
แบบรายงาน 01/2566

(1.1)

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยด าเนินการ

(1.2)

งบด าเนินงาน/

งบรายจ่ายอ่ืน

(1.3)

งบลงทุน

(1.4) = 

(1.2)+(1.3)

รวม

(2.1) 

คก./กจ. ท่ีไม่ต้อง

จัดซ้ือ/จัดจ้าง 

(ระบุเดือน)

(2.2) 

คก./กจ. ท่ีต้อง

จัดซ้ือจัดจ้าง

(ระบุเดือน)

(3.1) 

งบด าเนินงาน/

รายจ่ายอ่ืน

(ระบุตัวเลข)

(3.2) 

งบลงทุน
(ระบุตัวเลข)

(3.3) 

ผลการเบิกจ่าย 

(บาท)

(3.4)

เหตุผล/ปัญหา 

(ระบุตัวเลข)

* ผลผลิต:โครงการพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน858,800 0 858,800

1 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านการผลิต การค้า และการบริการ เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม858,800 0 858,800

พัฒนากลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนโดยตราสัญลักษณ์

มาตรฐานจังหวัดเลย (Loei The Best)

ส านักงาน

พาณิชยช์จังหวัด

เลย

858,800 858,800 ธ.ค.-65 2

* ผลผลิต:โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตร เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร 5,371,500 15,000,000 20,371,500

2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 121,200 0 121,200

ส่งเสริมและพัฒนาพ้ืนท่ีเกษตรเพ่ือผลิตอาหารปลอดภัย 

อ าเภอเมืองเลย

ท่ีท าการ

ปกครองอ าเภอ

เมืองเลย

121,200 121,200 ม.ค.-66 2 112,250

3 โครงการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานและส่ิงอ านวยความสะดวกเพ่ือสนับสนุนด้านการเกษตร 0 15,000,000 15,000,000

ระบบส่งน้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านอุ่มมะนาว โครงการ

ชลประทานเลย

15,000,000 15,000,000 พ.ย.-65 15 12,542,800

4 โครงการส่งเสริมการผลิต การสร้างมูลค่าเพ่ิม และการตลาดสินค้าเกษตร 5,250,300 0 5,250,300

การพัฒนาศักยภาพ Young Smart Farmer ด้วย

เทคโนโลยี Smart farming

ส านักงานเกษตร

จังหวัดเลย

374,800 374,800 พ.ย.-65 2 85,620

ส่งเสริมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการสร้างมูลค่าเพ่ิม

กาแฟ

ส านักงานเกษตร

จังหวัดเลย

793,500 793,500 พ.ย.-65 2 184,680

ส่งเสริมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการสร้างมูลค่าเพ่ิม

พืชเค้ียวมัน (มะคาเดเมีย

ส านักงานเกษตร

จังหวัดเลย

748,200 748,200 พ.ย.-65 2 98,492

ส่งเสริมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการเพ่ิมมูลค่า

ผลผลิตการเกษตร (ไม้ผล)

ส านักงานเกษตร

จังหวัดเลย

2,073,200 2,073,200 ม.ค.-66 2 261,800

ส่งเสริมการปลูกพืชแบบผสมผสานเพ่ือการพ่ึงตนเอง ส านักงานเกษตร

จังหวัดเลย

212,400 212,400 ม.ค.-66 2 210,420

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดเลย (ข้อมูล ณ วันท่ี 5 มีนาคม 2566)

ท่ี

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

(4) 

หมายเหตุ
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งบรายจ่ายอ่ืน
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งบลงทุน

(1.4) = 
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รวม

(2.1) 

คก./กจ. ท่ีไม่ต้อง

จัดซ้ือ/จัดจ้าง 

(ระบุเดือน)

(2.2) 

คก./กจ. ท่ีต้อง

จัดซ้ือจัดจ้าง

(ระบุเดือน)

(3.1) 

งบด าเนินงาน/

รายจ่ายอ่ืน

(ระบุตัวเลข)

(3.2) 
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ท่ี

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

(4) 

หมายเหตุ

ส่งเสริมและสร้างตลาดผลผลิตแมงสะด้ิงและจ้ิงหรีด สนง.เกษตรและ

สหกรณ์จังหวัด

เลย

1,048,200 1,048,200 ธ.ค.-65 2 0

* ผลผลิต:โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวและบริการ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน13,972,100 46,000,000 59,972,100

5 โครงการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานและส่ิงอ านายความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐาน0 46,000,000 46,000,000

ก่อสร้างเพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวงทางหลวงหมายเลข 

2016 ตอน ควบคุม 0100 ตอน วังสะพุง - ตาวตาด 

ระหว่าง กม.7+050 - กม.7+800 ระยะทาง 0.750 กม.

แขวงทางหลวง

เลยท่ี 1

16,000,000 16,000,000 มี.ค.-66 16 ขอเปล่ียน กม. จากเดิม เป็น กม.6+000 - กม.6+890 ระยะทาง 0.890 กม. 

เน่ืองจากเดิมงานสะพานออกแบบให้ก่อสร้างขยายสะพานจาก 7 เมตร เป็น 21 เมตร

 ไม่คุ้มค่ากับการก่อสร้างเพราะว่าสะพานเดิมมีความช ารุดเพ่ิมมากข้ึน ไม่เหมาะสม

กับการขยาย จึงขอแก้ไขเปล่ียนแปลงเล่ือนจุดด าเนินการให้มีความเหมาะสม

งานเสริมผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2014 ตอน

ควบคุม 0100 ตอนโป่งชี - ด่านซ้าย ระหว่าง กม.5+830 -

 กม.8+000 ระยะทาง 2.170 กม.

แขวงทางหลวง

เลยท่ี 2 (ด่าน

ซ้าย)

10,000,000 10,000,000 พ.ย.-65 14 9,979,000 เร่ิม 1-ธ.ค.-65 ส้ินสุด 28-ก.พ.-66

งานเสริมผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2115 ตอน

ควบคุม 0102 ตอน โคกใหญ่ - ปากห้วย ระหว่าง กม.

41+600 - กม.44+500 ระยะทาง 2.900 กม.

แขวงทางหลวง

เลยท่ี 2 (ด่าน

ซ้าย)

10,000,000 10,000,000 พ.ย.-65 14 9,956,410 เร่ิม 29-พ.ย.-65	 ส้ินสุด 26-ก.พ.-66

งานเสริมผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอน

ควบคุม 0100 ตอนเหมืองแพร่ - นาเจริญ ระหว่าง กม. 

23+750 - กม.27+230 ระยะทาง 3.480 กม.

แขวงทางหลวง

เลยท่ี 2 (ด่าน

ซ้าย)

10,000,000 10,000,000 พ.ย.-65 13 0 เร่ิม 20-ธ.ค.-65 ส้ินสุด 19-มี.ค.-66

6 โครงการส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเท่ียวของจังหวัด 11,695,900 0 11,695,900

จัดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน อ าเภอ

ด่านซ้าย จังหวัดเลย

ท่ีท าการ

ปกครองอ าเภอ

ด่านซ้าย

1,200,000 1,200,000 ก.ค.-66 2 0

จัดงานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก อ าเภอด่านซ้าย จังหวัด

เลย

ท่ีท าการ

ปกครองอ าเภอ

ด่านซ้าย

300,000 300,000 มิ.ย.-66 2 0

สายน้ า สายลม เมืองปากชม มหัศจรรย์แห่งชีวิต ท่ีท าการ

ปกครองอ าเภอ

ปากชม

1,711,800 1,711,800 ต.ค.-65 2 1,542,000
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ส่งเสริมประเพณีแห่ต้นดอกไม้วัดศรีโพธ์ิชัย ต าบลแสงภา 

อ าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

ท่ีท าการ

ปกครองอ าเภอ

นาแห้ว

900,000 900,000 เม.ย.-66 2 0

ภูเรือเมืองแห่งดอกไม้งาม ท่ีท าการ

ปกครองอ าเภอ

ภูเรือ

1,400,000 1,400,000 พ.ย.-65 2 1,117,500

Phurua New Normal  ช๊อป ชิม ชิลล์ @ปรอทยักษ์ภูเรือ ท่ีท าการ

ปกครองอ าเภอ

ภูเรือ

296,000 296,000 ส.ค.-66 2 0

สืบสานวัฒนธรรมประเพณี วิถีเชียงคาน ผ่านศาสตร์

พระราชา ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2566

ท่ีท าการ

ปกครองอ าเภอ

เชียงคาน

1,630,600 1,630,600 พ.ค.-66 2 0

อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีบุญบ้ังไฟเอราวัณ อ าเภอ

เอราวัณ จังหวัดเลย

ท่ีท าการ

ปกครองอ าเภอ

เอราวัณ

277,500 277,500 พ.ค.-66 2 0

ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์งานสีสันเมืองเลย ส านักงาน

วัฒนธรรมจังหวัด

เลย

3,980,000 3,980,000 มี.ค.-66 2 0

7 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เพ่ือสนับสนุนการท่องเท่ียว2,276,200 0 2,276,200

พัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการนวดไทยในแหล่งท่องเท่ียว

ปลอดภัยแบบ New normal

สนง.สาธารณสุข

จังหวัดเลย

1,889,600 1,889,600 ต.ค.-65 14 1,889,600 100%

พัฒนาศักยภาพบุคลากรและพัฒนาความปลอดภัยด้าน

อาหารเพ่ือสนับสนุนการท่องเท่ียว SANDBOX เชียงคาน 

อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

สนง.สาธารณสุข

จังหวัดเลย

386,600 386,600 ธ.ค.-65 2 171,760

* ผลผลิต:โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความ

เข้มแข็งให้สังคม

12,920,500 40,640,000 53,560,500

8 โครงการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน พัฒนาเมือง และส่ิงอ านวยความสะดวกเพ่ือยกระดับสังคมและคุณภาพชีวิต0 39,000,000 39,000,000

ปรับปรุงถนนลาดยาง ลย.3003 แยกทางหลวงหมายเลข 

201 - บ้านท่าล่ี ต าบลน้ าแคม อ าเภอท่าล่ี จังหวัดเลย

แขวงทางหลวง

ชนบทเลย

9,500,000 9,500,000 ธ.ค.-65 13 0 เร่ิม 20 ธ.ค.65 ส้ินสุด 14 เม.ย.65
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จัดซ้ือ/จัดจ้าง 
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(2.2) 

คก./กจ. ท่ีต้อง

จัดซ้ือจัดจ้าง

(ระบุเดือน)

(3.1) 

งบด าเนินงาน/

รายจ่ายอ่ืน

(ระบุตัวเลข)

(3.2) 

งบลงทุน
(ระบุตัวเลข)

(3.3) 

ผลการเบิกจ่าย 
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(3.4)

เหตุผล/ปัญหา 

(ระบุตัวเลข)
ท่ี

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

(4) 

หมายเหตุ

ปรับปรุงถนนลาดยาง ลย.4007 แยกทางหลวงหมายเลข 

2013  -  บ้านนาข่า ต าบลโคกงาม อ าเภอด่านซ้าย 

จังหวัดเลย

แขวงทางหลวง

ชนบทเลย

9,900,000 9,900,000 ธ.ค.-65 13 0 เร่ิม 20 ธ.ค.65 ส้ินสุด 14 เม.ย.65

ปรับปรุงถนนลาดยาง ลย.2023 แยกทางหลวงหมายเลข 

21 - โคกนกกระบา ต าบลสานตม อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย

แขวงทางหลวง

ชนบทเลย

9,800,000 9,800,000 ธ.ค.-65 14 1,466,250 เร่ิม 20 ธ.ค.65 ส้ินสุด 29 เม.ย.65

ปรับปรุงถนนลาดยาง ลย.4017 แยกทางหลวงหมายเลข 

2186 - บ้านเชียงกลม ต าบลเชียงกลม อ าเภอปากชม 

จังหวัดเลย

แขวงทางหลวง

ชนบทเลย

9,800,000 9,800,000 ธ.ค.-65 14 9,775,000 เร่ิม 20 ธ.ค.65 ส้ินสุด 19 เม.ย.65

9 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 10,000,000 0 10,000,000

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 

(โครงการเพ่ิมขีดสมรรถนะการบริหารงานจังหวัดแบบ

บูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  จังหวัดเลย)

จังหวัดเลย 10,000,000 10,000,000 ต.ค.-65 2 3,214,282

10 โครงการเสริมสร้างสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

จังหวัดเลย

2,920,500 1,640,000 4,560,500

การพัฒนาชนบทเชิงพ้ืนท่ีประยุกต์ตามแนวพระราชด าริ 

(เศรษฐกิจพอเพียง) ขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจาก

พระราชด าริในพ้ืนท่ีจังหวัดเลย

ส านักงานจังหวัด

เลย

2,724,900 1,640,000 4,364,900 พ.ย.-65 2 136,865

บริหารจัดการเพ่ือควบคุมและแก้ไขปัญหาแมลงวัน 

อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย

ท่ีท าการ

ปกครองอ าเภอ

ภูเรือ

195,600 195,600 มี.ค.-66 2 0

* ผลผลิต:โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลและย่ังยืน 0 50,000,000 50,000,000

11 โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น้ า เพ่ือรักษาส่ิงแวดล้อม 0 50,000,000 50,000,000

ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น้ าภู บ้านปากภู หมู่ 3 

ต าบลเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดเลย ความยาว 200 เมตร

สนง.ทสจ.เลย 10,000,000 10,000,000 ก.พ.-66 13 1,466,250 เร่ิม 6 ก.พ. 66 - ส้ินสุด 13 ส.ค. 66

เข่ือนป้องกันตล่ิงริมกุดเลยหลง บริเวณถนนวิสุทธิเทพ 

ซอย 6 ต าบลกุดป่อง อ าเภอเมือง จังหวัดเลย ความยาว 

200 เมตร

สนง.ทสจ.เลย 16,000,000 16,000,000 ก.พ.-66 13 เร่ิม 10 ก.พ. 66 - ส้ินสุด 18 ก.ย. 66



แบบรายงาน 01/2566

(1.1)

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยด าเนินการ

(1.2)

งบด าเนินงาน/

งบรายจ่ายอ่ืน

(1.3)

งบลงทุน

(1.4) = 

(1.2)+(1.3)

รวม

(2.1) 

คก./กจ. ท่ีไม่ต้อง

จัดซ้ือ/จัดจ้าง 

(ระบุเดือน)

(2.2) 

คก./กจ. ท่ีต้อง

จัดซ้ือจัดจ้าง

(ระบุเดือน)

(3.1) 

งบด าเนินงาน/

รายจ่ายอ่ืน

(ระบุตัวเลข)

(3.2) 

งบลงทุน
(ระบุตัวเลข)

(3.3) 

ผลการเบิกจ่าย 

(บาท)

(3.4)

เหตุผล/ปัญหา 

(ระบุตัวเลข)
ท่ี

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

(4) 

หมายเหตุ

เข่ือนป้องกันตล่ิงริมน้ าหมาน บริเวณซอยบ่อนไก่  ต าบล

กุดป่อง อ าเภอเมือง จังหวัดเลย ความยาว 200 เมตร

สนง.ทสจ.เลย 8,000,000 8,000,000 ก.พ.-66 13 เร่ิม 6 ก.พ. 66 - ส้ินสุด 13 ส.ค. 66

เข่ือนป้องกันตล่ิงริมกุดเลยหลง บริเวณถนนวิสุทธิเทพ  

ต าบลกุดป่อง อ าเภอเมือง จังหวัดเลย ความยาว 200 เมตร

สนง.ทสจ.เลย 16,000,000 16,000,000 ก.พ.-66 13 เร่ิม 6 ก.พ. 66 - ส้ินสุด 17 ก.ย. 66

* ผลผลิต:โครงการเสริมสร้างความม่ันคง ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน1,065,400 0 1,065,400

12 โครงกายกระดับเสริมสร้างความเข้มแข็งและม่ันคงในพ้ืนท่ี 1,065,400 0 1,065,400

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER 

ONE) จังหวัดเลย ปี 2566

ส านักงาน

สาธารณสุข

จังหวัดเลย

1,065,400 1,065,400 ต.ค.-65 2 441,340

** รวมงบประมาณ 12 โครงการ 36  กิจกรรม     34,188,300   151,640,000   185,828,300     54,652,319

ค าอธิบายเพ่ิมเติม

1 แบบรายงานน้ีให้กรอกข้อมูลเฉพาะโครงการ/กิจกรรมท่ีได้รับงบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2 ข้อ (2) แผนการด าเนินงาน/แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง ดังน้ี

ข้อ (2.1) โครงการ/กิจกรรมท่ีไม่ต้องจัดซ้ือจัดจ้าง ให้ระบุเดือนท่ีจะด าเนินการตามปีปฏิทิน

ข้อ (2.2) โครงการ/กิจกรรมท่ีต้องจัดซ้ือจัดจ้าง ให้ระบุเดือนท่ีจะประกาศแผนจัดซ้ือจัดจ้างตามปีปฏิทิน

โดยให้กรอกข้อมูลดังน้ี เช่น

  : จะด าเนินการในเดือนธันวาคม 2565 ให้กรอกข้อมูล 12/2565 ซ่ึง excel จะปรับข้อมูลอัตโนมัติเป็น ธ.ค.-65

  : จะประกาศแผนจัดซ้ือจัดจ้างในเดือนมกราคม 2566 ให้กรอกข้อมูล 1/2566 ซ่ึง excel จะปรับข้อมูลอัตโนมัติเป็น ม.ค.-66

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 14 คือ ด าเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายแล้วเสร็จ

*กรณีงบด าเนินงาน/งบรายจ่ายอ่ืนท่ีต้องมีการจัดซ้ือจัดจ้างให้ระบุหมายเลขสถานะการด าเนินงานเช่นเดียวกับงบลงทุน

ลงชื่อ................................................ผู้รายงาน      
(นายพรชัย ศรีบุรินทร์)

พนักงานทรัพยากรบุคคล
โทร 042833209 มท. 46738

E - mail : loeistrategic@gmail.com

ลงชื่อ................................................ผู้รับรองข้อมูล
(นายเชาว์วรรธน์  กราบไกรแก้ว)

ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด
มท. 46709



แบบรายงาน 01/2566

(1.1)

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยด าเนินการ

(1.2)

งบด าเนินงาน/

งบรายจ่ายอ่ืน

(1.3)

งบลงทุน

(1.4) = 

(1.2)+(1.3)

รวม

(2.1) 

คก./กจ. ท่ีไม่ต้อง

จัดซ้ือ/จัดจ้าง 

(ระบุเดือน)

(2.2) 

คก./กจ. ท่ีต้อง

จัดซ้ือจัดจ้าง

(ระบุเดือน)

(3.1) 

งบด าเนินงาน/

รายจ่ายอ่ืน

(ระบุตัวเลข)

(3.2) 

งบลงทุน
(ระบุตัวเลข)

(3.3) 

ผลการเบิกจ่าย 

(บาท)

(3.4)

เหตุผล/ปัญหา 

(ระบุตัวเลข)
ท่ี

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

(4) 

หมายเหตุ

ข้อ (3.2) งบลงทุน ให้ระบุสถานะการด าเนินงานดังน้ี ดังน้ี

หมายเลข 1 คือ อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ

หมายเลข 4 คือ ระหว่างขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณ

หมายเลข 5 คือ อยู่ระหว่างจัดท าร่างขอบเขตของงาน (TOR)/ รายละเอียดลักษณะเฉพาะของพัสดุ (SPEC)/หรือแบบรูปรายการก่อสร้าง

หมายเลข 6 คือ อยู่ระหว่างจัดท ารายงานขอซ้ือขอจ้าง

หมายเลข 7 คือ อยู่ระหว่างรอการอนุมัติรายงานขอซ้ือขอจ้างจากหัวหน้าหน่วยงาน

หมายเลข 8 คือ อยู่ระหว่างประกาศจัดซ้ือจัดจ้าง/ท าหนังสือเชิญชวน/ประกาศเชิญชวน

หมายเลข 9 คือ อยู่ระหว่างพิจารณาผล/เสนอหัวหน้าส่วนราชการเห็นชอบผลการจัดซ้ือจัดจ้าง/ขออนุมัติผลการจัดซ้ือจัดจ้าง

หมายเลข 10 คือ อยู่ระหว่างประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก (รอลงนาม) 

หมายเลข 11 คือ อยู่ระหว่างอุทธรณ์ผลการจัดซ้ือจัดจ้าง

หมายเลข 12 คือ ลงนามแล้ว อยู่ระหว่างน าเข้าระบบ GFMIS 

หมายเลข 13 คือ ก่อหน้ีแล้ว

หมายเลข 14 ด าเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายแล้วเสร็จ

หมายเลข 15 คือ กรณีงบลงทุนท่ีหน่วยงานด าเนินการเอง

หมายเลข 16  อ่ืน ๆ พร้อมระบุค าอธิบายในข้อ (4) หมายเหตุ

* *งบลงทุนห้ามระบุหมายเลข 2 หรือ 3 ตามสถานะของงบด าเนินงานหรืองบรายจ่ายอ่ืน

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/จัดซ้ือจัดจ้างหลายคร้ัง/อยู่ระหว่างอุทธรณ์ผลการจัดซ้ือจัดจ้าง

หมายเลข 6 คือ เปล่ียนรูปแบบกิจกรรม/ประเภทงบประมาณ/ส่ิงก่อสร้าง          

หมายเลข 7 คือ ยกเลิกโครงการ ให้ระบุเหตุผลในข้อหมายเหตุ (4)                            

หมายเลข 8 คือ ด าเนินการตามห้วงเวลา ฤดูกาล เทศกาล วันส าคัญ เป็นต้น   

หมายเลข 9 คือ เหตุผลอ่ืน ๆ พร้อมระบุค าอธิบายในข้อ (4) หมายเหตุ

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

4 รายงานผลทุกวันท่ี 5 ของทุกเดือน (รายงานคร้ังแรกเดือนธันวาคม 2565) พร้อมส่งเป็นไฟล์ Microsoft Excel ท่ี E - Mail : reportpad62@gmail.com  // โทร 02 222 7821 มท.  50431, 50970

5 5.1 ผู้รายรายงานข้อมูล คือ เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ

5.2 รับรองข้อมูล คือ ผวจ./รอง ผวจ./หน.สนจ./ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ


