ผลการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จังหวัดมุกดาหาร
ข้อมูล ณ 21-04-64
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)
ที่

โครงการ/กิจกรรม

ยอดรวมทั้งสิ้น
ผลผลิต:โครงการการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน
1 โครงการเพิ่มขีดความสามารถของแรงงาน ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ เพื่อ
รองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร
กิจกรรม พัฒนาฝีมือแรงงานในอุตสาหกรรมด้านโลจิสติกส์

งบดาเนินงาน/
งบรายจ่ายอื่น
43,878,600
7,098,700
1,429,700

473,900

กิจกรรมย่อย จัดประชุสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนงานนโยบายของ
รัฐบาล/จังหวัดมุกดาหาร ในพื้นที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษ
กิจกรรมย่อย จัดทาวารสารเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร รายเดือน
8 เดิอน จานวน 7,200 เล่ม ๆ ละ 25 บาท
2 โครงการการส่งเสริมและพัฒนาสินค้า OTOP ให้ได้มาตรฐาน สู่ตลาด
ภายในประเทศ
กิจกรรม การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้า OTOP จังหวัดมุกดาหาร

3 โครงการการเชื่อมโยงตลาดสินค้าและบริการเด่นจังหวัดมุกดาหาร สู่
อาเซียนพลัส
กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าและบริการเด่นจังหวั ดมุกดาหารสู่
มาตรฐานสากล
กิจกรรมย่อย ฝึกอบรมสินค้า GI และผู้ผลิตสินค้าแบรนด์

รวม

149,059,000
-

955,800

กิจกรรม การประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

กิจกรรม การพัฒนาช่ องทางการตลาดสินค้า OTOP

งบลงทุน

183,193,500
7,098,700
1,429,700

เลขที่
ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
(PO)

วงเงิน
ก่อหนี้ผูกพัน

180,000

-

180,000

293,900

180,000

180,000

180,000

-

3,306,400
868,200 สนง.พัฒนาชุ มชน
จังหวัดมุกดาหาร

2,438,200

2,438,200 สนง.พัฒนาชุ มชน
จังหวัดมุกดาหาร

2,362,600

-

2,362,600

1,251,300

-

1,251,300 สนง.พาณิชย์
จังหวัดมุกดาหาร
604,800

604,800

481,500

481,500

กิจกรรมย่อย ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และส่งเสริมการ
ใช้ แบรนด์มุกดาหาร

165,000

165,000

1,111,300

-

ร้อยละ

120,400,434
180,000.00
180,000.00

65.72
2.54

คงเหลือ
(บาท)

ขอโอน
เปลี่ยนแปลง

เงินเหลือจ่าย

52,048,066
-

14,857,982
-

-

180,000.00

100.00

180,000.00 100.00

-

-

-

-

-

-

ยกเลิกทั้งโครงการ เนื่องจากติดปญหาสถานการณ์การระบาดโรคโควิด -19

-

หน ้าที่ 1 จาก 8

พรบ.
โอนงบประมาณ

หมายเหตุ

10,745,000
-

คืนงบประมาณ
กระทบการระบาดโรค
Covid

293,900.00
คืนงบประมาณ
กระทบการระบาดโรค
Covid

-

-

1,111,300 สนง.พาณิชย์จังหวัด
มุกดาหาร

24,456,950
6,918,700.00
1,249,700.00

293,900.00

-

-

ยกเลิกทั้งโครงการ เนื่องจากติดปญหาสถานการณ์การระบาดโรคโควิด -19

-

ส่งคืน
งบประมาณ

955,800.00

-

-

868,200

เบิกจ่าย
(บาท)

รายการโอนเปลี่ยนแปลง

-

473,900 สนง.
ประชาสัมพันธ์
293,900 จังหวัดมุกดาหาร

3,306,400

สัญญา/
ดาเนินการ
แล้วเสร็จ
(ระบุเดือน)

955,800 สานักงานพัฒนา
ฝีมือแรงงานมุกดาหาร

กิจกรรมย่อย ค่าจ้างเหมาจัดงานกิจกรรมการเสริมสร้างและส่งเสริมการใช้แบรนด์
จังหวัดมุกดาหาร

กิจกรรม ส่งเสริมการเปิดตลาดและพัฒนาความร่วมมือทางการค้า การลงทุน
กิจกรรมย่อย ค่าจ้างเหมาจัดงานแสดงและจาหน่ายสินค้า

หน่วย
ดาเนินการ

เบิกจ่าย

3,306,400.00
868,200.00

คืนงบประมาณ
กระทบการระบาดโรค
Covid

2,438,200.00

คืนงบประมาณ
กระทบการระบาดโรค
Covid

-

-

-

2,362,600.00

-

-

-

1,251,300.00

-

604,800.00

คืนงบประมาณ
กระทบการระบาดโรค
Covid

481,500.00

คืนงบประมาณ
กระทบการระบาดโรค
Covid

165,000.00

คืนงบประมาณ
กระทบการระบาดโรค
Covid

1,111,300.00

คืนงบประมาณ
กระทบการระบาดโรค
Covid

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)
ที่

โครงการ/กิจกรรม

งบดาเนินงาน/
งบรายจ่ายอื่น

งบลงทุน

ผลผลิต:โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4 โครงการอนุรักษ์ป้องกันและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กิจกรรม เพาะชากล้าไม้เพื่อสนับสนุนการเพิ่มพื้นที่ป่าและปลูกไม้มงคลเฉลิมพระ
เกียรติและวันสาคัญ
งบลงทุน
1. จัดซื้อต้นรวงผึ้ง จานวน 1,900 ต้น
5 โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน การป้องกัน และฟื้นฟูความเสียหาย
จากภัยธรรมชาติ
กิจกรรม ส่งเสริมศักยภาพการบริหารจัดการภัยพิบัติ ระดับชุ มชนจังหวัดมุกดาหาร

1,097,900
617,000
617,000

ผลผลิต:โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ
6 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ธรรมะ และวัฒนธรรมอย่างเป็น
ระบบ
1. พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ ยวเชิงประวัติศาสตร์อุทยานสมเด็จย่า
(ฐานวรพัฒน์)
7 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกเข้าแหล่ง
ท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
1. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตถนนเลียบแม่น้าโขงบริเวณ
ท่าน้า ตาบลดอนตาล อาเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ยาว 2,459.00 เมตร
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร

10,396,100
-

รวม

2,277,400
2,277,400

2,277,400
480,900

-

480,900

3,375,300
2,894,400
617,000 สนง.ทสจ.มห.

2,277,400 สนง.ทสจ.มห.
480,900

เลขที่
ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
(PO)

วงเงิน
ก่อหนี้ผูกพัน

สัญญา/
ดาเนินการ
แล้วเสร็จ
(ระบุเดือน)

เบิกจ่าย
เบิกจ่าย
(บาท)

รายการโอนเปลี่ยนแปลง
ร้อยละ

1,458,740.00
1,458,740.00 50.40
617,000.00 100.00

968,970
127,230

841,740

841,740 100.00
-

-

480,900 สนง.ปภ.จ.มห.

57,571,300
2,905,000
2,905,000

-

หน่วย
ดาเนินการ

67,967,400
2,905,000
2,905,000 อ.ดอนตาล

คงเหลือ
(บาท)

ขอโอน
เปลี่ยนแปลง

เงินเหลือจ่าย
-

1,435,660.00
1,435,660.00

1,696,600 15พ.ค.-13ก.ค.63

38,387,950.00
1,365,900.00

56.48

1,365,900.00

80.51

480,900.00
-

-

480,900.00

-

-

16,108,450.00
330,700.00

6,919,800.00
919,400.00

330,700.00

919,400.00

13,021,450.00

5,894,300.00

35,750,550.00

14,500,000

14,500,000 แขวงทางหลวง
ชนบทมุกดาหาร

14,153,000

14,152,700.00 100.00

300.00

347,000.00

2. ปรับปรุงถนนเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหาร สาย มห. 3003 แยก ทล. 212
- บ้านนาโปใหญ่ ตาบลบางทรายใหญ่ อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 3.162 กิโลเมตร ไหล่ทางข้างละ 2.00 เมตร
พร้อมลานเอนกประสงค์ปริมาณงาน 2,291 ตารางเมตร

20,000,000

20,000,000 แขวงทางหลวง
ชนบทมุกดาหาร

19,300,000

19,300,000.00 100.00

-

700,000.00

3. ปรับปรุงลานกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ ยวและการบริการจังหวัด
มุกดาหาร (ระยะที่ 1) ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัด
มุกดาหาร จานวน 1 แห่ง ประกอบด้วย 1. ก่อสร้างลานจอดรถ 2. ก่อสร้างรั้ว 3.
ก่อสร้างประตูเลื่อน และ 4. ปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

20,166,300

20,166,300 สนง.โยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัด
มุกดาหาร

15,319,000

799,800

-

799,800

387,000

799,800

-

387,000

346,400

799,800 สนง.ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดมุกดาหาร
346,400

กิจกรรมย่อยที่ 2 ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมประกวดโลโก้มาตรฐานสินค้าและ
บริการด้านการท่องเที่ ยวจังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรมย่อยที่ 3 ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมรณรงค์การใช้แบรนด์โลโก้มาตฐานสินค้า
และบริการด้านท่องเที่ ยวจังหวัดมุกดาหาร

387,400

387,400

387,000

66,000

66,000

-

-

-

-

-

453,400.00

400.00

-

346,400.00

453,400.00

400.00

-

346,400.00

-

66,000.00

-

346,400.00

400.00

0

0

-

4,847,300.00

387,000.00

คืนงบประมาณ
กระทบการระบาดโรค
Covid

7,598,200.00
-

13,021,150.00

-

หน ้าที่ 2 จาก 8

แล้วเสร็จ
0

480,900.00

48,772,000

8 โครงการยกระดับมาตรฐานบุคลากร สินค้าและการบริการทางการท่องเที่ยว
จังหวั ดมุกดาหารสู่ความยั่งยืน
กิจกรรม พัฒนามาตรฐานสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวด้านอาหาร
แหล่งท่องเที่ยว และการบริการจังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรมย่อยที่ 1 พัฒนามาตรฐานสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ ยวด้านอาหาร
แหล่งท่องเที่ยว และการบริการจังหวัดมุกดาหาร

0
แล้วเสร็จ

1,435,660.00
-

54,666,300

2,297,850.00

-

-

54,666,300

15พ.ค.-10พ.ย.63

หมายเหตุ

พรบ.
โอนงบประมาณ

-

-

1,696,600

ส่งคืน
งบประมาณ

0

คืนงบประมาณ
กระทบการระบาดโรค
Covid

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)
ที่
9

โครงการ/กิจกรรม

งบดาเนินงาน/
งบรายจ่ายอื่น

งบลงทุน

รวม

โครงการพัฒนาการตลาด กิจกรรม และประชาสัมพันธ์ ด้านการท่องเที่ยว
กีฬาและนันทนาการ จังหวัดมุกดาหารสู่ความยั่งยืน
1. ค่าจ้างเหมาจัดกรรมส่งเสริมประเพณีสงกรานต์วิถีพุทธ 4 แผ่นดิน อินโดจีน
จังหวัดมุกดาหาร

9,596,300
733,500

733,500 สนง.ท่องเที่ ยวและ
กีฬาจังหวัดมุกดาหาร

2. ค่าจ้างเหมาจัดทากิจกรรมประเพณีแห่ดาววัดสองคอน
3. ค่าจ้างเหมาจัดทากิจกรรมขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดมุกดาหารสู่เมือง
ท่องเที่ยวลุ่มน้าโขง

782,200
1,000,000

782,200 อ.หว้านใหญ่
1,000,000 สนง.ท่องเที่ ยวและ
กีฬาจังหวัดมุกดาหาร

4. ค่าจ้างเหมาจัดทากิจกรรมเทศกาลอาหาร Battle Food of indochina (ไทยลาว-เวียดนาม)

1,757,000

1,757,000 สนง.ท่องเที่ ยวและ
กีฬาจังหวัดมุกดาหาร

5. ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมจุดเทียนขึน้ ภู (วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์) เชิดชู
มุกดาหาร

641,900

641,900 สนง.วัฒนธรรม
จังหวัดมุกดาหาร

2,270,200

2,270,200 สนง.วัฒนธรรม
จังหวัดมุกดาหาร

562,300

562,300 สนง.วัฒนธรรม
จังหวัดมุกดาหาร
1,707,900

6. ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพชุ มชนเพื่อยกระดับเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรม วิถีวัฒนธรรม-ลุ่มแม่น้าโขงมุกดาหาร
กิจกรรมย่อย จัดเก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิน่ /ทาคลิปวีดีโอประชาสัมพันธ์ และ
จัดทานิทรรศการผลงานชุ มชนคุณธรรมต้นแบบ
กิจกรรมย่อย พิธีเปิดงานเฉลิมฉลองเมืองมุกดาหาร ครบรอบ 250 ปี

1,707,900

7. ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมวิ่งมุกดาหารเพื่อการท่องเที่ยว

2,411,500

ผลผลิต:โครงการพัฒนาด้านเกษตร
10 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
กิจกรรม พัฒนาประสิทธิภาพข้าว

กิจกรรมย่อย ส่งเสริมการผลิตและน้าหมักชีวภาพ

55,496,400
3,500,000

425,300

-

1,117,800

กิจกรรมย่อยที่ 1 สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ โคก หนอง นา โมเดล มุกดาหาร
กิจกรรมย่อยที่ 2 จัดฝึกอบรมหลักสูตร ศาสตร์พระราชา สู่ โคก หนอง นา โมเดล

612,200
420,800

84,800

9,596,300

วงเงิน
ก่อหนี้ผูกพัน

เลขที่
ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
(PO)

54,749,400
9,266,200
3,296,700 สนง.เกษตรจังหวัด
มุกดาหาร

สัญญา/
ดาเนินการ
แล้วเสร็จ
(ระบุเดือน)

1,740,900

เบิกจ่าย
เบิกจ่าย
(บาท)

รายการโอนเปลี่ยนแปลง
ร้อยละ

1,271,500.00

คงเหลือ
(บาท)

เงินเหลือจ่าย

2,302,900.00

105,700.00

ขอโอน
เปลี่ยนแปลง
-

ส่งคืน
งบประมาณ

หมายเหตุ

พรบ.
โอนงบประมาณ

7,251,800.00
733,500.00

741,900
999,000

ธ.ค.-62
11-มี.ค.-63

741,900.00 100.00

-

529,600.00

11-มี.ค.-63

1,757,000.00

คืนงบประมาณ
กระทบการระบาดโรค
Covid

641,900.00

คืนงบประมาณ
กระทบการระบาดโรค
Covid

1,707,900.00

คืนงบประมาณ
กระทบการระบาดโรค
Covid

-

1,707,900.00

คืนงบประมาณ
กระทบการระบาดโรค
Covid

-

2,411,500.00

คืนงบประมาณ
กระทบการระบาดโรค
Covid

52,331,682.88
3,616,454.40

2,270,200.00

32,700.00

32,700.00

32,700.00

6,214,717.12
406,345.60

425,300 สถานีพัฒนาที่ดิน
มุกดาหาร
1,117,800 สนง.เกษตรจังหวั ด
มุกดาหาร
612,200
420,800

434,000.00

84,800

80,100.00

หน ้าที่ 3 จาก 8

แล้วเสร็จ
คืนงบประมาณ
กระทบการระบาดโรค
Covid

1,000,000.00

-

2,431,800

คืนงบประมาณ
กระทบการระบาดโรค
Covid

40,300.00

-

2,411,500 สนง.การท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด
มุกดาหาร

8,997,100
5,766,200
3,296,700

กิจกรรม โคก หนอง นา โมเดล มุกดาหาร

กิจกรรมย่อยที่ 3 การบริหารจัดการ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงาน

-

หน่วย
ดาเนินการ

178,200.00
-

4,700.00

4,425,943.70
1,068,200.00

-

6,685,750.00
4,175,200.00
3,296,700.00

0
คืนงบประมาณ
กระทบการระบาดโรค
Covid

425,300.00

คืนงบประมาณ
กระทบการระบาดโรค
Covid

420,800.00

คืนงบประมาณ
กระทบการระบาดโรค
Covid

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)
ที่

โครงการ/กิจกรรม

กิจกรรม พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผล

งบดาเนินงาน/
งบรายจ่ายอื่น

งบลงทุน

รวม

926,400

งบลงทุน โคก หนอง นา โมเดล
1. ค่าขุดลอกแหล่งน้าและขุดสระน้า โครงการโคกหนองนาโมเดล จานวน 7 แห่ง

350,000
658,000

กิจกรรมย่อยที่ 1 พฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer

149,800

658,000 สนง.เกษตรจังหวั ด
มุกดาหาร
149,800

กิจกรรมย่อยที่ 2 พัฒนาต่อยอด Young Smart Farmer มุกดาหาร ให้เป็น
ผู้ประกอบการด้านการเกษตร

471,100

471,100

37,100

37,100

12 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปศุสัตว์และประมง จังหวั ดมุกดาหาร
กิจกรรม เพิ่มศักยภาพการผลิตแปลงใหญ่โคเนื้อคุณภาพสูงตลอดห่วงโซ่การผลิต
กิจกรรมย่อยที่ 1 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทาอาหารสัตว์ TMR จานวน 4
รุ่น ๆ ละ 20 คน
กิจกรรมย่อยที่ 2 การฝึกอบรมเกษตร การจัดการเกษตรที่ดี GAP จานวน 100 คน
กิจกรรมย่อยที่ 3 การฝึกอบรมเชิ งปฏิบัติการการแปรรูปจากเนื้อโค 40 คน
กิจกรรม เพิ่มศักยภาพศูนย์ศิลปาชีพด้านการผลิตปศุสัตว์ ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร
1. เครื่องบดสับพร้อมเครื่องร่อนมันสาปะหลัง พร้อมเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่ต่า
กว่า 10 แรงม้า จานวน 1 เครื่อง
2. เครื่องเลื่อยเนื้อตัดกระดูก จานวน 2 เครื่อง
กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาปลากดแก้วคุณภาพสูง
3. ก่อสร้างโรงเพาะฟักพร้อมระบบเพาะพันธุ์ปลา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดมุกดาหาร ตาบลบางทรายใหญ่ อาเภอเมืองมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร จานวน 1 หลัง
4. งานถมดินปรับพื้นที่ก่อสร้างโรงเพาะฟักพร้อมระบบเพาะพันธุ์ปลา ศูนย์วิจัย
และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดมุกดาหาร ตาบลบางทรายใหญ่ อาเภอเมือง
มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ขนาดพื้นที่ 3,500 ตารางเมตร จานวน 1 แห่ง

-

1,750,000
1,400,000 สนง.เกษตรจังหวัด
มุกดาหาร
350,000 สนง.เกษตรจังหวัด
มุกดาหาร
658,000

11 โครงการส่งเสริมศักยภาพบุคลากร และผู้ประกอบการด้านการเกษตรของ
จังหวั ดมุกดาหาร
กิจกรรม สร้างพัฒนา Young Smart Farmer

กิจกรรมย่อยที่ 3 การบริหารจัดการ ติดตาม ให้คาแนะนา และประเมินผลการ
ดาเนินงาน

658,000

2,572,900
1,670,500

เลขที่
ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
(PO)

วงเงิน
ก่อหนี้ผูกพัน

926,400 ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตรฯ
1,750,000
1,400,000

2. ขุดลอกคลองไส้ไก่ โครงการโคกหนองนาโมเดล จานวน 7 แห่ง

หน่วย
ดาเนินการ

20,323,400
-

13,152,200
1,670,500 สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
มุกดาหาร

486,950

486,950

1,041,450

1,041,450

142,100
902,400

142,100
902,400 อ.ดงหลวง

480,000
355,200
9,744,100
2,800,700

581,300

480,000 สนง.สหกรณ์จังหวัด
มุกดาหาร
355,200 สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
มุกดาหาร
9,744,100
2,800,700 ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้าจืดฯ
581,300 ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้าจืดฯ

สัญญา/
ดาเนินการ
แล้วเสร็จ
(ระบุเดือน)

เบิกจ่าย
เบิกจ่าย
(บาท)

รายการโอนเปลี่ยนแปลง
ร้อยละ

คงเหลือ
(บาท)

792,000.00

102,000.00

1,215,900
972,720

1,155,177.20
911,997.20

60,722.80
60,722.80

243,180

243,180.00
-

-

-

-

ขอโอน
เปลี่ยนแปลง

เงินเหลือจ่าย

-

ส่งคืน
งบประมาณ
32,400.00

คืนงบประมาณ
กระทบการระบาดโรค
Covid

106,820.00

-

-

-

658,000.00

-

-

658,000.00

ยกเลิกทั้งโครงการ เนื่องจากติดปญหาสถานการณ์การระบาดโรคโควิด -19

-

-

149,800.00

คืนงบประมาณ
กระทบการระบาดโรค
Covid

471,100.00

คืนงบประมาณ
กระทบการระบาดโรค
Covid

37,100.00

คืนงบประมาณ
กระทบการระบาดโรค
Covid

19,591,091

20,563,636.00
83,691.00

2,944,964.00
1,586,809.00

913,009.00

258,691

325,280.00

161,670.00

809.00

60,000.00

981,450.00

1,041,450.00

683,465.00

142,100.00
72,935.00

142,100.00
146,000.00

1,329,550.00
1,183,550.00

480,000.00 100.00

-

แล้วเสร็จ

355,200.00 100.00

-

แล้วเสร็จ

9,288,000
2,431,400

9,288,000.00
2,431,400.00

-

581,300

581,300.00

-

หน ้าที่ 4 จาก 8

หมายเหตุ

534,100.00
427,280.00

-

756,400

พรบ.
โอนงบประมาณ

456,100.00
369,300.00

-

แล้วเสร็จ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)
ที่

โครงการ/กิจกรรม

งบดาเนินงาน/
งบรายจ่ายอื่น

งบลงทุน

รวม

หน่วย
ดาเนินการ

วงเงิน
ก่อหนี้ผูกพัน

เลขที่
ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
(PO)

สัญญา/
ดาเนินการ
แล้วเสร็จ
(ระบุเดือน)

เบิกจ่าย
เบิกจ่าย
(บาท)

รายการโอนเปลี่ยนแปลง
ร้อยละ

คงเหลือ
(บาท)

เงินเหลือจ่าย

5. ก่อสร้างบ่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด
มุกดาหาร ตาบลบางทรายใหญ่ อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ขนาด 50
ตารางเมตร พร้อมรางน้าและหลังคาคลุม จานวน 4 บ่อ

1,681,100

1,681,100 ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้าจืดฯ

1,681,100

1,681,100.00

-

-

6. ก่อสร้างบ่อดิน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดมุกดาหาร ตาบล
บางทรายใหญ่ อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ขนาด 400 ตารางเมตร
ผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก จานวน 4 บ่อ

2,943,300

2,943,300 ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้าจืดฯ

2,943,300

2,943,300.00

-

-

7. ระบบไฟฟ้าโรงเพาะฟักพร้อมระบบเพาะพันธุ์ปลา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดมุกดาหาร ตาบลบางทรายใหญ่ อาเภอเมืองมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร จานวน 1 ระบบ

453,900

453,900 ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้าจืดฯ

367,100

367,100.00

-

8. ติดตั้งระบบประปา งานก่อสร้างโรงเพาะฟักพร้อมระบบเพาะพันธุ์ปลา
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดมุกดาหาร ตาบลบางทรายใหญ่
อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร จานวน 1 ระบบ

1,283,800

1,283,800 ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้าจืดฯ

1,283,800

1,283,800.00

-

21,295,000

18,781,592.48

2,863,407.52

2,314,734.70

347,615.80

2,384.20

202.77

20,000,000

17,138,976.68

2,861,023.32

2,309,531.93

300,000 เรือนจาจังหวัด
มุกดาหาร
200,000 เรือนจาจังหวัด
มุกดาหาร

295,000

295,000.00

100

-

200,000

200,000.00

100

-

13 โครงการพัฒนาแหล่งน้าและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน เพื่อใช้ในการเกษตรและ
อุปโภค-บริโภค
1. ก่อสร้างอาคารรับน้าพร้อมขุดลอกห้วยปอพาน ตาบลโพนงาม อาเภอคาชะอี
จังหวัดมุกดาหาร กว้าง 4.00 เมตร สูง 2.50 เมตร ยาว 24.00 เมตร ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 เมตร จานวน 2 แถว พร้อมขุดลอกลาห้วยความยาว
500.00 เมตร

-

2. ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็กห้วยไผ่แดง ตาบลผึ่งแดด อาเภอเมือง
มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ขนาดกว้าง 2.00 เมตร สูง 1.75 เมตร จานวน 3
ช่อง พร้อมขุดลอก

22,173,000

22,173,000

350,000

350,000 โครงการ
ชลประทานมุกดาหาร

20,000,000

20,000,000 โครงการ
ชลประทานมุกดาหาร

3. ขุดบ่อน้าขนาดพื้นที่ 1 ไร่ เรือนจาชั่วคราวนาโสก ตาบลนาโสก อาเภอเมืองุมก
ดาหาร จังหวัดมุกดาหาร จานวน 2 บ่อ
4. ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 50.00 เมตร พร้อม
ซัมเมอร์ส ขนาด 1.5 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ภายในเรือนจาชั่วคราวนาโสก
ตาบลนาโสก อาเภอเมืองุมกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร จานวน 2 บ่อ

300,000

5. เสริมสร้างคันดินฝายสปริงเวย์ เรือนจาชั่วคราวนาโสก ตาบลนาโสก อาเภอ
เมืองุมกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ลึก 7.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร จานวน 1
แห่ง
6. ก่อสร้างถนน คสล. ภายในพื้นที่เรือนจาชั่วคราวนาโสก ตาบลนาโสก อาเภอ
เมืองุมกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 144.00 เมตร หนา
0.15 เมตร พื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 576 ตารางเมตร จานวน 1 สายทาง

200,000

200,000 เรือนจาจังหวัด
มุกดาหาร

200,000

200,000.00

100

-

300,000

300,000 เรือนจาจังหวัด
มุกดาหาร

300,000

300,000.00

100

-

7. ติดตั้งและขยายระบบไฟฟ้าแรงสูงพร้อมมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 200 A เรือนจา
ชั่วคราวนาโสก ตาบลนาโสก อาเภอเมืองุมกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร จานวน 1
ระบบ

523,000

523,000 เรือนจาจังหวัด
มุกดาหาร

8. ติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในเรือนจาชั่วคราวนาโสก ตาบลนาโสก อาเภอเมืองุมก
ดาหาร จังหวัดมุกดาหาร จานวน 1 ระบบ

300,000

300,000 เรือนจาจังหวัด
มุกดาหาร

300,000

9,500,000
9,500,000

9,500,000
9,500,000 แขวงทางหลวง
ชนบทมุกดาหาร

9,370,000
9,370,000

14 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกมาตรฐานการเกษตร
1. ปรับปรุงถนนสาย มห. 4012 แยก ทล. 2287 - บ้านสานแว้ ตาบลกกตูม
อาเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ
1.00 เมตร ระยะทาง 2 กิโลเมตร

200,000

-

หน ้าที่ 5 จาก 8

2พ.ค.-30 ก.ค.63

9,370,000.00
9,370,000.00

100

ส่งคืน
งบประมาณ

พรบ.
โอนงบประมาณ

หมายเหตุ

86,800.00

-

523,000.00

5,000.00
แล้วเสร็จ

แล้วเสร็จ

-

300,000.00

ขอโอน
เปลี่ยนแปลง

523,000.00

-

แล้วเสร็จ

0

130,000.00
130,000.00

แล้วเสร็จ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)
ที่

โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต:โครงการพัฒนาด้านสังคม
15 โครงการเพิ่มศักยภาพคนมุกดาหารให้ก้าวทันยุคไทยแลนด์ 4.0
กิจกรรม วิทยาลัย ฒ ผู้เฒ่า
กิจกรรม การเลี้ยงไก่ไข่เสริมไอโอดีนในโรงเรียนในโครงการเกษตรเพื่ออาหาร
กลางวันในพระราชดาริ
กิจกรรมย่อยที่ 1 การฝึกอบรมการเลี้ยงไก่ไข่ให้แก่นักเรียน จานวน 14 โรงเรียน ๆ
ละ 20 คน รวม 280 คน
กิจกรรมย่อยที่ 2 การฝึกอบรมบุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ที่
รับผิดชอบการเลี้ยงไก่ไข่
กิจกรรมย่อยที่ 3 จัดค่าพันธุ์ไก่ไข่ + อาหารไก่ไข่+ วัสดุอุปกรณ์
งบลงทุน กิจกรรมการเลี้ยงไก่ไข่ 14 โรงเรียน ๆ ละ 100 ตัว
1. ก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ ตาบลดงเย็น อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
จานวน 1 หลัง
2. ก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ ตาบลดงมอน อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
จานวน 1 หลัง
3. ก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ ตาบลโนนยาง อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
จานวน 2 หลัง
4. ก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ ตาบลกกแดง อาเภอนิคมคาสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
จานวน 2 หลัง
5. ก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ ตาบลบ้านบาก อาเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร
จานวน 1 หลัง
6. ก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ ตาบลป่าไร่ อาเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร จานวน
1 หลัง
7. ก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ ตาบลหว้านใหญ่ อาเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
จานวน 2 หลัง
8. ก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ ตาบลดงหลวง อาเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
จานวน 1 หลัง
9. ก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ ตาบลพังแดง อาเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
จานวน 1 หลัง
10. ก่อสร้างโรงแรือนเลี้ยงไก่ ตาบลหนองเอี่ยน อาเภอคาชะอี จังหวัดมุกดาหาร
จานวน 1 หลัง
11. ก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ ตาบลบ้านเหล่า อาเภอคาชะอี จังหวัดมุกดาหาร
จานวน 1 หลัง
16 โครงการส่งเสริม พัฒนาทักษะอาชีพและยกระดับฝีมือแรงงาน
กิจกรรม พัฒนาเมืองสมุนไพรจังหวัดมุกดาหาร

งบดาเนินงาน/
งบรายจ่ายอื่น

งบลงทุน

12,613,300
2,703,100
1,562,940

33,713,900
1,521,800

1,140,160

1,521,800

131,600
29,760

กิจกรรมย่อย ฝึกอบรมหลักสูตรผู้ข่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง

879,600

กิจกรรมย่อย ค่าจ้างเหมาจัดทาบูทบ้านแสดงสินค้าสมุนไพร Shop Outlet
1. เครื่องผสมสมุนไพรแบบลูกเต๋า ขนาด 100 กิโลกรัม สแตนเลส 304
โรงพยาบาลนิคมคาสร้อย ตาบลนิคมคาสร้อย อาเภอนิคมคาสร้อย จังหวัด
มุกดาหาร จานวน 1 เครื่อง

105,000

46,327,200
4,224,900
1,562,940 วิทยาลัยชุมชน
มุกดาหาร
2,661,960 สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
มุกดาหาร
131,600

วงเงิน
ก่อหนี้ผูกพัน

เลขที่
ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
(PO)

สัญญา/
ดาเนินการ
แล้วเสร็จ
(ระบุเดือน)

เบิกจ่าย
เบิกจ่าย
(บาท)

1,977,822

28,042,061.48
2,255,293.64
26,500.00

687,302

รายการโอนเปลี่ยนแปลง
ร้อยละ

คงเหลือ
(บาท)

เงินเหลือจ่าย

7,546,958.52
172,126.36

2,076,578.00
401,478.00

938,273.64

172,126.36

170,198.00

131,560.00

40.00

29,760

978,800

984,600
984,600

รวม

หน่วย
ดาเนินการ

-

-

ส่งคืน
งบประมาณ
2,773,400.00
1,592,700.00
1,562,940.00

พรบ.
โอนงบประมาณ

หมายเหตุ

7,069,500.00

29,760.00

29,760.00

1,521,800
108,700

978,800
1,521,800
108,700

687,302
1,290,520
92,180

806,713.64
1,290,520.00
92,180.00

108,700

108,700

92,180

92,180.00

-

16,520.00

แล้วเสร็จ

217,400

217,400

184,360

184,360.00

-

33,040.00

แล้วเสร็จ

217,400

217,400

184,360

184,360.00

-

33,040.00

108,700

108,700

92,180

92,180.00

-

16,520.00

108,700

108,700

92,180

92,180.00

-

16,520.00

217,400

217,400

184,360

184,360.00

-

33,040.00

แล้วเสร็จ

108,700

108,700

92,180

92,180.00

-

16,520.00

แล้วเสร็จ

108,700

108,700

92,180

92,180.00

-

16,520.00

แล้วเสร็จ

108,700

108,700

92,180

92,180.00

-

16,520.00

แล้วเสร็จ

108,700

108,700

92,180

92,180.00

-

16,520.00

แล้วเสร็จ

24,177,000

24,075,000.00

32,192,100

102,000

33,176,700
984,600 สนง.สาธารณสุข
จังหวัดมุกดาหาร
879,600

105,000
102,000

172,086.36
-

ขอโอน
เปลี่ยนแปลง

1,086,600.00
984,600.00

170,198.00
231,280.00
16,520.00

1,675,100.00

-

102,000
102,000

หน ้าที่ 6 จาก 8

102,000.00

102,000.00
-

3,000.00
-

770,700.00

6,553,900.00

770,700.00

108,900.00 คืนงบประมาณ
กระทบการระบาดโรค
Covid
แล้วเสร็จ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)
ที่

โครงการ/กิจกรรม

งบดาเนินงาน/
งบรายจ่ายอื่น

2. เครื่องผสมสมุนไพรเปียก ขนาด 100 ลิตร โรงพยาบาลนิคมคาสร้อย ตาบล
นิคมคาสร้อย อาเภอนิคมคาสร้อย จังหวัดมุกดาหาร จานวน 1 เครื่อง
3. เครื่องปั้ นเม็ดยาสมุนไพรลูกกลอน ขนาดเม็ดยา 2-13 มิลลิเมตร กาลังการ
ผลิตไม่น้อยกว่า 50 กิโลกรัมต่อชั่วโมง โรงพยาบาลนิคมคาสร้อย ตาบลนิคมคา
สร้อย อาเภอนิคมคาสร้อย จังหวัดมุกดาหาร จานวน 1 เครื่อง

งบลงทุน

รวม

หน่วย
ดาเนินการ

เลขที่
ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
(PO)

วงเงิน
ก่อหนี้ผูกพัน

สัญญา/
ดาเนินการ
แล้วเสร็จ
(ระบุเดือน)

เบิกจ่าย
เบิกจ่าย
(บาท)

รายการโอนเปลี่ยนแปลง
ร้อยละ

คงเหลือ
(บาท)

230,000

230,000

180,000

180,000.00

-

50,000.00

500,000

500,000

433,000

433,000.00

-

67,000.00

4. เครื่องสกัดสารสาคัญ CO2 Supercritical Fluid extraction สเตนเลส เกรด
304 ผนังหนา 12 มิลลิเมตร พร้อมฝาปิด ขนาดบรรจุ 10 Kg โรงพยาบาลนิคมคา
สร้อย ตาบลนิคมคาสร้อย อาเภอนิคมคาสร้อย จังหวัดมุกดาหาร จานวน 1 เครื่อง

8,000,000

8,000,000

7,990,000

7,990,000.00

-

10,000.00

5. เครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอย (Spray Dryer) สามารถระเหยน้าได้ 100 ลิตรต่อ
ชั่วโมง ที่ 350 องศาเซลเซียส โรงพยาบาลนิคมคาสร้อย ตาบลนิคมคาสร้อย
อาเภอนิคมคาสร้อย จังหวัดมุกดาหาร จานวน 1 เครื่อง

13,000,000

13,000,000

12,900,000

12,900,000.00

-

100,000.00

6. เครื่องร่อนผงยาสแตนเลส เกรด 304 เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 60
เซนติเมตร โรงพยาบาลนิคมคาสร้อย ตาบลนิคมคาสร้อย อาเภอนิคมคาสร้อย
จังหวัดมุกดาหาร จานวน 1 เครื่อง

390,000

390,000

200,000

200,000.00

-

190,000.00

7. เครื่องบรรจุยาลงซองแบบต่อเนื่อง ปริมาตรในการบรรจุ 5-60 มิลลิเมตรต่อ
ซอง ความเร็วในการบรรจุ 30-100 ซองต่อนาที โรงพยาบาลนิคมคาสร้อย ตาบล
นิคมคาสร้อย อาเภอนิคมคาสร้อย จังหวัดมุกดาหาร จานวน 1 เครื่อง

810,000

810,000

340,000

340,000.00

-

470,000.00

8. เครื่องติดสติ๊กเกอร์บนขวดยา ติดขนาดสติ๊กเกอร์ตั้งแต่ 10 มิลลิเมตร
โรงพยาบาลนิคมคาสร้อย ตาบลนิคมคาสร้อย อาเภอนิคมคาสร้อย จังหวัด
มุกดาหาร จานวน 1 เครื่อง

615,100

615,100

435,000

435,000.00

-

180,100.00

9. เครื่องบรรจุแผงยาแคปซูล แบบ 3 แผง ความเร็วในการผลิต ไม่น้อยกว่า
60-70 แผงต่อนาที โรงพยาบาลนิคมคาสร้อย ตาบลนิคมคาสร้อย อาเภอนิคมคา
สร้อย จังหวัดมุกดาหาร จานวน 1 เครื่อง

1,600,000

1,600,000

995,000

995,000.00

-

605,000.00

10. ปรับปรุงอาคารแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพร โรงพยาบาลนิคมคาสร้อย ตาบลนิคม
คาสร้อย อาเภอนิคมคาสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ขนาดกว้าง 8.20 เมตร ยาว
20.00 เมตร พื้นที่ใช้สอยรวม 164 ตารางเมตร จานวน 1 หลัง

500,000

500,000

500,000

500,000.00

-

11. ก่อสร้างโรงเรือนเพาะปลูกสมุนไพรคุณภาพสูงระบบปิด โรงพยาบาลนิคมคา
สร้อย ตาบลนิคมคาสร้อย อาเภอนิคมคาสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ขนาดพื้นที่
กว้าง 30.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร ขนาดอาคาร กว้าง 16.00 เมตร ยาว 20.00
เมตร พื้นที่ใช้ สอยรวม 262.7 ตารางเมตร จานวน 1 หลัง

6,445,000

6,445,000

17 ค่าใช้จ่ายบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
1. ค่าใช้ จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
18 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรม ส่งเสริมความรู้สร้างภูมิคุ้มกันอุบัติเหตุทางถนนและภูมิคุ้มกันด้านความ
ปลอดภัยในการดาเนินชี วิตแก่ชุมชนจังหวัดมุกดาหาร
19 โครงการพัฒนาระบบการให้บริการด้านสุขภาพภาครัฐที่มีคุณภาพและทั่วถึง
กิจกรรม สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปริธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
จังหวัดมุกดาหาร

8,000,000
8,000,000
515,600
515,600

-

410,000
410,000

-

ผลผลิต:โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ
20 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการจังหวั ดมุกดาหาร
กิจกรรม เสริมสร้างและพัฒนาต้นแบบด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
จังหวัดมุกดาหาร

3,675,500
3,099,700
1,894,000

-

-

ส่งคืน
งบประมาณ

-

410,000
410,000 สนง.สาธารณสุข
จังหวัดมุกดาหาร

-

-

หน ้าที่ 7 จาก 8

1,711,767.84
1,711,767.84
-

-

6,445,000.00 พรบ.

6,288,232.16
6,288,232.16
-

-

-

-

-

-

-

-

-

หมายเหตุ

พรบ.
โอนงบประมาณ

-

8,000,000
8,000,000 สนง.จังหวัดมุกดาหาร
515,600
515,600 สนง.ปภ.จ.มห.

3,675,500
3,099,700
1,894,000 สนง.สาธารณสุข
จังหวัดมุกดาหาร

ขอโอน
เปลี่ยนแปลง

เงินเหลือจ่าย

-

515,600.00
515,600.00 พรบ.

410,000.00
410,000.00

-

-

-

-

คืนงบประมาณ
กระทบการระบาดโรค
Covid
3,675,500.00
3,099,700.00
1,894,000.00

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)
ที่

โครงการ/กิจกรรม

งบดาเนินงาน/
งบรายจ่ายอื่น

กิจกรรม การรณรงค์และสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย ในหมู่บ้าน/ชุ มชน
สถานศึกษาและสถานประกอบการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
จังหวัดมุกดาหาร

929,700

กิจกรรม พัฒนาเครือข่ายศักยภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน

276,000

21 โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความมั่นคงชายแดนจังหวั ดมุกดาหาร
กิจกรรม ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
รวม

งบลงทุน

รวม

หน่วย
ดาเนินการ

เลขที่
ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
(PO)

วงเงิน
ก่อหนี้ผูกพัน

สัญญา/
ดาเนินการ
แล้วเสร็จ
(ระบุเดือน)

เบิกจ่าย
เบิกจ่าย
(บาท)

รายการโอนเปลี่ยนแปลง
ร้อยละ

คงเหลือ
(บาท)

ขอโอน
เปลี่ยนแปลง

เงินเหลือจ่าย

ส่งคืน
งบประมาณ

พรบ.
โอนงบประมาณ

929,700 ที่ ทาการปกครอง
จังหวัดมุกดาหาร

929,700.00

276,000 สนง.พัฒนาชุ มชน
จังหวัดมุกดาหาร
575,800
575,800
575,800
575,800 ที่ ทาการปกครอง
จังหวัดมุกดาหาร
43,878,600 149,059,000 183,193,500

276,000.00
-

-

-

-

-

-

132,588,183

หน ้าที่ 8 จาก 8

120,400,434.36

65.72

52,048,065.64

14,857,981.70

-

24,456,950.00

575,800.00
575,800.00
10,745,000.00

หมายเหตุ

