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งบรายจ่าย - รายการ ปี 2562 ปี 2563
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้าม)ี

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2
แผนงาน : บริหารกลุ่มจังหวัด
ผลผลิต :............................
กิจกรรมหลัก : โครงการ การพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถผลิตข้าวอินทรีย์ของกลุ่มจังหวัดได้มาตรฐานเพ่ือการแข่งขันเชิงพานิช 17,487,000         
กิจกรรมย่อย (โครงการ กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาแอพพิเคชั่น (Pad form) และระบบบริการสารสนเทศแบบพกพาและตรวจสอบ (TAMIS) สร้างฐานข้อมูลการผลิต

                                       กิจกรรมที่ 2 การพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้และสหกรณผ์ลิตข้าวอินทรีย์ให้เป็น Organic Rice Smart Farmer (ORSF)
                                       กิจกรรมที่ 3 การตรวจรับรองมาตรฐานอินทรีย์รายแปลงและระบบกลุ่ม
1. งบด าเนินงาน 17,487,000         
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 17,487,000         
1.1.1 ค่าตอบแทน 172,800              
  (1)  เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
  (2)  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ
  (3)  ค่าเช่าบ้าน
  (4)  ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
  (5)  เงินตอบแทนต าแหน่งก านัน ผู้ใหญบ่้าน
  (6)  เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ
  (7)  ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)

28,800                 ค่าวิทยากร จ านวน 6 คร้ัง ๆ 2 คน ๆ ละ 4 ชม. ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 28,800 บาท
57,600                 ค่าวิทยากร จ านวน 6 คร้ัง ๆ 2 คน ๆ ละ 4 ชม. ๆ ละ 1,200 บาท เป็นเงิน 57,600 บาท

28,800                 ค่าวิทยากร จ านวน 6 คร้ัง ๆ 2 คน ๆ ละ 4 ชม. ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 28,800 บาท
57,600                 ค่าวิทยากร จ านวน 6 คร้ัง ๆ 2 คน ๆ ละ 4 ชม. ๆ ละ 1,200 บาท เป็นเงิน 57,600 บาท

  (8)  ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ
1.1.2 ค่าใช้สอย 17,063,700         
  (1)  ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 

ค าชี้แจง

แบบฟอรม์รายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 โครงการ)

งบประมาณ

ต้นทุน และระบบตรวจสอบย้อนกลับข้าวอินทรีย)์ 
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168,000               ค่าเดินทางของเกษตร จ านวน 6 คร้ัง ๆ ละ 140 คน ๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน 168,000 บาท 
57,600                 ค่าเดินทางของวิทยากร จ านวน 6 คร้ัง ๆ 2 คน ๆ ละ 6,500 บาท เป็นเงิน 57,600 บาท

9,000                   ค่าที่พักของวิทยากร จ านวน 6 คร้ัง ๆ 2 ห้อง ๆ ละ 750 บาท เป็นเงิน 9,000 บาท
67,200                 ค่าเบี้ยเล้ียงเจ้าหน้าที่ จ านวน 4 คน ๆ ละ 240 บาท จ านวน 70 วัน เป็นเงิน 67,200 บาท

9,000                   ค่าที่พักของวิทยากร จ านวน 6 คร้ัง ๆ 2 ห้อง ๆ ละ 750 บาท เป็นเงิน 9,000 บาท

48,000                 ค่าเบี้ยเล้ียงเจ้าหน้าที่ จ านวน 4 คน ๆ ละ 240 บาท จ านวน 50 วัน เป็นเงิน 48,000 บาท

  (2)  ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

  (3)  ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 

  (4) ค่าซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง

  (5) ค่าเช่าทรัพย์สิน

  (6) ค่าจ้างเหมาบริการ

500,000               ค่าจ้างเขียนโปรแกรมแอพพลิเคชั่นแบบ pad form ตลอดห่วงโซ่การผลิตต้นน้ า เป็นเงิน 500,000 บาท
300,000               ค่าจ้างเขียนปรับปรุงระบบ TAMIS ให้เหมาะสมกับการสร้างฐานข้อมูลการผลิตข้าว เป็นเงิน 300,000 บาท

4,000,000            ค่าจ้างเก็บข้อมูลของเกษตรกรผู้ข้าวและสหกรณ์ผู้รวบรวมข้าวหรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวอินทรีย์ในพื้นที่ จ านวน 15 กลุ่มๆ ละ 
200,000 บาท เป็นเงิน 4,000,000 บาท

3,200,000            ค่าจ้างระบบ QR cord ของเกษตรกรผู้ข้าวและสหกรณ์ผู้รวบรวมข้าว จ านวน 20 กลุ่ม ๆ ละ 160,000 บาท เป็นเงิน 3,200,000 บาท
500,000               ค่าจ้างประมวลผลสร้างระบบฐานข้อมูลเกษตรกรและสหกรณ์ข้าว และจัดท ารายงาน เป็นเงิน 500,000 บาท

27,000                 ค่าเช่าสถานที่ในการอบรม 6 คร้ัง ๆ ละ 4,500 บาท เป็นเงิน 27,000 บาท
12,000                 ค่าจ้างจัดสถานที่ในการอบรม 6 คร้ัง ๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท

7,200                   ค่าจัดท าป้ายการอบรม ขนาด 2*3 ม. (6 ตร.ม.) จ านวน 6 ป้าย ๆ ละ 1,200 บาท เป็นเงิน 7,200 บาท
126,000               ค่าจ้างเหมาจัดท าคู่มือ จ านวน 6 คร้ัง ๆ 140 ชุด ๆ ละ 150 บาท เป็นเงิน 126,000 บาท    
100,800               ค่าจ้างเหมาจัดท าเอกสารอบรม จ านวน 6 คร้ัง ๆ 140 ชุด ๆ ละ 120 บาท เป็นเงิน 100,800 บาท

27,000                 ค่าเช่าสถานที่ในการอบรม 6 คร้ัง ๆ ละ 4,500 บาท เป็นเงิน 27,000 บาท
12,000                 ค่าจ้างจัดสถานที่ในการอบรม 6 คร้ัง ๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท

7,200                   ค่าจัดท าป้ายการอบรม ขนาด 2*3 ม. (6 ตร.ม.) จ านวน 6 ป้าย ๆ ละ 1,200 บาท เป็นเงิน 7,200 บาท
126,000               ค่าจ้างเหมาจัดท าคู่มือ จ านวน 6 คร้ัง ๆ 140 ชุด ๆ ละ 150 บาท เป็นเงิน 126,000 บาท
500,000               ค่าจ้างลงพื้นที่ติดตามประเมินผล Organic Rice Smart Farmer หลังการอบรม เป็นเงิน 500,000 บาท
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300,000               ค่าจ้างวิเคราะห์ข้อมูลและจัดท ารายงานกลุ่ม Organic Rice Smart Farmer เป็นเงิน 300,000 บาท
3,300,000            ค่าจ้างเหมาตรวจประเมินมาตรฐานแปลงปลูกอินทรีย์ (ผู้ตรวจภายใน ICS) จ านวน 15 กลุ่ม ๆ ละ 22,000 ราย เป็นเงิน 3,300,000 บาท
2,752,500            ค่าจ้างเหมาตรวจประเมินมาตรฐานแปลงปลูกอินทรีย์ (ผู้ตรวจประเมินภายนอก External Audit) จ านวน 1,835 ราย ๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงิน 2,752,500 บาท

  (7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

336,000               ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 6 คร้ัง ๆ 140 คน ละ 2 วัน ๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน 336,000 บาท

117,600               ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 6 คร้ัง ๆ 140 คน ๆ ละ 4 มื้อ ๆ ละ 35 บาท เป็นเงิน 117,600 บาท 

336,000               ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 6 คร้ัง ๆ 140 คน ละ 2 วัน ๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน 336,000 บาท

117,600               ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 6 คร้ัง ๆ 140 คน ๆ ละ 4 มื้อ ๆ ละ 35 บาท เป็นเงิน 117,600 บาท
  (8) ค่ารับรองและพิธีการ

  (9) เงินสมทบทุนประกันสังคม 

1.1.3 ค่าวัสดุ 250,500              

  (1)  วัสดุส านักงาน 

80,500                 ค่าวัสดุส านักงาน เป็นเงิน 80,500 บาท

50,000                 ค่าวัสดุส านักงาน เป็นเงิน 50,000 บาท
  (2)  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 

70,000                 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงการเดินทาง จ านวน 70 วัน ๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 70,000 บาท

50,000                 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงการเดินทาง จ านวน 50 วัน ๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 50,000 บาท
  (3)  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 

  (4)  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 

  (5)  วัสดุคอมพิวเตอร์

  (6) วัสดุก่อสร้าง

  (7) วัสดุงานบ้านงานครัว

  (8) วัสดุเวชภัณฑ์

  (9) วัสดุสนามและการฝึก

  (10) วัสดุการศึกษา

  (11) วัสดุหนังสือ วารสารและต ารา
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  (12) วัสดุเคร่ืองแต่งกาย

  (13) วัสดุอาหาร

  (14) วัสดุการเกษตร 

  (15) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

2.2 ค่าสาธารณปูโภค

2.1 ค่าไฟฟ้า 

2.2 ค่าน้ าประปา 

2.3 ค่าบริการโทรศัพท์ 

2.4 ค่าบริการไปรษณีย์ 

2.5 ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม

2. งบลงทุน -                       

2.1 ค่าครุภัณฑ์ -                       

  (1) ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท -                       

    (1.1) ครุภัณฑ์ส านักงาน

            (ระบุรายการ) 

    (1.2) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

            (ระบุรายการ) 

    (1.3) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

    (1.4) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

            (ระบุรายการ) 

    (1.5) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

            (ระบุรายการ) 

    (1.6) ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

            (ระบุรายการ) 

    (1.7) ครุภัณฑ์การเกษตร

    (1.8) ครุภัณฑ์การศึกษา
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            (ระบุรายการ) 

    (1.9) ครุภัณฑ์การแพทย์

            (ระบุรายการ) 

    (1.10) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

            (ระบุรายการ) 

    (1.11) ครุภัณฑ์โรงงาน

            (ระบุรายการ) 

    (1.12) ครุภัณฑ์ส ารวจ
            (ระบุรายการ) 
    (1.13) ครุภัณฑ์กีฬา
            (ระบุรายการ) 
    (1.14) ครุภัณฑ์ดนตรี
            (ระบุรายการ) 
    (1.15) ครุภัณฑ์อาวุธ
            (ระบุรายการ) 
    (1.16) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
            (ระบุรายการ) 
    (1.17) ครุภัณฑ์เคร่ืองจักรกล
            (ระบุรายการ) 
    (1.18) ครุภัณฑ์สนาม
            (ระบุรายการ) 
    (1.19) ครุภัณฑ์กลาโหม
            (ระบุรายการ) 
  (2) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
  (1) ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท
    (1.1) ค่าที่ดิน
            (ระบุรายการ) 
    (1.2) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและส่ิงก่อสร้างประกอบ
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            (ระบุรายการ) 
    (1.3) ค่าปรับปรุงอาคารก่อสร้างที่พักอาศัยและส่ิงก่อสร้างประกอบ
            (ระบุรายการ) 
    (1.4) ค่าก่อสร้างอาคารที่ท าการและส่ิงก่อสร้างประกอบ
    (1.5) ค่าปรับปรุงอาคารที่ท าการและส่ิงก่อสร้างประกอบ
    (1.6) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและส่ิงก่อสร้างประกอบ
            (ระบุรายการ) 
    (1.7) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและส่ิงก่อสร้างประกอบ
            (ระบุรายการ) 
    (1.8) ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและส่ิงก่อสร้างประกอบ
            (ระบุรายการ) 
    (1.9) ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและส่ิงก่อสร้างประกอบ
            (ระบุรายการ) 
    (1.10) ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและส่ิงก่อสร้างประกอบ
            (ระบุรายการ) 
    (1.11) ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและส่ิงก่อสร้างประกอบ
            (ระบุรายการ) 
    (1.12) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค
            (ระบุรายการ) 
    (1.13) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
            (ระบุรายการ) 
    (1.14) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ า
            (ระบุรายการ) 
    (1.15) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ า
    (1.16) ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
            (ระบุรายการ) 
    (1.17) ค่าปรับปรุงทางและสะพาน
            (ระบุรายการ) 
    (1.18) ค่าบ ารุงรักษาทางและสะพาน
            (ระบุรายการ) 
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    (1.19) ค่าส ารวจออกแบบ
            (ระบุรายการ) 
    (1.20) ค่าควบคุมงาน
            (ระบุรายการ) 
    (1.21) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา
            (ระบุรายการ) 
  (2) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป
3. งบเงินอุดหนุน
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป
 1) เงินอุดหนุนทั่วไป :……..........................…….
3.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
 1) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ :…..................………..
4. งบรายจ่ายอ่ืน
4.1 ........................................................................

-                

หมายเหตุ
 1. เพ่ือประโยชน์ในการประมวลผลข้อมูลให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดใช้ทะเบยีนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณเท่าน้ัน  
    กรณุาอย่าเพ่ิมประเภทรายการใหม่โดยไม่จ าเปน็
  2. กรณปีระสงค์จะเพ่ิมทะเบยีนประเภทรายการ ให้ประสานงานกับเจ้าหน้าส านักงบประมาณที่รบัผิดชอบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดก่อน
  3. ตามแบบฟอรม์ฯ ให้เลือกเฉพาะ (ระบ)ุ งบรายจ่าย และรายการที่มีงบประมาณเท่าน้ัน 


