รายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)
หน่วย: บาท
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด....ขอนแก่น....
แผนงาน :บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
กิจกรรมหลัก : การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ
กิจกรรมย่อย : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
โคเนื้อ และไก่ คุณภาพ รองรับตลาดอาเซียน

งบประมาณ
ปี ๒๕๕๗
ปี ๒๕๕๘
(ถ้ามี)

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
๑. งบประมาณทั้งสิ้น
๑. งบดาเนินงาน (ถัวจ่ายได้ทุกรายการ)
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑ ค่าตอบแทน
(๑) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัตงิ านให้ราชการ

30,015,420
22,736,020
22,736,020
392,400
392,400

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๑) ค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัตงิ านให้ราชการ

8,245,500
5,616,000

(๑) ค่าใช้จา่ ยในการสัมมนาและฝึกอบรม

2,629,500

คาชี้แจง

(๒) ค่าตอบแทนวิทยากรอบรม ๔ หลักสูตร หลักสูตรที่ ๑ จานวน ๖๐๐ ชั่วโมง , หลักสูตรที่ ๒ จานวน ๑๘ ชั่วโมง
หลักสูตรที่ ๓ จานวน ๓๐ ชั่วโมง และหลักสูตรที่ ๔ จานวน ๖ ชั่วโมงรวม ๑๗๔ ชั่วโมง
รวม ๖๕๔ ชั่วโมง ๆ ละ ๖๐๐.- บาท เป็นเงิน ๓๙๒,๔๐๐ บาท
392,400
(๑) ค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัตงิ านผสมเทียม ๑๐๔ คน ๆ ละ ๕๔,๐๐๐ บาท
เป็นเงิน ๕,๖๑๖,๐๐๐ บาท
(๑) ค่าอาหารกลางวันสาหรับผู้อบรม จานวน ๑๐,๔๐๔ คน ๆ ละ ๑ วัน ๆ ละ ๑๐๐.- บาท
เป็นเงิน ๑,๐๔๑,๐๔๐ บาท
(๒) ค่าอาหารว่างสาหรับผู้อบรม จานวน ๑๐,๔๐๔ คน ๆ ละ ๑ วัน ๆ ละ ๕๐ บาท
(ครั้งละ ๒๕ บาท วันละ ๒ ครั้ง) เป็นเงิน ๕๒๐,๒๐๐ บาท
(๓) ค่าพาหนะสาหรับเกษตรกร จานวน ๑๐,๔๐๔ คน ๆ ละ ๑๐๐ บาท เป็นเงิน ๑,๐๔๐,๔๐๐ บาท
(๔) ค่าอาหารกลางวันสาหรับผู้อบรม จานวน ๑๐ คน ๆ ละ ๕ วัน ๆ ละ ๓๐๐.- บาท
เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท
(๕) ค่าอาหารว่างสาหรับผู้อบรม จานวน ๑๐ คน ๆ ละ ๕ วัน ๆ ละ ๕๐ บาท
(ครั้งละ ๒๕ บาท วันละ ๒ ครั้ง) เป็นเงิน ๒,๕๐๐ บาท
(๖) ค่าพาหนะสาหรับเกษตรกร จานวน ๑๐ คน ๆ ละ ๑๐๐ บาท เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท
(๖) ค่าเหมาจ่ายที่พักสาหรับเกษตรกร จานวน ๑๐ คน ๆ ละ ๔ คืน ๆ ละ ๒๕๐ บาท
เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท

392,400

5,616,000
5,616,000
2,629,500
1,040,400
520,200
1,040,400
15,000
2,500
1,000
10,000

รายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)
หน่วย: บาท
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
(๑) วัสดุฝกึ อบรมและสัมมนา
(๒) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

งบประมาณ
ปี ๒๕๕๗
ปี ๒๕๕๘
(ถ้ามี)
14,098,120
833,120
402,400

(๒) วัสดุเวชภัณฑ์

1,005,000

(๓) วัสดุสานักงาน
(๔) วัสดุคอมพิวเตอร์
(๕) วัสดุการเกษตร

70,000
52,000
11,124,000

(๖) วัสดุวทิ ยาศาสตร์และการแพทย์

561,600

(๗) วัสดุเผยแพร่และโฆษณา
๒. งบลงทุน
๒.๑ ค่าครุภัณฑ์
(๑) ราคาต่อหน่วยต่ากว่า ๑ ล้านบาท
๑. ค่าครุภัณฑ์การเกษตร

50,000
7,279,400
7,279,400
7,279,400

คาชี้แจง

(๑) ค่าวัสดุประกอบการฝึกอบรม จานวน ๑๐,๔๑๔ ชุด ๆ ละ ๘๐ บาท เป็นเงิน ๘๓๓,๑๒๐ บาท
833,120
833,120
(๑) ค่าน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นจานวน ๒๖ อาเภอ ๆ ละ ๑,๒๙๐.- บาท/เดือน รวม ๑๒ เดือน
402,400
402,400
เป็นเงิน ๔๐๒,๔๐๐ บาท
(๑) กองทุนยาและเวชภัณฑ์สาหรับดูแลสุขภาพสัตว์เบื้องต้นสาหรับโคที่ร่วมโครงการ
1,005,000
จานวน ๒๐๐ กองทุน ๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
1,000,000
(๔) จัดหาเวชภัณฑ์ควบคุมโรคในฟาร์มสัตว์ปีก จานวน ๕ ราย ๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท
5,000
(๑) ค่าวัสดุสานักงาน จานวน ๒๖ อาเภอ ๆ ละ ๒,๖๙๓ บาท เป็นเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท
(๑) ค่าน้าหมึก/ตลับหมึก เติมเครื่องพิมพ์ จานวน ๒๖ อาเภอ ๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๕๒,๐๐๐ บาท
(๑)แร่ธาตุกอ้ นสาหรับโคแม่พันธุ์ที่ร่วมโครงการ จานวน ๔๐,๐๐๐ ตัว ๆ ละ ๒ ก้อน ๆ ละ ๖๐.- บาท
11,124,000
เป็นเงิน ๔,๘๐๐,๐๐๐ บาท
4,800,000
(๓) จัดหาพันธุ์ไก่พื้นเมือง ให้ผู้ที่ร่วมโครงการ จานวน ๖๐๐ ตัว
- พ่อพันธุ์ จานวน ๑๐๐ ตัวๆละ ๓๐๐ บาท เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท
30,000
- แม่พันธุ์ จานวน ๕๐๐ ตัวๆละ ๒๕๐ บาท เป็นเงิน ๑๒๕,๐๐๐ บาท
125,000
(๔) จัดหาน้าเชื้อโคเนื้อพันธุ์ดี จานวน ๓๖,๐๐๐ โด๊ส ๆ ละ ๑๕๐ บาท เป็นเงิน ๕,๔๐๐,๐๐๐ บาท
5,400,000
(๕) จัดหาอุปกรณ์พลาสติกชี๊ทผสมเทียม จานวน ๓๖,๐๐๐ อัน ๆ ละ ๔ บาท เป็นเงิน ๑๔๔,๐๐๐ บาท 144,000
(๖) จัดหาอุปกรณ์ถงุ มือผสมเทียม จานวน ๗๒,๐๐๐ อัน ๆ ละ ๔ บาท เป็นเงิน ๒๘๘,๐๐๐ บาท
288,000
(๗) จัดหาอาหารข้น สาหรับฟาร์มสาธิตโคเนื้อ จานวน ๓๑,๒๐๐ กิโลกรัม ๆ ละ ๑๐ บาท
เป็นเงิน ๓๑๒,๐๐๐ บาท
312,000
(๙) จัดหาวัสดุปรับปรุงคอก/โรงเรือน ฟาร์มสาธิตไก่พื้นเมือง จานวน ๕ ราย ๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท
เป็นเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท
25,000
(๑) ไนโตรเจนเหลวจานวน ๒๖ อาเภอ ๆ ละ ๖๐ ลิตร/เดือน รวม ๑๘,๗๒๐ ลิตร ๆ ละ ๓๐ บาท
561,600
รวม ๑๒ เดือน เป็นเงิน ๕๖๑,๖๐๐ บาท
561,600
(๑) ค่าจัดทาป้ายพร้อมสื่อประชาสัมพันธ์ จานวน ๒๕ ชุด ๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท
50,000

(๑)เครื่องอัดฟางอัตโนมัติ จานวน ๒๖ เครื่อง ๆ ละ ๒๕๐,๐๐๐.- บาท เป็นเงิน ๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท 6,500,000
(๒) เครื่องหั่นฟาง/หญ้า
จานวน ๒๖ เครื่อง ๆ ละ ๑๕,๐๐๐.- บาท เป็นเงิน ๓๙๐,๐๐๐ บาท
390,000
(๓) ตู้ฟักไข่ระบบอัตโนมัติ ขนาดความจุ ๕๐๐ ฟอง จานวน ๕ ตู้ ๆ ละ ๗๗,๘๘๐.- บาท
389,400

7,279,400

รายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)
หน่วย: บาท
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)

งบประมาณ
ปี ๒๕๕๗
ปี ๒๕๕๘
(ถ้ามี)

คาชี้แจง
เป็นเงิน ๓๘๙,๔๐๐ บาท

หมายเหตุ
๑. เพื่อประโยชน์ในการประมวลผลข้อมูลให้จงั หวัดและกลุ่มจังหวัดใช้ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณเท่านั้น
กรุณาอย่าเพิ่มประเภทรายการใหม่โดยไม่จาเป็น
๒. กรณีประสงค์จะเพิ่มทะเบียนประเภทรายการ ให้ประสานงานกับเจ้าหน้าสานักงบประมาณที่รับผิดชอบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดก่อน
๓. ตามแบบฟอร์มฯ ให้เลือกเฉพาะ (ระบุ) งบรายจ่าย และรายการที่มีงบประมาณเท่านั้น

