
ร้อยละ

งบด ำเนินงำน
งบลงทุน

(ส่ิงก่อสร้ำง)
งบประมำณรวม

(บำท)
ลงนำมสัญญำ เงินเหลือจ่ำย

ควำมก้ำวหน้ำ

** ผลผลิต:โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรค้ำ กำรลงทุน เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน     2,011,500                -         2,011,500        2,011,500
1 โครงกำรพัฒนำศักยภำพแรงงำนและผู้ประกอบกำรด้วย Digital Technology 4.0 411,500      -              411,500        411,500          #
1.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการด้วยมาตรฐานฝีมือแรงงาน

แห่งชาติ
สนง.พัฒนาฝีมือแรงงาน
เลย

163,300 -               163,300 -                                -   163,300 ตามแผนเร่ิม เม.ย.
 64

0.00%

1.2   กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแรงงานเพ่ือปรับเปล่ียนทักษะ (Re-skill) รองรับการ
เปล่ียนแปลงเทคโนโลยีของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ

สนง.พัฒนาฝีมือแรงงาน
เลย

248,200 -               248,200 -                          54,700 193,500 ** ขอให้ขยับแผน
เข้ามาหน่อย**

22.04%

2 โครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้ประกอบกำร SMEs จังหวัดเลย สู่ Thailand 4.0 800,000 0 800,000 800,000          #
2.1 กิจกรรมพัฒนากลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนโดยตราสัญลักษณ์มาตรฐานจังหวัดเลย 

( LOEI The Best)
สนง.พาณิชย์จังหวัดเลย 800,000 -               800,000 -                          38,300 761,700  - อบรม 40 ราย 

เร่ิมด าเนินการได้
เลย
 - จัดมหกรรม JJ 
Mall

4.79%

3 โครงกำรสนับสนุนเทคโนโลยี นวัตกรรม กำรผลิตเชิงสร้ำงสรรค์ 800,000 0 800,000 800,000          #
3.1 กิจกรรมการพัฒนาโรงเรือนต้นแบบและรูปแบบการเพาะเล้ียงด้วงมะพร้าวด้วยวิถี

เกษตรและอาหารปลอดภัย เพ่ือยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์จากด้วงมะพร้าวแบบครบ
วงจร สู่สินค้ามาตรฐานส าหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เล้ียงด้วงมะพร้าว อ าเภอนาด้วง 
จังหวัดเลย

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เลย/ส านักงานเกษตร
จังหวัดเลย/ส านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดเลย

800,000 -               800,000 -                          33,024 766,976  - ประชุมช้ีแจงกลุ่ม
 - เสนอขอเปล่ียน
ประเภทงบรายจ่าย
- อบรมจัดได้เลย

4.13%

** ผลผลิต:โครงกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรเกษตร เพ่ือเพ่ิมมูลค่ำสินค้ำเกษตร     2,976,000    60,489,900     63,465,900       63,465,900
4 โครงกำรส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำเกษตรปลอดภัยสู่มำตรฐำนอินทรีย์อย่ำงเป็นระบบ 

(Green economy)
700,000 489,900 1,189,900 1,189,900       #

4.1 กิจกรรมปลูกผักอินทรีย์ในโรงเรือน อ าเภอท่าล่ี จังหวัดเลย ท่ีท าการปกครอง
อ าเภอท่าล่ี

-              489,900 489,900 489,900                  -           489,900 0 ด าเนินการแล้วเสร็จ 100.00%

4.2 กิจกรรมส่งเสริมการปลูกพืชอาหารปลอดภัยสู่มาตรฐานอินทรีย์ ส านักงานเกษตร
จังหวัดเลย

700,000 -               700,000 -                        207,900 492,100 29.70%

5 โครงกำรพัฒนำปรับปรุงโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเพ่ือกำรเกษตร -             60,000,000   60,000,000    60,000,000      #
5.1   กิจกรรมระบบส่งน้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านฟากเลย ต าบลแก่งศรีภูมิ อ าเภอภูหลวง

 จังหวัดเลย
โครงการชลประทานเลย -              10,000,000 10,000,000           9,364,644 635,356   3,665,542.32 5,699,102 ด าเนินการเอง

E-bid บางส่วน
คาดว่าจะลงนาม 

ก.พ. 64

36.66%

5.2   กิจกรรมระบบส่งน้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านแก่งศรีภูมิ ต าบลแก่งศรีภูมิ อ าเภอภู
หลวง

โครงการชลประทานเลย -              10,000,000 10,000,000           7,365,280 2,634,720   3,238,750.52 4,126,529 ด าเนินการเอง
E-bid บางส่วน

คาดว่าจะลงนาม 
ก.พ. 64

32.39%

หมำยเหตุ

สรุปแผนงำน/โครงกำรแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของจังหวัด ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2564 (จังหวัดเลย)

ท่ี ประเด็นยุทธศำสตร์/โครงกำร/กิจกรรม หน่วยด ำเนินกำร

งบประมำณรำยจ่ำย  (บำท) ก่อหน้ีผูกพัน/PO
เบิกจ่ำย
(บำท)

คงเหลือ
(บำท)

ข้อมูล ณ วันท่ี 1 เมษำยน 2564
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5.3   กิจกรรมระบบส่งน้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านอุ่มมะนาว ต าบลหนองคัน อ าเภอภู
หลวง จังหวัดเลย

โครงการชลประทานเลย -              10,000,000 10,000,000           9,543,894 456,106   3,051,370.46 6,492,524 ด าเนินการเอง
E-bid บางส่วน

คาดว่าจะลงนาม 
ก.พ. 64

30.51%

5.4   กิจกรรมระบบส่งน้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านปากปวน 2 ต าบลปากปวน อ าเภอ
วังสะพุง จังหวัดเลย

โครงการชลประทานเลย -              10,000,000 10,000,000           9,421,891 578,109   4,254,644.34 5,167,247 ด าเนินการเอง
E-bid บางส่วน

คาดว่าจะลงนาม 
ก.พ. 64

42.55%

5.5   กิจกรรมระบบส่งน้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านห้วยหอม ต าบลหนองคัน อ าเภอภูหลวง
 จังหวัดเลย

โครงการชลประทานเลย -              10,000,000 10,000,000           9,465,960 534,040   3,837,347.65 5,628,612 ด าเนินการเอง
E-bid บางส่วน

คาดว่าจะลงนาม 
ก.พ. 64

38.37%

5.6   กิจกรรมระบบส่งน้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านหนองเขียด ต าบลภูหอ อ าเภอภูหลวง 
จังหวัดเลย

โครงการชลประทานเลย -              10,000,000 10,000,000           9,538,248 461,752   4,145,091.15 5,393,157 ด าเนินการเอง
E-bid บางส่วน

คาดว่าจะลงนาม 
ก.พ. 64

41.45%

6 โครงกำรส่งเสริมกำรผลิต กำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมและกำรตลำดสินค้ำเกษตร 2,276,000    -              2,276,000      2,276,000       #
6.1   กิจกรรมการพัฒนาขีดความสามารถของวิสาหกิจชุมชนเพ่ือแข่งขันสู่มาตรฐานสากล ส านักงานเกษตร

จังหวัดเลย
1,200,900 -               1,200,900                        -           114,000 1,086,900 9.49% 9.49%

6.2   กิจกรรมเทคโนโลยีการจัดการแมลงหว่ีขาวและโรครากเน่า-โคนเน่าของคริสต์มาส ศูนย์วิจัยพืชสวนเลย 245,100 -               245,100                          -           108,191 136,909 44.14%
6.3   กิจกรรมงานมหกรรมของดีท่ีท่าล่ี ส่งเสริมช่องทางการตลาดและจ าหน่ายสินค้า OTOP

 และสินค้าชุมชนเมืองชายแดน
ท่ีท าการปกครอง
อ าเภอท่าล่ี/สนง.เกษตร
 จ.เลย

830,000 -               830,000                          -                   -   830,000 จัดงานมหกรรม 
พ.ค. 64

0.00%

** ผลผลิต:โครงกำรส่งเสริมกำรท่องเท่ียวและบริกำร เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน   12,817,900    30,000,000     42,817,900       42,817,900
7 โครงกำรพัฒนำและปรับปรุงโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกเพ่ือ

ส่งเสริมกำรท่องเท่ียว
-             30,000,000   30,000,000    30,000,000      #

7.1   กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 21 
ตอนควบคุม 0603 ตอน หนองบง – ภูสวรรค์ ระหว่าง กม. 392+000 – กม. 
392+874 ต าบลเส้ียว อ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ระยะทาง 0.874 กิโลเมตร

แขวงทางหลวงเลยท่ี 2 -              15,000,000 15,000,000          14,995,000             5,000                 -   15,000,000 0.00%

7.2   ยกระดับมาตรฐานและเพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2115 ตอน
ควบคุม 0102 ตอน โคกใหญ่ – ปากห้วย ระหว่าง กม. 27+450 – กม. 28+450 
ต าบลโคกใหญ่ อ าเภอท่าล่ี จังหวัดเลย ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร

แขวงทางหลวงเลยท่ี 2 -              15,000,000 15,000,000          14,970,000            30,000                 -   15,000,000 0.00%

8 โครงกำรพัฒนำและปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียวให้ได้มำตรฐำน 1,700,000    -              1,700,000      1,700,000       #
8.1   กิจกรรมยกระดับแหล่งท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติและเชิงเกษตรในพ้ืนท่ีต าบลน้ าหมาน

,เส้ียว,กกทอง,ชัยพฤกษ์และน้ าสวย อ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ท่ีท าการปกครองอ าเภอ
เมืองเลย

1,000,000 -               1,000,000                        -             25,000 975,000 2.50%

8.2   กิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวกลุ่มไม้ดอกไม้ประดับบ้านหนองบง ต าบลหนองบัว 
อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย

ท่ีท าการปกครอง
อ าเภอภูเรือ

700,000 -               700,000                          -                   -   700,000 0.00%



ร้อยละ

งบด ำเนินงำน
งบลงทุน

(ส่ิงก่อสร้ำง)
งบประมำณรวม

(บำท)
ลงนำมสัญญำ เงินเหลือจ่ำย

ควำมก้ำวหน้ำ
หมำยเหตุท่ี ประเด็นยุทธศำสตร์/โครงกำร/กิจกรรม หน่วยด ำเนินกำร

งบประมำณรำยจ่ำย  (บำท) ก่อหน้ีผูกพัน/PO
เบิกจ่ำย
(บำท)

คงเหลือ
(บำท)

9 โครงกำรส่งเสริมกำรตลำดและกำรประชำสัมพันธ์ด้ำนกำรท่องเท่ียว 6,330,000    -              6,330,000      6,330,000       #
9.1   กิจกรรมโฆษณาและประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวจังหวัดเลย ส านักงานจังหวัดเลย 1,630,000 1,630,000                  -           115,000 1,515,000 7.06%
9.2   กิจกรรมสายน้ า สายลม เมืองปากชม มหัศจรรย์แห่งชีวิต ท่ีท าการปกครอง

อ าเภอปากชม
2,000,000 -               2,000,000                  -         1,110,000 2,000,000 55.50% 55.50%

9.3   กิจกรรมภูเรือเมืองแห่งดอกไม้งาม ท่ีท าการปกครอง
อ าเภอภูเรือ

1,500,000 -               1,500,000                  -           886,710 613,290 ด าเนินการแล้ว อยู่
ระหว่างเบิกจ่าย

59.11%

9.4   จัดงานเทศกาลหุ่นฟาง จังหวัดเลย ท่ีท าการปกครองอ าเภอ
เมืองเลย

1,200,000 -               1,200,000                  -         1,001,000 199,000 83.42%

10 โครงกำรอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และส่ิงแวดล้อมเพ่ือส่งเสริมกำรท่องเท่ียว 4,787,900    -              4,787,900      4,787,900       #
10.1 กิจกรรมจัดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ท่ีท าการปกครอง

อ าเภอด่านซ้าย
1,200,000 -               1,200,000                        -                   -   1,200,000 0.00%

10.2 กิจกรรมจัดงานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ท่ีท าการปกครอง
อ าเภอด่านซ้าย

340,000 -               340,000                          -                   -   340,000 0.00%

10.3 กิจกรรมจัดงานและส่งเสริมประเพณีแห่ต้นดอกไม้วัดศรีโพธ์ิชัย ต าบลแสงภา อ าเภอ
นาแห้ว จังหวัดเลย

ท่ีท าการปกครอง
อ าเภอนาแห้ว

900,000 -               900,000                          -             80,000 820,000 8.89%

10.4 กิจกรรมงานประเพณีแห่ต้นดอกไม้ ต าบลอาฮี-น้ าทูน อ าเภอท่าล่ี จังหวัดเลย ท่ีท าการปกครอง
อ าเภอท่าล่ี

260,000 -               260,000                          -                   -   260,000 จัดงาน เม.ย. 64
ตามห้วงฤดูกาล

0.00%

10.5 กิจกรรมโต้ลมหนาว ชมค้างคาว ภูคร่าวสวย อ าเภอนาด้วง จังหวัดเลย ท่ีท าการปกครอง
อ าเภอนาด้วง

87,900 -               87,900                            -             87,900 0 ด าเนินการแล้วเสร็จ 100.00%

10.6 กิจกรรมหน่ึงร้อยสิบสองปี วิถีเชียงคาน ผ่านศาสตร์พระราชา ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม ท่ีท าการปกครองอ าเภอ
เชียงคาน

2,000,000 -               2,000,000                        -                   -   2,000,000 0.00%

** ผลผลิต:โครงกำรยกระดับคุณภำพชีวิตเพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งให้สังคม   14,871,800    72,384,000     87,255,800       87,255,800
11 โครงกำรพัฒนำและปรับปรุงโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเพ่ือยกระดับคุณภำพชีวิต -             69,800,000   69,800,000    69,800,000      #
11.1 กิจกรรมซ่อมผิวทาง สาย ลย.3019 แยก ทางหลวงหมายเลข 201 – บ้านท่าสะอาด 

อ าเภอนาด้วง จังหวัดเลย ระยะทาง 2.500 กิโลเมตร
แขวงทางหลวงชนบท
เลย

-              9,950,000 9,950,000             9,940,000            10,000                 -   9,940,000 ลงนามแล้ว 0.00%

11.2 กิจกรรมปรับปรุงและซ่อมแซมถนน สาย ลย.4020 แยกทางหลวงหมายเลข 2108 – 
บ้านห้วยผักกูด อ าเภอปากชม จังหวัดเลย ระยะทาง 2.075 กิโลเมตร

แขวงทางหลวงชนบท
เลย

-              9,850,000 9,850,000             9,848,000             2,000                 -   9,848,000 ลงนามแล้ว 0.00%

11.3 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2473
 ตอน ควบคุม 0100 ตอน หนองอีเก้ง - โนนสว่าง ระหว่าง กม. 1+600 - กม. 2+600
 ต าบลหนองคัน อ าเภอภูหลวง จังหวัดเลย ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร

แขวงทางหลวงเลยท่ี 1 -              15,000,000 15,000,000          14,995,000             5,000                 -   15,000,000 ประกาศจัดซ้ือจัด
คาดว่าจะลงนาม 

31 มี.ค. 64

0.00%

11.4 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2400
 ตอน ควบคุม 0100 ตอน หนองหิน - เอราวัณ ระหว่าง กม. 0+170 - กม. 1+180 
ต าบลหนองหิน อ าเภอหนองหิน จังหวัดเลย ระยะทาง 1.010 กิโลเมตร

แขวงทางหลวงเลยท่ี 1 -              15,000,000 15,000,000          14,994,700             5,300                 -   15,000,000 ประกาศจัดซ้ือจัด
คาดว่าจะลงนาม 

31 มี.ค. 64

0.00%

11.5 กิจกรรมอ านวยความปลอดภัยและปรับปรุงแก้ไขบริเวณเส่ียงอันตราย สาย ลย.2002 
แยกทางหลวงหมายเลข 21 – บ้านนาซ าแซง อ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ระยะทาง 
1.000 กิโลเมตร

แขวงทางหลวงชนบท
เลย

-              20,000,000 20,000,000          19,680,000          320,000                 -   19,680,000 ลงนามแล้ว 0.00%

12 โครงกำรเสริมสร้ำงสังคมและพัฒนำคุณภำพชีวิตจังหวัดเลย 4,871,800    2,584,000     7,455,800      7,455,800       #



ร้อยละ

งบด ำเนินงำน
งบลงทุน

(ส่ิงก่อสร้ำง)
งบประมำณรวม

(บำท)
ลงนำมสัญญำ เงินเหลือจ่ำย

ควำมก้ำวหน้ำ
หมำยเหตุท่ี ประเด็นยุทธศำสตร์/โครงกำร/กิจกรรม หน่วยด ำเนินกำร

งบประมำณรำยจ่ำย  (บำท) ก่อหน้ีผูกพัน/PO
เบิกจ่ำย
(บำท)

คงเหลือ
(บำท)

12.1 กิจกรรมการพัฒนาชนบทเชิงพ้ืนท่ีประยุกต์ตามแนวพระราชด าริ (เศรษฐกิจพอเพียง) 
ขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริในพ้ืนท่ีจังหวัดเลย

ส านักงานจังหวัดเลย/
ส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง

3,500,000 -               3,500,000                        -           474,450 3,025,550 13.56% 13.56%

12.2 กิจกรรมแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนท่ีอันเน่ืองมาจาก
ภัยพิบัติ คูก าหนดทิศทางช้างป่า บ้านวังมนและบ้านน้ าคู่ ต าบลภูหอ อ าเภอภูหลวง 
จังหวัดเลย ระยะทาง 3.500 กิโลเมตร

ท่ีท าการปกครอง
อ าเภอภูหลวง

-              2,184,000 2,184,000                        -                   -   2,184,000 แจ้งยกเลิก คก. 
เน่ืองจากพ้ืนท่ี
ไม่ได้รับอนุญาต

0.00%

12.3 กิจกรรมอนุรักษ์ภูมิปัญญาผ้าทอพ้ืนเมืองเทิดพระเกียรติบ้านหมากแข้ง หมู่ท่ี 4 ต าบล
กกสะทอน อ าเภอด่านซ้าย

ท่ีท าการปกครอง
อ าเภอด่านซ้าย

465,000 -               465,000                          -           165,100 299,900 35.51%

12.4 กิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เน่ืองมาจากพระราชด าริฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต าบลนาดอกค า อ าเภอนาด้วง
 จังหวัดเลย

ท่ีท าการปกครอง
อ าเภอนาด้วง

92,200 400,000 492,200         400,000                  -                   -   492,200 ก่อหน้ีแล้ว 0.00%

12.5 กิจกรรมเสริมสร้างนวัตกรรมการจัดท ากายอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการจากภูมิปัญญา
ชาวบ้านตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเลย

สนง.พัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย์
จังหวัดเลย

814,600 -               814,600                          -           758,675 55,925 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

93.13%

13 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนจังหวัดแบบูรณำกำร ส ำนักงำนจังหวัดเลย 10,000,000  -              10,000,000    -              -              3,592,619     6,407,381       35.93% #
** ผลผลิต:โครงกำรเสริมสร้ำงควำมม่ันคง ควำมปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชำชน     3,860,200                -         3,860,200        3,860,200
14 โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 1,440,300    -              1,440,300      1,440,300       #
14.1 กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัดเลย  

ปี 2564
สนง.สาธารณสุข
จังหวัดเลย

1,000,000 -               1,000,000                        -           114,160 885,840 คาดว่าจะแล้วเสร็จ
 ส.ค. 64

11.42%

14.2 กิจกรรมอบรมและปฏิบัติการด้านการข่าวเฝ้าระวังยาเสพติด ศอ.ปส.จ.เลย 440,300 -               440,300                          -           440,300 0 100.00%
15 โครงกำรเสริมสร้ำงควำมร่วมมือด้ำนควำมม่ันคงกับประเทศเพ่ือนบ้ำน 900,000      -              900,000        900,000          #
15.1 กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยชายแดนระหว่าง

จังหวัดเลยกับแขวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว และจังหวัดเลยกับแขวงไชยะบูลี สปป.ลาว
ส านักงานจังหวัดเลย 900,000 -               900,000                          -                   -   900,000  - ประสาน สปป.

ลาว หาวิธีประชุม
ออนไลน์ แทนช่วง 
โควิด

0.00%

16 โครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพและภูมิคุ้มกันของคนและชุมชน 1,519,900    -              1,519,900      1,519,900       #
16.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพชุมชน และสร้างจิตส านึกในการป้องกันอุบัติภัยในพ้ืนท่ี

ชุมชน/หมู่บ้าน
ท่ีท าการปกครอง
จังหวัดเลย

1,000,000 -               1,000,000                        -         1,000,000 0 ด าเนินการแล้วเสร็จ 100.00%

16.2 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน และกองก าลังประจ าถ่ิน ใน
การรักษาความสงบเรียบร้อยและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด หมู่บ้าน/ชุมชน

ท่ีท าการปกครอง
จังหวัดเลย

519,900 -               519,900                          -           519,900 0 ด าเนินการแล้วเสร็จ 100.00%

รวมงบประมำณ 16 โครงกำร 45  กิจกรรม   36,537,400   162,873,900    199,411,300       5,677,383    33,609,576     165,801,724
16.85%



เร่ิมต้นสัญญำ ส้ินสุดสัญญำ
ม.ค.-64 ก.พ.-64 มี.ค.-64 เม.ย.-64 พ.ค.-64 มิ.ย.-64 ก.ค.-64 ส.ค.-64 ก.ย.-64 ต.ค.-64 พ.ย.-64 ธ.ค.-64

54,700

38,300

33,024

489,900

21,400 130,500 56,000

3,665,542.32 0.00 1,628,712.32 1,795,000.00 241,830.00

3,238,750.52 0.00 1,425,620.52 1,565,000.00 248,130.00

ลงนำมสัญญำ เบิกจ่ำยรำยเดือน (บำท)



เร่ิมต้นสัญญำ ส้ินสุดสัญญำ
ม.ค.-64 ก.พ.-64 มี.ค.-64 เม.ย.-64 พ.ค.-64 มิ.ย.-64 ก.ค.-64 ส.ค.-64 ก.ย.-64 ต.ค.-64 พ.ย.-64 ธ.ค.-64

ลงนำมสัญญำ เบิกจ่ำยรำยเดือน (บำท)

3,051,370.46 0.00 721,914.64 2,106,654.00 222,801.82

4,254,644.34 0.00 1,112,037.94 2,633,418.00 509,188.40

3,837,347.65 0.00 1,459,807.65 518,360.00 1,859,180.00

4,144,091.15 1,000.00 1,422,713.15 298,070.00 2,423,308.00 1,000

69,300 44,700

98,191 10,000

25,000



เร่ิมต้นสัญญำ ส้ินสุดสัญญำ
ม.ค.-64 ก.พ.-64 มี.ค.-64 เม.ย.-64 พ.ค.-64 มิ.ย.-64 ก.ค.-64 ส.ค.-64 ก.ย.-64 ต.ค.-64 พ.ย.-64 ธ.ค.-64

ลงนำมสัญญำ เบิกจ่ำยรำยเดือน (บำท)

115,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
390,000

278,750 288,960

420,000 581,000

80,000

87,900

11 ก.พ. 64 12 พ.ค. 64

11 ก.พ. 64 17 พ.ค. 64

3 เม.ย. 64 30 ส.ค. 64

3 เม.ย. 64 30 ส.ค. 64

3 มี.ค. 64 9 ก.ย. 64



เร่ิมต้นสัญญำ ส้ินสุดสัญญำ
ม.ค.-64 ก.พ.-64 มี.ค.-64 เม.ย.-64 พ.ค.-64 มิ.ย.-64 ก.ค.-64 ส.ค.-64 ก.ย.-64 ต.ค.-64 พ.ย.-64 ธ.ค.-64

ลงนำมสัญญำ เบิกจ่ำยรำยเดือน (บำท)

3,335 455,915

165,100

15 ม.ค. 64 15 เม.ย. 64

134,400 383,640 240,635

594,503 761,956 625,913 334,998 0 0 0 0 0 0 0 0

1,800 106,360 6,000

31,440

412,800 198,125 79,475

385,750 134,150

9,843,494 11,973,688 8,266,486 477,998 0 0 0 0 0 0 0 0

30,083,668.10


