


งบรายจ่าย

งบประมาณปี 2562 ค าชี้แจง

พรบ. ได้รับจัดสรร คงเหลือ ได้รับจัดสรร คงเหลือ

1. งบบุคลากร 3,348.05 1,467.07
(43.82%)

1,880.98
(56.18%)

- เงินเดือนและค่าจ้างประจ า 4 เดือน 
(ต.ค. 61 - ม.ค. 62) 

- เงินเดือนและค่าจ้างประจ า 8 เดือน 
(ก.พ. - ก.ย. 62) 

- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 6 เดือน 
(ต.ค. 61 - มี.ค. 62) 

- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 6 เดือน 
(เม.ย. - ก.ย. 62) 

2. งบด าเนินงาน 1,983.93 1,263.46
(63.68%)

720.47
(36.32%)

- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 64 % - ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 36 % 

- ค่าสาธารณูปโภค 60 % - ค่าสาธารณูปโภค 40 % 
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งบรายจ่าย
งบประมาณปี 2562 ค าช้ีแจง

พรบ. ได้รับจัดสรร คงเหลือ ได้รับจัดสรร คงเหลือ

3. งบลงทุน 714.19 392.81
(55.00%)

321.38
(45.00%)

- ห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile lab) จ านวน 10 คัน 33.53 ล้านบาท - รถยนต์/รถจักรยานยนต์ จ านวน 125 คัน 92.13 ล้านบาท

- เครื่องตรวจวิเคราะห์ปริมาณและยนืยันผล 24 ล้านบาท - รถฟาร์มแทรกเตอร ์จ านวน 15 คัน 16.5 ล้านบาท 
- เครื่องวิเคราะห์แยกชนิดเช้ือจุลินทรีย์อย่างละเอียดด้วยเทคนิค MALDI-TOF /TOF 
CID MS/MS 21.5 ล้านบาท 

- สสช. 31.98 ล้านบาท เช่น

- เครื่องวิเคราะห์ปริมาณสารอนิทรีย์โดยเทคนิค Near Infrared Spectroscopy 
พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 2 เครื่อง 9 ล้านบาท 

- เครื่องผลิตน้ าบริสุทธ์ิด้วยระบบ Deionization พร้อมอุปกรณ์ 0.36 ลบ. 

- เครื่องโพรเซสชีส ขนาดไม่น้อยกว่า 24 ลิตร 4.79 ล้านบาท - เครื่องพ่นน้ ายาฆ่าเช้ือแบบละอองฝอยชนิดชาร์จแบตเตอรี ่0.077 ลบ. 
- พันธุ์สุกร 12.6 ล้านบาท - เครื่องพ่นน้ ายาฆ่าเช้ือแบบละอองฝอย 0.048 ลบ. 

- เครื่องเตรียมตัวอย่างสารปนเปื้อนในอาหารสัตว์ 2.8 ล้านบาท - ตู้ปลอดเช้ือส าหรับสัตว์ทดลอง 1.12 ลบ. 
- ชุดปฏิบัติการถ่ายภาพโครโมโซมอัตโนมัตพิร้อมโปรแกรมวิเคราะห์จัดเรยีงโครโมโซม
7 ล้านบาท 

- เครื่องก าจัดซากสัตว์ทดลองและขยะติดเชื้อทรงสี่เหลี่ยม 13.5 ลบ. 

- พัฒนาระบบเช่ือมโยงข้อมูลระบบงานสารสนเทศกลางฯ 31.53 ล้านบาท - ปรับปรุงอาคารทดสอบวัคซีนส าหรับสุกร 23.69 ล้านบาท 
- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาหารสัตว์ 8.82 ล้านบาท - ปรับปรุงอาคารสัตว์ทดลองแบบอาคารปิด 6 ล้านบาท 
- ระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์ ระยะที่ 2 = 7.40 ลบ. - สตส. 86.35 ล้านบาท เช่น 
- พัฒนาระบบรวบรวม ติดตาม ตรวจสอบใบอนุญาตและสินค้าด้านปศุสัตว์ ด้วยเทคโนโลยี
Blockchain 8.54 ล้านบาท

- เครื่องตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ านมและโซมาติกเซลล์ 17.2 ลบ. 

- โรงเรือนโคพ่อพันธุ์ จ านวน 3 โรงเรือน 7.53 ล้านบาท - เครื่องวิเคราะห์แยกชนิดและวัดปริมาณสารตกค้างยาสตัว์ 19.8 ล้านบาท 
- ก่อสร้างอาคารส านักงานปศสุัตว์อ าเภอ 17.3 ล้านบาท - พันธุ์แพะ (สพพ.) 31 ล้านบาท 

- โรงเก็บหญ้าแห้ง 5.5 ล้านบาท - Feed Center ของงบภาค (สอส.) 37.86 ล้านบาท 
- ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ - ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ 

งบประมาณปี พ.ศ. 2562 (ต่อ)



งบรายจ่าย
งบประมาณปี 2562 ค าช้ีแจง

พรบ. ได้รับจัดสรร คงเหลือ ได้รับจัดสรร คงเหลือ

4. งบเงิน
อุดหนุน

144.27 7.62
(5.28%)

136.65
(94.72%) 

1. ค่าบ ารุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศ 1.83 ล้านบาท 1. ค่าบ ารุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศ 1.45 ล้านบาท
2. เงินอุดหนุนสัตวแพทยสภา 0.26 ล้านบาท 2. เงินอุดหนุนสัตวแพทยสภา 0.24 ล้านบาท 
3. ค่าธรรมเนียมตรวจรับรองตามมาตรฐานฮาลาล 0.55 ล้านบาท 3. ค่าธรรมเนียมตรวจรับรองตามมาตรฐานฮาลาล 2.55 ล้านบาท 
4. ค่าชดใช้กรณีสัตว์ป่วยด้วยโรคระบาดและพาหะของโรคหรือชดเชย

ในกรณีสัตว์ตายเนื่องจากแพ้วัคซีน 2 ล้านบาท 
4. ค่าชดใช้กรณีสัตว์ป่วยด้วยโรคระบาดและพาหะของโรคหรือชดเชย

ในกรณีสัตว์ตายเนื่องจากแพ้วัคซีน 1 ล้านบาท 

5. ค่าเลี้ยงดูกระบือพ่อพันธ์ุประจ ากลุ่ม 1.23 ล้านบาท 5. ค่าเลี้ยงดูกระบือพ่อพันธ์ุประจ ากลุ่ม 1.23 ล้านบาท 
6. เงินอุดหนุนเกษตรกรเล้ียงสัตว์บนพื้นท่ีสูง 1.73 ล้านบาท 6. เงินอุดหนุนเกษตรกรเล้ียงสัตว์บนพื้นท่ีสูง 1.28 ล้านบาท 

7. เงินอุดหนุนเลี้ยงสัตว์เพื่อแก้ไขปัญหาท่ีดินท ากิน 8 ล้านบาท 
8. โครงการธนาคารแพะต าบลสันติสุข 20.22 ล้านบาท 

9. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตฯ 10.58 ล้านบาท 
10. ปรับเปล่ียนพ้ืนท่ีปลูกพืชอาหารสัตว์ 88 ล้านบาท 
11. เงินอุดหนุนจัดท าระบบ Biogas ในฟาร์มโค 2.1 ล้านบาท 

5. งบรายจ่าย
อื่น

12.78 5.31
(41.54%)

7.47
(58.46%)

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

งบประมาณปี พ.ศ. 2562 (ต่อ)



• ให้ส านัก/กองปรับแผนการใช้จ่ายเงินและการด าเนินการ ให้สอดคล้องกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562
(เงินประจ างวดที่ 1)

• ส านักงบประมาณจะโอนเงินประจ างวดที่ 1 เพิ่มเติม เมื่อแผนแม่บทแล้วเสร็จ (ประมาณ ม.ค. 2562)

• บูรณาการงบประมาณโดยใช้เป้าหมายร่วมกัน ได้แก่ 

- เป้าหมายพื้นที่ตามนโยบาย กษ. เช่น ศพก., แปลงใหญ่, อินทรีย,์ จชต., Smart Farmer, Agri – Map 

- เป้าหมายตามนโยบายกรมปศุสัตว์ เช่น โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ โครงการภายใต้ ธคก. ค่าตอบแทน

อาสาปศุสัตว์

แผนการใช้งบประมาณปี พ.ศ. 2562 


