
งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านกังบประมาณ) (ถ้ามี)

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 6,722,600

แผนงานที่ 4 ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวทาง ประเพณี และเทศกาลประจ าปีของกลุ่มจังหวัด

ผลผลิต :............................

โครงการยกระดับและพัฒนาสามเหล่ียมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสนุกเช่ือมโยงประเทศเพื่อนบ้าน

กิจกรรมหลักที่ 2 ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดสนุก

๑. งบด าเนินงาน 6,722,600                         

๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

๑.๑.๑ ค่าตอบแทน 30,000                               

  (๑)  เงินตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ  

  (๒) คา่ตอบแทนผู้ปฏิบตัิงานให้ราชการ

  (๓) คา่เช่าบ้าน  

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

30,000                       ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินประกวดภาพยนตร์ จ านวน ๕ คนๆละ ๒,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท จัดประชุม ๓ คร้ัง

  (๕) เงินตอบแทนต าแหน่งก านนั ผู้ ใหญ่บ้าน

  (๖) เงินพิเศษจ่ายแก่ลกูจ้างในตา่งประเทศ

  (๗) คา่ตอบแทนวิทยากร (สมัมนาและฝึกอบรม)

  (๘) คา่ตอบแทนพิเศษพนกังานราชการ

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

งบประมาณ

ค าชีแ้จง

กิจกรรมยอ่ยที่ 3 การแข่งขนั Battle Food of Sanuk เทศกาลกินลมชมภอูาหารถ่ินสนกุจ านวน ๓ ครัง้ๆละ 3 วนั

                    งบประมาณ ๒,๒๒๒,๖๐๐ บาท

                    หน่วยงานรับผิดชอบ สทกจ.มกุดาหาร



๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 6,618,000                         

  (๑)  คา่เบีย้เลีย้ง คา่เช่าที่พกัและคา่พาหนะ  

108,000                             

18,000                       ค่าเช่าที่พักคณะกรรมการตัดสินประกวดฯ จ านวน ๕ คนๆละ ๑,๒๐๐ บาท เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท จ านวน ๓ คร้ัง 

90,000                       ค่าพาหนะคณะกรรมการฯเดืนทางโดยเคร่ืองบิน/รถยนต์ส่วนตัว ไป-กลับ ๕ คนๆละ เฉล่ียนคนละ ๖,๐๐๐ บาท จ านวน ๓ คร้ัง

  (๒)  คา่ซ่อมแซมยานพาหนะและขนสง่  

  (๓)  คา่ซ่อมแซมครุภณัฑ์  

  (๔) คา่ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง

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

  (๖) คา่จ้างเหมาบริการ 6,510,000                         

6,510,000

2,500,000

กิจกรรมหลักที่ 1 ส่งเสริมการท่องเที่ยวและการกีฬากลุ่มจังหวัดสนุก (ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม) เช่ือมโยงอนุภูมิภาคลุ่มแม่น า้โขง

กิจกรรมย่อยที่ 1 กิจกรรม เดิน-ว่ิง ข้ามโขง นครพนม-ค าม่วน มาราธอน                                          -กิจกรรมการ
จัดการแข่งขัน/เทคนิค  
   -กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ อาทเิช่น ป้ายต่างๆ การแถลงข่าว 
   -กิจกรรมการบริหารจัดการรักษาความปลอดภัย การจราจรและการพยาบาล 
   -กิจกรรมการบริหารจัดการและการอ านวยการ  
   -ค่าเงินรางวัล  
                    งบประมาณ  2,500,000 บาท
                    หน่วยงานรับผิดชอบ สทกจ.นครพนม

กิจกรรมยอ่ยที่ 3 การแข่งขนั Battle Food of Sanuk เทศกาลกินลมชมภอูาหารถ่ินสนกุจ านวน ๓ ครัง้ๆละ 3 วนั

                    งบประมาณ ๒,๒๒๒,๖๐๐ บาท

                    หน่วยงานรับผิดชอบ สทกจ.มกุดาหาร



2,000,000

2,010,000

ค่างานถ่ายภาพและตัดแต่งวิดีทัศน์พร้อมค าบรรยายสรุป ๒ ภาษา(ไทย-อังกฤษ) ๓ งาน เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท

ค่างานจัดแถลงข่าว จ านวน ๑ คร้ัง  เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท 

ค่างานจัดสถานที่ประดับตกแต่งให้เข้ากับธีม จ านวน ๓ งาน ๆละ ๑ คร้ังๆละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๙๐๐,๐๐๐ บาท 

ค่างานจัดท าระบบเคร่ืองเสียงใช้ภายในงานพร้อมเวทีขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๐ เมตร พร้อมประดับฉากหลังให้เข้ากับธีม  ๓ งานๆละ ๑ 
คร้ังๆละ ๓ วัน  ๑๐๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท

ค่างานรักษาความสะอาดเก็บกวาดให้สะอาดเรียบร้อย  ๓ งานๆละ๑ คร้ังๆละ ๓ วัน เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท รวม ๙๐,๐๐๐ บาท

ค่างานประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือออนไลน์ ๕ ส่ือ ๓ งาน  เป้นเงิน ๑๐๐,๐๐๐  บาท

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

กิจกรรมย่อยที่ 3 กิจกรรม ป่ันข้ามโขง 2 สะพาน เช่ือมโยงประเทศเพื่อนบ้าน (ไทย - ลาว)   

รายละเอียดกิจกรรม                                                                                                   รายละเอียดกิจกรรม โดย

ป่ันตามเส้นทาง เช่ือมโยง ไทย-ลาว (นครพนม มกุดาหาร สกลนคร ประเทศไทย –แขวงค าม่วน -แขวงสะหว้นนะเขต)  

   -กิจกรรมการจดัการป่ันจกัรยานและเทคนิค  

   -กิจกรรมการประชาสมัพนัธ์ อาทิเช่น ป้ายตา่งๆ การแถลงข่าว  

   -กิจกรรมการบริหารจดัการรักษาความปลอดภยั การจราจรและการพยาบาล  

  -กิจกรรมการบริหารจดัการและการอ านวยการ 

กิจกรรมยอ่ยที่ 4 การแข่งขนั Battle Food of Sanuk เทศกาลกินลมชมภอูาหารถ่ินสนกุจ านวน ๓ ครัง้ๆละ 3 วนั

                    งบประมาณ ๒,๒๒๒,๖๐๐ บาท

                    หน่วยงานรับผิดชอบ สทกจ.มกุดาหาร

ค่างานรักษาความปลอดภัยและอ านวยควมสะดวก ๓ งานๆละ ๑ คร้ังๆละ ๓ วัน เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท รวม ๑๒๐,๐๐๐ บาท

ค่างานจัดกิจกรรมรวมจัดหาเชฟที่มีชื่อเสียงและจัดหาวัตถุดิบตามเมนูที่ปรุงแต่งประกอบของแต่ละชนิดและประเภท ๙ เมนู เป็นเงิน 
๓๐๐,๐๐๐ บาท
ค่างานจัดท าเอกสารสรุปกิจกรรมและวิเคระห์ความคุ้มค่า ๓ งาน เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐บาท



  (๗) คา่ใช้จ่ายในการสมัมนาและฝึกอบรม

  (๘) คา่รับรองและพิธีการ

  (๙) เงินสมทบทนุประกนัสงัคม 

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ 74,600                               

  (๑)  วสัดสุ านกังาน  

14,600                               

14,600                               

  (๒)  วสัดเุชือ้เพลิงและหลอ่ลื่น  

  (๓)  วสัดไุฟฟ้าและวิทย ุ  

  (๔)  วสัดโุฆษณาและเผยแพร่  

60,000                               

60,000                               

  (๕)  วสัดคุอมพิวเตอร์  

  (๖) วสัดกุ่อสร้าง

  (๗) วสัดงุานบ้านงานครัว

  (๘) วสัดเุวชภณัฑ์                    ระบจุ านวนหน่วย/ราคา

  (๙) วสัดสุนามและการฝึก

  (๑๐) วสัดกุารศกึษา

  (๑๑) วสัดหุนงัสือ วารสารและต ารา

  (๑๒) วสัดเุคร่ืองแตง่กาย

  (๑๓) วสัดอุาหาร  

ค่าจัดท าป้ายไวนิลขนาดกว้าง ๒ เมตร ยาว ๔ เมตร จ านวน ๕๐ ป้าย ๆละ ๑,๒๐๐ บาท เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท

กิจกรรมยอ่ยที่ 3 การแข่งขนั Battle Food of Sanuk เทศกาลกินลมชมภอูาหารถ่ินสนกุจ านวน ๓ ครัง้ๆละ 3 วนั

                    งบประมาณ ๒,๒๒๒,๖๐๐ บาท

                    หน่วยงานรับผิดชอบ สทกจ.มกุดาหาร
ค่าจัดท าโล่ห์จ านวน ๓ อันๆละ ๓,๗๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๑,๑๐๐ บาท และเกียรติบัตร จ านวน ๓๐ อันๆละ ๑๒๐ บาท ๓,๖๐๐ บาท

กิจกรรมยอ่ยที่ 3 การแข่งขนั Battle Food of Sanuk เทศกาลกินลมชมภอูาหารถ่ินสนกุจ านวน ๓ ครัง้ๆละ 3 วนั

                    งบประมาณ ๒,๒๒๒,๖๐๐ บาท

                    หน่วยงานรับผิดชอบ สทกจ.มกุดาหาร
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  (๑๔) วสัดกุารเกษตร  

  (๑๕) วสัดยุานพาหนะและขนสง่

๒.๒ คา่สาธารณปูโภค

๒.๑ คา่ไฟฟ้า  

๒.๒ คา่น า้ประปา                    ระบจุ านวนหน่วย/ราคา

๒.๓ คา่บริการโทรศพัท์ 

๒.๔ คา่บริการไปรษณีย์ 

๒.๕ คา่บริการสื่อสารและโทรคมนาคม  

๒. งบลงทุน 0

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
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            (ระบรุายการ)                  บญัชีราคามาตรฐาน ส านกังบประมาณ

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

            (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
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            (ระบรุายการ) 

    (๑.๑๘) ครุภณัฑ์สนาม                  ระบเุหตผุลความจ าเป็นและรายละเอียดคา่ใช้จ่ายในการตัง้งบประมาณ

            (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) 
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    (๑.๑๐) คา่ก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

            (ระบรุายการ)                  ระบเุหตผุลความจ าเป็นและรายละเอียดคา่ใช้จ่ายในการตัง้งบประมาณ

    (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

            (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) 
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๓. งบเงินอุดหนุน  

๓.๑ เงินอดุหนนุทัว่ไป

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

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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                                                    หน่วย : บาท

                        ระบจุ านวน/คน/ระยะเวลา/คา่ใช้จ่าย

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

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

ค าชีแ้จง

กิจกรรมยอ่ยที่ 3 การแข่งขนั Battle Food of Sanuk เทศกาลกินลมชมภอูาหารถ่ินสนกุจ านวน ๓ ครัง้ๆละ 3 วนั

                    งบประมาณ ๒,๒๒๒,๖๐๐ บาท

                    หน่วยงานรับผิดชอบ สทกจ.มกุดาหาร



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

                     ระบจุ านวน/หน่วย/ระยะเวลา/อตัราคา่ใช้จ่าย

กิจกรรมหลักที่ 1 ส่งเสริมการท่องเที่ยวและการกีฬากลุ่มจังหวัดสนุก (ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม) เช่ือมโยงอนุภูมิภาคลุ่มแม่น า้โขง

กิจกรรมย่อยที่ 1 กิจกรรม เดิน-ว่ิง ข้ามโขง นครพนม-ค าม่วน มาราธอน                                          -กิจกรรมการ
จัดการแข่งขัน/เทคนิค  
   -กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ อาทเิช่น ป้ายต่างๆ การแถลงข่าว 
   -กิจกรรมการบริหารจัดการรักษาความปลอดภัย การจราจรและการพยาบาล 
   -กิจกรรมการบริหารจัดการและการอ านวยการ  
   -ค่าเงินรางวัล  
                    งบประมาณ  2,500,000 บาท
                    หน่วยงานรับผิดชอบ สทกจ.นครพนม

กิจกรรมยอ่ยที่ 3 การแข่งขนั Battle Food of Sanuk เทศกาลกินลมชมภอูาหารถ่ินสนกุจ านวน ๓ ครัง้ๆละ 3 วนั

                    งบประมาณ ๒,๒๒๒,๖๐๐ บาท

                    หน่วยงานรับผิดชอบ สทกจ.มกุดาหาร



ค่างานถ่ายภาพและตัดแต่งวิดีทัศน์พร้อมค าบรรยายสรุป ๒ ภาษา(ไทย-อังกฤษ) ๓ งาน เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท

ค่างานจัดแถลงข่าว จ านวน ๑ คร้ัง  เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท 

ค่างานจัดสถานท่ีประดับตกแต่งให้เข้ากับธีม จ านวน ๓ งาน ๆละ ๑ คร้ังๆละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๙๐๐,๐๐๐ บาท 

ค่างานจัดท าระบบเคร่ืองเสียงใช้ภายในงานพร้อมเวทีขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๐ เมตร พร้อมประดับฉากหลังให้เข้ากับธีม  ๓ งานๆละ ๑ 
คร้ังๆละ ๓ วัน  ๑๐๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท

ค่างานรักษาความสะอาดเก็บกวาดให้สะอาดเรียบร้อย  ๓ งานๆละ๑ คร้ังๆละ ๓ วัน เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท รวม ๙๐,๐๐๐ บาท

ค่างานประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือออนไลน์ ๕ ส่ือ ๓ งาน  เป้นเงิน ๑๐๐,๐๐๐  บาท

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

กิจกรรมย่อยที่ 3 กิจกรรม ป่ันข้ามโขง 2 สะพาน เช่ือมโยงประเทศเพื่อนบ้าน (ไทย - ลาว)   

รายละเอียดกิจกรรม                                                                                                   รายละเอียดกิจกรรม โดย

ป่ันตามเส้นทาง เช่ือมโยง ไทย-ลาว (นครพนม มกุดาหาร สกลนคร ประเทศไทย –แขวงค าม่วน -แขวงสะหว้นนะเขต)  

   -กิจกรรมการจดัการป่ันจกัรยานและเทคนิค  

   -กิจกรรมการประชาสมัพนัธ์ อาทิเช่น ป้ายตา่งๆ การแถลงข่าว  

   -กิจกรรมการบริหารจดัการรักษาความปลอดภยั การจราจรและการพยาบาล  

  -กิจกรรมการบริหารจดัการและการอ านวยการ 

กิจกรรมยอ่ยที่ 4 การแข่งขนั Battle Food of Sanuk เทศกาลกินลมชมภอูาหารถ่ินสนกุจ านวน ๓ ครัง้ๆละ 3 วนั

                    งบประมาณ ๒,๒๒๒,๖๐๐ บาท

                    หน่วยงานรับผิดชอบ สทกจ.มกุดาหาร

ค่างานรักษาความปลอดภัยและอ านวยควมสะดวก ๓ งานๆละ ๑ คร้ังๆละ ๓ วัน เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท รวม ๑๒๐,๐๐๐ บาท

ค่างานจัดกิจกรรมรวมจัดหาเชฟที่มีชื่อเสียงและจัดหาวัตถุดิบตามเมนูที่ปรุงแต่งประกอบของแต่ละชนิดและประเภท ๙ เมนู เป็นเงิน 
๓๐๐,๐๐๐ บาท
ค่างานจัดท าเอกสารสรุปกิจกรรมและวิเคระห์ความคุ้มค่า ๓ งาน เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐บาท



                   ระบจุ านวนหน่วย/ราคา

ค่าจัดท าป้ายไวนิลขนาดกว้าง ๒ เมตร ยาว ๔ เมตร จ านวน ๕๐ ป้าย ๆละ ๑,๒๐๐ บาท เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท

กิจกรรมยอ่ยที่ 3 การแข่งขนั Battle Food of Sanuk เทศกาลกินลมชมภอูาหารถ่ินสนกุจ านวน ๓ ครัง้ๆละ 3 วนั

                    งบประมาณ ๒,๒๒๒,๖๐๐ บาท

                    หน่วยงานรับผิดชอบ สทกจ.มกุดาหาร
ค่าจัดท าโล่ห์จ านวน ๓ อันๆละ ๓,๗๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๑,๑๐๐ บาท และเกียรติบัตร จ านวน ๓๐ อันๆละ ๑๒๐ บาท ๓,๖๐๐ บาท

กิจกรรมยอ่ยที่ 3 การแข่งขนั Battle Food of Sanuk เทศกาลกินลมชมภอูาหารถ่ินสนกุจ านวน ๓ ครัง้ๆละ 3 วนั

                    งบประมาณ ๒,๒๒๒,๖๐๐ บาท

                    หน่วยงานรับผิดชอบ สทกจ.มกุดาหาร
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                   ระบจุ านวนหน่วย/ราคา

                 ระบเุหตผุลความจ าเป็นและรายละเอียดคา่ใช้จ่ายในการตัง้งบประมาณ

                 อตัราราคาคา่งานตอ่หน่วย

                 บญัชีราคามาตรฐาน ส านกังบประมาณ

                 ราคามาตรฐานของหน่วยงานราชการอ่ืน ได้แก.่.......................................

                 ระบเุหตผุลความจ าเป็นและรายละเอียดคา่ใช้จ่ายในการตัง้งบประมาณ

                 อตัราราคาคา่งานตอ่หน่วย
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                 บญัชีราคามาตรฐาน ส านกังบประมาณ

                 ราคามาตรฐานของหน่วยงานราชการอ่ืน ได้แก.่.......................................
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                 ระบเุหตผุลความจ าเป็นและรายละเอียดคา่ใช้จ่ายในการตัง้งบประมาณ

                 อตัราราคาคา่งานตอ่หน่วย

                 บญัชีราคามาตรฐาน ส านกังบประมาณ

                 ราคามาตรฐานของหน่วยงานราชการอ่ืน ได้แก.่.......................................
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                 ระบเุหตผุลความจ าเป็นและรายละเอียดคา่ใช้จ่ายในการตัง้งบประมาณ

                 อตัราราคาคา่งานตอ่หน่วย

                 บญัชีราคามาตรฐาน ส านกังบประมาณ

                 ราคามาตรฐานของหน่วยงานราชการอ่ืน ได้แก.่.......................................

                 ระบเุหตผุลความจ าเป็นและรายละเอียดคา่ใช้จ่ายในการตัง้งบประมาณ

                 อตัราราคาคา่งานตอ่หน่วย

                 บญัชีราคามาตรฐาน ส านกังบประมาณ

                 ราคามาตรฐานของหน่วยงานราชการอ่ืน ได้แก.่.......................................
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                 ระบเุหตผุลความจ าเป็นและรายละเอียดคา่ใช้จ่ายในการตัง้งบประมาณ

 ๑. เพื่อประโยชน์ในการประมวลผลข้อมูลให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดใช้ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณเท่านัน้  

  ๒. กรณีประสงค์จะเพิ่มทะเบียนประเภทรายการ ให้ประสานงานกับเจ้าหน้าส านักงบประมาณที่ รับผิดชอบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดก่อน
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