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  หน่วย : บาท
งบประมาณ

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ค าชีแ้จง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

จังหวดั/กลุ่มจังหวดัสกลนคร
แผนงาน : บริหารจังหวดัและกลุ่มจังหวดั
ผลผลิต : 
กิจกรรมหลัก : 
กิจกรรมยอ่ย(โครงการ) : 
 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับมาตรฐานคุณภาพโคเน้ือ 15,796,700
๑. งบด าเนินงาน 4,116,700
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 4,116,700
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
  (๑)  เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
  (๒) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ  
  (๓) ค่าเช่าบ้าน  
  (๔) ค่าเบีย้ประชุมกรรมการ                     
  (๕) เงินตอบแทนต าแหน่งก านัน ผู้ใหญ่บ้าน
  (๖) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ
  (๗) ค่าตอบแทนวทิยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)
  (๘) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 1,776,700      
  (๑)  ค่าเบีย้เล้ียง ค่าเช่าทีพ่ักและค่าพาหนะ 240,000  - เบีย้เล้ียงของจนท.ปศุสัตวอ์ าเภอ/จังหวดั เพือ่ตรวจติดตามงานโครงการในพืน้ที ่และออกให้บริการตรวจสุขภาพสัตว ์ รักษาสัตว ์ถ่าย

พยาธสัิตว ์จ านวน 50 รายๆ ละ 20 วนัๆ ละ 240 บาท
  (๒)  ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
  (๓)  ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
  (๔) ค่าซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง
  (๕) ค่าเช่าทรัพยสิ์น
  (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ 1,500,000  - จ้างเหมาจัดงานมหกรรมโคเนือ้ จ านวน 3 คร้ังๆ ละ 500,000 บาท
  (๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 36,700  

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)
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  หน่วย : บาท
งบประมาณ

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ค าชีแ้จง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

36,700  - จัดฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร "การพัฒนาสถานทีจ่ าหน่ายเนือ้สัตวส์ะอาด"  จ านวน 74 คน หลักสูตร 1 วนั
7,400  1) ค่าอาหาร 74 รายๆละ 1 วนัๆละ 100 บาท 
3,700  2) ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 74 รายๆละ 1 วนัๆละ 2  มือ้ๆละ 25 บาท
7,400  3) ค่าพาหนะเกษตรกร 74 รายๆละ 100 บาท 
7,400  4) ค่าวสัดุ/เอกสารประกอบการสัมมนา 74 รายๆละ 100 บาท 

10,800  5) ค่าตอบแทนวทิยากร จ านวน 6 ชัว่โมงๆละ 600 บาท จ านวน 3 รุ่น
  (๘) ค่ารับรองและพิธกีาร

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ 2,340,000      

  (๑)  วสัดุส านักงาน 30,000             -จัดซ้ือวสัดุส านักงานเพือ่ใช้ในการด าเนินงานโครงการ 

  (๒)  วสัดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 300,000  -รถยนต์ราชการส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดั/อ าเภอ เพือ่ออกปฏิบัติงานบริการตรวจสุขภาพสัตว์

  (๓)  วสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ

  (๔)  วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 

  (๕)  วสัดุคอมพิวเตอร์ 30,000  -จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ เพือ่ใช้ในการด าเนินงานตามโครงการ 

  (๖) วสัดุก่อสร้าง

  (๗) วสัดุงานบ้านงานครัว 1,480,000        - สนับสนุนวสัดุอุปกรณ์ในการพัฒนาเขียงสะอาด 74 รายๆละ 20,000 บาท 

  (๘) วสัดุเวชภัณฑ์ 500,000           -จัดซ้ือค่าเวชภัณฑ์ ยาบ ารุง และยาถ่ายพยาธโิคแก่เกษตรกรผู้เล้ียงโคเนือ้

  (๙)  วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์

  (๑๑) วสัดุหนังสือ วารสารและต ารา

  (๑๒) วสัดุเคร่ืองแต่งกาย

  (๑๓) วสัดุอาหาร  

  (๑๔) วสัดุการเกษตร 

  (๑๕) วสัดุยานพาหนะและขนส่ง

๒.๒ ค่าสาธารณูปโภค

๒.๑ ค่าไฟฟ้า  

๒.๒ ค่าน้ าประปา 
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  หน่วย : บาท
งบประมาณ

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ค าชีแ้จง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

๒.๓ ค่าบริการโทรศัพท์ 

๒.๔ ค่าบริการไปรษณีย ์

๒.๕ ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม  

๒. งบลงทุน 11,680,000
๒.๑ ค่าครุภัณฑ์ 11,680,000
  (๑) ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า ๑ ล้านบาท 10,480,000

1,380,000        - รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคล่ือน 4 ล้อ ขนาดไม่ต่ ากวา่ 45 แรงม้า จ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ 690,000 บาท 
1,500,000        - เคร่ืองตัดและสับพืชอาหารสัตว ์(Double chop) ชนิดพ่วงท้ายแทรกเตอร์ จ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ 750,000 บาท 

400,000  - พ่วงท้ายขนพืชผลทางการเกษตร ชนิดติดท้ายแทรกเตอร์ จ านวน 2 คันๆ ละ 200,000 บาท
7,200,000  - เคร่ืองอัดฟ่อนฟาง จ านวน 16 เคร่ืองๆ ละ 450,000 บาท

  (๒) ราคาต่อหน่วยตัง้แต่ ๑ ล้านบาทขึน้ไป 1,200,000      
    (๑.๑) ครุภัณฑ์ส านักงาน
    (๑.๒) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 1,200,000        - รถประกอบอาหารเคล่ือนที ่(Food Truck) จ านวน 1 คันๆละ 1,200,000 บาท
    (๑.๓) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
    (๑.๔) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
    (๑.๕) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
    (๑.๖) ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
    (๑.๗) ครุภัณฑ์การเกษตร
    (๑.๘) ครุภัณฑ์การศึกษา
    (๑.๙) ครุภัณฑ์การแพทย์
    (๑.๑๐) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ
    (๑.๑๑) ครุภัณฑ์โรงงาน
    (๑.๑๒) ครุภัณฑ์ส ารวจ
    (๑.๑๓) ครุภัณฑ์กีฬา
    (๑.๑๔) ครุภัณฑ์ดนตรี
    (๑.๑๕) ครุภัณฑ์อาวธุ
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  หน่วย : บาท
งบประมาณ

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ค าชีแ้จง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

    (๑.๑๖) ครุภัณฑ์วทิยาศาสตร์
    (๑.๑๗) ครุภัณฑ์เคร่ืองจักรกล
    (๑.๑๘) ครุภัณฑ์สนาม
    (๑.๑๙) ครุภัณฑ์กลาโหม
๒.๒ ค่าทีด่ินและสิง่ก่อสร้าง
  (๑) ราคาต่อหน่วยต่ ากวา่ ๑๐ ล้านบาท
  (๒) ราคาต่อหน่วยต้ังแต่ ๑๐ ล้านบาทขึน้ไป
    (๑.๑) ค่าทีดิ่น
    (๑.๒) ค่าก่อสร้างอาคารทีพ่ักอาศัยและส่ิงก่อสร้างประกอบ
    (๑.๓) ค่าปรับปรุงอาคารก่อสร้างทีพ่ักอาศัยและส่ิงก่อสร้างประกอบ
    (๑.๔) ค่าก่อสร้างอาคารทีท่ าการและส่ิงก่อสร้างประกอบ
    (๑.๕) ค่าปรับปรุงอาคารทีท่ าการและส่ิงก่อสร้างประกอบ
    (๑.๖) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและส่ิงก่อสร้างประกอบ
    (๑.๗) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและส่ิงก่อสร้างประกอบ
    (๑.๘) ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและส่ิงก่อสร้างประกอบ
    (๑.๙) ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและส่ิงก่อสร้างประกอบ
    (๑.๑๐) ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและส่ิงก่อสร้างประกอบ
    (๑.๑๑) ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและส่ิงก่อสร้างประกอบ
    (๑.๑๒) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค
    (๑.๑๓) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
    (๑.๑๔) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ า
    (๑.๑๕) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ า
    (๑.๑๖) ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
    (๑.๑๗) ค่าปรับปรุงทางและสะพาน
    (๑.๑๘) ค่าบ ารุงรักษาทางและสะพาน
    (๑.๑๙) ค่าส ารวจออกแบบ
    (๑.๒๐) ค่าควบคุมงาน
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  หน่วย : บาท
งบประมาณ

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ค าชีแ้จง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

    (๑.๒๑) ค่าจ้างบริษัททีป่รึกษา
๓. งบเงนิอุดหนุน -                  
๓.๑ เงินอุดหนุนทัว่ไป -                  
 ๑) เงินอุดหนุนทัว่ไป :……..........................…….  
๓.๒ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
 ๑) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ :…..................………..  
๔. งบรายจ่ายอ่ืน  
หมายเหตุ
 ๑. เพ่ือประโยชน์ในการประมวลผลข้อมูลให้จังหวดัและกลุม่จังหวดัใช้ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณเท่าน้ัน  
    กรุณาอยา่เพ่ิมประเภทรายการใหม่โดยไม่จ าเป็น
  ๒. กรณปีระสงค์จะเพ่ิมทะเบียนประเภทรายการ ให้ประสานงานกับเจ้าหน้าส านักงบประมาณทีร่ับผิดชอบจังหวดัและกลุม่จังหวดัก่อน
  ๓. ตามแบบฟอร์มฯ ให้เลือกเฉพาะ (ระบ)ุ งบรายจ่าย และรายการทีม่ีงบประมาณเท่าน้ัน 
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