หน ้าที่ 1 จาก 7

แผนดาเนินงาน/แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ลักษณะงาน (/)

โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย/หน่วยดานินงาน

งบดำเนินงำน/
งบรำยจ่ำยอื่น

รวมทั้งสิ้น 68,241,400
1. โครงกำรพัฒนำด้ำนเกษตร
1.1 กิจกรรมหลัก : ส่งเสริม และพัฒนำคุณภำพ เพื่อเพิ่มผลผลิต และมูลค่ำพืชเศรษฐกิจ

1.1.1 กิจกรรมย่อย : พัฒนาจุดเชื่อมต่อการ
ผลิตการตลาดเกษตรกรรมยั่งยืน/เกษตร
อินทรีย์ครบวงจร จังหวัดนครราชสีมา

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา (อ.วาสนา)

1.2 กิจกรรมหลัก : ส่งเสริม และพัฒนำคุณภำพ เพื่อเพิ่มผลผลิต และมูลค่ำสัตว์เศรษฐกิจ

1.1.2 กิจกรรมย่อย : ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดเพื่อ สานักงานปศุสัตว์จังหวัด
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
นครราชสีมา (สุชาติ)

2. โครงกำรพัฒนำด้ำนกำรท่องเที่ยวและบริกำร
2.1 กิจกรรมหลัก : กำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยว สนำมกีฬำ รวมทั้งกิจกรรมกำรท่องเที่ยว
และกีฬำ

งบลงทุน

รวม

334,621,000
-

4,250,000.00
1,000,000.00

1,000,000.00

-

1,000,000.00

3,250,000.00

-

3,250,000.00

3,250,000.00

-

3,250,000.00

94,000,000.00
-

จัดซื้อ

จัดจ้าง

แผนปฏิบัติการ (ระบุเดือน ปีที่คาดว่าจะดาเนินการ)

วิธีอื่นๆ
ประกวด โปรด
รายงาน
ประกาศ รายงานผล
ประกาศ
ราคา
ระบุใน กาหนด
ขอซื้อขอ
จัดซื้อจัด จัดซื้อจัด ทาสัญญา
eช่อง ราคากลาง
ร่าง TOR
จ้าง
จ้าง
จ้าง
bidding หมาย
เหตุ

หมายเหตุ

402,862,400

4,250,000.00
1,000,000.00

42,482,100.00
5,194,000.00

งานต่อเนื่อง
งาน
ที่ผูกพัน ที่เสร็จภายใน
งบประมาณ ปี งปม.พ.ศ.
ปีต่อไป
2563

วิธีการ (การบันทึกข้อมูลในระบบ (e-GP) (/)

O 10

√

มี.ค.-63 มี.ค.-63

√

มี.ค.-63 มี.ค.-63

√

√

งบดำเนินงำน ทั้งดำเนินกำร
เอง และจ้ำงเหมำ

งบดำเนินงำน ท้งดำเนินกำร
เอง และจ้ำงเหมำ

136,482,100.00
5,194,000.00

1,000,000.00

-

1,000,000.00

√

ม.ค.-63

1,694,000.00

-

1,694,000.00

√

มี.ค.-63 มี.ค.-63

2,500,000.00

-

2,500,000.00

√

พ.ย.-62

√

ต.ค.-62 ต.ค.-62 ต.ค.-62 ต.ค.-62 พ.ย.-62 พ.ย.-62

สงป.จัดสรร 2,490,000
บำท ทำสัญญำ 2,490,000
บำท เบิกจ่ำยแล้ว
2,490,000 บำท สงป. ไม่
จัดสรร 10,000 บำท

2.2 กิจกรรมหลัก : กำรพัฒนำกำรตลำดและประชำสัมพันธ์กำรท่องเที่ยว กีฬำและเครือข่ำย

37,288,100.00

-

37,288,100.00

2.2.1 กิจกรรมย่อย : การแสดงศิลปกรรมร่วม สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
สมัยนานาชาติ (Thailand biennale, Korat) นครราชสีมา
(ผอ.ทิพย์สุชาฯ)

21,000,000.00

-

21,000,000.00

√

มี.ค.-63 มี.ค.-63

√

ก.พ.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63

งบดำเนินงำน ดำเนินกำรเอง
และมีจ้ำงเหมำบริกำร

2.2.2 กิจกรรมย่อย : งานโคราชเดิ่นยิ้ม

4,000,000.00

-

4,000,000.00

√

มี.ค.-63 มี.ค.-63

√

ก.พ.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63

งบดำเนินงำน ดำเนินกำรเอง
และมีจ้ำงเหมำบริกำร

2.1.1 กิจกรรมย่อย : งานตรุษจีน
2.1.2 กิจกรรมย่อย : ฝึกอบรมหลักสูตรเจ้า
บ้านที่ดี
2.1.3 กิจกรรมย่อย : การจัดงานเทศกาลเที่ยว
พิมาย ประจาปีงบประมาณ 2563

สานักงานท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดนครราชสีมา(เก๋)
สานักงานท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดนครราชสีมา(เก๋)
สานักงานท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดนครราชสีมา(เก๋)

สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
นครราชสีมา
(ผอ.ทิพย์สุชาฯ)

ก.ย.-62 ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ม.ค.-63

งำนเสร็จ 100% รอส่งเบิก
งบดำเนินงำน ท้งดำเนินกำร
เอง และจ้ำงเหมำ

หน ้าที่ 2 จาก 7

ลักษณะงาน (/)

โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย/หน่วยดานินงาน

งบดำเนินงำน/
งบรำยจ่ำยอื่น

งบลงทุน

รวม

งานต่อเนื่อง
งาน
ที่ผูกพัน ที่เสร็จภายใน
งบประมาณ ปี งปม.พ.ศ.
ปีต่อไป
2563

วิธีการ (การบันทึกข้อมูลในระบบ (e-GP) (/)

จัดซื้อ

จัดจ้าง

แผนปฏิบัติการ (ระบุเดือน ปีที่คาดว่าจะดาเนินการ)

วิธีอื่นๆ
ประกวด โปรด
รายงาน
ประกาศ รายงานผล
ประกาศ
ราคา
ระบุใน กาหนด
ขอซื้อขอ
จัดซื้อจัด จัดซื้อจัด ทาสัญญา
eช่อง ราคากลาง
ร่าง TOR
จ้าง
จ้าง
จ้าง
bidding หมาย
เหตุ

หมายเหตุ

2.2.3 กิจกรรมย่อย : งานตลาดนัดศิลปะ (Art
market Art all the way market)

สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
นครราชสีมา
(ผอ.ทิพย์สุชาฯ)

3,000,000.00

-

3,000,000.00

√

มี.ค.-63 มี.ค.-63

√

ก.พ.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63

งบดำเนินงำน ดำเนินกำรเอง
และมีจ้ำงเหมำบริกำร

2.2.4 กิจกรรมย่อย : gทศกาลดนตรี (Korat
music Festival)

สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
นครราชสีมา
(ผอ.ทิพย์สุชาฯ)

2,000,000.00

-

2,000,000.00

√

มี.ค.-63 มี.ค.-63

√

ก.พ.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63

งบดำเนินงำน ดำเนินกำรเอง
และมีจ้ำงเหมำบริกำร

2.2.5 กิจกรรมย่อย : งานเทศกาลโคราชศิลปะ สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
วัฒนธรรมนานาชาติ
นครราชสีมา
(ผอ.ทิพย์สุชาฯ)

2,000,000.00

-

2,000,000.00

√

มี.ค.-63 มี.ค.-63

√

ก.พ.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63

งบดำเนินงำน ดำเนินกำรเอง
และมีจ้ำงเหมำบริกำร

2.2.6 กิจกรรมย่อย : งานเทศกาลโยธวาทิต
Thailand Band Competition

สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
นครราชสีมา
(ผอ.ทิพย์สุชาฯ)

1,000,000.00

-

1,000,000.00

√

มี.ค.-63 มี.ค.-63

√

ก.พ.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63

งบดำเนินงำน ดำเนินกำรเอง
และมีจ้ำงเหมำบริกำร

2.2.7 กิจกรรมย่อย : งานเทศกาลศิปล์ร่วมสมัย สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
โคราช Korat - Battle
นครราชสีมา
(ผอ.ทิพย์สุชาฯ)

2,000,000.00

-

2,000,000.00

√

มี.ค.-63 มี.ค.-63

√

ก.พ.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63

งบดำเนินงำน ดำเนินกำรเอง
และมีจ้ำงเหมำบริกำร

2.2.8 กิจกรรมย่อย : Korat Artland ดินแดน
อารยะศิลป์

สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
นครราชสีมา
(ผอ.ทิพย์สุชาฯ)

1,000,000.00

-

1,000,000.00

√

มี.ค.-63 มี.ค.-63

√

ก.พ.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63

งบดำเนินงำน ดำเนินกำรเอง
และมีจ้ำงเหมำบริกำร

2.2.9 กิจกรรมย่อย : การเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้องไทย - เสฉวน

สานักงานจังหวัดนครราชสีมา
(วิชา)
สานักงานพาณิชย์จังหวัด
นครราชสีมา (จอย)

688,100.00

-

688,100.00

√

มี.ค.-63 มี.ค.-63

√

ก.พ.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63

งบดำเนินงำน ดำเนินกำรเอง
และมีจ้ำงเหมำบริกำร

600,000.00

-

600,000.00

√

มี.ค.-63

√

ก.พ.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63

งบดำเนินงำน ดำเนินกำรเอง
และมีจ้ำงเหมำบริกำร

2.3 กิจกรรมหลัก : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนสิ่งอำนวยควำมสะดวกเส้นทำงคมนำคม
รองรับด้ำนกำรท่องเที่ยวกีฬำ และ MICE

94,000,000.00

94,000,000.00

แขวงทางหลวงนครราชสีมา
ที่ 2 (ช่างหนึ่ง ช่างตุ๊ก)

25,000,000.00

25,000,000.00

√

มี.ค.-63

√

ม.ค.-63 ก.พ.-63 ก.พ.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 มี.ค.-63

2.3.2 กิจกรรมย่อย : โครงการขยายช่องทาง แขวงทางหลวงนครราชสีมา
จราจรทางหลวงหมายเลข 2220 ตอน กลางดง ที่ 2 (ช่างหนึ่ง ช่างตุ๊ก)
- วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม ตาบลกลางดง
อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

30,000,000.00

30,000,000.00

√

มี.ค.-63

√

ม.ค.-63 ก.พ.-63 ก.พ.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 มี.ค.-63

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

-

หน ้าที่ 3 จาก 7

ลักษณะงาน (/)

โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย/หน่วยดานินงาน

งบดำเนินงำน/
งบรำยจ่ำยอื่น

งบลงทุน

รวม

งานต่อเนื่อง
งาน
ที่ผูกพัน ที่เสร็จภายใน
งบประมาณ ปี งปม.พ.ศ.
ปีต่อไป
2563

วิธีการ (การบันทึกข้อมูลในระบบ (e-GP) (/)

จัดซื้อ

จัดจ้าง

แผนปฏิบัติการ (ระบุเดือน ปีที่คาดว่าจะดาเนินการ)

วิธีอื่นๆ
ประกวด โปรด
รายงาน
ประกาศ รายงานผล
ประกาศ
ราคา
ระบุใน กาหนด
ขอซื้อขอ
จัดซื้อจัด จัดซื้อจัด ทาสัญญา
eช่อง ราคากลาง
ร่าง TOR
จ้าง
จ้าง
จ้าง
bidding หมาย
เหตุ

2.3.3 กิจกรรมย่อย : โครงการขยายช่องทางจร แขวงทางหลวงนครราชสีมา
จร ทางหลวงหมายเลข 2256 ตอน ปางโก ที่ 2 (ช่างหนึ่ง ช่างตุ๊ก)
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

√

ม.ค.-63 ก.พ.-63 ก.พ.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 มี.ค.-63

2.3.4 กิจกรรมย่อย : โครงการจัดทาป้ายและ แขวงทางหลวงนครราชสีมา
อุปกรณ์อานวยความปลอดภัยเพื่อสนับสนุน
ที่ 2 (ช่างหนึ่ง ช่างตุ๊ก)
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

√

ม.ค.-63 ก.พ.-63 ก.พ.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 มี.ค.-63

59,765,000.00
-

63,572,000.00
800,000.00

3,807,000.00
800,000.00

3. โครงกำรพัฒนำด้ำนสังคม
3.1 กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนำกำรดูแลสุขภำพ
กำรรักษำผู้ป่วย ทุกช่วงวัย ด้วยองค์ควำมรู้ และเทคโนโลยี

3.1.1 กิจกรรมย่อย : การยกระดับคุณภาพชีวิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ผู้สูงอายุในชุมชน
สุรนารี (มทส.)
3.2 กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนำกำรศึกษำทุกช่วงวัย
ด้วยองค์ควำมรู้ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรม

3.2.1 กิจกรรมย่อย : พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
อุทยานธรณีโคราช
3.2.2 กิจกรรมย่อย : สร้างและพัฒนาเครือข่าย
TO BE NUMBER ONE

สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
นครราชสีมา
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
นครราชสีมา

หมายเหตุ

√

มี.ค.-63

งบดำเนินงำน ดำเนินกำรเอง

447,000.00

√

มี.ค.-63

งบดำเนินงำน ดำเนินกำรเอง

560,000.00

√

มี.ค.-63

งบดำเนินงำน ดำเนินกำรเอง

800,000.00

-

800,000.00

1,007,000.00

-

1,007,000.00

447,000.00

-

560,000.00

-

3.3 กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและสิ่งอำนวยควำมสะดวก

-

59,765,000.00

59,765,000.00

3.3.1 กิจกรรมย่อย : ส่งเสริมการท่องเที่ยวทาง แขวงทางหลวงครราชสีมา
ธรรมชาติทางหลวงหมายเลข 2235 ตอนหนอง ที่ 2 (ช่างหนึ่ง ช่างตุ๊ก)
สาหร่าย กม.0+000 - กม.25+000 อาเภอปาก
ช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 สายทาง

-

5,000,000.00

5,000,000.00

√

มี.ค.-63

√

ม.ค.-63 ก.พ.-63 ก.พ.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 มี.ค.-63

หน ้าที่ 4 จาก 7

ลักษณะงาน (/)

โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย/หน่วยดานินงาน

งบดำเนินงำน/
งบรำยจ่ำยอื่น

งบลงทุน

รวม

งานต่อเนื่อง
งาน
ที่ผูกพัน ที่เสร็จภายใน
งบประมาณ ปี งปม.พ.ศ.
ปีต่อไป
2563

วิธีการ (การบันทึกข้อมูลในระบบ (e-GP) (/)

จัดซื้อ

จัดจ้าง

แผนปฏิบัติการ (ระบุเดือน ปีที่คาดว่าจะดาเนินการ)

วิธีอื่นๆ
ประกวด โปรด
รายงาน
ประกาศ รายงานผล
ประกาศ
ราคา
ระบุใน กาหนด
ขอซื้อขอ
จัดซื้อจัด จัดซื้อจัด ทาสัญญา
eช่อง ราคากลาง
ร่าง TOR
จ้าง
จ้าง
จ้าง
bidding หมาย
เหตุ

3.3.2 กิจกรรมย่อย : ขยายช่องจราจรทาง
แขวงทางหลวงครราชสีมา
หลวงหมายเลข2434 ตอนสีคิ้ว-หนองรี ระหว่าง ที่ 2 (ช่างหนึ่ง ช่างตุ๊ก)
กม.4+640 - กม.5+800 ตาบลสีคิ้ว อาเภอสี
คิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 1 สายทาง

-

25,000,000.00

25,000,000.00

√

มี.ค.-63

√

ม.ค.-63 ก.พ.-63 ก.พ.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 มี.ค.-63

3.3.3 กิจกรรมย่อย : ติดตั้งไฟสัญญาณจราจร
บนถนนธนะรัชต์ ทางหลวงหมายเลข 2090
ตอนปางแก-อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ที่กม.
14+150,กม.20+210 อาเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา 1 แห่ง

-

4,000,000.00

4,000,000.00

√

มี.ค.-63

√

ม.ค.-63 ก.พ.-63 ก.พ.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 มี.ค.-63

-

5,765,000.00

5,765,000.00

√

มี.ค.-63

√

ก.พ.-63 ก.พ.-63 ก.พ.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 มี.ค.-63

20,000,000.00

20,000,000.00

√

มี.ค.-63

√

ม.ค.-63 ก.พ.-63 ก.พ.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 มี.ค.-63

√

มี.ค.-63 มี.ค.-63

แขวงทางหลวงครราชสีมา
ที่ 2 (ช่างหนึ่ง ช่างตุ๊ก)

3.3.4 กิจกรรมย่อย : โครงการขยายทางจราจร แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่
ทางหลวงหมายเลข 224 ตอน หัวทะเล - โชค 3 (ช่างเหน่ง)
ชัย ระหว่าง กม.5+192 - กม.5+262 LT. และ
ทางหลวงหมายเลข 226 ตอน หัวทะเล หนองกระทิง ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+255
LT. ตาบลหัวทะเล อาเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา 1 สายทาง
3.3.5 กิจกรรมย่อย ก่อสร้างถนน ลาดยางแอส แขวงทางหลวงชนบท
ฟัลติกคอนกรีต สาย นม. 1034 แยก ทล.2 - นครราชสีมา
บ้านวะภูแก้ว ระยะทางยาว 2.700 กิโลเมตร (ช่างเจษฏา)
กว้าง 7.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 2.50 เมตร
ตาบลมะเกลือใหม่ อาเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา
3.4 กิจกรรมหลัก : พัฒนำและเพิ่มศักยภำพเครือข่ำย ด้ำนกระบวน กำรบริหำรจัดกำร
องค์กรภำครัฐมุ่งสู่ Korat 4.0, Smart City, Dry Port และ MICE City และด้ำนอื่นๆ

3.4.1 กิจกรรมย่อย : บริหารจัดการสถาบัน
เครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนจังหวัดนครราชสีมา
ด้าน Smart City

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

4. โครงกำรบริหำรจัดกำรด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
4.1 กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมกำรจัดกำรน้ำเสีย และส่งเสริมพัฒนำฟื้นฟู ลำน้ำ
คูคลองสำธำรณะ

2,000,000.00

-

2,000,000.00

2,000,000.00

-

2,000,000.00

5,702,300.00
-

180,856,000.00
180,856,000.00

186,558,300.00
180,856,000.00

หมายเหตุ

งบดำเนินงำน ดำเนินกำรเอง

หน ้าที่ 5 จาก 7

ลักษณะงาน (/)

โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย/หน่วยดานินงาน

งบดำเนินงำน/
งบรำยจ่ำยอื่น

งบลงทุน

รวม

งานต่อเนื่อง
งาน
ที่ผูกพัน ที่เสร็จภายใน
งบประมาณ ปี งปม.พ.ศ.
ปีต่อไป
2563

วิธีการ (การบันทึกข้อมูลในระบบ (e-GP) (/)

จัดซื้อ

จัดจ้าง

แผนปฏิบัติการ (ระบุเดือน ปีที่คาดว่าจะดาเนินการ)

วิธีอื่นๆ
ประกวด โปรด
รายงาน
ประกาศ รายงานผล
ประกาศ
ราคา
ระบุใน กาหนด
ขอซื้อขอ
จัดซื้อจัด จัดซื้อจัด ทาสัญญา
eช่อง ราคากลาง
ร่าง TOR
จ้าง
จ้าง
จ้าง
bidding หมาย
เหตุ

หมายเหตุ

4.1.1 กิจกรรมย่อย : ก่อสร้างระบบส่งน้าพร้อม โครงการส่งน้าและ
อาคารประกอบบ้านนกออก ตาบลนกออก
บารุงรักษาลาพระเพลิง
อาเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง
(คุณโอฬารฯ)
(รับน้าต่อมาจากคลองส่งน้าสายใหญ่ฝั่งซ้ายลา
พระเพลิง)

-

9,800,000.00

9,800,000.00

√

มี.ค.-63

√

ม.ค.-63 ม.ค.-63 ม.ค.-63 ก.พ.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63

งบลงทุน ทั้งดำเนินกำรเอง
และจ้ำงเหมำ

4.1.2 กิจกรรมย่อย : ก่อสร้างอาคารบังคับน้า โครงการส่งน้าและ
บ้านโนนมะกอก ตาบลหนองระเวียง อาเภอ
บารุงรักษาลาพระเพลิง
เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง (คุณโอฬารฯ)
(ลาน้าลาชงโค)

-

9,500,000.00

9,500,000.00

√

มี.ค.-63 มี.ค.-63

√

ม.ค.-63 ม.ค.-63 ม.ค.-63 ก.พ.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63

งบลงทุน ทั้งดำเนินกำรเอง
และจ้ำงเหมำ

4.1.3 กิจกรรมย่อย : ก่อสร้างอาคารบังคับน้า
บ้านตะกรุดเครือปลอก พร้อมอาคารประกอบ
หมู่ที่ 3 ตาบลจักราช อาเภอจักราช จังหวัด
นครราชสีมา 1 แห่ง (เชื่อมจากลาจักราช)

โคงการชลประทาน
นครราชสีมา (คุณสุคนธ์ ฯ
และคุณอดิศักดิ์ฯ)

-

11,720,000.00

11,720,000.00

√

มี.ค.-63 มี.ค.-63

√

ม.ค.-63 ม.ค.-63 ม.ค.-63 ก.พ.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63

งบลงทุน ทั้งดำเนินกำรเอง
และจ้ำงเหมำ

4.1.4 กิจกรรมย่อย : ขุดลอกลาห้วยตะเคียน
พร้อมอาคารประกอบ ตาบลกงรถ อาเภอห้วย
แถลง จังหวัดนครราชสีมา

โคงการชลประทาน
นครราชสีมา (คุณสุคนธ์ ฯ
และคุณอดิศักดิ์ฯ)

20,000,000.00

20,000,000.00

√

มี.ค.-63 มี.ค.-63

√

ม.ค.-63 ม.ค.-63 ม.ค.-63 ก.พ.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63

งบลงทุน ทั้งดำเนินกำรเอง
และจ้ำงเหมำ

4.1.5 กิจกรรมย่อย : แก้มลิงโคกทาเล พร้อม โคงการชลประทาน
อาคารประกอบ ตาบลแหลมทอง อาเภอหนอง นครราชสีมา (คุณสุคนธ์ ฯ
บุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
และคุณอดิศักดิ์ฯ)

10,000,000.00

10,000,000.00

√

มี.ค.-63 มี.ค.-63

√

ม.ค.-63 ม.ค.-63 ม.ค.-63 ก.พ.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63

งบลงทุน ทั้งดำเนินกำรเอง
และจ้ำงเหมำ

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 มี.ค.-63

√

ม.ค.-63 ม.ค.-63 ม.ค.-63 ก.พ.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63

งบลงทุน ทั้งดำเนินกำรเอง
และจ้ำงเหมำ

4.1.7 กิจกรรมย่อย : แก้มลิงหนองคึม พร้อม
อาคารประกอบ ตาบลหนองพลวง อาเภอ
ประทาย จังหวัดนครราชสีมา

โคงการชลประทาน
นครราชสีมา (คุณสุคนธ์ ฯ
และคุณอดิศักดิ์ฯ)

3,000,000.00

3,000,000.00

√

มี.ค.-63 มี.ค.-63

√

ม.ค.-63 ม.ค.-63 ม.ค.-63 ก.พ.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63

งบลงทุน ทั้งดำเนินกำรเอง
และจ้ำงเหมำ

4.1.8 กิจกรรมย่อย : ขุดลอกลาจักราช ช่วง
ท้ายอาคารระบายน้าทานบใหม่ถึงมาบน้อย
ตาบลสาระภี อาเภอหนองบุญมาก จังหวัด
นครราชสีมา

โคงการชลประทาน
นครราชสีมา (คุณสุคนธ์ ฯ
และคุณอดิศักดิ์ฯ)

12,000,000.00

12,000,000.00

√

มี.ค.-63 มี.ค.-63

√

ม.ค.-63 ม.ค.-63 ม.ค.-63 ก.พ.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63

งบลงทุน ทั้งดำเนินกำรเอง
และจ้ำงเหมำ

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

โคงการชลประทาน
นครราชสีมา (คุณสุคนธ์ ฯ
และคุณอดิศักดิ์ฯ)

20,000,000.00

20,000,000.00

√

มี.ค.-63 มี.ค.-63

√

ม.ค.-63 ม.ค.-63 ม.ค.-63 ก.พ.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63

งบลงทุน ทั้งดำเนินกำรเอง
และจ้ำงเหมำ

หน ้าที่ 6 จาก 7

ลักษณะงาน (/)

โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย/หน่วยดานินงาน

งบดำเนินงำน/
งบรำยจ่ำยอื่น

งบลงทุน

รวม

งานต่อเนื่อง
งาน
ที่ผูกพัน ที่เสร็จภายใน
งบประมาณ ปี งปม.พ.ศ.
ปีต่อไป
2563

วิธีการ (การบันทึกข้อมูลในระบบ (e-GP) (/)

จัดซื้อ

จัดจ้าง

แผนปฏิบัติการ (ระบุเดือน ปีที่คาดว่าจะดาเนินการ)

วิธีอื่นๆ
ประกวด โปรด
รายงาน
ประกาศ รายงานผล
ประกาศ
ราคา
ระบุใน กาหนด
ขอซื้อขอ
จัดซื้อจัด จัดซื้อจัด ทาสัญญา
eช่อง ราคากลาง
ร่าง TOR
จ้าง
จ้าง
จ้าง
bidding หมาย
เหตุ

หมายเหตุ

4.1.10 กิจกรรมย่อย : แก้มลิงเริงสระแก พร้อม โคงการชลประทาน
อาคารประกอบ ตาบลโพนทอง อาเภอสีดา
นครราชสีมา (คุณสุคนธ์ ฯ
จังหวัดนครราชสีมา
และคุณอดิศักดิ์ฯ)

8,000,000.00

8,000,000.00

√

มี.ค.-63 มี.ค.-63

√

ม.ค.-63 ม.ค.-63 ม.ค.-63 ก.พ.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63

งบลงทุน ทั้งดำเนินกำรเอง
และจ้ำงเหมำ

4.1.11 กิจกรรมย่อย : ปรับปรุงทานบดินและ
ถนนท้ายอ่างเก็บน้าห้วยบ้านยาง ระยะทาง
0.732 กิโลเมตร พร้อมอาคารประกอบ ตาบล
โคกกรวด อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา

โคงการชลประทาน
นครราชสีมา (คุณสุคนธ์ ฯ
และคุณอดิศักดิ์ฯ)

20,000,000.00

20,000,000.00

√

มี.ค.-63 มี.ค.-63

√

ม.ค.-63 ม.ค.-63 ม.ค.-63 ก.พ.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63

งบลงทุน ทั้งดำเนินกำรเอง
และจ้ำงเหมำ

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 มี.ค.-63

√

ม.ค.-63 ม.ค.-63 ม.ค.-63 ก.พ.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63

งบลงทุน ทั้งดำเนินกำรเอง
และจ้ำงเหมำ

4.1.13 กิจกรรมย่อย : แก้มลิงบึงบ้านพันดุง
พร้อมอาคารประกอบ ตาบลพันดุง อาภอขาม
ทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

โคงการชลประทาน
นครราชสีมา (คุณสุคนธ์ ฯ
และคุณอดิศักดิ์ฯ)

6,836,000.00

6,836,000.00

√

มี.ค.-63 มี.ค.-63

√

ม.ค.-63 ม.ค.-63 ม.ค.-63 ก.พ.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63

งบลงทุน ทั้งดำเนินกำรเอง
และจ้ำงเหมำ

4.1.14 กิจกรรมย่อย : ขุดลอกลาห้วยหญ้าคา
พร้อมอาคารประกอบ ตาบลพะงาด อาเภอ
ขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

โคงการชลประทาน
นครราชสีมา (คุณสุคนธ์ ฯ
และคุณอดิศักดิ์ฯ)

15,000,000.00

15,000,000.00

√

มี.ค.-63 มี.ค.-63

√

ม.ค.-63 ม.ค.-63 ม.ค.-63 ก.พ.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63

งบลงทุน ทั้งดำเนินกำรเอง
และจ้ำงเหมำ

4.2 กิจกรรมหลัก : ดำเนินงำนตำมโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ

4.2.1 กิจกรรมย่อย : ขยายผลโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน (อ.แหวน ฯ)

4.3 กิจกรรหลัก : บริหำรจัดกำรอุทยำนธรณีโครำชสู่อุทยำนธรณีโลกยูเนสโก

4.2.2 กิจกรรมย่อย : จัดทาอุทยานเควสตา
โคราช
4.2.3 กิจกรรมย่อย : ค่ายจีโอปาร์คเพื่อส่งเสริม
การเป็นอุทยานธรณีโลกโคราชและ 3 มงกุฎ
ของยูเนสโก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี (อ.ต้อง ฯ)
สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อม
สะแกราช

5. โครงกำรรักษำควำมมั่นคงและควำมสงบ
5.1 กิจกรรมหลัก : กำรสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ กำรประชำสัมพันธ์/กำรเผยแผ่/กำร
เทิดทูนและธำรงไว้ซึ่งสถำบันหลักของชำติ ศำสนำ และพระมหำกษัตริย์

5.1.1 กิจกรรมย่อย : เสริมสร้างอุดมการณ์
ความรักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์

กอ.รมน.จว.นม.
(พอ.วีระศักดิ์)

902,000.00
902,000.00

-

902,000.00
902,000.00

√

มี.ค.-63 มี.ค.-63

งบดำเนินงำน ดำเนินกำรเอง

4,800,300.00
2,231,800.00

-

4,800,300.00
2,231,800.00

√

มี.ค.-63 มี.ค.-63

งบดำเนินงำน ท้งดำเนินกำร
เอง และจ้ำงเหมำ

2,568,500.00

-

2,568,500.00

√

มี.ค.-63 มี.ค.-63

งบดำเนินงำน ท้งดำเนินกำร
เอง และจ้ำงเหมำ

2,000,000.00
2,000,000.00

-

2,000,000.00
2,000,000.00

1,000,000.00

-

1,000,000.00

√

มี.ค.-63

งบดำเนินงำน ดำเนินกำรเอง

หน ้าที่ 7 จาก 7

ลักษณะงาน (/)

โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย/หน่วยดานินงาน

5.1.2 กิจกรรมย่อย : เสริมสร้าง การปกครอง กอ.รมน.จว.นม.
ในระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของ
(พอ.วีระศักดิ์)
บ้านเมือง อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนจังหวัดแบบบูรณำกำร

งบดำเนินงำน/
งบรำยจ่ำยอื่น

งบลงทุน

รวม

งานต่อเนื่อง
งาน
ที่ผูกพัน ที่เสร็จภายใน
งบประมาณ ปี งปม.พ.ศ.
ปีต่อไป
2563

1,000,000.00

-

1,000,000.00

√

10,000,000.00

-

10,000,000.00

√

แผนปฏิบัติการ (ระบุเดือน ปีที่คาดว่าจะดาเนินการ)

วิธีการ (การบันทึกข้อมูลในระบบ (e-GP) (/)

จัดซื้อ

จัดจ้าง

วิธีอื่นๆ
ประกวด โปรด
รายงาน
ประกาศ รายงานผล
ประกาศ
ราคา
ระบุใน กาหนด
ขอซื้อขอ
จัดซื้อจัด จัดซื้อจัด ทาสัญญา
eช่อง ราคากลาง
ร่าง TOR
จ้าง
จ้าง
จ้าง
bidding หมาย
เหตุ

งบดำเนินงำน ดำเนินกำรเอง

มี.ค.-63
ต.ค.-62 ต.ค.-62

หมายเหตุ

-

-

-

-

-

-

-

-

