
    

ป ี๒๕๖2 ป ี๒๕๖3
จงัหวดัสกลนคร
แผนงาน :บรหิารจงัหวดัและกลุม่จงัหวดั
ผลผลติ : ............................
โครงการ : การพัฒนาระบบหว่งโซ่อุปทานและพัฒนาผลติภณัทข์า้ว
ฮางดชันีน ้าตาลต่้าของกลุม่สนุก เพ่ือความยัง่ยนื 10,881,660
๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน 1,387,860
  (๑) เงินตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ
  (๒) ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติังานใหร้าชการ
  (๓) ค่าเชา่บา้น กิจกรรมหลกัที ่1 : ศึกษาระบบการผลติขา้วฮางทีม่ปีระสทิธภิาพและมคุีณภาพตามมาตรฐานและความตอ้งการของตลาด และการตรวจ

รบัรองมาตรฐานอินทรยี์
  (๔) ค่าเบีย้ประชมุกรรมการ 259,200 ค่าเบีย้ประชมุกรรมการ ประชมุเร่ืองการท างาน ติดตามงานโครงการ ฯ จ านวน 12 คนเปน็เวลา 12 คร้ังคร้ังละ 3 ชม ๆ 600 บาท
  (๕) เงินตอบแทนต าแหนง่ก านนั ผู้ใหญ่บา้น
  (๖) เงินพเิศษจา่ยแกลู่กจา้งในต่างประเทศ
  (๗) ค่าตอบแทนวทิยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) กิจกรรมหลกัที ่1 : ศึกษาระบบการผลติขา้วฮางทีม่ปีระสทิธภิาพและมคุีณภาพตามมาตรฐานและความตอ้งการของตลาด และการตรวจ

รบัรองมาตรฐานอินทรยี์

504,000
ค่าวทิยากรอบรมเร่ืองการผลิตขา้วแบบ GAP ขัน้ตอนการเกบ็รักษาพนัธุข์า้วเพือ่คงความเปน็สายพนัธุแ์ท ้และการผลิตขา้วฮางในพืน้ที ่3 
จงัหวดักลุ่มสนกุ จ านวน 10 ทา่นๆ ละ 84 ชม.ๆ ละ600 บาท
กิจกรรมหลกัที ่2 : การพัฒนานวตักรรมการแปรรปูผลติภณัฑ์จากขา้วอินทรยีเ์พ่ือสขุภาพ และปลอดภยั
กจิกรรมที ่1 การพฒันาการผลิตขา้วฮางทีม่ดัีชนนี้ าตาลต่ าเชงิพาณิชยแ์ละนวตักรรมการแปรรูปผลิตภณัฑ์จากขา้วฮางดัชนนี้ าตาลต่ าฟงักช์นัสูงเชงิพาณิชย์

57,600  - ค่าตอบแทนวทิยากร 8 รุ่นๆละ 96 ชม.ๆละ 600 บาท
9,600  - ค่าตอบแทนเจา้หนา้ที ่8 รุ่นๆละ 40 วนัๆละ 240 บาท

172,800  - ค่าเบีย้เล้ียงเจา้หนา้ที ่2  คนๆละ 240 วนัๆละ 240 บาท 12 เดือน
144,000  - ค่าตอบแทนอาสาสมคัรผู้ปว่ยเบาหวานทดสอบขา้วฮางและเจาะเลือด วนัละ 240 บาท 30 วนั จ านวน 20 คน 

9,600  - ค่าเบีย้เล้ียงนสิิตชว่ยงาน 8 รุ่นๆละ 8 คนๆละ 240 บาท
กจิกรรมที ่2 ผลิตภณัฑ์แปง้ขา้วฮางส าเร็จรูปส าหรับผลิตภณัฑ์เบเกอร่ี

28,800  - ค่าตอบแทนวทิยากร 4 รุ่นๆละ 96 ชม.ๆละ 600 บาท
4,800  - ค่าตอบแทนเจา้หนา้ที ่4 รุ่นๆละ 40 วนัๆละ 240 บาท

แบบฟอรม์รายละเอียดจ้าแนกตามงบรายจา่ย 
                                                    หน่วย : บาท

งบรายจา่ย - รายการ งบประมาณ
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4,800  - ค่าเบีย้เล้ียงนสิิตชว่ยงาน 4 รุ่นๆละ 8 คนๆละ 240 บาท
กิจกรรมหลกัที ่๓ การสรา้งแบรนดอ์ยา่งมคุีณค่ามกีารเชือ่มโยงการบรหิารจดัการโซ่อุปทานอยา่งบรูณาการ และตรงตามความตอ้งการ
ของตลาด
กจิกรรมที ่1 กจิกรรมการเตรียมความพร้อม การประเมนิ วเิคราะหศั์กยภาพทางธรุกจิ

14,400 ค่าสัมมนาคุณวทิยากร จ านวน 1 คนๆละ 12 ชัว่โมง ชัว่โมงละ 1,200 บาท 
28,800  ค่าสัมมนาคุณวทิยากรกลุ่ม จ านวน 6 คนๆละ 12 ชัว่โมง ชัว่โมงละ 400 บาท 

2,400 ค่าเบีย้เล้ียง เจา้หนา้ที ่จ านวน 5 คน คนละ 2 วนั วนัละ 240 บาท 
กจิกรรมที ่2 กจิกรรมการใชน้วตักรรมสร้างความแตกต่างและการเปล่ียนแปลงแนวคิดสู่สินค้าและบริการ

14,400 ค่าสัมมนาคุณวทิยากร จ านวน 1 คนๆละ 12 ชัว่โมง ชัว่โมงละ 1,200 บาท 
28,800  ค่าสัมมนาคุณวทิยากรกลุ่ม จ านวน 6 คนๆละ 12 ชัว่โมง ชัว่โมงละ 400 บาท 

2,400 ค่าเบีย้เล้ียง เจา้หนา้ที ่จ านวน 5 คน คนละ 2 วนั วนัละ 240 บาท 
กจิกรรมที ่3 การพฒันาผลิตภณัฑ์ และบรรจภุณัฑ์ เพือ่เพิม่คุณค่าทางธรุกจิ

14,400 ค่าสัมมนาคุณวทิยากร จ านวน 1 คนๆละ 12 ชัว่โมง ชัว่โมงละ 1,200 บาท 
28,800  ค่าสัมมนาคุณวทิยากรกลุ่ม จ านวน 6 คนๆละ 12 ชัว่โมง ชัว่โมงละ 400 บาท 

2,400 ค่าเบีย้เล้ียง เจา้หนา้ที ่จ านวน 5 คน คนละ 2 วนั วนัละ 240 บาท 
กจิกรรมที ่4 การเพิม่ชอ่งทางการตลาด digital marketing 

14,400 ค่าสัมมนาคุณวทิยากร จ านวน 1 คนๆละ 12 ชัว่โมง ชัว่โมงละ 1,200 บาท 
28,800  ค่าสัมมนาคุณวทิยากรกลุ่ม จ านวน 6 คนๆละ 12 ชัว่โมง ชัว่โมงละ 400 บาท 

2,400 ค่าเบีย้เล้ียง เจา้หนา้ที ่จ านวน 5 คน คนละ 2 วนั วนัละ 240 บาท 
กจิกรรมที ่๕ การศึกษาเพือ่เพิม่พนูความรู้ประสบการณ์เพือ่น ามาต่อยอดธรุกจิ

5,760 ค่าเบีย้เล้ียง เจา้หนา้ที ่จ านวน 6 คน คนละ 4 วนั วนัละ 240 บาท 
4,500 ค่าตอบแทน ทีดู่งาน จ านวน 3 แหง่ แหง่ 1,500 บาท 

๑.๑.๒ ค่าใชส้อย 6,440,800 กิจกรรมหลกัที ่1 : ศึกษาระบบการผลติขา้วฮางทีม่ปีระสทิธภิาพและมคุีณภาพตามมาตรฐานและความตอ้งการของตลาด และการตรวจ
รบัรองมาตรฐานอินทรยี์

  (๑)  ค่าเบีย้เล้ียง ค่าเชา่ทีพ่กัและค่าพาหนะ 70,000 ค่าเดินทางผู้เขา้อบรม 50 รายๆ ละ 7 วนัๆ ละ 200 บาท
800,000 ค่าเดินทางวทิยากรอบรม GAP การเกบ็สายพนัธุข์า้วทีเ่หมาะสม การผลิตขา้วฮางในพืน้ที ่3 จงัหวดั จ านวน 10 รายๆ ละ 20 วนัๆ ละ 4000

 บาท
กิจกรรมหลกัที ่๓ การสรา้งแบรนดอ์ยา่งมคุีณค่ามกีารเชือ่มโยงการบรหิารจดัการโซ่อุปทานอยา่งบรูณาการ และตรงตามความตอ้งการ
ของตลาด
กิจกรรมที ่1 กิจกรรมการเตรยีมความพรอ้ม การประเมนิ วเิคราะหศั์กยภาพทางธรุกิจ
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2,000 ค่าเดินทางสมนาคุณวทิยากร (ตามระยะทาง)(ไปกลับ) จ านวน 2 วนัๆละ 2 คนๆละ 1,000
4,000 ค่าเดินทางผู้เขา้ร่วมอบรมสัมมนาจากจงัหวดัสกลนคร จ านวน 20 คน คนละ 200 บาท

10,000 ค่าเดินทางผู้เขา้ร่วมอบรมสัมมนาจากจงัหวดันครพนม จ านวน 20 คน คนละ 500 บาท 
10,000 ค่าเดินทางผู้เขา้ร่วมอบรมสัมมนาจากจงัหวดัมกุดาหาร จ านวน 20 คน คนละ 500 บาท 

2,400 ค่าทีพ่กั วทิยากรบรรยาย (หอ้งพกัเด่ียว)จ านวน 1 หอ้ง หอ้งละ 1,200 บาท จ านวน 2 คืน
9,000 ค่าทีพ่กั วทิยากรกลุ่ม (หอ้งพกัเด่ียว) จ านวน 6 หอ้ง หอ้งละ 750 บาท จ านวน 2 คืน

45,000 ค่าทีพ่กัผู้ร่วมโครงการ เกษตรกร (หอ้งพกัคู่) จ านวน 30 หอ้ง หอ้งละ 750 บาท จ านวน 2 คืน
กิจกรรมที ่2 กิจกรรมการใชน้วตักรรมสรา้งความแตกตา่งและการเปลีย่นแปลงแนวคิดสูส่นิค้าและบรกิาร

2,000 ค่าเดินทางสมนาคุณวทิยากร (ตามระยะทาง)(ไปกลับ) จ านวน 2 วนัๆละ 2 คนๆละ 1,000
4,000 ค่าเดินทางผู้เขา้ร่วมอบรมสัมมนาจากจงัหวดัสกลนคร จ านวน 20 คน คนละ 200 บาท

10,000 ค่าเดินทางผู้เขา้ร่วมอบรมสัมมนาจากจงัหวดันครพนม จ านวน 20 คน คนละ 500 บาท 
10,000 ค่าเดินทางผู้เขา้ร่วมอบรมสัมมนาจากจงัหวดัมกุดาหาร จ านวน 20 คน คนละ 500 บาท 

2,400 ค่าทีพ่กั วทิยากรบรรยาย (หอ้งพกัเด่ียว)จ านวน 1 หอ้ง หอ้งละ 1,200 บาท จ านวน 2 คืน
9,000 ค่าทีพ่กั วทิยากรกลุ่ม (หอ้งพกัเด่ียว) จ านวน 6 หอ้ง หอ้งละ 750 บาท จ านวน 2 คืน

45,000 ค่าทีพ่กัผู้ร่วมโครงการ เกษตรกร (หอ้งพกัคู่) จ านวน 30 หอ้ง หอ้งละ 750 บาท จ านวน 2 คืน
กิจกรรมที ่3 การพัฒนาผลติภณัฑ์ และบรรจภุณัฑ์ เพ่ือเพ่ิมคุณค่าทางธรุกิจ

2,000 ค่าเดินทางสมนาคุณวทิยากร (ตามระยะทาง)(ไปกลับ) จ านวน 2 วนัๆละ 2 คนๆละ 1,000
4,000 ค่าเดินทางผู้เขา้ร่วมอบรมสัมมนาจากจงัหวดัสกลนคร จ านวน 20 คน คนละ 200 บาท

10,000 ค่าเดินทางผู้เขา้ร่วมอบรมสัมมนาจากจงัหวดันครพนม จ านวน 20 คน คนละ 500 บาท 
10,000 ค่าเดินทางผู้เขา้ร่วมอบรมสัมมนาจากจงัหวดัมกุดาหาร จ านวน 20 คน คนละ 500 บาท 

2,400 ค่าทีพ่กั วทิยากรบรรยาย (หอ้งพกัเด่ียว)จ านวน 1 หอ้ง หอ้งละ 1,200 บาท จ านวน 2 คืน
9,000 ค่าทีพ่กั วทิยากรกลุ่ม (หอ้งพกัเด่ียว) จ านวน 6 หอ้ง หอ้งละ 750 บาท จ านวน 2 คืน

45,000 ค่าทีพ่กัผู้ร่วมโครงการ เกษตรกร (หอ้งพกัคู่) จ านวน 30 หอ้ง หอ้งละ 750 บาท จ านวน 2 คืน
กิจกรรมที ่4 การเพ่ิมชอ่งทางการตลาด digital marketing 

2,000 ค่าเดินทางสมนาคุณวทิยากร (ตามระยะทาง)(ไปกลับ) จ านวน 2 วนัๆละ 2 คนๆละ 1,000
4,000 ค่าเดินทางผู้เขา้ร่วมอบรมสัมมนาจากจงัหวดัสกลนคร จ านวน 20 คน คนละ 200 บาท

10,000 ค่าเดินทางผู้เขา้ร่วมอบรมสัมมนาจากจงัหวดันครพนม จ านวน 20 คน คนละ 500 บาท 
10,000 ค่าเดินทางผู้เขา้ร่วมอบรมสัมมนาจากจงัหวดัมกุดาหาร จ านวน 20 คน คนละ 500 บาท 

2,400 ค่าทีพ่กั วทิยากรบรรยาย (หอ้งพกัเด่ียว)จ านวน 1 หอ้ง หอ้งละ 1,200 บาท จ านวน 2 คืน
9,000 ค่าทีพ่กั วทิยากรกลุ่ม (หอ้งพกัเด่ียว) จ านวน 6 หอ้ง หอ้งละ 750 บาท จ านวน 2 คืน
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45,000 ค่าทีพ่กัผู้ร่วมโครงการ เกษตรกร (หอ้งพกัคู่) จ านวน 30 หอ้ง หอ้งละ 750 บาท จ านวน 2 คืน
กิจกรรมที ่๕ การศึกษาเพ่ือเพ่ิมพูนความรูป้ระสบการณ์เพ่ือน้ามาตอ่ยอดธรุกิจ

4,000 ค่าเดินทางผู้เขา้ร่วมอบรมสัมมนาจากจงัหวดัสกลนคร จ านวน 20 คน คนละ 200 บาท
10,000 ค่าเดินทางผู้เขา้ร่วมอบรมสัมมนาจากจงัหวดันครพนม จ านวน 20 คน คนละ 500 บาท 
10,000 ค่าเดินทางผู้เขา้ร่วมอบรมสัมมนาจากจงัหวดัมกุดาหาร จ านวน 20 คน คนละ 500 บาท 
81,000 ค่าทีพ่กัผู้ร่วมโครงการ เกษตรกร (หอ้งพกัคู่) จ านวน 36 หอ้ง หอ้งละ 750 บาท จ านวน 3 คืน

  (๒)  ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
  (๓)  ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 
  (๔) ค่าซ่อมแซมส่ิงกอ่สร้าง
  (๕) ค่าเชา่ทรัพยสิ์น
  (๖) ค่าจา้งเหมาบริการ กิจกรรมหลกัที ่1 : ศึกษาระบบการผลติขา้วฮางทีม่ปีระสทิธภิาพและมคุีณภาพตามมาตรฐานและความตอ้งการของตลาด และการตรวจ

รบัรองมาตรฐานอินทรยี์
1,015,200 ค่าจา้งเหมาดูแลแปลงขา้ว 3 จงัหวดั(แปลง) ๆละ 4 คน ๆ 12 เดือน ๆ 7050 บาท เพือ่ดูแลแปลงปลูก ใหปุ้ย๋ ใหน้้ า ตลอดจนการเกบ็เกีย่ว

ขา้วและผลิตขา้วฮาง
600,000 ค่าจา้งเหมาวเิคราะหส์ารออกฤทธิท์างชวีภาพขา้วหอมมะลิ 105 

90,000 ค่าจา้งเหมายานพาหนะเพือ่ติดตามการด าเนนิงาน และการอบรมเกษตรกร
กิจกรรมหลกัที ่2 : การพัฒนานวตักรรมการแปรรปูผลติภณัฑ์จากขา้วอินทรยีเ์พ่ือสขุภาพ และปลอดภยั
กจิกรรมที ่1 การพฒันาการผลิตขา้วฮางทีม่ดัีชนนี้ าตาลต่ าเชงิพาณิชยแ์ละนวตักรรมการแปรรูปผลิตภณัฑ์จากขา้วฮางดัชนนี้ าตาลต่ าฟงักช์นัสูงเชงิพาณิชย์

100,000  - ค่าผลิตขา้วฮาง
200,000  - ค่าวเิคราะหส์ารออกฤทธิใ์นขา้วฮาง
200,000  - ค่าวเิคราะหน์้ าตาลในเลือด ความดัน และไขมนั
250,000  - ค่าออกแบบบรรจภุณัฑ์ 3 แบบ
300,000  - ค่าพฒันาแปรรูปผลิตภณัฑ์ขา้วฮางดัชนนี้ าตาลต่ า 3 ผลิตภณัฑ์
250,000  - ค่าผลิตผลิตภณัฑ์ต้นแบบเพือ่ใชใ้นการทดสอบตลาด

กจิกรรมที ่2 ผลิตภณัฑ์แปง้ขา้วฮางส าเร็จรูปส าหรับผลิตภณัฑ์เบเกอร่ี
73,600  - ค่าผลิตแปง้ขา้วฮาง

100,000  - ค่าวเิคราะหคุ์ณภาพแปง้ขา้วฮาง
100,000  - ค่าออกแบบบรรจภุณัฑ์ 5 แบบ
100,000  - ค่าวจิยัพฒันาสูตรแปง้ขา้วฮางส าเร็จรูปส าหรับผลิตภณัฑ์เบเกอร่ี 5 ผลิตภณัฑ์
250,000  - ค่าผลิตผลิตภณัฑ์ต้นแบบแปง้ขา้วฮางส าเร็จรูปส าหรับผลิตภณัฑ์เบเกอร่ี 5 ผลิตภณัฑ์
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กิจกรรมหลกัที ่๓ การสรา้งแบรนดอ์ยา่งมคุีณค่ามกีารเชือ่มโยงการบรหิารจดัการโซ่อุปทานอยา่งบรูณาการ และตรงตามความตอ้งการ
ของตลาด
กิจกรรมที ่1 กิจกรรมการเตรยีมความพรอ้ม การประเมนิ วเิคราะหศั์กยภาพทางธรุกิจ

12,000 จา้งเหมาจดัท าเอกสารอบรม ชดุละ 200 จ านวน 60 ชดุ 
18,000 จา้งเหมาจดัท า กระเปา๋ในการอบรม จ านวน 60 ใบ ใบละ 300 บาท

กิจกรรมที ่2 กิจกรรมการใชน้วตักรรมสรา้งความแตกตา่งและการเปลีย่นแปลงแนวคิดสูส่นิค้าและบรกิาร
12,000 จา้งเหมาจดัท าเอกสารอบรม ชดุละ 200 จ านวน 60 ชดุ 

กิจกรรมที ่3 การพัฒนาผลติภณัฑ์ และบรรจภุณัฑ์ เพ่ือเพ่ิมคุณค่าทางธรุกิจ
12,000 จา้งเหมาจดัท าเอกสารอบรม ชดุละ 200 จ านวน 60 ชดุ 

กิจกรรมที ่4 การเพ่ิมชอ่งทางการตลาด digital marketing 
12,000 จา้งเหมาจดัท าเอกสารอบรม ชดุละ 200 จ านวน 60 ชดุ 

กิจกรรมที ่๕ การศึกษาเพ่ือเพ่ิมพูนความรูป้ระสบการณ์เพ่ือน้ามาตอ่ยอดธรุกิจ
9,000 จา้งเหมาจดัท าเอกสารอบรม ชดุละ 150 จ านวน 60 ชดุ 

126,000 จา้งเหมารถตู้พร้อมน้ ามนัและคนขบัรถ จ านวน 4 วนั วนัละ 7 คัน คันละ 4,500 บาท

  (๗) ค่าใชจ้า่ยในการสัมมนาและฝึกอบรม
กิจกรรมหลกัที ่1 : ศึกษาระบบการผลติขา้วฮางทีม่ปีระสทิธภิาพและมคุีณภาพตามมาตรฐานและความตอ้งการของตลาด และการตรวจ
รบัรองมาตรฐานอินทรยี์

150,000 ค่าอาหารในการฝึกอบรมจ านวน 50 คนๆ 5 วนั ๆ ละ 200 บาท  ทัง้หมด 3 จงัหวดั
90,000 ค่าอาหารวา่ง 50 คน 5 วนัๆ ละ 2 มือ้ๆ ละ 60 บาท ทัง้หมด 3 จงัหวดั
60,000 ค่าเชา่สถานทีจ่ดัอบรม 3 จงัหวดัๆละ 1 แปลง แปลงละ 20,000 บาท 

กิจกรรมหลกัที ่2 : การพัฒนานวตักรรมการแปรรปูผลติภณัฑ์จากขา้วอินทรยีเ์พ่ือสขุภาพ และปลอดภยั
กจิกรรมที ่1 การพฒันาการผลิตขา้วฮางทีม่ดัีชนนี้ าตาลต่ าเชงิพาณิชยแ์ละนวตักรรมการแปรรูปผลิตภณัฑ์จากขา้วฮางดัชนนี้ าตาลต่ าฟงักช์นัสูงเชงิพาณิชย์

40,000  - ค่าอาหาร 400 รายๆละ 1 มือ้ๆละ 100 บาท
28,000  - ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 400 รายๆละ 2 มือ้ๆละ 35 บาท
80,000  - ค่าพาหนะเดินทางเกษตรกร(เหมาจา่ย) 400 รายๆละ 200 บาท
28,000  - ค่าจดัท าเอกสารประกอบการประชมุ 400 ชดุๆละ 70 บาท

200,000  - ค่าวสัดุอาหารสดประกอบการประชมุ 400 ชดุๆละ 500 บาท
กจิกรรมที ่2 ผลิตภณัฑ์แปง้ขา้วฮางส าเร็จรูปส าหรับผลิตภณัฑ์เบเกอร่ี

20,000  - ค่าอาหาร 200 รายๆละ 1 มือ้ๆละ 100 บาท
14,000  - ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 200 รายๆละ 2 มือ้ๆละ 35 บาท
40,000  - ค่าพาหนะเดินทางเกษตรกร(เหมาจา่ย) 200 รายๆละ 200 บาท
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14,000  - ค่าจดัท าเอกสารประกอบการประชมุ 200 ชดุๆละ 70 บาท
100,000  - ค่าวสัดุอาหารสดประกอบการประชมุ 200 ชดุๆละ 500 บาท

กิจกรรมหลกัที ่๓ การสรา้งแบรนดอ์ยา่งมคุีณค่ามกีารเชือ่มโยงการบรหิารจดัการโซ่อุปทานอยา่งบรูณาการ และตรงตามความตอ้งการ
ของตลาด
กิจกรรมที ่1 กิจกรรมการเตรยีมความพรอ้ม การประเมนิ วเิคราะหศั์กยภาพทางธรุกิจ

29,200 ค่าอาหารกลางวนั ผู้เขา้ร่วมโครงการเกษตรกร,เจา้หนา้ที่,วทิยากรบรรยาย,วทิยากรกลุ่ม จ านวน 73 คน คนละ 200 บาท
จ านวน 2 มือ้ 

14,600 ค่าอาหารเยน็ ผู้เขา้ร่วมโครงการเกษตรกร,เจา้หนา้ที่,วทิยากรบรรยาย,วทิยากรกลุ่ม จ านวน 73 คน คนละ 200 บาท จ านวน 1 มือ้
14,600 ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ผู้เขา้ร่วมโครงการเกษตรกร,เจา้หนา้ที่,วทิยากรบรรยาย,วทิยากรกลุ่ม จ านวน 73 คน คนละ 50 บาท

จ านวน 4 มือ้ 
กิจกรรมที ่2 กิจกรรมการใชน้วตักรรมสรา้งความแตกตา่งและการเปลีย่นแปลงแนวคิดสูส่นิค้าและบรกิาร

29,200 ค่าอาหารกลางวนั ผู้เขา้ร่วมโครงการเกษตรกร,เจา้หนา้ที่,วทิยากรบรรยาย,วทิยากรกลุ่ม จ านวน 73 คน คนละ 200 บาท
จ านวน 2 มือ้ 

14,600 ค่าอาหารเยน็ ผู้เขา้ร่วมโครงการเกษตรกร,เจา้หนา้ที่,วทิยากรบรรยาย,วทิยากรกลุ่ม จ านวน 73 คน คนละ 200 บาท จ านวน 1 มือ้
14,600 ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ผู้เขา้ร่วมโครงการเกษตรกร,เจา้หนา้ที่,วทิยากรบรรยาย,วทิยากรกลุ่ม จ านวน 73 คน คนละ 50 บาท

จ านวน 4 มือ้ 
กิจกรรมที ่3 การพัฒนาผลติภณัฑ์ และบรรจภุณัฑ์ เพ่ือเพ่ิมคุณค่าทางธรุกิจ

29,200 ค่าอาหารกลางวนั ผู้เขา้ร่วมโครงการเกษตรกร,เจา้หนา้ที่,วทิยากรบรรยาย,วทิยากรกลุ่ม จ านวน 73 คน คนละ 200 บาท
จ านวน 2 มือ้ 

14,600 ค่าอาหารเยน็ ผู้เขา้ร่วมโครงการเกษตรกร,เจา้หนา้ที่,วทิยากรบรรยาย,วทิยากรกลุ่ม จ านวน 73 คน คนละ 200 บาท จ านวน 1 มือ้
14,600 ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ผู้เขา้ร่วมโครงการเกษตรกร,เจา้หนา้ที่,วทิยากรบรรยาย,วทิยากรกลุ่ม จ านวน 73 คน คนละ 50 บาท

จ านวน 4 มือ้ 
กิจกรรมที ่4 การเพ่ิมชอ่งทางการตลาด digital marketing 

29,200 ค่าอาหารกลางวนั ผู้เขา้ร่วมโครงการเกษตรกร,เจา้หนา้ที่,วทิยากรบรรยาย,วทิยากรกลุ่ม จ านวน 73 คน คนละ 200 บาท
จ านวน 2 มือ้ 

14,600 ค่าอาหารเยน็ ผู้เขา้ร่วมโครงการเกษตรกร,เจา้หนา้ที่,วทิยากรบรรยาย,วทิยากรกลุ่ม จ านวน 73 คน คนละ 200 บาท จ านวน 1 มือ้
14,600 ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ผู้เขา้ร่วมโครงการเกษตรกร,เจา้หนา้ที่,วทิยากรบรรยาย,วทิยากรกลุ่ม จ านวน 73 คน คนละ 50 บาท

จ านวน 4 มือ้ 
  (7) ค่าใชจ้า่ยในการศึกษาดูงาน กิจกรรมที ่๕ การศึกษาเพ่ือเพ่ิมพูนความรูป้ระสบการณ์เพ่ือน้ามาตอ่ยอดธรุกิจ

52,800 ค่าอาหารกลางวนั ผู้เขา้ร่วมโครงการเกษตรกร,เจา้หนา้ที ่จ านวน 66 คน คนละ 200 บาท จ านวน 4 มือ้ 
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39,600 ค่าอาหารเยน็ ผู้เขา้ร่วมโครงการเกษตรกร,เจา้หนา้ที ่จ านวน 66 คน คนละ 200 บาท จ านวน 3 มือ้
26,400 ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ผู้เขา้ร่วมโครงการเกษตรกร,เจา้หนา้ที ่จ านวน 66 คน คนละ 50 บาท จ านวน 8 มือ้ 

  (๘) ค่ารับรองและพธิกีาร กิจกรรมหลกัที ่1 : ศึกษาระบบการผลติขา้วฮางทีม่ปีระสทิธภิาพและมคุีณภาพตามมาตรฐานและความตอ้งการของตลาด และการตรวจ
รบัรองมาตรฐานอินทรยี์

90,000 ค่ารับรองวทิยากรในการเขา้ปฏบิติังาน และการฝึกอบรม ทัง้หมดรวม 30,000 บาท จ านวน 3 แปลง
  (๙) เงินสมทบทนุประกนัสังคม 
  (10) ค่าใชจ้า่ยอืน่ๆ

๑.๑.๓ ค่าวสัดุ 823,000
  (๑)  วสัดุส านกังาน กิจกรรมหลกัที ่1 : ศึกษาระบบการผลติขา้วฮางทีม่ปีระสทิธภิาพและมคุีณภาพตามมาตรฐานและความตอ้งการของตลาด และการตรวจ

รบัรองมาตรฐานอินทรยี์
60,000 ค่าจดัท าเอกสารอบรมเร่ืองการผลิตขา้ว GAP และการผลิตขา้วฮางจ านวน 300 ชดุๆ 200 บาท

  (๒)  วสัดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 
  (๓)  วสัดุไฟฟา้และวทิย ุ
  (๔)  วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ กิจกรรมหลกัที ่1 : ศึกษาระบบการผลติขา้วฮางทีม่ปีระสทิธภิาพและมคุีณภาพตามมาตรฐานและความตอ้งการของตลาด และการตรวจ

รบัรองมาตรฐานอินทรยี์
30,000 ค่าจดัท าแผ่นพบัประชาสัมพนัธ ์เร่ืองการผลิตขา้ว การคงสายพนัธุข์า้ว GAP และการผลิตขา้วฮางจ านวน 300 ชดุๆ 200 บาท

กิจกรรมหลกัที ่๓ การสรา้งแบรนดอ์ยา่งมคุีณค่ามกีารเชือ่มโยงการบรหิารจดัการโซ่อุปทานอยา่งบรูณาการ และตรงตามความตอ้งการ
ของตลาด
กจิกรรมที ่1 กจิกรรมการเตรียมความพร้อม การประเมนิ วเิคราะหศั์กยภาพทางธรุกจิ

40,600 ค่าวสัดุส านกังาน ใชใ้นกจิกรรมการเตรียมความพร้อม การประเมนิ วเิคราะหศั์กยภาพทางธรุกจิ
กจิกรรมที ่2 กจิกรรมการใชน้วตักรรมสร้างความแตกต่างและการเปล่ียนแปลงแนวคิดสู่สินค้าและบริการ

41,600 ค่าวสัดุส านกังาน ใชใ้นกจิกรรมการเตรียมความพร้อม การประเมนิ วเิคราะหศั์กยภาพทางธรุกจิ

กิจกรรมที ่3 การพัฒนาผลติภณัฑ์ และบรรจภุณัฑ์ เพ่ือเพ่ิมคุณค่าทางธรุกิจ
41,600 ค่าวสัดุส านกังาน ใชใ้นกจิกรรมการเตรียมความพร้อม การประเมนิ วเิคราะหศั์กยภาพทางธรุกจิ

กิจกรรมที ่4 การเพ่ิมชอ่งทางการตลาด digital marketing 

42,600 ค่าวสัดุส านกังาน ใชใ้นกจิกรรมการเตรียมความพร้อม การประเมนิ วเิคราะหศั์กยภาพทางธรุกจิ

กิจกรรมที ่๕ การศึกษาเพ่ือเพ่ิมพูนความรูป้ระสบการณ์เพ่ือน้ามาตอ่ยอดธรุกิจ
45,000 ค่าวสัดุส านกังาน ใชใ้นกจิกรรมการเตรียมความพร้อม การประเมนิ วเิคราะหศั์กยภาพทางธรุกจิ
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  (๕)  วสัดุคอมพวิเตอร์
กิจกรรมหลกัที ่1 : ศึกษาระบบการผลติขา้วฮางทีม่ปีระสทิธภิาพและมคุีณภาพตามมาตรฐานและความตอ้งการของตลาด และการตรวจ
รบัรองมาตรฐานอินทรยี์

10,000 external hard disk จ านวน 2 ตัวกิจกรรมหลกัที ่๓ การสรา้งแบรนดอ์ยา่งมคุีณค่ามกีารเชือ่มโยงการบรหิารจดัการโซ่อุปทานอยา่งบรูณาการ และตรงตามความตอ้งการ
ของตลาด

กจิกรรมที ่1-5 กจิกรรมการสร้างแบรนด์อยา่งมคุีณค่ามกีารเชือ่มโยงการบริหารจดัการโซ่อปุทานอยา่งบรูณาการ และตรงตามความต้องการของตลาด

150,000 ค่าวสัดุคอมพวิเตอร์ ใชใ้นกจิกรรม1-5

  (6) วสัดุกอ่สร้าง

  (7) วสัดุงานบา้นงานครัว
  (8) วสัดุเวชภณัฑ์

  (9) วสัดุสนามและการฝึก
  (๑0) วสัดุการศึกษา

  (๑1) วสัดุหนงัสือ วารสารและต ารา
  (๑๒) วสัดุเคร่ืองแต่งกาย

  (๑๓) วสัดุอาหาร

  (๑4) วสัดุการเกษตร 
กิจกรรมหลกัที ่1 : ศึกษาระบบการผลติขา้วฮางทีม่ปีระสทิธภิาพและมคุีณภาพตามมาตรฐานและความตอ้งการของตลาด และการตรวจ
รบัรองมาตรฐานอินทรยี์

21,600 ค่าปุย๋เคมใีส่แปลงปลูกขา้วหอมมะลิ 105 จ านวน 18 กระสอบ (3 แปลง) กระสอบละ 1,200 บาท

90,000 ค่ายาก าจดัวชัพชืและแมลงในแปลงปลูกขา้วเพือ่ผลิตขา้วฮาง ในพืน้ที ่3 จงัหวดั จ านวน 180 แกลอน ๆ 500 บาท
  (๑๕) วสัดุยานพาหนะและขนส่ง

  (๑๖) วสัดุวทิยาศาสตร์ กจิกรรมที ่1 การพฒันาการผลิตขา้วฮางทีม่ดัีชนนี้ าตาลต่ าเชงิพาณิชยแ์ละนวตักรรมการแปรรูปผลิตภณัฑ์จากขา้วฮางดัชนนี้ าตาลต่ าฟงักช์นัสูงเชงิพาณิชย์
150,000                - ค่าวสัดุวทิยาศาสตร์

กจิกรรมที ่2 ผลิตภณัฑ์แปง้ขา้วฮางส าเร็จรูปส าหรับผลิตภณัฑ์เบเกอร่ี
100,000                - ค่าวสัดุวทิยาศาสตร์
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กิจกรรมที ่9 การจดังานแสดงและจ้าหน่ายสนิค้าเพ่ือการสง่เสรมิภาพลกัษณ์และการเพ่ิมชอ่งทางการจดัจ้าหน่าย การทดสอบนวตักรรมใหมใ่นตลาด 

๑. งบด้าเนินงาน 450,000

กิจกรรมที ่10 การออกแบบตราสนิค้าและบรรจภุณัฑ์ใหม่

๑. งบด้าเนินงาน 450,000
กิจกรรมที ่11 การส้ารวจและศึกษาการพัฒนาสนิค้า การสรา้งแบรนดแ์ละออกแบบบรรจภุณัฑ์เพ่ือสรา้งมลูค่าทางพาณิชย์

๑. งบด้าเนินงาน 480,000

กิจกรรมที ่12 การส้ารวจและศึกษาการสรา้งแบรนดอ์ยา่งมคุีณค่ามกีารเชือ่มโยงการบรหิารจดัการโซ่อุปทานอยา่งบรณูาการ และตรงตามความตอ้งการของตลาด

๑. งบด้าเนินงาน 450,000

กิจกรรมที ่13 การสง่เสรมิภาพลกัษณ์และการเพ่ิมชอ่งทางการจดัจ้าหน่าย 

๑. งบด้าเนินงาน 400,000

๒.๒ ค่าสาธารณูปโภค

๒.๑ ค่าไฟฟา้ 

๒.๒ ค่าน้ าประปา 

๒.๓ ค่าบริการโทรศัพท ์

๒.๔ ค่าบริการไปรษณีย ์

๒.๕ ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม

๒. งบลงทนุ

๒.๑ ค่าครภุณัฑ์ 0

  (๑) ราคาตอ่หน่วยต่ ากวา่ ๑ ลา้นบาท

  (๒) ราคาตอ่หน่วยตัง้แต ่๑ ลา้นบาทขึน้ไป

    (๑.๑) ครุภณัฑ์ส านกังาน

            (ระบรุายการ) 

    (๑.๒) ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

            (ระบรุายการ) 

    (๑.๓) ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

            (ระบรุายการ) 

    (๑.๔) ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว
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            (ระบรุายการ) 

    (๑.๕) ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๖) ครุภณัฑ์กอ่สร้าง
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๗) ครุภณัฑ์การเกษตร
    (๑.๘) ครุภณัฑ์การศึกษา
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๙) ครุภณัฑ์การแพทย์
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๑๐) ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวทิยุ
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๑๑) ครุภณัฑ์โรงงาน
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๑๒) ครุภณัฑ์ส ารวจ
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๑๓) ครุภณัฑ์กฬีา
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๑๔) ครุภณัฑ์ดนตรี
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๑๕) ครุภณัฑ์อาวธุ
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๑๖) ครุภณัฑ์วทิยาศาสตร์
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๑๗) ครุภณัฑ์เคร่ืองจกัรกล
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๑๘) ครุภณัฑ์สนาม
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๑๙) ครุภณัฑ์กลาโหม
            (ระบรุายการ) 
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๒.๒ ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 0
  (๑) ราคาต่อหนว่ยต่ ากวา่ ๑๐ ล้านบาท
  (๒) ราคาต่อหนว่ยต้ังแต่ ๑๐ ล้านบาทขึน้ไป
    (๑.๑) ค่าทีดิ่น
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๒) ค่ากอ่สร้างอาคารทีพ่กัอาศัยและส่ิงกอ่สร้างประกอบ
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๓) ค่าปรับปรุงอาคารกอ่สร้างทีพ่กัอาศัยและส่ิงกอ่สร้างประกอบ
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๔) ค่ากอ่สร้างอาคารทีท่ าการและส่ิงกอ่สร้างประกอบ
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๕) ค่าปรับปรุงอาคารทีท่ าการและส่ิงกอ่สร้างประกอบ
    (๑.๖) ค่ากอ่สร้างอาคารการศึกษาและส่ิงกอ่สร้างประกอบ
    (๑.๗) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและส่ิงกอ่สร้างประกอบ
    (๑.๘) ค่ากอ่สร้างอาคารสาธารณสุขและส่ิงกอ่สร้างประกอบ
    (๑.๙) ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและส่ิงกอ่สร้างประกอบ
    (๑.๑๐) ค่ากอ่สร้างสนามกฬีาและส่ิงกอ่สร้างประกอบ
    (๑.๑๑) ค่าปรับปรุงสนามกฬีาและส่ิงกอ่สร้างประกอบ
    (๑.๑๒) ค่ากอ่สร้างระบบสาธารณูปโภค
    (๑.๑๓) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
    (๑.๑๔) ค่ากอ่สร้างแหล่งน้ า
    (๑.๑๕) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ า
    (๑.๑๖) ค่ากอ่สร้างทางและสะพาน
    (๑.๑๗) ค่าปรับปรุงทางและสะพาน
    (๑.๑๘) ค่าบ ารุงรักษาทางและสะพาน
    (๑.๑๙) ค่าส ารวจออกแบบ
    (๑.๒๐) ค่าควบคุมงาน
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    (๑.๒๑) ค่าจา้งบริษทัทีป่รึกษา
๓. งบเงนิอุดหนุน 0
๓.๑ เงินอดุหนนุทัว่ไป
 ๑) เงินอดุหนนุทัว่ไป :……..........................…….
๓.๒ เงินอดุหนนุเฉพาะกจิ
 ๑) เงินอดุหนนุเฉพาะกจิ :…..................………..
๔. งบรายจา่ยอ่ืน 0
๔.๑ ........................................................................
หมายเหตุ
 ๑. เพ่ือประโยชน์ในการประมวลผลขอ้มลูใหจ้งัหวดัและกลุม่จงัหวดัใชท้ะเบยีนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณเทา่น้ัน  
    กรณุาอยา่เพ่ิมประเภทรายการใหมโ่ดยไมจ่ าเปน็
  ๒. กรณีประสงค์จะเพ่ิมทะเบยีนประเภทรายการ ใหป้ระสานงานกับเจา้หน้าส านักงบประมาณทีร่บัผิดชอบจงัหวดัและกลุม่จงัหวดัก่อน
  ๓. ตามแบบฟอรม์ฯ ใหเ้ลอืกเฉพาะ (ระบ)ุ งบรายจา่ย และรายการทีม่งีบประมาณเทา่น้ัน 
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กจิกรรม 1 #REF!
กจิกรรม 2 #REF!
กจิกรรม 3 #REF!
กจิกรรม 4 #REF!
กจิกรรม 5 #REF!

ตอบแทน 624,660
ใชส้อย 6,440,800

วสัดุ 3,053,000
ครุ 0
กอ่ 0

10,118,460

10,118,460

0

#REF!
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