สรุปควำมก้ำวหน้ำกำรดำเนินแผนงำน/โครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
จังหวัดอุบลรำชธำนี
ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถนุ ำยน 2563
ลำดับ
1

หน่วยดำเนินกำร

โครงกำร/กิจกรรม

งบประมำณ (บำท)

งบดำเนินงำน/
งบรำยจ่ำยอื่น
(บำท)

งบลงทุน
(บำท)

ก่อหนี้ (PO)
(บำท)

เบิกจ่ำย (บำท)

ยังไม่เบิกจ่ำย (บำท)

หมำยเหตุ

สำนักบริหำรพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ที่ 9

900,000

900,000

สำนักงำนประชำสัมพันธ์ จังหวัดอุบลรำชธำนี

350,000

-

350,000

21,611,000

21,611,000

-

21,503,990

21,611,000

5,613,000

5,613,000

-

5,590,830

5,590,830

22,170.00 เริ่มต้นสัญญา 19 พ.ค. 2563
สิ้นสุดสัญญา 15 ก.ย.2563

5,324,000

5,324,000

-

5,292,490

5,292,490

31,510.00 เริ่มต้นสัญญา 19 พ.ค. 2563
สิ้นสุดสัญญา 15 ก.ย.2563

3. ติดตัง้ ไฟฟ้ าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข
2134 ตอนควบคุม 0200 ตอน ดอนใหญ่ โขงเจียม ที่ กม.100+450 ตัดกับ ทางหลวง
หมายเลข 2112 ตอนควบคุม 0200 ตอน
หนามแท่ง - โขงเจียม ที่ กม.110+040

5,344,000

5,344,000

-

5,297,670

5,297,670

46,330.00 อยูร่ ะหว่างเรียกตัวผู้รับจ้าง
ลงนามในสัญญา

4. ติดตัง้ ไฟฟ้ าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข
2248 ตอนควบคุม 0200 ตอน ซาหวาย บุณฑริก ระหว่างกม.95+000 - กม.106+262
ช่วงๆ)
4
โครงการส่งเสริ(เป็มนการรั
บรู ใ้ ห้จงั หวัดอุบลราชธานี เป็ น
เป้ าหมายด้านการท่องเทีย่ ว
1.จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี

5,330,000

5,330,000

-

5,323,000

5,323,000

7,000.00 อยูร่ ะหว่างเรียกตัวผู้รับจ้าง
ลงนามในสัญญา

11,500,000

0

11,500,000

1,568,400

9,931,600

10,000,000

0

10,000,000

68,400

9,931,600

1,500,000

0

1,500,000

2

โครงการอบรมสร้างการมีสว่ นร่วมของชุมชนในการเฝ้ า
ระวังและผลักดันช้างป่ ากลับคืนสูป่ ่ าธรรมชาติ อย่างบูรณา
การ
ประชาสัมพันธ์สง่ เสริมการท่องเทีย่ ววิถชี มุ ชนในพื้นที่

870,000

เงินเหลือจ่ำย (บำท)

-

900,000

30,000.00 พรบ.โอนงบประมาณ
773,600 บาท

350,000

พรบ.โอนงบประมาณ
150,000 บาท

จังหวัดอุบลราชธานี
3

ติดตัง้ ไฟฟ้ าแสงสว่าง

แขวงทำงหลวงอุบลรำชธำนีที่ 2

1. ติดตัง้ ไฟฟ้ าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข
24 ตอนควบคุม 0702 ตอน เดชอุดม อุบลราชธานี ระหว่าง กม.403+800 - กม.
406+423
2. ติดตัง้ ไฟฟ้ าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข
217 ตอนควบคุม 0103 ตอน พิบูลมังสาหาร ช่องเม็ก ระหว่าง กม.60+554 - กม.61+200
และ กม.64+554 - กม.66 + 385

ทีท่ าการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี

2.จัดกิจกรรมส่งเสริมงำนประเพณี วัฒนธรรม ฮีตสิบสองคลอง
สิบสีจ่ งั หวัดอุบลรำชธำนี

107,010

1.พรบ.โอนงบประมาณ
5,000,000 บาท
2.โอนเปลี่ยนแปลง
8,000,000 บาท

2.1 จัดงาน "ย้อนรอยตานานนกหัสดีลิงค์ เมืองเกษมสีมา"

อาเภอตระการพืชผล

500,000

0

500,000

500,000

-

เบิกจ่าย 100%

2.2 จัดงานบุญประเพณีแข่งว่าวเป่าโหวต และสมโภช
ศาลหลักเมือง

อาเภอทุง่ ศรีอุดม

600,000

0

600,000

600,000

-

เบิกจ่าย 100%

ลำดับ

2.3 จัดงานบุญประเพณีบุญกุม้ ข้าวใหญ่ และสมโภชพุทธสถาน
ศาลหลักเมือง
5

หน่วยดำเนินกำร

โครงกำร/กิจกรรม

โครงการอานวยความปลอดภัยทางถนน
1. งานไฟฟ้ าแสงสว่าง ตอน วารินชาราบ สว่างวีระวงศ์ กม. 7+950 - กม.10+985 และ
กม. 12+232 - กม.14+203 (เป็ นช่วงๆ)

อาเภอสาโรง

แขวงทำงหลวงอุบลรำชธำนีที่ 2

2. งานไฟฟ้ าแสงสว่าง ตอน พิบูลมังสาหาร ช่องเม็ก กม. 79+250 - กม.84+500 (เป็ น
3.ช่วงๆ)
งานราวอันตราย ตอน เดชอุดม อุบลราชธานี กม. 418+245 - กม.420+145
นช่วงๆ) นตราย ตอน ดอนจิก - อ่างศิลา 4.(เป็งานราวอั
6

โนนเรียง กม. 0+000 - กม.44+863 (เป็ น
ช่
งๆ) าแสงสว่างเพือ่ ความปลอดภัยทางถนน
โครงการติดตัง้ วไฟฟ้
1. ติดตัง้ ไฟฟ้ าแสงสว่างทางหลวงหมายเลข
๒๔๑๒ ตอน ท่าวารี - ท่าศาลาช่วง กม.๐+
๐๐๐ - กม.๒+๗๓๔ (เป็ นช่วงๆ) ปริมาณงาน
2.1 ติแห่ดตัง ง้ ไฟฟ้ าแสงสว่างทางหลวงหมายเลข

แขวงทำงหลวงอุบลรำชธำนีที่ 1

๒๒๖ ตอน ห้วยขะยุง - วารินชาราบ
{{LF}}ช่วง กม.๓๒๑+๕๐๐ - กม.๓๒๓+
๒๐๐
นช่วงๆ)
ปริมาาณงาน
๑ แห่ง
3. ติด(เป็
ตัง้ ไฟฟ้
าแสงสว่
งทางหลวงหมายเลข

7

๒๔๑๕ ตอน หนองยอ - หนองช้างใหญ่ ช่วง
กม.๑๖+๙๐๐ - กม.๒๕+๘๐๐ (เป็ นช่วงๆ)
ปริ
าณงาน ๑ แห่ง ม่ ประสิทธิภาพทาง
โครงการยกระดับมมาตรฐานทางและเพิ

แขวงทำงหลวงอุบลรำชธำนีที่ 1

หลวง

8
9

1. ปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทาง
หลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอน ห้วยขะยุง – วา
รินชาราบ ระหว่าง กม.๓๑๔+๓๐๐ - กม.
ปริฒมาณงาน
โครงการเพิม่ ศั๓๑๕+๓๐๐
กยภาพการพั
นาเมืองอั๑จแห่
ฉริงยะ
อุบลราชธานี (SMART CITY)
โครงการตลาดเกษตรสีเขียว
1.พัฒนาศักยภาพตลาดเกษตรสีเขียว
2.จัดทาแผนการผลิตและเชื่อมโยงการตลาดข้อตกลง
3.พัฒนาสินค้าและเกษตรกรเข้าสูม่ าตรฐาน
4.บริหารจัดการ ติดตามให้คาแนะนาและประเมินผล

สำนักงำนจังหวัดอุบลรำชธำนี

สำนักงำนเกษตรจังหวัดอุบลรำชธำนี

งบดำเนินงำน/
งบรำยจ่ำยอื่น
(บำท)

งบลงทุน
(บำท)

งบประมำณ (บำท)
400,000

ก่อหนี้ (PO)
(บำท)

เบิกจ่ำย (บำท)

ยังไม่เบิกจ่ำย (บำท)
-

หมำยเหตุ
เบิกจ่าย 100%

0

400,000

25,000,000
7,977,450

-

24,942,481

7,977,450

-

7,968,100

7,968,100

9,350.00 เริ่มต้นสัญญา 19 พ.ค. 2563
สิ้นสุดสัญญา 15 ก.ย.2563

7,900,000

7,900,000

-

7,873,450

7,873,450

26,550.00 เริ่มต้นสัญญา 19 พ.ค. 2563
สิ้นสุดสัญญา 15 ก.ย.2563

4,350,000

4,350,000

-

4,341,445

4,341,445

8,555.00 เริ่มต้นสัญญา 16 พ.ค. 2563
สิ้นสุดสัญญา 12 ก.ย.2563

4,772,550

4,772,550

-

4,759,486

4,759,486

13,064.00 เริ่มต้นสัญญา 16 พ.ค. 2563
สิ้นสุดสัญญา 12 ก.ย.2563

25,000,000

9,800,500

400,000

เงินเหลือจ่ำย (บำท)

-

24,942,481

57,519

-

9,768,260

9,800,500

32,240.00

3,200,500

9,800,500
3,200,500

-

3,190,100

3,190,100

10,400.00

3,300,000

3,300,000

-

3,285,250

14,750.00

3,300,000

3,300,000

-

3,292,910

7,090.00

15,000,000

3,285,250

3,292,910

-

15,000,000

15,000,000

15,000,000
15,000,000

-

15,000,000

1,760,400

0

1,760,400

808,000

0

808,000

0
0
0
0

500,000
64,500
243,500
0

500,000
64,500
243,500
-

800,900

โอนเปลี่ยนแปลงไปดาเนิน
โครงการใหม่

959,500
808,000
500,000
64,500
243,500
-

พรบ.โอนงบประมำณ
4,080,000 บำท

ลำดับ
10

11

12

13

14

15

16

โครงกำร/กิจกรรม

โครงการขุดลอกพร้อมอาคารประกอบลาห้วยซัน
ปริมาณดินขุด 44,000 ลูกบาศก์เมตร บ้านโนนใหญ่
ตาบลสระสมิง อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี
โครงการขุดลอกพร้อมอาคารประกอบลาห้วยวังจาน
ปริมาณดินขุด 41,700 ลูกบาศก์เมตร บ้านนาหว้า ตาบล
โพธิ์ศรี อาเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
โครงการขุดลอกพร้อมอาคารประกอบลาห้วยแดง
ปริมาณดินขุด 46,000 ลูกบาศก์เมตร บ้านคาข่า ตาบล
สว่าง อาเภอสว่างวีรวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี
โครงการขุดลอกพร้อมอาคารประกอบลาห้วยพะไล
ปริมาณดินขุด 78,400 ลูกบาศก์เมตร บ้านหนองสาราญ
ตาบลบ้านแขม อาเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
โครงการขุดลอกพร้อมอาคารประกอบลาห้วยอะลอง
ปริมาณดินขุด 62,170 ลูกบาศก์เมตร บ้านคาครัง่ ตาบล
คาครัง่ อาเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
โครงการขุดลอกพร้อมอาคารประกอบลาห้วยน้ าอ้อม
ปริมาณดินขุด 60,000 ลูกบาศก์เมตร บ้านโนนเพ็ก
ตาบลห้วยฝ้ ายพัฒนา อาเภอตระการพืชผล จังหวัด
อุบลราชธานีดลอกพร้อมอาคารประกอบลาห้วยไผ่ ปริมาณ
โครงการขุ

หน่วยดำเนินกำร

งบประมำณ (บำท)

งบดำเนินงำน/
งบรำยจ่ำยอื่น
(บำท)

งบลงทุน
(บำท)

ก่อหนี้ (PO)
(บำท)

เบิกจ่ำย (บำท)

ยังไม่เบิกจ่ำย (บำท)

เงินเหลือจ่ำย (บำท)

หมำยเหตุ

โครงกำรชลประทำนอุบลรำชธำนี

10,000,000

10,000,000

0

4,840,484

5,159,516

โครงกำรชลประทำนอุบลรำชธำนี

10,000,000

10,000,000

0

4,824,266

5,175,734

โครงกำรชลประทำนอุบลรำชธำนี

10,000,000

10,000,000

0

3,948,211

6,051,789

โครงกำรชลประทำนอุบลรำชธำนี

10,000,000

10,000,000

0

3,847,490

6,152,510

โครงกำรชลประทำนอุบลรำชธำนี

8,000,000

8,000,000

0

3,136,788

4,863,212

โครงกำรชลประทำนอุบลรำชธำนี

7,000,000

7,000,000

0

4,040,432

2,959,568

โครงกำรชลประทำนอุบลรำชธำนี

18,000,000

18,000,000

0

6,958,886

11,041,114

สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอุบลรำชธำนี

6,891,035

0

6,891,035

4,632,050

2,258,985

163,600

163,600

48,600

115,000

48,000

48,000

48,000

4,194,750

4,194,750

2,941,250

1,253,500

จัดซื้อวัสดุการตรวจ
1,383,285 บาท

2,277,900

2,277,900

1,594,200

683,700

จัดซื้อวัสดุการตรวจ
350,000 บาท

ดินขุด 124,830 ลูกบาศก์เมตร บ้านภูมะหรี่ ตาบลดอนจิก
อาเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
17

กาจัดพยาธิใบไม้ตบั และมะเร็งท่อน้ าดีจงั หวัดอุบลราชธานี
กิจกรรมที่ 1 ด้านการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพภาคี
เครือข่ายการกาจัดพยาธิใบไม้ตับ
และมะเร็งท่อนา้ ดี
กิจกรรมที่ 2 ด้านการพัฒนาบุคลากรและควบคุมการ
แพร่กระจายของพยาธิใบไม้ตับ จังหวัดอุบลราชธานี
กิจกรรมที่ 3 ด้านการตรวจคัดกรองการติดเชื้อพยาธิ
ใบไม้ตับ
กิจกรรมที่ 4 การควบคุมโรคหนอนพยาธิในนักเรียน และ
เยาวชนในถิน่ ทุรกันดาร ตามพระราชดาริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พรบ.โอนงบประมำณ
1,216,065 บำท

-

ลำดับ
18

โครงกำร/กิจกรรม

ศูนย์ประสานงานโครงการอนุ รกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัด
1.อุบกิลราชธานี
จกรรมการฝึ กอบรม/ประชุมกลุม่

หน่วยดำเนินกำร
มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี

20

21

ค่าใช้จา่ ยบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
อานวยความปลอดภัยเพือ่ ป้ องกันและแก้ไขอุบตั เิ หตุทาง
ถนน
1. ติดตัง้ ไฟฟ้ าแสงสว่างทางหลวงหมายเลข
23 ตอน เขือ่ งใน – อุบลราชธานี ช่วง กม.
257+721 - กม.259+294 (เป็ นช่วงๆ) และ
ทางหลวงหมายเลข 231 ตอน ถนนวงแหวน
รอบเมืองอุบลราชธานีช่วง กม.13+850 - กม.
14+678 (เป็ นช่วง)
2. ติดตัง้ ไฟฟ้ าแสงสว่างทางหลวงหมายเลข
212 ตอน ลืออานาจ – หนองยอ ช่วง กม.
542+966 - กม.544+855 (เป็ นช่วงๆ) และ
ทางหลวงหมายเลข 226 ตอน ห้วยขะยุง –
วารินชาราบ ช่วง กม.316+816 - กม.
318+310 (เป็ นช่วงๆ)
3. ติดตัง้ ราวกันอันตรายทางหลวงหมายเลข
231 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี
ช่วง กม.9+660 - กม.14+675 ซ้ายทาง
(เป็
นช่วงๆ)ลติปริกคอนกรี
มาณงานต ๑สายแยก
แห่ง ทล.231 –
ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟั

815,065

งบดำเนินงำน/
งบรำยจ่ำยอื่น
(บำท)

งบลงทุน
(บำท)

0

175,100
สำนักงำนจังหวัดอุบลรำชธำนี

10,000,000

แขวงทำงหลวงอุบลรำชธำนีที่ 1

15,398,000

ก่อหนี้ (PO)
(บำท)

เบิกจ่ำย (บำท)

ยังไม่เบิกจ่ำย (บำท)
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ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยกทางหลวง
หมายเลข 2050 – บ้านกึง่ พุทธกาล ตาบลเกษม อาเภอ
ตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายอบ.3050 แยก
ทล.217 – บ้านห้วยขาม อาเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัด
อุบลราชธานี

หมำยเหตุ
พรบ.โอนงบประมำณ
143,835 บำท

175,100
639,969
5,136,316

4,863,684

10,000,000
-

15,369,148

15,398,000

5,000,000

0
15,398,000
5,000,000

-

4,991,670

4,991,670

8,330.00 สัญญา 4,991,670 บาท
เหลือจ่าย 8,330 บาท

5,400,000

5,400,000

-

5,385,350

5,385,350

14,650.00 สัญญา 5,385,350 บาท
เหลือจ่าย 14,650 บาท

4,998,000

4,998,000

-

4,992,128

4,992,128

5,872.00 สัญญา 4,992,128 บาท
เหลือจ่าย 5,872 บาท

แขวงทำงหลวงชนบทอุบลรำชธำนี

6,770,000

6,770,000

6,755,000

6,755,000

15,000.00 วงเงินในสัญญา
6,755,000.-บาท ผู้รับจ้าง
บจก.อุบลสถาปัตย์ ลงนาม
วันที่ 15 พค. 63 90 วัน

แขวงทำงหลวงชนบทอุบลรำชธำนี

8,000,000

8,000,000

7,995,000

7,995,000

5,000.00 วงเงินในสัญญา
7,995,000.-บาท ผู้รับจ้าง
หจก. ฮุน่ กี่พืชผลพาณิชย์ ลง
นาม วันที่ 15 พค. 63 90 วัน

แขวงทำงหลวงชนบทอุบลรำชธำนี

8,120,000

8,120,000

8,103,000

8,103,000

17,000.00 วงเงินในสัญญา
8,103,000.-บาท ผู้รับจ้าง
หจก. ฮุน่ กี่พืชผลพาณิชย์ ลง
นาม วันที่ 15 พค. 63 90 วัน

บ้านนิ คม อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
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เงินเหลือจ่ำย (บำท)

815,065

815,065

175,100
639,969

639,969

2. กิจกรรมจัดแสดงผลงาน/นิทรรศการโครงการ
19

งบประมำณ (บำท)

28,852.00

ลำดับ
24

25

26

27

หน่วยดำเนินกำร

โครงกำร/กิจกรรม

งบประมำณ (บำท)

งบดำเนินงำน/
งบรำยจ่ำยอื่น
(บำท)

งบลงทุน
(บำท)

ก่อหนี้ (PO)
(บำท)

แขวงทำงหลวงชนบทอุบลรำชธำนี

15,000,000

15,000,000

14,988,000

แขวงทำงหลวงชนบทอุบลรำชธำนี

11,306,000

11,306,000

11,290,000

ทีท่ ำกำรปกครองจังหวัดอุบลรำชธำนี

1,261,800

0

1,261,800

907,700

0

165,200

2. กิจกรรมย่อย : สร้างจิตสานึกเพือ่ ดูแลรักษาความ
ปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ พื้นทีช่ ายแดน
3. กิจกรรมย่อย : ขยายผลศูนย์เรียนรู ป้ รัชญา

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้าน
กระแอกน้อย – บ้านคาเจริญ อาเภอสาโรง จังหวัด
อุบลราชธานี

ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายอบ.2006 แยก
ทล.24 – บ้านนากระแซง อาเภอเดชอุดม จังหวัด
อุบลราชธานี

พัฒนาศักยภาพพลเมืองด้านความมัน่ คงพื้นทีช่ ายแดน

โครงการบูรณาการป้ องกันรักษาความปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ เพือ่ สร้างความมัน่ คงพื้นทีช่ ายแดนพิทกั ษ์
รักษาทรัพยากรธรรมชาติภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
ยง อย : บูรณาการป้ องและปราบปรามบ่อน
1.พอเพี
กิจกรรมย่

กอ.รมน. จังหวัดอุบลรำชธำนี

เบิกจ่ำย (บำท)
2,248,200

ยังไม่เบิกจ่ำย (บำท)

เงินเหลือจ่ำย (บำท)

12,739,800

12,000.00 วงเงินในสัญญา
14,988,00.-บาท ผู้รับจ้าง
หจก. ฮุน่ กี่พืชผลพาณิชย์ ลง
นาม วันที่ 15 พค. 63 120
วัน

11,290,000

16,000.00 วงเงินในสัญญา
11,290,000.-บาท ผู้รับจ้าง
หจก. ฮุน่ กี่พืชผลพาณิชย์ ลง
นาม วันที่ 15 พค. 63 100
วัน

633,000

628,800

เนื่องจากสถานการณ์โรคโค
วิด 19 ห้ามการจัดให้มกี าร
ชุมนุมคนจานวนมาก

907,700

847,200

60,500

0

165,200

147,200

18,000

318,000

0

318,000

289,000

29,000

424,500

0

424,500

411,000

13,500

244,199,500

209,905,500

34,294,000

47,462,622

196,614,359

ดาเนินการเมือ่ สถานศึกษา
เปิดทาให้ทาการเรียน/การ
สอน

ทาลายชาติและสถาบันพระมหากษัตริย ์ (4 เป้ าหมาย
เป้ าหมายละ 100 คน)

รวม

หมำยเหตุ

121,584,879

320,621

