงิน
9,575,800

5,175,700

(7.3)
(7.4)
คาดว่าก่อหนี้
ปัญหา
(ระบุเดือน
(ระบุหมายเลข)
เป็นตัวเลข)
ก่อหนีแ้ ล้ว

(7.5)
*โปรดระบุเหตุผลเพิ่มเติมตาม
ปัญหาข้อ (7.4)*

(8) กรณีโครงการ/กิจกรรมอยู่ระหว่างดาเนินการ ระบุแผนการเบิกจ่าย (บาท)

ม.ค. 62

มี.ค.62

4,735,200

ก่อหนีแ้ ล้ว

หลัง ก.ย.62

(10)
หมายเหตุ

0

ตัดงบหลังจาก
กบภ. 20 ก.พ.

5,175,700

0

0

4,735,200

ก่อหนีแ้ ล้ว

0

4,735,200

0

0

ก.ย.62
9,575,800

0
5

มิ.ย.62

(9)
เงินเหลือจ่าย
กรณีโครงการ
เสร็จสิ้นแล้ว
(บาท)

0

0

8,200,000

5

0

8,200,000

0
5

6

0

0

1,758,700

เปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการ
เนือ่ งจากงบประมาณดังกล่าวไม่
สามารถทาให้แล้วเสร็จได้

1,758,700

0

0

0

4,749,200

5

0

4,749,200
-

5

รอมัติ กบภ.

-

-

-

3,357,000.00

0

-

-

3,357,000

เปลี่ยนแปลงแล้ว

-

-

450,000.00

0 รายการใหม่โอน
เปลี่ยนแปลง

ที่

(1)
โครงการ/กิจกรรม

27.1กิจกรรมก่อสร้างทุ่นลอยนา
สาหรับผู้โดยสาร ขนาดกว้าง 8.00
เมตร ยาว 16.00 เมตร บริเวณท่า
เทียบเรือพร้อมสะพานทางเดินขึน-ลง
27.2กิจกรรมปรับปรุงห้องนาบริเวณท่า
เทียบเรือบ้านท่าอ้อย
28 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานแบบ
บูรณาการ

รวม 28 โครงการ หลังจากวันที่ 20 กบภ.

(2)
งบดาเนินงาน/
งบรายจ่ายอื่น
(บาท)

(4) = (2)+(3)
รวมงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร
(ตาม พรบ.)

(3)
งบลงทุน
(บาท)

(6) กรณีงบดาเนินงาน/งบ
รายจ่ายอื่นยังไม่เบิกจ่าย
(5)
ผลการเบิกจ่าย

(7) กรณีงบลงทุน (ลงงบฯ ข้อมูลเฉพาะรายการทีย่ ังไม่ก่อหนี้/หากก่อหนีแ้ ล้วให้ระบุ
คาว่า"ก่อหนีแ้ ล้ว"ในข้อ (7.3)

(6.1)
(6.2)
(7.1)
คาดว่าจะ
ปัญหา
จานวน
เบิกจ่าย(ระบุ
(ระบหมายเลข) (รายการ)
เดือน)

(7.3)
(7.4)
คาดว่าก่อหนี้
ปัญหา
(ระบุเดือน
(ระบุหมายเลข)
เป็นตัวเลข)

(7.2)
วงเงิน

(8) กรณีโครงการ/กิจกรรมอยู่ระหว่างดาเนินการ ระบุแผนการเบิกจ่าย (บาท)

(7.5)
*โปรดระบุเหตุผลเพิ่มเติมตาม
ปัญหาข้อ (7.4)*

ม.ค. 62

มี.ค.62

มิ.ย.62

ก.ย.62

-

2,000,000

2,000,000

0

5

-

-

2,000,000

-

450,000

450,000

0

5

-

-

450,000

8,000,000

1,969,938

191,414,900

9,150,523

8,000,000
31,423,000

159,991,900

-

-

-

-

5

คาอธิบายเพิ่มเติม
1 มาตรา 58 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
2 ข้อ (6.1) (7.3) เดือนที่คาดว่าจะเบิกจ่ายงบดาเนินงาน/งบรายจ่ายอื่น หรือก่อหนีข้ องงบลงทุน ให้ระบเป็นตัวเลข เช่น เดือน ม.ค.=1, เดือน ก.พ.=2, เดือน มี.ค.=3 เป็นต้น/กรณี ก่อหนีแ้ ล้ว ให้ระบุคาว่า "ก่อหนีแ้ ล้ว"
3 ข้อ (6.2) และ (7.4) ปัญหาการดาเนินกิจกรรม ให้ระบุสาเหตุเป็นหมายเลข ดังนี้
หมายเลข 1 คือ สถานที่ไม่ได้รับอนุญาต
หมายเลข 2 คือ เปลี่ยนสถานที่ดาเนินการ
หมายเลข 3 คือ หน่วยงานตรวจสอบภายในทักท้วง
หมายเลข 4 คือ งบประมาณซ้าซ้อน
หมายเลข 5 คือ ไม่มีผู้รับจ้าง/อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง
หมายเลข 6 คือ เปลี่ยนรูปแบบกิจกรรม/ประเภทงบประมาณ/สิ่งก่อสร้าง
หมายเลข 7 คือ ยกเลิกเพื่อทาโครงการอื่น
หมายเลข 8 คือ ยกเลิกโครงการ คืนงบประมาณ
หมายเลข 9 คือ ดาเนินการตามห้วงเวลา ฤดูกาล เทศกาล วันสาคัญ เป็นต้น
หมายเลข 10 คือ เหตุผลอื่นๆ ให้ระบุในช่องเหตุผลเพิ่มเติม
4 ข้อ (7.5) ให้ระบุเหตุผลเพิ่มเติมเพื่ออธิบายข้อ (7.4) เช่น อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้างให้ระบบขั้นตอนเป็นตัวเลข ดังนี้
หมายเลข 1 คือ กาหนดคณะลักษณะเฉพาะ(Spec)/ ขอบเขตงาน(TOR) กาหนดราคากลาง
หมายเลข 2 คือ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ขออนุมัติโครงการ
หมายเลข 3 คือ เปิดซอง หรือ E-Auction
หมายเลข 4 คือ อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนาม)
หมายเลข 5 คือ เหตุผลอื่นๆ ให้ระบุในช่อง (10) หมายเหตุ (กรณีที่โครงการ/กิจกรรมที่ "ก่อหนี้แล้ว" ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนหรือเบิกจ่ายล่าช้าให้ระบุเหตุผลการเบิกจ่ายล่าช้าด้วย)
5 รายงานผลภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน เป็นไฟล์ Microsoft Excel ที่ E-Mail: reportpad62@gmail.com//โทร 020 222 0782 1 มท 50436

-

1,969,938.00

7,353,757.75

7,353,757.75

7,353,757.75

6,386,176

10,094,776

94,763,210

93,794,858

หลัง ก.ย.62

(9)
เงินเหลือจ่าย
กรณีโครงการ
เสร็จสิ้นแล้ว
(บาท)

(10)
หมายเหตุ

0
-

465,276

ลงชือ่ .........................................................ผู้รายงาน
(....นส.อุทัยกาญจน์ วงศ์กระจ่าง......)
ตาแหน่ง....พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน..
โทร074-711055 ต่อ 33

ลงชือ่ .........................................................ผู้รายงาน
(....นายวิรัช ตั่นสกุล......)
ตาแหน่ง.ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการ
พัฒนาจังหวัด
โทร074-711055 ต่อ 33

-

