
วงเงิน สถานะโครงการ ระยะเวลาเร่ิมต้น - ส้ินสุด
หลังโอน เบิกจ่าย  ร้อยละ คงเหลือ (๓)  ร้อยละ  ร้อยละ ด าเนินงาน/สัญญา

เปล่ียนแปลง ( 2 )  เบิกจ่าย (๑)-(๒)-(๔) = (๓)  คงเหลือ  เหลือจ่าย

1.1 กิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ค่าใช้สอย

- จ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีผู้ช่วยสัตวแพทย์ 1 คน x 15,000 บาท x 11 เดือน 165,000.00       165,000.00      24,480.00          14.84    48,960.00           29.67    91,560.00     55.49      

 ข้อตกลง  เลขท่ี  นฐ 0008/111/2563

  ลงวัท่ี  31  มีนาคม  2563   จ านวน

เงิน  73,440  บาท  ค่าจ้างเดือนละ 

12,240  บาท  จ านวน  6  เดือน  

ต้ังแต่เดือนเมษายน - กันยายน  2563

เดือนเมษายน - กันยายน 2563

- จ้างเหมาจัดท าสปอตโฆษณาสร้างจิตส านึกความรับผิดชอบการเล้ียงสุนัขและ
แมวและเปิดสปอร์ตผ่านเคเบ้ิลทีวี 450,000.00       450,000.00      450,000.00    100.00    

- ค่ายา Xyiazine Hydrochioride ยา Tiletamine Zolazepam เข้มข้น ยาอะ
โทรปิน ยาห้ามเลือด Tranexamic acid ชนิดฉีด 350,000.00       350,000.00      349,920.00         99.98    80.00 0.02      แล้วเสร็จ เดือนมิถุนายน 2563

- ค่าไหมละลายเบอร์ 2-0, 1-0,0 และไหมไม่ละลาย ส าหรับเย็บผิวหนัง 130,000.00       130,000.00      130,000.00         100.00  - -       แล้วเสร็จ เดือนมิถุนายน 2563
- ค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies) 150,000.00       150,000.00      150,000.00         100.00  - -       แล้วเสร็จ เดือนมิถุนายน 2563

กิจกรรมท่ี 1.1 รวม 1,245,000.00     1,245,000.00 654,400.00 52.56 49,040.00 3.94 541,560.00 43.50
1.2 กิจกรรมกินอ่ิม นอนหลับ ผ่าตัดท าหมัน
ค่าใช้สอย

- ค่าจ้างเหมาจัดท าห้องผ่าตัดท าหมันแบบถอดประกอบเคล่ือนท่ี ชุด 8 ชุด 160,000.00       160,000.00 160,000.00         100.00  ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้าง  แก้ไขสเปคใหม่ เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2563
- ค่าจ้างเหมาจัดท ากรงสุนัขแบบถอดประกอบเคล่ือนท่ี จ านวน 10 ชุด 200,000.00       200,000.00 200,000.00         100.00  ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้าง  แก้ไขสเปคใหม่ เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2563

- ค่าจ้างเหมาท าสต๊ิกเกอร์ประชาสัมพันธ์ติดห้องผ่าตัดท าหมัน 100,000.00       100,000.00 100,000.00         100.00  
 รอจัดท ากรงสุนัขและท าห้องผ่าตัดท าหมัน

เสร็จก่อนแล้วจะด าเนินการ
เดือนสิงหาคม - กันยายน 2563

ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ วัสดุเวชภัณฑ์ ส าหรับออกหน่วยผ่าตัด 
 จ านวน 50 คร้ังๆ ละ 9,000 บาท 450,000.00       450,000.00      450,000.00         100.00  ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้าง  รอแก้ไขเอกสาร เดือนกรกฎคม-สิงหาคม 2563

- จัดซ้ือชุดสักเบอร์หูสุนัขและแมว จ านวน 8 ชุด 32,000.00         32,000.00       32,000.00           100.00  ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้าง  รอแก้ไขเอกสาร เดือนกรกฎคม-สิงหาคม 2563
- จัดซ้ืออาหารสัตว์ส าหรับสุนัขและแมว หลังการผ่าตัดท าหมัน 100,000.00       100,000.00      100,000.00         100.00  ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้าง  รอแก้ไขเอกสาร เดือนกรกฎคม-สิงหาคม 2563
- ค่าชุดอุปกรณ์ผ่าตัดท าหมัน จ านวน 10 ชุด 150,000.00       150,000.00      150,000.00         100.00  ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้าง  รอแก้ไขเอกสาร เดือนกรกฎคม-สิงหาคม 2563

กิจกรรมท่ี 1.2 รวม 1,192,000.00     1,192,000.00 - - 1,192,000.00 100.00 - -
 รวม 2,437,000.00   2,437,000.00 - 654,400.00 26.85 1,241,040.00 50.92 541,560.00 22.22

งบประมาณรวมท้ังส้ิน
1. งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร รวมท้ังส้ิน 2,437,000.00 บาท     ร้อยละ
2. เบิกจ่ายแล้ว 654,400.00 บาท     ร้อยละ 26.85       ลงช่ือ นางสาวสายหยุด  ผิวทองอ่อน ผู้รายงาน
3. คงเหลือระหว่างด าเนินการ 1,241,040.00 บาท     ร้อยละ 50.92       ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล
4. เงินเหลือจ่าย (ส่งคืนจังหวัด) 541,560.00 บาท     ร้อยละ 22.22       วันท่ี

โทร. 086-7555684

หมายเหตุ

แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563 ของจังหวัดนครปฐม
หน่วยงานรับผิดชอบ     ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม

ข้อมูล  ณ วันท่ี   23  เดือน มิถุนายน   พ.ศ.  2563

ท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม วงเงินจัดสรร 
แหล่งของเงิน ( 1 ) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

งบด าเนินงาน งบลงทุน  เหลือจ่าย (๔)  (อธิบายเป็นรายกิจกรรมโดยสังเขป)

1. โครงการสุนัขจรจัด  ปลอดโรค  คนปลอดภัย งบประมาณ 2,437,000 บาท : ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม

คืนเงิน

ค่าวัสดุ




