
 ไตรมาส 3  ไตรมาส 4
 ต.ค. 61
(บาท)

  พ.ย. 61
(บาท)

 ธ.ค. 61
(บาท)

 ม.ค. 61
(บาท)

 ก.พ. 61
(บาท)

 มี.ค. 61
(บาท)

 เม.ย. - มิ.ย. 61
(บาท)

 ก.ค. - ก.ย 61
(บาท)

ต.ค. 61
(บาท)

3 โครงการสง่เสริมและพัฒนาการผลติปศุสตัวแ์ละประมง 
จงัหวดัมุกดาหาร

2,050,000 3,407,700 5,457,700

กิจกรรม เพ่ิมศักยภาพการผลติแปลงใหญ่โคเน้ือคุณภาพ
หนองสงูตลอดห่วงโซ่การผลติ

สนง.ปศุสตัว ์จ.มห.
2,050,000 2,365,800 4,415,800           -       52,000        54,000    179,800    1,352,900       284,340       663,460

๑.1 ฝึกอบรมเกษตรกรใหค้วามรู้การเล้ียงโคขนุ จ านวน 
100 ราย  2 คร้ัง

52,000      52,000

1.2 ฝึกอบรมเกษตรกรใหค้วามรู้การเล้ียงโคเนือ้ เสวนา  
จ านวน 200 ราย  2 คร้ัง

92,000          54,000          38,000

1.3 ค่าใช้สอย ส าหรับเจา้หน้าทีป่ฏบิัติงานต่อปี 52,800  52800

1.4 จา้งเหมา จดังานประกวดโคเนือ้, ประชาสัมพันธ์ 300,000        300,000

1.5 จา้งเหมา จดัโรดโชว์เนือ้โคขนุหนองสูง จงัหวัด
มกุดาหาร

300,000  300000

1.6 จดัท าส่ือประชาสัมพันธ์ 
      1. จา้งส่ือประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ
      2. ไวนิลประชาสัมพันธ์

60,000        30,000  30000

1.7 วสัดกุารเกษตร 1,480,000 1,480,000                -                -          600,000                -   

แผ่นยางรองพืน้คอกโคขนุ 600,000        600,000

น้ าเชื้อโคเนือ้ โคขนุ 880,000  880000

1.8 วสัดผุสมเทียม 29,000              -    
=SUM(T48,T4

9,T50)

หลอดพลาสติก จ านวน 100 หอ่ๆละ 150 บาท 15,000          15,000

ถงุมอืล้วงส าหรับผสมเทียม(สีส้ม) จ านวน 20 กล่อง/
ถงุๆละ 250 บาท

5,000            5,000

ถงุหุม้หลอดพลาสติกปืนฉดีน้ าเชื้อ  จ านวน 20 กล่องๆละ
 450 บาท

9,000            9,000

กันเหลือ่มปี
 ไตรมาส 2

แบบรายงานความก้าวหน้าการด าเนินแผนงาน/โครงการ

ตามแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีของจงัหวดั/กลุม่จงัหวดั  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562

จงัหวดัมุกดาหาร

ที่ (1) 
โครงการ/กิจกรรม

(2)
หน่วยด าเนินงาน

งบประมาณ
 ไตรมาส 1

 (12) แผนการเบิกจา่ย
(3)

งบลงทุน
(บาท)

(4)
งบ

ด าเนินงาน/
งบรายจา่ย

(5) = (3)+(4)
รวม

ผลผลติ การพัฒนาดา้นเกษตร

หนา้ที ่1 จาก 4



 ไตรมาส 3  ไตรมาส 4
 ต.ค. 61
(บาท)

  พ.ย. 61
(บาท)

 ธ.ค. 61
(บาท)

 ม.ค. 61
(บาท)

 ก.พ. 61
(บาท)

 มี.ค. 61
(บาท)

 เม.ย. - มิ.ย. 61
(บาท)

 ก.ค. - ก.ย 61
(บาท)

ต.ค. 61
(บาท)

กันเหลือ่มปี
 ไตรมาส 2

ที่ (1) 
โครงการ/กิจกรรม

(2)
หน่วยด าเนินงาน

งบประมาณ
 ไตรมาส 1

 (12) แผนการเบิกจา่ย
(3)

งบลงทุน
(บาท)

(4)
งบ

ด าเนินงาน/
งบรายจา่ย

(5) = (3)+(4)
รวม

1. เคร่ืองชั่งน้ าหนักโคมกีรง เคล่ือนทีไ่ด้ ต าบลค าอาฮวน 
อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวัดมกุดาหาร

         150,000 150,000       149,800

2. เคร่ืองสับยอ่ยหญ้า ต าบลค าอาฮวน อ าเภอเมอืงมกุดาหาร
 จงัหวัดมกุดาหาร

         900,000 900,000         414,900

3. กอ่สร้างอาคารวินิจฉยัโรคโคพร้อมครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์ 
ต าบลค าอาฮวน อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวัดมกุดาหาร

      1,000,000 1,000,000          284,340         663,460

กิจกรรม พ่ิมประสทิธิภาพการผลติและการแปรรูปปลานิล สนง.ประมง จ.มห. 1,041,900 1,041,900

หนา้ที ่2 จาก 4



 ไตรมาส 3  ไตรมาส 4
 ต.ค. 61
(บาท)

  พ.ย. 61
(บาท)

 ธ.ค. 61
(บาท)

 ม.ค. 61
(บาท)

 ก.พ. 61
(บาท)

 มี.ค. 61
(บาท)

 เม.ย. - มิ.ย. 61
(บาท)

 ก.ค. - ก.ย 61
(บาท)

ต.ค. 61
(บาท)

กันเหลือ่มปี
 ไตรมาส 2

ที่ (1) 
โครงการ/กิจกรรม

(2)
หน่วยด าเนินงาน

งบประมาณ
 ไตรมาส 1

 (12) แผนการเบิกจา่ย
(3)

งบลงทุน
(บาท)

(4)
งบ

ด าเนินงาน/
งบรายจา่ย

(5) = (3)+(4)
รวม

166,613,500 40,906,400 207,519,900

ค าอธิบายเพ่ิมเติม

1. ช่องหมายเลข (6) ให้ระบุสถานะของโครงการดังน้ี

1  คือ ระหวา่งรอการอนุมัติโครงการ

2  คือ ระหวา่งการจัดซ้ือจัดจ้าง

        2.1 ค านวณราคากลาง/TOR

        2.2 ประกาศเชิญชวนแล้ว

       2.3 เปิดพิจารณาผล+ประกาศรายชื่อผู้ชนะ

3  คือ ได้ผู้รับจ้าง/ผู้ซ้ือแล้ว อยูร่ะหวา่งรอลงนามสัญญา

4  คือ กรณีงบลงทุนที่กอ่หนี้แล้ว หรือ กรณีงบด าเนินงาน (ด าเนินการ/เบิกจ่ายแล้ว)

2. ในช่องหมายเลข (7) กรณีโครงการ/กิจกรรมเป็นงบลงทุนที่ยงัไม่ได้ก่อหน้ีใหร้ะบุ เดือน ที่คาดว่าจะก่อหน้ี หรอืกรณีโครงการ/กิจกรรมเป็นงบด าเนินงานใหร้ะบุ เดือน ที่คาดว่าจะเริ่มด าเนินการและแล้วเสรจ็

3. กรอกข้อมูลในไฟล์เอกสาร Excel ซ่ึงสามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.mukdahan.go.th/ หัวข้อ "ดาวน์โหลดเอกสาร"

4. ส่งข้อมูลเป็นไฟล์ Excel ทาง e-mail :  Province_muk@hotmail.com ครั้งแรก ภายในวันที่ 8 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 เป็นต้นไป ให้ส่ง ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน

รวมทัง้สิน้

หนา้ที ่4 จาก 4


