
ความก้าวหน้า pa ภูเก็ต update 4.01.66

ตัวชี้วัด pa ภูเก็ต ทีม ม.อ.ภูเก็ต HSF ผลลัพธ์ แผน ม.ค.-ก.พ.66 แผน มี.ค.-เม.ย.66 แผน พ.ค.-มิ.ย.66 แผน ก.ค.-ส.ค.66

1. ประชาชนเนือ่ยนิ่งมpีaเพิม่ 10 
%
2. คนที่มีpa เข้ามาใช้พื้นที่ฯเพิ่ม 10 
%
3. นักท่องเที่ยวเข้ามาใช้พืน้ที่ฯ เพิ่ม 
20 %
(ส ารวจแบบสอบถามก่อน-หลัง)

อยู่ระหว่าง
กระบวนการเกบ็
ข้อมูล

อยู่ระหว่าง
กระบวนการเกบ็
ข้อมูล

อยู่ระหว่างกระบวนการเกบ็
ข้อมูล

- ใช้เครื่องมือส ารวจขอ้มลูของกองทุนสุขภาพต าบล
ฯ 
- วันที่ 11 ม.ค.66 อบรมทีมเรือ่งการเก็บ
แบบสอบถามร่วมกับโครงการบูรณากลไกฯ 
- เดือน ม.ค.-ก.พ.66ทีมลงพื้นที่ส ารวจ 5 พื้นที่ 

- ส ารวจข้อมลูรอบหลัง 
- วิเคราะห์ข้อมลู 

4. มีแผนและโครงการปรับ
สภาพแวดล้อม และมีการจดั
กิจกรรม 

ได้ร่างแบบ
1. ม.อ.ภูเกต็
2. สวนสมุนไพร
เขาหลัก 

ได้ร่างแบบ
1. ชายหาดป่าตอง
2. ย่านเมืองเก่า
3. สะพานหิน

1. ได้ร่างแบบ 5 พื้นที่
2. ทีม HSF เปิดพื้นที่ทดลอง
กิจกรรม PA ชายหาดป่าตอง
3. ทีม PSU ทดลองกิจกรรม 
PA ใน ม.อ. เดินวิ่ง แอโรบิค
กีฬา

- 4 ม.ค.66 ทีม ม.อ.ภูเก็ตอัปเดทขอ้มลูการออกแบบ
พื้นที่ หลังจากลงพื้นที่ส ารวจความคิดเห็นของชมุชน 

เปิดตัวพื้นที่ออกแบบ/ทดลองกจิกรรม สรุป/ติดตามประเมนิผล

5. MOU ระหว่างภาคเอกชน 
ท้องถิ่น ชุมชน และภาคการศึกษา

Mou ม.อ. โรงแรมเขาหลัก กับ เทศบาล
คึกคัก
Mou มอ. กับ เทศบาลกระทู้ 
MOU ม.อ.กับ เทศบาลป่าตอง 
Mou ม.อ. กับ อบจ. 

- MOU เรื่องปฏิทินกิจกรรมpa แต่ละพื้นที่ และกลไกการดแูลส่งเสริม PA ในพื้นที่  
- สามารถ MOU ได้ทุกช่วงของโครงการ

MOU เวทีภาพรวมรวมทกุพืน้ที่ 

6. มีแผนในการพฒันาภเูก็ตเมอืง
ต้นแบบ (แผนยุทธศาสตร์ pa + 
แผน

- จัดประชุมท าแผนและโครงการ กับเครือข่าย 5 
พื้นที่ในเดือน ม.ค.-ก.พ. 66 ครั้งที่ 1 

- จัดประชุมท าแผนและโครงการ กับ
เครือข่าย 5 ครั้งที่  2 

-

จัดประชุมติดจตาประเมนิผลแผนและ
โครงการ ครั้งที่ 3 

สรุป/ติดตามประเมนิผล

7. แผนและโครงการ 5 พื้นที่ มี
กิจกรรม pa และการปรับ
สภาพแวดล้อม 
PA + อาหาร 

- จัดประชุมท าแผนและโครงการ กับเครือข่าย 5 
พื้นที่ในเดือน ม.ค.-ก.พ. 66 ครั้งที่ 1 
- คุยแผนงานเรื่องอาหารมาบวกกับ PA กับพีสิ่ม อ.
กุล อ.เพ็ญ

สรุป/ติดตามประเมนิผล

8. การจัดการ/การเงิน ก าลังตรวจการเงิน 
ภายในเดือน
มกราคม 66 

ส่งงวด 1 แล้ว /
โอนเงินงวด 2 แล้ว

ตรวจงวด 1 แล้ว - เบิกงวด 2 ให้พื้นที่ / วางแผนจัดกิจกรรม / - ปิดงวด 2 โครงการใหญ่ ภายในวันที่ 10 
มี.ค.66 
- โอนเงินงวด 3 ให้พื้นที่ 

ปิดงวดสุดท้ายภายใน 10 ส.ค.66 



งบประมาณโครงการ ณ วันที่ 4 ม.ค.66 งวดที่ 1-2

ล าดับ กิจกรรม งบที่ตั้งไว้ ใช้จ่ายงวด 1+2 คงเหลือ

1 ทบทวนเอกสาร 50,000 49,814

2 ประสาน 8 กลุ่มฯ 191,000 181,381

3 ออกแบบพื้นที่สร้างความร่วมมือ 758,750 273,750

4 TOR ม.อ.ภูเก็ต และ HSF 5,000,000 งวด 1 =1,700,000 
(PSU+HSF)
งวด 2 = 1,500,000 (HSF)

งวด 2 (PSU) =1,000,000
งวด 3 (PSU+HSF) = 800,000

5 ทบทวน สรุปแบบ วางแผนด าเนินงาน 758,750 0 758,750

6 ประชุมรับฟังความเห็น และ MOU พันธะสัญญา 374,250 0 374,250

7 ประชุมวางระบบการติดตามประเมินผลของกลไกขับเคลื่อนในพ้ืนที่ 191,000 35,560

8 สรุปโครงการและจัดท ารายงาน 50,000 0 50,000

ค่าธรรมเนียม 1,106,062 737,374 368,688

ค่าจ้างสถาปนิก เจ้าหน้าที่ 1,440,000 660,000 780,000

วัสดุ 16,188 6,921 9,267

ค่าตรวจสอบบัญชี 64,000 0 64,000

10,000,000 5,171,230 4,828,770



การติดตามประเมินผลโครงการ pa ภูเก็ต  

1. ประเมินตัวชี้วัด
โครงการ 

2. ประเมินวิธีการ
ด าเนินงาน 

3. จัดท าแผนและ
โครงการในการพัฒนา
ภูเก็ตเมืองต้นแบบ 

แผนและโครงการในการพัฒนา
ภูเก็ตเมืองต้นแบบ pa

MOU ความ
ร่วมมือ
จากแผน

สื่อสาร pa
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