
    

                                                    หนว่ย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓

(ทะเบยีนรายการ   ประเภทรายการ ของส านกังบประมาณ) (ถ้ามี) 2,000,000                    

จงัหวัด/กลุ่มจงัหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒

แผนงาน :บริหารจงัหวัดและกลุ่มจงัหวัด

ผลผลิต :............................

โครงการยกระดบัและพัฒนาสามเหล่ียมการท่องเที่ยวกลุ่มจงัหวัดสนุกเช่ือมโยงประเทศเพื่อนบ้าน

ลุ่มน า้โขง"สู่ความยั่งยนื

กิจกรรมหลักที่ 3 ส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม "วิถอีนุภมิูภาค

๑. งบด าเนินงาน

๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

๑.๑.๑ ค่าตอบแทน 18,000                       

  (๑)  เงินตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ  

  (๒) คา่ตอบแทนผู้ปฏบิตังิานให้ราชการ

กิจกรรมหลกัที ่๓ ตอ่ยอดยกระดบัผลติภณัฑ์ชมุชน

๗,๒๐๐  -คา่ตอบแทนวทิยากรภายนอก ๖ ชม ๆ ละ ๑,๒๐๐ บาท

๓,๖๐๐  -คา่ตอบแทนวทิยากรภาครัฐ ๖ ชม ๆ ละ ๖๐๐บาท

กิจกรรมหลกัที ่๔ จดักิจกรรมทอ่งเทีย่วฯ

7,200  -คา่ตอบแทนวทิยากรภายนอก (มคัคเุทศก์ชมุชน) 3 คน ๆ ละ ๒,๔๐๐ บาท

  (๓) คา่เชา่บ้าน  

  (๔) คา่เบีย้ประชมุกรรมการ

  (๕) เงินตอบแทนต าแหนง่ก านนั ผู้ใหญ่บ้าน

  (๖) เงินพิเศษจา่ยแกล่กูจ้างในตา่งประเทศ

  (๗) คา่ตอบแทนวทิยากร (สมัมนาและฝึกอบรม)

  (๘) คา่ตอบแทนพิเศษพนกังานราชการ

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย ๓๓๐,๐๐๐

  (๑)  คา่เบีย้เลีย้ง คา่เชา่ทีพ่กัและคา่พาหนะ กิจกรรมหลกัที ่๓ ตอ่ยอดยกระดบัผลติภณัฑ์ชมุชน

งบประมาณ

ค าชีแ้จง

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

 



    
                                                    หนว่ย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓

(ทะเบยีนรายการ   ประเภทรายการ ของส านกังบประมาณ) (ถ้ามี) 2,000,000                    

งบประมาณ

ค าชีแ้จง

๔๐,๐๐๐ คา่ทีพ่กั ๕๐ ห้อง ๆ ละ ๘๐๐ บาท

๖๐,๐๐๐ คา่พาหนะผู้ เข้ารับการอบรม ๑๐๐ คน ๆ ละ ๖๐๐ บาท

๗๕,๐๐๐ คา่อาหารผู้ เข้ารับการอบรม ๑๐๐ คน ๆ ละ ๗๕๐ บาท

๒๐,๐๐๐ คา่อาหารวา่งและเคร่ืองดืม่ ๑๐๐ คน ๆ ละ ๒๐๐ บาท

กิจกรรมหลกัที ่๔ จดักิจกรรมการทอ่งเทีย่ว ฯ

๔๐,๐๐๐ คา่ทีพ่กั ๕๐ ห้อง ๆ ละ ๘๐๐ บาท

๗๕,๐๐๐ คา่อาหารผู้ เข้ารับการอบรม ๑๐๐ คน ๆ ละ ๗๕๐ บาท

๒๐,๐๐๐ คา่อาหารวา่งและเคร่ืองดืม่ ๑๐๐ คน ๆ ละ ๒๐๐ บาท

  (๒)  คา่ซอ่มแซมยานพาหนะและขนสง่  

  (๓)  คา่ซอ่มแซมครุภณัฑ์  

  (๔) คา่ซอ่มแซมสิง่กอ่สร้าง

  (๕) คา่เชา่ทรัพย์สนิ

  (๖) คา่จ้างเหมาบริการ ๑,๕๖๒,๐๐๐

กิจกรรมหลกัที ่๑ ยกระดบังานเทศกาลประเพณีชมุชนทอ่งเทีย่วเชิงวฒันธรรมให้ได้มาตรฐาน

๓๐๐,๐๐๐ จ้างเหมาจดังานประเพณีสงกรานต์ภไูทห้วยหบี

๓๐๐,๐๐๐ จ้างเหมาจดังานประเพณีแซงบะนามบ้านไทโซ้

๓๐๐,๐๐๐ จ้างเหมาจดังานประเพณีค า้คณูภไูทไหว้เจดย์ีหลวงปู่ หล้า

๑๐๐๐๐๐ จ้างเหมาจดังานประเพณีตกับาตรย้อนบคุวถีิภไูท

๑๓๖,๐๐๐ จ้างเหมาจดังานแถลงขา่ว/ประชาสมัพนัธ์การจดังาน ๔ ประเพณี ๆ ละ ๓๔,๐๐๐ บาท

กิจกรรมหลกัที ่๒ จดัท าปฏทินิกิจกรรมการทอ่งเทีย่วชมุชนทอ่งเทีย่วเชิงวฒันธรรม

๖๐,๐๐๐ จ้างเหมารวบรวมข้อมลู ฯ 3 ชมุชน ๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท

๒๔๐,๐๐๐ จ้างเหมาจดัท าปฏทินิกิจกรรมการทอ่งเทีย่วชมุชน ๒,๐๐๐ เลม่ ๆ ละ ๑๒๐ บาท

กิจกรรมหลกัที ่๓  ตอ่ยอดและยกระดบัผลติภณัฑ์ชมุชน

๓,๐๐๐ จ้างเหมาจดัสถานที่

๑,๐๐๐ จ้างเหมาจดัท าป้าย

กิจกรรมหลกัที ่๔ จดักิจกรรมการทอ่งเทีย่ว ฯ
 



    
                                                    หนว่ย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓

(ทะเบยีนรายการ   ประเภทรายการ ของส านกังบประมาณ) (ถ้ามี) 2,000,000                    

งบประมาณ

ค าชีแ้จง

๖๐,๐๐๐ จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ ว.ีไอ.พี  ๒ คนั ๆ ละ ๓๐,๐๐๐ บาท

๒,๐๐๐ จ้างเหมาจดัท าป้าย ๒ ป้าย ๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท

๑๐,๐๐๐ จ้างเหมาจดัท าเอกสารประกอบการทอ่งเทีย่ว ๑๐๐ เลม่ ๆ ละ ๑๐๐ บาท

๒๐,๐๐๐ จ้างเหมาจดัท ากระเป๋าผ้าผู้ เข้าร่วมกิจกรรม ๑๐๐ ใบ ๆ ละ ๒๐๐ บาท

๓๐,๐๐๐ จ้างเหมาสรุปผลการโครงการ

  (๗) คา่ใช้จา่ยในการสมัมนาและฝึกอบรม

  (๘) คา่รับรองและพิธีการ

  (๙) เงินสมทบทนุประกนัสงัคม 

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ ๙๐,๐๐๐

กิจกรรมหลกัที ่๓ พฒันายกระดบัผลติภณัฑ์ชมุชน

  (๑)  วสัดสุ านกังาน ๒๐,๐๐๐  คา่วสัดสุ านกังาน เชน่ กระดาษ หมกึพรินเตอร์ ,ซองพลาสตกิใสเ่อกสาร ฯลฯ

๖๐,๐๐๐ คา่วสัดฝึุกอบรม ๑๐๐ คน ๆ ละ ๖๐๐ บาท 

กิจกรรมหลกัที ่๔ จดักิจกรรมการทอ่งเทีย่ว ฯ

๑๐,๐๐๐ คา่วสัดสุ านกังาน เชน่ กระดาษ หมกึพรินเตอร์สี/ขาวด า ลกูแม๊กฯลฯ 

  (๒)  วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่  

  (๓)  วสัดไุฟฟ้าและวทิย ุ  

  (๔)  วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ หมายเหตุ ขอถวัจ่ายทุกรายการทุกกิจกรรม

  (๕)  วสัดคุอมพิวเตอร์  

  (๖) วสัดกุอ่สร้าง

  (๗) วสัดงุานบ้านงานครัว

  (๘) วสัดเุวชภณัฑ์

  (๙) วสัดสุนามและการฝึก

  (๑๐) วสัดกุารศกึษา

  (๑๑) วสัดหุนงัสอื วารสารและต ารา

  (๑๒) วสัดเุคร่ืองแตง่กาย

  (๑๓) วสัดอุาหาร  
 



    
                                                    หนว่ย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓

(ทะเบยีนรายการ   ประเภทรายการ ของส านกังบประมาณ) (ถ้ามี) 2,000,000                    

งบประมาณ

ค าชีแ้จง

  (๑๔) วสัดกุารเกษตร  

  (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) 

3

 



    
                                                    หนว่ย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓

(ทะเบยีนรายการ   ประเภทรายการ ของส านกังบประมาณ) (ถ้ามี) 2,000,000                    

งบประมาณ

ค าชีแ้จง

    (๑.๖) ครุภณัฑ์กอ่สร้าง

            (ระบรุายการ) 

    (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
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                                                    หนว่ย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓

(ทะเบยีนรายการ   ประเภทรายการ ของส านกังบประมาณ) (ถ้ามี) 2,000,000                    

งบประมาณ

ค าชีแ้จง

            (ระบรุายการ) 

    (๑.๑๗) ครุภณัฑ์เคร่ืองจกัรกล

            (ระบรุายการ) 

    (๑.๑๘) ครุภณัฑ์สนาม

            (ระบรุายการ) 

    (๑.๑๙) ครุภณัฑ์กลาโหม

            (ระบรุายการ) 

๒.๒ ค่าที่ดนิและส่ิงก่อสร้าง

  (๑) ราคาตอ่หนว่ยต ่ากวา่ ๑๐ ล้านบาท

  (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
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                                                    หนว่ย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓

(ทะเบยีนรายการ   ประเภทรายการ ของส านกังบประมาณ) (ถ้ามี) 2,000,000                    

งบประมาณ

ค าชีแ้จง

            (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

            (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
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                                                    หนว่ย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓

(ทะเบยีนรายการ   ประเภทรายการ ของส านกังบประมาณ) (ถ้ามี) 2,000,000                    

งบประมาณ

ค าชีแ้จง

            (ระบรุายการ) 

    (๑.๒๑) คา่จ้างบริษัททีป่รึกษา

            (ระบรุายการ) 

๓. งบเงนิอุดหนุน  

๓.๑ เงินอดุหนนุทัว่ไป

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

๓.๒ เงินอดุหนนุเฉพาะกิจ
 ๑) เงินอดุหนนุเฉพาะกิจ :…..................………..  

๔. งบรายจ่ายอ่ืน  

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

หมายเหต ุ ขอถวัจา่ยทกุรายทกุกิจกรรม

หมายเหตุ

 ๑. เพื่อประโยชน์ในการประมวลผลข้อมูลให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดใช้ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณเท่านัน้  

    กรุณาอย่าเพิ่มประเภทรายการใหม่โดยไม่จ าเป็น

  ๒. กรณีประสงค์จะเพิ่มทะเบียนประเภทรายการ ให้ประสานงานกับเจ้าหน้าส านักงบประมาณที่รับผดิชอบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดก่อน

  ๓. ตามแบบฟอร์มฯ ให้เลือกเฉพาะ (ระบุ) งบรายจ่าย และรายการที่มีงบประมาณเท่านัน้ 
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