
    

                                                    หนว่ย : บาท
งบประมาณ

งบรายจา่ย - รายการ ป ี๒๕๖๓
(ทะเบยีนรายการ   ประเภทรายการ ของส านกังบประมาณ) (ถ้ามี)

กลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือตอนบน 2
แผนงาน :บรหิารจงัหวดัและกลุม่จงัหวดั
ผลผลติ :............................
โครงการ : ยกระดบัรายไดแ้ละสง่เสรมิการประกอบอาชพีเกษตรกรรมดว้ยองค์ความรูจ้ากงานวจิยันวตักรรมการเกษตรในพ้ืนทีภ่าคตะวนัออกเฉยีงเหนือตอนบน
หน่วยงานการด าเนินการ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
งบประมาณ
   -งบด าเนินงาน 3,600,000                
   -งบลงทนุ 47,800                     
กิจกรรมที ่๑ การใชร้ะบบพลงังานแสงอาทติยใ์นการใหน้้ าในแปลงพืช
๒. งบด าเนินงาน
๒.๑ ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,350,000                
๒.๑.๑ ค่าตอบแทน 50400
  (๑)  เงินตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ 7200 5 คน ๆ ละ 240 บาท 6 คร้ัง ต่อป ีใน 3 จงัหวดั
  (๒) ค่าตอบแทนวทิยากรเชยีวชาญภายนอก (สัมมนาและฝึกอบรม) 43200 6 คน 6 ชัว่โมง ๆ ละ 1200 บาท จ านวน 6 คร้ัง ต่อป ีใน 3 จงัหวดั
๒.๑.๒ ค่าใชส้อย 2,278,800                
  (๑)  ค่าเบีย้เล้ียง ค่าเชา่ทีพ่กัและค่าพาหนะ 
1) ค่าพาหนะผู้เขา้อบรม 180,000                   900 คน ๆ ละ 200 บาท
  (๒) ค่ารับรองและพธิกีาร
  (๓) ค่าใชจ้า่ยในการสัมมนาและฝึกอบรม
1) ค่าอาหาร 135,000                   จ านวน 6 วนั 900 คน ๆ ละ 150 บาท (3 คร้ังต่อ ปี)
2) ค่าอาหารวา่ง 64,800                     จ านวน 6 วนั 900 คน ๆ ละ 70 บาท ( 2 มือ้ ๆละ 35 บาท)
3) ค่าเชา่สถานทีจ่ดัอบรม  9,000                       จ านวน 6 วนั ๆ ละ 3,000 บาท
4) ค่าเอกสารประกอบการอบรม  จ านวน 900 ชดุ ๆ ละ 100 บาท 90,000                     จ านวน 900 ชดุ ๆ ละ 100 บาท
5) ค่าจา้งเหมาติดต้ังระบบพลังงานแสงอาทติยใ์นแปลงการเกษตรของเกษตรกรต้นแบบ 1,800,000                9 ชมุชนต้นแบบ แหง่ละชดุ ๆ ละ 200,000 บาท
๒.๑.๓ ค่าวสัดุ 20,800                     
  (๑)  วสัดุส านกังาน 1,000                       
  (๒) วสัดุการเกษตร ประกอบการสาธติ 19800

ค าชีแ้จง

แบบฟอรม์รายละเอียดจ าแนกตามงบรายจา่ย (๑ ชดุ : ๑ กิจกรรมหลกั)

 



    
                                                    หนว่ย : บาท

งบประมาณ
งบรายจา่ย - รายการ ป ี๒๕๖๓

(ทะเบยีนรายการ   ประเภทรายการ ของส านกังบประมาณ) (ถ้ามี)
ค าชีแ้จง

กิจกรรมที ่๒ กิจกรรมการแปรรปูวสัดเุหลอืใชจ้ากภาคการเกษตรใหเ้ปน็ดนิปลกูแบบไบโอชา
๓. งบด าเนินงาน 750,000                   
๓.๑ ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 750,000                   
๓.๑.๑ ค่าตอบแทน 25,200                     
  (๑)  เงินตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ 3600 5 คน ๆ ละ 240 บาท 3 คร้ัง ต่อป ีใน 3 จงัหวดั
  (๒) ค่าตอบแทนวทิยากรเชยีวชาญภายนอก 21600 6 คน 6 ชัว่โมง ๆ ละ 1200 บาท จ านวน 3 คร้ัง ต่อป ีใน 3 จงัหวดั
๓.๑.๒ ค่าใชส้อย 697,800                   
  (๑)  ค่าเบีย้เล้ียง ค่าเชา่ทีพ่กัและค่าพาหนะ 
1) ค่าพาหนะผู้เขา้อบรม 180,000                   900 คน ๆ ละ 200 บาท
  (๒) ค่ารับรองและพธิกีาร 3,000                       
  (๓) ค่าใชจ้า่ยในการสัมมนาและฝึกอบรม
1) ค่าอาหาร 135,000                   จ านวน 6 วนั 900 คน ๆ ละ 150 บาท (3 คร้ังต่อ ปี)
2) ค่าอาหารวา่ง 64,800                     จ านวน 6 วนั 900 คน ๆ ละ 70 บาท ( 2 มือ้ ๆละ 35 บาท)
3) ค่าเชา่สถานทีจ่ดัอบรม  9,000                       จ านวน 6 วนั ๆ ละ 3,000 บาท
4) ค่าเอกสารประกอบการอบรม  จ านวน 900 ชดุ ๆ ละ 100 บาท 90,000                     จ านวน 900 ชดุ ๆ ละ 100 บาท
5) ค่าจา้งเหมาท าชดุผลิตดินปลูกแบบไบโอชาส าหรับชมุชนต้นแบบ 216,000                   ประกอบด้วยเตาเผา และเคร่ืองตีปน่ ใน18 ชมุชน ๆ ละ 1 ชดุ ๆ ละ 12000 บาท
๓.๑.๓ ค่าวสัดุ 27000
  (๑)  วสัดุส านกังาน 3000
  (๒) วสัดุการเกษตร ประกอบการสาธติและใชใ้นชมุชนต้นแบบ 24000

กิจกรรมที ่๓ กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรูจ้ากนวตักรรมทางการเกษตรสูช่มุชน
๔. งบด าเนินงาน 500,000                   
๔.๑ ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ
๔.๑.๑ ค่าตอบแทน
๔.๑.๒ ค่าใชส้อย
1) ค่าจา้งเหมาจดัมหกรรมเทคโนโลยแีละนวตักรรมทางการเกษตรส าหรบัเกษตรกรยคุ ๔.๐ 500,000                   ครอบคลุมในพืน้ที ่3 จงัหวดั 18 ชมุชนเปา้หมาย

หมายเหตุ
 ๑. เพ่ือประโยชน์ในการประมวลผลข้อมูลใหจ้ังหวัดและกลุม่จังหวัดใช้ทะเบยีนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณเทา่น้ัน  
    กรุณาอย่าเพ่ิมประเภทรายการใหม่โดยไม่จ าเปน็
  ๒. กรณีประสงค์จะเพ่ิมทะเบยีนประเภทรายการ ใหป้ระสานงานกับเจ้าหน้าส านักงบประมาณทีร่ับผิดชอบจังหวัดและกลุม่จังหวัดก่อน
  ๓. ตามแบบฟอร์มฯ ใหเ้ลือกเฉพาะ (ระบ)ุ งบรายจ่าย และรายการทีม่ีงบประมาณเทา่น้ัน 

 



    
                                                    หนว่ย : บาท

งบประมาณ
งบรายจา่ย - รายการ ป ี๒๕๖๓

(ทะเบยีนรายการ   ประเภทรายการ ของส านกังบประมาณ) (ถ้ามี)
ค าชีแ้จง
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