
    

                                                    หนว่ย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖๒ ป ี๒๕๖๓

(ทะเบยีนรายการ   ประเภทรายการ ของส านกังบประมาณ) (ถ้ามี)

กลุ่มจงัหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒

แผนงาน :บริหารจงัหวัดและกลุ่มจงัหวัด

ผลผลิต :............................

โครงการ : พัฒนาศกัยภาพชาวนาด้วยการใช้นวัตกรรม
การเกษตรส าหรับนาประณีตและนาแปลงใหญ่ในพืน้ที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒

3,750,000                

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

๑. งบด าเนินงาน

๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 3,750,000                

๑.๑.๑ ค่าตอบแทน 43,200                     

  (๑)  เงินตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ

21,600                       

  (๒) คา่ตอบแทนผู้ปฏบิตังิานให้ราชการ

  (๓) คา่เชา่บ้าน

  (๔) คา่เบีย้ประชมุกรรมการ

  (๕) เงินตอบแทนต าแหนง่ก านนั ผู้ใหญ่บ้าน

  (๖) เงินพิเศษจา่ยแกล่กูจ้างในตา่งประเทศ

  (๗) คา่ตอบแทนวทิยากร (สมัมนาและฝึกอบรม)

21,600                       

  (๘) คา่ตอบแทนพิเศษพนกังานราชการ

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 3,648,320                 

  (๑)  คา่เบีย้เลีย้ง คา่เชา่ทีพ่กัและคา่พาหนะ 124,320                    

4,320                         

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

กิจกรรมหลักที่ ๑. การอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้จากนวัตกรรมเคร่ืองหย่อนกล้าข้าว
ส าหรับนาประณีต

 - ๕ คน ๆ ละ ๒๔๐ บาท ๑๘ ครัง้ ตอ่ปี

งบประมาณ

ค าชีแ้จง

 

 

กิจกรรมหลักที่ ๑. การอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้จากนวัตกรรมเคร่ืองหย่อนกล้าข้าว
ส าหรับนาประณีต

 - จ ำนวน ๖ คน ๖ ชัว่โมง ๆ ละ 600 บำท

กิจกรรมหลักที่ ๑. การอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้จากนวัตกรรมเคร่ืองหย่อนกล้าข้าว
ส าหรับนาประณีต

๑) คา่เบีย้เลีย้ง เจ้าหน้าทีจ่ดัเตรียมอบรม ๖ คน ๆ ละ ๒๔๐ บาท ๓ ครัง้ ตอ่ปี
 



    
                                                    หนว่ย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖๒ ป ี๒๕๖๓

(ทะเบยีนรายการ   ประเภทรายการ ของส านกังบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

ค าชีแ้จง

120,000                     

  (๒)  คา่ซอ่มแซมยานพาหนะและขนสง่  

  (๓)  คา่ซอ่มแซมครุภณัฑ์  

  (๔) คา่ซอ่มแซมสิง่กอ่สร้าง

  (๕) คา่เชา่ทรัพย์สนิ

  (๖) คา่จ้างเหมาบริการ 3,320,000                 

1,080,000                  

150,000                     

350,000                     

180,000                     

360,000                     

1,200,000                  

  (๗) คา่ใช้จา่ยในการสมัมนาและฝึกอบรม 201,000                     

90,000                       

42,000                       

9,000                         

2) ค่ำอำหำรวำ่ง จ ำนวน ๓ วนั วนัละ 2๐๐ คน ๆ ละ ๗๐ บำท ( ๒ มือ้ ๆละ ๓๕ บำท)

๒) คา่พาหนะ ๖๐๐ คน ๆ ละ ๒๐๐ บาท

3) ค่ำเชำ่สถำนทีจ่ดัอบรม จ ำนวน ๓ วนั ๆ ละ ๓,๐๐๐ บำท

1) ค่ำอำหำร จ ำนวน ๓ วนั วนัละ 2๐๐ คน ๆ ละ ๑๕๐ บำท (๓ คร้ังต่อ ปี)

 - คา่จ้างเหมาจดัหาเมลด็กล้า ถาดเพาะกล้า และดนิเพาะกล้าส าหรับชมุชนต้นแบบ ๑๘ แหง่

 ปีละ ๙ แหง่ ๆ ละ ๑๒๐,๐๐๐ บาท

กิจกรรมหลักที่ ๑. การอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้จากนวัตกรรมเคร่ืองหย่อนกล้าข้าว
ส าหรับนาประณีต

กิจกรรมหลักที่ ๒. การส ารวจข้อมูลเชิงพืน้ที่ และสุขภาวะของเกษตรกรผู้ประกอบ
อาชีพหลักท านา

๑) คา่จ้างเหมาพฒันาตอ่ยอดระบบฐานข้อมลูเชิงพืน้ทีข่องเกษตรกรกลุม่อาชีพหลกัท านา

๔) คา่จ้างเหมาแปรรูปผลติภณัฑ์จากข้าวของชมุชนต้นแบบแหง่ละ ๑ ผลติภณัฑ์

๑๘ ชมุชน ๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท

๒) คา่จ้างเหมาส ารวจสขุภาวะเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพหลกัท านาด้านการปนเปือ้นสารเคมี

ในเลอืดและโรคหนอนพยาธิ

๓) คา่จ้างเหมาจดัหาวสัดกุารเกษตรและสารชีวพนัธุ์ส าหรับควบคมุศตัรูพืชในนาข้าว 

ชมุชนต้นแบบ ๑๘ แหง่ ๆ ละ ๑๐๐๐๐ บาท

๕) คา่จ้างเหมาจดัท าเคร่ืองหยอ่นกล้าส าหรับนาประณีตและเคร่ืองเพาะกล้าอตัโนมตัิ

จงัหวดัน าร่องแหง่ละ ๑ ชดุ ๆ ละ ๔๐๐,๐๐๐ บาท สกลนคร คอืชมุชนดาวล้อมเดอืน  

นครพนมคอืชมุชนน า้ก ่า และมกุดาหาร คอืชมุชนห้วยบางทราย

กิจกรรมหลักที่ ๑. การอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้จากนวัตกรรมเคร่ืองหย่อนกล้าข้าว
ส าหรับนาประณีต

 



    
                                                    หนว่ย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖๒ ป ี๒๕๖๓

(ทะเบยีนรายการ   ประเภทรายการ ของส านกังบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

ค าชีแ้จง

60,000                       

  (๘) คา่รับรองและพิธีการ 3,000                       

3,000                         

  (๙) เงินสมทบทนุประกนัสงัคม 

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ 58,480                     

  (๑)  วสัดสุ านกังาน 11,480                     ดคร

6,480                         

5,000                         

  (๒)  วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่  
  (๓)  วสัดไุฟฟ้าและวทิย ุ  
  (๔)  วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ 7,000                        

2,000                         

5,000                         

  (๕)  วสัดคุอมพิวเตอร์  
  (๖) วสัดกุอ่สร้าง
  (๗) วสัดงุานบ้านงานครัว
  (๘) วสัดเุวชภณัฑ์
  (๙) วสัดสุนามและการฝึก
  (๑๐) วสัดกุารศกึษา
  (๑๑) วสัดหุนงัสอื วารสารและต ารา
  (๑๒) วสัดเุคร่ืองแตง่กาย

กิจกรรมหลักที่ ๒. การส ารวจข้อมูลเชิงพืน้ที่ และสุขภาวะของเกษตรกรผู้ประกอบ
อาชีพหลักท านา

กิจกรรมหลักที่ ๑. การอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้จากนวัตกรรมเคร่ืองหย่อนกล้าข้าว
ส าหรับนาประณีต

4) ค่ำเอกสำรประกอบกำรอบรม  จ ำนวน ๖๐๐ ชดุ ๆ ละ ๑๐๐ บำท

กิจกรรมหลักที่ ๑. การอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้จากนวัตกรรมเคร่ืองหย่อนกล้าข้าว
ส าหรับนาประณีต

จ านวน ๓ ครัง้ ๆ ละ ๑๐๐๐ บาท

กิจกรรมหลักที่ ๑. การอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้จากนวัตกรรมเคร่ืองหย่อนกล้าข้าว
ส าหรับนาประณีต

กิจกรรมหลักที่ ๒. การส ารวจข้อมูลเชิงพืน้ที่ และสุขภาวะของเกษตรกรผู้ประกอบ
อาชีพหลักท านา

 - วสัดปุ้ายโฆษณาประชาสมัพนัธ์โครงการ

 - วสัดปุ้ายโฆษณาประชาสมัพนัธ์โครงการ

 



    
                                                    หนว่ย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖๒ ป ี๒๕๖๓

(ทะเบยีนรายการ   ประเภทรายการ ของส านกังบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

ค าชีแ้จง

  (๑๓) วสัดอุาหาร  
  (๑๔) วสัดกุารเกษตร 40,000                      

40,000                       

  (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) 

กิจกรรมหลักที่ ๑. การอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้จากนวัตกรรมเคร่ืองหย่อนกล้าข้าว
ส าหรับนาประณีต
 - วสัดสุาธิตประกอบการอบรม

 



    
                                                    หนว่ย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖๒ ป ี๒๕๖๓

(ทะเบยีนรายการ   ประเภทรายการ ของส านกังบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

ค าชีแ้จง

    (๑.๗) ครุภณัฑ์การเกษตร

            (ระบรุายการ) 

    (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
 



    
                                                    หนว่ย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖๒ ป ี๒๕๖๓

(ทะเบยีนรายการ   ประเภทรายการ ของส านกังบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

ค าชีแ้จง

  (๒) ราคาตอ่หนว่ยตัง้แต ่๑๐ ล้านบาทขึน้ไป

    (๑.๑) คา่ทีด่นิ

            (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
 



    
                                                    หนว่ย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖๒ ป ี๒๕๖๓

(ทะเบยีนรายการ   ประเภทรายการ ของส านกังบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

ค าชีแ้จง

            (ระบรุายการ) 

    (๑.๑๕) คา่ปรับปรุงแหลง่น า้

            (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 
 


