
    

                                                    หนว่ย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ป ี๒๕๖๒ ป ี๒๕๖๓
(ทะเบยีนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ ) (ถ้าม)ี

จังหวัด/กลุม่จังหวัด................................. 7,023,760           
แผนงาน :บริหารจังหวัดและกลุม่จังหวัด
ผลผลิต :............................
โครงการ :โครงการสนับสนุนการด าเนินงานเพ่ือขอขึน้ทะเบยีนพระธาตุพนมเปน็มรดกโลก
กิจกรรมหลัก : 
๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
  (๑)  เงินตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ  
  (๒) ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติังานใหร้าชการ  
  (๓) ค่าเช่าบา้น  
  (๔) ค่าเบีย้ประชุมกรรมการ
  (๕) เงินตอบแทนต าแหน่งก านัน ผู้ใหญ่บา้น
  (๖) เงินพเิศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ
  (๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 100,000 กจิกรรมที ่3 ประชมุและสัมมนาทางวชิาการมรดกโลก

ค่าวทิยากร  ผู้ทรงคุณวฒิุ 100,000 บาท
  (๘) ค่าตอบแทนพเิศษพนักงานราชการ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
  (๑)  ค่าเบีย้เล้ียง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 173,760 กจิกรรมที ่1 การอ านวยการขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์

ค่าเบีย้เล้ียง 270 x 2 วนั x 2 คน x 12 คร้ัง = 12,960บาท
ค่าเชา่ทีพ่กั 2 หอ้ง x 1,500 x 12 คร้ัง = 36,000 บาท
ค่าพาหนะ 2,600 x 2 คน x 2 เทีย่ว x 12 คร้ัง = 124,800 บาท

700,000 กจิกรมที ่2 จดัท าเอกสารเบือ้งต้นเพือ่เตรียมจดัท าเอกสารสมบรูณ์ (Nomination File)
ค่าจา้งทีป่รึกษาในการจดัท าเอกสารเบือ้งต้น 500,000 บาท
ค่าเบีย้เล้ียง พาหนะ ผู้เชีย่วชาญ ผู้ทรงคุณวฒิุ และคณะท างาน 152,000 บาท
ค่าทีพ่กั 20,000 บาท

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

งบประมาณ
ค าชีแ้จง

 



    

งบรายจ่าย - รายการ ป ี๒๕๖๒ ป ี๒๕๖๓
(ทะเบยีนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ ) (ถ้าม)ี

งบประมาณ
ค าชีแ้จง

ค่ารับรองผู้เชีย่วชาญ ผู้ทรงคุณวฒิุ 20,000 บาท
ค่าอาหารและอาหารวา่งในการประชมุคณะกรรมการ 8,000  บาท

868,400 กจิกรรมที ่3 ประชมุและสัมมนาทางวชิาการมรดกโลก
ค่าอาหารและอาหารวา่ง การประชมุเตรียมการ 10 คร้ัง (350 x 20 คน x 12 วนั) 105,000 บ.
ค่าพาหนะผู้น าเสนอหลัก (ต่างประเทศ) 50 คน 300,000บ.
ค่าเดินทางผู้เขา้ร่วมน าเสนอ (ในประเทศ) 100 คน x 600 บาท 60,000 บ.
ค่าเดินทางคณะกรรมการฯมรดกโลก (ผู้สังเกตการณ์) 10 คน x12,000 บาท 120,000 บ.
ค่าพาหนะผู้เขา้ร่วมสัมมนา (ในพืน้ที่) 100 คน x 300 บาท 30,000 บ.
ค่าพาหนะผู้เขา้ร่วมสัมมนา(นอกพืน้ที)่ 20 คน x 25,00 บาท 50,000 บ.
ค่าทีพ่กั ผู้น าเสนอหลัก ผู้แทนคณะกรรมการมรดกโลกและผู้ร่วมน าเสนอ 43,200 บ.
ค่าทีพ่กัผู้ร่วมสัมมนา 900 บาท x 50 หอ้ง x 2 คืน 90,000 บ.
ค่าพาหนะ ส าหรับการอ านวยความสะดวกทัว่ไป 70,200 บ.

104,000 กจิกรรมที ่4 ประชาสัมพนัธเ์ผยแพร่ความรู้และจดันทิรรศการเคล่ือนที่
-  ค่าอาหารกลางวนัและอาหารวา่ง 350x 20 คน x 3 วนั = 21,000 บาท
 - ค่าอาหารเยน็ 250 บาท x 2 มือ้ x 20 คน = 10,000 บาท
-  ค่าใชจ้า่ยในการเดินทาง  5,000 บาท/คน x 4 คน = 20,000 บาท
- ค่าใชจ้า่ยในการเดินทางคณะท างาน = 10,000 บาท
-  ค่าทีพ่กั  800 บาท x 5หอ้ง x 2 คืน = 8,000 บาท

 - ค่าตอบแทนกรรมการ  1,000 บาท x 5 คน = 5,000 บาท
- รางวลัการประกวดโลโก ้30,000 บาท

   (6) ค่าจ้างเหมาบริการ 2,800,000 กจิกรมที ่2 จดัท าเอกสารเบือ้งต้นเพือ่เตรียมจดัท าเอกสารสมบรูณ์ (Nomination File)
ค่าจา้งจดัท าเอกสารเบือ้งต้น ร่างที ่๑ 500,000 บาท
ค่าจา้งจดัท าเอกสารเบือ้งต้น ร่างที ่๒ 400,000 บาท
ค่าจา้งจดัท าเอกสารเบือ้งต้น ร่างที ่๓ 400,000 บาท
ค่าจา้งจดัท าเอกสารเบือ้งต้น ฉบบัสมบรูณ์ 1,500,000 บาท

450,000 กจิกรรมที ่3 ประชมุและสัมมนาทางวชิาการมรดกโลก
ค่าจา้งเหมาจดัท าส่ือประชาสัมพนัธ ์150,000 บ.
ค่าเชา่อปุกรณ์ในการฝึกอบรม (แปลภาษา) 300,000 บ.

1,189,000 กจิกรรมที ่4 ประชาสัมพนัธเ์ผยแพร่ความรู้และจดันทิรรศการเคล่ือนที่
 



    

งบรายจ่าย - รายการ ป ี๒๕๖๒ ป ี๒๕๖๓
(ทะเบยีนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ ) (ถ้าม)ี

งบประมาณ
ค าชีแ้จง

ค่าจา้งท า Website & Social Media 200,000 บ.

ค่าจา้งท าหุน่จ าลองพืน้ทีข่อขึน้มรดกโลก 250,000 บ.
ค่าจา้งท านทิรรศการเคล่ือนที ่และแผ่นปา้ย IR ประชาสัมพนัธ ์ในวดัฯ 300,000 บ.
ค่าจา้งเหมาจดั road show นทิรรศการ 3 คร้ัง 300,000 บ.

ค่าจดัท าของทีร่ะลึกของช าร่วย เพือ่แจกจา่ยเผยแพร่ 120,000 บ.
 ค่าจดัจา้งพมิพเ์อกสารประชาสัมพนัธ ์ ประชาสัมพนัธ ์ออนไลน ์และปา้ยไวนลิ 19,000 บ.

  (๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 24,000 กจิกรรมที ่1 การอ านวยการขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์
ค่าหอ้งประชมุ 750 x 3 ชม. X 6 คร้ัง = 13,500 บาท

495,600 กจิกรรมที ่3 ประชมุและสัมมนาทางวชิาการมรดกโลก
ค่าใชจ้า่ยในพธิ ีเปดิ ปดิการสัมมนา 100,000 บ.
ค่าอาหาร อาหารวา่ง ผู้เขา้ร่วมสัมมนา 200 คน x 350 x 2 วนั 140,000 บ.
ค่าถา่ยเอกสาร ส่ิงพมิพ ์และค่าวสัดุเคร่ืองเขยีนแบบพมิพ ์255,600 บ.

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
  (๑)  วัสดุส านักงาน 16,000 กจิกรรมที ่1 การอ านวยการขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์

86,000 กจิกรรมที ่3 ประชมุและสัมมนาทางวชิาการมรดกโลก

ค่ากระเปา๋บรรจเุอกสาร 36,000 บ.

ค่าเอกสาร (หนงัสือเร่ืองการขึน้ทะเบยีนเบือ้งต้นพระธาตุพนม)แจกผู้อบรม 50,000 บ.

7,000 กจิกรรมที ่4 ประชาสัมพนัธเ์ผยแพร่ความรู้และจดันทิรรศการเคล่ือนที่

  (๒)  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 10,000 กจิกรรมที ่1 การอ านวยการขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์

  (๓)  วัสดุไฟฟา้และวิทยุ  

  (๔)  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  

  (๕)  วัสดุคอมพวิเตอร์  

  (๖) วัสดุก่อสร้าง
  (๗) วัสดุงานบา้นงานครัว
  (๘) วัสดุเวชภณัฑ์
  (๙) วัสดุสนามและการฝึก
  (๑๐) วัสดุการศึกษา

ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 50 คน x 35 x 6 คร้ัง =10,500 บาท

 



    

งบรายจ่าย - รายการ ป ี๒๕๖๒ ป ี๒๕๖๓
(ทะเบยีนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ ) (ถ้าม)ี

งบประมาณ
ค าชีแ้จง

  (๑๑) วัสดุหนังสือ วารสารและต ารา
  (๑๒) วัสดุเคร่ืองแต่งกาย
  (๑๓) วัสดุอาหาร  

  (๑๔) วัสดุการเกษตร  

  (๑๕) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
๒.๒ ค่าสาธารณูปโภค
๒.๑ ค่าไฟฟา้  

๒.๒ ค่าน้ าประปา 
๒.๓ ค่าบริการโทรศัพท ์
๒.๔ ค่าบริการไปรษณีย์ 
๒.๕ ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม  

๒. งบลงทนุ
๒.๑ ค่าครุภณัฑ์
  (๑) ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า ๑ ล้านบาท
  (๒) ราคาต่อหน่วยตัง้แต่ ๑ ล้านบาทขึน้ไป
    (๑.๑) ครุภณัฑ์ส านักงาน
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๒) ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๓) ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๔) ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๕) ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๖) ครุภณัฑ์ก่อสร้าง
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๗) ครุภณัฑ์การเกษตร

 



    

งบรายจ่าย - รายการ ป ี๒๕๖๒ ป ี๒๕๖๓
(ทะเบยีนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ ) (ถ้าม)ี

งบประมาณ
ค าชีแ้จง

            (ระบรุายการ) 
    (๑.๘) ครุภณัฑ์การศึกษา
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๙) ครุภณัฑ์การแพทย์
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๑๐) ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๑๑) ครุภณัฑ์โรงงาน
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๑๒) ครุภณัฑ์ส ารวจ
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๑๓) ครุภณัฑ์กีฬา
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๑๔) ครุภณัฑ์ดนตรี
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๑๕) ครุภณัฑ์อาวุธ
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๑๖) ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๑๗) ครุภณัฑ์เคร่ืองจักรกล
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๑๘) ครุภณัฑ์สนาม
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๑๙) ครุภณัฑ์กลาโหม
            (ระบรุายการ) 
๒.๒ ค่าทีด่ินและสิง่ก่อสร้าง
  (๑) ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า ๑๐ ล้านบาท
  (๒) ราคาต่อหน่วยต้ังแต่ ๑๐ ล้านบาทขึ้นไป
    (๑.๑) ค่าทีดิ่น

 



    

งบรายจ่าย - รายการ ป ี๒๕๖๒ ป ี๒๕๖๓
(ทะเบยีนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ ) (ถ้าม)ี

งบประมาณ
ค าชีแ้จง

            (ระบรุายการ) 
    (๑.๒) ค่าก่อสร้างอาคารทีพ่กัอาศัยและส่ิงก่อสร้างประกอบ
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๓) ค่าปรับปรุงอาคารก่อสร้างทีพ่กัอาศัยและส่ิงก่อสร้างประกอบ
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๔) ค่าก่อสร้างอาคารทีท่ าการและส่ิงก่อสร้างประกอบ
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๕) ค่าปรับปรุงอาคารทีท่ าการและส่ิงก่อสร้างประกอบ
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๖) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและส่ิงก่อสร้างประกอบ
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๗) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและส่ิงก่อสร้างประกอบ
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๘) ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและส่ิงก่อสร้างประกอบ
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๙) ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและส่ิงก่อสร้างประกอบ
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๑๐) ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและส่ิงก่อสร้างประกอบ
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๑๑) ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและส่ิงก่อสร้างประกอบ
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๑๒) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๑๓) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๑๔) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ า
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๑๕) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ า
            (ระบรุายการ) 

 



    

งบรายจ่าย - รายการ ป ี๒๕๖๒ ป ี๒๕๖๓
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ค าชีแ้จง

    (๑.๑๖) ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๑๗) ค่าปรับปรุงทางและสะพาน
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๑๘) ค่าบ ารุงรักษาทางและสะพาน
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๑๙) ค่าส ารวจออกแบบ
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๒๐) ค่าควบคุมงาน
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๒๑) ค่าจ้างบริษทัทีป่รึกษา
            (ระบรุายการ) 
๓. งบเงินอุดหนุน  
๓.๑ เงินอุดหนุนทัว่ไป
 ๑) เงินอุดหนุนทัว่ไป :……..........................…….  
๓.๒ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
 ๑) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ :…..................………..  
๔. งบรายจ่ายอ่ืน  
๔.๑ ........................................................................  

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

 



    

งบรายจ่าย - รายการ ป ี๒๕๖๒ ป ี๒๕๖๓
(ทะเบยีนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ ) (ถ้าม)ี

งบประมาณ
ค าชีแ้จง
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7,023,760
223,760 กิจกรรมหลักที ่1

3,500,000 กิจกรรมหลักที ่2
2,000,000 กิจกรรมหลักที ่3
1,300,000 กิจกรรมหลักที ่4
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