
หนา้ที ่1 จาก 6

เป้าหมายเบิกจ่าย ณ ส้ินไตรมาส 4 (30 ก.ย.63)
ภาพรวม ร้อยละ 100

งบประจ า ร้อยละ 100
ข้อมูล ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 งบลงทุน ร้อยละ 100

 ได้รับจัดสรร (1)  ก่อหน้ี/จัดซ้ือจัดจ้าง (2)  เหลือจ่าย (3)  เบิกจ่ายแล้ว (4)  ร้อยละ
 ยังไม่เบิกจ่าย 

(5) =(2-4)
 ร้อยละ  เร่ิมต้น  ส้ินสุด

 แผน 
(ร้อยละ)

 ผล 
(ร้อยละ)

    381,987,200.00      342,020,957.79      39,966,242.21       33,441,782.32      9.78    308,579,175.47     90.22
        10,000,000.00           10,000,000.00                          -              5,463,202.00      54.63       4,536,798.00      45.37

       4,225,400.00         4,157,400.00            68,000.00         3,557,800.00     85.58          599,600.00     14.42
         975,400.00            975,400.00                      -             375,800.00     38.53          599,600.00     61.47

1   กิจกรรมย่อย : พัฒนาจุดเช่ือมต่อการผลิต
การตลาดเกษตรกรรมย่ังยืน/เกษตรอินทรีย์
ครบวงจร จังหวัดนครราชสีมา

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา (อ.วาสนา)

           975,400.00             975,400.00                        -              375,800.00     38.53           599,600.00     61.47 มี.ค.-63 ก.ค.-63     80.00     70.00 ด าเนินกิจกรรมแล้ว คิด
เป็นร้อยละ 70

       3,250,000.00         3,182,000.00            68,000.00         3,182,000.00   100.00                      -           -                               -   

2   กิจกรรมย่อย  : ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดเพ่ือ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด
นครราชสีมา (สุชาติ)

        3,250,000.00           3,182,000.00             68,000.00          3,182,000.00    100.00                       -            -   มี.ค.-63 เม.ย.-63    100.00    100.00  ด าเนินโครงการและ
เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 100%

    119,507,000.00      119,313,267.67          193,732.33         7,937,977.90      6.65    111,375,289.77     93.35              4,497,977.90

       3,500,000.00         3,440,000.00            60,000.00         3,440,000.00   100.00                      -           -                               -   

3   กิจกรรมย่อย  : งานตรุษจีน ส านักงานท่องเท่ียวและกีฬา
จังหวัดนครราชสีมา (เก๋)

        1,000,000.00             950,000.00             50,000.00            950,000.00    100.00                       -            -   ม.ค.-63 ม.ค.-63    100.00    100.00  ด าเนินโครงการและ
เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 100%

4 กิจกรรมย่อย  : การจัดงานเทศกาลเท่ียวพิ
มาย ประจ าปีงบประมาณ 2563

ส านักงานท่องเท่ียวและกีฬา
จังหวัดนครราชสีมา (เก๋)

        2,500,000.00           2,490,000.00             10,000.00          2,490,000.00    100.00                       -            -   พ.ย.-62 พ.ย.-62    100.00    100.00  ด าเนินโครงการและ
เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 100%

     22,007,000.00        22,007,000.00                      -           -        22,007,000.00   100.00                             -   

  กิจกรรมย่อย 2.3.1. : การส่งเสริม
และพัฒนาเมืองศิลปะ

ส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดนครราชสีมา

     22,007,000.00        22,007,000.00                      -           -        22,007,000.00   100.00

5 การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ  
(Thailand biennale, Korat)

ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด
นครราชสีมา  (ผอ.ทิพย์สุชาฯ)

      21,000,000.00         21,000,000.00                        -                  9,500.00       0.05       20,990,500.00     99.95 มิ.ย.-63 ก.ย.-63 0.00 0.00  จะด าเนินงานในช่วง 15
 พ.ค. - 30 ก.ย.63

6 งานเทศกาลศิลปร่วมสมัยโคราช Korat - 
Battle

ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด
นครราชสีมา  (ผอ.ทิพย์สุชาฯ)

        1,007,000.00           1,007,000.00                        -              648,900.00     64.44           358,100.00     35.56 มิ.ย.-63 ก.ย.-63 0.00 0.00  จะด าเนินงานในช่วง 28
 - 30 ก.ค.63

     94,000,000.00        93,866,267.67          133,732.33         4,497,977.90      4.79      89,368,289.77     95.21
 กิจกรรมย่อย 2.4.1 : การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน ส่ิงอ านวยความ
สะดวกเส้นทางคมนาคม รองรับด้าน
การท่องเท่ียวกีฬา และ MICE

     94,000,000.00        93,866,267.67          133,732.33         4,497,977.90      4.79      89,368,289.77     95.21

7 โครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 2311 
ตอน หนองสองห้อง - หนองขวาง ระหว่าง 
กม.0+000 - 10+212 ต าบลวังกะทะ อ าเภอ
ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ระยะทางรวม 
10.212 กิโลเมตร

แขวงทางหลวงนครราชสีมา ท่ี 
2 (ช่างอ๋ัน)

      25,000,000.00         24,908,965.22             91,034.78                        -            -         24,908,965.22    100.00 8-พ.ค.-63 4-ต.ค.-63     12.20       2.55  ลงนามแล้ว เลขท่ีสัญญา
 40/2563 ลง 7 พ.ค.63 
เร่ิม 8 พฤาภาคม 2563 
ส้ิน 4 ตุลาคม 2563  
วงเงิน 24,908,965.22 
บาท ท า PO แล้ว

รวม
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

1.  โครงการพัฒนาด้านเกษตร

งบหน้าโครงการ-กิจกรรมหลัก-กิจกรรมย่อย/รายการ และงบประมาณ
 ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โครงการ-กิจกรรมหลัก-กิจกรรมย่อย/รายการ หน่วยด าเนินการ หมายเหตุ
 งบประมาณ (บาท)  การด าเนินงานระยะเวลาด าเนินงาน

5) กิจกรรมหลักท่ี 2.4 การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานส่ิงอ านวยความสะดวกเส้นทาง

1) กิจกรรมหลักท่ี 1.2  ส่งเสริม และพัฒนา
คุณภาพ เพ่ือเพ่ิมผลผลิต และมูลค่าพืช

2) กิจกรรมหลักท่ี 1.3  ส่งเสริม และพัฒนา
คุณภาพ เพ่ือเพ่ิมผลผลิต และมูลค่าสัตว์

 2. โครงการพัฒนาด้านการท่องเท่ียวและบริการ
3) กิจกรรมหลักท่ี 2.1 การพัฒนาแหล่ง
ท่องเท่ียว สนามกีฬา รวมท้ังกิจกรรม

4) กิจกรรมหลักท่ี 2.3 การพัฒนาการตลาด
และประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว กีฬาและ

เขยีว

เขยีว

เขยีว

เขยีว

เขยีว

เขยีว

เขยีว



หนา้ที ่2 จาก 6

 ได้รับจัดสรร (1)  ก่อหน้ี/จัดซ้ือจัดจ้าง (2)  เหลือจ่าย (3)  เบิกจ่ายแล้ว (4)  ร้อยละ
 ยังไม่เบิกจ่าย 

(5) =(2-4)
 ร้อยละ  เร่ิมต้น  ส้ินสุด

 แผน 
(ร้อยละ)

 ผล 
(ร้อยละ)

โครงการ-กิจกรรมหลัก-กิจกรรมย่อย/รายการ หน่วยด าเนินการ หมายเหตุ
 งบประมาณ (บาท)  การด าเนินงานระยะเวลาด าเนินงาน

8  โครงการขยายช่องทางจราจรทางหลวง
หมายเลข 2220 ตอน กลางดง - วัดเทพ
พิทักษ์ปุณณาราม ต าบลกลางดง อ าเภอปาก
ช่อง จังหวัดนครราชสีมา

แขวงทางหลวงนครราชสีมา ท่ี 
2 (ช่างอ๋ัน)

      30,000,000.00         29,986,519.32             13,480.68          4,497,977.90     15.00       25,488,541.42     85.00 13-พ.ค.-63 9-ต.ค.-63     14.44       0.35  ลงนามแล้ว เลขท่ีสัญญา
 47/2563 ลง 12 พ.ค.
63 เร่ิม 13 พฤษภาคม 
2563 ส้ิน 9 ตุลาคม 
2563  วงเงิน 
29,986,519.32 บาท ท า
 PO แล้ว

9 โครงการขยายช่องทางจรจร ทางหลวง
หมายเลข 2256 ตอน ปางโก - กุดม่วง 
ต าบลตะเคียน อ าเภอด่านขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา ระหว่าง กม. 74+845 - 
76+700 ระยะทางรวม 1.855 กิโลเมตร

แขวงทางหลวงนครราชสีมา ท่ี 
2 (ช่างอ๋ัน)

      30,000,000.00         29,978,044.12             21,955.88                        -            -         29,978,044.12    100.00 6-พ.ค.-63 1-พ.ย.-63 13.26 1.93  ลงนามแล้ว เลขท่ีสัญญา
 37/2563 ลง 5 พ.ค.63 
เร่ิม6 พ.ค.63  ส้ิน 1 
พ.ย.63  วงเงิน 
29,978,044.12 บาท  
หจก.สีค้ิวคอนสตรัคช่ัน 
ท า PO แล้ว

10 โครงการจัดท าป้ายและอุปกรณ์อ านวยความ
ปลอดภัยเพ่ือสนับสนุนการท่องเท่ียว ทาง
หลวงหมายเลข 2 ตอน มวกเหล็ก - บ่อทอง -
 มอจะบก - ไร่โคกสูง - โคกกรวด - 
นครราชสีมา ต าบลหนองสาหร่าย, คลองไผ่, 
ลาดบัวขาว อ าเภอปากช่อง ต าบลมิตรภาพ 
อ าเภอสีค้ิว ต าบลสูงเนิน อ าเภอสูงเนิน ต าบล
โคกกรวด อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา ระหว่าง กม. 72+015 - 
148+565

แขวงทางหลวงนครราชสีมา ท่ี 
2 (ช่างอ๋ัน)

        9,000,000.00           8,992,739.01               7,260.99                        -            -           8,992,739.01    100.00 23-เม.ย.-63 20-ส.ค.-63     42.59     65.43  ลงนามแล้ว สัญญาเลขท่ี
 นร.7/2563 ลงวันท่ี 22 
เมษายน 2563 วงเงิน
8,992,739.01 บาท 
เหลือจ่าย 7,260.99 บาท
 เร่ิม 23 เมษายน 2563 
ส้ินสุด 20 สิงหาคม 2563
 ท า PO แล้ว

     62,415,000.00        61,624,381.59          790,618.41           505,790.00      0.82      61,118,591.59     99.18                505,790.00

         650,000.00            650,000.00                      -                         -           -            650,000.00   100.00                             -   

11  กิจกรรมย่อย  : การยกระดับคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุในชุมชน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
(มทส.)

           650,000.00             650,000.00                        -                          -            -             650,000.00    100.00 มิ.ย.-63 ก.ค.-63  อนุมัติโครงการแล้ว 
ด าเนินงาน ในช่วงเดือน
มิถุนายน 2563

     59,765,000.00        58,974,381.59          790,618.41                       -           -        58,974,381.59   100.00                             -   

  กิจกรรมย่อย 3.3.1 : ส่งเสริมและ
พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและส่ิง
อ านวยความสะดวก

     59,765,000.00        58,974,381.59          790,618.41                       -           -        58,974,381.59   100.00

12 ส่งเสริมการท่องเท่ียวทางธรรมชาติทางหลวง
หมายเลข 2235 ตอนหนองสาหร่าย กม.
0+000 - กม.25+000 อ าเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา  1  สายทาง

แขวงทางหลวงนครราชสีมา ท่ี 
2 (ช่างอ๋ัน)

        5,000,000.00           4,982,000.00             18,000.00                        -            -           4,982,000.00    100.00 30-เม.ย.-63 28-มิ.ย.-63    100.00     64.52  ลงนามแล้ว สัญญาจ้าง
เลขท่ี นร 32/2563 ลง
วันท่ี 29 เมษายน 2563 
วงเงิน 4,982,000 บาท 
เหลือจ่าย 18,000 บาท 
เร่ิม 30 เมษายน 2563 
ส้ินสุด 28 มิถุนายน 
2563 ท า PO แล้ว

3.   โครงการพัฒนาด้านสังคม
6) กิจกรรมหลักท่ี 3.1 ส่งเสริมและ
พัฒนาการดูแลสุขภาพ การรักษาผู้ป่วย ทุก

7) กิจกรรมหลักท่ี 3.3 ส่งเสริมและพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานและส่ิงอ านวยความสะดวก

เขยีว

เขยีว

เขยีว

เขยีว

เขยีว



หนา้ที ่3 จาก 6

 ได้รับจัดสรร (1)  ก่อหน้ี/จัดซ้ือจัดจ้าง (2)  เหลือจ่าย (3)  เบิกจ่ายแล้ว (4)  ร้อยละ
 ยังไม่เบิกจ่าย 

(5) =(2-4)
 ร้อยละ  เร่ิมต้น  ส้ินสุด

 แผน 
(ร้อยละ)

 ผล 
(ร้อยละ)

โครงการ-กิจกรรมหลัก-กิจกรรมย่อย/รายการ หน่วยด าเนินการ หมายเหตุ
 งบประมาณ (บาท)  การด าเนินงานระยะเวลาด าเนินงาน

13 ขยายช่องจราจรทางหลวงหมายเลข2434 
ตอนสีค้ิว-หนองรี ระหว่าง กม.4+640 - กม.
5+800 ต าบลสีค้ิว อ าเภอสีค้ิว จังหวัด
นครราชสีมา  1  สายทาง

แขวงทางหลวงนครราชสีมา ท่ี 
2 (ช่างอ๋ัน)

      25,000,000.00         24,927,121.80             72,878.20                        -            -         24,927,121.80    100.00 9-พ.ค.-63 4-พ.ย.-63 9.51 0.16  ลงนามแล้ว เลขท่ีสัญญา
 43/2563 ลง 8 พ.ค.63 
เร่ิม 9 พฤษภาคม 2563 
ส้ิน 4 พฤศจิกายน 2563 
 วงเงิน 24,927,121.80 
บาท ท า PO แล้ว

14 ติดต้ังไฟสัญญาณจราจรบนถนนธนะรัชต์ 
ทางหลวงหมายเลข 2090 ตอนปางแก-
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ท่ีกม.14+150,กม.
20+210 อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
 1  แห่ง

แขวงทางหลวงนครราชสีมา ท่ี 
2 (ช่างอ๋ัน)

        4,000,000.00           3,910,694.66             89,305.34                        -            -           3,910,694.66    100.00 29-เม.ย.-63 27-ก.ค.-63     90.21       7.30  ลงนามแล้ว สัญญาจ้าง
เลขท่ี นร 26/2563 ลง
วันท่ี 28 เมษายน 2563 
วเงิน 3,910,694.66 
บาท  เหลือจ่าย 
89,305,.34 เร่ิม 29 
เมษายน 2563 ส้ินสุด 27
 กรกฎาคม 2563 ท า PO
 แล้ว

15 โครงการขยายทางจราจรทางหลวงหมายเลข
 224 ตอน หัวทะเล - โชคชัย ระหว่าง กม.
5+192 - กม.5+262 LT. และทางหลวง
หมายเลข 226 ตอน หัวทะเล - หนองกระทิง
 ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+255 LT. 
ต าบลหัวทะเล อ าเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา 1 สายทาง

แขวงทางหลวงนครราชสีมาท่ี 3 
(ช่างเหน่ง)

        5,765,000.00           5,754,565.13             10,434.87                        -            -           5,754,565.13    100.00 4-เม.ย.-63 2-ก.ค.-63     80.00     65.52  สัญญาจ้าง เลขท่ี นร
1/2563 ลง 3 เม.ย.63 
ท า PO แล้ว เม่ือ 17 
เม.ย.63 เร่ิมสัญญา 4 
เม.ย.63 ส้ินสุดสัญญา 2 
ก.ค.63 ผลการด าเนินงาน
 ณ ปัจจุบัน ร้อยละ 38 
ผู้รับจ้าง  ห.จ.ก. โชคชัย
การโยธา

16 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต 
สาย นม. 1034 แยก ทล.2 - บ้านวะภูแก้ว  
ระยะทางยาว 2.700 กิโลเมตร กว้าง 7.00 
เมตร ไหล่ทางข้างละ 2.50 เมตร ต าบล
มะเกลือใหม่ อ าเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา

แขวงทางหลวงชนบท
นครราชสีมา
(ช่างเจษฎา)

      20,000,000.00         19,400,000.00            600,000.00                        -            -         19,400,000.00    100.00 9-พ.ค.-63 5-ต.ค.-63       9.00       2.00  ลงนามแล้ว  เลขท่ี 
สัญญา 3/2563 ลง 8 
พ.ค.63  เร่ิม 9 พ.ค.63  
ส้ิน 5 ต.ค.63  วงเงิน 
19,400 ,000.00 บาท 
ท า PO แล้ว

       2,000,000.00         2,000,000.00                      -             505,790.00     25.29       1,494,210.00     74.71
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี (มทส.) (อ.ปภากร ฯ)

        1,000,000.00           1,000,000.00                        -                  5,690.00       0.57           994,310.00     99.43 มิ.ย.-63 ก.ย.-63  ด าเนินการจัดเก็บข้อมูล
ในช่วงเดือนมิถุนายน 
2563 และจะพัฒนา
ระบบฯ ในช่วงเดือน 
ก.ค.-ส.ค.63 และส่งมอบ
งานในช่วงเดือน ก.ย.63

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน

           500,000.00             500,000.00                        -              250,100.00     50.02           249,900.00     49.98 พ.ค.-63 ก.ค.-63  1)  พ.ค.63 จัดเก็บ
ข้อมูลแล้ว  ร้อยละ 80 
2) มิ.ย.63 วิเคราะห์ข้อมูล
3) ก.ค.63 จัดท ารายงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา            500,000.00             500,000.00                        -              250,000.00     50.00           250,000.00     50.00 พ.ค.-63 ก.ค.-63     50.00     50.00  เร่ิมด าเนินการในช่วง
เดือน พ.ค. - มิ.ย.63

8)  กิจกรรมหลักท่ี 3.4 พัฒนาและเพ่ิม
ศักยภาพเครือข่าย ด้านกระบวน การบริหาร17   กิจกรรมย่อย  : บริหารจัดการสถาบัน

เครือข่ายเพ่ือขับเคล่ือนจังหวัดนครราชสีมา 
ด้าน Smart City

เขยีว

เขยีว

เขยีว

เขยีว

เขยีว

เขยีว

เขยีว



หนา้ที ่4 จาก 6

 ได้รับจัดสรร (1)  ก่อหน้ี/จัดซ้ือจัดจ้าง (2)  เหลือจ่าย (3)  เบิกจ่ายแล้ว (4)  ร้อยละ
 ยังไม่เบิกจ่าย 

(5) =(2-4)
 ร้อยละ  เร่ิมต้น  ส้ินสุด

 แผน 
(ร้อยละ)

 ผล 
(ร้อยละ)

โครงการ-กิจกรรมหลัก-กิจกรรมย่อย/รายการ หน่วยด าเนินการ หมายเหตุ
 งบประมาณ (บาท)  การด าเนินงานระยะเวลาด าเนินงาน

    183,839,800.00      144,925,908.53      38,913,891.47       14,536,832.42     10.03    130,389,076.11     89.97
                            -   

    180,856,000.00      142,058,608.53      38,797,391.47       13,264,593.42      9.34    128,794,015.11     90.66

   กิจกรรมย่อย 4.1.1 : ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมการจัดการน้ าเสีย และส่งเสริมพัฒนา
ฟ้ืนฟู ล าน้ าคูคลองสาธารณะ

    180,856,000.00      142,058,608.53      38,797,391.47       13,264,593.42      9.34    128,794,015.11     90.66

18 ก่อสร้างระบบส่งน้ าพร้อมอาคารประกอบ
บ้านนกออก ต าบลนกออก อ าเภอปักธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา  1 แห่ง  (รับน้ าต่อมา
จากคลองส่งน้ าสายใหญ่ฝ่ังซ้ายล าพระเพลิง)

โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษา
ล าพระเพลิง (คุณโอฬารฯ)

        9,800,000.00           9,800,000.00                        -            2,314,300.60     23.62         7,485,699.40     76.38 เม.ย.-63 ส.ค.-63  เป็นโครงการท่ี
ด าเนินการเองท้ัง
โครงการ  ปัจจุบันได้
ด าเนินงานตามโครงการ 
และเบิกจ่ายแล้ว

19 ก่อสร้างอาคารบังคับน้ าบ้านโนนมะกอก 
ต าบลหนองระเวียง อ าเภอเมืองนครราชสีมา
 จังหวัดนครราชสีมา  1 แห่ง (ล าน้ าล าชงโค)

โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษา
ล าพระเพลิง (คุณโอฬารฯ)

        9,500,000.00           9,500,000.00                        -            1,751,602.05     18.44         7,748,397.95     81.56 เม.ย.-63 ส.ค.-63  เป็นโครงการท่ี
ด าเนินการเองท้ัง
โครงการ  ปัจจุบันได้
ด าเนินงานตามโครงการ 
และเบิกจ่ายแล้ว

20 ก่อสร้างอาคารบังคับน้ าบ้านตะกรุดเครือ
ปลอก พร้อมอาคารประกอบ หมู่ท่ี 3 ต าบล
จักราช อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา  1
 แห่ง  (เช่ือมจากล าจักราช)

โคงการชลประทานนครราชสีมา 
(คุณสุคนธ์ ฯ และคุณอดิศักด์ิฯ)

      11,720,000.00           8,489,550.60         3,230,449.40          1,342,297.95     15.81         7,147,252.65     84.19 เม.ย.-63 ส.ค.-63  เป็นโครงการท่ี
ด าเนินการเองท้ัง
โครงการ  ปัจจุบันได้
ด าเนินงานตามโครงการ 
และเบิกจ่ายแล้ว

21 ขุดลอกล าห้วยตะเคียน พร้อมอาคารประกอบ
 ต าบลกงรถ อ าเภอห้วยแถลง จังหวัด
นครราชสีมา

โคงการชลประทานนครราชสีมา 
(คุณสุคนธ์ ฯ และคุณอดิศักด์ิฯ)

      20,000,000.00         10,615,744.77         9,384,255.23            674,768.04       6.36         9,940,976.73     93.64 เม.ย.-63 ส.ค.-63  เป็นโครงการท่ี
ด าเนินการเองท้ัง
โครงการ  ปัจจุบันได้
ด าเนินงานตามโครงการ 
และเบิกจ่ายแล้ว

22 แก้มลิงโคกท าเล พร้อมอาคารประกอบ 
ต าบลแหลมทอง อ าเภอหนองบุญมาก 
จังหวัดนครราชสีมา

โคงการชลประทานนครราชสีมา 
(คุณสุคนธ์ ฯ และคุณอดิศักด์ิฯ)

      10,000,000.00           5,394,038.96         4,605,961.04            517,000.71       9.58         4,877,038.25     90.42 เม.ย.-63 ส.ค.-63  เป็นโครงการท่ี
ด าเนินการเองท้ัง
โครงการ  ปัจจุบันได้
ด าเนินงานตามโครงการ 
และเบิกจ่ายแล้ว

23 ขุดลอกล าห้วยแถลง พร้อมอาคารประกอบ 
ต าบลหลุ่งตะเคียน อ าเภอห้วยแถลง จังหวัด
นครราชสีมา

โคงการชลประทานนครราชสีมา 
(คุณสุคนธ์ ฯ และคุณอดิศักด์ิฯ)

      20,000,000.00         20,000,000.00                        -            1,014,704.64       5.07       18,985,295.36     94.93 เม.ย.-63 ส.ค.-63  เป็นโครงการท่ี
ด าเนินการเองท้ัง
โครงการ  ปัจจุบันได้
ด าเนินงานตามโครงการ 
และเบิกจ่ายแล้ว

24 แก้มลิงหนองคึม พร้อมอาคารประกอบ 
ต าบลหนองพลวง อ าเภอประทาย จังหวัด
นครราชสีมา

โคงการชลประทานนครราชสีมา 
(คุณสุคนธ์ ฯ และคุณอดิศักด์ิฯ)

        3,000,000.00           3,000,000.00                        -              361,166.40     12.04         2,638,833.60     87.96 เม.ย.-63 มิ.ย.-63  เป็นโครงการท่ี
ด าเนินการเองท้ัง
โครงการ  ปัจจุบันได้
ด าเนินงานตามโครงการ 
และเบิกจ่ายแล้ว

4.  โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

9) กิจกรรมหลักท่ี 4.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
การจัดการน้ าเสีย และส่งเสริมพัฒนาฟ้ืนฟู 
ล าน้ าคูคลองสาธารณะ

เขยีว

เขยีว

เขยีว

เขยีว

เขยีว

เขยีว

เขยีว



หนา้ที ่5 จาก 6

 ได้รับจัดสรร (1)  ก่อหน้ี/จัดซ้ือจัดจ้าง (2)  เหลือจ่าย (3)  เบิกจ่ายแล้ว (4)  ร้อยละ
 ยังไม่เบิกจ่าย 

(5) =(2-4)
 ร้อยละ  เร่ิมต้น  ส้ินสุด

 แผน 
(ร้อยละ)

 ผล 
(ร้อยละ)

โครงการ-กิจกรรมหลัก-กิจกรรมย่อย/รายการ หน่วยด าเนินการ หมายเหตุ
 งบประมาณ (บาท)  การด าเนินงานระยะเวลาด าเนินงาน

25 ขุดลอกล าจักราช ช่วงท้ายอาคารระบายน้ า
ท านบใหม่ถึงมาบน้อย ต าบลสารภี อ าเภอ
หนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

โคงการชลประทานนครราชสีมา 
(คุณสุคนธ์ ฯ และคุณอดิศักด์ิฯ)

      12,000,000.00           6,555,946.20         5,444,053.80            846,748.53     12.92         5,709,197.67     87.08 เม.ย.-63 ส.ค.-63  เป็นโครงการท่ี
ด าเนินการเองท้ัง
โครงการ  ปัจจุบันได้
ด าเนินงานตามโครงการ 
และเบิกจ่ายแล้ว

26 ระบบระบายน้ าท้ายท านบดิน อ่างเก็บน้ าล า
เชียงไกร ตอนล่าง ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร
 พร้อมอาคารประกอบ  ต าบลบัลลังก์ อ าเภอ
โนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

โคงการชลประทานนครราชสีมา 
(คุณสุคนธ์ ฯ และคุณอดิศักด์ิฯ)

      20,000,000.00         20,000,000.00                        -              330,495.80       1.65       19,669,504.20     98.35 เม.ย.-63 ส.ค.-63  เป็นโครงการท่ี
ด าเนินการเองท้ัง
โครงการ  ปัจจุบันได้
ด าเนินงานตามโครงการ 
และเบิกจ่ายแล้ว

27 แก้มลิงเริงสระแก พร้อมอาคารประกอบ 
ต าบลโพนทอง อ าเภอสีดา จังหวัด
นครราชสีมา

โคงการชลประทานนครราชสีมา 
(คุณสุคนธ์ ฯ และคุณอดิศักด์ิฯ)

        8,000,000.00           5,286,400.00         2,713,600.00          1,499,678.69     28.37         3,786,721.31     71.63 เม.ย.-63 ส.ค.-63  เป็นโครงการท่ี
ด าเนินการเองท้ัง
โครงการ  ปัจจุบันได้
ด าเนินงานตามโครงการ 
และเบิกจ่ายแล้ว

28 ปรับปรุงท านบดินและถนนท้ายอ่างเก็บน้ า
ห้วยบ้านยาง ระยะทาง 0.732 กิโลเมตร 
พร้อมอาคารประกอบ ต าบลโคกกรวด อ าเภอ
เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

โคงการชลประทานนครราชสีมา 
(คุณสุคนธ์ ฯ และคุณอดิศักด์ิฯ)

      20,000,000.00         20,000,000.00                        -              899,147.65       4.50       19,100,852.35     95.50 เม.ย.-63 ส.ค.-63  เป็นโครงการท่ี
ด าเนินการเองท้ัง
โครงการ  ปัจจุบันได้
ด าเนินงานตามโครงการ 
และเบิกจ่ายแล้ว

29 แก้มลิงบึงกระโตน ต าบลประทาย อ าเภอ
ประทาย จังหวัดนครราชสีมา

โคงการชลประทานนครราชสีมา 
(คุณสุคนธ์ ฯ และคุณอดิศักด์ิฯ)

      15,000,000.00           8,291,308.00         6,708,692.00              58,782.45       0.71         8,232,525.55     99.29 เม.ย.-63 ส.ค.-63  เป็นโครงการท่ี
ด าเนินการเองท้ัง
โครงการ  ปัจจุบันได้
ด าเนินงานตามโครงการ 
และเบิกจ่ายแล้ว

30 แก้มลิงบึงบ้านพันดุง พร้อมอาคารประกอบ 
ต าบลพันดุง อ าภอขามทะเลสอ จังหวัด
นครราชสีมา

โคงการชลประทานนครราชสีมา 
(คุณสุคนธ์ ฯ และคุณอดิศักด์ิฯ)

        6,836,000.00           6,836,000.00                        -              585,103.60       8.56         6,250,896.40     91.44 เม.ย.-63 ส.ค.-63  เป็นโครงการท่ี
ด าเนินการเองท้ัง
โครงการ  ปัจจุบันได้
ด าเนินงานตามโครงการ 
และเบิกจ่ายแล้ว

31 ขุดลอกล าห้วยหญ้าคา พร้อมอาคารประกอบ
 ต าบลพะงาด อ าเภอขามสะแกแสง จังหวัด
นครราชสีมา

โคงการชลประทานนครราชสีมา 
(คุณสุคนธ์ ฯ และคุณอดิศักด์ิฯ)

      15,000,000.00           8,289,620.00         6,710,380.00          1,068,796.31     12.89         7,220,823.69     87.11 เม.ย.-63 ส.ค.-63  เป็นโครงการท่ี
ด าเนินการเองท้ัง
โครงการ  ปัจจุบันได้
ด าเนินงานตามโครงการ 
และเบิกจ่ายแล้ว

         752,000.00            752,000.00                      -             626,726.00     83.34          125,274.00     16.66                626,726.00

32  กิจกรรมย่อย  : ขยายผลโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   
ราชมงคลอีสาน (อ.แหวน ฯ)

           752,000.00             752,000.00                        -              626,726.00     83.34           125,274.00     16.66 พ.ค.-63 ส.ค.-63  ด าเนินกิจกรรมแล้ว คิด
เป็นร้อยละ 65 เช่น การ
จัดท าฐานข้อมูล การ
จัดท า QR code ส่วนท่ี
เหลือ คือ น า QR code 
ไปติดตามต้นไม้

       2,231,800.00         2,115,300.00          116,500.00           645,513.00     30.52       1,469,787.00     69.48              1,440,180.0011) กิจกรรหลักท่ี 4.4 บริหารจัดการอุทยาน
ธรณีโคราชสู่อุทยานธรณีโลกยูเนสโก

10) กิจกรรมหลักท่ี 4.2 ด าเนินงานตาม
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

เขยีว

เขยีว

เขยีว

เขยีว

เขยีว

เขยีว

เขยีว

เขยีว



หนา้ที ่6 จาก 6

 ได้รับจัดสรร (1)  ก่อหน้ี/จัดซ้ือจัดจ้าง (2)  เหลือจ่าย (3)  เบิกจ่ายแล้ว (4)  ร้อยละ
 ยังไม่เบิกจ่าย 

(5) =(2-4)
 ร้อยละ  เร่ิมต้น  ส้ินสุด

 แผน 
(ร้อยละ)

 ผล 
(ร้อยละ)

โครงการ-กิจกรรมหลัก-กิจกรรมย่อย/รายการ หน่วยด าเนินการ หมายเหตุ
 งบประมาณ (บาท)  การด าเนินงานระยะเวลาด าเนินงาน

33   กิจกรรมย่อย  : จัดท าอุทยานเควสตาโคราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
(อ.ต้อง ฯ)

        2,231,800.00           2,115,300.00            116,500.00            645,513.00     30.52         1,469,787.00     69.48 เม.ย.-63 ก.ค.-63  อนุมัติโครงการแล้ว 
ด าเนินการแล้ว ประมาณ
 ร้อยละ 50

       2,000,000.00         2,000,000.00                      -           1,440,180.00     72.01          559,820.00     27.99                             -   

       2,000,000.00         2,000,000.00                      -           1,440,180.00     72.01          559,820.00     27.99              6,443,947.90

34 กิจกรรมย่อย  : เสริมสร้างอุดมการณ์ความ
รักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบัน 
พระมหากษัตริย์

กอ.รมน.จว.นม. (พอ.วีระศักด์ิ)         1,000,000.00           1,000,000.00                        -              720,090.00     72.01           279,910.00     27.99 มิ.ย.-63 ส.ค.-63     30.00     30.00  ด าเนินงานต้ังแต่เดือน
มิถุนายน 2563

35 กิจกรรมย่อย  : เสริมสร้างการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตร และความม่ันคงของ
บ้านเมืองอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

กอ.รมน.จว.นม. (พอ.วีระศักด์ิ)         1,000,000.00           1,000,000.00                        -              720,090.00     72.01           279,910.00     27.99 มิ.ย.-63 ส.ค.-63     30.00     30.00  ด าเนินงานต้ังแต่เดือน
มิถุนายน 2563

ส านักงานจังหวัดนครราชสีมา
0 4424 3129

ผู้รับผิดชอบ : นายรฐนนท์  ไชยสิทธ์ิ

 5. โครงการรักษาความม่ันคงและความสงบ
12) กิจกรรมหลักท่ี 5.1 การสร้างความรู้ 
ความเข้าใจ การประชาสัมพันธ์/การเผยแผ่/

เขยีว

เขยีว

เขยีว


