
หน่วยล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

2.1 ตาม พ.ร.บ. 2.2 จัดสรรจริง 2.3 งบประจ า 2.4 งบลงทุน รายการ ก่อหนี ้ เบิกจ่าย รายการ ก่อหนี ้ เบิกจ่าย รายการ ก่อหนี ้ เบิกจ่าย รายการ ก่อหนี ้ เบิกจ่าย รายการ ก่อหนี ้ เบิกจ่าย 31 พค 15 มิย 30 มิย 15 กค 31 กค รายการ วงเงนิ

รวมทัง้สิน้

 1.1 ประชมุชีแ้จงโครงการ ฯ ตอ่

กลุม่เป้าหมายทัง้ในจงัหวดัและกลุม่จงัหวดัฯ
1.29190 1.29190

 1.2 ประชมุเชิงปฎิบตัิการให้แก่บคุลากร

ของสหกรณ์รวมถึงเจ้าหน้าทีส่หกรณ์จงัหวดั
0.01915 0.01915 22 พ.ค. ยืมเงิน 0.01915

 1.3 ศกึษาดงูานด้านการผลติและการตลาด

ข้าวอินทรีย์
0.90520 0.90520

 1.4 ประชมุชีแ้จงเครือข่ายระดบัจงัหวดั 0.01530 0.01530 ยืมเงิน 0.01530

 1.5 สนับสนนุเงินลงทนุพร้อมอปุกรณ์ขนาด

 80 ตนั พร้อมอปุกรณ์การตลาด

        1.5.1 โรงสี 78.15740 78.15740

เสนอ

ราคา

(เน่ืองจา

กมี

ประชา

วจิารณ์)

ขึน้

ประกาศ

จริง

        1.5.2 รัว้ 3.00 3.00
ลงนาม

ใน

สญัญา

1.94

         1.5.3 รถตกั 4.00 4.00
ลงนาม

ใน

สญัญา

1.87

         1.5.4 ลานตาก 1.60 1.60
ลงนาม

ใน

สญัญา

0.79

         1.5.5 โกดงั 6.00 6.00
ลงนาม

ใน

สญัญา

4.499

แบบรายงานที่ 1

3.4 รอบ 4 
(15 ก.ค. 2560)

3.5 รอบ 5 
(31 ก.ค. 2560)

3.1 รอบ 1 
(31 พ.ค. 2560)

แบบรายงานสรุปผลการก่อหนีผู้กพันและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (กลุ่มจังหวัด)

แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ  

1.กลุ่มจังหวัด
2.งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (ลบ.) 3.2 รอบ 2 

(15 มิ.ย. 2560)

 โครงการเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติและสร้างมลูคา่เพ่ิมข้าวหอมมะลอิินทรีย์ของกลุม่จงัหวดั (สร้างความแข้งแข็งข้าวหอมมะลอิินทรีย์ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 2 เพ่ือพฒันาเครือข่ายผู้ผลติข้าวอินทรีย์ในกลุม่จงัหวดัฯ)

หน่วยงานส านักงานสหกรณ์จงัหวดันครพนม

3.3 รอบ 3 
(30 มิ.ย. 2560)

3.การก่อหนีผู้กพันและการเบิกจ่ายงบลงทุน (ลบ.) 4.ผลการเบิกจ่ายในภาพรวม (ลบ.)
(งบประจ า+งบลงทุน)

5.ยกเลิกโครงการ (ลบ)
(ไม่ก่อหนีผู้กพัน)



หน่วยล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

2.1 ตาม พ.ร.บ. 2.2 จัดสรรจริง 2.3 งบประจ า 2.4 งบลงทุน รายการ ก่อหนี ้ เบิกจ่าย รายการ ก่อหนี ้ เบิกจ่าย รายการ ก่อหนี ้ เบิกจ่าย รายการ ก่อหนี ้ เบิกจ่าย รายการ ก่อหนี ้ เบิกจ่าย 31 พค 15 มิย 30 มิย 15 กค 31 กค รายการ วงเงนิ

3.4 รอบ 4 
(15 ก.ค. 2560)

3.5 รอบ 5 
(31 ก.ค. 2560)

3.1 รอบ 1 
(31 พ.ค. 2560)

แบบรายงานสรุปผลการก่อหนีผู้กพันและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (กลุ่มจังหวัด)

แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ  

1.กลุ่มจังหวัด
2.งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (ลบ.) 3.2 รอบ 2 

(15 มิ.ย. 2560)
3.3 รอบ 3 

(30 มิ.ย. 2560)

3.การก่อหนีผู้กพันและการเบิกจ่ายงบลงทุน (ลบ.) 4.ผลการเบิกจ่ายในภาพรวม (ลบ.)
(งบประจ า+งบลงทุน)

5.ยกเลิกโครงการ (ลบ)
(ไม่ก่อหนีผู้กพัน)

         1.5.6 เคร่ืองอบลดความชืน้ 14.904 14.904

เสนอ

ราคา

(เน่ืองจา

กมี

ประชา

วจิารณ์)

ขึน้

ประกาศ

จริง

         1.5.7 คา่จ้างเหมาตรวจรับรอง

มาตรฐานโรงสข้ีาวอินทรีย์
0.75000 0.75000

ลงนาม

ใน

สญัญา

0.75

ช่ือผู้ประสานงาน  นางสติาทิยพ์   ไตรย์ราชน์     .เบอร์โทรศพัท์ส านักงาน     042511228     เบอร์มือถือ   0880582318     อีเมล์   cpd_nakhonphanom@cpd.go.th

ช่ือผู้ประสานงาน  นางปาริชาติ   ธัมมา         เบอร์โทรศพัท์ส านักงาน     042511228     เบอร์มือถือ   0846831919     อีเมล์   cpd_nakhonphanom@cpd.go.th


