** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **
1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมที่ 12 ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหาร ภายใต้โครงการกรุงเทพฯ
เมืองอาหารปลอดภัย(กสอ.)
รหัสโครงการ... : 08000000-3703
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00
งบประมาณที่ได้รับ : 43,560 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00
งบประมาณที่ใช้ไป : 22,440 บาท
1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักอนามัย / กองสุขาภิบาลอาหาร / กองสุขาภิบาลอาหาร
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวสาธิดา ปั้นทอง โทร. 0 2580 0955
ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. โทร1547
1.3 หลักการและเหตุผล
กิจกรรมการเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงการระบาดของโรคและการปนเปื้อนสารพิษของอาหารและน้ำ (ภายใต้โครงการกรุงเทพฯ
เมืองอาหารปลอดภัย) วัตถุประสงค์เพื่อควบคุม ติดตาม และเฝ้าระวัง มิให้มีการปนเปื้อนเชื้อโรค
และสารเคมีที่เป็นอันตรายในอาหารและน้ำที่วางจำหน่ายในตลาดสด ร้านอาหาร ซูเปอร์มาร์เก็ต โรงเรียน และอาหารริมบาทวิถี
เพื่อให้ประชาชนในกรุงเทพมหานครได้บริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัยปราศจากเชื้อโรคและสารเคมีปนเปื้อนในอาหารที่เป็นอันตราย
ซึ่งในการดำเนินงานดังกล่าวเป็นหน้าที่รับผิดชอบร่วมกันของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต
และกองสุขาภิบาลอาหารที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร เพื่อให้มีการจำหน่ายอาหารที่สะอาด
ปลอดภัยและปราศจากเชื้อโรคและสารเคมีปนเปื้อนโดยทำการตรวจวิเคราะห์เพื่อหาสารเคมีปนเปื้อนในอาหาร ได้แก่ สารบอแรกซ์ สารฟอกขาว
สารฟอร์มาลิน สารกันรา ยาฆ่าแมลงตกค้างในผักผลไม้ สารโพลาร์ในน้ำมันทอดซ้ำ สีผสมอาหาร กรดแร่อิสระ ไอโอดีนในเกลือบริโภค
และตรวจหาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหาร มือผู้สัมผัสอาหาร และภาชนะอุปกรณ์
โดยในอนาคตจะได้มีการขยายขอบเขตการตรวจเฝ้าระวังให้มากยิ่งขึ้นต่อไป
กองสุขาภิบาลอาหารจึงมีความจำเป็นต้องจัดให้มีการอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารของกรุงเทพมหานคร
เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารให้มีความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้ผลการตรวจวิเคราะห์มีความแม่นยำ เชื่อถือได้ อันจะส่งผลให้การดำเนินงานควบคุม
ป้องกันให้อาหารมีความปลอดภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคอาหารที่สะอาด
ปลอดภัยจากเชื้อโรคและสารเคมีอันตราย -//1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อเสริมศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัย ทั้งในด้านองค์ความรู้ วิธีการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ชุดทดสอบเบื้องต้น
(test kit) ในงานดำเนินงานเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร-//1.5 เป้าหมายของโครงการ..
๑. ร้อยละ ๘๐ ของเจ้าหน้าที่ตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารของกรุงเทพมหานคร มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ชุดทดสอบเบื้องต้น (test kit)
ในการตรวจคุณภาพอาหาร (ผลผลิต)
๒. ร้อยละ ๘๐ ของเจ้าหน้าที่ตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารของกรุงเทพมหานคร สามารถตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารโดยใช้ชุดทดสอบเบื้องต้น (test
kit) ในการตรวจคุณภาพอาหาร ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ (ผลลัพธ์)
-//1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานครั้งที่ 1 :: 25/10/2562 : กิจกรรมที่ 12
การจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารของกรุงเทพมหานคร โดยจัดกิจกรรมฯ
เป็นรายกลุ่มเขต จำนวน 6 กลุ่มเขต กลุ่มเขตละ 1 ครั้งๆ ละ 1 วัน ใช้สถานที่ราชการ เดือนมีนาคม 2563 (43,560 บาท) (5%)
- ดำเนินการวางแผนการจัดกิจกรรมฯ เป็นรายกลุ่มเขต จำนวน 6 กลุ่มเขต
-//:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2 :: 8/11/2562 : กิจกรรมที่ 12 การจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารของกรุงเทพมหานคร
โดยจัดกิจกรรมฯ เป็นรายกลุ่มเขต จำนวน 6 กลุ่มเขต กลุ่มเขตละ 1 ครั้งๆ ละ 1 วัน ใช้สถานที่ราชการ เดือนมีนาคม 2563 (43,560 บาท) (6%)
- ดำเนินการวางแผนการจัดกิจกรรมฯ เป็นรายกลุ่มเขต จำนวน 6 กลุ่มเขต
-//-

หน้าที่ 1/6 (พิมพ์เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09:29:12 น.)
08000000-3703-12-72563

** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.00 %

หน้าที่ 2/6 (พิมพ์เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09:29:12 น.)
08000000-3703-12-72563

** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **
: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

หน้าที่ 3/6 (พิมพ์เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09:29:12 น.)
08000000-3703-12-72563

** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **
: เป็นไปตามแผน

หน้าที่ 4/6 (พิมพ์เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09:29:12 น.)
08000000-3703-12-72563

** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3 :: 18/11/2562 : กิจกรรมที่ 12
การจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารของกรุงเทพมหานคร (43,560 บาท) (10%)
- ดำเนินการวางแผนการจัดกิจกรรมฯ เป็นรายกลุ่มเขต จำนวน 6 กลุ่มเขต และจัดเตรียมเอกสารประกอบการจัดกิจกรรม
-//:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4 :: 6/12/2562 : กิจกรรมที่ 12 การจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารของกรุงเทพมหานคร
(43,560 บาท) (11%)
- ดำเนินการวางแผนการจัดกิจกรรมฯ เป็นรายกลุ่มเขต จำนวน 6 กลุ่มเขต และจัดเตรียมเอกสารประกอบการจัดกิจกรรม
-//:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5 :: 19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการวางแผนการจัดกิจกรรมฯ เป็นรายกลุ่มเขต จำนวน 6 กลุ่มเขต
และจัดเตรียมเอกสารประกอบการจัดกิจกรรม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6 :: 9/1/2563 : กิจกรรมที่ 12 การจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารของกรุงเทพมหานคร
(43,560 บาท) (25%)
- ดำเนินการวางแผนการจัดกิจกรรมฯ เป็นรายกลุ่มเขต จำนวน 6 กลุ่มเขต และกำหนดเวลาและสถานที่สำหรับการจัดกิจกรรม
อยู่ระหว่างการขออนุมัติงบประมาณ งวดที่ 2
-//:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7 :: 20/1/2563 : กิจกรรมที่ 12 การจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารของกรุงเทพมหานคร
(43,560บาท) (26%)
- ดำเนินการวางแผนการจัดกิจกรรมฯ เป็นรายกลุ่มเขต จำนวน 6 กลุ่มเขต และกำหนดเวลาและสถานที่สำหรับการจัดกิจกรรม
อยู่ระหว่างการขออนุมัติงบประมาณ งวดที่ 2
-//:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 26.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8 :: 4/2/2563 : กิจกรรมที่ 12 การจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารของกรุงเทพมหานคร
(43,560 บาท) (27%)
- ดำเนินการวางแผนการจัดกิจกรรมฯ เป็นรายกลุ่มเขต จำนวน 6 กลุ่มเขต และกำหนดเวลาและสถานที่สำหรับการจัดกิจกรรม
อยู่ระหว่างการขออนุมัติงบประมาณ งวดที่ 2
-//:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 27.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9 :: 19/2/2563 : กิจกรรมที่ 12 การจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารของกรุงเทพมหานคร
(43,560 บาท) (35%)
- กำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดกิจกรรม พร้อมทั้งประสานสำนักงานเขตในการเตรียมสถานที่จัดกิจกรรม เป็นรายกลุ่มเขต จำนวน 6 กลุ่มเขต
อยู่ระหว่างการขออนุมัติงบประมาณ งวดที่ 2
-//:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10:: 6/3/2563 : กิจกรรมที่ 12 การจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารของกรุงเทพมหานคร
(43,560 บาท) (36%)
- กำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดกิจกรรม พร้อมทั้งประสานสำนักงานเขตในการเตรียมสถานที่จัดกิจกรรม เป็นรายกลุ่มเขต จำนวน 6 กลุ่มเขต
จัดกิจกรรมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 สำนักอนามัยโดยกองสุขาภิบาลอาหาร
จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารของกรุงเทพมหานคร
แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านการสุขาภิบาลอาหาร สังกัดฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ จำนวนทั้งสิ้น
23 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตสายไหม วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ฯให้มีความรู้
และทักษะในการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผลการตรวจวิเคราะห์มีความแม่นยำ เชื่อถือได้
อันจะส่งผลให้การดำเนินงานอาหารปลอดภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคอาหารที่สะอาด
ปลอดภัยจากเชื้อโรคและสารเคมี
-//:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 36.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11:: 17/3/2563 : กิจกรรมที่ 12 การจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารของกรุงเทพมหานคร
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ฯให้มีความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้ผลการตรวจวิเคราะห์มีความแม่นยำ เชื่อถือได้ อันจะส่งผลให้การดำเนินงานอาหารปลอดภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
และเพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัยจากเชื้อโรคและสารเคมี (43,560 บาท ใช้เงิน 14,080 บาท คงเหลือ 29,480 บาท) (45%)
- สำนักอนามัยโดยกองสุขาภิบาลอาหาร
จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารของกรุงเทพมหานคร
แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านการสุขาภิบาลอาหาร สังกัดฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต โดยกำหนดวัน เวลา
และสถานที่จัดกิจกรรม พร้อมทั้งประสานสำนักงานเขตในการเตรียมสถานที่จัดกิจกรรม เป็นรายกลุ่มเขต จำนวน 6 กลุ่มเขต ดังนี้
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ จำนวนทั้งสิ้น 23 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตสายไหม
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตมีนบุรี
-//-//:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 14,080 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 12:: 8/4/2563 : กิจกรรมที่ 12 การจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารของกรุงเทพมหานคร
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ฯให้มีความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้ผลการตรวจวิเคราะห์มีความแม่นยำ เชื่อถือได้ อันจะส่งผลให้การดำเนินงานอาหารปลอดภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
และเพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัยจากเชื้อโรคและสารเคมี (43,560 บาท ใช้เงิน 14,080 บาท คงเหลือ 29,480 บาท) (50%)
- การดำเนินการกิจกรรมฯ แล้วเสร็จ จำนวน 3 กลุ่มเขต ได้แก่ กรุงเทพเหนือ,กรุงเทพตะวันออก และกรุงเทพใต้ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)
เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อจึงเลื่อนการจัดกิจกรรมฯ ดังกล่าว จำนวน 3 กลุ่มเขต ได้แก่ กรุงธนเหนือ, กรุงธนใต้
และกรุงเทพกลางออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
-//:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 13:: 2020-4-16 : กิจกรรมที่ 12 การจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารของกรุงเทพมหานคร
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ฯให้มีความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้ผลการตรวจวิเคราะห์มีความแม่นยำ เชื่อถือได้ อันจะส่งผลให้การดำเนินงานอาหารปลอดภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
และเพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัยจากเชื้อโรคและสารเคมี (งบประมาณ 43,560 บาท ใช้เงิน 22,440 บาท
และคืนเงินคงเหลือทั้งหมด 21,120 บาท) (68%)
- การดำเนินการกิจกรรมฯ แล้วเสร็จ จำนวน 3 กลุ่มเขต ได้แก่ กรุงเทพเหนือ,กรุงเทพตะวันออก และกรุงเทพใต้ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563
เนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ตามหนังสือสำนักงานเลขานุการ ที่ กท 0701/1582 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง
งดการดำเนินการจัดกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จึงยกเลิกกิจกรรมฯ ดังกล่าว จำนวน 3 กลุ่มเขต ได้แก่ กรุงธนเหนือ, กรุงธนใต้
และกรุงเทพกลางและหนังสือกองสุขาภิบาลอาหาร ที่ กท 0714/528 ลงวันที่ 13 เมษายน 2563 เรื่อง
ขอความเห็นชอบยกเลิกการดำเนินการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย ปีงบประมาณ 2563
จัดทำคู่มือตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหาร ให้ความรู้เป็นแบบ Self-study (เผยแพร่ให้กับ 3 กลุ่มเขตที่ไม่ได้รับการอบรม)-//:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 :%งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 8,360 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ
ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง .............................................................
.............................................................
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