
                                                    หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านกังบประมาณ) (ถ้ามี)

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 4,448,000

แผนงานที่ 5 :  ส่งเสริมด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว เชิงรุก

ผลผลิต :............................

โครงการ : โครงการส่งเสริม งานประเพณี วัฒนธรรมและกิจกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดสนุก 

กิจกรรมปลายทาง กิจกรรมหลักที่ 2 การถ่ายท าภาพยนตร์
ประกวดภาพยนตร์โฆษณาส่งเสริมการท่องเที่ยว 3 เร่ือง 
เส้นทางท่องเที่ยวเชิงกีฬา เส้นทางท่องเที่ยวเชิงประเพณี
วัฒนธรรม และเส้นทางท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ

๑. งบด าเนินงาน 4,448,000                         

๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

๑.๑.๑ ค่าตอบแทน

  (๑)  เงินตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ  

  (๒) คา่ตอบแทนผู้ปฏิบตัิงานให้ราชการ  

  (๓) คา่เช่าบ้าน  

  (๔) คา่เบีย้ประชมุกรรมการ                         ระบจุ านวน/คน/ระยะเวลา/คา่ใช้จ่าย

30,000                               

๓๐,๐๐๐

  (๕) เงินตอบแทนต าแหน่งก านนั ผู้ ใหญ่บ้าน

  (๖) เงินพิเศษจ่ายแก่ลกูจ้างในตา่งประเทศ

ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินประกวดภาพยนตร์ จ านวน ๕ คนๆละ ๒,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท จัดประชุม ๓ คร้ัง

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

งบประมาณ

ค าชีแ้จง

กิจกรรมหลกัที่ 2 การถ่ายท าภาพยนตร์ประกวดภาพยนตร์โฆษณาสง่เสริมการทอ่งเที่ยว 3 เร่ือง

 เส้นทางทอ่งเที่ยวเชิงกีฬา เส้นทางทอ่งเที่ยวเชิงประเพณีวฒันธรรม และเส้นทางทอ่งเที่ยวเชิง

ธรรมชาติ

                    รวมเป็นเงิน ๔,๑๘๘,๐00 บาท  



  (๗) คา่ตอบแทนวิทยากร (สมัมนาและฝึกอบรม)

  (๘) คา่ตอบแทนพิเศษพนกังานราชการ

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย

  (๑)  คา่เบีย้เลีย้ง คา่เช่าที่พกัและคา่พาหนะ  

108,000                             

18,000                       

90,000                       

  (๒)  คา่ซ่อมแซมยานพาหนะและขนสง่  

  (๓)  คา่ซ่อมแซมครุภณัฑ์  

  (๔) คา่ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง

  (๕) คา่เช่าทรัพย์สิน                      ระบจุ านวน/หน่วย/ระยะเวลา/อตัราคา่ใช้จ่าย

  (๖) คา่จ้างเหมาบริการ 3,230,000                         

3,230,000

๓,๒๓๐,๐๐๐
ค่าความคิดสร้างสรรค์ ๓ งานๆละ ๑๐,๐๐๐ บาท เป้นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท 

ค่าฝ่ายออกแบบ ฝ่ายตัดต่อ และอื่นๆ  ๓ งานๆละ ๓ ตอนๆละ 3 นาที เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท 

ค่าแต่งเพลงพร้อมประกอบดนตรีประกอบภาพยนตร์ ๓ เพลงๆ ๕๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท 

กิจกรรมหลกัที่ 2 การถ่ายท าภาพยนตร์ประกวดภาพยนตร์โฆษณาสง่เสริมการทอ่งเที่ยว 3 เร่ือง

 เส้นทางทอ่งเที่ยวเชิงกีฬา เส้นทางทอ่งเที่ยวเชิงประเพณีวฒันธรรม และเส้นทางทอ่งเที่ยวเชิง

ธรรมชาติ

                    รวมเป็นเงิน ๔,๑๘๘,๐00 บาท  
ค่าเช่าที่พักคณะกรรมการตัดสินประกวดฯ จ านวน ๕ คนๆละ ๑,๒๐๐ บาท เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท
 จ านวน ๓ คร้ัง

ค่าพาหนะคณะกรรมการฯเดืนทางโดยเคร่ืองบิน/รถยนต์ส่วนตัว ไป-กลับ ๕ คนๆละ เฉล่ียนคนละ
 ๖,๐๐๐ บาท จ านวน ๓ คร้ัง

กิจกรรมหลกัที่ 2 การถ่ายท าภาพยนตร์ประกวดภาพยนตร์โฆษณาสง่เสริมการทอ่งเที่ยว 3 เร่ือง

 เส้นทางทอ่งเที่ยวเชิงกีฬา เส้นทางทอ่งเที่ยวเชิงประเพณีวฒันธรรม และเส้นทางทอ่งเที่ยวเชิง

ธรรมชาติ

                    รวมเป็นเงิน ๔,๑๘๘,๐00 บาท  



  (๗) คา่ใช้จ่ายในการสมัมนาและฝึกอบรม

  (๘) คา่รับรองและพิธีการ

  (๙) เงินสมทบทนุประกนัสงัคม 

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ

  (๑)  วสัดสุ านกังาน  

  (๒)  วสัดเุชือ้เพลิงและหลอ่ลื่น  

  (๓)  วสัดไุฟฟ้าและวิทย ุ  

  (๔)  วสัดโุฆษณาและเผยแพร่  

๑,๐๘๐,๐๐๐

๑,๐๘๐,๐๐๐

  (๕)  วสัดคุอมพิวเตอร์  

  (๖) วสัดกุ่อสร้าง

  (๗) วสัดงุานบ้านงานครัว

  (๘) วสัดเุวชภณัฑ์                    ระบจุ านวนหน่วย/ราคา

  (๙) วสัดสุนามและการฝึก

  (๑๐) วสัดกุารศกึษา

  (๑๑) วสัดหุนงัสือ วารสารและต ารา

  (๑๒) วสัดเุคร่ืองแตง่กาย

  (๑๓) วสัดอุาหาร  

  (๑๔) วสัดกุารเกษตร  

  (๑๕) วสัดยุานพาหนะและขนสง่

ค่าถ่ายท าการผลิตรวมทั้งค่าตัวนักแสดงที่มีชื่อเสียงและตัวประกอบเข้าฉากกับธีมเส้นทาง ๓ 
งานๆละ ๓ ตอน เป็นเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
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กิจกรรมหลกัที่ 2 การถ่ายท าภาพยนตร์ประกวดภาพยนตร์โฆษณาสง่เสริมการทอ่งเที่ยว 3 เร่ือง

 เส้นทางทอ่งเที่ยวเชิงกีฬา เส้นทางทอ่งเที่ยวเชิงประเพณีวฒันธรรม และเส้นทางทอ่งเที่ยวเชิง

ธรรมชาติ

                    รวมเป็นเงิน ๔,๑๘๘,๐00 บาท  
ค่าโฆษณาเผยแพร่ช่วง A จ านวน ๓ เร่ืองๆละ ๓ ตอนๆละ ๓๐ วินาที เป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท 
จ านวน ๑,๐๘๐,๐๐๐ บาท



๒.๒ คา่สาธารณปูโภค

๒.๑ คา่ไฟฟ้า  

๒.๒ คา่น า้ประปา                    ระบจุ านวนหน่วย/ราคา

๒.๓ คา่บริการโทรศพัท์ 

๒.๔ คา่บริการไปรษณีย์ 

๒.๕ คา่บริการสื่อสารและโทรคมนาคม  

๒. งบลงทุน

๒.๑ ค่าครุภัณฑ์

  (๑) ราคาต่อหน่วยต ่ากว่า ๑ ล้านบาท

  (๒) ราคาต่อหน่วยตัง้แต่ ๑ ล้านบาทขึน้ไป

    (๑.๑) ครุภณัฑ์ส านกังาน                  ระบเุหตผุลความจ าเป็นและรายละเอียดคา่ใช้จ่ายในการตัง้งบประมาณ

            (ระบรุายการ)                  อตัราราคาคา่งานตอ่หน่วย

    (๑.๒) ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง่                  บญัชีราคามาตรฐาน ส านกังบประมาณ

            (ระบรุายการ)                  ราคามาตรฐานของหน่วยงานราชการอ่ืน ได้แก.่.......................................

    (๑.๓) ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์

            (ระบรุายการ) 

    (๑.๔) ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว

            (ระบรุายการ) 

    (๑.๕) ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่

            (ระบรุายการ)                  ระบเุหตผุลความจ าเป็นและรายละเอียดคา่ใช้จ่ายในการตัง้งบประมาณ

    (๑.๖) ครุภณัฑ์ก่อสร้าง                  อตัราราคาคา่งานตอ่หน่วย

            (ระบรุายการ)                  บญัชีราคามาตรฐาน ส านกังบประมาณ

    (๑.๗) ครุภณัฑ์การเกษตร                  ราคามาตรฐานของหน่วยงานราชการอ่ืน ได้แก.่.......................................
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            (ระบรุายการ) 

    (๑.๘) ครุภณัฑ์การศกึษา

            (ระบรุายการ) 

    (๑.๙) ครุภณัฑ์การแพทย์

            (ระบรุายการ) 

    (๑.๑๐) ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

            (ระบรุายการ) 

    (๑.๑๑) ครุภณัฑ์โรงงาน

            (ระบรุายการ) 

    (๑.๑๒) ครุภณัฑ์ส ารวจ

            (ระบรุายการ) 

    (๑.๑๓) ครุภณัฑ์กีฬา

            (ระบรุายการ) 

    (๑.๑๔) ครุภณัฑ์ดนตรี

            (ระบรุายการ) 

    (๑.๑๕) ครุภณัฑ์อาวธุ

            (ระบรุายการ) 

    (๑.๑๖) ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์

            (ระบรุายการ) 

    (๑.๑๗) ครุภณัฑ์เคร่ืองจกัรกล

            (ระบรุายการ) 

    (๑.๑๘) ครุภณัฑ์สนาม                  ระบเุหตผุลความจ าเป็นและรายละเอียดคา่ใช้จ่ายในการตัง้งบประมาณ
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            (ระบรุายการ)                  อตัราราคาคา่งานตอ่หน่วย

    (๑.๑๙) ครุภณัฑ์กลาโหม                  บญัชีราคามาตรฐาน ส านกังบประมาณ

            (ระบรุายการ)                  ราคามาตรฐานของหน่วยงานราชการอ่ืน ได้แก.่.......................................

๒.๒ ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง

  (๑) ราคาตอ่หน่วยต ่ากวา่ ๑๐ ล้านบาท

  (๒) ราคาตอ่หน่วยตัง้แต ่๑๐ ล้านบาทขึน้ไป

    (๑.๑) คา่ที่ดิน

            (ระบรุายการ) 

    (๑.๒) คา่ก่อสร้างอาคารที่พกัอาศยัและสิ่งก่อสร้างประกอบ

            (ระบรุายการ) 

    (๑.๓) คา่ปรับปรุงอาคารก่อสร้างที่พกัอาศยัและสิ่งก่อสร้างประกอบ

            (ระบรุายการ) 

    (๑.๔) คา่ก่อสร้างอาคารที่ท าการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

            (ระบรุายการ) 

    (๑.๕) คา่ปรับปรุงอาคารที่ท าการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

            (ระบรุายการ) 

    (๑.๖) คา่ก่อสร้างอาคารการศกึษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

            (ระบรุายการ) 

    (๑.๗) คา่ปรับปรุงอาคารการศกึษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

            (ระบรุายการ) 

    (๑.๘) คา่ก่อสร้างอาคารสาธารณสขุและสิ่งก่อสร้างประกอบ

            (ระบรุายการ) 

    (๑.๙) คา่ปรับปรุงอาคารสาธารณสขุและสิ่งก่อสร้างประกอบ

            (ระบรุายการ) 

    (๑.๑๐) คา่ก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

            (ระบรุายการ)                  ระบเุหตผุลความจ าเป็นและรายละเอียดคา่ใช้จ่ายในการตัง้งบประมาณ
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    (๑.๑๑) คา่ปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ                  อตัราราคาคา่งานตอ่หน่วย

            (ระบรุายการ)                  บญัชีราคามาตรฐาน ส านกังบประมาณ

    (๑.๑๒) คา่ก่อสร้างระบบสาธารณปูโภค                  ราคามาตรฐานของหน่วยงานราชการอ่ืน ได้แก.่.......................................

            (ระบรุายการ) 

    (๑.๑๓) คา่ปรับปรุงระบบสาธารณปูโภค

            (ระบรุายการ) 

    (๑.๑๔) คา่ก่อสร้างแหลง่น า้

            (ระบรุายการ) 

    (๑.๑๕) คา่ปรับปรุงแหลง่น า้

            (ระบรุายการ) 

    (๑.๑๖) คา่ก่อสร้างทางและสะพาน #REF!

            (ระบรุายการ) 

    (๑.๑๗) คา่ปรับปรุงทางและสะพาน

            (ระบรุายการ) 

    (๑.๑๘) คา่บ ารุงรักษาทางและสะพาน

            (ระบรุายการ)                  ระบเุหตผุลความจ าเป็นและรายละเอียดคา่ใช้จ่ายในการตัง้งบประมาณ

    (๑.๑๙) คา่ส ารวจออกแบบ                  อตัราราคาคา่งานตอ่หน่วย

            (ระบรุายการ)                  บญัชีราคามาตรฐาน ส านกังบประมาณ

    (๑.๒๐) คา่ควบคมุงาน                  ราคามาตรฐานของหน่วยงานราชการอ่ืน ได้แก.่.......................................

            (ระบรุายการ) 

    (๑.๒๑) คา่จ้างบริษัทที่ปรึกษา

            (ระบรุายการ) 

๓. งบเงินอุดหนุน  

๓.๑ เงินอดุหนนุทัว่ไป

 ๑) เงินอดุหนนุทัว่ไป :……..........................…….  
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๓.๒ เงินอดุหนนุเฉพาะกิจ                  ระบเุหตผุลความจ าเป็นและรายละเอียดคา่ใช้จ่ายในการตัง้งบประมาณ
 ๑) เงินอดุหนนุเฉพาะกิจ :…..................………..  

๔. งบรายจ่ายอ่ืน  

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

หมายเหตุ

 ๑. เพื่อประโยชน์ในการประมวลผลข้อมูลให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดใช้ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณเท่านัน้  

    กรุณาอย่าเพิ่มประเภทรายการใหม่โดยไม่จ าเป็น

  ๒. กรณีประสงค์จะเพิ่มทะเบียนประเภทรายการ ให้ประสานงานกับเจ้าหน้าส านักงบประมาณที่ รับผิดชอบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดก่อน

  ๓. ตามแบบฟอร์มฯ ให้เลือกเฉพาะ (ระบุ) งบรายจ่าย และรายการที่มีงบประมาณเท่านัน้ 
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ค่าแต่งเพลงพร้อมประกอบดนตรีประกอบภาพยนตร์ ๓ เพลงๆ ๕๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
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