
จังหวัดนครปฐม

ส่วนราชการ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม

โครงการ/กิจกรรม รวมท้ังส้ิน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ผลการด าเนินงาน

งบประมาณ ก่อหน้ี (PO) เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ เหลือจ่าย สถานะการปฏิบัติงาน วิธีการได้มา ระยะเวลางาน/สัญญา ปัญหา/อุปสรรค

โครงการท่ี 1 โครงการเมืองอัตลักษณ์และนวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ

กิจกรรหลัก พัฒนาศักยภาพการผลิตโคเน้ือมุ่งสู่มาตรฐานสากล 2,060,400             

1.1 กิจกรรม......จัดฝึกอบรมเกษตรกรผู้เล้ียงโคเน้ือและผู้สนใจ.....

ค่าตอบแทน

ค่าวิทยากรท่ีไม่ใช่บุคคลของรัฐ 2 คนx 3 ช่ัวโมงx1200 บาท (6 คร้ัง) 43,200                 21,600           21,600              

ค่าใช้สอย

ค่าอาหารกลางวันเกษตรกร 50 คนx2วันx250บาท (6 รุ่น/50 ราย) 150,000                75,000           75,000              

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมเกษตรกร จ านวน 50 คนx2วันx35บาทx2ม้ือ(6 รุ่น/50 ราย) 42,000                 21,000           21,000              

ค่าเบ้ียเล้ียงเจ้าหน้าท่ี 10 คนx 40 วันx240 บาท 96,000                 48,000           48,000              

ค่าจ้างเหมาบริการรถบัสพาเกษตรกรไปทัศนศึกษา จ านวน1คันx1วันx13,400บาท 80,400                 -

(6 คร้ัง/50 ราย)

ค่าวัสดุ

ค่าวัสดุส านักงานและอ่ืนๆ 15,000                 15,000           -                   

ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง 20,000                 20,000              

ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์และอ่ืนๆ 19,800                 19,800           -                   

ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ 300 ราย x 1500 บาท 450,000                450,000             

ค่าวัสดุการเกษตร 300 ราย x 1500 บาท 450,000                450,000             

ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 300 ราย x 1000 บาท 300,000                

1.2 กิจกรรม....จัดเก็บข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการฟาร์มโคเน้ือ)........... -                   

ค่าใช้สอย

จ้างเหมาเจเหน้าท่ีส ารวจจัดเก็บข้อมูลและท าหน้าท่ีผู้ช่วยผู้รับผิดชอบโครงการ 1 คน 165,000                75,000           90,000              

x 11 เดือน x 15000 บาท

2. การเพ่ีมประสิทธิภาพการผลิตโคคุณภาพและการตลาด

2.1 จัดฝึกอบรมเกษตรกรผู้เล้ียงโคเน้ือเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเน้ือโคคุณภาพ

ค่าตอบแทน

ค่าวิทยากรท่ีไม่ใช่บุคคลของรัฐ 1 คนx 18 ช่ัวโมงx1200 บาท 21,600                 -

ค่าใช้สอย

ค่าอาหารกลางวันเกษตรกร 40คนx3วันx250บาท 30,000                 30,000              

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมเกษตรกร จ านวน 40 คนx3วันx35บาทx2ม้ือ 8,400                   8,400                

วัสดุการอบรม 2 วัน x 20,000 บาท 40,000                 

แบบรายงานผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูล ณ วันท่ี  21  เดือน มกราคม พ.ศ.  2565



วัสดุการฝึกอบรม จ านวน 40 ชุด x 500 20,000                 

ค่าป้ายฝึกอบรม 1,000                   

ค่าเบ้ียเล้ียงเจ้าหน้าท่ี 10 คนx 20 วันx240 บาท 48,000                 48,000              

ค่าวัสดุ

ค่าวัสดุส านักงานและอ่ืนๆ 20,000                 20,000              

ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง 15,000                 15,000              

ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์และอ่ืนๆ 25,000                 25,000              

ผลรวม 2,060,400             275,400         1,322,000          

ผลรวมท้ังส้ิน

หมายเหตุ : ค าอธิบายเพ่ิมเติม

1. โครงการ / กิจกรรมหลัก / กิจกรรมท่ีด าเนินการ ขอให้ใช้ตามโครงการท่ีได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด ในตารางข้อท่ี 7

2. ช่อง "สถานะการปฏิบัติงาน" ให้ระบุ ดังน้ี

กรณีงบลงทุน งบด าเนินงานท่ีเป็นงานจ้างเหมาบริการ งาน Event ให้ระบข้ันตอนการด าเนินงาน ว่าอยู่ข้ันตอนใด ตามด้วยวัน/เดือน/ปี ท่ีด าเนินการ ดังน้ี 

(1) อยู่ระหว่างจัดท าร่างขอบเขตงาน (TOR) รายละเอียดลักษณะเฉพาะ (SPEC) /ก าหนดราคากลาง (วัน/เดือน/ปี ท่ีด าเนินการ)

(2) อยู่ระหว่างรายงานขอซ้ือขอจ้างต่อหัวหน้าหน่วยงาน (วัน/เดือน/ปี ท่ีด าเนินการ)

(3) อยู่ระหว่างประกาศจัดซ้ือจัดจ้าง/ท าหนังสือเชิญชวน (วัน/เดือน/ปี ท่ีด าเนินการ)

(4) อยู่ระหว่างพิจารณาผล/ขออนุมัติผลการจัดซ้ือจัดจ้าง (วัน/เดือน/ปี ท่ีด าเนินการ)

(5) อยู่ระหว่างประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก (รอลงนาม) (วัน/เดือน/ปี ท่ีด าเนินการ)

(6) อยู่ระหว่างอุทธรณ์ผลการจัดซ้ือจัดจ้าง (วัน/เดือน/ปี ท่ีด าเนินการ)

(7) ลงนามแล้ว อยู่ระหว่างน าเข้าระบบ GFMIS (วัน/เดือน/ปี ท่ีด าเนินการ)

(8) ก่อหน้ีแล้ว (วัน/เดือน/ปี ท่ีด าเนินการ)

(9) อยู่ระหว่าด าเนินงาน งานแล้วเสร็จ ......% (วัน/เดือน/ปี ท่ีด ำเนินกำร)

(10) ด าเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายแล้วเสร็จ (วัน/เดือน/ปี ท่ีด าเนินการ)

3. ช่อง "วิธีการได้มา" หมายถึง วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง เช่น วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีประกวดราคา e-budding ยกเว้นงานฝึกอบรม สัมมนาไม่ต้องระบุ

4. ช่อง "ระยะเวลาด าเนินงาน/สัญญา" ให้ระบุ ดังน้ี

4.1 กรณีงบด าเนินงานท่ีเป็นฝึกอบรม สัมมนา งาน Event ให้ระบุ วัน เดือน ปี สถานท่ีก าหนดจัดงาน  

4.2 กรณีงบลงทุน งานจ้างเหมาบริการ งาน Event ให้ระบุ จ านวนวันและระยะเวลาเร่ิมต้น และส้ินสุดตามสัญญาจ้าง 

5. ช่อง "ปัญหา/อุปสรรค" ท่ีไม่สามารถด าเนินการตามแผนได้ ดังน้ี 

(1) สถานท่ีไม่ได้รับอนุญาต      

(2) เปล่ียนสถานท่ีด าเนินการ       

(3) หน่วยงานตรวจสอบภายในทักท้วง            

(4) งบประมาณซ้ าซ้อน  ซ้ าซ้อนกับหน่วยงานใดให้ระบุด้วย                               

(5) ไม่มีผู้รับจ้าง/อยู่ระหว่างจัดซ้ือจัดจ้าง

(6) เปล่ียนรูปแบบกิจกรรม/ประเภทงบประมาณ/ส่ิงก่อสร้าง          

(7) ยกเลิกเพ่ือท าโครงการอ่ืน เหตุผลการยกเลิกให้ระบุด้วย                    

(8) ยกเลิกโครงการ คืนงบประมาณ เหตุผลการยกเลิกให้ระบุด้วย                   

(9) ด าเนินการตามห้วงเวลา ฤดูกาล เทศกาล วันส าคัญ เป็นต้น   
(10) อ่ืน ๆ ให้ระบุค าอธิบาย



ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซด์จังหวัดนครปฐม http://www.nakhonpathom.go.th หัวข้อเอกสารดาวน์โหลด
"แบบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564" ส่งแบบฟอร์มเป็นไฟล์ที่ E-mail : nkt.bbreport@gmail.com


