หน ้าที่ 1 จาก 9

แบบรายงานการกากับติดตามการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563)
ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2563

ที่

(1.1)
โครงการ/กิจกรรม

(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)
(1.2)
งบดาเนินงาน/
งบรายจ่ายอื่น

รวม
1. โครงการพัฒนาด้านเกษตร
1.1 กิจกรรมหลัก : ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพ เพื่อเพิ่มผลผลิต
และมูลค่าพืชเศรษฐกิจ
1.1.1 กิจกรรมย่อย : พัฒนาจุดเชื่อมต่อการ
ผลิตการตลาดเกษตรกรรมยัง่ ยืน/เกษตร
อินทรีย์ครบวงจร จังหวัดนครราชสีมา

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา (อ.วาสนา)

1.2 กิจกรรมหลัก : ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพ เพื่อเพิ่มผลผลิต
และมูลค่าสัตว์เศรษฐกิจ
1.1.2 กิจกรรมย่อย : ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด
เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

68,241,400.00
4,250,000.00
1,000,000.00

3,250,000.00
3,250,000.00

2. โครงการพัฒนาด้านการท่องเทีย่ วและบริการ
2.1 กิจกรรมหลัก : การพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ ว สนามกีฬา รวมทัง้
กิจกรรมการท่องเทีย่ ว และกีฬา

42,482,100.00
5,194,000.00

สานักงานท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดนครราชสีมา (เก๋)

(1.4) = (1.2)+(1.3)
รวม

334,621,000.00
-

1,000,000.00

สานักงานปศุสัตว์จังหวัด
นครราชสีมา (สุชาติ)

2.1.1 กิจกรรมย่อย : งานตรุษจีน

(2) แผนการดาเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

(1.3)
งบลงทุน

1,000,000.00

-

-

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

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

(3.1)
งบดาเนินงาน/
รายจ่ายอื่น
(ระบุตัวเลข)

402,862,400.00
4,250,000
1,000,000.00
1,000,000.00

11,779,839.78
3,182,000.00

94,000,000.00
-

3,250,000.00

มี.ค.-63

2

ลงนามในสัญญา /
จองเงินในระบบ (PO) /
อนุมัติขอซื้อขอจ้างแล้ว
(บาท)

(4)
หมายเหตุ

-

0

มี.ค.-63

3

3,182,000.00
3,440,000.00
3,440,000.00

ม.ค.-63

13

950,000.00

งานแล้วเสร็จ 100 %
เบิกจ่ายแล้ว
-

-

ดาเนินโครงการและ
เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 100%

เหลือจ่าย (บาท)

17,534,404.91
3,182,000.00

138,434.87
68,000.00

-

-

-

-

เตรียมดาเนินการ โดย
ประกาศผลการจ้าง
เหมาพัฒนาระบบ
นวัตกรรมดิจิทัลฯ งปม.
231,000 บาท แล้วเมื่อ
31 มี.ค.63 และจัดหา
วัสดุแล้ว 43,000 บาท
เมื่อ 13 มี.ค.63 ทั้งนี้
ได้ประสาน
กลุ่มเป้าหมายไว้แล้ว
เหลือเพียงการฝึกอบรม
เท่านั้น ทั้งนี้ ล่าช้ากว่า
แผน เนื่องจากการแพร่
ระบาดของโรคติดต่อ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019

3,182,000.00

136,482,100.00
5,194,000.00
1,000,000.00

เพิ่มเติมเกี่ยวกับงบประมาณ

-

3,250,000.00
-

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

3,182,000.00

68,000.00

3,182,000.00

68,000.00

3,440,000.00
3,440,000.00

60,000.00
60,000.00

950,000.00

50,000.00

หน ้าที่ 2 จาก 9

ที่

(1.1)
โครงการ/กิจกรรม

(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)
(1.2)
งบดาเนินงาน/
งบรายจ่ายอื่น

(2) แผนการดาเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

(1.3)
งบลงทุน

(1.4) = (1.2)+(1.3)
รวม

2.1.2 กิจกรรมย่อย : ฝึกอบรมหลักสูตรเจ้า
บ้านที่ดี

สานักงานท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดนครราชสีมา (เก๋)

1,694,000.00

-

1,694,000.00

2.1.3 กิจกรรมย่อย : การจัดงานเทศกาล
เที่ยวพิมาย ประจาปีงบประมาณ 2563

สานักงานท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดนครราชสีมา (เก๋)

2,500,000.00

-

2,500,000.00

2.2 กิจกรรมหลัก : การพัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธ์การ
ท่องเทีย่ ว กีฬาและเครือข่าย
2.2.1 กิจกรรมย่อย : การแสดงศิลปกรรม
ร่วมสมัยนานาชาติ (Thailand biennale,
Korat)
2.2.2 กิจกรรมย่อย : งานโคราชเดิ่นยิม้

37,288,100.00

-

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

มี.ค.-63

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

(3.1)
งบดาเนินงาน/
รายจ่ายอื่น
(ระบุตัวเลข)

มี.ค.-63

2

พ.ย.-62

13

37,288,100.00

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

เพิ่มเติมเกี่ยวกับงบประมาณ
ลงนามในสัญญา /
จองเงินในระบบ (PO) /
อนุมัติขอซื้อขอจ้างแล้ว
(บาท)

(4)
หมายเหตุ

0

อนุมัติโครงการแล้ว อยู่
ระหว่างเตรียม
ดาเนินงาน ทั้งนี้ ล่าช้า
กว่าแผน เนื่องจาก
ปัญหาการแพร่ระบาด
ของโรคติดต่อเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019

2,490,000.00

ดาเนินโครงการและ
เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 100%

-

-

-

เหลือจ่าย (บาท)

-

2,490,000.00

10,000.00

-

-

สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
นครราชสีมา (ผอ.ทิพย์สุชา
ฯ)
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
นครราชสีมา (ผอ.ทิพย์สุชา
ฯ)

21,000,000.00

-

21,000,000.00

มี.ค.-63

มี.ค.-63

2

0

6

-

-

4,000,000.00

-

4,000,000.00

มี.ค.-63

มี.ค.-63

2

0

6

-

-

2.2.3 กิจกรรมย่อย : งานตลาดนัดศิลปะ (Art สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
market Art all the way market)
นครราชสีมา (ผอ.ทิพย์สุชา
ฯ)

3,000,000.00

-

3,000,000.00

มี.ค.-63

มี.ค.-63

2

0

6

-

-

2.2.4 กิจกรรมย่อย : เทศกาลดนตรี (Korat
music Festival)

สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
นครราชสีมา (ผอ.ทิพย์สุชา
ฯ)

2,000,000.00

-

2,000,000.00

มี.ค.-63

มี.ค.-63

2

0

6

-

-

2.2.5 กิจกรรมย่อย : งานเทศกาลโคราช
ศิลปะ วัฒนธรรมนานาชาติ

สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
นครราชสีมา (ผอ.ทิพย์สุชา
ฯ)

2,000,000.00

-

2,000,000.00

มี.ค.-63

มี.ค.-63

2

0

6

-

-

2.2.6 กิจกรรมย่อย : งานเทศกาลโยธวาทิต
Thailand Band Competition

สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
นครราชสีมา (ผอ.ทิพย์สุชา
ฯ)

1,000,000.00

-

1,000,000.00

มี.ค.-63

มี.ค.-63

2

0

6

-

-

2.2.7 กิจกรรมย่อย : งานเทศกาลศิลปร่วม
สมัยโคราช Korat - Battle

สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
นครราชสีมา (ผอ.ทิพย์สุชา
ฯ)

2,000,000.00

-

2,000,000.00

มี.ค.-63

มี.ค.-63

2

0

6

-

-

สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
นครราชสีมา (ผอ.ทิพย์สุชา
ฯ)
2.2.9 กิจกรรมย่อย : การเสริมสร้าง
สานักงานจังหวัด
ความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้องไทย - เสฉวน นครราชสีมา (พี่วชิ า)

1,000,000.00

-

1,000,000.00

มี.ค.-63

มี.ค.-63

2

0

6

-

-

688,100.00

-

688,100.00

มี.ค.-63

มี.ค.-63

2

0

6

-

-

2.2.8 กิจกรรมย่อย : Korat Artland
ดินแดนอารยะศิลป์

ล่าช่าแผน เนื่องจากขอโอน
เปลี่ยนแปลงกิจกรรมภายใต้
โครงการเดิม ซึ่งเป็นกรณีที่
กระทบแผน โดย ก.บ.จ.
เห็นชอบให้ส่งเรื่องให้ อ.
ก.บ.ภ.พิจารณาแล้ว ใน
คราวประชุม ก.บ.จ.ครั้งที่
1/2563 เมื่อวันที่ 18 มี.ค.
63 รวมทั้ง ปัญหาการแพร่
ระบาดของโรคติดต่อเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019

คราวประชุม ก.บ.จ.ครั้งที่
1/2563 เมื่อวันที่ 18 มี.ค.
63 รวมทั้ง ปัญหาการแพร่
ระบาดของโรคติดต่อเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019

หน ้าที่ 3 จาก 9

ที่

(1.1)
โครงการ/กิ
2.2.9 กิจกรรมย่อย : การเสริ
มสร้างจกรรม

(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)
(1.2)
งบดาเนินงาน/
งบรายจ่ายอื่น

(2) แผนการดาเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

(1.3)
งบลงทุน

(1.4) = (1.2)+(1.3)
รวม

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

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

(3.1)
งบดาเนินงาน/
รายจ่ายอื่น
(ระบุตัวเลข)

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

เพิ่มเติมเกี่ยวกับงบประมาณ
ลงนามในสัญญา /
จองเงินในระบบ (PO) /
อนุมัติขอซื้อขอจ้างแล้ว
(บาท)

(4)
หมายเหตุ

ความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้องไทย - เสฉวน
สานักงานพาณิชย์จังหวัด
นครราชสีมา

2.3 กิจกรรมหลัก : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอานวยความ
สะดวกเส้นทางคมนาคม รองรับด้านการท่องเทีย่ วกีฬา และ MICE

600,000.00

600,000.00

มี.ค.-63

มี.ค.-63

0

2

94,000,000.00

2.3.1 กิจกรรมย่อย : โครงการปรับปรุงทาง แขวงทางหลวงนครราชสีมา
หลวงหมายเลข 2311 ตอน หนองสองห้อง ที่ 2 (ช่างอั๋น)
หนองขวาง ระหว่าง กม.0+000 - 10+212
ตาบลวังกะทะ อาเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา ระยะทางรวม 10.212 กิโลเมตร

25,000,000.00

25,000,000.00

มี.ค.-63

6

0

ประกาศร่าง เมื่อวันที่ 7
เม.ย.63 ประกาศผล 30
เม.ย.63 คาดว่าจะลงนามได้
18 พ.ค.63

2.3.2 กิจกรรมย่อย : โครงการขยายช่องทาง แขวงทางหลวงนครราชสีมา
จราจรทางหลวงหมายเลข 2220 ตอน กลาง
ที่ 2 (ช่างอั๋น)
ดง - วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม ตาบลกลางดง
อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

30,000,000.00

30,000,000.00

มี.ค.-63

6

0

ประกาศร่าง เมื่อ 7 เม.ย.
63 ประกาศผล 1 พ.ค.63
คาดว่าจะลงนามได้ 19
พ.ค.63

2.3.3 กิจกรรมย่อย : โครงการขยายช่องทาง แขวงทางหลวงนครราชสีมา
จรจร ทางหลวงหมายเลข 2256 ตอน ปางโก ที่ 2 (ช่างอั๋น)
- กุดม่วง ตาบลตะเคียน อาเภอด่านขุนทด
จังหวัดนครราชสีมา ระหว่าง กม. 74+845 76+700 ระยะทางรวม 18.550 กิโลเมตร

30,000,000.00

30,000,000.00

มี.ค.-63

6

0

ประกาศร่าง 1 เม.ย.63
ประกาศผล 24 เม.ย.63
คาดว่าจะลงนามได้ 7 พ.ค.
63

2.3.4 กิจกรรมย่อย : โครงการจัดทาป้ายและ แขวงทางหลวงนครราชสีมา
อุปกรณ์อานวยความปลอดภัยเพื่อสนับสนุน
ที่ 2 (ช่างอั๋น)
การท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน
มวกเหล็ก - บ่อทอง - มอจะบก - ไร่โคกสูง โคกกรวด - นครราชสีมา ตาบลหนองสาหร่าย
, คลองไผ่, ลาดบัวขาว อาเภอปากช่อง ตาบล
มิตรภาพ อาเภอสีคิ้ว ตาบลสูงเนิน อาเภอสูง
เนิน ตาบลโคกกรวด อาเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา ระหว่าง กม. 72+015 148+565

9,000,000.00

9,000,000.00

มี.ค.-63

12

0

ได้ผู้รับจ้างแล้ว คาด
ว่าจะได้ลงนามได้ 25
เม.ย.63 งปม.
8,992,739.14 บาท
เหลือจ่าย 7,260.86
บาท

59,765,000.00
-

63,572,000.00
800,000.00

3,807,000.00
800,000.00

-

-

6

94,000,000.00

3. โครงการพัฒนาด้านสังคม
3.1 กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาการดูแลสุขภาพ
การรักษาผูป้ ่วย ทุกช่วงวัย ด้วยองค์ความรู้ และเทคโนโลยี

-

-

-

-

-

เหลือจ่าย (บาท)

-

-

-

5,754,565.13
-

-

-

10,434.87
-

หน ้าที่ 4 จาก 9

ที่

(1.1)
โครงการ/กิจกรรม

3.1.1 กิจกรรมย่อย : การยกระดับคุณภาพ
ชีวติ ผู้สูงอายุในชุมชน

(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)
(1.2)
งบดาเนินงาน/
งบรายจ่ายอื่น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี (มทส.)

3.2 กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทุกช่วงวัย
ด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรม

(2) แผนการดาเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

(1.3)
งบลงทุน

(1.4) = (1.2)+(1.3)
รวม

800,000.00

1,007,000.00

-

-

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

800,000.00

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

มี.ค.-63

(3.1)
งบดาเนินงาน/
รายจ่ายอื่น
(ระบุตัวเลข)

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

0

2

1,007,000.00

-

เพิ่มเติมเกี่ยวกับงบประมาณ
ลงนามในสัญญา /
จองเงินในระบบ (PO) /
อนุมัติขอซื้อขอจ้างแล้ว
(บาท)

(4)
หมายเหตุ

อนุมัติโครงการแล้ว อยู่
ระหว่างเตรียม
ดาเนินงาน ทั้งนี้ ล่าช้า
กว่าแผน เนื่องจาก
ปัญหาการแพร่ระบาด
ของโรคติดต่อเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019

-

-

เหลือจ่าย (บาท)

-

-

-

-

3.2.1 กิจกรรมย่อย : พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น สานักงานศึกษาธิการ
อุทยานธรณีโคราช
จังหวัดนครราชสีมา

447,000.00

-

447,000.00

มี.ค.-63

มี.ค.-63

2

0

อนุมัติโครงการแล้ว อยู่
ระหว่างเตรียม
ดาเนินงาน ทั้งนี้ ล่าช้า
กว่าแผน เนื่องจาก
ปัญหาการแพร่ระบาด
ของโรคติดต่อเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019

-

-

3.2.2 กิจกรรมย่อย : สร้างและพัฒนา
เครือข่าย TO BE NUMBER ONE

560,000.00

-

560,000.00

มี.ค.-63

มี.ค.-63

2

0

อนุมัติโครงการแล้ว อยู่
ระหว่างเตรียม
ดาเนินงาน ทั้งนี้ ล่าช้า
กว่าแผน เนื่องจาก
ปัญหาการแพร่ระบาด
ของโรคติดต่อเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019

-

-

สานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดนครราชสีมา

3.3 กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่ง
อานวยความสะดวก

-

59,765,000.00

59,765,000.00

-

-

-

3.3.1 กิจกรรมย่อย : ส่งเสริมการท่องเที่ยว แขวงทางหลวงนครราชสีมา
ทางธรรมชาติทางหลวงหมายเลข 2235 ตอน ที่ 2 (ช่างอั๋น)
หนองสาหร่าย กม.0+000 - กม.25+000
อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 สาย
ทาง

-

5,000,000.00

5,000,000.00

มี.ค.-63

6

0

ประกาศผลการ
ประกวดราคา เมื่อ 15
เม.ย.63 =4,982,000
บาท เหลือจ่าย 18,000
บาท และคาดว่า จะ
ลงนามได้ 6 พ.ค.63

3.3.2 กิจกรรมย่อย : ขยายช่องจราจรทาง แขวงทางหลวงนครราชสีมา
หลวงหมายเลข2434 ตอนสีคิ้ว-หนองรี
ที่ 2 (ช่างอั๋น)
ระหว่าง กม.4+640 - กม.5+800 ตาบลสีคิ้ว
อาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 1 สายทาง

-

25,000,000.00

25,000,000.00

มี.ค.-63

6

0

ประกาศร่าง 7 เม.ย.63
ปะกาศผล 29 เม.ย.63
และคาดว่าจะลงนามได้
15 พ.ค.63

5,754,565.13

10,434.87

หน ้าที่ 5 จาก 9

ที่

(1.1)
โครงการ/กิจกรรม

3.3.3 กิจกรรมย่อย : ติดตั้งไฟสัญญาณ
จราจรบนถนนธนะรัชต์ ทางหลวงหมายเลข
2090 ตอนปางแก-อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
ที่กม.14+150,กม.20+210 อาเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง

(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)
(1.2)
งบดาเนินงาน/
งบรายจ่ายอื่น

(2) แผนการดาเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

(1.3)
งบลงทุน

(1.4) = (1.2)+(1.3)
รวม

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

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

(3.1)
งบดาเนินงาน/
รายจ่ายอื่น
(ระบุตัวเลข)

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

เพิ่มเติมเกี่ยวกับงบประมาณ
ลงนามในสัญญา /
จองเงินในระบบ (PO) /
อนุมัติขอซื้อขอจ้างแล้ว
(บาท)

(4)
หมายเหตุ

แขวงทางหลวงนครราชสีมา
ที่ 2 (ช่างอั๋น)

-

4,000,000.00

4,000,000.00

มี.ค.-63

7

0

ประกาศผลการ
ประกวดราคา 15
เม.ย.63 =
3,910,694.66 บาท
คาดว่าจะลงนามได้ 8
พ.ค.63

3.3.4 กิจกรรมย่อย : โครงการขยายทาง
แขวงทางหลวง
จราจรทางหลวงหมายเลข 224 ตอน หัวทะเล นครราชสีมาที่ 3 (ช่างเหน่ง)
- โชคชัย ระหว่าง กม.5+192 - กม.5+262
LT. และทางหลวงหมายเลข 226 ตอน หัว
ทะเล - หนองกระทิง ระหว่าง กม.0+000 กม.0+255 LT. ตาบลหัวทะเล อาเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 สายทาง

-

5,765,000.00

5,765,000.00

มี.ค.-63

11

0

ลงนามในสัญญาจ้าง
แล้ว เมื่อ 3 เม.ย.63 ทา
PO แล้ว เมื่อ 17 เม.ย.
63

20,000,000.00

20,000,000.00

มี.ค.-63

6

0

ประกาศร่าง 7-10 เมย.
จะขึ้นประกาศขายแบบ
วันที่ 13-20 เมย.
เสนอราคา 21 เมย.
เปิดราคา 22 เมย.
ขึ้นประกาศผล 24 เมย.
รออุทธรณ์ 7 วัน เรียก
ลงนามในสัญญา
ประมาณ 8 พ.ค.63

3.3.5 กิจกรรมย่อย ก่อสร้างถนน ลาดยาง
แขวงทางหลวงชนบท
แอสฟัลติกคอนกรีต สาย นม. 1034 แยก
นครราชสีมา
ทล.2 - บ้านวะภูแก้ว ระยะทางยาว 2.700 (ผอ.ไพรวัลย์)
กิโลเมตร กว้าง 7.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ
2.50 เมตร ตาบลมะเกลือใหม่ อาเภอสูงเนิน
จังหวัดนครราชสีมา

3.4 กิจกรรมหลัก : พัฒนาและเพิ่มศักยภาพเครือข่าย ด้านกระบวน
การบริหารจัดการ องค์กรภาครัฐมุ่งสู่ Korat 4.0, Smart City, Dry
Port และ MICE City และด้านอื่นๆ
3.4.1 กิจกรรมย่อย : บริหารจัดการสถาบัน
เครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนจังหวัดนครราชสีมา
ด้าน Smart City

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี (มทส.) (อ.ปภากร ฯ)

4. โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการจัดการน้าเสีย และ
ส่งเสริมพัฒนาฟื้นฟู ลาน้าคูคลองสาธารณะ

2,000,000.00

2,000,000.00

5,702,300.00
-

-

2,000,000.00

-

180,856,000.00
180,856,000.00

2,000,000.00

186,558,300.00
180,856,000.00

-

มี.ค.-63

2

-

0

1,277,297.78
1,277,297.78

-

เหลือจ่าย (บาท)

5,754,565.13

-

อนุมัติโครงการแล้ว อยู่
ระหว่างเตรียม
ดาเนินงาน ทั้งนี้ ล่าช้า
กว่าแผน เนื่องจาก
ปัญหาการแพร่ระบาด
ของโรคติดต่อเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019

10,434.87

-

-

1,277,297.78
1,277,297.78

-

-

หน ้าที่ 6 จาก 9

ที่

(1.1)
โครงการ/กิจกรรม

(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)
(1.2)
งบดาเนินงาน/
งบรายจ่ายอื่น

(2) แผนการดาเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

(1.3)
งบลงทุน

(1.4) = (1.2)+(1.3)
รวม

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

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

(3.1)
งบดาเนินงาน/
รายจ่ายอื่น
(ระบุตัวเลข)

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

เพิ่มเติมเกี่ยวกับงบประมาณ
(4)
หมายเหตุ

ลงนามในสัญญา /
จองเงินในระบบ (PO) /
อนุมัติขอซื้อขอจ้างแล้ว
(บาท)

เหลือจ่าย (บาท)

4.1.1 กิจกรรมย่อย : ก่อสร้างระบบส่งน้า
โครงการส่งน้าและ
พร้อมอาคารประกอบบ้านนกออก ตาบลนก บารุงรักษาลาพระเพลิง
ออก อาเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 1 (คุณโอฬารฯ)
แห่ง (รับน้าต่อมาจากคลองส่งน้าสายใหญ่ฝั่ง
ซ้ายลาพระเพลิง)

-

9,800,000.00

9,800,000.00

มี.ค.-63

13

263,501.50

เป็นโครงการที่
ดาเนินการเองทั้ง
โครงการ ปัจจุบันได้
ดาเนินงานตามโครงการ
และเบิกจ่ายแล้ว

263,501.50

4.1.2 กิจกรรมย่อย : ก่อสร้างอาคารบังคับ โครงการส่งน้าและ
น้าบ้านโนนมะกอก ตาบลหนองระเวียง
บารุงรักษาลาพระเพลิง
อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา (คุณโอฬารฯ)
1 แห่ง (ลาน้าลาชงโค)

-

9,500,000.00

9,500,000.00

มี.ค.-63

13

0

-

4.1.3 กิจกรรมย่อย : ก่อสร้างอาคารบังคับ โคงการชลประทาน
น้าบ้านตะกรุดเครือปลอก พร้อมอาคาร
นครราชสีมา (คุณสุคนธ์ ฯ
ประกอบ หมู่ที่ 3 ตาบลจักราช อาเภอจักราช และคุณอดิศักดิ์ฯ)
จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง (เชื่อมจากลา
จักราช)

-

11,720,000.00

11,720,000.00

มี.ค.-63

13

63,180.00

เป็นโครงการที่
ดาเนินการเองทั้ง
โครงการ ปัจจุบันได้
ดาเนินงานตาม
โครงการแล้ว
เป็นโครงการที่
ดาเนินการเองทั้ง
โครงการ ปัจจุบันได้
ดาเนินงานตามโครงการ
และเบิกจ่ายแล้ว

4.1.4 กิจกรรมย่อย : ขุดลอกลาห้วยตะเคียน โคงการชลประทาน
พร้อมอาคารประกอบ ตาบลกงรถ อาเภอ นครราชสีมา (คุณสุคนธ์ ฯ
ห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
และคุณอดิศักดิ์ฯ)

20,000,000.00

20,000,000.00

มี.ค.-63

13

10,530.00

เป็นโครงการที่
ดาเนินการเองทั้ง
โครงการ ปัจจุบันได้
ดาเนินงานตามโครงการ
และเบิกจ่ายแล้ว

10,530.00

4.1.5 กิจกรรมย่อย : แก้มลิงโคกทาเล พร้อม โคงการชลประทาน
อาคารประกอบ ตาบลแหลมทอง อาเภอ
นครราชสีมา (คุณสุคนธ์ ฯ
หนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
และคุณอดิศักดิ์ฯ)

10,000,000.00

10,000,000.00

มี.ค.-63

13

192,443.56

เป็นโครงการที่
ดาเนินการเองทั้ง
โครงการ ปัจจุบันได้
ดาเนินงานตามโครงการ
และเบิกจ่ายแล้ว

192,443.56

4.1.6 กิจกรรมย่อย : ขุดลอกลาห้วยแถลง
พร้อมอาคารประกอบ ตาบลหลุ่งตะเคียน
อาเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

โคงการชลประทาน
นครราชสีมา (คุณสุคนธ์ ฯ
และคุณอดิศักดิ์ฯ)

20,000,000.00

20,000,000.00

มี.ค.-63

13

0

เป็นโครงการที่
ดาเนินการเองทั้ง
โครงการ ปัจจุบันได้
ดาเนินงานตาม
โครงการแล้ว

-

4.1.7 กิจกรรมย่อย : แก้มลิงหนองคึม พร้อม โคงการชลประทาน
อาคารประกอบ ตาบลหนองพลวง อาเภอ
นครราชสีมา (คุณสุคนธ์ ฯ
ประทาย จังหวัดนครราชสีมา
และคุณอดิศักดิ์ฯ)

3,000,000.00

3,000,000.00

มี.ค.-63

13

67,000.00

เป็นโครงการที่
ดาเนินการเองทั้ง
โครงการ ปัจจุบันได้
ดาเนินงานตาม
โครงการแล้ว

67,000.00

4.1.8 กิจกรรมย่อย : ขุดลอกลาจักราช ช่วง
ท้ายอาคารระบายน้าทานบใหม่ถึงมาบน้อย
ตาบลสาระภี อาเภอหนองบุญมาก จังหวัด
นครราชสีมา

12,000,000.00

12,000,000.00

มี.ค.-63

13

291,383.78

โคงการชลประทาน
นครราชสีมา (คุณสุคนธ์ ฯ
และคุณอดิศักดิ์ฯ)

เป็นโครงการที่
ดาเนินการเองทั้ง
โครงการ ปัจจุบันได้
ดาเนินงานตามโครงการ
และเบิกจ่ายแล้ว

63,180.00

291,383.78

หน ้าที่ 7 จาก 9

ที่

(1.1)
โครงการ/กิจกรรม

4.1.9 กิจกรรมย่อย : ระบบระบายน้าท้าย
ทานบดิน อ่างเก็บน้าลาเชียงไกร ตอนล่าง
ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร พร้อมอาคาร
ประกอบ ตาบลบัลลังก์ อาเภอโนนไทย
จังหวัดนครราชสีมา

(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)
(1.2)
งบดาเนินงาน/
งบรายจ่ายอื่น

(2) แผนการดาเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

(1.3)
งบลงทุน

(1.4) = (1.2)+(1.3)
รวม

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

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

(3.1)
งบดาเนินงาน/
รายจ่ายอื่น
(ระบุตัวเลข)

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

เพิ่มเติมเกี่ยวกับงบประมาณ
ลงนามในสัญญา /
จองเงินในระบบ (PO) /
อนุมัติขอซื้อขอจ้างแล้ว
(บาท)

(4)
หมายเหตุ

โคงการชลประทาน
นครราชสีมา (คุณสุคนธ์ ฯ
และคุณอดิศักดิ์ฯ)

20,000,000.00

20,000,000.00

มี.ค.-63

13

0

4.1.10 กิจกรรมย่อย : แก้มลิงเริงสระแก
โคงการชลประทาน
พร้อมอาคารประกอบ ตาบลโพนทอง อาเภอ นครราชสีมา (คุณสุคนธ์ ฯ
สีดา จังหวัดนครราชสีมา
และคุณอดิศักดิ์ฯ)

8,000,000.00

8,000,000.00

มี.ค.-63

13

358,148.94

4.1.11 กิจกรรมย่อย : ปรับปรุงทานบดิน
และถนนท้ายอ่างเก็บน้าห้วยบ้านยาง
ระยะทาง 0.732 กิโลเมตร พร้อมอาคาร
ประกอบ ตาบลโคกกรวด อาเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

โคงการชลประทาน
นครราชสีมา (คุณสุคนธ์ ฯ
และคุณอดิศักดิ์ฯ)

20,000,000.00

20,000,000.00

มี.ค.-63

13

10,230.00

เป็นโครงการที่
ดาเนินการเองทั้ง
โครงการ ปัจจุบันได้
ดาเนินงานตาม
โครงการแล้ว

10,230.00

4.1.12 กิจกรรมย่อย : แก้มลิงบึงกระโตน
ตาบลประทาย อาเภอประทาย จังหวัด
นครราชสีมา

โคงการชลประทาน
นครราชสีมา (คุณสุคนธ์ ฯ
และคุณอดิศักดิ์ฯ)

15,000,000.00

15,000,000.00

มี.ค.-63

13

0

เป็นโครงการที่
ดาเนินการเองทั้ง
โครงการ ปัจจุบันได้
ดาเนินงานตาม
โครงการแล้ว

-

4.1.13 กิจกรรมย่อย : แก้มลิงบึงบ้านพันดุง
พร้อมอาคารประกอบ ตาบลพันดุง อาภ
อขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

โคงการชลประทาน
นครราชสีมา (คุณสุคนธ์ ฯ
และคุณอดิศักดิ์ฯ)

6,836,000.00

6,836,000.00

มี.ค.-63

13

10,530.00

เป็นโครงการที่
ดาเนินการเองทั้ง
โครงการ ปัจจุบันได้
ดาเนินงานตาม
โครงการแล้ว

10,530.00

4.1.14 กิจกรรมย่อย : ขุดลอกลาห้วยหญ้าคา โคงการชลประทาน
พร้อมอาคารประกอบ ตาบลพะงาด อาเภอ นครราชสีมา (คุณสุคนธ์ ฯ
ขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
และคุณอดิศักดิ์ฯ)

15,000,000.00

15,000,000.00

มี.ค.-63

13

10,350.00

เป็นโครงการที่
ดาเนินการเองทั้ง
โครงการ ปัจจุบันได้
ดาเนินงานตาม
โครงการแล้ว

10,350.00

4.2 กิจกรรมหลัก : ดาเนินงานตามโครงการอันเนือ่ งมาจาก
พระราชดาริ
4.2.1 กิจกรรมย่อย : ขยายผลโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน (อ.แหวน ฯ)

902,000.00
902,000.00

-

902,000.00
-

902,000.00

-

มี.ค.-63

2

เป็นโครงการที่
ดาเนินการเองทั้ง
โครงการ ปัจจุบันได้
ดาเนินงานตาม
โครงการแล้ว

เหลือจ่าย (บาท)

เป็นโครงการที่
ดาเนินการเองทั้ง
โครงการ ปัจจุบันได้
ดาเนินงานตามโครงการ
และเบิกจ่ายแล้ว

0

-

อนุมัติโครงการแล้ว อยู่
ระหว่างเตรียม
ดาเนินงาน ทั้งนี้ ล่าช้า
กว่าแผน เนื่องจาก
ปัญหาการแพร่ระบาด
ของโรคติดต่อเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019

358,148.94

-

-

-

หน ้าที่ 8 จาก 9

ที่

(1.1)
โครงการ/กิจกรรม

(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)
(1.2)
งบดาเนินงาน/
งบรายจ่ายอื่น

4.3 กิจกรรหลัก : บริหารจัดการอุทยานธรณีโคราชสู่อุทยานธรณี
โลกยูเนสโก
4.2.2 กิจกรรมย่อย : จัดทาอุทยานเควสตา
โคราช

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี (อ.ต้อง ฯ)

4.2.3 กิจกรรมย่อย : ค่ายจีโอปาร์คเพื่อ
สถานีวจิ ัยสิ่งแวดล้อม
ส่งเสริมการเป็นอุทยานธรณีโลกโคราชและ 3 สะแกราช
มงกุฎของยูเนสโก
(จังหวัดนครราชสีมา)

5. โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ
5.1 กิจกรรมหลัก : การสร้างความรู้ ความเข้าใจ
การประชาสัมพันธ์/การเผยแผ่/การเทิดทูนและธารงไว้
ซึง่ สถาบันหลักของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

(2) แผนการดาเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

(1.3)
งบลงทุน

4,800,300.00

(1.4) = (1.2)+(1.3)
รวม

-

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

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

(3.1)
งบดาเนินงาน/
รายจ่ายอื่น
(ระบุตัวเลข)

4,800,300.00

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

-

-

เพิ่มเติมเกี่ยวกับงบประมาณ
ลงนามในสัญญา /
จองเงินในระบบ (PO) /
อนุมัติขอซื้อขอจ้างแล้ว
(บาท)

(4)
หมายเหตุ

-

เหลือจ่าย (บาท)

-

-

2,231,800.00

-

2,231,800.00

พ.ค.-63

พ.ค.-63

2

0

อนุมัติโครงการแล้ว อยู่
ระหว่างเตรียม
ดาเนินงาน ทั้งนี้ ล่าช้า
กว่าแผน เนื่องจาก
ปัญหาการแพร่ระบาด
ของโรคติดต่อเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019

-

-

2,568,500.00

-

2,568,500.00

ก.ค.-63

มิ.ย.-63

2

0

อนุมัติโครงการแล้ว อยู่
ระหว่างเตรียม
ดาเนินงาน ทั้งนี้ ล่าช้า
กว่าแผน เนื่องจาก
ปัญหาการแพร่ระบาด
ของโรคติดต่อเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019

-

-

2,000,000.00
2,000,000.00

-

2,000,000.00
2,000,000.00

-

-

-

-

-

5.1.1 กิจกรรมย่อย : เสริมสร้างอุดมการณ์
ความรักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์

กอ.รมน.จว.นม.
(พอ.วีระศักดิ์)

1,000,000.00

-

1,000,000.00

มี.ค.-63

2

0

อนุมัติโครงการแล้ว อยู่
ระหว่างเตรียม
ดาเนินงาน ทั้งนี้ ล่าช้า
กว่าแผน เนื่องจาก
ปัญหาการแพร่ระบาด
ของโรคติดต่อเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019

-

-

5.1.2 กิจกรรมย่อย : เสริมสร้าง การ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยและความ
มั่นคงของบ้านเมือง
อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

กอ.รมน.จว.นม.
(พอ.วีระศักดิ์)

1,000,000.00

-

1,000,000.00

มี.ค.-63

2

0

อนุมัติโครงการแล้ว อยู่
ระหว่างเตรียม
ดาเนินงาน ทั้งนี้ ล่าช้า
กว่าแผน เนื่องจาก
ปัญหาการแพร่ระบาด
ของโรคติดต่อเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019

-

-

10,000,000.00

-

10,000,000.00

3

3,880,542.00

3,880,542.00

-

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

รวม 68,241,400.00

334,621,000.00

402,862,400.00

ต.ค.-62

ต.ค.-62

11,779,839.78

2.92
ลงชื่อ...........................................................ผูร้ ายงาน

ลงชื่อ........................................................................ผู้รับรองข้อมูล

-

-

17,534,404.91

138,434.87

หน ้าที่ 9 จาก 9

ที่

(1.1)
โครงการ/กิจกรรม

(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)
(1.2)
งบดาเนินงาน/
งบรายจ่ายอื่น

ลงชื่อ...........................................................ผูร้ ายงาน
(นายรฐนนท์ ไชยสิทธิ์)
โทร. 044243129 / 08 4652 9661
E - mail : rathanon2513@hotmail.co.th

(2) แผนการดาเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

(1.3)
งบลงทุน

(1.4) = (1.2)+(1.3)
รวม

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

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

(3.1)
งบดาเนินงาน/
รายจ่ายอื่น
(ระบุตัวเลข)

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

ลงชื่อ........................................................................ผู้รับรองข้อมูล
(นางสาวอสิตรา รัตตะมณี)
ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

เพิ่มเติมเกี่ยวกับงบประมาณ
(4)
หมายเหตุ

ลงนามในสัญญา /
จองเงินในระบบ (PO) /
อนุมัติขอซื้อขอจ้างแล้ว
(บาท)

เหลือจ่าย (บาท)

