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ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 
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รวมงบประมาณทั้งหมด งบด าเนินงาน งบอุดหนุน 

88.75  74.66  
99.02 

รายการ งบตามแผน งบที่ไดร้บัโอน เบกิจา่ย คงเหลอื รอ้ยละ 
รวมงบด าเนินงานทัง้หมด (รวมนอกแผน) 942,800.00 942,800.00 703,855.29 238,944.71 74.66 

รวมงบเงนิอดุหนุนทัง้หมด 1,293,100.00   1,293,100.00   1,280,492.00     12,608.00   99.02  

รวมงบประมาณทัง้หมด 2,235,900.00 2,235,900.00 1,984,347.29 251,552.71 88.75 



แผนงาน/กิจกรรม งบประมาณที่ได้รับโอน ผลการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ 

1. อบรมส่งเสริมการจัดตั้งสหกรณ์             10,000.00       4,500.00            45.00  
2. พัฒนาและส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสู่ดีเด่น              4,200.00       4,200.00          100.00  
3. พัฒนาเกษตรครบวงจรในพ้ืนที่มีศักยภาพ             22,100.00     22,100.00          100.00  
4. คณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกร             22,600.00     22,600.00          100.00  
5. จัดตั้งสหกรณ์ชุมชน             30,100.00              -                  -    
6. พัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรกรปราดเปรื่อง             19,600.00     19,600.00          100.00  
7. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ             80,000.00     80,000.00          100.00  
8. เวทีชาวบ้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืช             10,000.00     10,000.00          100.00  
9. ส่งเสริมสหกรณ์ตาม พรด.สมเด็จพระเทพฯ           112,300.00   111,700.00            99.47  

10. ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง             58,800.00     54,440.00            92.59  
รวมทั้งหมด           369,700.00   329,140.00            89.03  
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จัดตั้งสหกรณ์,  75.00  

สู่ดีเด่น,  100.00  

พัฒนาเกษตรครบวงจร,  100.00  

คณะกรรมการกลาง,  31.24  สหกรณ์ชุมชน,  -    

ปราดเปรื่อง,  100.00  

พรด.,  100.00  
อนุรักษ์พืช,  86.86  

พรด.พระเทพ,  99.47  
เศรษฐกิจพอเพียง,  92.59  

ผลการเบิกจ่าย งบประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา 



แผนงาน/กิจกรรม งบประมาณที่ได้รับโอน ผลการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ 
1. การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ           977,000.00     964,392.00         98.71  
2. ส่งเสริมสหกรณ์ตาม พรด.สมเด็จพระเทพฯ           256,100.00     256,100.00        100.00  

3. ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง             60,000.00       60,000.00        100.00  

รวมท้ังหมด         1,293,100.00   1,280,492.00         99.02  
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ผลการเบิกจ่ายงบอุดหนุน แยกตามแผนงาน/กิจกรรม 

พระราชด าร ิ พระราชด าริ สมเด็จพระเทพฯ เศรษฐกิจพอเพียง 



ตัวชี้วัด  1. จัดตั้งสหกรณ์ 2 แห่ง 
ช่ือกจิกรรม/โครงการ การจดัตัง้สหกรณ์ 

ให้ค าแนะน าจดัตั้งสหกรณ์ 

อบรมให้ความรู้พืน้ฐานด้านสหกรณ์ 

จดัตั้งสหกรณ์ 

1 

3 

2 

ผู้รับชอบ นายอาทร ขัยยันต์ 

กจิกรรม/งบประมาณ  
เป้าหมาย ผลงาน 

จ านวน % จ านวน % 

ตวัช้ีวดั 1 (แห่ง) 2 100 2 100 

งบประมาณ (บาท) 17,000                                                                                     100 6,800 40.00 
ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ 

ยงัไม่ด าเนินการ 

100 100100
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ตัวชี้วัด 1 งบประมาณ

 ผน  ร อยละ ผล  ร อยละ 

ตัวช้ีวัดต้อง
สอดคล้องกับ
ตัวช้ีวัดฝั่งขวามือ 
งบประมาณมา
จากทะเบียนคุม
งบประมาณ
เบิกจ่าย 

ขัน้ตอน/ กระบวนการ 

การปฏบิตังิานเ 

 

แผนภมิูแสดงขอ้มูลรอ้ยละตวัช้ีวดัและการเบกิจา่ยงบประมาณ 

ปัญหาและอุปสรรค   
     ผู ท่ีมีความสนใจจัดตั้งสหกรณ์ ไม่มีอุดมการณ์สหกรณ์  ต่มีความต องการเพื่อผลประโยชน์
ด านอื่น เช่น รับเงินสนับสนุนจากภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยง จึงยังไม่สามารถจัดตั้งได  



ตัวชี้วัด  1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการ
ด าเนินงาน 1 แห่ง 

ช่ือกจิกรรม/โครงการ พฒันาและสง่เสรมิสหกรณ์/กลุม่เกษตรกรสูด่ีเด่น 

ประชุมคดัเลอืกระดบัจงัหวดั 

ส่งเสริม แนะน าเป้าหมายสู่การประกวด 

ส่งเข้าประกวดระดบัภาค 

1 

3 

2 

ผู้รับชอบ นายอาทร ขัยยันต์ 

กจิกรรม/งบประมาณ  
เป้าหมาย ผลงาน 

จ านวน % จ านวน % 

ตวัช้ีวดั 1 (แห่ง) 1 100 1 100 

งบประมาณ (บาท) 9,100                                                                                     100 6,580 72.31 
ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ 

ยงัไม่ด าเนินการ 

100 100100

72.31
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ตัวชี้วัด 1 งบประมาณ

 ผน  ร อยละ ผล  ร อยละ 

ตัวช้ีวัดต้อง
สอดคล้องกับ
ตัวช้ีวัดฝั่งขวามือ 
งบประมาณมา
จากทะเบียนคุม
งบประมาณ
เบิกจ่าย 

ขัน้ตอน/ กระบวนการ 

การปฏบิตังิานเ 

 

แผนภมิูแสดงขอ้มูลรอ้ยละตวัช้ีวดัและการเบกิจา่ยงบประมาณ 

ปัญหาและอุปสรรค   
     เอกสารในการส่งประกวดมีปริมาณมากท าให สหกรณ์ ละกลุ่มเกษตรกรจัดท าเอกสารส่งไม่
ทัน 

ประชุมวเิคราะห์ปัญหา 

ประชุมพฒันาการบริหารจดัการ 

สหกรณ์ผ่านมาตรฐานเพิม่ขึน้ 1 แห่ง 

1 
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2 



1. ตัวชี้วัด  1. ถ่ายทอดความรู  ก่เกษตรกร/ประชาชนในพื้นที่พัฒนาการเกษตร
ครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ 1 ครั้ง 

ช่ือกจิกรรม/โครงการ พฒันาเกษตรครบวงจรทนพื้นที่มีศกัยภาพ 

ประสานกบัส านักงาน กษ. 

จดัท าข้อมูลพืน้ฐาน 

ถ่ายทอดความรู้แก่เป้าหมาย 

1 

3 

2 

ผู้รับชอบ นายอุดม บุญสรวง 

กจิกรรม/งบประมาณ  
เป้าหมาย ผลงาน 

จ านวน % จ านวน % 

ตวัช้ีวดั 1 (แห่ง) 1 100 1 100 

งบประมาณ (บาท) 30,400                                                                                    100 21,550 70.89 
ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ 

ยงัไม่ด าเนินการ 

100 100100

70.89
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ตัวชี้วัด 1 งบประมาณ

 ผน  ร อยละ ผล  ร อยละ 

ตัวช้ีวัดต้อง
สอดคล้องกับ
ตัวช้ีวัดฝั่งขวามือ 
งบประมาณมา
จากทะเบียนคุม
งบประมาณ
เบิกจ่าย 

ขัน้ตอน/ กระบวนการ 

การปฏบิตังิานเ 

 

แผนภมิูแสดงขอ้มูลรอ้ยละตวัช้ีวดัและการเบกิจา่ยงบประมาณ 

ปัญหาและอุปสรรค   
     เป้าหมายการด าเนินงานขึ้นอยู่กับการคัดเลือกของส านักงานเกษตร ละสหกรณ์จังหวัด
สระ ก ว  

แนะน าส่งเสริมตามหลกัสหกรณ์ 

ตดิตรมการด าเนินงานตามแผน 

1 

2 



1. ตัวชี้วัด  1. มีคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรเข าร่วมโครงการ ร อยละ 80 
ช่ือกจิกรรม/โครงการ คณะกรรมการกลางกลุม่เกษตรกร 

ประชุมคณะกรรมการกลางฯ อ าเภอ 

ประชุมคณะกรรมการกลางฯ จงัหวดั 

รายงานผลรายไตรมาส 

1 

3 

2 

ผู้รับชอบ นายอุดม บุญสรวง 

กจิกรรม/งบประมาณ  
เป้าหมาย ผลงาน 

จ านวน % จ านวน % 

ตวัช้ีวดั 1 (%) 80 100 80.55 80.55 

งบประมาณ (บาท) 32,000                                                                                    100 32,000 100 
ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ 

ยงัไม่ด าเนินการ 

100 100

80.55
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ตัวชี้วัด 1 งบประมาณ

 ผน  ร อยละ ผล  ร อยละ 

ตัวช้ีวัดต้อง
สอดคล้องกับ
ตัวช้ีวัดฝั่งขวามือ 
งบประมาณมา
จากทะเบียนคุม
งบประมาณ
เบิกจ่าย 

ขัน้ตอน/ กระบวนการ 

การปฏบิตังิานเ 

 

แผนภมิูแสดงขอ้มูลรอ้ยละตวัช้ีวดัและการเบกิจา่ยงบประมาณ 

ปัญหาและอุปสรรค   
     คณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับอ าเภอ  ละ ระดับจังหวัด มีบทบาทในหลาย
หน่วยงานเช่น เป็นก านัน ผู ใหญ่บ าน อสม. ท าให มีประชุมหลายท่ี ไม่สามารถเข าประชุมร่วมได 
ทุกครั้ง 



ตัวช้ีวัด 
1. กลุ่มชุมชน/กลุ่มเตรียมการสหกรณ์ได รับการส่งเสริม ละสนับสนุนการด าเนินงาน 1  ห่ง 

ช่ือกจิกรรม/โครงการ การจดัต ัง้สหกรณ์ชมุชน 

แต่งตั้งคณะท างานเตรียมการสร้างองค์อร 

คดัเลอืกกลุ่มชุมชน/กลุ่มเตรียมการ 

จดัท าโครงสร้างองค์กร 

1 

3 

2 

ผู้รับชอบ นายอาทร ชัยยันต์ 

กจิกรรม/งบประมาณ  
เป้าหมาย ผลงาน 

จ านวน % จ านวน % 

ตวัช้ีวดั 1 (แห่ง) 1 100 0 0 

งบประมาณ (บาท) 46,100                                                                                    100 3,535.30 7.67 
ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ 

ยงัไม่ด าเนินการ 

100 100

0
9.28
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ตัวชี้วัด 1 งบประมาณ

 ผน  ร อยละ ผล  ร อยละ 

ตัวช้ีวัดต้อง
สอดคล้องกับ
ตัวช้ีวัดฝั่งขวามือ 
งบประมาณมา
จากทะเบียนคุม
งบประมาณ
เบิกจ่าย 

ขัน้ตอน/ กระบวนการ 

การปฏบิตังิานเ 

 

แผนภมิูแสดงขอ้มูลรอ้ยละตวัช้ีวดัและการเบกิจา่ยงบประมาณ 

ปัญหาและอุปสรรค   
     -ไม่มี- 

ให้ความรู้หลกัการสหกรณ์ 

ส่งเสริมการด าเนินกจิกรรมเพือ่ชุมชน 

4 

5 

ตดิตามประเมินผล 6 



ตัวช้ีวัด 1. สมาชิกสหกรณ์ท่ีเข าร่วมโครงการมีรายได ไม่ต่ ากว่า 180,000 บาท/ครัวเรือน/ปี 20 
ราย 

ช่ือกจิกรรม/โครงการ พฒันาเกษตรกรปราดเปรื่อง 

คดัเลอืกเป้าหมายที่ 1 

คดัเลอืกเป้าหมายที่ 2 

ร่วมกบัสหกรณ์ส ารวจข้อมูลพืน้ฐาน 

1 

3 

2 

ผู้รับชอบ นายอาทร ชัยยันต์ 

กจิกรรม/งบประมาณ  
เป้าหมาย ผลงาน 

จ านวน % จ านวน % 

ตวัช้ีวดั 1 (ราย) 20 100 20 100 

งบประมาณ (บาท) 26,900                                                                                   100 26,822 99.71 
ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ 

ยงัไม่ด าเนินการ 

100 100100 99.71
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ตัวชี้วัด 1 งบประมาณ

 ผน  ร อยละ ผล  ร อยละ 

ตัวช้ีวัดต้อง
สอดคล้องกับ
ตัวช้ีวัดฝั่งขวามือ 
งบประมาณมา
จากทะเบียนคุม
งบประมาณ
เบิกจ่าย 

ขัน้ตอน/ กระบวนการ 

การปฏบิตังิานเ 

 

แผนภมิูแสดงขอ้มูลรอ้ยละตวัช้ีวดัและการเบกิจา่ยงบประมาณ 

ปัญหาและอุปสรรค   
     -ไม่มี- 

อบรมสมาชิกเป้าหมายกิจกรรมที่ 1 

อบรมสมาชิกเป้าหมายกิจกรรมที่ 2 

4 

5 

ตดิตามประเมินผล 6 



1. ตัวช้ีวัด 1. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นท่ีโครงการมีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น ร อยละ 5 
ช่ือกจิกรรม/โครงการ พฒันาอนัเน่ืองมาจากพระราฃด าร ิ

แนะน าส่งเสริมสหกรณ์ 

จดัเวทีชาวบ้าน 

เบิกจ่ายเงนิอุดหนุน 

1 

3 

2 

ผู้รับชอบ นายอุดม บุญสรวง 

กจิกรรม/งบประมาณ  
เป้าหมาย ผลงาน 

จ านวน % จ านวน % 

ตวัช้ีวดั 1 (แห่ง) 8 100 8 100 

งบประมาณ (บาท) 1,070,200                                                                                 100 1,054,003 98.49 
ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ 

ยงัไม่ด าเนินการ 

100 100100 98.49
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ตัวชี้วัด 1 งบประมาณ

 ผน  ร อยละ ผล  ร อยละ 

ตัวช้ีวัดต้อง
สอดคล้องกับ
ตัวช้ีวัดฝั่งขวามือ 
งบประมาณมา
จากทะเบียนคุม
งบประมาณ
เบิกจ่าย 

ขัน้ตอน/ กระบวนการ 

การปฏบิตังิานเ 

 

แผนภมิูแสดงขอ้มูลรอ้ยละตวัช้ีวดัและการเบกิจา่ยงบประมาณ 

ปัญหาและอุปสรรค   
     -ไม่มี- 

แนะน า ตดิตามการใช้เงนิอุดหนุน 4 



ตัวช้ีวัด  1. ส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน 11  ห่ง 
            2. ควบคุมการใช จ่ายงบประมาณตามงบรายจ่าย ละกิจกรรมหลัก ละเบิกจ่ายให 
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด ร อยละ 97 

ช่ือกจิกรรม/โครงการ ส่งเสริมสหกรณ์ตามพระราชด าริฯ 
สมเด็จพระเทพฯ  

แนะน าส่งเสริมกจิกรรมสหกรณ์นักเรียน 

จดัท าโครงการทัศนะศึกษา 

เบิกจ่ายเงนิอุดหนุน 

1 

3 

2 

ผู้รับชอบ นายตฤณ วงคส์ุรินทร ์

กจิกรรม/งบประมาณ  
เป้าหมาย ผลงาน 

จ านวน % จ านวน % 

ตวัช้ีวดั 1 (แห่ง) 11 100 8 100 

งบประมาณ (บาท) 417,900                                                                                 100 416,765.87 99.73 
ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ 

ยงัไม่ด าเนินการ 

100 100100 99.73
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ตัวชี้วัด 1 งบประมาณ

 ผน  ร อยละ ผล  ร อยละ 

ตัวช้ีวัดต้อง
สอดคล้องกับ
ตัวช้ีวัดฝั่งขวามือ 
งบประมาณมา
จากทะเบียนคุม
งบประมาณ
เบิกจ่าย 

ขัน้ตอน/ กระบวนการ 

การปฏบิตังิานเ 

 

แผนภมิูแสดงขอ้มูลรอ้ยละตวัช้ีวดัและการเบกิจา่ยงบประมาณ 

ปัญหาและอุปสรรค   
     -ไม่มี- 

แนะน า ตดิตามการใช้เงนิอุดหนุน 1 



ตัวช้ีวัด  1.สหกรณ์ ละกลุ่มเกษตรกรในพื้นท่ีโครงการมีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น 
2. ควบคุมการใช จ่ายงบประมาณตามงบรายจ่าย ละกิจกรรมหลัก ละเบิกจ่ายให เป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีก าหนด ร อยละ 97 

ช่ือกจิกรรม/โครงการ ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

แนะน าส่งเสริมเศรษฐกจิพอเพยีง 

ประชุมแลกเปลีย่นประสบการณ์ 

อบรมให้ความรู้กรรมการ/ฝ่ายจดัการ 

1 

3 

2 

ผู้รับชอบ นายตฤณ วงคส์ุรินทร ์

กจิกรรม/งบประมาณ  
เป้าหมาย ผลงาน 

จ านวน % จ านวน % 

ตวัช้ีวดั 1 (แห่ง) 2 100 2 100 

งบประมาณ (บาท) 123,400                                                                                 100 117,670.30 95.36 
ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ 

ยงัไม่ด าเนินการ 

100 100100 95.36
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ตัวชี้วัด 1 งบประมาณ

 ผน  ร อยละ ผล  ร อยละ 

ตัวช้ีวัดต้อง
สอดคล้องกับ
ตัวช้ีวัดฝั่งขวามือ 
งบประมาณมา
จากทะเบียนคุม
งบประมาณ
เบิกจ่าย 

ขัน้ตอน/ กระบวนการ 

การปฏบิตังิานเ 

 

แผนภมิูแสดงขอ้มูลรอ้ยละตวัช้ีวดัและการเบกิจา่ยงบประมาณ 

ปัญหาและอุปสรรค   
     -ไม่มี- 

สนับสนุนเงนิอุดหนุนด าเนินกจิกรรม 4 



ตัวช้ีวัด  1.สหกรณ์ ละกลุ่มเกษตรกรได รับการส่งเสริม ละสนับสนุนการดด าเนินงาน 12  ห่ง 
2. ควบคุมการใช จ่ายงบประมาณตามงบรายจ่าย ละกิจกรรมหลัก ละเบิกจ่ายให เป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีก าหนด ร อยละ 97 

ช่ือกจิกรรม/โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ/์กลุ่ม
เกษตรกรสู่ความเข้มแข็ง 

ประชุมช้ีแจงแนวทางส่งเสริม 

ประชุมตดิตามและประเมินผล 

ส่งเสริมสหกรณ์ให้มีคะแนน ร้อยละ 70 

1 

3 

2 

ผู้รับชอบ นายตฤณ วงคส์ุรินทร ์

กจิกรรม/งบประมาณ  
เป้าหมาย ผลงาน 

จ านวน % จ านวน % 

ตวัช้ีวดั 1 (แห่ง) 12 100 12 100 

งบประมาณ (บาท) 79,600                                                                                100 16,495 20.72 
ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ 

ยงัไม่ด าเนินการ 

100 100100

20.72
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ตัวชี้วัด 1 งบประมาณ

 ผน  ร อยละ ผล  ร อยละ 

ตัวช้ีวัดต้อง
สอดคล้องกับ
ตัวช้ีวัดฝั่งขวามือ 
งบประมาณมา
จากทะเบียนคุม
งบประมาณ
เบิกจ่าย 

ขัน้ตอน/ กระบวนการ 

การปฏบิตังิานเ 

 

แผนภมิูแสดงขอ้มูลรอ้ยละตวัช้ีวดัและการเบกิจา่ยงบประมาณ 

ปัญหาและอุปสรรค   
     -ไม่มี- 

ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรให้มีคะแนน    
ร้อยละ60 

4 



ตัวช้ีวัด  1.สหกรณ์ ละกลุ่มเกษตรกรได รับการส่งเสริม ละสนับสนุนการดด าเนินงาน 12  ห่ง 
2. ควบคุมการใช จ่ายงบประมาณตามงบรายจ่าย ละกิจกรรมหลัก ละเบิกจ่ายให เป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีก าหนด ร อยละ 97 

ช่ือกจิกรรม/โครงการ การจัดที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์ 

ประสานเร่งรัดการออกหนังสืออนุญาต 1 

3 

2 

ผู้รับชอบ นายอาทร ชัยยันต์ 

กจิกรรม/งบประมาณ  
เป้าหมาย ผลงาน 

จ านวน % จ านวน % 

ตวัช้ีวดั 1 (แห่ง) 2 100 2 100 

งบประมาณ (บาท) 7,200                                                                                100 4,400 61.11 
ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ 

ยงัไม่ด าเนินการ 

ตัวช้ีวัดต้อง
สอดคล้องกับ
ตัวช้ีวัดฝั่งขวามือ 
งบประมาณมา
จากทะเบียนคุม
งบประมาณ
เบิกจ่าย 

ขัน้ตอน/ กระบวนการ 

การปฏบิตังิานเ 

 

แผนภมิูแสดงขอ้มูลรอ้ยละตวัช้ีวดัและการเบกิจา่ยงบประมาณ 

ปัญหาและอุปสรรค   
     -ไม่มี- 

4 
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ตัวช้ีวัด  1.ประชุมเชิงปฏิบัติการ จ านวน 1 รุ่นๆ ละ 30 คน  
2. ควบคุมการใช จ่ายงบประมาณตามงบรายจ่าย ละกิจกรรมหลัก ละเบิกจ่ายให เป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีก าหนด ร อยละ 97 

ช่ือกจิกรรม/โครงการกิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 

จัดเวที/ประชุมเชิงปฏิบัติการ 1 

3 

2 

ผู้รับชอบ นายอาทร ชัยยันต์ 

กจิกรรม/งบประมาณ  
เป้าหมาย ผลงาน 

จ านวน % จ านวน % 

ตวัช้ีวดั 1 (รุ่น) 1 100 1 100 

งบประมาณ (บาท) 16,600                                                                           100 15,195.30 91.54 
ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ 

ยงัไม่ด าเนินการ 

ตัวช้ีวัดต้อง
สอดคล้องกับ
ตัวช้ีวัดฝั่งขวามือ 
งบประมาณมา
จากทะเบียนคุม
งบประมาณ
เบิกจ่าย 

ขัน้ตอน/ กระบวนการ 

การปฏบิตังิานเ 

 

แผนภมิูแสดงขอ้มูลรอ้ยละตวัช้ีวดัและการเบกิจา่ยงบประมาณ 

ปัญหาและอุปสรรค   
     -ไม่มี- 

4 
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