แผนงาน
โครงการ
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพ โครงการเกษตรอินทรีย์
ด้านการผลิตภาคเกษตร
โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้า
เกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหาร
จัดการเชิงรุก
โครงการบริหารจัดการเขตเกษตร
เศรษฐกิจสาหรับสินค้าเกษตรที่สาคัญ

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กิจกรรมหลัก
กิจกรรมย่อย
ส่งเสริมการทาปศุสัตว์อินทรีย์
ส่งเสริมการทาปศุสัตว์อินทรีย์

เบิกจ่าย
137,500.00

ใบสั่งซื้อ
-

ยอดคงเหลือ
-

60,000.00
14,500.00

59,680.47
14,076.00

-

319.53
424.00

1,640,700.00

1,639,140.15

-

1,559.85

งานพัฒนาฟาร์มโคนมในเขต
เศรษฐกิจ Zoning โคนม
งานพัฒนาฟาร์มโคนมในเขต
เศรษฐกิจ Zoning โคนม

112,800.00

112,085.79

-

714.21

53,300.00

52,527.38

-

772.62

ปรับโครงสร้างการผลิตปศุสัตว์
กระบือ
ถ่ายทอดความรูใ้ ห้เกษตรกร

133,200.00

133,131.96

-

68.04

41,400.00

39,485.00

-

1,915.00

ส่งเสริมการทาปศุสัตว์อินทรีย์
กิจกรรมปรับโครงสร้างการผลิตปศุ งานพัฒนาสุขภาพกระบือ
สัตว์
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่มีความ
เหมาะสม

โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรือ่ ง

กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่ไม่ความ
เหมาะสม
กิจกรรมปรับโครงสร้างการผลิตปศุ
สัตว์
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่ไม่ความ
เหมาะสม
กิจกกรมสร้างเกษตรกรปราดเปรือ่ ง

โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่
มาตรฐาน

กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม
บาบัดและชันสูตรโรคสัตว์

โครงการบริหารจัดการเขตเกษตร
เศรษฐกิจสาหรับสินค้าเกษตรที่สาคัญ

งบประมาณ
137,500.00

กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพ
สินค้าปศุสัตว์

กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริม
อุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์
กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพ
สินค้าปศุสัตว์

งานพัฒนาสุขภาพกระบือ

เกษตรกรได้รับการพัฒนาปราดเปรือ่ ง
งานบริหารทั่วไป

67,000.00

66,683.87

-

316.13

612,000.00

611,874.67

-

125.33

ตรวจมาตรฐานฟาร์ม

560,800.00

560,786.39

-

13.61

ตรวจรับรองโรงงาน
คุณภาพอาหารสัตว์
ตรวจมาตรฐานฮาลาล

4,200.00
29,000.00
59,000.00

4,200.00
28,732.00
58,999.68

-

268.00
0.32

1,185,800.00

1,185,354.00

-

446.00

งานส่งเริมพัฒนาคุณภาพน้านมเพื่อ
แก้ไขปัญหานมโรงเรียน

แผนงาน
โครงการ
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพ โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการ
ด้านการผลิตภาคเกษตร
ผลิตสินค้าเกษตร

โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรูก้ ารเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

กิจกรรมหลัก
กิจกรรมการพัฒนาสุขภาพสัตว์

กิจกรรมย่อย
งานควบคุมป้องกันโรคสัตว์

กิจกรรมงานชันสูตรโรคสัตว์
งานบริหารทั่วไป
งานสัตวแพทย์บริการ
เงินอุดหนุน
กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรูก้ ารเพิ่ม พัฒนาศูนย์เรียนรูก้ ารเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้า กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพ
เกษตร
สินค้าปศุสัตว์

งานบริหารทั่วไป

จัดหาตัวอย่าง
กิจกรรม 5 ส
ด้านแผนงาน
โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลง กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบ ระบบส่งเสริมแบบแปลงใหญ่ด้าน
ใหญ่
แปลงใหญ่
ปศุสัตว์
โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต กิจกรรมการพัฒนาการผลิตปศุสัตว์ งานจัดตั้งฟาร์มเครือข่ายกระจาย
ภาคปศุสัตว์
พันธุส์ ัตว์
งานพัฒนาขยายพันธุส์ ัตว์พนั ธุด์ ีด้วย
เทคโนยีชีวภาพ
โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่
เกษตรกรรับการถ่ายทอด
เกษตรกรรับการถ่ายทอด
แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจ โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร กิจกรรมปรับปรุงข้อมูลทะเบียน
งานบริหารทั่วไป
ดิจิทลั
เกษตรกร
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง
โครงการผลผลิตพัฒนาศักยภาพ
กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน
งานบริหารทั่วไป
ความสามารถในการแข่งขัน
ด้านปศุสัตว์
ควบคุม บาบัดและชันสูตร
งานควบคุมป้องกันโรคสัตว์
ของประเทศ
โรคสัตว์
งานควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
โครงการผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านปศุ กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม งานบริหารทั่วไป
สัตว์
บาบัดและชันสูตรโรคสัตว์
งานควบคุมสถานพยาบาล
งานบริหารทั่วไป
งานควบคุมป้องกันโรคสัตว์

งบประมาณ
3,086,860.00

เบิกจ่าย
3,086,859.40

ใบสั่งซื้อ
-

ยอดคงเหลือ
0.60

30,000.00
50,000.00
222,000.00
379,963.00
34,900.00

29,891.00
49,101.60
221,860.40
379,960.00
32,035.30

-

109.00
898.40
139.60
3.00
2,864.70

589,570.00

586,095.17

-

3,474.83

179,380.00
27,000.00
43,600.00
82,500.00

179,290.20
26,920.54
43,237.00
82,297.00

-

89.80
79.46
363.00
203.00

19,000.00

18,824.00

-

176.00

30,000.00

29,760.00

-

240.00

170,400.00
2,500.00

170,026.85
2,478.12

-

373.15
21.88

534,501.00
109,000.00
1,400,000.00
353,400.00

532,426.32
108,000.00
1,400,000.00
352,750.80

-

2,074.68
1,000.00
649.20

120,250.00
754,900.00
829,000.00

120,060.00
754,900.00
248,700.00

580,300.00

190.00
-

แผนงาน
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริม
การดาเนินงานตามแนวทางหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความ
มั่นคงและลดความเหลื่อมล้า
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

โครงการ
โครงการผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านปศุ
สัตว์

โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อ
แก้ไขปัญหาที่ดินทากินของเกษตรกร
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน

งบลงทุน สแกนเนอร์
งบลงทุน ห้องปฏิบตั ิการเคลื่อนที่
งบลงทุน ที่กักสุนัขเคลื่อนที่

โครงการผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านปศุ
สัตว์
โครงการผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านปศุ
สัตว์
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ

กิจกรรมหลัก
กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรูแ้ ละ
เทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์

กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงพันธุส์ ัตว์
กิจกรรมพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง
กิจกรรมสนับสนุนโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทากินของ
เกษตรกร
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
ประเภทค่าเช่าบ้านและเงิน
ประกันสังคม
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
พัฒนาปรับปรุงพันธุส์ ัตว์

สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ
รวมทั้งสิ้น

กิจกรรมย่อย
งานบริหารทั่วไป

งบประมาณ
12,000.00

เบิกจ่าย
11,630.00

ใบสั่งซื้อ
-

ยอดคงเหลือ
370.00

เกษตรกรรับการถ่ายทอด
งานบริหารทั่วไป

38,400.00
339,300.00
69,500.00

38,354.90
337,792.34
68,957.52

-

45.10
1,507.66
542.48

เกษตรกรรับการถ่ายทอด
เกษตรกรรับการถ่ายทอด

31,180.00
27,000.00
143,800.00

31,180.00
26,676.00
143,288.42

-

324.00
511.58

4,188,200.00
5,000.00

4,188,199.60
4,640.00

-

0.40
360.00

6,449,400.00
276,695.00

6,421,461.00
276,695.00

-

27,939.00
-

6,200.00

6,200.00

-

-

3,214,000.00

3,214,000.00

-

-

50,000.00

50,000.00

-

-

28,610,599.00

27,978,805.84

งานควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพปศุสัตว์
เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทากินของ
เกษตรกร

580,300.00

51,493.16

รายการ
0700600154 สำนักงำนปศุสัตว์เขต 5

รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ 2562 งบส่วนราชการ (งบปกติ)
สรุป ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
งบหน่วยงบฯ สุทธิ
กันเงิน/เบิกแทน
ใบสั่งซือ้ /สัญญา
เบิกจ่ายสะสม
28,610,599.00
0.00
580,300.00
27,978,805.84

สรุปการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ 2562
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
2.03%

งบคงเหลือ
0.18%

เบิกจ่ายสะสม
97.79%

งบคงเหลือ
51,493.16

รายการ
0700600154 สำนักงำนปศุสัตว์เขต 5

รายงานสถานะการใช้จ่ายงบดาเนินงาน ปีงบประมาณ 2562
สรุป ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
งบหน่วยงบฯ สุทธิ
กันเงิน/เบิกแทน
ใบสั่งซือ้ /สัญญา
16,927,136.00
0.00
0.00

สรุปการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ 2562
งบดาเนินงาน
งบคงเหลือ
0.14%

เบิกจ่ายสะสม
99.86%

เบิกจ่ายสะสม
16,902,834.10

งบคงเหลือ
24,301.90

รายการ
0700600154 สำนักงำนปศุสัตว์เขต 5

รายงานสถานะการใช้จ่ายงบลงทุน ปีงบประมาณ 2562
สรุป ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
งบหน่วยงบฯ สุทธิ
กันเงิน/เบิกแทน
ใบสั่งซือ้ /สัญญา
4,854,100.00
0.00
580,300.00

สรุปการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ 2562
งบลงทุน

งบคงเหลือ
0%

เบิกจ่ายสะสม
88%

ใบสั่งซื้อ/สัญญา
12%

เบิกจ่ายสะสม
4,273,800.00

งบคงเหลือ
0.00

