สรุปผลการดาเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1. จังหวัดนครราชสีมาได้รับการจัดสรรงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
445,811,000 บาท แบ่งออกเป็น 2 แผนงาน ดังนี้
แผนงาน
งบประมาณ
พรบ.โอน/
คงเหลือเงิน
ผลเบิกจ่าย
คงเหลือ
คิดเป็น หมาย
(ตาม พรบ.)
เหลือจ่าย
ตามสัญญา
(บาท)
ร้อยละ เหตุ
1. แผนงาน
393,504,600 41,357,199 352,011,241 349,239,241 2,772,000 99.21
บูรณาการ
ส่งเสริมการ
พัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ
2. แผนงาน
52,306,400 22,861,799 29,444,601
29,444,601
100.00
บูรณาการ
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับ
เศรษฐกิจ
ภายในประเทศ
รวมงบประมาณ 445,811,000 64,218,998 381,455,842 378,683,842 2,772,000 99.27
ทั้งสิ้น
2. สรุปผลการดาเนินงาน ดังนี้
2.1 แผนงานบูรณการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
ที่

โครงการ

ผลการดาเนินงาน

1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรและ - จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตพืชอาหารสัตว์แบบแปลงใหญ่ พร้อมทั้งติดตามและช่วยเหลือ
อุตสาหกรรมปลอดภัย Food Valley ให้คาแนะนา จานวน 32 กลุ่ม และพัฒนาทักษะการผลิตและการสารองพืชอาหารสัตว์แก่

2 โครงการพัฒนาศักยภาพและ
ยกระดับสินค้าและบริการการ
ท่องเที่ยวและกีฬา

จังหวัดนครราชสีมา

เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ ๓๒๐ ราย
- แหล่งน้าได้รับการการพัฒนา ปรับปรุง ก่อสร้างทั้งในเขตและนอกเขตชลประทานรวมทั้ง
ระบบผันน้า/ส่งน้า ทางและสะพานข้ามลาน้าและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง จานวน
72 แห่ง มีแหล่งกักเก็บน้าเพิ่มขึ้น 1,385,724 ลบ.ม. ประชาชนได้รับประโยชน์ 90
หมู่บ้าน 75 ตาบล
- ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง พัฒนา ยกระดับเส้นทางคมนาคมขนส่ง และการบริหาร
จัดการ (โลจิสติกส์) สินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม จานวน 27 สายทาง ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับประโยชน์ 40 หมู่บ้าน 35 ตาบล
- พัฒนาทักษะและความรู้พื้นฐานด้านกีฬาวอลเลย์บอลให้แก่เด็กและเยาวขนในพื้นที่
จานวน 500 คน
- เพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายอาสาสมัครตารวจท่องเที่ยว ในการอานวยความสะดวก
ตลอดจนรักษาความปลอดภัยให้นกั ท่องเที่ยว จานวน 90 คน
- ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปญ
ั ญาของคนในจังหวัด
นครราชสีมาให้ประชาชนทั่วทั้งประเทศ และชาวต่างชาติ รู้ และเข้าใจ
วัฒนธรรมภาษาไทยเดิ้ง วัฒนธรรมการแต่งกายด้วยผ้าไหมทอมือ

๑

-2ที่

โครงการ

ผลการดาเนินงาน

3 โครงการเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพ คุณภาพชีวิต ทุกช่วงวัย

- ร.พ.มหาราชนครราชสีมา มีเครื่องมือแพทย์เครื่องช่วยหายใจในห้อง ICU
เพิ่มขึ้น ๒๐ เครื่อง สามารถช่วยผู้ป่วยหนักในจังหวัดนครราชสีมาที่จาเป็นต้อง
ใช้เครื่องช่วยหายใจ กว่า 2.6 ล้านคน รวมถึงประชาชนในเขตสุขภาพที่ 9
ทั้งหมด กว่า 6.7 ล้านคน มีโอกาสรอดชีวิตสูงขึ้น ทาให้มีมาตรฐานการรักษา
ต่อประชาชนภาคอีสานต่อไปในอนาคต
- เกิดกลุ่มเครือข่ายจิตอาสาเพื่อพัฒนาสาธารณะประโยชน์ของเด็กและ
เยาวชนในจังหวัดนครราชสีมา 5 กลุ่ม กิจกรรมด้านจิตอาสาเพื่อพัฒนา
สาธารณะประโยชน์ของเด็กและเยาวชนในจังหวัดนครราชสีมา 2 อาเภอ
สถาบันการศึกษา ที่มีกิจกรรรมการพัฒนาจิตอาสาของนักศึกษา อย่างน้อย
๓ แห่ง
4 โครงการเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติ - ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ การปกครองในระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของ
บ้านเมือง อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ส่งเสริมการเรียนรู้ในการเพิ่ม
รายได้ ลดจ่ายจ่าย ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่ประชาชน นักเรียน
นักศึกษา และผู้นาชุมชน 32 อาเภอ
ของจังหวัดนครราชสีมา
- ส่งเสริมการบริหารจัดการป่าชุมชน 40 หมู่บ้าน และเพิ่มพื้นทีส่ ีเขียว 1,000 ไร่
5 โครงการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ - ประชาชนจากทุกภาคส่วน (ภาครัฐ อปท. สถานศึกษา ผู้นาชุมชน และประชาชน)
จานวน ๒,๐๐๐ ราย มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการขยะชุมชน และขยะติดเชื้อ
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ที่ถูกหลักสุขาภิบาล และเกิดการตระหนักเรื่องการจัดการขยะให้ถูกต้องเพื่อลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 80

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบ
บูรณาการ

- ใช้ในการประชุมจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดกับภาคส่วนต่าง ๆ จัดประชุม
คณะกรรมการ ก.บ.จ. พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้เกิดความรู้ความเข้าใจแก่ภาคส่วนต่าง ๆ ในการสนับสนุน
ขับเคลื่อนการดาเนินงานตามแผน

2.2 งบประมาณแผนงานบูรณาการการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ (แผนภาค) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ที่
โครงการ
สรุปผลการดาเนินงาน
1. โครงการยกระดับการท่องเที่ยวทาง ประชาชนได้รับความรู้และความเข้าใจในการยกระดับผลิตภัณฑ์และการ
วัฒนธรรม
บริการด้านการท่องเที่ยวโดยสามารถนาความรู้ไปใช้ในการปรับปรุงหรือ
การสร้ า งรู ป แบบของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ดี ขึ้ น แลชะมี คุ ณ ภาพมากกว่ า เดิ ม
ซึ่งก่อให้เกิดการพัฒนาที่ดี และยังสามารถได้เปรียบในการแข่งขันอีกด้วย
ประชาชนสามารถคิ ด ค้ น รูป แบบพั ฒ นาประยุ ก ต์ ใช้ วัต ถุดิ บ ที่ มี อ ยู่ใน
ชุมชนให้เกิดประโยชน์และก่อให้เกิดรายได้แก่ตนเองและชุมชน

จังหวัดนครราชสีมา

๒

-3ที่
2.

โครงการ
โครงการยกระดับการท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติครบวงจร

สรุปผลการดาเนินงาน
อยู่ระหว่างการจ้างที่ป รึกษาเพื่อจัดทาแผนพัฒ นาและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในเขตพื้นที่เขาใหญ่และวังน้าเขียวโดยมุ่งสู่การปฏิบัติ
โดยจัดกิจกรรมให้ ความรู้การเป็นเจ้าบ้านน้อยรักษ์เขาใหญ่ -วังน้า
เขียว อบรมตารวจอาสาเพื่อการอานวยความสะดวกและดูแลความ
ปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยว การแข่งขันถ่ายภาพ
น ก น า น า ช า ติ International Khao Yai National Park Bird
Photography การจัดเส้นทางท่องเที่ยววัฒนธรรมไทย ไหว้พระ
9 วั ด (วั งน้ าเขี ย ว-เขาใหญ่ -ปากช่ อ ง) การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง เกษตร
พอเพี ย ง และจั ด งานเทศกาล “KhaoYai Jass Wine Festival
2018”
ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิ.ย. 2562
สานักงานจังหวัด
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการ
พัฒนาจังหวัด
โทรศัพท์ ๐๔๔-๒๔๓-๗๙๘
โทรสาร ๐๔๔-๒๔๓-129

จังหวัดนครราชสีมา

๓

ข้อมูลสรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2561
เปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี

ปี
2559
2560
2561
2561
(แผนภาค)

งบประมาณทั้งสิ้น
294,281,500
418,818,900
381,774,400
42,604,400

ผลการเบิกจ่าย
255,355,627
386,861,142
348,209,634
29,488,088

ที่มา : กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

ยังไม่เบิกจ่าย
2,777,000
-

หน่วย : บาท
เงินเหลือจ่าย/พับไป
38,925,873
31,957,758
30,787,766
13,116,312

รายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินงาน งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดนครราชสีมา
*********************
จังหวัดนครราชสีมาได้รับจัดสรรงบประมาณทัง้ สิ้น 445,811,000 บาท แบ่งเป็น 2 แผนงาน ดังนี้
1.งบพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา งบประมาณหลัง พรบ.โอน จานวน 381,774,400 บาท

1 ได้รับจัดสรรงบประมาร 5 โครงการ รวมทั้งสิ้น 381,774,400 บาท
1.1 งบดำเนินงำน
110,825,696 บำท
เบิกจ่าย 95,019,617 บาท
1.2 งบลงทุน
254,223,064 บำท
เบิกจ่าย 236,940,811 บาท
1.3 รำยจ่ำยอื่น (จ้ำงที่ปรึกษำ)
6,359,500 บำท
เบิกจ่าย 6,249,206 บาท
1.4 รำยจ่ำยอื่น (บริหำร)
10,000,000 บำท
เบิกจ่าย 10,000,000 บาท
2 เบิกจ่ายภาพรวม

จานวน 348,209,634 บาท ร้อยละ 91.22

3 ค้างเบิกกันเงินเหลื่อมปี

จานวน

4 เหลือจ่าย (เงินพับไป)

จานวน 30,787,766 ร้อยละ 7.63

2,777,000 บาท ร้อยละ 1.15

2. แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (แผนภาค)
งบประมาณหลัง พรบ.โอน จานวน 42,604,400 บาท
2.1 เบิกจ่ายแล้วเสร็จ

จานวน 29,488,088 บาท

ร้อยละ 69.21

2.2 ยังไม่เบิกจ่าย

จานวน

ร้อยละ -

2.3 เงินพับไป (เหลือจ่าย)

จานวน 13,116,312 บาท

- บาท

ร้อยละ 30.79

รายงานความคืบหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดนครราชสีมา

1. ได้รับจัดสรรงบประมาร 13 โครงการ
โอนเปลี่ยนแปลง)
1.1 งบดำเนินงำน
1.2 งบลงทุน
1.3 รำยจ่ำยอื่น

2. เบิกจ่ายภาพรวม
3. เหลือจ่าย (เงินพับไป)

รวมทั้งสิ้น 418,818,900 บาท (หลัง

58,407,280 บำท
เบิกจ่าย 39,799,590 บาท
350,411,620 บำท
เบิกจ่าย 337,061,552 บาท
10,000,000 บำท
เบิกจ่าย 10,000,000 บาท
จานวน 386,861,142 บาท ร้อยละ 92.37
จานวน 31,957,758 ร้อยละ 7.63

รายงานความคืบหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จังหวัดนครราชสีมา

1. ได้รับจัดสรรงบประมาร 12 โครงการ
โอนเปลี่ยนแปลง)

รวมทั้งสิ้น 294,281,500 บาท (หลัง

1.1 งบดำเนินงำน
เบิกจ่าย
1.2 งบลงทุน
เบิกจ่าย
1.3 รำยจ่ำยอื่น (จ้ำงที่ปรึกษำ)
เบิกจ่าย
1.4 รำยจ่ำยอื่น (บริหำร)
เบิกจ่าย
2. เบิกจ่ายภาพรวม
3. เหลือจ่าย (เงินพับไป)

53,822,620 บำท
48,467,834 บาท
228,632,280 บำท
194,887,793 บาท
2,000,000 บำท
2,000,000 บาท
10,000,000 บำท
10,000,000 บาท

จานวน 255,355,627 บาท ร้อยละ 86.77
จานวน 38,925,873 ร้อยละ 13.23

