
แบบรายงาน 01/2564
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เหตุผล/ปัญหา 

(ระบุตัวเลข)

1 โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม

250,000 2,750,000 3,000,000 34,355

1.1 กิจกรรมหลัก การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ 

ส่ิงแวดล้อม ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า

250,000 2,750,000 3,000,000 34,355

1.1.1 กิจกรรมย่อย การจัดท าฝายต้นน้ า (Check dam) เพ่ือ

สร้างความชุ่มช้ืนแก่ดิน

250,000 2,750,000 3,000,000 34,355

ค่าใช้จ่ายในการจัดท้าฝายต้นน้้า เพ่ือสร้างความชุ่มช้ืนแก่ดิน 250,000 250,000 Nov 63 3 34,355

จัดท้าฝายต้นน้้า (Check Dam) ลุ่มน้้าสาขาล้ามูลบน ล้า

ห้วยคลองบ้านใหญ่ บ้านตล่ิงชัน ต้าบลจระเข้หิน อ้าเภอคร

บุรี จังหวัดนครราชสีมา

250,000 250,000 Jan 64 11 อยู่ระหว่างด้าเนินโครงการ

จัดท้าฝายต้นน้้า (Check Dam) ลุ่มน้้าสาขาล้าแชะ ล้าห้วย

หนองขอน บ้านซับเจริญ ต้าบลโคกกระชาย อ้าเภอครบุรี 

จังหวัดนครราชสีมา

500,000 500,000 Jan 64 11 อยู่ระหว่างด้าเนินโครงการ

จัดท้าฝายต้นน้้า (Check Dam) ลุ่มน้้าสาขาล้าแชะ ล้าห้วย

คลองวังวน บ้านหินลับ ต้าบลบ้านใหม่ อ้าเภอครบุรี จังหวัด

นครราชสีมา

250,000 250,000 Jan 64 11 อยู่ระหว่างด้าเนินโครงการ

จัดท้าฝายต้นน้้า (Check Dam) ลุ่มน้้าสาขาล้าพระเพลิง 

ต้าบลวังหมี และต้าบลวังน้้าเขียว อ้าเภอวังน้้าเขียว จังหวัด

นครราชสีมา

500,000 500,000 Jan 64 11 อยู่ระหว่างด้าเนินโครงการ

จัดท้าฝายต้นน้้า (Check Dam) ลุ่มน้้าล้าเชียงไกร ต้าบล

ห้วยบง อ้าเภอด่านขุนทด จังหวัดครราชสีมา

250,000 250,000 Jan 64 11 อยู่ระหว่างด้าเนินโครงการ

จัดท้าฝายต้นน้้า (Check Dam) ลุ่มน้้าล้าตะคอง ต้าบลปาก

ช่อง และต้าบลกลางดง อ้าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

250,000 250,000 Jan 64 11 อยู่ระหว่างด้าเนินโครงการ

จัดท้าฝายต้นน้้า (Check Dam) ลุ่มน้้าล้าตะคอง ต้าบล

มะเกลือเก่า และต้าบลมะเกลือใหม่ อ้าเภอสูงเนิน จังหวัด

นครราชสีมา

250,000 250,000 Jan 64 11 อยู่ระหว่างด้าเนินโครงการ

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี

(1) งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท) (2) แผนการด าเนินงาน/แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง (3) ผลการด าเนิงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)

(4) 

หมายเหตุ

ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564
(ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564)



จัดท้าฝายต้นน้้า (Check Dam) ลุ่มน้้าล้าตะคอง ต้าบล

มิตรภาพ ต้าบลลาดบัวขาว ต้าบลคลองไผ่ และต้าบลหนอง

น้้าใส อ้าเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา

500,000 500,000 Jan 64 11 อยู่ระหว่างด้าเนินโครงการ

2 โครงการพัฒนาด้านการท่องเท่ียวและบริการ 36,000,000 24,000,000 60,000,000 8,484,374

2.1 กิจกรรมหลัก การพัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเท่ียว

 กีฬา และเครือข่าย

2,500,000 0 2,500,000 980,000

ส่งเสริมและพัฒนากีฬาจังหวัดนครราชสีมา Sport City 1,500,000 1,500,000 Oct 63 2 อยู่ระหว่างด้าเนินโครงการ

ส่งเสริมและพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลจังหวัดนครราชสีมาสู่

ความเป็นเลิศ

1,000,000 1,000,000 Oct 63 13 980,000 ด้าเนินการเสร็จเรียบร้อย

2.2 กิจกรรมหลัก การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว สนามกีฬา 

รวมท้ังกิจกรรมการท่องเท่ียวและกีฬา

0 24,000,000 24,000,000 2,098,620

2.2.1 กิจกรรมย่อย มหกรรมพืชสวนโลกนครราชสีมา 2029 0 24,000,000 24,000,000 2,098,620

ขุดลอกคลองโคกหนองรังกา พร้อมอาคารประกอบ ต้าบล

เทพาลัย อ้าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่

น้อยกว่า 155,000 ลูกบาศก์เมตร

8,300,000 8,300,000 Feb 64 12 1,111,765.93 อยู่ระหว่างด้าเนินโครงการ

ขุดลอกแก้มลิงโคกหนองรังกา พร้อมอาคารประกอบ ต้าบล

เทพาลัย อ้าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่

น้อยกว่า 375,000 ลูกบาศก์เมตร

15,700,000 15,700,000 Feb 64 12 986,854 อยู่ระหว่างด้าเนินโครงการ

2.3 กิจกรรมหลัก การพัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธ์การ

ท่องเท่ียว กีฬา และเครือข่าย

33,500,000 0 33,500,000 5,405,754

ส่งเสริมและพัฒนาเมืองศิลปะ 28,000,000 28,000,000 Oct 63 2 158,754.40 อยู่ระหว่างด้าเนินโครงการ

งานตรุษจีนโคราช 2,000,000 Jan 64 13 1,777,000 ด้าเนินการเสร็จเรียบร้อย

ส่งเสริมงานเทศกาลเท่ียวพิมาย ประจ้าปี 2564 3,500,000 3,500,000 Nov 63 13 3,470,000 ด้าเนินการเสร็จเรียบร้อย

3 โครงการพัฒนาด้านเกษตร 1,000,000 222,500,000 223,500,000 13,184,283.58

3.1 กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

จังหวัดนครราชสีมา

1,000,000 0 1,000,000 0

ส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และอาหาร

ปลอดภัย (Korat FooDEx)

1,000,000 1,000,000 Dec 63 11 อยู่ระหว่างด้าเนินโครงการ

3.2 กิจกรรมหลัก การบริหารจัดการน้ า ส่ิงก่อสร้างแหล่งกัก

เก็บน้ า รวมท้ังระบบผันน้ า/ส่งน้ า ทางและสะพานข้ามล า

น้ าและส่ิงก่อสร้างอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกับการอุปโภค บริโภค

 และการเกษตร

0 222,500,000 222,500,000 13,184,284

3.2.1 กิจกรรมย่อย การบริหารจัดการน้ า ส่ิงก่อสร้างแหล่งกัก

เก็บน้ า รวมท้ังระบบผันน้ า/ส่งน้ า ทางและสะพานข้ามล า

น้ าและส่ิงก่อสร้างอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกับการอุปโภค บริโภค

 และการเกษตร

0 222,500,000 222,500,000 13,184,284



ขุดลอกระบบระบายน้้าห้วยบ้านนาโคกพัฒนา พร้อมอาคาร

ประกอบ บ้านนาโคกพัฒนา ต้าบลหินลาด อ้าเภอด่านขุนทด

 จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 84,800 

ลูกบาศก์เมตร

3,000,000 Feb 64 12 388,466 อยู่ระหว่างด้าเนินโครงการ

ขุดลอกแก้มลิงบึงด่านระกา พร้อมอาคารประกอบ บ้านถนน

ถ่ัว ต้าบลใหม่ อ้าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตร

ดินขุดไม่น้อยกว่า 86,700 ลูกบาศก์เมตร

5,000,000 Jan 64 12 706,412 อยู่ระหว่างด้าเนินโครงการ

ขุดลอกแก้มลิงบ้านจัดสรร บ้านใหม่ล้าเพียก ต้าบลล้าเพียก 

อ้าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 

114,250 ลูกบาศก์เมตร

5,000,000 Feb 64 12 397,762.73 อยู่ระหว่างด้าเนินโครงการ

ขุดลอกแก้มลิงบ้านคลองน้้ามัน บ้านหนองแคทราย ต้าบลล้า

เพียก อ้าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่

น้อยกว่า 114,250 ลูกบาศก์เมตร

5,000,000 Feb 64 12 295,092 อยู่ระหว่างด้าเนินโครงการ

ขุดลอกระบบระบายน้้าบ้านดอนกลาง พร้อมอาคารประกอบ

 บ้านดอนกลาง ต้าบลหนองมะนาว อ้าเภอคง จังหวัด

นครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 79,050 ลูกบาศก์

เมตร

5,000,000 Feb 64 12 1,010,371 อยู่ระหว่างด้าเนินโครงการ

ขุดลอกระบบระบายน้้า พร้อมอาคารประกอบ บ้านหนองไผ่ 

ต้าบลหนองหญ้าขาว อ้าเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา 

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 37,130 ลูกบาศก์เมตร

10,000,000 Feb 64 12 43,220 อยู่ระหว่างด้าเนินโครงการ

ขุดลอกระบบระบายน้้าล้าห้วยแยะ พร้อมอาคารประกอบ 

บ้านมะค่า ต้าบลโพนทอง อ้าเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 174,300 ลูกบาศก์เมตร

10,000,000 Feb 64 12 1,055,852 อยู่ระหว่างด้าเนินโครงการ

ขุดลอกแก้มลิงบ้านขามโนนสันติ พร้อมอาคารประกอบ บ้าน

ขามโนนสันติ ต้าบลบิง อ้าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 117,000 ลูกบาศก์เมตร

15,000,000 Feb 64 12 2,021,422 อยู่ระหว่างด้าเนินโครงการ

ขุดลอกระบบระบายน้้า พร้อมอาคารประกอบ บ้านล้าบ้าน

ใหม่ ต้าบลหนองหญ้าขาว อ้าเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา 

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 37,130 ลูกบาศก์เมตร

12,000,000 Feb 64 12 43,220 อยู่ระหว่างด้าเนินโครงการ

ขุดลอกแก้มลิงบ้านโนนง้ิว พร้อมอาคารประกอบ บ้านโนนง้ิว

 ต้าบลหนองพลวง อ้าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 98,600 ลูกบาศก์เมตร

12,000,000 Dec 63 12 59,961 อยู่ระหว่างด้าเนินโครงการ



ขุดลอกแก้มลิงห้วยยาง ต้าบลธงชัยเหนือ อ้าเภอปักธงชัย 

จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 323,500 

ลูกบาศก์เมตร

12,000,000 Feb 64 12 831,743 อยู่ระหว่างด้าเนินโครงการ

ขุดลอกแก้มลิงหนองอ้อ พร้อมอาคารประกอบ บ้านหัวอ้อ 

ต้าบลง้ิว อ้าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดิน

ขุดไม่น้อยกว่า 308,200 ลูกบาศก์เมตร

14,400,000 Feb 64 12 597,335 อยู่ระหว่างด้าเนินโครงการ

ขุดลอกแก้มลิงหนองสองห้อง พร้อมอาคารประกอบ บ้านหัว

ท้านบ ต้าบลกงรถ อ้าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 42,600 ลูกบาศก์เมตร

3,100,000 Feb 64 12 543,214 อยู่ระหว่างด้าเนินโครงการ

ขุดลอกระบบระบายน้้าล้าจักราชบ้านตะกรุดเครือปลอก 

พร้อมอาคารประกอบ บ้านตะกรุดเครือปลอก ต้าบลจักราช 

อ้าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า

 62,480 ลูกบาศก์เมตร

15,000,000 Jan 64 12 2,681,668.85 อยู่ระหว่างด้าเนินโครงการ

ขุดลอกแก้มลิงหนองไผ่ พร้อมอาคารประกอบ ต้าบลโคก

กระเบ้ือง อ้าเภอบ้านเหล่ือม จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตร

ดินขุดไม่น้อยกว่า 199,330 ลูกบาศก์เมตร

18,000,000 Jan 64 12 247,140 อยู่ระหว่างด้าเนินโครงการ

ขุดลอกระบบระบายน้้าคลองดินด้า พร้อมอาคารประกอบ 

ต้าบลหนองตะไก้ อ้าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 203,889 ลูกบาศก์เมตร

25,000,000 Dec 63 12 69,916 อยู่ระหว่างด้าเนินโครงการ

ขุดลอกแก้มลิงห้วยหิน บ้านบ่อลิง ต้าบลโนนสมบรูณ์ อ้าเภอ

เสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 

377,250 ลูกบาศก์เมตร

16,000,000 Feb 64 12 58,788 อยู่ระหว่างด้าเนินโครงการ

ขุดลอกระบบระบายน้้าล้าห้วยแยะ พร้อมอาคารประกอบ 

บ้านโนนเมือง อ้าเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดิน

ขุดไม่น้อยกว่า 191.500 ลูกบาศก์เมตร

10,000,000 Feb 64 12 1,055,852 อยู่ระหว่างด้าเนินโครงการ

ขุดลอกระบบระบายน้้า พร้อมอาคารประกอบ บ้านซับชุมพล

 ต้าบลหนองหญ้าขาว อ้าเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา 

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 37,130 ลูกบาศก์เมตร

10,000,000 Feb 64 12 355,194 อยู่ระหว่างด้าเนินโครงการ

ขุดลอกแก้มลิงหนองปรือแก้ว พร้อมอาคารประกอบ บ้าน

หนองปรือแก้ว ต้าบลท่าลาด อ้าเภอชุมพวง จังหวัด

นครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 352,500 ลูกบาศก์

เมตร

17,000,000 17,000,000 Feb 64 12 721,654 อยู่ระหว่างด้าเนินโครงการ

4 โครงการพัฒนาด้านสังคม 14,431,000 90,000,000 104,431,000 4,397,140.50

4.1 กิจกรรมหลัก เพ่ิมประสิทธิภาพการคมนาคม ขนส่งและ

การบริหารจัดการ (โลจิสติกส์)

0 90,000,000 90,000,000 0



4.1.1 กิจกรรมย่อย ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง พัฒนา ยกระดับ

เส้นทางคมนาคม ขนส่ง และการบริหารจัดการ (โลจิสติกส์)

0 90,000,000 90,000,000 0

ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสาย นม.2141 

แยก ทล.24 - บ้านหนองยายเทียม อ้าเภอหนองบุญมาก 

จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 7.00 เมตร ระยะทาง 3.000 

กิโลเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร

15,000,000 15,000,000 Dec 63 12 อยู่ระหว่างด้าเนินโครงการ

เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสาย นม.1048 แยก 

ทล.2 - บ้านสีค้ิว อ้าเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 6.00 

เมตร ระยะทาง 4.000 กิโลเมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร

15,000,000 15,000,000 Dec 63 12 อยู่ระหว่างด้าเนินโครงการ

ปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2217 ตอน ด่านขุน

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

ด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 16.00 เมตร 

ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร ไหล่ทางข้างละ 2.50 เมตร

30,000,000 30,000,000 Feb 64 11 อยู่ระหว่างด้าเนินโครงการ

ปรับปรุงทางหลวงเพ่ือการท่องเท่ียว บนทางหลวงหมายเลข 

2090 ตอนปางแก - อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ระหว่าง กม.

10+000 - กม.11+000 อ้าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

 กว้าง 9.10 เมตร ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร ไหล่ทางข้างละ

 2.00 เมตร

30,000,000 30,000,000 Feb 64 9 ไม่สามารถด้าเนินโครงการได้เน่ืองจากมีผลกระทบด้าน

ส่ิงแวดล้อม(ป่าไม้) ยกเลิกการด้าเนินโครงการ

4.2 กิจกรรมหลัก  ส่งเสริมและพัฒนาการดูแลสุขภาพ การ

รักษาผู้ป่วย ทุกช่วงวัย ด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยี หรือ

นวัตกรรม

560,000 0 560,000 40,000

รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดTo Be Number 

One  จังหวัดนครราชสีมา

560,000 560,000 Nov 64 3 40,000 อยู่ระหว่างด้าเนินโครงการ

4.3 กิจกรรมหลัก พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐ ก าลังคนท้ังบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค

ประชาสังคม และสถาบันการศึกษา

2,430,800 0 2,430,800 0

บริหารจัดการสถาบันเครือข่ายเพ่ือขับเคล่ือนจังหวัด

นครราชสีมา ด้าน Smart City

2,430,800 2,430,800 Nov 64 3 อยู่ระหว่างด้าเนินโครงการ

4.4 กิจกรรมหลัก ยกระดับโครงสร้างองค์กรทุกภาคส่วน มู่งสู่ 

เมืองคุณภาพสูง ท่ีมีความหลากหลาย เมืองอัจฉริยะ 

(SMART City) เมืองแห่งไมซ์ (MICE City) เมืองแห่ง

ศิลปะ (Art City) เมืองแห่งความปลอดภัย ( Safe City )

1,440,200 0 1,440,200 1,140,200

 บริหารจัดการสถาบันเครือข่ายเพ่ือขับเคล่ือนจังหวัด

นครราชสีมา ด้าน MICE City

1,440,200 1,440,200 Nov 64 13 1,140,200 ด้าเนินการเสร็จเรียบร้อย



4.5 กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงาน การ

ตรวจติดตาม และการประเมินผลตามนโยบายรัฐบาล

10,000,000 0 10,000,000 3,216,941

4.5.1 กิจกรรมย่อย ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัด/กลุ่ม

จังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 0 10,000,000 3,216,941

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 10,000,000 10,000,000 Oct 64 3 3,216,940.50 อยู่ระหว่างด้าเนินโครงการ

5 โครงการรักษาความม่ันคงและความสงบ 2,000,000 0 2,000,000 2,000,000

5.1 กิจกรรมหลัก  การสร้างความรู้ความเข้าใจ การ

ประชาสัมพันธ์/การเผยแผ่/การเทิดทูนและธ ารงไว้ซ่ึง

สถาบันหลักของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

1,000,000 0 1,000,000 1,000,000

เสริมสร้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและความ

ม่ันคงของบ้านเมือง อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

1,000,000 1,000,000 Nov 64 13 1,000,000 ด้าเนินการเสร็จเรียบร้อย

5.2 กิจกรรมหลัก  การจัดระบบการป้องกันปราบปราม

ผู้กระท าความผิด และการสร้างเครือข่ายด้านการรักษา

ความปลอดภัย และการช่วยเหลือประชาชน

1,000,000 0 1,000,000 1,000,000

เสริมสร้างความม่ันคงระดับหมู่บ้าน 1,000,000 Nov 64 13 1,000,000 ด้าเนินการเสร็จเรียบร้อย

53,681,000     339,250,000    392,931,000    28,100,153.41    

ค าอธิบายเพ่ิมเติม

1 แบบรายงานน้ีให้กรอกข้อมูลเฉพาะโครงการ/กิจกรรมท่ีได้รับงบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2 ข้อ (2) แผนการด าเนินงาน/แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง ดังน้ี

ข้อ (2.1) โครงการ/กิจกรรมท่ีไม่ต้องจัดซ้ือจัดจ้าง ให้ระบุเดือนท่ีจะด าเนินการตามปีปฏิทิน

ข้อ (2.2) โครงการ/กิจกรรมท่ีต้องจัดซ้ือจัดจ้าง ให้ระบุเดือนท่ีจะประกาศจัดซ้ือจัดจ้างตามปีปฏิทิน

โดยให้กรอกข้อมูลดังน้ี เช่น

  : จะด าเนินการในเดือนธันวาคม 2563 ให้กรอกข้อมูล 12/2563 ซ่ึง excel จะปรับข้อมูลอัตโนมัติเป็น ธ.ค.-63

  : จะประกาศจัดซ้ือจัดจ้างในเดือนมกราคม 2564 ให้กรอกข้อมูล 1/2564 ซ่ึง excel จะปรับข้อมูลอัตโนมัติเป็น ม.ค.-64

3 ข้อ (3) ผลการด าเนินงาน ให้ระบุสถานะโครงการ/กิจกรรม ดังน้ี

ข้อ (3.1) งบด าเนินงาน/งบรายจ่ายอ่ืน ให้ระบุสถานะการด าเนินงาน ดังน้ี

หมายเลข 1 คือ อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ

หมายเลข 2 คือ อนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างด าเนินการ

หมายเลข 3 คือ ด าเนินโครงการแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

หมายเลข 4 คือ ระหว่างขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณ

หมายเลข 13 คือ ด าเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายแล้วเสร็จ

*กรณีงบด าเนินงาน/งบรายจ่ายอ่ืนท่ีต้องมีการจัดซ้ือจัดจ้างให้ระบุหมายเลขสถานะการด าเนินงานเช่นเดียวกับงบลงทุน

ข้อ (3.2) งบลงทุน ให้ระบุสถานะการด าเนินงานดังน้ี ดังน้ี

หมายเลข 1 คือ อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ

หมายเลข 4 คือ ระหว่างขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณ

รวม



หมายเลข 5 คือ อยู่ระหว่างจัดท าร่างขอบเขตงาน (TOR) รายละเอียดลักษณะเฉพาะ (SPEC) /ก าหนดราคากลาง

หมายเลข 6 คือ อยู่ระหว่างรายงานขอซ้ือขอจ้างต่อหัวหน้าหน่วยงาน

หมายเลข 7 คือ อยู่ระหว่างประกาศจัดซ้ือจัดจ้าง/ท าหนังสือเชิญชวน

หมายเลข 8 คือ อยู่ระหว่างพิจารณาผล/ขออนุมัติผลการจัดซ้ือจัดจ้าง

หมายเลข 9 คือ อยู่ระหว่างประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก (รอลงนาม) 

หมายเลข 10 คือ อยู่ระหว่างอุทธรณ์ผลการจัดซ้ือจัดจ้าง

หมายเลข 11 คือ ลงนามแล้ว อยู่ระหว่างน าเข้าระบบ GFMIS 

หมายเลข 12 คือ ก่อหน้ีแล้ว

หมายเลข 13 คือ ด าเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายแล้วเสร็จ

อ่ืน ๆ ให้ระบุค าอธิบาย

ข้อ (3.4) เหตุผล/ปัญหา ให้ระบุสาเหตุ/ปัญหาใน กรณีท่ีไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผน ดังน้ี

หมายเลข 1  คือ สถานท่ีไม่ได้รับอนุญาต      

หมายเลข 2  คือ เปล่ียนสถานท่ีด าเนินการ       

หมายเลข 3  คือ  หน่วยงานตรวจสอบภายในทักท้วง            

หมายเลข 4 คือ งบประมาณซ้ าซ้อน  ซ้ าซ้อนกับหน่วยงานใดให้ระบุในข้อหมายเหตุ (4)                               

หมายเลข 5 คือ ไม่มีผู้รับจ้าง/อยู่ระหว่างจัดซ้ือจัดจ้าง

หมายเลข 6 คือ เปล่ียนรูปแบบกิจกรรม/ประเภทงบประมาณ/ส่ิงก่อสร้าง          

หมายเลข 7 คือ ยกเลิกเพ่ือท าโครงการอ่ืน เหตุผลการยกเลิกให้ระบุในข้อหมายเหตุ (4)                    

หมายเลข 8 คือ ยกเลิกโครงการ คืนงบประมาณ  เหตุผลการยกเลิกให้ระบุในข้อหมายเหตุ (4)                   

หมายเลข 9 คือ ด าเนินการตามห้วงเวลา ฤดูกาล เทศกาล วันส าคัญ เป็นต้น   

อ่ืน ๆ ให้ระบุค าอธิบาย

** กรณีต้องการอธิบายใด ๆ เก่ียวกับโครงการ/กิจกรรมน้ัน ๆ เพ่ิมเติม ให้ระบุในข้อ (4) หมายเหตุ

4 รายงานผลทุกวันท่ี 28 ของทุกเดือน เป็นไฟล์ Microsoft Excel ท่ี E - Mail : koratplan@gmail.com  // โทร 044-243-129                                  


