แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565)
(1) งบประมาณทีไ่ ด้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)
ที่

(1.1)
โครงการ/กิจกรรม

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชือ่ มโยง
ต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถทาง
การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ
ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้านสังคม

(1.2)
งบดาเนินงาน/
งบรายจ่ายอื่น

(2) แผนการดาเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

(1.3)
งบลงทุน

-

(1.4) =
(1.2)+(1.3)
รวม

(2.1)
คก./กจ. ทีไ่ ม่ตอ้ ง
จัดซือ้ /จัดจ้าง
(ระบุเดือน)

(2.2)
คก./กจ. ทีต่ อ้ ง
จัดซือ้ จัดจ้าง
(ระบุเดือน)

แบบรายงาน 01/2565

(3) ผลการดาเนิงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)
(3.1)
(3.2)
งบดาเนินงาน/ งบลงทุน
รายจ่ายอื่น (ระบุตวั เลข)
(ระบุตวั เลข)

(3.3)
ผลการเบิกจ่าย
(บาท)

(3.4)
เหตุผล/ปัญหา
(ระบุตวั เลข)

(4)
หมายเหตุ

91,999,000

91,999,000

-

-

91,999,000

91,999,000

-

1 กิจกรรมหลัก เพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่ง และการ
บริหารจัดการ : ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง พัฒนา ยกระดับ
เส้นทางคมนาคม ขนส่ง และการบริหารจัดการ (โลจิสติกส์)

-

91,999,000

91,999,000

-

ระดับที่ 1: ปรับปรุงขยายสะพาน ความกว้างสะพานทางเข้า
อาเภอสีคิ้ว ข้ามคลองหลอด ตาบลสีคิ้ว อาเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา ระยะทาง 27 เมตร ขยายข้างละ 6.00 เมตร พร้อม
เชิงลาดสะพาน

-

5,000,000

5,000,000

ก.พ.-65

12

-

ไม่มี

เลขทีส่ ัญญา จ.นม.8/65
ลงนามสัญญาวันที่ 28 ก.พ. 2565
สิ้นสุดสัญญาวันที่ 28 ก.ค. 2565
เริ่มดาเนินการวันที่ 1 มี.ค. 2565
อยู่ระหว่างดาเนินการ

ระดับที่ 1: ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สาย นม.4058 แยก ทล.2384 บ้านคูเมือง ตาบลหนองบัว อาเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

-

5,000,000

5,000,000

ม.ค.-65

12

-

ไม่มี

เลขทีส่ ัญญา จ.นม. ที่ 2/65
ลงนามสัญญาวันที่ 24 ม.ค.2565
สิ้นสุดสัญญาวันที่ 24 เม.ย. 2565
เริ่มดาเนินการวันที่ 25 ม.ค. 2565
อยู่ระหว่างดาเนินการ

ระดับที่ 1: ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สาย นม.1015 แยก ทล.2 บ้านหนองหัวฟาน ตาบลเมืองนาท อาเภอขามสะแกแสง จังหวัด
นครราชสีมา

-

5,000,000

5,000,000

ม.ค.-65

12

-

ไม่มี

เลขทีส่ ัญญา จ.นม. ที่ 3/65
ลงนามสัญญาวันที่ 24 ม.ค. 2565
สิ้นสุดสัญญาวันที่ 24 เม.ย. 2565
เริ่มดาเนินการวันที่ 25 ม.ค. 2565
อยู่ระหว่างดาเนินการ

ระดับที่ 1: ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สาย นม.3052 แยก ทล.304 บ้านท่ามะปรางค์ ตาบลหมูสี อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

-

5,000,000

5,000,000

ม.ค.-65

12

-

ไม่มี

เลขทีส่ ัญญา จ.นม. ที่ 1/65
ลงนามสัญญาวันที่ 24 ม.ค. 2565
สิ้นสุดสัญญาวันที่ 24 เม.ย. 2565
เริ่มดาเนินการวันที่ 25 ม.ค. 2565
อยู่ระหว่างดาเนินการ

ระดับที่ 1: ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย นม.3127
แยก ทล.207 -บ้านไทรงาม ตาบลดงใหญ่ อาเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา ระยะทาง 4.000 กิโลเมตร กว้าง 8.00 เมตร

-

15,000,000

15,000,000

ก.พ.-65

11

-

ไม่มี

เลขทีส่ ัญญา จ.นม. ที่ 6/65
ลงนามสัญญาวันที่ 15 ก.พ. 2565
สิ้นสุดสัญญาวันที่ 15 มิ.ย. 2565
เริ่มดาเนินการวันที่ 16 ก.พ. 2565
อยู่ระหว่างดาเนินการ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่ง และการบริหาร
จัดการ

(1) งบประมาณทีไ่ ด้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)
ที่

(1.1)
โครงการ/กิจกรรม

(1.2)
งบดาเนินงาน/
งบรายจ่ายอื่น

(3) ผลการดาเนิงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)

(2) แผนการดาเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

(1.3)
งบลงทุน

(1.4) =
(1.2)+(1.3)
รวม

(2.1)
คก./กจ. ทีไ่ ม่ตอ้ ง
จัดซือ้ /จัดจ้าง
(ระบุเดือน)

(2.2)
คก./กจ. ทีต่ อ้ ง
จัดซือ้ จัดจ้าง
(ระบุเดือน)

(3.1)
(3.2)
งบดาเนินงาน/ งบลงทุน
รายจ่ายอื่น (ระบุตวั เลข)
(ระบุตวั เลข)

(3.3)
ผลการเบิกจ่าย
(บาท)

(3.4)
เหตุผล/ปัญหา
(ระบุตวั เลข)

(4)
หมายเหตุ

ระดับที่ 1: ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย นม.3053
แยก ทล.202 - บ้านวังม่วง ตาบลกระทุม่ ราย อาเภอประทาย
จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร กว้าง 9.00 เมตร

-

15,000,000

15,000,000

ก.พ.-65

11

-

ไม่มี

เลขทีส่ ัญญา จ.นม. ที่ 7/65
ลงนามสัญญาวันที่ 17 ก.พ. 2565
สิ้นสุดสัญญาวันที่ 17 มิ.ย. 2565
เริ่มดาเนินการวันที่ 18 ก.พ. 2565

ระดับที่ 1: ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย นม.3037
แยก ทล.226 - บ้านโนนศรีคูณ ตาบลห้วยแถลง อาเภอห้วย
แถลง จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 2.500 กิโลเมตร กว้าง
12.00 เมตร

-

15,000,000

15,000,000

ก.พ.-65

9

-

ไม่มี

เลขทีส่ ัญญา จ.นม. ที่ 9/65
ลงนามสัญญาวันที่ 10 มี.ค. 2565
สิ้นสุดสัญญาวันที่ 7 ส.ค. 2565
เริ่มดาเนินการวันที่ 11 มี.ค. 2565
ผลการปฏิบัติงาน ณ วันที่ 17 มีนาคม 2565

ระดับที่ 1: ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สาย นม.4009 แยก ทล.2150 บ้านทานบพัฒนา ตาบลโนนเมือง อาเภอขามสะแกแสง จังหวัด
นครราชสีมา

-

5,000,000

5,000,000

ม.ค.-65

12

-

ไม่มี

เลขทีส่ ัญญา จ.นม. ที่ 5/65
ลงนามสัญญาวันที่ 25 ม.ค. 2565
สิ้นสุดสัญญาวันที่ 25 เม.ย. 2565
เริ่มดาเนินการวันที่ 26 ม.ค. 2565
อยู่ระหว่างดาเนินการ

ระดับที่ 1: ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สาย นม.1016 แยก ทล.2 บ้านกุดคล้า ตาบลพญาเย็น อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

-

5,000,000

5,000,000

ม.ค.-65

12

-

ไม่มี

เลขทีส่ ัญญา จ.นม. ที่ 4/65
ลงนามสัญญาวันที่ 24 ม.ค. 2565
สิ้นสุดสัญญาวันที่ 24 เม.ย. 2565
เริ่มดาเนินการวันที่ 25 ม.ค. 2565
อยู่ระหว่างดาเนินการ

ระดับที่ 1: ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าสู่แหล่ง
ท่องเทีย่ วซับสะเดา ตาบลบ้านใหม่ อาเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา ความกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 4.765 กิโลเมตร

-

15,000,000

15,000,000

ก.พ.-65

9

-

ไม่มี

เลขทีส่ ัญญา จ.นม. ที่ 10/65
ลงนามสัญญาวันที่ 10 มี.ค. 2565
สิ้นสุดสัญญาวันที่ 27 ส.ค. 2565
เริ่มดาเนินการวันที่ 11 มี.ค. 2565
อยู่ระหว่างดาเนินการ

ระดับที่ 1: ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง แอสฟัลติกคอนกรีต หมู่
10 บ้านวังกลาง ตาบลในเมือง อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
ความกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1.600 กิโลเมตร

-

1,999,000

1,999,000

ก.พ.-65

9

-

ไม่มี

ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว
อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารก่อหนีผ้ ู้พัน (PO)

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ยกระดับการท่องเทีย่ วทีห่ ลากหลายเชือ่ มต่อ
ภาคและภูมิภาค

27,980,100

-

27,980,100

6,716,160

ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้านการท่องเทีย่ วและบริการ

27,980,100

-

27,980,100

6,716,160

1 กิจกรรมหลัก การส่งเสริมและพัฒนาสินค้าและบริการ ด้าน
การท่องเทีย่ ว กีฬา และเครือข่าย

2,500,000

-

2,500,000

-

กิจกรรมย่อยที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลจังหวัด
นครราชสีมาสู่ความเป็นเลิศ

2,500,000

-

2,500,000

โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเทีย่ วและกีฬา

ก.พ.-65

2

9

จะดาเนินการในช่วงเดือนเมษายน 2565

(1) งบประมาณทีไ่ ด้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)
ที่

(1.1)
โครงการ/กิจกรรม

2 กิจกรรมหลัก การพัฒนาการตลาดการลาดและประชาสัมพันธ์
การท่องเทีย่ ว กีฬา และเครือข่าย
กิจกรรมย่อยที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาเมืองศิลปะ (Korat Art City)

(1.2)
งบดาเนินงาน/
งบรายจ่ายอื่น

(3) ผลการดาเนิงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)

(2) แผนการดาเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

(1.3)
งบลงทุน

(1.4) =
(1.2)+(1.3)
รวม

(2.1)
คก./กจ. ทีไ่ ม่ตอ้ ง
จัดซือ้ /จัดจ้าง
(ระบุเดือน)

(2.2)
คก./กจ. ทีต่ อ้ ง
จัดซือ้ จัดจ้าง
(ระบุเดือน)

(3.1)
(3.2)
งบดาเนินงาน/ งบลงทุน
รายจ่ายอื่น (ระบุตวั เลข)
(ระบุตวั เลข)

(3.3)
ผลการเบิกจ่าย
(บาท)

(3.4)
เหตุผล/ปัญหา
(ระบุตวั เลข)

(4)
หมายเหตุ

25,480,100

-

25,480,100

6,716,160

10,080,100

-

10,080,100

ม.ค.-65

ก.พ.-65

2

46,160

5

อยู่ระหว่างดาเนินโครงการ

ธ.ค.-64

ก.พ.-65

2

50,000

5

อยู่ระหว่างดาเนินโครงการ

กิจกรรมย่อยที่ 2 ส่งเสริมการท่องเทีย่ วเมืองวัฒนธรรมอารย
ธรรมขอมโบราณ (Korat Culture Tourism)
กิจกรรมย่อยที่ 3 การส่งเสริมการท่องเทีย่ วชุมชน จังหวัด
นครราชสีมา

4,400,000

4,400,000

4,000,000

4,000,000

ก.พ.-65

2

250,000

6

อยู่ระหว่างดาเนินโครงการ

กิจกรรมย่อยที่ 4 ส่งเสริมช่องทางการตลาดชุมชนท่องเทีย่ ว
"งานตรุษจีน โคราช"

2,000,000

2,000,000

ก.พ.-65

3

1,749,000

9

ดาเนินการแล้วเสร็จ

กิจกรรมย่อยที่ 5 เทศกาลอาหารย่าง ณ โคราช

1,500,000

1,500,000

ธ.ค.-64

3

1,376,000

ไม่มี

ดาเนินการแล้วเสร็จ

กิจกรรมย่อยที่ 6 เทศกาลเทีย่ วพิมาย ประจาปีงบประมาณ 2565

3,500,000

3,500,000

ธ.ค.-64

3

3,245,000

ไม่มี

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนานวัตกรรมการผลิต การแปรรูปสินค้า
เกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

-

199,200,000

199,200,000

-

199,200,000

199,200,000

7,862,378

1 กิจกรรมหลัก เพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรและอุตสาหกรรม
ปลอดภัย (Food Valley) : การบริหารจัดการน้า สิ่งก่อสร้าง
แหล่งกักเก็บน้า รวมทัง้ ระบบผันน้า/ส่งน้า ทางและสะพาน
ข้ามลาน้าและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวเนือ่ งกับการอุปโภค
บริโภค และการเกษตร

-

199,200,000

199,200,000

7,862,378

ระดับที่ 1: ขุดลอกแก้มลิงโคกหนองรังกา พร้อมอาคารประกอบ
(ระยะที่ 2) ตาบลเทพาลัย อาเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 600,000 ลูกบาศก์เมตร

-

30,000,000

30,000,000

ม.ค.-65

6

518,772.08

ระดับที่ 1: สถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้าบึงสวนผัก
ตาบลโนนสูง อาเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

-

21,000,000

21,000,000

ม.ค.-65

6

1,218,809.90

อยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้าง

ระดับที่ 1: ขุดลอกแก้มลิงบึงกระโตน พร้อมอาคารประกอบ
ตาบลประทาย อาเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดิน
ขุดไม่น้อยกว่า 320,000 ลูกบาศก์เมตร

-

20,000,000

20,000,000

ม.ค.-65

6

356,952.80

อยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้าง

ระดับที่ 1: ขุดลอกอ่างเก็บน้าบะอีแตน บ้านตะกุดรัง ตาบลอุดม
ทรัพย์ อาเภอวังน้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า 120,000 ลูกบาศก์เมตร

-

5,000,000

5,000,000

ม.ค.-65

8

4,999

ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้านเกษตร

7,862,378

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร และอุตสาหกรรม
ปลอดภัย (Food Valley)

ชะลอการดาเนินโครงการฯ
โดยอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลความเค็มของดินและ
ความอุดมสมบูรณ์ของดินและน้า

ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญาจ้าง

(1) งบประมาณทีไ่ ด้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)
ที่

(1.1)
โครงการ/กิจกรรม

(1.2)
งบดาเนินงาน/
งบรายจ่ายอื่น

(2) แผนการดาเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

(1.3)
งบลงทุน

(1.4) =
(1.2)+(1.3)
รวม

(2.1)
คก./กจ. ทีไ่ ม่ตอ้ ง
จัดซือ้ /จัดจ้าง
(ระบุเดือน)

(2.2)
คก./กจ. ทีต่ อ้ ง
จัดซือ้ จัดจ้าง
(ระบุเดือน)

(3) ผลการดาเนิงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)
(3.1)
(3.2)
งบดาเนินงาน/ งบลงทุน
รายจ่ายอื่น (ระบุตวั เลข)
(ระบุตวั เลข)

(3.3)
ผลการเบิกจ่าย
(บาท)

(3.4)
เหตุผล/ปัญหา
(ระบุตวั เลข)

(4)
หมายเหตุ

ระดับที่ 1: ขุดลอกอ่างเก็บน้าโกรกกระโดน บ้านขาม ตาบลสีสุก
อาเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
140,000 ลูกบาศก์เมตร

-

6,000,000

6,000,000

ม.ค.-65

11

58,778

ลงนามสัญญาแล้ว (เริ่มสัญญา 15 กพ.65 สิ้นสุด14 กค.65)
อยู่ระหว่างดาเนินการ

ระดับที่ 1: ขุดลอกอ่างเก็บน้าห้วยหางหมา (ห้วยจับพง) พร้อม
อาคารประกอบ ตาบลสานักตะคร้อ อาเภอเทพารักษ์ จังหวัด
นครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 250,000 ลูกบาศก์เมตร

-

10,000,000

10,000,000

ม.ค.-65

11

24,927

ลงนามสัญญาแล้ว จะสั่งลงงานประมาณเดือน เม.ย. 65

ระดับที่ 1: ขุดลอกระบบระบายน้าท้ายอ่างเก็บน้าห้วยหิน ตาบล
โนนสมบูรณ์ อาเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า 37,000 ลูกบาศก์เมตร

-

1,500,000

1,500,000

ม.ค.-65

11

ระดับที่ 1: ซ่อมแซมประตูระบายน้าในเขตลุ่มน้าลาเชียงไกร
(ตอนล่าง) บ้านโนนหินขาว ตาบลค้างพลู อาเภอโนนไทย
จังหวัดนครราชสีมา

-

2,200,000

2,200,000

ม.ค.-65

6

1,238,389.67

ระดับที่ 1: ขุดลอกอ่างเก็บน้าห้วยตะคร้อ พร้อมอาคารประกอบ
บ้านหมัน ระยะที่ 2 ตาบลหนองมะนาว อาเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 400,000 ลูกบาศก์เมตร

-

22,000,000

22,000,000

ม.ค.-65

6

521,759.81

ระดับที่ 1: ขุดลอกอ่างเก็บน้าห้วยซับประดู่ บ้านมอจะบก ตาบล
มิตรภาพ อาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 220,000 ลูกบาศก์เมตร

-

20,000,000

20,000,000

ธ.ค.-64

8

2,533,663.45

ระดับที่ 1: ขุดลอกระบบระบายน้าลาเชียงไกร กม.118+400 123+000 พร้อมอาคารประกอบ ความยาว 3.500 กิโลเมตร
ตาบลดอนชมพู อาเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดิน
ขุดไม่น้อยกว่า 300,000 ลูกบาศก์เมตร

-

15,000,000

15,000,000

ม.ค.-65

5

836,896.73

อยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้าง

ระดับที่ 1: ขุดลอกแก้มลิงบ้านกุดพุดซา พร้อมอาคารประกอบ
ตาบลหนองบัวละคร อาเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 45,000 ลูกบาศก์เมตร

-

10,000,000

10,000,000

ม.ค.-65

11

414,160.47

ลงนามสัญญาเมื่อ 21 กพ.65 เริ่มสัญญา 10 มีค.65 สิ้นสุด 7 กค.65

ระดับที่ 1: ขุดลอกอ่างเก็บน้าลาเชียงไกร ตอนบน บ้านสระพัง
ตาบลบ้านเก่า อาเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตร
ดินขุดไม่น้อยกว่า 625,000 ลูกบาศก์เมตร

-

25,000,000

25,000,000

เม.ย.-65

5

84,999

อยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้าง

ระดับที่ 1: ขุดลอกอ่างเก็บน้าบึงถนนหัก พร้อมอาคารประกอบ
ตาบลดอนหวาย อาเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดิน
ขุดไม่น้อยกว่า 250,000 ลูกบาศก์เมตร

-

10,000,000

10,000,000

เม.ย.-65

5

49,270

อยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้าง

ลงนามสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างดาเนินการ

อยู่ระหว่างรออุทธรณ์

อยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้าง

ได้อยู่รับจ้างแล้ว

(1) งบประมาณทีไ่ ด้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)
ที่

(1.1)
โครงการ/กิจกรรม

(1.2)
งบดาเนินงาน/
งบรายจ่ายอื่น

ระดับที่ 1: ขุดลอกแก้มลิงบ้านทุง่ กระโดน พร้อมอาคารประกอบ
ตาบลสีมุม อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 21,000 ลูกบาศก์เมตร

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 เสริมสร้างความมัน่ คงในการพัฒนาคน และ
ชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้านสังคม

-

7,312,000

(3) ผลการดาเนิงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)

(2) แผนการดาเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

(1.3)
งบลงทุน

(1.4) =
(1.2)+(1.3)
รวม

1,500,000

-

(2.1)
คก./กจ. ทีไ่ ม่ตอ้ ง
จัดซือ้ /จัดจ้าง
(ระบุเดือน)

1,500,000

(2.2)
คก./กจ. ทีต่ อ้ ง
จัดซือ้ จัดจ้าง
(ระบุเดือน)

(3.1)
(3.2)
งบดาเนินงาน/ งบลงทุน
รายจ่ายอื่น (ระบุตวั เลข)
(ระบุตวั เลข)

ม.ค.-65
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7,312,000

(3.3)
ผลการเบิกจ่าย
(บาท)

(3.4)
เหตุผล/ปัญหา
(ระบุตวั เลข)
-

ไม่มี

(4)
หมายเหตุ

ลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2565 เลขทีส่ ัญญา สชป.8/คล.จ.ลต.01/2565 ลว. 31
ม.ค.2565 อายุสัญญา 90 วัน
เริ่มสัญญา 9 ก.พ. 2565 สิ้นสุด 9 พ.ค.2565 ผลการปฏิบัติงาน
ณ วันที่ 30 มีนาคม 2565 ร้อยละ 50

1,312,000

6,312,000

-

6,312,000

312,000

6,000,000

-

6,000,000

-

กิจกรรมย่อยที่ 1 มหกรรมควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัด
นครราชสีมา เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี

5,000,000

-

5,000,000

เม.ย.-65

2

9

อยู่ระหว่างดาเนินโครงการ

กิจกรรมย่อยที่ 2 ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัด
นครราชสีมา

1,000,000

1,000,000

ก.พ.-65

2

ไม่มี

อยู่ระหว่างดาเนินโครงการ

ไม่มี

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ไม่มี

ดาเนินการแล้วเสร็จ

โครงการเสริมสร้างความมัน่ คงในการพัฒนาคน และชุมชน
อย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1 กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาการดูแลสุขภาพการรักษา
ผู้ป่วยทุกช่วงวัยด้วยองค์ความรู้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม

2 กิจกรรหลัก การส่งเสริมหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาที่
ยั่งยืน

312,000

-

312,000

กิจกรรมย่อยที่ 1 ขยายผลครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล

312,000

-

312,000

ผลผลิต : โครงการรักษาความมัน่ คงและความสงบสุข

312,000
ธ.ค.-64

3

312,000

1,000,000

-

1,000,000

1,000,000

3 กิจกรรมหลัก การสร้างความรู้ความเข้าใจ การ
ประชาสัมพันธ์/การเผยแผ่/การเทิดทูนและธารงไว้ซงึ่ สถาบัน
หลักของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

1,000,000

-

1,000,000

1,000,000

กิจกรรมย่อย เสริมสร้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
และ ความมั่นคงของบ้านเมือง อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข

1,000,000

-

1,000,000

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 ยกระดับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลและยั่งยืน
ผลผลิต : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

1,000,000

512,000

1,512,000

ธ.ค.-64

3

1,000,000

206,690

1,000,000

512,000

1,512,000

206,690

-

512,000

512,000

5,160

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1 กิจกรรมหลัก บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

(1) งบประมาณทีไ่ ด้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)
(1.1)
โครงการ/กิจกรรม

ที่

กิจกรรมย่อย ก่อสร้างแก้มลิงบ้านหนองปรือ ตาบลงิ้ว อาเภอปัก
ธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

2 กิจกรรมหลัก การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า
กิจกรรมย่อย อนุรักษ์ ฟืน้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และส่งเสริมการบริหารจัดการพืน้ ทีอ่ ุทยานธรณีโคราชให้เกิด
ความยั่งยืน
ประเด็นการพัฒนาที่ 6 ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการ
พัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง (SMART City / MICE City / Art
City / Safe City)
ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้านสังคม

(3) ผลการดาเนิงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)

(2) แผนการดาเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

(1.2)
งบดาเนินงาน/
งบรายจ่ายอื่น

(1.3)
งบลงทุน

(1.4) =
(1.2)+(1.3)
รวม

-

512,000

512,000

1,000,000

-

1,000,000

1,000,000

-

1,000,000

4,900,000

-

(2.1)
คก./กจ. ทีไ่ ม่ตอ้ ง
จัดซือ้ /จัดจ้าง
(ระบุเดือน)

(2.2)
คก./กจ. ทีต่ อ้ ง
จัดซือ้ จัดจ้าง
(ระบุเดือน)

(3.1)
(3.2)
งบดาเนินงาน/ งบลงทุน
รายจ่ายอื่น (ระบุตวั เลข)
(ระบุตวั เลข)

ม.ค.-65
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(3.3)
ผลการเบิกจ่าย
(บาท)

(3.4)
เหตุผล/ปัญหา
(ระบุตวั เลข)

5,160

(4)
หมายเหตุ

ไม่มี

ใบสั่งจ้างลงวันที่ 7 ม.ค. 65 อายุสัญญา 5 วัน เริ่มดาเนินการ
7 ก.พ. 65 สิ้นสุดสัญญา 11 ก.พ. 65 การดาเนินการแล้วเสร็จ 100%
อยู่ระหว่างจัดทาเอกสารเพือ่ ส่งเบิก

ไม่มี

อยู่ระหว่างดาเนินโครงการ

201,530
ธ.ค.-64

2

4,900,000

201,530

457,200

4,900,000

-

4,900,000

457,200

1 กิจกรรมหลัก ยกระดับโครงสร้างองค์กรทุกภาคส่วน มูง่ สู่
เมืองคุณภาพสูง ทีม่ ีความหลากหลาย เมืองอัจฉริยะ (SMART
City) เมืองแห่งไมซ์ (MICE City) เมืองแห่งศิลปะ (Art City)
เมืองแห่งความปลอดภัย ( Safe City )

4,900,000

-

4,900,000

457,200

กิจกรรมย่อยที่ 1 ส่งเสริมและเพิม่ ขีดความสามารถของโคราช
เมืองไมซ์ (Korat MICE City) เพือ่ เชื่อมโยงไมซ์ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือผ่านกลไกสถาบันเครือข่ายไมซ์จงั หวัด
นครราชสีมา

1,400,000

-

1,400,000

กิจกรรมย่อยที่ 2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้าน Smart City

3,500,000

-

3,500,000

10,000,000

-

10,000,000

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐการพัฒนา
โครงสร้างเมืองคุณภาพสูง และกาลังคนทุกภาคส่วน

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
รวม

51,192,100

291,711,000

ม.ค.-65

1-ต.ค.-64

342,903,100

คาอธิบายเพิม่ เติม
1 แบบรายงานนีใ้ ห้กรอกข้อมูลเฉพาะโครงการ/กิจกรรมทีไ่ ด้รับงบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2 ข้อ (2) แผนการดาเนินงาน/แผนการจัดซือ้ จัดจ้าง ดังนี้
ข้อ (2.1) โครงการ/กิจกรรมทีไ่ ม่ตอ้ งจัดซือ้ จัดจ้าง ให้ระบุเดือนทีจ่ ะดาเนินการตามปีปฏิทิน
ข้อ (2.2) โครงการ/กิจกรรมทีต่ อ้ งจัดซือ้ จัดจ้าง ให้ระบุเดือนทีจ่ ะประกาศจัดซือ้ จัดจ้างตามปีปฏิทิน
โดยให้กรอกข้อมูลดังนี้ เช่น
: จะดาเนินการในเดือนธันวาคม 2564 ให้กรอกข้อมูล 12/2564 ซึง่ excel จะปรับข้อมูลอัตโนมัตเิ ป็น ธ.ค.-64
: จะประกาศจัดซือ้ จัดจ้างในเดือนมกราคม 2565 ให้กรอกข้อมูล 1/2565 ซึง่ excel จะปรับข้อมูลอัตโนมัตเิ ป็น ม.ค.-65
3 ข้อ (3) ผลการดาเนินงาน ให้ระบุสถานะโครงการ/กิจกรรม ดังนี้

ก.พ.-65

2

457,200

6

อยู่ระหว่างดาเนินโครงการ

ก.พ.-65

8

-

6

อยู่ระหว่างดาเนินโครงการ

3,074,473
19,628,900.91

อยู่ระหว่างดาเนินโครงการ

(1) งบประมาณทีไ่ ด้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)
ที่

(1.1)
โครงการ/กิจกรรม

(1.2)
งบดาเนินงาน/
งบรายจ่ายอื่น

(2) แผนการดาเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

(1.3)
งบลงทุน

(1.4) =
(1.2)+(1.3)
รวม

(2.1)
คก./กจ. ทีไ่ ม่ตอ้ ง
จัดซือ้ /จัดจ้าง
(ระบุเดือน)

(2.2)
คก./กจ. ทีต่ อ้ ง
จัดซือ้ จัดจ้าง
(ระบุเดือน)

(3) ผลการดาเนิงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)
(3.1)
(3.2)
งบดาเนินงาน/ งบลงทุน
รายจ่ายอื่น (ระบุตวั เลข)
(ระบุตวั เลข)

ข้อ (3.1) งบดาเนินงาน/งบรายจ่ายอื่น ให้ระบุสถานะการดาเนินงาน ดังนี้
หมายเลข 1 คือ อยู่ระหว่างขออนุมัตโิ ครงการ
หมายเลข 2 คือ อนุมัตโิ ครงการแล้ว อยู่ระหว่างดาเนินการ
หมายเลข 3 คือ ดาเนินโครงการแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
หมายเลข 4 คือ ระหว่างขอทาความตกลงกับสานักงบประมาณ
หมายเลข 13 คือ ดาเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายแล้วเสร็จ
*กรณีงบดาเนินงาน/งบรายจ่ายอื่นทีต่ อ้ งมีการจัดซือ้ จัดจ้างให้ระบุหมายเลขสถานะการดาเนินงานเช่นเดียวกับงบลงทุน
ข้อ (3.2) งบลงทุน ให้ระบุสถานะการดาเนินงานดังนี้ ดังนี้
หมายเลข 1 คือ อยู่ระหว่างขออนุมัตโิ ครงการ
หมายเลข 4 คือ ระหว่างขอทาความตกลงกับสานักงบประมาณ
หมายเลข 5 คือ อยู่ระหว่างจัดทาร่างขอบเขตงาน (TOR) รายละเอียดลักษณะเฉพาะ (SPEC) /กาหนดราคากลาง
หมายเลข 6 คือ อยู่ระหว่างรายงานขอซือ้ ขอจ้างต่อหัวหน้าหน่วยงาน
หมายเลข 7 คือ อยู่ระหว่างประกาศจัดซือ้ จัดจ้าง/ทาหนังสือเชิญชวน
หมายเลข 8 คือ อยู่ระหว่างพิจารณาผล/ขออนุมัตผิ ลการจัดซือ้ จัดจ้าง
หมายเลข 9 คือ อยู่ระหว่างประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก (รอลงนาม)
หมายเลข 10 คือ อยู่ระหว่างอุทธรณ์ผลการจัดซือ้ จัดจ้าง
หมายเลข 11 คือ ลงนามแล้ว อยู่ระหว่างนาเข้าระบบ GFMIS
หมายเลข 12 คือ ก่อหนีแ้ ล้ว
หมายเลข 13 คือ ดาเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายแล้วเสร็จ
หมายเลข 14 อื่น ๆ พร้อมระบุคาอธิบายในข้อ (4) หมายเหตุ
ข้อ (3.4) เหตุผล/ปัญหา ให้ระบุสาเหตุ/ปัญหาในกรณีทไี่ ม่สามารถดาเนินการได้ตามแผน ดังนี้
หมายเลข 1 คือ สถานทีไ่ ม่ได้รับอนุญาต
หมายเลข 2 คือ เปลี่ยนสถานทีด่ าเนินการ
หมายเลข 3 คือ หน่วยงานตรวจสอบภายในทักท้วง
หมายเลข 4 คือ งบประมาณซ้าซ้อน ซ้าซ้อนกับหน่วยงานใดให้ระบุในข้อหมายเหตุ (4)
หมายเลข 5 คือ ไม่มีผู้รับจ้าง/อยู่ระหว่างจัดซือ้ จัดจ้าง
หมายเลข 6 คือ เปลี่ยนรูปแบบกิจกรรม/ประเภทงบประมาณ/สิ่งก่อสร้าง
หมายเลข 7 คือ ยกเลิกเพื่อทาโครงการอื่น เหตุผลการยกเลิกให้ระบุในข้อหมายเหตุ (4)
หมายเลข 8 คือ ยกเลิกโครงการ คืนงบประมาณ เหตุผลการยกเลิกให้ระบุในข้อหมายเหตุ (4)
หมายเลข 9 คือ ดาเนินการตามห้วงเวลา ฤดูกาล เทศกาล วันสาคัญ เป็นต้น
หมายเลข 10 อื่น ๆ พร้อมระบุคาอธิบายในข้อ (4) หมายเหตุ
** กรณีตอ้ งการอธิบายใด ๆ เกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรมนัน้ ๆ เพิ่มเติม ให้ระบุในข้อ (4) หมายเหตุ
4 รายงานผลทุกวันที่ 5 ของทุกเดือน (รายงานครั้งแรกเดือนมกราคม 2565) พร้อมส่งเป็นไฟล์ Microsoft Excel ที่ E - Mail : reportpad62@gmail.com // โทร 02 222 7821 มท. 50431, 50436

(3.3)
ผลการเบิกจ่าย
(บาท)

(3.4)
เหตุผล/ปัญหา
(ระบุตวั เลข)

(4)
หมายเหตุ

