
(1.1)

โครงการ/กิจกรรม 

(1.2)

งบด าเนินงาน/

งบรายจ่ายอ่ืน

(1.3)

งบลงทุน

(1.4) = 

(1.2)+(1.3)

รวม

(2.1) 

คก./กจ. ที่ไม่ตอ้ง

จัดซ้ือ/จัดจ้าง 

(ระบเุดอืน)

(2.2) 

คก./กจ. ที่ตอ้ง

จัดซ้ือจัดจ้าง

(ระบเุดอืน)

(3.1) 

งบด าเนินงาน/

รายจ่ายอ่ืน

(ระบตุวัเลข)

(3.2) 

งบลงทุน
(ระบตุัวเลข)

(3.3) 

ผลการเบกิจ่าย 

(บาท)

(3.4)

เหตผุล/ปญัหา 

(ระบตุวัเลข)
 ก่อหน้ีผูกพันในระบบ

(PO)
เหลือจ่าย

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

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

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่ง และการบรหิาร

จัดการ

1 กิจกรรมหลัก เพ่ิมประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่ง และการ

บรหิารจัดการ : ก่อสรา้ง ซ่อมแซม ปรบัปรงุ พัฒนา ยกระดบั

เส้นทางคมนาคม ขนส่ง และการบรหิารจัดการ (โลจิสตกิส)์

                   -          91,999,000        91,999,000                      -                 89,164,214 2,834,786              

ระดับที่ 1: ปรับปรุงขยายสะพาน ความกว้างสะพานทางเข้า

อ าเภอสีค้ิว ข้ามคลองหลอด ต าบลสีค้ิว อ าเภอสีค้ิว จังหวัด

นครราชสีมา ระยะทาง 27 เมตร ขยายข้างละ 6.00 เมตร พร้อม

เชิงลาดสะพาน

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

ลงนามสัญญาวันที่ 28 ก.พ. 2565 

ส้ินสุดสัญญาวันที่  28 ก.ค. 2565

เร่ิมด าเนินการวันที่ 1 ม.ีค. 2565

อยูร่ะหว่างด าเนินการ

4,979,714                20,286                  

ระดับที่ 1: ติดต้ังไฟฟา้แสงสว่าง สาย นม.4058 แยก ทล.2384 -

 บ้านคูเมือง ต าบลหนองบัว อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

                   -            5,000,000          5,000,000 ม.ค.-65 12                      -   ไม่มี เลขที่สัญญา จ.นม. ที่ 2/65

ลงนามสัญญาวันที่ 24 ม.ค.2565 

ส้ินสุดสัญญาวันที่ 24 เม.ย. 2565

เร่ิมด าเนินการวันที่ 25 ม.ค. 2565

อยูร่ะหว่างด าเนินการ

4,995,000                5,000                    

ระดับที่ 1: ติดต้ังไฟฟา้แสงสว่าง สาย นม.1015 แยก ทล.2 - 

บ้านหนองหัวฟาน ต าบลเมืองนาท อ าเภอขามสะแกแสง จังหวัด

นครราชสีมา

                   -            5,000,000          5,000,000 ม.ค.-65 12                      -   ไม่มี เลขที่สัญญา จ.นม. ที่ 3/65

ลงนามสัญญาวันที่ 24 ม.ค. 2565 

ส้ินสุดสัญญาวันที่ 24 เม.ย. 2565

เร่ิมด าเนินการวันที่ 25 ม.ค. 2565

อยูร่ะหว่างด าเนินการ

4,995,000                5,000                    

ระดับที่ 1: ติดต้ังไฟฟา้แสงสว่าง สาย นม.3052 แยก ทล.304 -

 บ้านท่ามะปรางค์ ต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัด

นครราชสีมา

                   -            5,000,000          5,000,000 ม.ค.-65 12                      -   ไม่มี เลขที่สัญญา จ.นม. ที่ 1/65

ลงนามสัญญาวันที่ 24 ม.ค. 2565 

ส้ินสุดสัญญาวันที่ 24 เม.ย. 2565

เร่ิมด าเนินการวันที่ 25 ม.ค. 2565

อยูร่ะหว่างด าเนินการ

4,998,000                2,000                    

ระดับที่ 1: ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟลัติกคอนกรีต สาย นม.3127 

แยก ทล.207 -บ้านไทรงาม ต าบลดงใหญ ่อ าเภอพมิาย จังหวัด

นครราชสีมา ระยะทาง 4.000 กโิลเมตร กว้าง 8.00 เมตร

                   -           15,000,000         15,000,000 ก.พ.-65 11                      -   ไม่มี เลขที่สัญญา จ.นม. ที่ 6/65

ลงนามสัญญาวันที่ 15 ก.พ. 2565 

ส้ินสุดสัญญาวันที่ 15 ม.ิย. 2565

เร่ิมด าเนินการวันที่ 16 ก.พ. 2565

อยูร่ะหว่างด าเนินการ

14,995,000               5,000                    

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565)

แบบรายงาน 01/2565
เพ่ิมเตมิเก่ียวกับงบประมาณ

ประเดน็การพัฒนาที่ 1 สรา้งเสรมิระบบโครงสรา้งพ้ืนฐานเชือ่มโยงตอ่

โครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้า 

การลงทุน และเศรษฐกิจ

ที่

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

(4) 

หมายเหตุ



(1.1)

โครงการ/กิจกรรม 

(1.2)

งบด าเนินงาน/

งบรายจ่ายอ่ืน

(1.3)

งบลงทุน

(1.4) = 

(1.2)+(1.3)

รวม

(2.1) 

คก./กจ. ที่ไม่ตอ้ง

จัดซ้ือ/จัดจ้าง 

(ระบเุดอืน)

(2.2) 

คก./กจ. ที่ตอ้ง

จัดซ้ือจัดจ้าง

(ระบเุดอืน)

(3.1) 

งบด าเนินงาน/

รายจ่ายอ่ืน

(ระบตุวัเลข)

(3.2) 

งบลงทุน
(ระบตุัวเลข)

(3.3) 

ผลการเบกิจ่าย 

(บาท)

(3.4)

เหตผุล/ปญัหา 

(ระบตุวัเลข)
 ก่อหน้ีผูกพันในระบบ

(PO)
เหลือจ่าย

เพ่ิมเตมิเก่ียวกับงบประมาณ

ที่

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

(4) 

หมายเหตุ

ระดับที่ 1: ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟลัติกคอนกรีต สาย นม.3053 

แยก ทล.202 - บ้านวังม่วง ต าบลกระทุ่มราย อ าเภอประทาย 

จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 3.000 กโิลเมตร กว้าง 9.00 เมตร

                   -           15,000,000         15,000,000 ก.พ.-65 11                      -   ไม่มี เลขที่สัญญา จ.นม. ที่ 7/65

ลงนามสัญญาวันที่ 17 ก.พ. 2565 

ส้ินสุดสัญญาวันที่ 17 ม.ิย. 2565

เร่ิมด าเนินการวันที่ 18 ก.พ. 2565

14,996,500               3,500                    

ระดับที่ 1: ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟลัติกคอนกรีต สาย นม.3037 

แยก ทล.226 - บ้านโนนศรีคูณ ต าบลห้วยแถลง อ าเภอห้วย

แถลง จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 2.500 กโิลเมตร กว้าง 

12.00 เมตร

                   -           15,000,000         15,000,000 ก.พ.-65 9                      -   ไม่มี เลขที่สัญญา จ.นม. ที่ 9/65

ลงนามสัญญาวันที่ 10 ม.ีค. 2565 

ส้ินสุดสัญญาวันที่ 7 ส.ค. 2565

เร่ิมด าเนินการวันที่ 11 ม.ีค. 2565

ผลการปฏิบัติงาน ณ วันที่ 17 มีนาคม 2565

14,984,000               16,000                  

ระดับที่ 1: ติดต้ังไฟฟา้แสงสว่าง สาย นม.4009 แยก ทล.2150 -

 บ้านท านบพฒันา ต าบลโนนเมือง อ าเภอขามสะแกแสง จังหวัด

นครราชสีมา

                   -            5,000,000          5,000,000 ม.ค.-65 12                      -   ไม่มี เลขที่สัญญา จ.นม. ที่ 5/65

ลงนามสัญญาวันที่ 25 ม.ค. 2565 

ส้ินสุดสัญญาวันที่ 25 เม.ย. 2565

เร่ิมด าเนินการวันที่ 26 ม.ค. 2565

อยูร่ะหว่างด าเนินการ

4,995,000                5,000                    

ระดับที่ 1: ติดต้ังไฟฟา้แสงสว่าง สาย นม.1016 แยก ทล.2 - 

บ้านกดุคล้า ต าบลพญาเยน็ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

                   -            5,000,000          5,000,000 ม.ค.-65 12                      -   ไม่มี เลขที่สัญญา จ.นม. ที่ 4/65

ลงนามสัญญาวันที่ 24 ม.ค. 2565 

ส้ินสุดสัญญาวันที่ 24 เม.ย. 2565

เร่ิมด าเนินการวันที่ 25 ม.ค. 2565

อยูร่ะหว่างด าเนินการ

4,995,000                5,000                    

ระดับที่ 1: กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าสู่แหล่ง

ท่องเที่ยวซับสะเดา ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอครบุรี จังหวัด

นครราชสีมา ความกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 4.765 กโิลเมตร

                   -           15,000,000         15,000,000 ก.พ.-65 9                      -   ไม่มี เลขที่สัญญา จ.นม. ที่ 10/65

ลงนามสัญญาวันที่ 10 ม.ีค. 2565 

ส้ินสุดสัญญาวันที่ 27 ส.ค. 2565

เร่ิมด าเนินการวันที่ 11 ม.ีค. 2565

อยูร่ะหว่างด าเนินการ

12,232,000               2,768,000              

ระดับที่ 1: กอ่สร้างถนนลาดยางผิวทาง แอสฟลัติกคอนกรีต หมู่

 10 บ้านวังกลาง ต าบลในเมือง อ าเภอพมิาย จังหวัด

นครราชสีมา ความกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1.600 กโิลเมตร

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

อยูร่ะหว่างจัดเตรียมเอกสารกอ่หนี้ผู้พนั (PO)

1,999,000                -                       

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

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

โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวและกีฬา

1 กิจกรรมหลัก การส่งเสรมิและพัฒนาสินค้าและบรกิาร ดา้น

การท่องเที่ยว กีฬา และเครอืข่าย

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

กจิกรรมยอ่ยที่ 1 ส่งเสริมและพฒันากฬีาวอลเลยบ์อลจังหวัด

นครราชสีมาสู่ความเป็นเลิศ

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

ประเดน็การพัฒนาที่ 2 ยกระดบัการท่องเที่ยวที่หลากหลายเชือ่มตอ่

ภาคและภูมิภาค



(1.1)

โครงการ/กิจกรรม 

(1.2)

งบด าเนินงาน/

งบรายจ่ายอ่ืน

(1.3)

งบลงทุน

(1.4) = 

(1.2)+(1.3)

รวม

(2.1) 

คก./กจ. ที่ไม่ตอ้ง

จัดซ้ือ/จัดจ้าง 

(ระบเุดอืน)

(2.2) 

คก./กจ. ที่ตอ้ง

จัดซ้ือจัดจ้าง

(ระบเุดอืน)

(3.1) 

งบด าเนินงาน/

รายจ่ายอ่ืน

(ระบตุวัเลข)

(3.2) 

งบลงทุน
(ระบตุัวเลข)

(3.3) 

ผลการเบกิจ่าย 

(บาท)

(3.4)

เหตผุล/ปญัหา 

(ระบตุวัเลข)
 ก่อหน้ีผูกพันในระบบ

(PO)
เหลือจ่าย

เพ่ิมเตมิเก่ียวกับงบประมาณ

ที่

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

(4) 

หมายเหตุ

2 กิจกรรมหลัก การพัฒนาการตลาดการลาดและประชาสัมพันธ์

การท่องเที่ยว กีฬา และเครอืข่าย

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

กจิกรรมยอ่ยที่ 1 ส่งเสริมและพฒันาเมืองศิลปะ (Korat Art City)         10,080,100                    -           10,080,100 ม.ค.-65 ก.พ.-65 2                46,160 5 อยูร่ะหว่างด าเนินโครงการ 10,080,100             

กจิกรรมยอ่ยที่ 2 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองวัฒนธรรมอารย

ธรรมขอมโบราณ (Korat Culture Tourism)

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

กจิกรรมยอ่ยที่ 3 การส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน จังหวัด

นครราชสีมา

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

กจิกรรมยอ่ยที่ 4 ส่งเสริมช่องทางการตลาดชุมชนท่องเที่ยว 

"งานตรุษจีน โคราช"

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

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

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

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

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

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเกษตร และอุตสาหกรรม

ปลอดภัย (Food Valley)

1 กิจกรรมหลัก เพ่ิมประสิทธิภาพการเกษตรและอุตสาหกรรม

ปลอดภัย (Food Valley) : การบรหิารจัดการน้ า สิง่ก่อสรา้ง

แหล่งกักเก็บน้ า รวมทั้งระบบผันน้ า/ส่งน้ า ทางและสะพาน

ข้ามล าน้ าและสิง่ก่อสรา้งอ่ืน ๆ ที่เก่ียวเน่ืองกับการอุปโภค 

บรโิภค และการเกษตร

                   -        199,200,000      199,200,000            7,862,378               22,900,973           176,299,027

ระดับที่ 1: ขุดลอกแกม้ลิงโคกหนองรังกา พร้อมอาคารประกอบ 

(ระยะที่ 2) ต าบลเทพาลัย อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 600,000 ลูกบาศกเ์มตร

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

โดยอยูร่ะหว่างตรวจสอบข้อมูล

ความเค็มของดินและ

ความอดุมสมบูรณ์ของดินและน้ า

30,000,000             

ระดับที่ 1: สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟา้ พร้อมระบบส่งน้ าบึงสวนผัก 

ต าบลโนนสูง อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

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

ระดับที่ 1: ขุดลอกแกม้ลิงบึงกระโตน พร้อมอาคารประกอบ 

ต าบลประทาย อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดิน

ขุดไม่น้อยกว่า 320,000 ลูกบาศกเ์มตร

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

ระดับที่ 1: ขุดลอกอา่งเกบ็น้ าบะอแีตน บ้านตะกดุรัง ต าบลอดุม

ทรัพย ์อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่

น้อยกว่า 120,000 ลูกบาศกเ์มตร

                   -            5,000,000          5,000,000 ม.ค.-65 8                  4,999 ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยูร่ะหว่างรอลงนามสัญญาจ้าง 5,000,000              

ประเดน็การพัฒนาที่ 3 พัฒนานวัตกรรมการผลิต การแปรรปูสินค้า

เกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
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ระดับที่ 1: ขุดลอกอา่งเกบ็น้ าโกรกกระโดน บ้านขาม ต าบลสีสุก

 อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 

140,000 ลูกบาศกเ์มตร

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

ส้ินสุด14 กค.65)

อยูร่ะหว่างด าเนินการ

5,453,033                546,967                 

ระดับที่ 1: ขุดลอกอา่งเกบ็น้ าห้วยหางหมา (ห้วยจับพง) พร้อม

อาคารประกอบ ต าบลส านักตะคร้อ อ าเภอเทพารักษ์ จังหวัด

นครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 250,000 ลูกบาศกเ์มตร

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

 เม.ย. 65

9,300,000                700,000                 

ระดับที่ 1: ขุดลอกระบบระบายน้ าท้ายอา่งเกบ็น้ าห้วยหิน ต าบล

โนนสมบูรณ์ อ าเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุด

ไม่น้อยกว่า 37,000 ลูกบาศกเ์มตร

                   -            1,500,000          1,500,000 ม.ค.-65 11 ลงนามสัญญาแล้ว อยูร่ะหว่างด าเนินการ 1,359,750                140,250                 

ระดับที่ 1: ซ่อมแซมประตูระบายน้ าในเขตลุ่มน้ าล าเชียงไกร 

(ตอนล่าง) บ้านโนนหินขาว ต าบลค้างพลู อ าเภอโนนไทย 

จังหวัดนครราชสีมา

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

ระดับที่ 1: ขุดลอกอา่งเกบ็น้ าห้วยตะคร้อ พร้อมอาคารประกอบ

 บ้านหมัน ระยะที่ 2 ต าบลหนองมะนาว อ าเภอคง จังหวัด

นครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 400,000 ลูกบาศกเ์มตร

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

ระดับที่ 1: ขุดลอกอา่งเกบ็น้ าห้วยซับประดู่ บ้านมอจะบก ต าบล

มิตรภาพ อ าเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อย

กว่า 220,000 ลูกบาศกเ์มตร

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

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

123+000 พร้อมอาคารประกอบ ความยาว 3.500 กโิลเมตร 

ต าบลดอนชมพ ูอ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดิน

ขุดไม่น้อยกว่า 300,000 ลูกบาศกเ์มตร

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

ระดับที่ 1: ขุดลอกแกม้ลิงบ้านกดุพดุซา พร้อมอาคารประกอบ 

ต าบลหนองบัวละคร อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 45,000 ลูกบาศกเ์มตร

                   -           10,000,000         10,000,000 ม.ค.-65 11          414,160.47 ลงนามสัญญาเมือ่ 21 กพ.65 เร่ิมสัญญา 10 

มีค.65 ส้ินสุด 7 กค.65

5,337,150                4,662,850              

ระดับที่ 1: ขุดลอกอา่งเกบ็น้ าล าเชียงไกร ตอนบน บ้านสระพงั 

ต าบลบ้านเกา่ อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตร

ดินขุดไม่น้อยกว่า 625,000 ลูกบาศกเ์มตร

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

ระดับที่ 1: ขุดลอกอา่งเกบ็น้ าบึงถนนหัก พร้อมอาคารประกอบ 

ต าบลดอนหวาย อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดิน

ขุดไม่น้อยกว่า 250,000 ลูกบาศกเ์มตร

                   -           10,000,000         10,000,000 เม.ย.-65 5                49,270 อยูร่ะหว่างจัดหาผู้รับจ้าง 10,000,000             
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ระดับที่ 1: ขุดลอกแกม้ลิงบ้านทุ่งกระโดน พร้อมอาคารประกอบ

 ต าบลสีมุม อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 21,000 ลูกบาศกเ์มตร

                   -            1,500,000          1,500,000 ม.ค.-65 11                      -   ไม่มี ลงนามในสัญญา เมือ่วันที่ 31 ม.ค. 2565 

เลขที่สัญญา สชป.8/คล.จ.ลต.01/2565 ลว. 

31 ม.ค.2565  อายสัุญญา 90 วัน  

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

 ผลการปฏิบัติงาน 

ณ วันที่ 30 มีนาคม 2565 ร้อยละ 50

1,451,040                48,960                  

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

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

โครงการเสรมิสรา้งความมัน่คงในการพัฒนาคน และชุมชน

อยา่งมีคุณภาพตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

1 กิจกรรมหลัก ส่งเสรมิและพัฒนาการดแูลสุขภาพการรกัษา

ผู้ปว่ยทุกช่วงวัยดว้ยองค์ความรูเ้ทคโนโลยหีรอืนวัตกรรม

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

กจิกรรมยอ่ยที่ 1 มหกรรมควบคุมป้องกนัโรคพษิสุนัขบ้าจังหวัด

นครราชสีมา เทิดพระเกยีรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟา้

จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อคัรราชกมุารี กรมพระศรีสวางควัฒน 

วรขัตติยราชนารี

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

กจิกรรมยอ่ยที่ 2 ควบคุมป้องกนัโรคพษิสุนัขบ้าจังหวัด

นครราชสีมา

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

2 กิจกรรหลัก การส่งเสรมิหลักเศรษฐกิจพอเพียงสูก่ารพัฒนาที่

ยัง่ยนื

           312,000                    -              312,000              312,000                            -                   312,000

กจิกรรมยอ่ยที่ 1 ขยายผลครัวเรือนต้นแบบการพฒันาคุณภาพ

ชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยกุต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล

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

ผลผลิต : โครงการรกัษาความมัน่คงและความสงบสุข          1,000,000                    -            1,000,000            1,000,000

3 กิจกรรมหลัก การสรา้งความรูค้วามเข้าใจ การ

ประชาสัมพันธ/์การเผยแผ่/การเทิดทูนและธ ารงไว้ซ่ึงสถาบนั

หลักของชาต ิศาสนา และพระมหากษัตรยิ์

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

กจิกรรมยอ่ย เสริมสร้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

และ ความมัน่คงของบ้านเมือง อนัมีพระมหากษัตริยท์รงเป็น

ประมุข

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

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

ผลผลิต : โครงการบรหิารจัดการดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดล้อม

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

โครงการบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม

1 กิจกรรมหลัก บรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม                    -              512,000            512,000                  5,160                            -                   512,000

ประเดน็การพัฒนาที่ 4 เสรมิสรา้งความมัน่คงในการพัฒนาคน และ

ชุมชนอยา่งมีคุณภาพตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

ประเดน็การพัฒนาที่ 5 ยกระดบัการบรหิารจัดการ

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมให้เกิดสมดลุและยัง่ยนื
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กจิกรรมยอ่ย กอ่สร้างแกม้ลิงบ้านหนองปรือ ต าบลง้ิว อ าเภอปัก

ธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

                   -               512,000             512,000 ม.ค.-65 11                  5,160 ไม่มี ใบส่ังจ้างลงวันที่ 7 ม.ค. 65 อายสัุญญา 5 วัน 

เร่ิมด าเนินการ 7 ก.พ. 65 ส้ินสุดสัญญา 11 

ก.พ. 65 การด าเนินการแล้วเสร็จ 100% 

อยูร่ะหว่างจัดท าเอกสารเพื่อส่งเบิก

512,000                 

2 กิจกรรมหลัก การอนุรกัษ์ ฟ้ืนฟู ทรพัยากรธรรมชาต ิ

สิง่แวดล้อม ทรพัยากรปา่ไม้ และสัตว์ปา่

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

กจิกรรมยอ่ย อนุรักษ์ ฟื้นฟทูรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

และส่งเสริมการบริหารจัดการพื้นที่อทุยานธรณีโคราชให้เกดิ

ความยัง่ยนื

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

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

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

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบรหิารจัดการภาครฐัการพัฒนา

โครงสรา้งเมืองคุณภาพสูง และก าลังคนทุกภาคส่วน

1 กิจกรรมหลัก ยกระดบัโครงสรา้งองค์กรทุกภาคส่วน มูง่สู ่

เมืองคุณภาพสูง ที่มีความหลากหลาย เมืองอัจฉรยิะ (SMART

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

 เมืองแห่งความปลอดภัย ( Safe City )

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

กจิกรรมยอ่ยที่ 1 ส่งเสริมและเพิ่มขีดความสามารถของโคราช

เมืองไมซ์ (Korat MICE City) เพื่อเชื่อมโยงไมซ์ในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือผ่านกลไกสถาบันเครือข่ายไมซ์จังหวัด

นครราชสีมา

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

กจิกรรมยอ่ยที่ 2 พฒันาระบบการบริหารจัดการด้าน Smart City          3,500,000                    -            3,500,000 ก.พ.-65 8                      -   6 อยูร่ะหว่างด าเนินโครงการ 3,500,000              

ค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานจังหวัดแบบบรูณาการ        10,000,000                    -          10,000,000 1-ต.ค.-64            3,074,473 อยูร่ะหว่างด าเนินโครงการ 10,000,000             

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

ค าอธิบายเพ่ิมเติม
1 แบบรายงานน้ีให้กรอกข้อมูลเฉพาะโครงการ/กิจกรรมที่ไดร้บังบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

2 ข้อ (2) แผนการด าเนินงาน/แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง ดงัน้ี

ข้อ (2.1) โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ตอ้งจัดซ้ือจัดจ้าง ให้ระบเุดอืนที่จะด าเนินการตามปปีฏิทิน

ข้อ (2.2) โครงการ/กิจกรรมที่ตอ้งจัดซ้ือจัดจ้าง ให้ระบเุดอืนที่จะประกาศจัดซ้ือจัดจ้างตามปปีฏิทิน

โดยให้กรอกข้อมูลดงัน้ี เช่น

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

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

3 ข้อ (3) ผลการด าเนินงาน ให้ระบสุถานะโครงการ/กิจกรรม ดงัน้ี

รวม

ประเดน็การพัฒนาที่ 6 ยกระดบัการบรหิารจัดการภาครฐัรองรบัการ

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. ที่ไม่ตอ้ง

จัดซ้ือ/จัดจ้าง 

(ระบเุดอืน)

(2.2) 

คก./กจ. ที่ตอ้ง

จัดซ้ือจัดจ้าง

(ระบเุดอืน)

(3.1) 

งบด าเนินงาน/

รายจ่ายอ่ืน

(ระบตุวัเลข)

(3.2) 

งบลงทุน
(ระบตุัวเลข)

(3.3) 

ผลการเบกิจ่าย 

(บาท)

(3.4)

เหตผุล/ปญัหา 

(ระบตุวัเลข)
 ก่อหน้ีผูกพันในระบบ

(PO)
เหลือจ่าย

เพ่ิมเตมิเก่ียวกับงบประมาณ

ที่

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

(4) 

หมายเหตุ

ข้อ (3.1) งบด าเนินงาน/งบรายจ่ายอ่ืน ให้ระบสุถานะการด าเนินงาน ดงัน้ี

หมายเลข 1 คือ อยูร่ะหว่างขออนุมัตโิครงการ

หมายเลข 2 คือ อนุมัตโิครงการแล้ว อยูร่ะหว่างด าเนินการ

หมายเลข 3 คือ ด าเนินโครงการแล้ว อยูร่ะหว่างเบกิจ่าย

หมายเลข 4 คือ ระหว่างขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณ

หมายเลข 13 คือ ด าเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสรจ็/เบกิจ่ายแล้วเสรจ็

*กรณงีบด าเนินงาน/งบรายจ่ายอ่ืนที่ตอ้งมีการจัดซ้ือจัดจ้างให้ระบหุมายเลขสถานะการด าเนินงานเช่นเดยีวกับงบลงทุน

ข้อ (3.2) งบลงทุน ให้ระบสุถานะการด าเนินงานดงัน้ี ดงัน้ี

หมายเลข 1 คือ อยูร่ะหว่างขออนุมัตโิครงการ

หมายเลข 4 คือ ระหว่างขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณ

หมายเลข 5 คือ อยูร่ะหว่างจัดท ารา่งขอบเขตงาน (TOR) รายละเอียดลักษณะเฉพาะ (SPEC) /ก าหนดราคากลาง

หมายเลข 6 คือ อยูร่ะหว่างรายงานขอซ้ือขอจ้างตอ่หัวหน้าหน่วยงาน

หมายเลข 7 คือ อยูร่ะหว่างประกาศจัดซ้ือจัดจ้าง/ท าหนังสือเชิญชวน

หมายเลข 8 คือ อยูร่ะหว่างพิจารณาผล/ขออนุมัตผิลการจัดซ้ือจัดจ้าง

หมายเลข 9 คือ อยูร่ะหว่างประกาศผลผู้ไดร้บัการคัดเลือก (รอลงนาม) 

หมายเลข 10 คือ อยูร่ะหว่างอุทธรณผ์ลการจัดซ้ือจัดจ้าง

หมายเลข 11 คือ ลงนามแล้ว อยูร่ะหว่างน าเข้าระบบ GFMIS 

หมายเลข 12 คือ ก่อหน้ีแล้ว

หมายเลข 13 คือ ด าเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสรจ็/เบกิจ่ายแล้วเสรจ็

หมายเลข 14 อ่ืน ๆ พรอ้มระบคุ าอธิบายในข้อ (4) หมายเหตุ

ข้อ (3.4) เหตผุล/ปญัหา ให้ระบสุาเหต/ุปญัหาใน
กรณทีี่ไม่สามารถด าเนินการไดต้ามแผน ดงัน้ี

หมายเลข 1  คือ สถานที่ไม่ไดร้บัอนุญาต      

หมายเลข 2  คือ เปลีย่นสถานที่ด าเนินการ       

หมายเลข 3  คือ  หน่วยงานตรวจสอบภายในทักท้วง            

หมายเลข 4 คือ งบประมาณซ้ าซ้อน  ซ้ าซ้อนกับหน่วยงานใดให้ระบใุนข้อหมายเหต ุ(4)                               

หมายเลข 5 คือ ไม่มีผู้รบัจ้าง/อยูร่ะหว่างจัดซ้ือจัดจ้าง

หมายเลข 6 คือ เปลีย่นรปูแบบกิจกรรม/ประเภทงบประมาณ/สิง่ก่อสรา้ง          

หมายเลข 7 คือ ยกเลิกเพ่ือท าโครงการอ่ืน เหตผุลการยกเลิกให้ระบใุนข้อหมายเหต ุ(4)                    

หมายเลข 8 คือ ยกเลิกโครงการ คืนงบประมาณ  เหตผุลการยกเลิกให้ระบใุนข้อหมายเหต ุ(4)                   

หมายเลข 9 คือ ด าเนินการตามห้วงเวลา ฤดกูาล เทศกาล วันส าคัญ เปน็ตน้   

หมายเลข 10 อ่ืน ๆ  พรอ้มระบคุ าอธิบายในข้อ (4) หมายเหตุ

** กรณตีอ้งการอธิบายใด ๆ เก่ียวกับโครงการ/กิจกรรมน้ัน ๆ เพ่ิมเตมิ ให้ระบใุนข้อ (4) หมายเหตุ

4 รายงานผลทุกวันที่ 5 ของทุกเดอืน (รายงานครัง้แรกเดอืนมกราคม 2565) พรอ้มส่งเปน็ไฟล์ Microsoft Excel ที่ E - Mail : reportpad62@gmail.com  // โทร 02 222 7821 มท.  50431, 50436


