
ยกเลิก เหลือจ่าย

ด าเนินงาน  ลงทุน (บาท) (บาท)

ด าเนินงาน ลงทุน

392,818,200 67,387,800 325,430,400 41,387,650 13,132,249.89 19,888,554.12 33,020,804.01 359,549,465.01 30,000,000 360,730.98 455,951,804

ร้อยละ 3.34 5.06 8.41 91.53 0.09

3,000,000 250,000    2,750,000 34,355 0 34,355 2,965,645 0

กิจกรรมหลัก 1: การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ

ส่ิงแวดล้อม ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า

                  -   

กิจกรรมย่อย : การจัดท้าฝายต้นน ้า (Check dam) เพ่ือ
สร้างความชุ่มชื นแก่ดิน

3,000,000      250,000    2,750,000 ทสจ.นม.

1 การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนท่ัวไป 88,000 88,000             34,355            34,355             53,645 

2 ค่าใช้จ่ายในการจัดท้าฝายต้นน ้า เพ่ือสร้างความชุ่มชื นแก่
ดิน

162,000 162,000                    -                    -             162,000 

3 จัดท้าฝายต้นน ้า (Check Dam) ลุ่มน ้าสาขาล้ามูลบน ล้า

ห้วยคลองบ้านใหญ่ บ้านตล่ิงชัน ต.จระเข้หิน 

อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 50 แห่ง

250,000       250,000                    -                    -             250,000 ทสจ.นม.

4 จัดท้าฝายต้นน ้า (Check Dam) ลุ่มน ้าสาขาล้าแชะ 
ล้าห้วยหนองขอน บ้านซับเจริญ ต.โคกกระชาย อ.ครบุรี 

จ.นครราชสีมา 100 แห่ง

500,000       500,000                    -                    -             500,000 ทสจ.นม.

5 จัดท้าฝายต้นน ้า (Check Dam) ลุ่มน ้าสาขาล้าแชะ 
ล้าห้วยคลองวังวน บ้านหินลับ ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี 

จ.นครราชสีมา 50 แห่ง

250,000       250,000                    -                    -             250,000 ทสจ.นม.

งบรายจ่าย - รายการ

จังหวัดนครราชสีมา 392,818,200

จ านวน 5 โครงการ 18 กิจกรรมหลัก 60 รายการ

ผลผลิต 1 :โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

บัญชีโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจ.นครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จ าแนกตามรายละเอียดกิจกรรม

แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม
งบประมาณ

แหล่งงบ ก่อหน้ี เบิกจ่าย
(บาท)

รวมเบิกจ่าย
(บาท)

คงเหลือเบิก
(บาท)

หน่วยด าเนินการ

  รอบ 6 เดือน (  1ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)



ยกเลิก เหลือจ่าย

ด าเนินงาน  ลงทุน (บาท) (บาท)งบรายจ่าย - รายการ

แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม
งบประมาณ

แหล่งงบ ก่อหน้ี เบิกจ่าย
(บาท)

รวมเบิกจ่าย
(บาท)

คงเหลือเบิก
(บาท)

หน่วยด าเนินการ

6 จัดท้าฝายต้นน ้า (Check Dam) ลุ่มน ้าสาขาล้าพระเพลิง
 ต.วังหมี และต.วังน ้าเขียว อ.วังน ้าเขียว จ.นครราชสีมา 

100 แห่ง

500,000       500,000                    -                    -             500,000 ทสจ.นม.

7 จัดท้าฝายต้นน ้า (Check Dam) ลุ่มน ้าล้าเชียงไกร 
ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.ครราชสีมา 50 แห่ง

250,000       250,000                    -                    -             250,000 ทสจ.นม.

8 จัดท้าฝายต้นน ้า (Check Dam) ลุ่มน ้าล้าตะคอง 

ต.ปากช่อง และต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 50
 แห่ง

250,000       250,000                    -                    -             250,000 ทสจ.นม.

9 จัดท้าฝายต้นน ้า (Check Dam) ลุ่มน ้าล้าตะคอง 
ต.มะเกลือเก่า และต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน 
จ.นครราชสีมา 50 แห่ง

250,000       250,000                    -                    -             250,000 ทสจ.นม.

10 จัดท้าฝายต้นน ้า (Check Dam)ลุ่มน ้าล้าตะคอง 

ต.มิตรภาพ ต.ลาดบัวขาว ต.คลองไผ่ และ ต.หนองน ้าใส 
อ.สีคิ ว จ.นครราชสีมา 100 แห่ง

500,000       500,000                    -                    -             500,000 ทสจ.นม.

63,600,000 39,600,000  24,000,000 10,494,000 6,400,754 2,507,592 8,908,346 54,438,653.85 0 253,000

กิจกรรมหลัก 2 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการการ

ท่องเท่ียว กีฬา และเครือข่าย

4,600,000 4,600,000

11 ส่งเสริมและพัฒนากีฬาจ.นครราชสีมา Sport City 1,500,000 1,500,000                    -                    -           1,500,000 ทกจ.นม

12 ส่งเสริมและพัฒนากีฬาจ.นครราชสีมา Sport City 
(เหลือจ่าย)

500,000 500,000                    -                      500,000 ทกจ.นม

13 ส่งเสริมและพัฒนากีฬาวอลเลย์บอล 

จ.นครราชสีมา สู่ความเป็นเลิศ

1,000,000 1,000,000         980,000.0        980,000.0             20,000 ทกจ.นม

14 ส่งเสริมและพัฒนากีฬาวอลเลย์บอล จ.นครราชสีมา 

สู่ความเป็นเลิศ  (เหลือจ่าย)

1,600,000 1,600,000                    -                    -           1,600,000 ทกจ.นม

กิจกรรมหลัก 3 : การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว สนามกีฬา
 รวมท้ังกิจกรรมการท่องเท่ียวและกีฬา

24,000,000 0  24,000,000 0

กิจกรรมย่อย : มหกรรมพืชสวนโลกนครราชสีมา 2029

15 ขุดลอกคลองโคกหนองรังกา พร้อมอาคารประกอบ 
ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา

8,300,000    8,300,000 1,111,765.93 1,111,765.93 7,188,234.07 ชป.นม.

ผลผลิต 2 :โครงการพัฒนาด้านการท่องเท่ียวและบริการ



ยกเลิก เหลือจ่าย

ด าเนินงาน  ลงทุน (บาท) (บาท)งบรายจ่าย - รายการ

แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม
งบประมาณ

แหล่งงบ ก่อหน้ี เบิกจ่าย
(บาท)

รวมเบิกจ่าย
(บาท)

คงเหลือเบิก
(บาท)

หน่วยด าเนินการ

16 ขุดลอกแก้มลิงโคกหนองรังกา พร้อมอาคารประกอบ 

ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา

15,700,000   15,700,000 1,395,826 1,395,826 14,304,174 ชป.นม.

กิจกรรมหลัก 4 : การพัฒนาการตลาดและ

ประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว กีฬา และเครือข่าย

33,500,000 33,500,000 0 5,247,000

17 ส่งเสริมและพัฒนาเมืองศิลปะ 28,000,000 28,000,000         173,754.4          173,754       27,826,246 วธ.นม.

18 งานตรุษจีนโคราช 2,000,000 2,000,000   1,777,000.0       1,777,000.0        1,777,000   223,000.0 ทกจ.นม

19 ส่งเสริมงานเทศกาลเท่ียวพิมาย ประจ้าปี 2564 3,500,000 3,500,000     3,470,000         3,470,000        3,470,000                   -          30,000 ทกจ.นม

กิจกรรมหลักท่ี 5 : การส่งเสริมและพัฒนาสินค้าและ
บริการ ด้านการท่องเท่ียว กีฬา และเครือข่าย

1,500,000 1,500,000                  -   

20 เทศกาลอาหารย่าง ณ โคราช  (เหลือจ่าย)         1,500,000    1,500,000                    -                    -           1,500,000 ทกจ.นม

211,680,400 3,000,000 ######## 913,650 0 17,380,962.36 17,380,962.36 194,211,706.66 0.00 87,730.98

กิจกรรมหลัก 6 : ส่งเสริมการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ จังหวัดนครราชสีมา

1,000,000 1,000,000                  -   

21 ส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และอาหาร
ปลอดภัย (Korat FooDEx)

1,000,000 1,000,000                    -                    -           1,000,000 พาณิชย์ นม.

กิจกรรมหลัก 7 : การบริหารจัดการน้ า ส่ิงก่อสร้าง
แหล่งกักเก็บน้ า รวมท้ังระบบผันน้ า/ส่งน้ า ทางและ

สะพานข้ามล าน้ าและส่ิงก่อสร้างอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกับ

การอุปโภค บริโภค และการเกษตร

208,680,400 ########                  -   

22 ขุดลอกแก้มลิงหนองสองห้อง พร้อมอาคารประกอบ 
บ้านหัวท้านบ ต.กงรถ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา

1,980,592    1,980,592 681,549 681,549 1,299,043 0 ชป.นม.

23 ขุดลอกแก้มลิงบ้านจัดสรร บ้านใหม่ล้าเพียก ต.ล้าเพียก 
อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา

2,462,888    2,462,888 443,250 696,408.83 696,408.83 1,766,479.47 0 ชป.นม.

24 ขุดลอกแก้มลิงบ้านคลองน ้ามัน บ้านหนองแคทราย 

ต.ล้าเพียก อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา

2,439,635    2,439,635 470,400 620,207 620,207 1,819,429 0 ชป.นม.

ผลผลิต 3 :โครงการพัฒนาด้านเกษตร



ยกเลิก เหลือจ่าย

ด าเนินงาน  ลงทุน (บาท) (บาท)งบรายจ่าย - รายการ

แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม
งบประมาณ

แหล่งงบ ก่อหน้ี เบิกจ่าย
(บาท)

รวมเบิกจ่าย
(บาท)

คงเหลือเบิก
(บาท)

หน่วยด าเนินการ

25 ขุดลอกระบบระบายน ้าห้วยบ้านนาโคกพัฒนา พร้อม
อาคารประกอบ บ้านนาโคกพัฒนา ต.หินลาด 

อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

3,000,000    3,000,000 422,396 422,396 2,577,604 0 ชป.นม.

26 ขุดลอกแก้มลิงบึงด่านระกา พร้อมอาคารประกอบ
บ้านถนนถ่ัว ต.ใหม่ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

5,000,000    5,000,000 749,235 749,235 4,250,765 0 ชป.นม.

27 ขุดลอกระบบระบายน ้าบ้านดอนกลาง พร้อมอาคาร

ประกอบ บ้านดอนกลาง ต.หนองมะนาว อ.คง 
จ.นครราชสีมา

5,000,000    5,000,000 1,053,194 1,053,194 3,946,806 0 ชป.นม.

28 ขุดลอกแก้มลิงหนองไผ่ พร้อมอาคารประกอบ ต.โคก

กระเบื อง อ.บ้านเหล่ือม จ.นครราชสีมา

18,000,000   18,000,000 1,898,505 1,898,505 16,101,495 0 ชป.นม.

29 ขุดลอกแก้มลิงบ้านขามโนนสันติ พร้อมอาคารประกอบ 
บ้านขามโนนสันติ ต.บิง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

15,000,000   15,000,000 2,064,245 2,064,245 12,935,755 0 ชป.นม.

30 ขุดลอกแก้มลิงห้วยยาง ต.ธงชัยเหนือ อ.ปักธงชัย 
จ.นครราชสีมา

12,000,000   12,000,000 831,743 831,743 11,168,257 0 ชป.นม.

31 ขุดลอกระบบระบายน ้าคลองดินด้า พร้อมอาคาร
ประกอบต.หนองตะไก้ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา

24,966,827   24,966,827 205,138 205,138 24,761,688 0 ชป.นม.

32 ขุดลอกระบบระบายน ้าล้าห้วยแยะ พร้อมอาคาร
ประกอบบ้านมะค่า ต.โพนทอง อ.สีดา จ.นครราชสีมา

10,000,000   10,000,000 1,055,852 1,055,852 8,944,148 0 ชป.นม.

33 ขุดลอกแก้มลิงห้วยหิน บ้านบ่อลิง ต.โนนสมบรูณ์ 

อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา

16,000,000   16,000,000 133,972 133,972 15,866,028 0 ชป.นม.

34 ขุดลอกระบบระบายน ้าล้าห้วยแยะ พร้อมอาคารประกอบ

 บ้านโนนเมือง อ.สีดา จ.นครราชสีมา

10,000,000   10,000,000 1,293,719 1,293,719 8,706,281 0 ชป.นม.

35 ขุดลอกระบบระบายน ้าล้าจักราชบ้านตะกรุดเครือปลอก
 พร้อมอาคารประกอบ บ้านตะกรุดเครือปลอก ต.จักราช 
อ.จักราช จ.นครราชสีมา

7,454,481    7,454,481 3,023,554.20 3,023,554.20 4,343,195.80 87,731 ชป.นม.

36 ขุดลอกแก้มลิงหนองอ้อ พร้อมอาคารประกอบ

บ้านหัวอ้อ ต.งิ ว อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา

14,400,000   14,400,000 597,335 597,335 13,802,665 0 ชป.นม.



ยกเลิก เหลือจ่าย

ด าเนินงาน  ลงทุน (บาท) (บาท)งบรายจ่าย - รายการ

แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม
งบประมาณ

แหล่งงบ ก่อหน้ี เบิกจ่าย
(บาท)

รวมเบิกจ่าย
(บาท)

คงเหลือเบิก
(บาท)

หน่วยด าเนินการ

37 ขุดลอกระบบระบายน ้า พร้อมอาคารประกอบ
บ้านซับชุมพล ต.หนองหญ้าขาว อ.สีคิ ว จ.นครราชสีมา

10,000,000   10,000,000 632,457 632,457 9,367,543 0 ชป.นม.

38 ขุดลอกระบบระบายน ้า พร้อมอาคารประกอบ 

บ้านหนองไผ่ ต.หนองหญ้าขาว อ.สีคิ ว จ.นครราชสีมา

10,000,000   10,000,000 118,671 118,671 9,881,330 0 ชป.นม.

39 ขุดลอกระบบระบายน ้า พร้อมอาคารประกอบ บ้านล้า
บ้านใหม่ ต.หนองหญ้าขาว อ.สีคิ ว จ.นครราชสีมา

12,000,000   12,000,000 118,586 118,586 11,881,414 0 ชป.นม.

40 ขุดลอกแก้มลิงบ้านโนนงิ ว พร้อมอาคารประกอบ 
บ้านโนนงิ ว ต.หนองพลวง อ.จักราช จ.นครราชสีมา

11,975,977   11,975,977 157,033 157,033 11,818,944 0 ชป.นม.

41 ขุดลอกแก้มลิงหนองปรือแก้ว พร้อมอาคารประกอบ

บ้านหนองปรือแก้ว ต.ท่าลาด อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา

17,000,000   17,000,000 1,027,163 1,027,163 15,972,837 0 ชป.นม.

กิจกรรมหลักท่ี 8 : ส่งเสริมการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม

เชิงนิเวศจังหวัดนครราชสีมา

42 ส่งเสริมการตลาดเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย         2,000,000    2,000,000                    -                    -           2,000,000  สนง.พาณิชย์

110,287,800 20,287,800  90,000,000   29,980,000 4,697,141 0 4,697,141 105,683,460 30,000,000 20,000

กิจกรรมหลัก 9 :  เพ่ิมประสิทธิภาพการคมนาคม 

ขนส่งและการบริหารจัดการ  (โลจิสติกส์)

90,000,000  90,000,000   29,980,000 0 0

กิจกรรมย่อย : ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง พัฒนา 
ยกระดับเส้นทางคมนาคม ขนส่ง และการบริหารจัดการ 

(โลจิสติกส์)

43 ปรับปรุงทางหลวงเพ่ือการท่องเท่ียว บนทางหลวง

หมายเลข 2090 ตอนปางแก อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 
ระหว่าง กม.10+000 - กม.11+000 อ.ปากช่อง 

จ.นครราชสีมา

30,000,000   30,000,000                    -         30,000,000  30,000,000 ทล.นม.2 

(ยกเลิก)

44 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสาย 
นม.2141 แยกทล.24 -บ้านหนองยายเทียม 

อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา

15,000,000   15,000,000   14,990,000                    -         14,990,000        10,000 ทช.นม.

เหลือจ่าย

ผลผลิต 4 :โครงการพัฒนาด้านสังคม



ยกเลิก เหลือจ่าย

ด าเนินงาน  ลงทุน (บาท) (บาท)งบรายจ่าย - รายการ

แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม
งบประมาณ

แหล่งงบ ก่อหน้ี เบิกจ่าย
(บาท)

รวมเบิกจ่าย
(บาท)

คงเหลือเบิก
(บาท)

หน่วยด าเนินการ

45 เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสาย นม.1048 
แยก ทล.2 - บ้านสีคิ ว อ.สีคิ ว จ.นครราชสีมา

15,000,000   15,000,000   14,990,000                    -         14,990,000        10,000 ทช.นม.

46 ปรับปรุงทางหลวงทางหลวงหมายเลข 2217ตอนด่านขุน

ทด – หนองกราด ระหว่าง กม.0+700 -กม.1+700 อ.

ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา กิโลเมตร ไหล่ทางข้างละ 2.50
 เมตร

30,000,000   30,000,000                    -         30,000,000 ทล.นม.2

กิจกรรมหลัก 10 :  ส่งเสริมและพัฒนาการดูแลสุขภาพ
 การรักษาผู้ป่วย ทุกช่วงวัย ด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยี
 หรือนวัตกรรม

560,000 560,000

47 รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be 
Number One จ.นครราชสีมา

560,000 560,000           40,000.0            40,000           520,000 สสจ.นม.

กิจกรรมหลัก 11 :  พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐ ก าลังคนท้ังบุคลากรภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสถาบันการศึกษา

2,430,800 2,430,800                  -                     -   

48 บริหารจัดการสถาบันเครือข่ายเพ่ือขับเคล่ือน 

จ.นครราชสีมา ด้าน Smart City

2,430,800 2,430,800                    -           2,430,800 มทส.

49 การสร้างการรับรู้/พัฒนาองค์ความรู้ให้กับประชาชนใน
พื นท่ีจังหวัดนครราชสีมาเก่ียวกับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

 (Smart City)  (เหลือจ่าย)

          112,800       112,800                    -                    -             112,800 สสนง.สถิติ

กิจกรรมหลัก 12 : ยกระดับโครงสร้างองค์กรทุกภาค

ส่วน มู่งสู่ เมืองคุณภาพสูง ท่ีมีความหลากหลายเมือง

อัจฉริยะ (SMART City) เมืองแห่งไมซ์ (MICE City) 

เมืองแห่งศิลปะ (Art City) เมืองแห่งความปลอดภัย 
(Safe City )

3,440,200 3,440,200

50 บริหารจัดการสถาบันเครือข่ายเพ่ือขับเคล่ือน 
จ.นครราชสีมา ด้าน MICE City

1,440,200 1,440,200         1,440,200        1,440,200                   -   มรภ.นม.

51 สร้างเครือข่ายขับเคล่ือนอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา

 (Mice City)  (เหลือจ่าย)

        2,000,000    2,000,000                    -                    -           2,000,000 สนจ.นม



ยกเลิก เหลือจ่าย

ด าเนินงาน  ลงทุน (บาท) (บาท)งบรายจ่าย - รายการ

แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม
งบประมาณ

แหล่งงบ ก่อหน้ี เบิกจ่าย

(บาท)

รวมเบิกจ่าย

(บาท)

คงเหลือเบิก

(บาท)
หน่วยด าเนินการ

กิจกรรมหลัก 13 : ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงาน
 การตรวจติดตาม และการประเมินผลตามนโยบาย

รัฐบาล

10,000,000 10,000,000

52 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบ

บูรณาการ

10,000,000 10,000,000     3,216,940.50    3,216,940.50     6,783,059.50 สนจ.นม.

กิจกรรมหลักท่ี 14 : ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทุก

ช่วงวัย ด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรม

866,900 866,900

53 พัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุจังหวัดนครราชสีมา (เหลือ

จ่าย)

          866,900       866,900                  -         866,900.00 สนง.พมจ.นม

กิจกรรมหลักท่ี 15 : ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา 
ทุกช่วงวัย ด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม

       2,989,900    2,989,900 

53 สร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติดของสถานศึกษาจังหวัดนครราชสีมา 
(เหลือจ่าย)

        1,442,200    1,442,200                    -                    -       1,442,200.00 สนง.ศึกษาธิการ

55 เพ่ิมทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนท่ีไม่ได้
เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ (เหลือจ่าย)

        1,547,700    1,547,700                    -                    -       1,547,700.00 สถาบันพัฒนา
ฝีมือแรงงานภาค

 54,250,000 4,250,000        2,000,000                   -         2,000,000        2,250,000 

กิจกรรมหลัก 16 : การสร้างความรู้ ความเข้าใจ 

การประชาสัมพันธ์/การเผยแผ่/การเทิดทูนและธ ารงไว้

ซ่ึงสถาบันหลักของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

3,000,000 3,000,000

56 เสริมสร้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและความ
ม่ันคงของบ้านเมือง อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

1,000,000 1,000,000         1,000,000        1,000,000                   -   กอ.รมน.นม.

57 เสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ ศาสนา และเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ (เหลือจ่าย)

1,000,000 1,000,000                    -                    -           1,000,000 กอ.รมน.นม.

58 การป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัด

และค้าไม้พะยูง (เหลือจ่าย)

1,000,000 1,000,000                    -                    -           1,000,000 กอ.รมน.นม.

ผลผลิต 5 : โครงการรักษาความม่ันคงและความสงบ



ยกเลิก เหลือจ่าย

ด าเนินงาน  ลงทุน (บาท) (บาท)งบรายจ่าย - รายการ

แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม
งบประมาณ

แหล่งงบ ก่อหน้ี เบิกจ่าย
(บาท)

รวมเบิกจ่าย
(บาท)

คงเหลือเบิก
(บาท)

หน่วยด าเนินการ

กิจกรรมหลัก 17 : การจัดระบบการป้องกันปราบปราม

 ผู้กระท าความผิด และการสร้างเครือข่ายด้านการ

รักษาความปลอดภัย และการช่วยเหลือประชาชน

1,000,000 1,000,000

59 เสริมสร้างความม่ันคงระดับหมู่บ้าน 1,000,000 1,000,000       1,000,000.0        1,000,000                   -   ปค.นม.

กิจกรรมหลักท่ี 18 : เสริมสร้างความม่ันคง และความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

250,000         250,000     ปค.นม.

60 ฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : อัคคีภัยและ

อาคารถล่ม (เหลือจ่าย)

250,000          250,000                         -                    -             250,000 ศูนย์ ปภ.เขต 5


