
แบบรายงาน 01/2565

(1.1)

โครงการ/กิจกรรม 

(1.2)

งบด าเนินงาน/

งบรายจ่ายอ่ืน

(1.3)

งบลงทุน

(1.4) = 

(1.2)+(1.3)

รวม

(2.1) 

คก./กจ. ทีไ่ม่ตอ้ง

จัดซ้ือ/จัดจ้าง 

(ระบุเดอืน)

(2.2) 

คก./กจ. ทีต่อ้ง

จัดซ้ือจัดจ้าง

(ระบุเดอืน)

(3.1) 

งบด าเนินงาน/

รายจ่ายอ่ืน

(ระบุตวัเลข)

(3.2) 

งบลงทุน
(ระบุตวัเลข)

(3.3) 

ผลการเบิกจ่าย 

(บาท)

(3.4)

เหตผุล/ปัญหา 

(ระบุตวัเลข)

                  -   91,999,000 91,999,000                     -   

ผลผลิต : โครงการพัฒนาดา้นสังคม                   -   91,999,000 91,999,000                     -   

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่ง และการบริหาร

จัดการ

1 กิจกรรมหลัก เพ่ิมประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่ง และการ

บริหารจัดการ : ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง พัฒนา ยกระดบั

เส้นทางคมนาคม ขนส่ง และการบริหารจัดการ (โลจิสตกิส์)

                  -          91,999,000        91,999,000                     -   

ระดับที ่1: ปรับปรุงขยายสะพาน ความกวา้งสะพานทางเข้า

อ าเภอสีค้ิว ข้ามคลองหลอด ต าบลสีค้ิว อ าเภอสีค้ิว จงัหวดั

นครราชสีมา ระยะทาง 27 เมตร ขยายข้างละ 6.00 เมตร พร้อม

เชิงลาดสะพาน

                    -             5,000,000           5,000,000 ก.พ.-65 12                       -   ไม่มี เลขทีสั่ญญา จ.นม.8/65 

ลงนามสัญญาวนัที ่28 ก.พ. 2565 

ส้ินสุดสัญญาวนัที ่ 28 ก.ค. 2565

เร่ิมด าเนินการวนัที ่1 มี.ค. 2565

อยู่ระหวา่งด าเนินการ

ระดับที ่1: ติดต้ังไฟฟ้าแสงสวา่ง สาย นม.4058 แยก ทล.2384 -

 บ้านคูเมือง ต าบลหนองบัว อ าเภอคง จงัหวดันครราชสีมา

                    -             5,000,000           5,000,000 ม.ค.-65 12                       -   ไม่มี เลขทีสั่ญญา จ.นม. ที ่2/65

ลงนามสัญญาวนัที ่24 ม.ค.2565 

ส้ินสุดสัญญาวนัที ่24 เม.ย. 2565

เร่ิมด าเนินการวนัที ่25 ม.ค. 2565

อยู่ระหวา่งด าเนินการ

ระดับที ่1: ติดต้ังไฟฟ้าแสงสวา่ง สาย นม.1015 แยก ทล.2 - 

บ้านหนองหวัฟาน ต าบลเมืองนาท อ าเภอขามสะแกแสง จงัหวดั

นครราชสีมา

                    -             5,000,000           5,000,000 ม.ค.-65 12                       -   ไม่มี เลขทีสั่ญญา จ.นม. ที ่3/65

ลงนามสัญญาวนัที ่24 ม.ค. 2565 

ส้ินสุดสัญญาวนัที ่24 เม.ย. 2565

เร่ิมด าเนินการวนัที ่25 ม.ค. 2565

อยู่ระหวา่งด าเนินการ

ระดับที ่1: ติดต้ังไฟฟ้าแสงสวา่ง สาย นม.3052 แยก ทล.304 - 

บ้านท่ามะปรางค์ ต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา

                    -             5,000,000           5,000,000 ม.ค.-65 12                       -   ไม่มี เลขทีสั่ญญา จ.นม. ที ่1/65

ลงนามสัญญาวนัที ่24 ม.ค. 2565 

ส้ินสุดสัญญาวนัที ่24 เม.ย. 2565

เร่ิมด าเนินการวนัที ่25 ม.ค. 2565

อยู่ระหวา่งด าเนินการ

ระดับที ่1: ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย นม.3127 

แยก ทล.207 -บ้านไทรงาม ต าบลดงใหญ่ อ าเภอพิมาย จงัหวดั

นครราชสีมา ระยะทาง 4.000 กิโลเมตร กวา้ง 8.00 เมตร

                    -           15,000,000         15,000,000 ก.พ.-65 11                       -   ไม่มี เลขทีสั่ญญา จ.นม. ที ่6/65

ลงนามสัญญาวนัที ่15 ก.พ. 2565 

ส้ินสุดสัญญาวนัที ่15 มิ.ย. 2565

เร่ิมด าเนินการวนัที ่16 ก.พ. 2565

อยู่ระหวา่งด าเนินการ

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั
จงัหวดันครราชสมีา (ข้อมูล ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565)

ที่

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

(4) 

หมายเหตุ

ประเดน็การพัฒนาที ่1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชือ่มโยง

ตอ่โครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถทาง

การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ



(1.1)

โครงการ/กิจกรรม 

(1.2)

งบด าเนินงาน/

งบรายจ่ายอ่ืน

(1.3)

งบลงทุน

(1.4) = 

(1.2)+(1.3)

รวม

(2.1) 

คก./กจ. ทีไ่ม่ตอ้ง

จัดซ้ือ/จัดจ้าง 

(ระบุเดอืน)

(2.2) 

คก./กจ. ทีต่อ้ง

จัดซ้ือจัดจ้าง

(ระบุเดอืน)

(3.1) 

งบด าเนินงาน/

รายจ่ายอ่ืน

(ระบุตวัเลข)

(3.2) 

งบลงทุน
(ระบุตวัเลข)

(3.3) 

ผลการเบิกจ่าย 

(บาท)

(3.4)

เหตผุล/ปัญหา 

(ระบุตวัเลข)
ที่

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

(4) 

หมายเหตุ

ระดับที ่1: ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย นม.3053 

แยก ทล.202 - บ้านวงัม่วง ต าบลกระทุม่ราย อ าเภอประทาย 

จงัหวดันครราชสีมา ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร กวา้ง 9.00 เมตร

                    -           15,000,000         15,000,000 ก.พ.-65 11                       -   ไม่มี เลขทีสั่ญญา จ.นม. ที ่7/65

ลงนามสัญญาวนัที ่17 ก.พ. 2565 

ส้ินสุดสัญญาวนัที ่17 มิ.ย. 2565

เร่ิมด าเนินการวนัที ่18 ก.พ. 2565

ระดับที ่1: ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย นม.3037 

แยก ทล.226 - บ้านโนนศรีคูณ ต าบลหว้ยแถลง อ าเภอหว้ย

แถลง จงัหวดันครราชสีมา ระยะทาง 2.500 กิโลเมตร กวา้ง 

12.00 เมตร

                    -           15,000,000         15,000,000 ก.พ.-65 9                       -   ไม่มี เลขทีสั่ญญา จ.นม. ที ่9/65

ลงนามสัญญาวนัที ่10 มี.ค. 2565 

ส้ินสุดสัญญาวนัที ่7 ส.ค. 2565

เร่ิมด าเนินการวนัที ่11 มี.ค. 2565

ผลการปฏบิัติงาน ณ วนัที ่17 มีนาคม 2565

ระดับที ่1: ติดต้ังไฟฟ้าแสงสวา่ง สาย นม.4009 แยก ทล.2150 -

 บ้านท านบพัฒนา ต าบลโนนเมือง อ าเภอขามสะแกแสง จงัหวดั

นครราชสีมา

                    -             5,000,000           5,000,000 ม.ค.-65 12                       -   ไม่มี เลขทีสั่ญญา จ.นม. ที ่5/65

ลงนามสัญญาวนัที ่25 ม.ค. 2565 

ส้ินสุดสัญญาวนัที ่25 เม.ย. 2565

เร่ิมด าเนินการวนัที ่26 ม.ค. 2565

อยู่ระหวา่งด าเนินการ

ระดับที ่1: ติดต้ังไฟฟ้าแสงสวา่ง สาย นม.1016 แยก ทล.2 - 

บ้านกุดคล้า ต าบลพญาเย็น อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา

                    -             5,000,000           5,000,000 ม.ค.-65 12                       -   ไม่มี เลขทีสั่ญญา จ.นม. ที ่4/65

ลงนามสัญญาวนัที ่24 ม.ค. 2565 

ส้ินสุดสัญญาวนัที ่24 เม.ย. 2565

เร่ิมด าเนินการวนัที ่25 ม.ค. 2565

อยู่ระหวา่งด าเนินการ

ระดับที ่1: ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าสู่แหล่ง

ท่องเทีย่วซับสะเดา ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอครบุรี จงัหวดั

นครราชสีมา ความกวา้ง 6.00 เมตร ระยะทาง 4.765 กิโลเมตร

                    -           15,000,000         15,000,000 ก.พ.-65 9                       -   ไม่มี เลขทีสั่ญญา จ.นม. ที ่10/65

ลงนามสัญญาวนัที ่10 มี.ค. 2565 

ส้ินสุดสัญญาวนัที ่27 ส.ค. 2565

เร่ิมด าเนินการวนัที ่11 มี.ค. 2565

อยู่ระหวา่งด าเนินการ

ระดับที ่1: ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง แอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ 

10 บ้านวงักลาง ต าบลในเมือง อ าเภอพิมาย จงัหวดันครราชสีมา

 ความกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 1.600 กิโลเมตร

                    -             1,999,000           1,999,000 ก.พ.-65 9                       -   ไม่มี ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว 

อยู่ระหวา่งจดัเตรียมเอกสารก่อหนีผู้้พัน (PO)

       27,980,100                   -          27,980,100           6,716,160

ผลผลิต : โครงการพัฒนาดา้นการท่องเทีย่วและบริการ        27,980,100                   -          27,980,100           6,716,160

โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเทีย่วและกีฬา

1 กิจกรรมหลัก การส่งเสริมและพัฒนาสินค้าและบริการ ดา้น

การท่องเทีย่ว กีฬา และเครือข่าย

        2,500,000                   -           2,500,000                     -   

กิจกรรมย่อยที ่1 ส่งเสริมและพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลจงัหวดั

นครราชสีมาสู่ความเป็นเลิศ

          2,500,000                     -             2,500,000 ก.พ.-65 2 9 จะด าเนินการในช่วงเดือนเมษายน 2565

ประเดน็การพัฒนาที ่2 ยกระดบัการท่องเทีย่วทีห่ลากหลายเชือ่มตอ่

ภาคและภมูิภาค



(1.1)

โครงการ/กิจกรรม 

(1.2)

งบด าเนินงาน/

งบรายจ่ายอ่ืน

(1.3)

งบลงทุน

(1.4) = 

(1.2)+(1.3)

รวม

(2.1) 

คก./กจ. ทีไ่ม่ตอ้ง

จัดซ้ือ/จัดจ้าง 

(ระบุเดอืน)

(2.2) 

คก./กจ. ทีต่อ้ง

จัดซ้ือจัดจ้าง

(ระบุเดอืน)

(3.1) 

งบด าเนินงาน/

รายจ่ายอ่ืน

(ระบุตวัเลข)

(3.2) 

งบลงทุน
(ระบุตวัเลข)

(3.3) 

ผลการเบิกจ่าย 

(บาท)

(3.4)

เหตผุล/ปัญหา 

(ระบุตวัเลข)
ที่

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

(4) 

หมายเหตุ

2 กิจกรรมหลัก การพัฒนาการตลาดการลาดและประชาสัมพันธ์

การท่องเทีย่ว กีฬา และเครือข่าย

       25,480,100                   -          25,480,100           6,716,160

กิจกรรมย่อยที ่1 ส่งเสริมและพัฒนาเมืองศิลปะ (Korat Art City)         10,080,100                     -           10,080,100 ม.ค.-65 ก.พ.-65 2                 46,160 5 อยู่ระหวา่งด าเนินโครงการ

กิจกรรมย่อยที ่2 ส่งเสริมการท่องเทีย่วเมืองวฒันธรรมอารย

ธรรมขอมโบราณ (Korat Culture Tourism)

          4,400,000           4,400,000 ธ.ค.-64 ก.พ.-65 2                 50,000 5 อยู่ระหวา่งด าเนินโครงการ

กิจกรรมย่อยที ่3 การส่งเสริมการท่องเทีย่วชุมชน จงัหวดั

นครราชสีมา

          4,000,000           4,000,000 ก.พ.-65 2               250,000 6 อยู่ระหวา่งด าเนินโครงการ

กิจกรรมย่อยที ่4 ส่งเสริมช่องทางการตลาดชุมชนท่องเทีย่ว 

"งานตรุษจนี โคราช"

          2,000,000           2,000,000 ก.พ.-65 3             1,749,000 9 ด าเนินการแล้วเสร็จ

กิจกรรมย่อยที ่5 เทศกาลอาหารย่าง ณ โคราช           1,500,000           1,500,000 ธ.ค.-64 3             1,376,000 ไม่มี ด าเนินการแล้วเสร็จ

กิจกรรมย่อยที ่6 เทศกาลเทีย่วพิมาย ประจ าปีงบประมาณ 2565           3,500,000           3,500,000 ธ.ค.-64 3             3,245,000 ไม่มี ด าเนินการแล้วเสร็จ

                  -        199,200,000      199,200,000           7,862,378

ผลผลิต : โครงการพัฒนาดา้นเกษตร                   -        199,200,000      199,200,000           7,862,378

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเกษตร และอุตสาหกรรม

ปลอดภยั (Food Valley)

1 กิจกรรมหลัก เพ่ิมประสิทธิภาพการเกษตรและอุตสาหกรรม

ปลอดภยั (Food Valley) : การบริหารจัดการน้ า สิ่งก่อสร้าง

แหล่งกักเก็บน้ า รวมทัง้ระบบผันน้ า/ส่งน้ า ทางและสะพาน

ข้ามล าน้ าและสิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ ทีเ่ก่ียวเน่ืองกับการอุปโภค 

บริโภค และการเกษตร

                  -        199,200,000      199,200,000           7,862,378

ระดับที ่1: ขุดลอกแก้มลิงโคกหนองรังกา พร้อมอาคารประกอบ 

(ระยะที ่2) ต าบลเทพาลัย อ าเภอคง จงัหวดันครราชสีมา 

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 600,000 ลูกบาศก์เมตร

                    -           30,000,000         30,000,000 ม.ค.-65 6           518,772.08 ชะลอการด าเนินโครงการฯ  

โดยอยู่ระหวา่งตรวจสอบข้อมูลความเค็มของดินและ

ความอุดมสมบูรณ์ของดินและน้ า

ระดับที ่1: สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ าบึงสวนผัก 

ต าบลโนนสูง อ าเภอโนนสูง จงัหวดันครราชสีมา

                    -           21,000,000         21,000,000 ม.ค.-65 6         1,218,809.90 อยู่ระหวา่งจดัหาผู้รับจา้ง

ระดับที ่1: ขุดลอกแก้มลิงบึงกระโตน พร้อมอาคารประกอบ 

ต าบลประทาย อ าเภอประทาย จงัหวดันครราชสีมา ปริมาตรดิน

ขุดไม่น้อยกวา่ 320,000 ลูกบาศก์เมตร

                    -           20,000,000         20,000,000 ม.ค.-65 6           356,952.80 อยู่ระหวา่งจดัหาผู้รับจา้ง

ระดับที ่1: ขุดลอกอ่างเก็บน้ าบะอีแตน บ้านตะกุดรัง ต าบลอุดม

ทรัพย์ อ าเภอวงัน้ าเขียว จงัหวดันครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่

น้อยกวา่ 120,000 ลูกบาศก์เมตร

                    -             5,000,000           5,000,000 ม.ค.-65 8                  4,999 ได้ผู้รับจา้งแล้ว อยู่ระหวา่งรอลงนามสัญญาจา้ง

ประเดน็การพัฒนาที ่3 พัฒนานวัตกรรมการผลิต การแปรรูปสินค้า

เกษตรปลอดภยัและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
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ระดับที ่1: ขุดลอกอ่างเก็บน้ าโกรกกระโดน บ้านขาม ต าบลสีสุก

 อ าเภอจกัราช จงัหวดันครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

140,000 ลูกบาศก์เมตร

                    -             6,000,000           6,000,000 ม.ค.-65 11                 58,778 ลงนามสัญญาแล้ว (เร่ิมสัญญา 15 กพ.65 ส้ินสุด14 กค.65)

อยู่ระหวา่งด าเนินการ

ระดับที ่1: ขุดลอกอ่างเก็บน้ าหว้ยหางหมา (หว้ยจบัพง) พร้อม

อาคารประกอบ ต าบลส านักตะคร้อ อ าเภอเทพารักษ์ จงัหวดั

นครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 250,000 ลูกบาศก์เมตร

                    -           10,000,000         10,000,000 ม.ค.-65 11                 24,927 ลงนามสัญญาแล้ว จะส่ังลงงานประมาณเดือน เม.ย. 65

ระดับที ่1: ขุดลอกระบบระบายน้ าท้ายอ่างเก็บน้ าหว้ยหนิ ต าบล

โนนสมบูรณ์ อ าเภอเสิงสาง จงัหวดันครราชสีมา ปริมาตรดินขุด

ไม่น้อยกวา่ 37,000 ลูกบาศก์เมตร

                    -             1,500,000           1,500,000 ม.ค.-65 11 ลงนามสัญญาแล้ว อยู่ระหวา่งด าเนินการ

ระดับที ่1: ซ่อมแซมประตูระบายน้ าในเขตลุ่มน้ าล าเชียงไกร 

(ตอนล่าง) บ้านโนนหนิขาว ต าบลค้างพลู อ าเภอโนนไทย 

จงัหวดันครราชสีมา

                    -             2,200,000           2,200,000 ม.ค.-65 6         1,238,389.67 อยู่ระหวา่งรออุทธรณ์

ระดับที ่1: ขุดลอกอ่างเก็บน้ าหว้ยตะคร้อ พร้อมอาคารประกอบ

 บ้านหมัน ระยะที ่2 ต าบลหนองมะนาว อ าเภอคง จงัหวดั

นครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 400,000 ลูกบาศก์เมตร

                    -           22,000,000         22,000,000 ม.ค.-65 6           521,759.81 อยู่ระหวา่งจดัหาผู้รับจา้ง

ระดับที ่1: ขุดลอกอ่างเก็บน้ าหว้ยซับประดู่ บ้านมอจะบก ต าบล

มิตรภาพ อ าเภอสีค้ิว จงัหวดันครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อย

กวา่ 220,000 ลูกบาศก์เมตร

                    -           20,000,000         20,000,000 ธ.ค.-64 8         2,533,663.45 ได้อยู่รับจา้งแล้ว

ระดับที ่1: ขุดลอกระบบระบายน้ าล าเชียงไกร กม.118+400 - 

123+000 พร้อมอาคารประกอบ ความยาว 3.500 กิโลเมตร 

ต าบลดอนชมพู อ าเภอโนนสูง จงัหวดันครราชสีมา ปริมาตรดิน

ขุดไม่น้อยกวา่ 300,000 ลูกบาศก์เมตร

                    -           15,000,000         15,000,000 ม.ค.-65 5           836,896.73 อยู่ระหวา่งจดัหาผู้รับจา้ง

ระดับที ่1: ขุดลอกแก้มลิงบ้านกุดพุดซา พร้อมอาคารประกอบ 

ต าบลหนองบัวละคร อ าเภอด่านขุนทด จงัหวดันครราชสีมา 

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 45,000 ลูกบาศก์เมตร

                    -           10,000,000         10,000,000 ม.ค.-65 11           414,160.47 ลงนามสัญญาเมื่อ 21 กพ.65 เร่ิมสัญญา 10 มีค.65 ส้ินสุด 7 กค.65

ระดับที ่1: ขุดลอกอ่างเก็บน้ าล าเชียงไกร ตอนบน บ้านสระพัง 

ต าบลบ้านเก่า อ าเภอด่านขุนทด จงัหวดันครราชสีมา ปริมาตร

ดินขุดไม่น้อยกวา่ 625,000 ลูกบาศก์เมตร

                    -           25,000,000         25,000,000 เม.ย.-65 5                 84,999 อยู่ระหวา่งจดัหาผู้รับจา้ง

ระดับที ่1: ขุดลอกอ่างเก็บน้ าบึงถนนหกั พร้อมอาคารประกอบ 

ต าบลดอนหวาย อ าเภอโนนสูง จงัหวดันครราชสีมา ปริมาตรดิน

ขุดไม่น้อยกวา่ 250,000 ลูกบาศก์เมตร

                    -           10,000,000         10,000,000 เม.ย.-65 5                 49,270 อยู่ระหวา่งจดัหาผู้รับจา้ง
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ระดับที ่1: ขุดลอกแก้มลิงบ้านทุง่กระโดน พร้อมอาคารประกอบ

 ต าบลสีมุม อ าเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา 

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 21,000 ลูกบาศก์เมตร

                    -             1,500,000           1,500,000 ม.ค.-65 11                       -   ไม่มี ลงนามในสัญญา เมื่อวนัที ่31 ม.ค. 2565 เลขทีสั่ญญา สชป.8/คล.จ.ลต.01/2565 ลว. 31 

ม.ค.2565  อายุสัญญา 90 วนั  

เร่ิมสัญญา 9 ก.พ. 2565 ส้ินสุด 9 พ.ค.2565 ผลการปฏบิัติงาน 

ณ วนัที ่30 มีนาคม 2565 ร้อยละ 50

        7,312,000                   -           7,312,000           1,312,000

ผลผลิต : โครงการพัฒนาดา้นสังคม         6,312,000                   -           6,312,000              312,000

โครงการเสริมสร้างความมัน่คงในการพัฒนาคน และชุมชน

อย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1 กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาการดแูลสุขภาพการรักษา

ผู้ป่วยทุกช่วงวัยดว้ยองค์ความรู้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม

        6,000,000                   -           6,000,000                     -   

กิจกรรมย่อยที ่1 มหกรรมควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจงัหวดั

นครราชสีมา เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจา้น้องนางเธอ เจา้ฟ้า

จฬุาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควฒัน 

วรขัตติยราชนารี

          5,000,000                     -             5,000,000 เม.ย.-65 2 9 อยู่ระหวา่งด าเนินโครงการ

กิจกรรมย่อยที ่2 ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจงัหวดั

นครราชสีมา

          1,000,000           1,000,000 ก.พ.-65 2 ไม่มี อยู่ระหวา่งด าเนินโครงการ

2 กิจกรรหลัก การส่งเสริมหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาที่

ยั่งยืน

           312,000                   -              312,000              312,000

กิจกรรมย่อยที ่1 ขยายผลครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพ

ชีวติตามหลักทฤษฎใีหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล

            312,000                     -               312,000 ธ.ค.-64 3               312,000 ไม่มี ด าเนินการแล้วเสร็จ

ผลผลิต : โครงการรักษาความมัน่คงและความสงบสุข         1,000,000                   -           1,000,000           1,000,000

3 กิจกรรมหลัก การสร้างความรู้ความเข้าใจ การ

ประชาสัมพันธ์/การเผยแผ่/การเทิดทูนและธ ารงไว้ซ่ึงสถาบัน

หลักของชาต ิศาสนา และพระมหากษัตริย์

        1,000,000                   -           1,000,000           1,000,000

กิจกรรมย่อย เสริมสร้างการปกครองในระบอบประชาธปิไตย 

และ ความมั่นคงของบ้านเมือง อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข

          1,000,000                     -             1,000,000 ธ.ค.-64 3             1,000,000 ไม่มี ด าเนินการแล้วเสร็จ

        1,000,000            512,000         1,512,000              206,690

ผลผลิต : โครงการบริหารจัดการดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดล้อม

        1,000,000            512,000         1,512,000              206,690

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

1 กิจกรรมหลัก บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดล้อม

                  -              512,000            512,000                 5,160

ประเดน็การพัฒนาที ่4 เสริมสร้างความมัน่คงในการพัฒนาคน และ

ชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ประเดน็การพัฒนาที ่5 ยกระดบัการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดลุและยั่งยืน
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กิจกรรมย่อย ก่อสร้างแก้มลิงบ้านหนองปรือ ต าบลง้ิว อ าเภอปัก

ธงชัย จงัหวดันครราชสีมา

                    -               512,000             512,000 ม.ค.-65 11                  5,160 ไม่มี ใบส่ังจา้งลงวนัที ่7 ม.ค. 65 อายุสัญญา 5 วนั เร่ิมด าเนินการ 

7 ก.พ. 65 ส้ินสุดสัญญา 11 ก.พ. 65 การด าเนินการแล้วเสร็จ 100% 

อยู่ระหวา่งจดัท าเอกสารเพือ่ส่งเบิก

2 กิจกรรมหลัก การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาต ิ

สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า

        1,000,000                   -           1,000,000              201,530

กิจกรรมย่อย อนุรักษ์ ฟืน้ฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

และส่งเสริมการบริหารจดัการพืน้ทีอุ่ทยานธรณีโคราชใหเ้กิด

ความยั่งยืน

          1,000,000                     -             1,000,000 ธ.ค.-64 2               201,530 ไม่มี อยู่ระหวา่งด าเนินโครงการ

        4,900,000                   -           4,900,000              457,200

ผลผลิต : โครงการพัฒนาดา้นสังคม         4,900,000                   -           4,900,000              457,200

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐการพัฒนา

โครงสร้างเมืองคุณภาพสูง และก าลังคนทุกภาคส่วน

1 กิจกรรมหลัก ยกระดบัโครงสร้างองค์กรทุกภาคส่วน มูง่สู่ 

เมืองคุณภาพสูง ทีม่ีความหลากหลาย เมืองอัจฉริยะ (SMART

 City) เมืองแห่งไมซ์ (MICE City) เมืองแห่งศิลปะ (Art City)

 เมืองแห่งความปลอดภยั ( Safe City )

        4,900,000                   -           4,900,000              457,200

กิจกรรมย่อยที ่1 ส่งเสริมและเพิม่ขีดความสามารถของโคราช

เมืองไมซ์ (Korat MICE City) เพือ่เชื่อมโยงไมซ์ในภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือผ่านกลไกสถาบันเครือข่ายไมซ์จงัหวดั

นครราชสีมา

          1,400,000                     -             1,400,000 ม.ค.-65 ก.พ.-65 2               457,200 6 อยู่ระหวา่งด าเนินโครงการ

กิจกรรมย่อยที ่2 พัฒนาระบบการบริหารจดัการด้าน Smart City           3,500,000                     -             3,500,000 ก.พ.-65 8                       -   6 อยู่ระหวา่งด าเนินโครงการ

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ        10,000,000                   -          10,000,000 1-ต.ค.-64           3,074,473 อยู่ระหวา่งด าเนินโครงการ

51,192,100       291,711,000     342,903,100     19,628,900.91     

ค าอธิบายเพ่ิมเตมิ
1 แบบรายงานน้ีให้กรอกข้อมูลเฉพาะโครงการ/กิจกรรมทีไ่ดร้ับงบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2 ข้อ (2) แผนการด าเนินงาน/แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง ดงัน้ี

ข้อ (2.1) โครงการ/กิจกรรมทีไ่ม่ตอ้งจัดซ้ือจัดจ้าง ให้ระบุเดอืนทีจ่ะด าเนินการตามปีปฏทิิน

ข้อ (2.2) โครงการ/กิจกรรมทีต่อ้งจัดซ้ือจัดจ้าง ให้ระบุเดอืนทีจ่ะประกาศจัดซ้ือจัดจ้างตามปีปฏทิิน

โดยให้กรอกข้อมูลดงัน้ี เช่น

  : จะด าเนินการในเดอืนธันวาคม 2564 ให้กรอกข้อมูล 12/2564 ซ่ึง excel จะปรับข้อมูลอัตโนมัตเิป็น ธ.ค.-64

  : จะประกาศจัดซ้ือจัดจ้างในเดอืนมกราคม 2565 ให้กรอกข้อมูล 1/2565 ซ่ึง excel จะปรับข้อมูลอัตโนมัตเิป็น ม.ค.-65

3 ข้อ (3) ผลการด าเนินงาน ให้ระบุสถานะโครงการ/กิจกรรม ดงัน้ี

รวม

ประเดน็การพัฒนาที ่6 ยกระดบัการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการ

พัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง (SMART City / MICE City / Art

 City / Safe City)



(1.1)

โครงการ/กิจกรรม 

(1.2)

งบด าเนินงาน/

งบรายจ่ายอ่ืน

(1.3)

งบลงทุน

(1.4) = 

(1.2)+(1.3)

รวม

(2.1) 

คก./กจ. ทีไ่ม่ตอ้ง

จัดซ้ือ/จัดจ้าง 

(ระบุเดอืน)

(2.2) 

คก./กจ. ทีต่อ้ง

จัดซ้ือจัดจ้าง

(ระบุเดอืน)

(3.1) 

งบด าเนินงาน/

รายจ่ายอ่ืน

(ระบุตวัเลข)

(3.2) 

งบลงทุน
(ระบุตวัเลข)

(3.3) 

ผลการเบิกจ่าย 

(บาท)

(3.4)

เหตผุล/ปัญหา 

(ระบุตวัเลข)
ที่

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

(4) 

หมายเหตุ

ข้อ (3.1) งบด าเนินงาน/งบรายจ่ายอ่ืน ให้ระบุสถานะการด าเนินงาน ดงัน้ี

หมายเลข 1 คือ อยู่ระหว่างขออนุมัตโิครงการ

หมายเลข 2 คือ อนุมัตโิครงการแล้ว อยู่ระหว่างด าเนินการ

หมายเลข 3 คือ ด าเนินโครงการแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

หมายเลข 4 คือ ระหว่างขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณ

หมายเลข 13 คือ ด าเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายแล้วเสร็จ

*กรณีงบด าเนินงาน/งบรายจ่ายอ่ืนทีต่อ้งมีการจัดซ้ือจัดจ้างให้ระบุหมายเลขสถานะการด าเนินงานเช่นเดยีวกับงบลงทุน

ข้อ (3.2) งบลงทุน ให้ระบุสถานะการด าเนินงานดงัน้ี ดงัน้ี

หมายเลข 1 คือ อยู่ระหว่างขออนุมัตโิครงการ

หมายเลข 4 คือ ระหว่างขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณ

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

หมายเลข 6 คือ อยู่ระหว่างรายงานขอซ้ือขอจ้างตอ่หัวหน้าหน่วยงาน

หมายเลข 7 คือ อยู่ระหว่างประกาศจัดซ้ือจัดจ้าง/ท าหนังสือเชิญชวน

หมายเลข 8 คือ อยู่ระหว่างพิจารณาผล/ขออนุมัตผิลการจัดซ้ือจัดจ้าง

หมายเลข 9 คือ อยู่ระหว่างประกาศผลผู้ไดร้ับการคัดเลือก (รอลงนาม) 

หมายเลข 10 คือ อยู่ระหว่างอุทธรณ์ผลการจัดซ้ือจัดจ้าง

หมายเลข 11 คือ ลงนามแล้ว อยู่ระหว่างน าเข้าระบบ GFMIS 

หมายเลข 12 คือ ก่อหน้ีแล้ว

หมายเลข 13 คือ ด าเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายแล้วเสร็จ

หมายเลข 14 อ่ืน ๆ พร้อมระบุค าอธิบายในข้อ (4) หมายเหตุ

ข้อ (3.4) เหตผุล/ปัญหา ให้ระบุสาเหตุ/ปัญหาใน
กรณีทีไ่ม่สามารถด าเนินการไดต้ามแผน ดงัน้ี

หมายเลข 1  คือ สถานทีไ่ม่ไดร้ับอนุญาต      

หมายเลข 2  คือ เปลี่ยนสถานทีด่ าเนินการ       

หมายเลข 3  คือ  หน่วยงานตรวจสอบภายในทักท้วง            

หมายเลข 4 คือ งบประมาณซ้ าซ้อน  ซ้ าซ้อนกับหน่วยงานใดให้ระบุในข้อหมายเหต ุ(4)                               

หมายเลข 5 คือ ไม่มีผู้รับจ้าง/อยู่ระหว่างจัดซ้ือจัดจ้าง

หมายเลข 6 คือ เปลี่ยนรูปแบบกิจกรรม/ประเภทงบประมาณ/สิ่งก่อสร้าง          

หมายเลข 7 คือ ยกเลิกเพ่ือท าโครงการอ่ืน เหตผุลการยกเลิกให้ระบุในข้อหมายเหต ุ (4)                    

หมายเลข 8 คือ ยกเลิกโครงการ คืนงบประมาณ  เหตผุลการยกเลิกให้ระบุในข้อหมายเหต ุ (4)                   

หมายเลข 9 คือ ด าเนินการตามห้วงเวลา ฤดกูาล เทศกาล วันส าคัญ เป็นตน้   

หมายเลข 10 อ่ืน ๆ  พร้อมระบุค าอธิบายในข้อ (4) หมายเหตุ

** กรณีตอ้งการอธิบายใด ๆ เก่ียวกับโครงการ/กิจกรรมน้ัน ๆ เพ่ิมเตมิ ให้ระบุในข้อ (4) หมายเหตุ

4 รายงานผลทุกวันที ่5 ของทุกเดอืน (รายงานครั้งแรกเดอืนมกราคม 2565) พร้อมส่งเป็นไฟล์ Microsoft Excel ที ่E - Mail : reportpad62@gmail.com  // โทร 02 222 7821 มท.  50431, 50436


