แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดสิงห์บุรี (ข้อมูล ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2563)

ที่

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

1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตร

(2) แผนการดาเนินงาน/แผนการจัดซือ้ จัดจ้าง

(1.4) =
(1.2)+(1.3)
รวม

(2.1)
คก./กจ. ที่ไม่ต้อง
จัดซื้อ/จัดจ้าง
(ระบุเดือน)

(2.2)
คก./กจ. ที่ต้อง
จัดซื้อจัดจ้าง
(ระบุเดือน)

แบบรายงาน 01/2563

(3) ผลการดาเนิงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)
(3.1)
(3.2)
(3.3)
(3.4)
งบดาเนินงาน/ งบลงทุน ผลการเบิกจ่าย เหตุผล/ปัญหา
(ระบุตัวเลข)
รายจ่ายอื่น
(บาท)
(ระบุตัวเลข)
(ระบุตัวเลข)

(4)
หมายเหตุ

0

25,000,000

25,000,000

0

กิจกรรม ปรับปรุงคลองบ้านท้ายนา้ ระยะที่ 2 หมู่ที่ 3,4 ต้าบล
บางกระบือ อ้าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

-

7,000,000

7,000,000

กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักนา้ หนองสาหร่าย หมู่ที่ 6
ต้าบลจักรสีห์ อ้าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

-

9,000,000

9,000,000

-

7

ไม่พร้อมเรื่องพืนที่ด้าเนินการและแบบการก่อสร้าง

กิจกรรม ปรับปรุงหนองศาลาพร้อมระบบระบายนา้ หมู่ที่ 1
ต้าบลบางกระบือ,หมู่ที่ 4 ต้าบลต้นโพธิ์ อ้าเภอเมืองสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี

-

9,000,000

9,000,000

-

7

ไม่พร้อมเรื่องพืนที่ด้าเนินการและแบบการก่อสร้าง

-

10,000,000

10,000,000

-

กิจกรรม ปรับปรุงเส้นทางล้าเลียงผลิตผลทางการเกษตร

-

10,000,000

10,000,000

3 โครงการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกด้าน
การท่องเที่ยว

-

105,000,000

105,000,000

กิจกรรม ปรับปรุงจุดเสี่ยงบนเส้นทางหลวงอาเซียน ทางหลวง
หมายเลข 32 ตอน ไชโย - สิงห์ใต้ ระหว่าง กม.73+710 - กม.
74+240

-

25,000,000

25,000,000

7

กิจกรรม ปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข
3454 ตอน ชัณสูตร – ท่าช้าง ระหว่าง กม.47+900 – กม.
48+900

-

25,000,000

25,000,000

12

บริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตร

2 โครงการส่งเสริมการดาเนินงานการเรียนรู้โครงการตาม
พระราชดาริ

มี.ค.-63

12

-

โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดาริฯ หนองลาด
12

-

ปรับปรุงพัฒนาเส้นทางการคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยว

ที่

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

(2) แผนการดาเนินงาน/แผนการจัดซือ้ จัดจ้าง

(1.4) =
(1.2)+(1.3)
รวม

(2.1)
คก./กจ. ที่ไม่ต้อง
จัดซื้อ/จัดจ้าง
(ระบุเดือน)

(2.2)
คก./กจ. ที่ต้อง
จัดซื้อจัดจ้าง
(ระบุเดือน)

(3) ผลการดาเนิงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)
(3.1)
(3.2)
(3.3)
(3.4)
งบดาเนินงาน/ งบลงทุน ผลการเบิกจ่าย เหตุผล/ปัญหา
(ระบุตัวเลข)
รายจ่ายอื่น
(บาท)
(ระบุตัวเลข)
(ระบุตัวเลข)

กิจกรรม เส้นทางสนับสนุนปรับปรุงจุดเสี่ยงบนทางหลวง ทาง
หลวงหมายเลข32 ตอนไชโย-สิงห์ใต้ ระหว่างจุดกลับรถวัดกุฎี
ทอง-จุดกลับรถอ้าเภอพรหมบุรี

-

25,000,000

25,000,000

กิจกรรม ปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข
3285 ตอน อินทร์บุรี – หนองสุ่ม ระหว่าง กม.3+795 – กม.
4+700

-

20,000,000

20,000,000

12

-

10,000,000

10,000,000

12

13,510,000

-

13,510,000

(4)
หมายเหตุ

8

ยกเลิกคืนงบประมาณ น้างบเข้า พ.ร.บ.โอนฯ ปี 63 ตามมติ ครม. 7
เม.ย. 63

7

ได้รับจัดสรรงบประมาณล่าช้ากว่าระยะเวลาที่ก้าหนดจัดงาน

8

ยกเลิกคืนงบประมาณ น้างบเข้า พ.ร.บ.โอนฯ ปี 63 ตามมติ ครม. 7
เม.ย. 63

ก่อสร้างและติดตั้ งป้ายบอกเส้นทางสู่แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด
สิงห์บุรี
กิจกรรม ติดตังป้ายแนะน้าเส้นทางและประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยวในจังหวัดสิงห์บุรี
4 โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวผ่านเรื่องเล่า
จังหวัดสิงห์บุรี

350,000

การส่งเสริมการท่องเที่ยวประวัติศาสตร์และวิถีชีวิต จังหวัด
สิงห์บุรี
กิจกรรม ตามรอยเสด็จประพาสต้น รัชกาลที่ 5
กิจกรรม สืบสาน ปลูกจิตส้านึก และน้อมร้าลึกวันค่ายแตก

1,800,000

1,800,000

300,000

300,000

การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเกษตร

มิ.ย.-63
ก.ค.-63

2

มี.ค.-63

2

-

กิจกรรม ส่งเสริมการจัดงานประเพณีและวัฒนธรรมพืนบ้าน

2,750,000

2,750,000

กิจกรรม งานเทศกาลกินปลาของดีเมืองสิงห์

5,770,000

5,770,000

กิจกรรม จัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีเทศบาลต้าบลโพสังโฆ

1,800,000

1,800,000

ก.ย.-63

กิจกรรม ตลาดนา้ ข้ามฟาก

1,090,000

1,090,000

มี.ค.-63

5 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในจังหวัดสิงห์บุรี
การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพประชาชนจังหวัดสิงห์บุรี

2

980,000

-

980,000
-

350,000

1

28,800

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

ที่

กิจกรรม ลดพุง ลดเสี่ยง ลดโรคไม่ติดต่อ จังหวัดสิงห์บุรี

(2) แผนการดาเนินงาน/แผนการจัดซือ้ จัดจ้าง

(1.4) =
(1.2)+(1.3)
รวม

980,000

6 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนเพื่อความมั่นคง
และความสงบเรียบร้อยนาสู่คุณภาพชีวิตที่ดี

490,000

กิจกรรมขับเคลื่อนการดาเนินงาน TO BE NUMBER ONE
จังหวัดสิงห์บุรี

490,000

7 โครงการโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะเพื่อคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของประชาชน

-

980,000
-

2

490,000

19,200,000

(4)
หมายเหตุ

28,800
4,800

มี.ค.-63

2

4,800

19,200,000

-

-

กิจกรรม ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายแยกทางหลวง
3509 - โรงพยาบาลท่าช้าง

รวม

มี.ค.-63

(2.2)
คก./กจ. ที่ต้อง
จัดซื้อจัดจ้าง
(ระบุเดือน)

490,000

กิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงโครงข่ายคมนาคม

8 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

(2.1)
คก./กจ. ที่ไม่ต้อง
จัดซื้อ/จัดจ้าง
(ระบุเดือน)

(3) ผลการดาเนิงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)
(3.1)
(3.2)
(3.3)
(3.4)
งบดาเนินงาน/ งบลงทุน ผลการเบิกจ่าย เหตุผล/ปัญหา
(ระบุตัวเลข)
รายจ่ายอื่น
(บาท)
(ระบุตัวเลข)
(ระบุตัวเลข)

19,200,000

19,200,000

8,000,000
22,980,000

159,200,000

12

8,000,000

3,931,325.00

182,180,000

4,314,925.00

คาอธิบายเพิม่ เติม
1 แบบรายงานนี้ให้กรอกข้อมูลเฉพาะโครงการ/กิจกรรมที่ได้รบั งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2 ข้อ (2) แผนการดาเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้
ข้อ (2.1) โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง ให้ระบุเดือนที่จะดาเนินการตามปีปฏิทิน
ข้อ (2.2) โครงการ/กิจกรรมที่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง ให้ระบุเดือนที่จะประกาศจัดซื้อจัดจ้างตามปีปฏิทิน
โดยให้กรอกข้อมูลดังนี้ เช่น

ลงชื่อ..........ปรัธยาน์ ดาศรี.............ผู้รายงาน
(นางสาวปรัธยาน์ ดาศรี)
โทร....036-507117.........................................
E - mail.....str_2536@hotmail.com...........

: จะดาเนินการในเดือนธันวาคม 2562 ให้กรอกข้อมูล 12/2562 ซึ่ง excel จะปรับข้อมูลอัตโนมัติเป็น ธ.ค.-62
: จะประกาศจัดซื้อจัดจ้างในเดือนมกราคม 2563 ให้กรอกข้อมูล 1/2563 ซึ่ง excel จะปรับข้อมูลอัตโนมัติเป็น ม.ค.-63
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/งบรายจ่ายอื่นที่ต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างให้ระบุหมายเลขสถานะการดาเนินงานเช่นเดียวกับงบลงทุน

ลงชื่อ............เพชรี เขมวิรัตน์.............ผูร้ บั รองข้อมูล
(นางเพชรี เขมวิรัตน์)
หัวหน้าสานักงานจังหวัดสิงห์บุรี

ที่

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

(2) แผนการดาเนินงาน/แผนการจัดซือ้ จัดจ้าง

(1.4) =
(1.2)+(1.3)
รวม

(2.1)
คก./กจ. ที่ไม่ต้อง
จัดซื้อ/จัดจ้าง
(ระบุเดือน)

(2.2)
คก./กจ. ที่ต้อง
จัดซื้อจัดจ้าง
(ระบุเดือน)

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 อยู่ระหว่างประกาศผลผู้ได้รบั การคัดเลือก (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 สถานที่ไม่ได้รบั อนุญาต
หมายเลข 2 คือ เปลี่ยนสถานที่ดาเนินการ
หมายเลข 3 คือ หน่วยงานตรวจสอบภายในทักท้วง
หมายเลข 4 คือ งบประมาณซ้าซ้อน ซ้าซ้อนกับหน่วยงานใดให้ระบุในข้อหมายเหตุ (4)
หมายเลข 5 คือ ไม่มีผู้รบั จ้าง/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 เกี่ ยวกับโครงการ/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)
(3.1)
(3.2)
(3.3)
(3.4)
งบดาเนินงาน/ งบลงทุน ผลการเบิกจ่าย เหตุผล/ปัญหา
(ระบุตัวเลข)
รายจ่ายอื่น
(บาท)
(ระบุตัวเลข)
(ระบุตัวเลข)

(4)
หมายเหตุ

