แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด รอบ 6 เดือน
เฉพาะโครงการใหม่ (โอนเปลี่ยนแปลง, เงินเหลือจ่าย, อื่น ๆ)
จังหวัดนครพนม (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563)
โครงการเดิมตาม พ.ร.บ.

ที่

1

โครงการ/กิจกรรม
(ให้ระบุทุกโครงการที่นางบประมาณไปใช้ในโครงการ
ใหม่)

(1.1)
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

รวม

6,686,575 โครงการยกระดับและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัด
นครพนม
1,000,000 กิจกรรมปรับปรุงอาคารศาลจังหวัดนครพนม (หลัง
เก่า) เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
ริมแน่นาโขง

1. โครงการส่งเสริมและยกระดับงานประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่นสาคัญของจังหวัดนครพนม
2. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวพระธาตุสาคัญและ
ประวัติศาสตร์ เชื่อมโยงประเทศรอบบ้าน
3. โครงการยกระดับและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัด
นครพนม
4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
จังหวัดนครพนม
5. โครงการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรกรรมยัง่ ยืน
ด้วยระบบ PGS
6. โครงการปันสุขผู้สูงอายุ 4.0 จังหวัดนครพนม
2

(1.2)
งบดาเนินงาน/
งบรายจ่ายอื่น

(1.3)
งบลงทุน

6,686,000

โครงการใหม่ที่ไม่อยูใ่ น พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)
(2) แผนการดาเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
(3) ผลการดาเนิงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)
(1.4) =
(2.1)
(2.2)
(3.1)
(3.2)
(3.3)
(3.4)
(1.2)+(1.3)
คก./กจ. ที่ไม่ คก./กจ. ที่ตอ้ ง งบดาเนินงาน/ งบลงทุน ผลการเบิกจ่าย เหตุผล/ปัญหา
รวม
(ระบุตัวเลข)
ต้องจัดซื้อ/จัด
จัดซื้อจัดจ้าง
รายจ่ายอื่น
(บาท)
(ระบุตวั เลข)
จ้าง
(ระบุเดือน)
(ระบุตวั เลข)
(ระบุเดือน)
6,686,000
6,686,000

เม.ย.-63

1

พ.ค.-63

1

แบบรายงาน 02/2563

(4) หมายเหตุ

650,000
1,300,000
686,800
2,970,775
79,000

รวม

3,834,700 โครงการยกระดับและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัด
นครพนม
2,000,000 กิจกรรมปรับปรุงอาคารศาลจังหวัดนครพนม (หลัง
เก่า) เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
ริมแน่นาโขง (ระยะที่ 2)

1. โครงการส่งเสริมและยกระดับงานประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่นสาคัญของจังหวัดนครพนม
2. โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพด้านการค้า การ
ลงทุน จังหวัดนครพนม
3. โครงการส่งเสริมการผลิตด้านการเกษตรครบวงจรใน
พืนที่แปลงใหญ่
4. โครงการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรกรรมยัง่ ยืน
ด้วยระบบ PGS

2,314,000
2,314,000

2,314,000

380,000
23,600
1,431,100

รวม

-

9,000,000

กรณีเงินเหลือจ่าย ทีไ่ ม่ดาเนินการใด ๆ แล้ว รวมทัง้ สิน้
คาอธิบายเพิ่มเติม
1
2

โครงการเดิมตาม พ.ร.บ. ให้ระบุทุกโครงการ (ไม่ตอ้ งชีแ้ จงกิจกรรม/รายการ) ที่นางบประมาณไปใช้ในโครงการใหม่
ข้อ (2) แผนการดาเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้
ข้อ (2.1) โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ตอ้ งจัดซื้อจัดจ้าง ให้ระบุเดือนที่จะดาเนินการตามปีปฏิทิน
ข้อ (2.2) โครงการ/กิจกรรมที่ตอ้ งจัดซื้อจัดจ้าง ให้ระบุเดือนที่จะประกาศจัดซื้อจัดจ้างตามปีปฏิทิน
โดยให้กรอกข้อมูลดังนี้ เช่น
: จะดาเนินการในเดือนธันวาคม 2562 ให้กรอกข้อมูล 12/2562 ซึ่ง excel จะปรับข้อมูลอัตโนมัตเิ ป็น ธ.ค.-62

ลงชื่อ................................................ผู้รายงาน
(...............................................)
โทร.................................................................

ลงชื่อ................................................ผู้รับรองข้อมูล
(...............................................)

3

4

: จะประกาศจัดซื้อจัดจ้างในเดือนมกราคม 2563 ให้กรอกข้อมูล 1/2563 ซึ่ง excel จะปรับข้อมูลอัตโนมัตเิ ป็น ม.ค.-63
ข้อ (3) ผลการดาเนินงาน ให้ระบุสถานะโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
ข้อ (3.1) งบดาเนินงาน/งบรายจ่ายอื่น ให้ระบุสถานะการดาเนินงาน ดังนี้
หมายเลข 1 คือ อยูร่ ะหว่างขออนุมัตโิ ครงการ
หมายเลข 2 คือ อนุมัตโิ ครงการแล้ว อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
หมายเลข 3 คือ ดาเนินโครงการแล้ว อยูร่ ะหว่างเบิกจ่าย
หมายเลข 4 คือ ระหว่างขอทาความตกลงกับสานักงบประมาณ
หมายเลข 13 คือ ดาเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายแล้วเสร็จ
*กรณีงบดาเนินงาน/งบรายจ่ายอื่นที่ตอ้ งมีการจัดซื้อจัดจ้างให้ระบุหมายเลขสถานะการดาเนินงานเช่นเดียวกับงบลงทุน
ข้อ (3.2) งบลงทุน ให้ระบุสถานะการดาเนินงานดังนี้ ดังนี้
หมายเลข 1 คือ อยูร่ ะหว่างขออนุมัตโิ ครงการ
หมายเลข 4 คือ ระหว่างขอทาความตกลงกับสานักงบประมาณ
หมายเลข 5 คือ อยูร่ ะหว่างจัดทาร่างขอบเขตงาน (TOR) รายละเอียดลักษณะเฉพาะ (SPEC) /กาหนดราคากลาง
หมายเลข 6 คือ อยูร่ ะหว่างรายงานขอซื้อขอจ้างต่อหัวหน้าหน่วยงาน
หมายเลข 7 คือ อยูร่ ะหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ทาหนังสือเชิญชวน
หมายเลข 8 คือ อยูร่ ะหว่างพิจารณาผล/ขออนุมัตผิ ลการจัดซื้อจัดจ้าง
หมายเลข 9 คือ อยูร่ ะหว่างประกาศผลผูไ้ ด้รบั การคัดเลือก (รอลงนาม)
หมายเลข 10 คือ อยูร่ ะหว่างอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หมายเลข 11 คือ ลงนามแล้ว อยูร่ ะหว่างนาเข้าระบบ GFMIS
หมายเลข 12 คือ ก่อหนี้แล้ว
หมายเลข 13 คือ ดาเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายแล้วเสร็จ
อื่น ๆ ให้ระบุคาอธิบาย
ข้อ (3.4) เหตุผล/ปัญหา ให้ระบุสาเหตุ/ปัญหาในกรณีที่ไม่สามารถดาเนินการได้ตามแผน ดังนี้
หมายเลข 1 คือ สถานที่ไม่ได้รบั อนุญาต
หมายเลข 2 คือ เปลีย่ นสถานที่ดาเนินการ
หมายเลข 3 คือ หน่วยงานตรวจสอบภายในทักท้วง
หมายเลข 4 คือ งบประมาณซ้าซ้อน ซ้าซ้อนกับหน่วยงานใดให้ระบุในข้อหมายเหตุ (4)
หมายเลข 5 คือ ไม่มีผรู้ บั จ้าง/อยูร่ ะหว่างจัดซื้อจัดจ้าง
หมายเลข 6 คือ เปลีย่ นรูปแบบกิจกรรม/ประเภทงบประมาณ/สิง่ ก่อสร้าง
หมายเลข 7 คือ ยกเลิกเพือ่ ทาโครงการอื่น เหตุผลการยกเลิกให้ระบุในข้อหมายเหตุ (4)
หมายเลข 8 คือ ยกเลิกโครงการ คืนงบประมาณ เหตุผลการยกเลิกให้ระบุในข้อหมายเหตุ (4)
หมายเลข 9 คือ ดาเนินการตามห้วงเวลา ฤดูกาล เทศกาล วันสาคัญ เป็นต้น
อื่น ๆ ให้ระบุคาอธิบาย
** กรณีตอ้ งการอธิบายใด ๆ เกีย่ วกับโครงการ/กิจกรรมนั้น ๆ เพิม่ เติม ให้ระบุในข้อ (4) หมายเหตุ
รายงานผลทุกวันที่ 5 ของทุกเดือน เป็นไฟล์ Microsoft Excel ที่ E - Mail : reportpad62@gmail.com // โทร 02 222 7821 มท. 50449, 50431, 50436

