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รายงานผลการดำเนินงาน 
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดภูเก็ต  

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖5 

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด แต่งต้ังขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ.๒๕๕๒ โดยมีหน้าท่ีสอดส่อง 
และเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอันจะทำให้การบริหารเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม  
และมีความรับผิดชอบ  หากคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดทราบว่ามีการละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ หรือมีกรณีที่เป็นการทุจริต  
จะต้องแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นท่ีรัฐเกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าท่ี 

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดภูเก็ต  
ประกอบด้วย 
1. กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดภูเก็ต 
    1.๑ นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต   ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี / ประธานกรรมการ 
    1.๒ นายกฤษฎา ตันสกุล    รองประธานกรรมการ / กรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน 
    1.๓ นางสาวศุภสิมา สังวาลย์    กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม  
    1.๔ นายสันต์ วรรณวิชัยกุล    กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม 
    1.5 ว่าท่ี ร.ต.อภิชาติ อริยพิทยาภรณ์   กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม 
    1.6 นายปรีชาพัฒน์ ขรรค์วิไลกุล    กรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น 
    1.7 นายณฐนนท โกยสมบูรณ์    กรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น 
    1.8 นายจรัล ส่างสาร     กรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน 
    1.9 นายชริน ธำรงเกียรติกุล     กรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน 

2. คณะที่ปรึกษา 
    2.๑ นายปิยเดช เช้ือฉลาด     ท่ีปรึกษาด้านกฎหมาย 
    2.๒ นายเกรียงศักดิ์ สุขสมบูรณ์   ท่ีปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ 
    2.๓ นางสาวเชิญพร กาญจนสายะ   ท่ีปรึกษาด้านวิชาการ 

   ๓. เลขานุการ 
           ๓.๑ นางสาวภัทราวรรณ   ดีวงษ์   เลขานุการ 
           ๓.๒ นางนภาพร จันทร์สุข    ผู้ช่วยเลขานุการ 
           ๓.๓ นางสาวรวิพัณณ์ เวทประสิทธิ์   ผู้ช่วยเลขานุการ  
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2. อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ.๒๕๕๒ 

  ข้อ ๒๒ กำหนดให้ ก.ธ.จ. มีอำนาจหน้าท่ี ดังนี้ 
1) สอดส่องการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าท่ีของรัฐในจังหวัดให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

 2) แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐท่ีเกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี ดำเนินการตามอำนาจหน้าท่ี
ในกรณีท่ีพบว่ามีการละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ หรือมีกรณีทุจริต 
 3) เสนอแนะแนวทางการปฏิบัติและการส่งเสริมตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล  
เพื่อการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าท่ีของรัฐแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานของรัฐในจังหวัด 
 4) ติดตามการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 
 5) แต่งต้ังท่ีปรึกษาด้านวิชาการ การประชาสัมพันธ์ หรือด้านอื่น จำนวนไม่เกนิสามคน 
 6) เผยแพร่ผลการปฏิบัติหน้าท่ีต่อสาธารณะตามท่ีเห็นสมควร 

 ข้อ ๒๓ กำหนดว่าในการดำเนินการตามข้อ ๒๒ (๑) ให้ ก.ธ.จ.สอดส่องหน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ภายในจังหวัดให้ใช้วิธี  
การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 
 1) ปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนไม่ละเมิดสิทธิ และเสรีภาพของประชาชน 

2) ปฏิบัติภารกิจเพื่ออำนวยความสะดวก ให้บริการ และสนองความต้องการของประชาชน 
3) ปฏิบัติภารกิจ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 
4) ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า 
5) ปฏิบัติภารกิจโดยไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น ให้ทันต่อสถานการณโดยเฉพาะเรื ่องที่เป็นความเดือดร้อน และทุกข์ยากของ

ประชาชน 
6) ปฏิบัติภารกิจโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน และการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส 
7) ปฏิบัติภารกิจโดยมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ 

และเผยแพร่ต่อสาธารณะ 

สรุปอำนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดภูเก็ต มีหน้าท่ี  3 ส ดังนี้ 
สอดส่อง   การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีและหน่วยงานของรัฐ 
เสนอแนะ ให้บริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
ส่งเสริม  คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในหน่วยงานของรัฐ 
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3. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เร่ือง ประมวลจริยธรรมของกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 

1) กรรมการต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามเจตนารมณ์และหลักการ รวมถึงรักษา ไว้ซึ ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
รวมทั้งต้องมีความเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าท่ี 
 2) กรรมการต้องมีอุดมการณ์ในการทำงานเพื่อประเทศชาติ และประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถด้วยความรับผิดชอบและยึดถือ
ประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเหนือกว่าประโยชน์  ส่วนตน 
 3) กรรมการต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม รวดเร็ว มีอัธยาศัยดี มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในส่ิงท่ีถูกต้องชอบธรรม 
 4) กรรมการต้องปฏิบัติตนอยู่ในกรอบศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และลัทธิศาสนาที่ตนนับถือ ทั้งโดยส่วนตัวและโดยความรับผิดชอบต่อ
สาธารณชน 
 5) กรรมการต้องไม่ใช้สถานะ หรือตำแหน่งไปแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้สำหรับตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ทางทรัพย์สิน
หรือไม่ก็ตาม เว้นแต่เป็นการรับการให้โดยหน้าท่ีธรรมจรรยาหรือประเพณีนิยม 
 6) กรรมการพึงถือเป็นหน้าท่ีในการเข้าประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดทุกครั้ง   เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอื่นท่ีไม่อาจเข้า
ร่วมประชุมได้ และควรให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะตามสมควร 
 7) กรรมการต้องให้เกียรติและเคารพสิทธิเสรีภาพในการแสงความคิดเห็นของกรรมการอื่น อีกท้ังพึงกล่าวถ้อยคำสุภาพ ไม่พูดส่อเสียดหรือ 
ใส่ความผู้อื่น และปฏิบัติตามหลักการและมารยาทในการประชุม 
 8) กรรมการต้องไม่กระทำการใด ๆ อันอาจก่อให้เกิดความเส่ีอมเสียต่อภาพลักษณ์และเกียรติภูมขิองคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 
 9) กรรมการต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการอย่างเคร่งครัด กล้ายืนหยัดกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม  
และสนับสนุนการสร้างเครือข่ายในการปฏิบัติงาน 
 10) กรรมการต้องปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างเคร่งครัด และให้ถือว่าประมวลจริยธรรมเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาเพื่อให้กรรมการ 
พ้นจากตำแหน่งตามข้อ ๑๙ (๔) แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ.๒๕๕๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๔ 
 11) ให้ประธานมีหน้าท่ีส่งเสริมและสนับสนุนกรรมการให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างเคร่งครัด 
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4. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 

ท่ี ชื่อโครงการ งบประมาณ  
(บาท) 

หน่วยดำเนินงาน หมายเหตุ 

1 โครงการพัฒนาผังเมืองเพื ่อการท่องเที ่ยว เชิงอนุร ักษ์ในเขต
เทศบาลนครภูเก็ต (บ้านชาร์เตอร์ดแบงค์) 

28,000,000 สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดภูเก็ต  

2 โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจและฟื้นฟูด้านการท่องเที่ยวอำเภอกะทู้ 
จ.ภูเก็ต 

3,000,000 สำนักงานท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต/อำเภอกะทู้  

3 โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจและฟื้นฟูด้านการท่องเที่ยวอำเภอเมอืง
ภูเก็ต จ.ภูเก็ต 

1,400,000 สำนักงานท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต/อำเภอเมืองภูเก็ต  

4 โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจและฟื้นฟูด้านการท่องเท่ียวอำเภอถลาง 
จ.ภูเก็ต 

1,200,000 สำนักงานท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต/อำเภอถลาง  

5 โครงการพัฒนาเส้นทางริมคลองบางใหญ่เพื่อเช่ือมโยงการท่องเท่ียวชุมชน 25,000,000 สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดภูเก็ต  

6 โครงการเพิ่มศักยภาพมาตรการด้านความปลอดภัยแหล่งท่องเท่ียว
จังหวัดภูเก็ต 

49,900,000 แขวงทางหลวงชนบทภูเก็ต  

7 โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
เร่งด่วนของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต 

1,100,000 สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
จังหวัดภูเก็ต 

 

8 โครงการติดตั ้งระบบบริหารจัดการท่าเทียบเร ือท่องเที ่ยว  
อ่าวฉลอง จังหวัดภูเก็ต 

68,860,000 องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  

9 โครงการติดตั้งทุ ่นท่าเทียบเรือเพื่อการจัดระเบียบความปลอดภัยของ
นักท่องเท่ียวอ่าวฉลอง จังหวัดภูเก็ต 

44,610,000 องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  

10 โครงการดำเนินกิจการรถขนส่งประจำทาง 10,991,040 องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  

11 โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณชุมชน สถานศึกษา  
และศาสนสถานริมถนนสายหลัก 

30,000,000 แขวงทางหลวงภูเก็ต  

12 โครงการเพิ่มศักยภาพด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 27,500,000 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต  

13 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายการส่ือสารเพื่อรักษามาตรฐาน
ความปลอดภัยจังหวัดท่องเท่ียวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน 

18,000,000 สำนักงานจังหวัดภูเก็ต  



-5- 
การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดภูเก็ต 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ครั้งท่ี 4/2564 

วันท่ี 3 ธันวาคม 2564 
.................................................................... 
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การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดภูเก็ต 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 ครั้งท่ี 1/2565 

วันท่ี 20 เมษายน 2565 
.................................................................... 
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การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดภูเก็ต 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 ครั้งท่ี 2/2565 

วันท่ี 8 กรกฎาคม 2565 
.................................................................... 
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การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดภูเก็ต 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 ครั้งท่ี 3/2565 

วันท่ี 20 กันยายน 2565 
.................................................................... 
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5. ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖5 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินการ ข้อเสนอแนะ รูปภาพประกอบการสอดส่องโครงการ 
1 โครงการพัฒนาเมืองเพื ่อการท่องเที ่ยว 

เช ิงอน ุร ักษ์ในเขตเทศบาลนครภ ู เก็ต  
(บ้านชาร์เตอร์ดแบงค์)  
งบประมาณ : 28,000,000 บาท 
หน่วยดำเนินการ : สำนักงานโยธาธิการ 
และผังเมืองจังหวัดภูเก็ต 
กำหนดสอดส่องโครงการ 
วันท่ี 26 มกราคม 2565 (คร้ังที่ 1) 
เวลา 09.00 - 10.00 น.  
ณ ห้องประชุม ชั้น 4 มุขหลัง ศาลากลาง
จังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่) ศูนย์ราชการ 
จังหวัดภูเก็ต 

1. ได ้จ ัด เสวนาแลกเปล ี ่ ยน 
ความคิดเห็นในการพัฒนาขึ้น
จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้ 
    1) การเสวนาครั ้งที ่ 1 เมื่อ
ว ั น ท ี ่  2 1  ต ุ ล า คม  2 5 6 4  
ณ บริเวณบ้านชาร์เตอร์ดแบงค์ 
ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองฯ จ.ภูเก็ต 
     2) การเสวนาครั้งที ่ 2 เมื่อ
วันท่ี 16 ธันวาคม ณ ห้องประชุม
ราไวย์ อาคาร R-Phuket Hotel 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต 
2. ดำเนินการจัดทำรูปรายการ
การก่อสร้าง ซึ่งปรับแก้ เพิ่มเติม
ตามข้อมูลเสนอแนะจากผู้เข้าร่วม
ประชุมในการเสวนาทั้งสองครั้ง
แล ้ ว  อย ู ่ ในระหว ่ า งการ ขอ 
ความเห็นชอบร่างของขอบเขต
งานและราคากลาง ภายในวันท่ี 
31 ม.ค. 2565 
3. อยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับจ้าง 
และกำหนดลงนามในสัญญา 
ภายในวันท่ี 11 มี.ค. 2565 

1. ประเมินการบำรุงร ักษาหลังจาก 
การก่อสร้างโครงการเสร็จส้ิน 
2. การเปิดให้เอกชนมาบริหารจัดการ
ในส่วนอาคารควรเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ 
3. การกำหนดแผนการบริหารจัดการ
ในภายหลังการก่อสร้างเสร็จส้ิน 
4. ว ัตถ ุประสงค ์ก ับงบประมาณ
จะต้องสอดคล้องกัน 
5 .  ต ิ ด ต า ม ค ว า ม ต ่ อ เ น ื ่ อ ง ใ น 
การก่อสร้างของโครงการให้เสร็จตาม
แผน และบริหารจัดการให้เป็นไปตาม
แผนท่ีกำหนดไว้ 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินการ ข้อเสนอแนะ รูปภาพประกอบการสอดส่องโครงการ 
 โครงการพัฒนาเมืองเพื ่อการท่องเที ่ยว 

เช ิงอน ุร ักษ์ในเขตเทศบาลนครภ ู เก็ต  
(บ้านชาร์เตอร์ดแบงค์)  
งบประมาณ : 28,000,000 บาท 
หน่วยดำเนินการ : สำนักงานโยธาธิการ 
และผังเมืองจังหวัดภูเก็ต 
กำหนดสอดส่องโครงการ 
วันท่ี 5 สิงหาคม 2565 (คร้ังที่ 2) 
เวลา 09.30 - 10.00 น.  
ณ สถานที่ก่อสร้างบ้านชาร์เตอร์ดแบงค์ 
ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 

ความก้าวหน้าการดำเนินงาน 
- ตามแผนงานสะสม 52.00 % 
- ผลงานก่อสร้างจริง 43.00 % 
- ช้ากว่าแผนงาน 9.00 %  
 

1. เร่งรัดโครงการให้แล้วเสร็จตาม
กำหนด 17 พ.ย. 2565 
2. เห็นควรให้เก็บต้นไม้ในบริเวณ
พื้นท่ีบ้านชาร์เตอร์ดแบงค์ไว้ 
3. ในการปรับปรุงตัวอาคารและภูมิ
ทัศน์บริเวณอาคารควรทำให้ได้ตาม
รูปแบบโครงการท่ีกำหนดไว้ 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินการ ข้อเสนอแนะ รูปภาพประกอบการสอดส่องโครงการ 
2 โครงการกระตุ ้นเศรษฐกิจและฟื ้นฟูด้าน 

การท่องเท่ียวอำเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต 
งบประมาณ : 3,000,000 บาท 
หน่วยดำเนินการ : สำนักงานการท่องเที่ยว 
และกีฬาจังหวัดภูเก็ต 
กำหนดสอดส่องโครงการ 
วันท่ี 26 มกราคม 2565  
เวลา 09.00 - 15.00 น.  
ณ ห้องประชุม ชั ้น 4 มุขหลัง ศาลากลาง
จ ังหว ัดภ ู เก ็ต (หล ังใหม่ ) ศ ูนย ์ราชการ 
จังหวัดภูเก็ต 

อยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับจ้างเพื่อ
ดำเนินกิจกรรม ดังนี้ 
1.กิจกรรม “Wood Ball Thailand 
Champion” ง บ ป ร ะ ม า ณ 
800,000 บาท 
2.กิจกรรม “Phuket SOCCER 
BEACH”  ง บ ป ร ะ ม า ณ 
1,400,000 บาท 
3.กิจกรรม “SOCCER FUTSAL” 
งบประมาณ 800,000 บาท 

1. การสร ้างแรงจูงใจให้ผ ู ้ส ูงอายุ
มาร่วมกิจกรรม 
2. กำหนดรางว ัลให้ เหมาะสมกับ
ก ิ จกรรมตามว ั ตถ ุประสงค ์ ของ
โครงการ 
3. กิจกรรมควรกระจายให้ครอบคลุม
ทุกเดือน ไม่ควรจัดกิจกรรมอยู ่ ใน
ระยะเวลาเดียวกัน 
4. การพิจารณาผู้รับจ้างให้เหมาะสม
กับกิจกรรม 
5. การจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับ
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรค  
Covid - 19 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินการ ข้อเสนอแนะ รูปภาพประกอบการสอดส่องโครงการ 
3 โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจและฟื้นฟูด้านการ

ท่องเท่ียวอำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 
งบประมาณ : 1,400,000 บาท 
หน ่ วยดำ เน ิ นการ  :  สำน ั ก ง าน 
การท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต 
กำหนดสอดส่องโครงการ 
วันท่ี 26 มกราคม 2565  
เวลา 10.30 - 11.15 น.  
ณ ห้องประชุม ช้ัน 4 มุขหลัง ศาลากลาง
จังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่) ศูนย์ราชการ
จังหวัดภูเก็ต 

อยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับจ้างเพื่อ
ดำเนินกิจกรรมจัดงานเทศกาล 
“กะตะ กะรน ชวนชิมริมทะเล” 

1. การจัดซุ้มอาหารไม่ควรจะซ้ำกัน 
2. การประชาส ัมพ ันธ ์ เช ิญชวน
นักท่องเท่ียว 
3. ควรจัดกิจกรรม ในช่วงปลายเดือน
มีนาคม – เมษายน 
4. การจูงใจนักท่องเท่ียวภายในประเทศ 
5. ให้คำนึงถึงการกระจายรายได้สู่ชุมชน 
6. การเก ็บข้อมูลรายได้จากการจัด
กิจกรรมในการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างไร 
และแยกจำนวนผู ้ เข ้าร ่วมกิจกรรม  
(คนไทย/คนต่างชาติ) 
7. การสร ้ างจ ุดขาย/จ ุด เด ่ น ใน
กิจกรรม 
8. การเพิ่มกิจกรรมการแข่งขันกีฬา
ในกิจกรรม  
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินการ ข้อเสนอแนะ รูปภาพประกอบการสอดส่องโครงการ 
4 โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจและฟื้นฟูด้าน

การท่องเที่ยวอำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
งบประมาณ : 1,200,000 บาท 
หน ่ วยดำ เน ิ นการ  :  สำน ั ก ง าน 
การท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต 
กำหนดสอดส่องโครงการ 
วันท่ี 26 มกราคม 2565  
เวลา 11.15 - 12.00 น.  
ณ ห้องประชุม ช้ัน 4 มุขหลัง ศาลากลาง
จังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่) ศูนย์ราชการ
จังหวัดภูเก็ต 

อยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับจ้างเพื่อ
ดำเนินกิจกรรม ดังนี้ 
1. กิจกรรมจัดการแข่งขันวิ่ง ฝ่า ป่า 
เข ื ่ อน ณ เข ื ่ อนบางเหน ี ยวดำ
งบประมาณ 400,000 บาท 
2. กิจกรรมจัดการแข่งขันว ิ ่งม ินิ
มาราธอน on the beach ณ หาดใน
ยาง งบประมาณ 400,000 บาท 
3. ก ิจกรรมบางเทา บ ีช ร ันนิ่ ง 
International 2021 งบประมาณ 
400,000 บาท 

1.  ควรพ ิ จารณาในการกระ ตุ้น
เศรษฐก ิจจร ิ งมากกว ่าการสร ้าง
กิจกรรมการแข่งขันกีฬา 
2. การเป ิดโอกาสให ้กล ุ ่มช ุมชน
มาร่วมในกิจกรรม 
3. ควรพิจารณาการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ให้ชุมชนเป็นหลัก 
4. การสร ้างแรงจูงใจในเร ื ่องการ
พิจารณารางวัลและเงินรางวัล 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินการ ข้อเสนอแนะ รูปภาพประกอบการสอดส่องโครงการ 
5 โครงการติดตั้งระบบบริหารจัดการ

ท่าเทียบเรือท่องเที ่ยว อ่าวฉลอง 
จังหวัดภูเก็ต  
งบประมาณ : 68,860,000 บาท 
หน่วยดำเนินการ : องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดภูเก็ต 
กำหนดสอดส่องโครงการ 
วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2565 (คร้ังที่ 1) 
เวลา 09.00 - 10.00 น.  
ณ ห้องประชุม ชั้น 4 มุขหลัง ศาลา
กลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่) ศูนย์
ราชการจังหวัดภูเก็ต 

1. ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัดภูเก็ต 
ครั้งท่ี 3/2564 เมื่อวันท่ี 7กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00 น. 
มติที ่ประชุมเห็นชอบในหลักการเบื ้องต้น และให้เสนอ
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร ์ขอ
กระทรวงมหาดไทยต่อไป 
2. ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที ่ 9/2564 เมื่อวันที่ 29 
กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. ประชุมทางไกล (video 
conference) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร 
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มีมติเห็นชอบในหลักการ 
3. ประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดแผนบริหารจัดการระบบ
การเชื ่อมโยงกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และการใช้
ประโยชน์จากข้อมูลระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ท่ัว
ประเทศ ครั้งท่ี 6/2564 เมื่อวันท่ี 26 ตุลาคม 2564 มีมติ
เห็นชอบในหลักการ 
4. ปัจจุบัน โครงการติดตั้งระบบระบบบริหารจัดการท่า
เทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลอง ดำเนินการอยู่ในขั้นตอนการ
ประกวดราคาซ ื ้อโครงการฯ ด ้วยว ิธ ีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังนี้ 
4.1 ประกาศซื ้อจ้าง 24 มกราคม 2565 ถึง 22 
กุมภาพันธ์ 2565 
4.2 เ สนอร าคา  23  ก ุ มภาพ ั น ธ ์  2565 
4.3 พิจารณาผล 24 กุมภาพันธ์ 2565 – 4 มีนาคม 
2565 
4.4 ผู้ยื่นข้อเสนอราคาทดสอบระบบฯ 2 มีนาคม 2565 

1. ควรสร้างอาคารให้แล้วเสร็จ
ก่อนอุปกรณ์จะมาส่งมอบ 
2. ปรับ Application ให้สามารถ
เข้าถึงการใช้งานได้ง่ายและสะดวก
แก่นักท่องเท่ียวมากขึ้น 
3. ควรจะม ี ระบบต ิดตามตั ว
นักท่องเที่ยว เพื่อให้เชื ่อมโยงกับ
ระบบที ่มีอยู ่ เพื ่อให้โครงการมี
ความสำเร็จมากยิ่งขึ้น 
4. การดำเนินการตามกระบวนการ
ให้แล้วเสร็จตามกำหนดท่ีวางไว้ 
5. การจ ั ดระบบการใช ้ จ ่ าย
ง บ ป ร ะ ม า ณ  แ ล ะ อ ธ ิ บ า ย
รายละเอียดการใช้จ่ายให้ชัดเจน 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินการ ข้อเสนอแนะ รูปภาพประกอบการสอดส่องโครงการ 
 โครงการติดต้ังระบบบริหารจัดการท่าเทียบ

เรือท่องเท่ียว อ่าวฉลอง จังหวัดภูเก็ต  
งบประมาณ : 68,860,000 บาท 
หน่วยดำเนินการ : องค์การบริหารส่วน
จังหวัดภูเก็ต 
กำหนดสอดส่องโครงการ 
วันท่ี 5 สิงหาคม 2565 (คร้ังที่ 2)  
เวลา 11.00 - 12.00 น.  
ณ ห้องประชุมท่าเทียบเร ือท่องเที ่ยว  
อ่าวฉลอง 

- อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อ 
จัดจ้าง 

1. ให้บริหารจัดการการจัดซื้อจัดจ้างให้
แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณนี้ 
2. ให้เร่งรัดการดำเนินการตาม
กระบวนการให้แล้วเสร็จตามท่ีวางไว ้
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินการ ข้อเสนอแนะ รูปภาพประกอบการสอดส่องโครงการ 
6 โครงการติดตั้งทุ ่นท่าเทียบเรือเพื่อการ

จ ั ดระ เบ ี ยบความปลอดภ ั ยของ
นักท่องเท่ียว อ่าวฉลอง จังหวัดภูเก็ต  
งบประมาณ : 44,610,000 บาท 
หน่วยดำเนินการ : องค์การบริหารส่วน
จังหวัดภูเก็ต 
กำหนดสอดส่องโครงการ 
วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2565 (คร้ังที่ 1) 
เวลา 10.15 - 11.00 น.  
ณ ห้องประชุม ช้ัน 4 มุขหลัง ศาลากลาง
จังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่) ศูนย์ราชการ
จังหวัดภูเก็ต 

- อยู่ระหว่างขั้นตอนการประมาณ
ราคา , การปรับแบบ และขอ
แก้ไขแบบรายละเอียดโครงการ 

1. ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอนุญาต 
EIA 
2. การให้เร ือที ่จอดอยู ่บริเวณหน้า
หาด เข้ามาสู ่ระบบการจอดเร ือท่ี
กำหนด 
3. การเร่งรัดกระบวนการจัดซื้อจัด
จ้างให้ทันกำหนดเวลา 
4. การใช้จ่ายงบประมาณจะต้องเกิด
ประโยชน์และเกิดความคุ ้มค่ามาก
ท่ีสุด 
5. กำหนดมาตรการในการจัดการ 
การควบคุม และการบริหาร 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินการ ข้อเสนอแนะ รูปภาพประกอบการสอดส่องโครงการ 
 โครงการติดตั้งทุ ่นท่าเทียบเรือเพื่อการ

จ ั ดระ เบ ี ยบความปลอดภ ั ยของ
นักท่องเท่ียว อ่าวฉลอง จังหวัดภูเก็ต  
งบประมาณ : 44,610,000 บาท 
หน่วยดำเนินการ : องค์การบริหารส่วน
จังหวัดภูเก็ต 
กำหนดสอดส่องโครงการ 
วันท่ี 5 สิงหาคม 2565 (คร้ังที่ 2)  
เวลา 13.00 - 14.00 น.  
ณ ห้องประชุมท่าเทียบเรือท่องเที ่ยว 
อ่าวฉลอง 

อยู่ในระหว่างการยื่นอุทธรณ์ต่อ
กระทรวงมหาดไทย 

1. แจ้งหน่วยงานที ่ เก ี ่ยวข ้อง เร่ง
ดำเนินการ 
2. เร่งรัดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
เร่งด่วนให้ทันในปีงบประมาณนี้ 
3. ม ี การต ิ ดตามผลอย ่ างต ่ อเน ื ่ อง  
(ก.ธ.จ. ภูเก็ต ชุดใหม่) 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินการ ข้อเสนอแนะ รูปภาพประกอบการสอดส่องโครงการ 
7 โครงการดำเนินกิจการรถขนส่งประจำทาง 

งบประมาณ : 10,991,040 บาท 
หน่วยดำเนินการ : องค์การบริหารส่วน
จังหวัดภูเก็ต 
กำหนดสอดส่องโครงการ 
วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2565  
เวลา 11.15 - 12.00 น.  
ณ ห้องประชุม ช้ัน 4 มุขหลัง ศาลากลาง
จังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่) ศูนย์ราชการ
จังหวัดภูเก็ต 

อยู่ระหว่างการดำเนินการโครงการ 1. การพิจารณาเพิ่มเส้นทางในอนาคต 
2. การศึกษาเพิ่มเติม เส้นทางในการขอ
สัมปทาน ไม่ให้เกิดการทับเส้นทางเดิม 
3. ระบบบริหารจัดการ กรณี มีการใช้รถ 
EV การจัดเก็บค่าโดยสาร 
4. การกำหนดที ่จอดรถไม่ควรส ่งผล
กระทบต่อประชาชนท่ีใช้รถใช้ถนน 
5. เพิ่มช่องทางการร้องเรียนและมี
เจ้าหน้าท่ีรับเรื่องตลอดเวลา 
6. การให้บริการจะต้องตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน เพื่อลด
การร้องเรียน 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินการ ข้อเสนอแนะ รูปภาพประกอบการสอดส่องโครงการ 
8 โครงการพัฒนาเส้นทางริมคลองบางใหญ่ 

เพื่อเช่ือมโยงการท่องเท่ียวชุมชน 
งบประมาณ : 25,000,000 บาท 
หน่วยดำเนินการ : สำนักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดภูเก็ต 
กำหนดสอดส่องโครงการ 
วันท่ี 25 มีนาคม 2565  
เวลา 09.00 - 10.00 น.  
ณ ห้องประชุม ช้ัน 5 มุขหลัง  
ศาลากลางจ ั งหว ัดภ ู เก ็ต (หล ั งใหม่ )  
ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต 

ความก้าวหน้าการดำเนินงาน 
ระยะเวลาดำเนินการผ่านมาแล้ว 
41 วัน คิดเป็น 17.08 % 
- ผลงานตามแผนงาน 0.74 % 
- ผลผลงานก่อสร้าง 0.25 % 
- ล่าช้ากว่าแผน 0.49 %  
สาเหตุความล่าช้า 
อยู ่ระหว ่างการประสานขอใช้
พื้นที่เอกชนเพื่อลำเลียงวัสดุเข้า
พื ้นที ่ก ่อสร้างและการประสาน
เทศบาลเมืองกระทู ้จัดหาพื้นท่ี
กองเก็บก้อนดูลาโฮล์ ของเดิมท่ีมี
การรื้อถอน 

1. เร่งรัดการดำเนินการให้แล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาท่ีกำหนด 
2. ให ้คำน ึงถ ึงความปลอดภ ัยใน 
การสัญจรของประชาชนในพื้นที่ที่มี
การก่อสร้าง 
3. โครงการควรที่จะมีความต่อเนื ่อง
ในการเช ื ่อมต ่อระหว่างพ ื ้นท ี ่กับ
โครงการท่ีมีอยู่เดิม 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินการ ข้อเสนอแนะ รูปภาพประกอบการสอดส่องโครงการ 
9 โครงการเพ ิ ่ มศ ั กยภาพมาตรการ 

ด้านความปลอดภ ัยแหล่งท ่องเท ี ่ยว 
จังหวัดภูเก็ต 
งบประมาณ : 49,900,000 บาท 
หน ่วยดำเน ินการ : แขวงทางหลวง 
ชนบทภูเก็ต 
กำหนดสอดส่องโครงการ 
วันท่ี 25 มีนาคม 2565  
เวลา 10.00 - 11.00 น.  
ณ ห ้ องประช ุ ม  ช ั ้ น  5 ม ุ ขหลั ง  
ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่) ศูนย์
ราชการจังหวัดภูเก็ต   

อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 
- ผลงานตามแผนงบ 17.47 % 
- ผลงานก่อสร้าง 7.61 % 

1. ให้หน่วยงานนำเสนอรายละเอียด
เพิ่มเติมของโครงการในรูปแบบไฟล์
ภาพ เพื่อให้คณะกรรมการได้รับทราบ
รายละเอียดของโครงการเพิ ่มมาก
ยิ่งขึ้น 
2. เพื่อประโยชน์จากโครงการ ควร
พัฒนาโปรแกรมให้ประชาชนสามารถ
เข ้ าถ ึ ง ได ้ ง ่ ายข ึ ้น โดยผ ่านระบบ 
Application 
3. กำหนดการลงพื้นท่ีสอดส่องภายใน
เดือนมิถุนายน 2565 อีกครั้ง 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินการ ข้อเสนอแนะ รูปภาพประกอบการสอดส่องโครงการ 
10 โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อ

แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของ
ประชาชนในจังหวัดภูเก็ต 
งบประมาณ : 1,100,000 บาท 
หน่วยดำเน ินการ : สำนักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดภูเก็ต 
กำหนดสอดส่องโครงการ 
วันท่ี 25 มีนาคม 2565  
เวลา 11.00 - 12.00 น.  
ณ ห้องประชุม ช้ัน 5 มุขหลัง ศาลากลาง
จังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่) ศูนย์ราชการ
จังหวัดภูเก็ต 

- มีการลงพื ้นที ่ดำเนินโครงการ 2 
แห่ง ได้แก่ กศน.อำเภอเมืองภูเก็ต 
และ กศน.อำเภอเม ืองถลาง รวม
จำนวนผู ้เข้าร่วมโครงการทั ้งหมด 
1,205 คน ต้ังแต่วันท่ี ตุลาคม – 30 
พฤศจิกายน 2564 ทั้งนี ้ หลังจาก
จบโครงการแล้ว ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจในการหุงข้าวด้วย
กระทะใบบัว สามารถทำเมนูอาหาร
จานด่วนได้ และเป็นการดำเนินชีวิต
ตามหล ักปร ัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง 

1. การทำคู่มือหรือสื่ออิเล็กทรอนกิส์ 
(YouTube) เพ ื ่อเป็นการถ่ายทอด
ความรู ้ ภูมิปัญญาการหุงข้าวด้วย
กระทะใบบัว 
2. การนำเสนอควรที ่จะเพิ ่ม เ ติม
รายละเอียดของโครงการ เพ ื ่อให้
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ไ ด ้ ร ั บ ท ร า บ
รายละเอียดของโครงการมากยิ่งขึ้น 
3. ให้ตอบโจทย์ตามวัตถุประสงค์ของ
โครงกรให้ชัดเจนมากขึ้น 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินการ ข้อเสนอแนะ รูปภาพประกอบการสอดส่องโครงการ 
11 โครงการเพิ่มศักยภาพด้านการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย 
งบประมาณ : 27,500,000 บาท 
หน่วยดำเนินการ : สำนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต 
กำหนดสอดส่องโครงการ 
วันท่ี 29 มิถุนายน 2565  
เวลา 09.30 - 12.00 น.  
ณ ห ้ องประช ุ ม ช ั ้ น  4 ม ุ ขหลั ง  
ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่) ศูนย์
ราชการจังหวัดภูเก็ต 
 

-  โครงการดำ เน ินการ เสร็ จ
เรียบร้อยแล้ว 

1. ดำเนินการให้มีการประชาสัมพันธ์
โครงการ โดยเฉพาะในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง
ก ับประชาชนเพ ื ่ อ ให ้ เก ิดการใช้
ประโยชน์สูงสุดจากระบบส่องสว่าง
เคลื ่อนที ่  และอุปกรณ์ตรวจสอบ
อาคารจากภัยพิบัติ  
2. ขอรายละเอียดเพิ ่มเติมระบบ
ตรวจสอบอาคารจากการสั่นสะเทือน  
ถึงการครอบคลุมพื้นท่ีอาคารข้างเคียง
ด้วยหรือไม่ มากน้อยเพียงใด   
3. ประสานความร่วมมือกับท้องถิ่น 
สำรวจป้ายเตือนภัยสึนามิ ว่ามีความ
ชัดเจน มีส่วนชำรุดเสียหายหรือไม่ 
ทิศทางในการบอกเส้นทางถูกต ้อง
หรือไม่ เป็นต้น 
4. ให้สำนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภ ัยจ ั งหว ั ดภ ู เก ็ ต  เป็ น
ศูนย์กลางในการรับเรื ่องแจ้งเหตุท้ัง
ความต ้องการใช ้ระบบส่องสว ่าง
เคลื่อนที่ ที ่ได้โอนไปให้ท้องถิ่นดูแล 
รวมทั้งข้อแก้ไขของป้ายเตือนภัยสึนา
มิจากแต่ละพื้นท่ี 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินการ ข้อเสนอแนะ รูปภาพประกอบการสอดส่องโครงการ 
12 โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณ

ชุมชน สถานศึกษา และศาสนสถาน 
ริมถนนสายหลัก 
งบประมาณ : 30,000,000 บาท 
หน่วยดำเนินการ : แขวงทางหลวงภูเก็ต 
กำหนดสอดส่องโครงการ 
วันท่ี 29 มิถุนายน 2565  
เวลา 13.00 - 16.30 น.  
ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงภูเก็ต   

ความก้าวหน้าของงาน ณ ปัจจุบัน 
59.26 % 

1. เร่งรัดการดำเนินการโครงการให้
แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 
2. วางมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดผล
กระทบกับการสัญจรของประชาชน 
นักเรียน นักศึกษา ในระหว่างการ
ก่อสร้างของโครงการ 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินการ ข้อเสนอแนะ รูปภาพประกอบการสอดส่องโครงการ 
13 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่าย

การสื่อสารเพื่อรักษามาตรฐานความ
ปลอดภัยจังหวัดท่องเท่ียวกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝ่ังอันดามัน 
งบประมาณ : 18,000,000 บาท 
หน่วยดำเนินการ : สำนักงานจังหวัดภูเก็ต 
กำหนดสอดส่องโครงการ 
วันท่ี 20 เมษายน 2565  
เวลา 14.00 – 14.30 น.  
ณ ห ้องประช ุม ช ั ้น 5   ศาลากลาง 
จังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่) ศูนย์ราชการ
จังหวัดภูเก็ต   

- ปัจจุบันได้มีการเชื่อมต่อโครงขา่ย
กล่องวงจรปิด (CCTV) กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วรวมทั้งส้ิน 
775 ตัว แต่สามารถใช้การได้ 617 
ตัว สำหรับโครงข่าย ของตำรวจภูธร
จังหวัดภูเก็ต กล้อง CCTV ส่วนหนึ่ง
ไม่สามารถใช้งานได้เนื ่องจากขาด
งบประมาณเพื่อการบำรุงรักษา 

1. ควรม ีการผล ักด ันให ้องค ์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งต้องมีการ
บำรุงรักษาโครงข่ายอย่างต่อเนื่อง 
เพื ่อให้พร้อมใช้งานได้ในระยะยาว 
มีการเช่ือมต่อโครงการศูนย์ปฏิบัติการ
อัจฉริยะจังหวัดภูเก็ต เพื ่อส่งเสริม
ความปลอดภัยของการท่องเที ่ยว
จังหวัดภูเก็ต  
2. ควรมีการวางแผนเรื ่องบุคลากร
ประจำศูนย์ฯ ให้เกิดความต่อเนื่อง 
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6. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบมาณ พ.ศ 2565 
 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในภารกิจงานของ ก.ธ.จ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

จังหวัดภูเก็ต 

                       ไตรมาสที่ 1                    ไตรมาสที่ 2                     ไตรมาสที่ 3                      ไตรมาสที่ 4 
                        (1 ต.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64)                (1 ม.ค. 65 - 31 มี.ค. 65)                (1 เม.ย. 65 - 30 มิ.ย. 65)                   (1 ก.ค. 65 - 30 ก.ย. 65) 

ท่ี วัน/เดือน/ป ี รายละเอียดกิจกรรม 

ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง 

ค่าอาหาร/ 
อาหารว่าง 

และ
เคร่ืองด่ืม 

ค่าเบี้ย
เลี้ยง 

ค่าวัสดุ 
อุปกรณ์ 

ค่าถ่าย
เอกสาร 

ค่าใช้จ่าย 
ในการ
สรรหาฯ 
กรณีก่อน
ครบวาระ 

อื่น ๆ 
ตามมติ 
ที่ประชุม 
*กรุณา
ระบุ* 

รวม คงเหลือ 

ค่า
พาหนะ 

ค่าจ้าง
เหมารถ
และ ค่า
น้ำมัน 
เพื่อลง
พื้นท่ี 

งบระมาณท่ีได้รับจัดสรร  85,200 บาท 
1 29 พ.ย.2564 การประชุม ก.ธ.จ.ภูเก็ต นอกรอบ   1,725        
2 27 ธ.ค. 2564 การอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ 

ความเข้าใจแก่คณะ ก.ธ.จ เกี ่ยวกับ
แนวทางปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงาน
ท่ีร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ 

  

525 

       

3 26 ม.ค. 2565 การประชุม ก.ธ.จ. (อย่างไม่เป็น
ทางการ) และการลงพื้นที่สอดส่อง
โครงการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ตาม
แผนปฏิบัติราชการของจังหวัดภูเก็ต 
ครั้งท่ี 1-65 

  

2,325 
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ท่ี วัน/เดือน/ป ี รายละเอียดกิจกรรม 

ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง 

ค่าอาหาร/ 
อาหารว่าง 

และ
เคร่ืองด่ืม 

ค่าเบี้ย
เลี้ยง 

ค่าวัสดุ 
อุปกรณ์ 

ค่าถ่าย
เอกสาร 

ค่าใช้จ่าย 
ในการ
สรรหาฯ 
กรณีก่อน
ครบวาระ 

อื่น ๆ 
ตามมติ 
ที่ประชุม 
*กรุณา
ระบุ* 

รวม คงเหลือ 

ค่า
พาหนะ 

ค่าจ้าง
เหมารถ
และ ค่า
น้ำมัน 
เพื่อลง
พื้นท่ี 

4 25 ก.พ. 2565 การประชุม ก.ธ.จ. (อย่างไม่เป็น
ทางการ) และการลงพื้นท่ีสอดส่อง
โครงการในพื้นท่ีจังหวัดภูเก็ต ตาม
แผนปฏิบัติราชการของจังหวัดภูเก็ต 
ครั้งท่ี 2-65 

  3,100        

5 25 มี.ค. 2565 การประชุม ก.ธ.จ. (อย่างไม่เป็น
ทางการ) และการลงพื้นท่ีสอดส่อง
โครงการในพื้นท่ีจังหวัดภูเก็ต ตาม
แผนปฏิบัติราชการของจังหวัดภูเก็ต 
ครั้งท่ี 3-65 

  

2,325 

       

6 29 มิ.ย. 2565 การประชุม ก.ธ.จ. (อย่างไม่เป็น
ทางการ) และการลงพื้นท่ีสอดส่อง
โครงการในพื้นท่ีจังหวัดภูเก็ต ตาม
แผนปฏิบัติราชการของจังหวัดภูเก็ต 
ครั้งท่ี 4-65 

 

2,500 3,420 

       

7 30 มิ.ย. 2565 ค่าวัสดุสำนักงาน ใช้ในการดำเนินการ
สรรหา ก.ธ.จ. ภูเก็ต 

 
  

   
4,150 

   

8 30 มิ.ย. 2565 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ประชุมสรร
หา ก.ธ.จ. ภูเก็ต 2565 

 
 1,050 
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ท่ี วัน/เดือน/ป ี รายละเอียดกิจกรรม 

ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง 

ค่าอาหาร/ 
อาหารว่าง 

และ
เคร่ืองด่ืม 

ค่าเบี้ย
เลี้ยง 

ค่าวัสดุ 
อุปกรณ์ 

ค่าถ่าย
เอกสาร 

ค่าใช้จ่าย 
ในการ

สรรหาฯ 
กรณีก่อน
ครบวาระ 

อื่น ๆ 
ตามมติ 
ที่ประชุม 
*กรุณา
ระบุ* 

รวม คงเหลือ 

ค่า
พาหนะ 

ค่าจ้าง
เหมารถ
และ ค่า
น้ำมัน 
เพื่อลง
พื้นท่ี 

9 1 ก.ค. 2565 ค่าวัสดุอุปกรณ์ (หมึกพิมพ์)     12114.54      
10 29 ก.ค 2565 ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์        27,000   
11 5 ส.ค. 2565 การประชุม ก.ธ.จ. (อย่างไม่

เป ็นทางการ) และการลง
พื ้นที ่สอดส่องโครงการใน
พ ื ้นท ี ่จ ั งหว ัดภ ู เก ็ต ตาม
แผนปฏ ิบ ัต ิ ราชการของ
จังหวัดภูเก็ต ครั้งท่ี 5-65 

 

2,500 2,790 

       

12 1 ก.ย. 2565 ค่าวัสดุอุปกรณ์ (หมึกพิมพ์)     19670.88      
รวม 0.00 5,000 17,260 0.00 31,785.42 0.00 4,150 27,000 85,195.42 4.58 

 

 

 


