
    

                                                    หนว่ย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖๒ ป ี๒๕๖๓

(ทะเบยีนรายการ   ประเภทรายการ ของส านกังบประมาณ) (ถ้ามี)

กลุ่มจงัหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒

แผนงาน :บริหารจงัหวัดและกลุ่มจงัหวัด

ผลผลิต :............................

โครงการ : พัฒนาศกัยภาพเกษตรกรในพืน้ที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒

กิจกรรมหลัก : ..............................

๑. งบด าเนินงาน

๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 10,500,000              

๑.๑.๑ ค่าตอบแทน 93,600                     

  (๑)  เงินตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ

14,400                       

  (๒) คา่ตอบแทนผู้ปฏบิตังิานให้ราชการ 14,400                       

  (๓) คา่เชา่บ้าน

  (๔) คา่เบีย้ประชมุกรรมการ

  (๕) เงินตอบแทนต าแหนง่ก านนั ผู้ใหญ่บ้าน

  (๖) เงินพิเศษจา่ยแกล่กูจ้างในตา่งประเทศ

  (๗) คา่ตอบแทนวทิยากร (สมัมนาและฝึกอบรม)

43,200                       

21,600                       

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

งบประมาณ

ค ำชีแ้จง

กิจกรรมหลกัที ่๑ พัฒนำและตอ่ยอดระบบฐำนขอ้มลูเชงิพ้ืนทีด่ำ้นสขุภำพ สิง่แวดลอ้มและ
กำรเกษตรปลอดภยัไดม้ำตรฐำนเกษตรอินทรยี ์ เพ่ือเชือ่มโยงระบบฐำนขอ้มลูกับหน่วยงำนที่
เก่ียวขอ้ง

จ านวน 10 คน 6 วนั ๆ ละ 240 บาท

จ านวน 10 คน 6 วนั ๆ ละ 240 บาท 

 

กิจกรรมหลกัที ่๒ กำรสง่เสรมิยกระดบัเกษตรกรแปลงตน้แบบใหไ้ดม้ำตรฐำนเกษตรอินทรยี
และออแกนิค ดำ้นสมนุไพร เพ่ือกำรจดักำรและพัฒนำคุณภำพวตัถุดบิในตน้ทำงกำรผลติ

จ านวน 6 คน ๆ ละ 6 ชัว่โมง ๆ ละ 1200 บา

กิจกรรมหลกัที ่๓ กำรพัฒนำองค์ควำมรูเ้พ่ือเพ่ิมมลูค่ำและสง่เสรมิกำรใชส้มนุไพรเพ่ือ
สขุภำพ กำรพัฒนำผลติภณัฑ์เดน่ของผู้ประกอบกำร กำรสรำ้งแบรนดแ์ละและกำรสง่เสรมิ
ตลำด

กิจกรรมหลกัที ่๓ กำรพัฒนำองค์ควำมรูเ้พ่ือเพ่ิมมลูค่ำและสง่เสรมิกำรใชส้มนุไพรเพ่ือ
สขุภำพ กำรพัฒนำผลติภณัฑ์เดน่ของผู้ประกอบกำร กำรสรำ้งแบรนดแ์ละและกำรสง่เสรมิ
ตลำด

 



    
                                                    หนว่ย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖๒ ป ี๒๕๖๓

(ทะเบยีนรายการ   ประเภทรายการ ของส านกังบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

ค ำชีแ้จง

  (๘) คา่ตอบแทนพิเศษพนกังานราชการ

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 9,520,900                 

  (๑)  คา่เบีย้เลีย้ง คา่เชา่ทีพ่กัและคา่พาหนะ 330,900                    

14,400                       

22,500                       

196,000                     

98,000                       

  (๒)  คา่ซอ่มแซมยานพาหนะและขนสง่  

  (๓)  คา่ซอ่มแซมครุภณัฑ์  

  (๔) คา่ซอ่มแซมสิง่กอ่สร้าง

  (๕) คา่เชา่ทรัพย์สนิ

  (๖) คา่จ้างเหมาบริการ 8,600,000                

1,200,000                  

100,000                     

300,000                     

กิจกรรมหลกัที ่๒ กำรสง่เสรมิยกระดบัเกษตรกรแปลงตน้แบบใหไ้ดม้ำตรฐำนเกษตรอินทรยี
และออแกนิค ดำ้นสมนุไพร เพ่ือกำรจดักำรและพัฒนำคุณภำพวตัถุดบิในตน้ทำงกำรผลติ

หลักสูตร ๑ อบรมเชงิปฏบิติัการเพือ่การจดัการแปลงตามมาตรฐานเกษตรอนิทรียแ์ละออแกนคิ

3) ค่าพาหนะผู้เขา้อบรม

กิจกรรมหลกัที ่๑ พัฒนำและตอ่ยอดระบบฐำนขอ้มลูเชงิพ้ืนทีด่ำ้นสขุภำพ สิง่แวดลอ้มและ
กำรเกษตรปลอดภยัไดม้ำตรฐำนเกษตรอินทรยี ์ เพ่ือเชือ่มโยงระบบฐำนขอ้มลูกับหน่วยงำนที่
เก่ียวขอ้ง

3) ค่าจา้งเหมาต่อยอดท าฐานขอ้มลูพนัธุพ์ชืแปลงต้นแบบด้วยระบบ AR and VR code 
สกลนคร 3 แหง่ คือ อ.เมอืง อ.พงัโคน อ.บา้นมว่ง นครพนม 1 แหง่ คือ อ.เรณูนคร และ
มกุดาหาร คือ อ.นคิมค าสร้อย

กิจกรรมหลกัที ่๓ กำรพัฒนำองค์ควำมรูเ้พ่ือเพ่ิมมลูค่ำและสง่เสรมิกำรใชส้มนุไพรเพ่ือ
สขุภำพ กำรพัฒนำผลติภณัฑ์เดน่ของผู้ประกอบกำร กำรสรำ้งแบรนดแ์ละและกำรสง่เสรมิ
ตลำด
1) ค่าพาหนะผู้เขา้อบรม

จ านวน 6 คน 3 วนั ๆ ละ 6 ชัว่โมง ๆ ละ 1200 บาท

1) ค่าทีพ่กัวทิยากรภายนอก 6 คน 3 คืนๆ ละ 800 บาท

2) ค่าทีพ่กัเจา้หนา้ที ่10 คน 5 หอ้งๆ ละ 1500 บาท จ านวน 3 คืน

1) ค่าจา้งเหมาพฒันาต่อยอดและจดัท าระบบฐานขอ้มลูเชงิพืน้ทีแ่บบ GIS ของเกษตรกรกลุ่ม
เกษตรอนิทรีย ์จ านวน 3 จงัหวดั ๆ ละ 450,000 บาท

2) ค่าจา้งเหมาบนัทกึผลขอ้มลู และท ารูปเล่มรายงานระบบฐานขอ้มลูโครงการแบบภาพสีทัง้เล่ม

 



    
                                                    หนว่ย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖๒ ป ี๒๕๖๓

(ทะเบยีนรายการ   ประเภทรายการ ของส านกังบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

ค ำชีแ้จง

350,000                     

750,000                     

500,000                     

300,000                     

500,000                     

1,000,000                  

1,350,000                  

1,500,000                  

750,000                     

  (๗) คา่ใช้จา่ยในการสมัมนาและฝึกอบรม 590,000                   

362,000                   

150,000                     

70,000                       
30,000                       

50,000                       

18,000                       

กิจกรรมหลกัที ่๒ กำรสง่เสรมิยกระดบัเกษตรกรแปลงตน้แบบใหไ้ดม้ำตรฐำนเกษตรอินทรยี
และออแกนิค ดำ้นสมนุไพร เพ่ือกำรจดักำรและพัฒนำคุณภำพวตัถุดบิในตน้ทำงกำรผลติ

2) ค่าจา้งเหมาตรวจคุณภาพดินในหอ้งปฏบิติัการ ตามมาตรฐานอนิทรีย ์และออแกนคิ

3) ค่าจา้งเหมาตรวจสารส าคัญของวตัถดิุบสมนุไพร จากแปลงต้นแบบของเกษตรกรทีร่่วม
โครงการ

4) ค่าจา้งเหมาท าบรรจภุณัฑ์ผลิตภณัฑ์แปรรูปของผู้ประกอบการ จ านวน 15 ผลิตภณัฑ์ ๆ ละ
 50,000 บาท

กิจกรรมหลกัที ่๒ กำรสง่เสรมิยกระดบัเกษตรกรแปลงตน้แบบใหไ้ดม้ำตรฐำนเกษตรอินทรยี
และออแกนิค ดำ้นสมนุไพร เพ่ือกำรจดักำรและพัฒนำคุณภำพวตัถุดบิในตน้ทำงกำรผลติ

2) ค่าจา้งเหมาจดัหาพนัธุส์มนุไพรทีเ่ปน็ทีต้่องการของตลาด ได้แก ่ไพร ขมิน้ บวับก บวัหลวง 
พรมม ิจากเกษตรกรแปลงทีผ่่านมาตรฐาน จ านวน 3 จงัหวดั ๆ ละ 450,000 บาท

3) ค่าเชา่สถานทีจ่ดัอบรม  จ านวน 6 วนั ๆ ละ 5,000 บาท

1) ค่าอาหาร จ านวน  1000 คน ๆ ละ 150 บาท

2) ค่าอาหารวา่ง จ านวน 1000 คน ๆ ละ 70 บาท ( 2 มือ้ ๆละ 35 บาท)

4) ค่าเอกสารประกอบการอบรม  จ านวน 500 ชดุ ๆ ละ 100 บาท

5) ค่าเชา่รถตู้พร้อมน้ ามนัและคนขบั

4) ค่าจา้งเหมาเกบ็ตัวอยา่งสมนุไพรเพือ่ส่งตรวจในหอ้งปฏบิติัการจาก 3 จงัหวดั

กิจกรรมหลกัที ่๓ กำรพัฒนำองค์ควำมรูเ้พ่ือเพ่ิมมลูค่ำและสง่เสรมิกำรใชส้มนุไพรเพ่ือ
สขุภำพ กำรพัฒนำผลติภณัฑ์เดน่ของผู้ประกอบกำร กำรสรำ้งแบรนดแ์ละและกำรสง่เสรมิ
ตลำด
1) ค่าจา้งเหมาพฒันา ศึกษาวจิยัประสิทธผิลของผลิตภณัฑ์เด่นจากผู้ประกอบการ จ านวน 10 
ผลิตภณัฑ์ จ านวน ปลีะ 10 ผลิตภณัฑ์ ๆ ละ 100,000 บาท

3) ค่าจา้งเหมาแปรรูปผลิตภณัฑ์จากวตัถดิุบสมนุไพรของเกษตรกรเปน็ผลิตภณัฑ์อาหารสุขภาพ
 ยา และเวชส าอางทีรั่บรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์ได้ อยา่งนอ้ย 15 ผลิตภณัฑ์ ๆ ละ 100,000 
บาท

1) ค่าจา้งเหมาเกบ็ตัวอยา่งดินของเกษตรเพือ่ส่งตรวจตามมาตฐานอนิทรีย ์และออแกนคิ

8) ค่าจา้งเหมาพฒันา ตรวจสอบสายพนัธุส์มนุไพรเพือ่ใหเ้หมาะสมกบัพืน้ทีแ่ละการส่งเสริมปลูก
ใหไ้ด้มาตรฐานทางการค้า จ านวน 4 ชนดิได้แก ่ไพล ขมิน้ วา่นชกัมดลูก และพรมมิ

 



    
                                                    หนว่ย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖๒ ป ี๒๕๖๓

(ทะเบยีนรายการ   ประเภทรายการ ของส านกังบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

ค ำชีแ้จง

5,000                         

39,000                       

228,000                   

75,000                       

35,000                       

15,000                       

50,000                       

9,000                         

5,000                         

39,000                       

  (๘) คา่รับรองและพิธีการ

  (๙) เงินสมทบทนุประกนัสงัคม 

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ 885,500                   

  (๑)  วสัดสุ านกังาน 

10,500                       

  (๒)  วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่  

  (๓)  วสัดไุฟฟ้าและวทิย ุ  

  (๔)  วสัดโุฆษณาและเผยแพร่  

30,000                       

  (๕)  วสัดคุอมพิวเตอร์  

กิจกรรมหลกัที ่๓ กำรพัฒนำองค์ควำมรูเ้พ่ือเพ่ิมมลูค่ำและสง่เสรมิกำรใชส้มนุไพรเพ่ือ
สขุภำพ กำรพัฒนำผลติภณัฑ์เดน่ของผู้ประกอบกำร กำรสรำ้งแบรนดแ์ละและกำรสง่เสรมิ
ตลำด

6) ค่าสมนาคุณวทิยากร

7) ค่าใชจ้า่ยในพธิเีปดิ ปดิการอบรม

กิจกรรมหลกัที ่๒ กำรสง่เสรมิยกระดบัเกษตรกรแปลงตน้แบบใหไ้ดม้ำตรฐำนเกษตรอินทรยี
และออแกนิค ดำ้นสมนุไพร เพ่ือกำรจดักำรและพัฒนำคุณภำพวตัถุดบิในตน้ทำงกำรผลติ

กิจกรรมหลกัที ่๓ กำรพัฒนำองค์ควำมรูเ้พ่ือเพ่ิมมลูค่ำและสง่เสรมิกำรใชส้มนุไพรเพ่ือ
สขุภำพ กำรพัฒนำผลติภณัฑ์เดน่ของผู้ประกอบกำร กำรสรำ้งแบรนดแ์ละและกำรสง่เสรมิ
ตลำด

1) ค่าอาหาร จ านวน 3 วนั 500 คน ๆ ละ 150 บาท

2) ค่าอาหารวา่ง จ านวน 3 วนั 500 คน ๆ ละ 70 บาท ( 2 มือ้ ๆละ 35 บาท)

3) ค่าเชา่สถานทีจ่ดัอบรม จ านวน 3 วนั ๆ ละ 5,000 บาท

4) ค่าเอกสารประกอบการอบรม จ านวน 500 ชดุ ๆ ละ 100 บาท

5) ค่าเชา่รถตู้พร้อมน้ ามนัและคนขบั 3 วนัๆ ละ 3000 บาท

6) ค่าสมนาคุณวทิยากร

7) ค่าใชจ้า่ยในพธิเีปดิ ปดิการอบรม

 



    
                                                    หนว่ย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖๒ ป ี๒๕๖๓

(ทะเบยีนรายการ   ประเภทรายการ ของส านกังบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

ค ำชีแ้จง

100,000                     

  (๖) วสัดกุอ่สร้าง
  (๗) วสัดงุานบ้านงานครัว 645,000                   

25,000                       

20,000                       

50,000                       

250,000                     

300,000                     

  (๘) วสัดเุวชภณัฑ์
  (๙) วสัดสุนามและการฝึก
  (๑๐) วสัดกุารศกึษา
  (๑๑) วสัดหุนงัสอื วารสารและต ารา
  (๑๒) วสัดเุคร่ืองแตง่กาย
  (๑๓) วสัดอุาหาร  

  (๑๔) วสัดกุารเกษตร 100,000                    

กิจกรรมหลกัที ่๓ กำรพัฒนำองค์ควำมรูเ้พ่ือเพ่ิมมลูค่ำและสง่เสรมิกำรใชส้มนุไพรเพ่ือ
สขุภำพ กำรพัฒนำผลติภณัฑ์เดน่ของผู้ประกอบกำร กำรสรำ้งแบรนดแ์ละและกำรสง่เสรมิ
ตลำด

วสัดุคอมพวิเตอร์ส าหรับเปน็ Web Server และ Database Server

 วสัดุงานบา้นงานครัวส าหรับหอ้งปฏบิติัการแปรรูปและตรวจคุณภาพวตัถดิุบ

1) ชดุกรอง mobile phase

กิจกรรมหลกัที ่๒ กำรสง่เสรมิยกระดบัเกษตรกรแปลงตน้แบบใหไ้ดม้ำตรฐำนเกษตรอินทรยี
และออแกนิค ดำ้นสมนุไพร เพ่ือกำรจดักำรและพัฒนำคุณภำพวตัถุดบิในตน้ทำงกำรผลติ

กิจกรรมหลกัที ่๓ กำรพัฒนำองค์ควำมรูเ้พ่ือเพ่ิมมลูค่ำและสง่เสรมิกำรใชส้มนุไพรเพ่ือ
สขุภำพ กำรพัฒนำผลติภณัฑ์เดน่ของผู้ประกอบกำร กำรสรำ้งแบรนดแ์ละและกำรสง่เสรมิ
ตลำด

4) อปุกรณ์เคร่ืองแกว้ในหอ้งตรวจคุณภาพ

5) อปุกรณ์ชดุทดสอบและสารเคมกีลางส าหรับตรวจเทยีบคุณภาพ

2) รถเขน็อเนกประสงค์

3) ชัน้วางอปุกรณ์

 



    
                                                    หนว่ย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖๒ ป ี๒๕๖๓

(ทะเบยีนรายการ   ประเภทรายการ ของส านกังบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

ค ำชีแ้จง

100,000                     

  (๑๕) วสัดยุานพาหนะและขนสง่
๒.๒ คา่สาธารณูปโภค
๒.๑ คา่ไฟฟ้า  

๒.๒ คา่น า้ประปา 
๒.๓ คา่บริการโทรศพัท์ 
๒.๔ คา่บริการไปรษณีย์ 
๒.๕ คา่บริการสือ่สารและโทรคมนาคม  

๒. งบลงทุน

๒.๑ ค่าครุภณัฑ์

  (๑) ราคาต่อหน่วยต ่ากว่า ๑ ล้านบาท

  (๒) ราคาต่อหน่วยตัง้แต่ ๑ ล้านบาทขึน้ไป

    (๑.๑) ครุภณัฑ์ส านกังาน

            (ระบรุายการ) 

    (๑.๒) ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง่

            (ระบรุายการ) 

    (๑.๓) ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์

            (ระบรุายการ) 

    (๑.๔) ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว

            (ระบรุายการ) 

    (๑.๕) ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่

            (ระบรุายการ) 

    (๑.๖) ครุภณัฑ์กอ่สร้าง

            (ระบรุายการ) 

    (๑.๗) ครุภณัฑ์การเกษตร

            (ระบรุายการ) 

 วสัดุการเกษตรและสารชวีพนัธุส์ าหรับการควบคุมก าจดัศัตรูพชื ในแปลงต้นแบบ สกลนคร 3 
แหง่ คือ อ.เมอืง อ.พงัโคน อ.บา้นมว่ง นครพนม 1 แหง่ คือ อ.เรณูนคร และมกุดาหาร คือ อ.
นคิมค าสร้อย

 



    
                                                    หนว่ย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖๒ ป ี๒๕๖๓

(ทะเบยีนรายการ   ประเภทรายการ ของส านกังบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

ค ำชีแ้จง

    (๑.๘) ครุภณัฑ์การศกึษา

            (ระบรุายการ) 

    (๑.๙) ครุภณัฑ์การแพทย์

            (ระบรุายการ) 

    (๑.๑๐) ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ

            (ระบรุายการ) 

    (๑.๑๑) ครุภณัฑ์โรงงาน

            (ระบรุายการ) 

    (๑.๑๒) ครุภณัฑ์ส ารวจ

            (ระบรุายการ) 

    (๑.๑๓) ครุภณัฑ์กีฬา

            (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) 

๒.๒ ค่าที่ดนิและส่ิงก่อสร้าง

  (๑) ราคาตอ่หนว่ยต ่ากวา่ ๑๐ ล้านบาท

  (๒) ราคาตอ่หนว่ยตัง้แต ่๑๐ ล้านบาทขึน้ไป

    (๑.๑) คา่ทีด่นิ
 



    
                                                    หนว่ย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖๒ ป ี๒๕๖๓

(ทะเบยีนรายการ   ประเภทรายการ ของส านกังบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

ค ำชีแ้จง

            (ระบรุายการ) 

    (๑.๒) คา่กอ่สร้างอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่กอ่สร้างประกอบ

            (ระบรุายการ) 

    (๑.๓) คา่ปรับปรุงอาคารกอ่สร้างทีพ่กัอาศยัและสิง่กอ่สร้างประกอบ

            (ระบรุายการ) 

    (๑.๔) คา่กอ่สร้างอาคารทีท่ าการและสิง่กอ่สร้างประกอบ

            (ระบรุายการ) 

    (๑.๕) คา่ปรับปรุงอาคารทีท่ าการและสิง่กอ่สร้างประกอบ

            (ระบรุายการ) 

    (๑.๖) คา่กอ่สร้างอาคารการศกึษาและสิง่กอ่สร้างประกอบ

            (ระบรุายการ) 

    (๑.๗) คา่ปรับปรุงอาคารการศกึษาและสิง่กอ่สร้างประกอบ

            (ระบรุายการ) 

    (๑.๘) คา่กอ่สร้างอาคารสาธารณสขุและสิง่กอ่สร้างประกอบ

            (ระบรุายการ) 

    (๑.๙) คา่ปรับปรุงอาคารสาธารณสขุและสิง่กอ่สร้างประกอบ

            (ระบรุายการ) 

    (๑.๑๐) คา่กอ่สร้างสนามกีฬาและสิง่กอ่สร้างประกอบ

            (ระบรุายการ) 

    (๑.๑๑) คา่ปรับปรุงสนามกีฬาและสิง่กอ่สร้างประกอบ

            (ระบรุายการ) 

    (๑.๑๒) คา่กอ่สร้างระบบสาธารณูปโภค

            (ระบรุายการ) 

    (๑.๑๓) คา่ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

            (ระบรุายการ) 

    (๑.๑๔) คา่กอ่สร้างแหลง่น า้

            (ระบรุายการ) 

    (๑.๑๕) คา่ปรับปรุงแหลง่น า้
 



    
                                                    หนว่ย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖๒ ป ี๒๕๖๓

(ทะเบยีนรายการ   ประเภทรายการ ของส านกังบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

ค ำชีแ้จง

            (ระบรุายการ) 

    (๑.๑๖) คา่กอ่สร้างทางและสะพาน

            (ระบรุายการ) 

    (๑.๑๗) คา่ปรับปรุงทางและสะพาน

            (ระบรุายการ) 

    (๑.๑๘) คา่บ ารุงรักษาทางและสะพาน

            (ระบรุายการ) 

    (๑.๑๙) คา่ส ารวจออกแบบ

            (ระบรุายการ) 

    (๑.๒๐) คา่ควบคมุงาน

            (ระบรุายการ) 

    (๑.๒๑) คา่จ้างบริษัททีป่รึกษา

            (ระบรุายการ) 

๓. งบเงนิอุดหนุน

๓.๑ เงินอดุหนนุทัว่ไป

 ๑) เงินอดุหนนุทัว่ไป :……..........................…….

๓.๒ เงินอดุหนนุเฉพาะกิจ
 ๑) เงินอดุหนนุเฉพาะกิจ :…..................………..  

๔. งบรายจ่ายอ่ืน  

๔.๑ ........................................................................  

หมายเหตุ

 ๑. เพื่อประโยชน์ในการประมวลผลข้อมูลให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดใช้ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณเท่านัน้  

    กรุณาอย่าเพิ่มประเภทรายการใหม่โดยไม่จ าเป็น

  ๒. กรณีประสงค์จะเพิ่มทะเบียนประเภทรายการ ให้ประสานงานกับเจ้าหน้าส านักงบประมาณที่รับผดิชอบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดก่อน

  ๓. ตามแบบฟอร์มฯ ให้เลือกเฉพาะ (ระบุ) งบรายจ่าย และรายการที่มีงบประมาณเท่านัน้ 

 


