
  

  หน่วย : บาท

งบประมาณ

ป ี2563

กลุม่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2  

โครงการจัดตัง้ศูนย์สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิง
สร้างสรรค์และนวัตกรรม (New Entrepreneurs 
Creation) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2

      11,985,633

กิจกรรมหลักที ่1 SMEs Academy Learning 2,859,060        

กิจกรรที ่1  การคัดเลือก เตรียมความพร้อม การสร้างแนวคิดทางธุรกิจ

๑. งบด าเนินงาน

๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

๑.๑.๑ ค่าตอบแทน

  (๑)  ค่าสัมมนาคุณวิทยากร 14,400 ค่าสัมมนาคุณวิทยากร จ านวน 1 คนๆละ 12 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 1,200 บาท 

  (๒) ค่าสัมมนาคุณวิทยากรกลุ่ม 28,800  ค่าสัมมนาคุณวิทยากรกลุ่ม จ านวน 6 คนๆละ 12 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 400 บาท 

  (๓)ค่าเบีย้เล้ียง เจ้าหน้าที ่ 2,400 ค่าเบีย้เล้ียง เจ้าหน้าที ่จ านวน 5 คน คนละ 2 วัน วันละ 240 บาท 

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย

  (๑)  ค่าเบีย้เล้ียง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 2,000 ค่าเดินทางสมนาคุณวิทยากร (ตามระยะทาง)(ไปกลับ) จ านวน 2 วันๆละ 2 คนๆละ 1,000

18,000 ค่าเดินทางผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา จ านวน 60 คน คนละ 300 บาท

2,400 ค่าทีพ่กั วิทยากรบรรยาย (หอ้งพกัเด่ียว)จ านวน 1 หอ้ง หอ้งละ 1,200 บาท จ านวน 2 คืน

9,000 ค่าทีพ่กั วิทยากรกลุ่ม (หอ้งพกัเด่ียว) จ านวน 6 หอ้ง หอ้งละ 750 บาท จ านวน 2 คืน

22,500 ค่าทีพ่กัผู้ร่วมโครงการ  (หอ้งพกัคู่) จ านวน ๓๐ หอ้ง หอ้งละ 750 บาท จ านวน ๑ คืน

  (๒) ค่าจ้างเหมาบริการ 18,000 จ้างเหมาจัดท าเอกสารอบรม ชุดละ 300 จ านวน ๖0 ชุด 

  (๓) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 29,200 ค่าอาหารกลางวัน ผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรกร,เจ้าหน้าที,่วิทยากรบรรยาย,วิทยากรกลุ่ม จ านวน 73 คน คนละ 200 บาท

14,600 ค่าอาหารเย็น ผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรกร,เจ้าหน้าที,่วิทยากรบรรยาย,วิทยากรกลุ่ม จ านวน 73 คน คนละ 200 บาท จ านวน 1 มือ้

14,600 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรกร,เจ้าหน้าที,่วิทยากรบรรยาย,วิทยากรกลุ่ม จ านวน 73 คน คนละ 50 บาท

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ

จ านวน 2 มือ้ 

จ านวน 4 มือ้ 

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)

ค าชี้แจงงบรายจ่าย-รายการ

 



  
งบประมาณ

ป ี2563 ค าชี้แจงงบรายจ่าย-รายการ

  (๑)  วัสดุส านักงาน 40,000 ค่าวัสดุส านักงาน ใช้ในกิจกรรม

  (๕)  วัสดุคอมพวิเตอร์ 40,000 ค่าวัสดุคอมพวิเตอร์ ใช้ในกิจกรรม

รวม 255,900

กิจกรรที ่2. การประเมินและวางแผนด้านการตลาด/ตลาดออนไลค์

๑. งบด าเนินงาน

๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

๑.๑.๑ ค่าตอบแทน

  (๑)  ค่าสัมมนาคุณวิทยากร 14,400 ค่าสัมมนาคุณวิทยากร จ านวน 1 คนๆละ 12 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 1,200 บาท 

  (๒) ค่าสัมมนาคุณวิทยากรกลุ่ม 28,800  ค่าสัมมนาคุณวิทยากรกลุ่ม จ านวน 6 คนๆละ 12 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 400 บาท 

  (๓)ค่าเบีย้เล้ียง เจ้าหน้าที ่ 2,400 ค่าเบีย้เล้ียง เจ้าหน้าที ่จ านวน 5 คน คนละ 2 วัน วันละ 240 บาท 

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย

  (๑)  ค่าเบีย้เล้ียง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 2,000 ค่าเดินทางสมนาคุณวิทยากร (ตามระยะทาง)(ไปกลับ) จ านวน 2 วันๆละ 2 คนๆละ 1,000

18,000 ค่าเดินทางผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา จ านวน 60 คน คนละ 300 บาท

2,400 ค่าทีพ่กั วิทยากรบรรยาย (หอ้งพกัเด่ียว)จ านวน 1 หอ้ง หอ้งละ 1,200 บาท จ านวน 2 คืน

9,000 ค่าทีพ่กั วิทยากรกลุ่ม (หอ้งพกัเด่ียว) จ านวน 6 หอ้ง หอ้งละ 750 บาท จ านวน 2 คืน

22,500 ค่าทีพ่กัผู้ร่วมโครงการ  (หอ้งพกัคู่) จ านวน ๓๐ หอ้ง หอ้งละ 750 บาท จ านวน ๑ คืน

  (๒) ค่าจ้างเหมาบริการ 18,000 จ้างเหมาจัดท าเอกสารอบรม ชุดละ 300 จ านวน ๖0 ชุด 

  (๓) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 29,200 ค่าอาหารกลางวัน ผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรกร,เจ้าหน้าที,่วิทยากรบรรยาย,วิทยากรกลุ่ม จ านวน 73 คน คนละ 200 บาท

14,600 ค่าอาหารเย็น ผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรกร,เจ้าหน้าที,่วิทยากรบรรยาย,วิทยากรกลุ่ม จ านวน 73 คน คนละ 200 บาท จ านวน 1 มือ้

14,600 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรกร,เจ้าหน้าที,่วิทยากรบรรยาย,วิทยากรกลุ่ม จ านวน 73 คน คนละ 50 บาท

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
  (๑)  วัสดุส านักงาน 40,000 ค่าวัสดุส านักงาน ใช้ในกิจกรรม
  (๕)  วัสดุคอมพวิเตอร์ 40,000 ค่าวัสดุคอมพวิเตอร์ ใช้ในกิจกรรม

รวม 255,900

กิจกรรที ่3  การวางแผนการผลิต/การออกแบบและการพัฒนาร้านค้าออนไลค์

จ านวน 2 มือ้ 

จ านวน 4 มือ้ 

 



  
งบประมาณ

ป ี2563 ค าชี้แจงงบรายจ่าย-รายการ

๑. งบด าเนินงาน

๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

๑.๑.๑ ค่าตอบแทน

  (๑)  ค่าสัมมนาคุณวิทยากร 14,400 ค่าสัมมนาคุณวิทยากร จ านวน 1 คนๆละ 12 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 1,200 บาท 

  (๒) ค่าสัมมนาคุณวิทยากรกลุ่ม 28,800  ค่าสัมมนาคุณวิทยากรกลุ่ม จ านวน 6 คนๆละ 12 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 400 บาท 

  (๓)ค่าเบีย้เล้ียง เจ้าหน้าที ่ 2,400 ค่าเบีย้เล้ียง เจ้าหน้าที ่จ านวน 5 คน คนละ 2 วัน วันละ 240 บาท 

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย

  (๑)  ค่าเบีย้เล้ียง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 2,000 ค่าเดินทางสมนาคุณวิทยากร (ตามระยะทาง)(ไปกลับ) จ านวน 2 วันๆละ 2 คนๆละ 1,000

18,000 ค่าเดินทางผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา จ านวน 60 คน คนละ 300 บาท

2,400 ค่าทีพ่กั วิทยากรบรรยาย (หอ้งพกัเด่ียว)จ านวน 1 หอ้ง หอ้งละ 1,200 บาท จ านวน 2 คืน

9,000 ค่าทีพ่กั วิทยากรกลุ่ม (หอ้งพกัเด่ียว) จ านวน 6 หอ้ง หอ้งละ 750 บาท จ านวน 2 คืน

22,500 ค่าทีพ่กัผู้ร่วมโครงการ  (หอ้งพกัคู่) จ านวน ๓๐ หอ้ง หอ้งละ 750 บาท จ านวน ๑ คืน

  (๒) ค่าจ้างเหมาบริการ 18,000 จ้างเหมาจัดท าเอกสารอบรม ชุดละ 300 จ านวน ๖0 ชุด 

  (๓) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 29,200 ค่าอาหารกลางวัน ผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรกร,เจ้าหน้าที,่วิทยากรบรรยาย,วิทยากรกลุ่ม จ านวน 73 คน คนละ 200 บาท

14,600 ค่าอาหารเย็น ผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรกร,เจ้าหน้าที,่วิทยากรบรรยาย,วิทยากรกลุ่ม จ านวน 73 คน คนละ 200 บาท จ านวน 1 มือ้

14,600 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรกร,เจ้าหน้าที,่วิทยากรบรรยาย,วิทยากรกลุ่ม จ านวน 73 คน คนละ 50 บาท

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
  (๑)  วัสดุส านักงาน 40,000 ค่าวัสดุส านักงาน ใช้ในกิจกรรม
  (๕)  วัสดุคอมพวิเตอร์ 40,000 ค่าวัสดุคอมพวิเตอร์ ใช้ในกิจกรรม
รวม 255,900
กิจกรรที ่4  การประมาณเงินลงทนุธุรกิจ และวางแผนบริหารทางการเงิน ภาษีธุรกิจ

๑. งบด าเนินงาน

๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

๑.๑.๑ ค่าตอบแทน

  (๑)  ค่าสัมมนาคุณวิทยากร 14,400 ค่าสัมมนาคุณวิทยากร จ านวน 1 คนๆละ 12 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 1,200 บาท 

จ านวน 2 มือ้ 

จ านวน 4 มือ้ 

 



  
งบประมาณ

ป ี2563 ค าชี้แจงงบรายจ่าย-รายการ

  (๒) ค่าสัมมนาคุณวิทยากรกลุ่ม 28,800  ค่าสัมมนาคุณวิทยากรกลุ่ม จ านวน 6 คนๆละ 12 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 400 บาท 

  (๓)ค่าเบีย้เล้ียง เจ้าหน้าที ่ 2,400 ค่าเบีย้เล้ียง เจ้าหน้าที ่จ านวน 5 คน คนละ 2 วัน วันละ 240 บาท 

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย

  (๑)  ค่าเบีย้เล้ียง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 2,000 ค่าเดินทางสมนาคุณวิทยากร (ตามระยะทาง)(ไปกลับ) จ านวน 2 วันๆละ 2 คนๆละ 1,000

18,000 ค่าเดินทางผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา จ านวน 60 คน คนละ 300 บาท

2,400 ค่าทีพ่กั วิทยากรบรรยาย (หอ้งพกัเด่ียว)จ านวน 1 หอ้ง หอ้งละ 1,200 บาท จ านวน 2 คืน

9,000 ค่าทีพ่กั วิทยากรกลุ่ม (หอ้งพกัเด่ียว) จ านวน 6 หอ้ง หอ้งละ 750 บาท จ านวน 2 คืน

22,500 ค่าทีพ่กัผู้ร่วมโครงการ  (หอ้งพกัคู่) จ านวน ๓๐ หอ้ง หอ้งละ 750 บาท จ านวน ๑ คืน

  (๒) ค่าจ้างเหมาบริการ 18,000 จ้างเหมาจัดท าเอกสารอบรม ชุดละ 300 จ านวน ๖0 ชุด 

  (๓) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 29,200 ค่าอาหารกลางวัน ผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรกร,เจ้าหน้าที,่วิทยากรบรรยาย,วิทยากรกลุ่ม จ านวน 73 คน คนละ 200 บาท

14,600 ค่าอาหารเย็น ผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรกร,เจ้าหน้าที,่วิทยากรบรรยาย,วิทยากรกลุ่ม จ านวน 73 คน คนละ 200 บาท จ านวน 1 มือ้

14,600 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรกร,เจ้าหน้าที,่วิทยากรบรรยาย,วิทยากรกลุ่ม จ านวน 73 คน คนละ 50 บาท

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ

  (๑)  วัสดุส านักงาน 40,000 ค่าวัสดุส านักงาน ใช้ในกิจกรรม
  (๕)  วัสดุคอมพวิเตอร์ 40,000 ค่าวัสดุคอมพวิเตอร์ ใช้ในกิจกรรม
รวม 255,900
กิจกรรที ่5  การวางแผนการจัดท าแบบจ าลองธุรกิจ  และเทคนิคการน าเสนอแบบจ าลองธุรกิจ/การประยุกต์ใช้ ความรู้สารสนเทศเพ่ือการด าเนินธุรกิจและนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์

๑. งบด าเนินงาน

๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

๑.๑.๑ ค่าตอบแทน

  (๑)  ค่าสัมมนาคุณวิทยากร 14,400 ค่าสัมมนาคุณวิทยากร จ านวน 1 คนๆละ 12 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 1,200 บาท 

  (๒) ค่าสัมมนาคุณวิทยากรกลุ่ม 28,800  ค่าสัมมนาคุณวิทยากรกลุ่ม จ านวน 6 คนๆละ 12 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 400 บาท 

  (๓)ค่าเบีย้เล้ียง เจ้าหน้าที ่ 2,400 ค่าเบีย้เล้ียง เจ้าหน้าที ่จ านวน 5 คน คนละ 2 วัน วันละ 240 บาท 

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย

  (๑)  ค่าเบีย้เล้ียง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 2,000 ค่าเดินทางสมนาคุณวิทยากร (ตามระยะทาง)(ไปกลับ) จ านวน 2 วันๆละ 2 คนๆละ 1,000

จ านวน 4 มือ้ 

จ านวน 2 มือ้ 

 



  
งบประมาณ

ป ี2563 ค าชี้แจงงบรายจ่าย-รายการ

18,000 ค่าเดินทางผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา จ านวน 60 คน คนละ 300 บาท

2,400 ค่าทีพ่กั วิทยากรบรรยาย (หอ้งพกัเด่ียว)จ านวน 1 หอ้ง หอ้งละ 1,200 บาท จ านวน 2 คืน

9,000 ค่าทีพ่กั วิทยากรกลุ่ม (หอ้งพกัเด่ียว) จ านวน 6 หอ้ง หอ้งละ 750 บาท จ านวน 2 คืน

22,500 ค่าทีพ่กัผู้ร่วมโครงการ  (หอ้งพกัคู่) จ านวน ๓๐ หอ้ง หอ้งละ 750 บาท จ านวน ๑ คืน

  (๒) ค่าจ้างเหมาบริการ 18,000 จ้างเหมาจัดท าเอกสารอบรม ชุดละ 300 จ านวน ๖0 ชุด 

  (๓) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 29,200 ค่าอาหารกลางวัน ผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรกร,เจ้าหน้าที,่วิทยากรบรรยาย,วิทยากรกลุ่ม จ านวน 73 คน คนละ 200 บาท

14,600 ค่าอาหารเย็น ผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรกร,เจ้าหน้าที,่วิทยากรบรรยาย,วิทยากรกลุ่ม จ านวน 73 คน คนละ 200 บาท จ านวน 1 มือ้

14,600 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรกร,เจ้าหน้าที,่วิทยากรบรรยาย,วิทยากรกลุ่ม จ านวน 73 คน คนละ 50 บาท

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ

  (๑)  วัสดุส านักงาน 40,000 ค่าวัสดุส านักงาน ใช้ในกิจกรรม

  (๕)  วัสดุคอมพวิเตอร์ 40,000 ค่าวัสดุคอมพวิเตอร์ ใช้ในกิจกรรม
รวม 255,900
กิจกรรที ่6 กฎหมายและจริยธรรมของความเปน็ผู้ประกอบการในยุคดิจิทลั
๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
  (๑)  ค่าสัมมนาคุณวิทยากร 14,400 ค่าสัมมนาคุณวิทยากร จ านวน 1 คนๆละ 12 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 1,200 บาท 
  (๒) ค่าสัมมนาคุณวิทยากรกลุ่ม 28,800  ค่าสัมมนาคุณวิทยากรกลุ่ม จ านวน 6 คนๆละ 12 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 400 บาท 
  (๓)ค่าเบีย้เล้ียง เจ้าหน้าที ่ 2,400 ค่าเบีย้เล้ียง เจ้าหน้าที ่จ านวน 5 คน คนละ 2 วัน วันละ 240 บาท 
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
  (๑)  ค่าเบีย้เล้ียง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 2,000 ค่าเดินทางสมนาคุณวิทยากร (ตามระยะทาง)(ไปกลับ) จ านวน 2 วันๆละ 2 คนๆละ 1,000

18,000 ค่าเดินทางผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา จ านวน 60 คน คนละ 300 บาท

2,400 ค่าทีพ่กั วิทยากรบรรยาย (หอ้งพกัเด่ียว)จ านวน 1 หอ้ง หอ้งละ 1,200 บาท จ านวน 2 คืน

9,000 ค่าทีพ่กั วิทยากรกลุ่ม (หอ้งพกัเด่ียว) จ านวน 6 หอ้ง หอ้งละ 750 บาท จ านวน 2 คืน

22,500 ค่าทีพ่กัผู้ร่วมโครงการ  (หอ้งพกัคู่) จ านวน ๓๐ หอ้ง หอ้งละ 750 บาท จ านวน ๑ คืน
  (๒) ค่าจ้างเหมาบริการ 18,000 จ้างเหมาจัดท าเอกสารอบรม ชุดละ 300 จ านวน ๖0 ชุด 
  (๓) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 29,200 ค่าอาหารกลางวัน ผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรกร,เจ้าหน้าที,่วิทยากรบรรยาย,วิทยากรกลุ่ม จ านวน 73 คน คนละ 200 บาท

จ านวน 2 มือ้ 

จ านวน 4 มือ้ 
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14,600 ค่าอาหารเย็น ผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรกร,เจ้าหน้าที,่วิทยากรบรรยาย,วิทยากรกลุ่ม จ านวน 73 คน คนละ 200 บาท จ านวน 1 มือ้

14,600 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรกร,เจ้าหน้าที,่วิทยากรบรรยาย,วิทยากรกลุ่ม จ านวน 73 คน คนละ 50 บาท

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
  (๑)  วัสดุส านักงาน 40,000 ค่าวัสดุส านักงาน ใช้ในกิจกรรม
  (๕)  วัสดุคอมพวิเตอร์ 40,000 ค่าวัสดุคอมพวิเตอร์ ใช้ในกิจกรรม
รวม 255,900
กิจกรรที ่7  การศึกษาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ประสบการณ์เพ่ือน ามาต่อยอดทางธุรกิจ
๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
  (๑)ค่าเบีย้เล้ียง เจ้าหน้าที ่ 5,760 ค่าเบีย้เล้ียง เจ้าหน้าที ่จ านวน 6 คน คนละ 4 วัน วันละ 240 บาท 
  (๒)ค่าสัมนาคุณ ทีดู่งาน 4,500 ค่าตอบแทน ทีดู่งาน  
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
  (๑)  ค่าเบีย้เล้ียง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 18,000 ค่าเดินทางผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา จ านวน 60 คน คนละ 300 บาท

81,000 ค่าทีพ่กัผู้ร่วมโครงการ  (หอ้งพกัคู่) จ านวน 36 หอ้ง หอ้งละ 750 บาท จ านวน 3 คืน
  (๒) ค่าจ้างเหมาบริการ 9,000 จ้างเหมาจัดท าเอกสารอบรม ชุดละ 150 จ านวน 60 ชุด 

84,000 จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ ามันและคนขับรถ จ านวน 4 วัน วันละ 7 คัน คันละ 3,000 บาท
  (๓) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน 58,400 ค่าอาหารกลางวัน ผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรกร,เจ้าหน้าที ่จ านวน 73 คน คนละ 200 บาท จ านวน 4 มือ้ 

43,800 ค่าอาหารเย็น ผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรกร,เจ้าหน้าที ่จ านวน 73 คน คนละ 200 บาท จ านวน 3 มือ้

29,200 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรกร,เจ้าหน้าที ่จ านวน 73 คน คนละ 50 บาท จ านวน 8 มือ้ 
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
  (๑)  วัสดุส านักงาน 20,000 ค่าวัสดุส านักงาน ใช้ในกิจกรรม
  (๕)  วัสดุคอมพวิเตอร์ 10,000 ค่าวัสดุคอมพวิเตอร์ ใช้ในกิจกรรม
รวม 363,660
กิจกรรที ่๘ การออกแบบตราสินค้าและบรรจุภณัฑ์ใหม่ขัน้ต้น/การสร้างแบรนด์

๑. งบด าเนินงาน 480,000

กิจกรรที ่๙ การศึกษาเพ่ือวิเคราะหพั์ฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start up) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒

๑. งบด าเนินงาน 480,000

จ านวน 2 มือ้ 

จ านวน 4 มือ้ 
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กิจกรรมหลักที ่๒ ฝึกอบรมเชิงปฏบิตัิการเก่ียวกับการ
บริหารจัดการ เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมทีเ่หมาะสม " Indico Digital Learning "

2,699,060

กิจกรรที ่๑ การออกแบบค้นหาแรงบนัดาลใจและการค้นหาเอกลักษณ์ของการสร้างสรรค์

๑. งบด าเนินงาน

๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

๑.๑.๑ ค่าตอบแทน

  (๑)  ค่าสัมมนาคุณวิทยากร 14,400 ค่าสัมมนาคุณวิทยากร จ านวน 1 คนๆละ 12 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 1,200 บาท 

  (๒) ค่าสัมมนาคุณวิทยากรกลุ่ม 28,800  ค่าสัมมนาคุณวิทยากรกลุ่ม จ านวน 6 คนๆละ 12 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 400 บาท 

  (๓)ค่าเบีย้เล้ียง เจ้าหน้าที ่ 2,400 ค่าเบีย้เล้ียง เจ้าหน้าที ่จ านวน 5 คน คนละ 2 วัน วันละ 240 บาท 

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย

  (๑)  ค่าเบีย้เล้ียง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 2,000 ค่าเดินทางสมนาคุณวิทยากร (ตามระยะทาง)(ไปกลับ) จ านวน 2 วันๆละ 2 คนๆละ 1,000

18,000 ค่าเดินทางผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา จ านวน 60 คน คนละ 300 บาท

2,400 ค่าทีพ่กั วิทยากรบรรยาย (หอ้งพกัเด่ียว)จ านวน 1 หอ้ง หอ้งละ 1,200 บาท จ านวน 2 คืน

9,000 ค่าทีพ่กั วิทยากรกลุ่ม (หอ้งพกัเด่ียว) จ านวน 6 หอ้ง หอ้งละ 750 บาท จ านวน 2 คืน

22,500 ค่าทีพ่กัผู้ร่วมโครงการ  (หอ้งพกัคู่) จ านวน ๓๐ หอ้ง หอ้งละ 750 บาท จ านวน ๑ คืน

  (๒) ค่าจ้างเหมาบริการ 18,000 จ้างเหมาจัดท าเอกสารอบรม ชุดละ 300 จ านวน ๖0 ชุด 

  (๓) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 29,200 ค่าอาหารกลางวัน ผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรกร,เจ้าหน้าที,่วิทยากรบรรยาย,วิทยากรกลุ่ม จ านวน 73 คน คนละ 200 บาท

14,600 ค่าอาหารเย็น ผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรกร,เจ้าหน้าที,่วิทยากรบรรยาย,วิทยากรกลุ่ม จ านวน 73 คน คนละ 200 บาท จ านวน 1 มือ้

14,600 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรกร,เจ้าหน้าที,่วิทยากรบรรยาย,วิทยากรกลุ่ม จ านวน 73 คน คนละ 50 บาท

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
  (๑)  วัสดุส านักงาน 40,000 ค่าวัสดุส านักงาน ใช้ในกิจกรรม
  (๕)  วัสดุคอมพวิเตอร์ 40,000 ค่าวัสดุคอมพวิเตอร์ ใช้ในกิจกรรม
รวม 255,900
กิจกรรที ่2 การออกแบบสร้างสรรค์และการสร้างภาพประกอบ Fashion illustration

๑. งบด าเนินงาน

จ านวน 2 มือ้ 

จ านวน 4 มือ้ 
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๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

๑.๑.๑ ค่าตอบแทน

  (๑)  ค่าสัมมนาคุณวิทยากร 14,400 ค่าสัมมนาคุณวิทยากร จ านวน 1 คนๆละ 12 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 1,200 บาท 

  (๒) ค่าสัมมนาคุณวิทยากรกลุ่ม 28,800  ค่าสัมมนาคุณวิทยากรกลุ่ม จ านวน 6 คนๆละ 12 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 400 บาท 

  (๓)ค่าเบีย้เล้ียง เจ้าหน้าที ่ 2,400 ค่าเบีย้เล้ียง เจ้าหน้าที ่จ านวน 5 คน คนละ 2 วัน วันละ 240 บาท 

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย

  (๑)  ค่าเบีย้เล้ียง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 2,000 ค่าเดินทางสมนาคุณวิทยากร (ตามระยะทาง)(ไปกลับ) จ านวน 2 วันๆละ 2 คนๆละ 1,000

18,000 ค่าเดินทางผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา จ านวน 60 คน คนละ 300 บาท

2,400 ค่าทีพ่กั วิทยากรบรรยาย (หอ้งพกัเด่ียว)จ านวน 1 หอ้ง หอ้งละ 1,200 บาท จ านวน 2 คืน

9,000 ค่าทีพ่กั วิทยากรกลุ่ม (หอ้งพกัเด่ียว) จ านวน 6 หอ้ง หอ้งละ 750 บาท จ านวน 2 คืน

22,500 ค่าทีพ่กัผู้ร่วมโครงการ  (หอ้งพกัคู่) จ านวน ๓๐ หอ้ง หอ้งละ 750 บาท จ านวน ๑ คืน

  (๒) ค่าจ้างเหมาบริการ 18,000 จ้างเหมาจัดท าเอกสารอบรม ชุดละ 300 จ านวน ๖0 ชุด 

  (๓) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 29,200 ค่าอาหารกลางวัน ผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรกร,เจ้าหน้าที,่วิทยากรบรรยาย,วิทยากรกลุ่ม จ านวน 73 คน คนละ 200 บาท

14,600 ค่าอาหารเย็น ผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรกร,เจ้าหน้าที,่วิทยากรบรรยาย,วิทยากรกลุ่ม จ านวน 73 คน คนละ 200 บาท จ านวน 1 มือ้

14,600 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรกร,เจ้าหน้าที,่วิทยากรบรรยาย,วิทยากรกลุ่ม จ านวน 73 คน คนละ 50 บาท

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ

  (๑)  วัสดุส านักงาน 40,000 ค่าวัสดุส านักงาน ใช้ในกิจกรรม

  (๕)  วัสดุคอมพวิเตอร์ 40,000 ค่าวัสดุคอมพวิเตอร์ ใช้ในกิจกรรม

รวม 255,900

กิจกรรที ่3  การท าแบบจ าลอง Pattern Making และ Pattern Cutting

๑. งบด าเนินงาน

๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

๑.๑.๑ ค่าตอบแทน

  (๑)  ค่าสัมมนาคุณวิทยากร 14,400 ค่าสัมมนาคุณวิทยากร จ านวน 1 คนๆละ 12 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 1,200 บาท 

  (๒) ค่าสัมมนาคุณวิทยากรกลุ่ม 28,800  ค่าสัมมนาคุณวิทยากรกลุ่ม จ านวน 6 คนๆละ 12 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 400 บาท 

จ านวน 2 มือ้ 

จ านวน 4 มือ้ 
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  (๓)ค่าเบีย้เล้ียง เจ้าหน้าที ่ 2,400 ค่าเบีย้เล้ียง เจ้าหน้าที ่จ านวน 5 คน คนละ 2 วัน วันละ 240 บาท 

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย

  (๑)  ค่าเบีย้เล้ียง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 2,000 ค่าเดินทางสมนาคุณวิทยากร (ตามระยะทาง)(ไปกลับ) จ านวน 2 วันๆละ 2 คนๆละ 1,000

18,000 ค่าเดินทางผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา จ านวน 60 คน คนละ 300 บาท

2,400 ค่าทีพ่กั วิทยากรบรรยาย (หอ้งพกัเด่ียว)จ านวน 1 หอ้ง หอ้งละ 1,200 บาท จ านวน 2 คืน

9,000 ค่าทีพ่กั วิทยากรกลุ่ม (หอ้งพกัเด่ียว) จ านวน 6 หอ้ง หอ้งละ 750 บาท จ านวน 2 คืน

22,500 ค่าทีพ่กัผู้ร่วมโครงการ  (หอ้งพกัคู่) จ านวน ๓๐ หอ้ง หอ้งละ 750 บาท จ านวน ๑ คืน

  (๒) ค่าจ้างเหมาบริการ 18,000 จ้างเหมาจัดท าเอกสารอบรม ชุดละ 300 จ านวน ๖0 ชุด 

  (๓) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 29,200 ค่าอาหารกลางวัน ผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรกร,เจ้าหน้าที,่วิทยากรบรรยาย,วิทยากรกลุ่ม จ านวน 73 คน คนละ 200 บาท

14,600 ค่าอาหารเย็น ผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรกร,เจ้าหน้าที,่วิทยากรบรรยาย,วิทยากรกลุ่ม จ านวน 73 คน คนละ 200 บาท จ านวน 1 มือ้

14,600 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรกร,เจ้าหน้าที,่วิทยากรบรรยาย,วิทยากรกลุ่ม จ านวน 73 คน คนละ 50 บาท

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ

  (๑)  วัสดุส านักงาน 40,000 ค่าวัสดุส านักงาน ใช้ในกิจกรรม

  (๕)  วัสดุคอมพวิเตอร์ 40,000 ค่าวัสดุคอมพวิเตอร์ ใช้ในกิจกรรม

รวม 255,900

กิจกรรที ่4  พ้ืนฐานการสร้างสรรค์และเรียนรู้เทคนิคผ้า และการเลือกใช้ผ้าใหเ้หมาะสมกับการออกแบบเสือ้ผ้า

๑. งบด าเนินงาน

๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

๑.๑.๑ ค่าตอบแทน

  (๑)  ค่าสัมมนาคุณวิทยากร 14,400 ค่าสัมมนาคุณวิทยากร จ านวน 1 คนๆละ 12 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 1,200 บาท 

  (๒) ค่าสัมมนาคุณวิทยากรกลุ่ม 28,800  ค่าสัมมนาคุณวิทยากรกลุ่ม จ านวน 6 คนๆละ 12 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 400 บาท 

  (๓)ค่าเบีย้เล้ียง เจ้าหน้าที ่ 2,400 ค่าเบีย้เล้ียง เจ้าหน้าที ่จ านวน 5 คน คนละ 2 วัน วันละ 240 บาท 

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย

  (๑)  ค่าเบีย้เล้ียง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 2,000 ค่าเดินทางสมนาคุณวิทยากร (ตามระยะทาง)(ไปกลับ) จ านวน 2 วันๆละ 2 คนๆละ 1,000

18,000 ค่าเดินทางผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา จ านวน 60 คน คนละ 300 บาท

จ านวน 2 มือ้ 

จ านวน 4 มือ้ 

 



  
งบประมาณ

ป ี2563 ค าชี้แจงงบรายจ่าย-รายการ

2,400 ค่าทีพ่กั วิทยากรบรรยาย (หอ้งพกัเด่ียว)จ านวน 1 หอ้ง หอ้งละ 1,200 บาท จ านวน 2 คืน

9,000 ค่าทีพ่กั วิทยากรกลุ่ม (หอ้งพกัเด่ียว) จ านวน 6 หอ้ง หอ้งละ 750 บาท จ านวน 2 คืน

22,500 ค่าทีพ่กัผู้ร่วมโครงการ  (หอ้งพกัคู่) จ านวน ๓๐ หอ้ง หอ้งละ 750 บาท จ านวน ๑ คืน

  (๒) ค่าจ้างเหมาบริการ 18,000 จ้างเหมาจัดท าเอกสารอบรม ชุดละ 300 จ านวน ๖0 ชุด 

  (๓) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 29,200 ค่าอาหารกลางวัน ผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรกร,เจ้าหน้าที,่วิทยากรบรรยาย,วิทยากรกลุ่ม จ านวน 73 คน คนละ 200 บาท

14,600 ค่าอาหารเย็น ผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรกร,เจ้าหน้าที,่วิทยากรบรรยาย,วิทยากรกลุ่ม จ านวน 73 คน คนละ 200 บาท จ านวน 1 มือ้

14,600 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรกร,เจ้าหน้าที,่วิทยากรบรรยาย,วิทยากรกลุ่ม จ านวน 73 คน คนละ 50 บาท

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ

  (๑)  วัสดุส านักงาน 40,000 ค่าวัสดุส านักงาน ใช้ในกิจกรรม

  (๕)  วัสดุคอมพวิเตอร์ 40,000 ค่าวัสดุคอมพวิเตอร์ ใช้ในกิจกรรม

รวม 255,900

กิจกรรที ่5   พ้ืนฐานการสร้างแบรนด์ของตเอง และน าเสนอผลงานและเคล็ดลับความส าเร็จ

๑. งบด าเนินงาน

๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

๑.๑.๑ ค่าตอบแทน

  (๑)  ค่าสัมมนาคุณวิทยากร 14,400 ค่าสัมมนาคุณวิทยากร จ านวน 1 คนๆละ 12 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 1,200 บาท 

  (๒) ค่าสัมมนาคุณวิทยากรกลุ่ม 28,800  ค่าสัมมนาคุณวิทยากรกลุ่ม จ านวน 6 คนๆละ 12 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 400 บาท 

  (๓)ค่าเบีย้เล้ียง เจ้าหน้าที ่ 2,400 ค่าเบีย้เล้ียง เจ้าหน้าที ่จ านวน 5 คน คนละ 2 วัน วันละ 240 บาท 

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย

  (๑)  ค่าเบีย้เล้ียง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 2,000 ค่าเดินทางสมนาคุณวิทยากร (ตามระยะทาง)(ไปกลับ) จ านวน 2 วันๆละ 2 คนๆละ 1,000

18,000 ค่าเดินทางผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา จ านวน 60 คน คนละ 300 บาท

2,400 ค่าทีพ่กั วิทยากรบรรยาย (หอ้งพกัเด่ียว)จ านวน 1 หอ้ง หอ้งละ 1,200 บาท จ านวน 2 คืน

9,000 ค่าทีพ่กั วิทยากรกลุ่ม (หอ้งพกัเด่ียว) จ านวน 6 หอ้ง หอ้งละ 750 บาท จ านวน 2 คืน

22,500 ค่าทีพ่กัผู้ร่วมโครงการ  (หอ้งพกัคู่) จ านวน ๓๐ หอ้ง หอ้งละ 750 บาท จ านวน ๑ คืน

  (๒) ค่าจ้างเหมาบริการ 18,000 จ้างเหมาจัดท าเอกสารอบรม ชุดละ 300 จ านวน ๖0 ชุด 

จ านวน 4 มือ้ 

จ านวน 2 มือ้ 

 



  
งบประมาณ

ป ี2563 ค าชี้แจงงบรายจ่าย-รายการ

  (๓) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 29,200 ค่าอาหารกลางวัน ผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรกร,เจ้าหน้าที,่วิทยากรบรรยาย,วิทยากรกลุ่ม จ านวน 73 คน คนละ 200 บาท

14,600 ค่าอาหารเย็น ผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรกร,เจ้าหน้าที,่วิทยากรบรรยาย,วิทยากรกลุ่ม จ านวน 73 คน คนละ 200 บาท จ านวน 1 มือ้

14,600 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรกร,เจ้าหน้าที,่วิทยากรบรรยาย,วิทยากรกลุ่ม จ านวน 73 คน คนละ 50 บาท

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ

  (๑)  วัสดุส านักงาน 40,000 ค่าวัสดุส านักงาน ใช้ในกิจกรรม

  (๕)  วัสดุคอมพวิเตอร์ 40,000 ค่าวัสดุคอมพวิเตอร์ ใช้ในกิจกรรม

รวม 255,900

กิจกรรที ่6 กฎหมายและจริยธรรมของความเปน็ผู้ประกอบการในยุคดิจิทลั

๑. งบด าเนินงาน

๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

๑.๑.๑ ค่าตอบแทน

  (๑)  ค่าสัมมนาคุณวิทยากร 14,400 ค่าสัมมนาคุณวิทยากร จ านวน 1 คนๆละ 12 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 1,200 บาท 

  (๒) ค่าสัมมนาคุณวิทยากรกลุ่ม 28,800  ค่าสัมมนาคุณวิทยากรกลุ่ม จ านวน 6 คนๆละ 12 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 400 บาท 

  (๓)ค่าเบีย้เล้ียง เจ้าหน้าที ่ 2,400 ค่าเบีย้เล้ียง เจ้าหน้าที ่จ านวน 5 คน คนละ 2 วัน วันละ 240 บาท 

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย

  (๑)  ค่าเบีย้เล้ียง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 2,000 ค่าเดินทางสมนาคุณวิทยากร (ตามระยะทาง)(ไปกลับ) จ านวน 2 วันๆละ 2 คนๆละ 1,000

18,000 ค่าเดินทางผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา จ านวน 60 คน คนละ 300 บาท

2,400 ค่าทีพ่กั วิทยากรบรรยาย (หอ้งพกัเด่ียว)จ านวน 1 หอ้ง หอ้งละ 1,200 บาท จ านวน 2 คืน

9,000 ค่าทีพ่กั วิทยากรกลุ่ม (หอ้งพกัเด่ียว) จ านวน 6 หอ้ง หอ้งละ 750 บาท จ านวน 2 คืน

22,500 ค่าทีพ่กัผู้ร่วมโครงการ  (หอ้งพกัคู่) จ านวน ๓๐ หอ้ง หอ้งละ 750 บาท จ านวน ๑ คืน

  (๒) ค่าจ้างเหมาบริการ 18,000 จ้างเหมาจัดท าเอกสารอบรม ชุดละ 300 จ านวน ๖0 ชุด 

  (๓) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 29,200 ค่าอาหารกลางวัน ผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรกร,เจ้าหน้าที,่วิทยากรบรรยาย,วิทยากรกลุ่ม จ านวน 73 คน คนละ 200 บาท

14,600 ค่าอาหารเย็น ผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรกร,เจ้าหน้าที,่วิทยากรบรรยาย,วิทยากรกลุ่ม จ านวน 73 คน คนละ 200 บาท จ านวน 1 มือ้

14,600 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรกร,เจ้าหน้าที,่วิทยากรบรรยาย,วิทยากรกลุ่ม จ านวน 73 คน คนละ 50 บาท

จ านวน 2 มือ้ 

จ านวน 2 มือ้ 

จ านวน 4 มือ้ 

 



  
งบประมาณ

ป ี2563 ค าชี้แจงงบรายจ่าย-รายการ

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ

  (๑)  วัสดุส านักงาน 40,000 ค่าวัสดุส านักงาน ใช้ในกิจกรรม

  (๕)  วัสดุคอมพวิเตอร์ 40,000 ค่าวัสดุคอมพวิเตอร์ ใช้ในกิจกรรม

รวม 255,900

กิจกรรที ่7  การศึกษาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ประสบการณ์เพ่ือน ามาต่อยอดทางธุรกิจ

๑. งบด าเนินงาน

๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

๑.๑.๑ ค่าตอบแทน

  (๑)ค่าเบีย้เล้ียง เจ้าหน้าที ่ 5,760 ค่าเบีย้เล้ียง เจ้าหน้าที ่จ านวน 6 คน คนละ 4 วัน วันละ 240 บาท 

  (๒)ค่าสัมนาคุณ ทีดู่งาน 4,500 ค่าตอบแทน ทีดู่งาน  

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย

  (๑)  ค่าเบีย้เล้ียง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 18,000 ค่าเดินทางผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา จ านวน 60 คน คนละ 300 บาท

81,000 ค่าทีพ่กัผู้ร่วมโครงการ  (หอ้งพกัคู่) จ านวน 36 หอ้ง หอ้งละ 750 บาท จ านวน 3 คืน

  (๒) ค่าจ้างเหมาบริการ 9,000 จ้างเหมาจัดท าเอกสารอบรม ชุดละ 150 จ านวน 60 ชุด 

84,000 จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ ามันและคนขับรถ จ านวน 4 วัน วันละ 7 คัน คันละ 3,000 บาท

  (๓) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน 58,400 ค่าอาหารกลางวัน ผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรกร,เจ้าหน้าที ่จ านวน 73 คน คนละ 200 บาท จ านวน 4 มือ้ 

43,800 ค่าอาหารเย็น ผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรกร,เจ้าหน้าที ่จ านวน 73 คน คนละ 200 บาท จ านวน 3 มือ้

29,200 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรกร,เจ้าหน้าที ่จ านวน 73 คน คนละ 50 บาท จ านวน 8 มือ้ 

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ

  (๑)  วัสดุส านักงาน 20,000 ค่าวัสดุส านักงาน ใช้ในกิจกรรม

  (๕)  วัสดุคอมพวิเตอร์ 10,000 ค่าวัสดุคอมพวิเตอร์ ใช้ในกิจกรรม

รวม 363,660

กิจกรรที ่๘ การแสดงผลงานนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์

๑. งบด าเนินงาน 400,000

กิจกรรที ่9 การจัดท า E-larning เพ่ือการเรียนรู้

๑. งบด าเนินงาน 400,000

จ านวน 4 มือ้ 
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กิจกรรมหลักที ่3 การจัดต้ังศูนย์พฒันาผู้ประกอบการใหม่ (Start up)ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒

๒.งบลงทนุครุภณัฑ์

(1) ส่วนงานต้นทนุปรับปรุงอาคาร การติดต้ังระบบศูนย์ฯ 5,457,023         

(2) ส่วนงานต้นทนุครุภณัฑ์ 970,490            

รวม 6,427,513        

หมายเหต:ขอถัวเฉลีย่ทกุรายการ

 



  

                                                  

ค่าอาหารเย็น ผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรกร,เจ้าหน้าที,่วิทยากรบรรยาย,วิทยากรกลุ่ม จ านวน 73 คน คนละ 200 บาท จ านวน 1 มือ้

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรกร,เจ้าหน้าที,่วิทยากรบรรยาย,วิทยากรกลุ่ม จ านวน 73 คน คนละ 50 บาท

 



  

ค่าอาหารเย็น ผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรกร,เจ้าหน้าที,่วิทยากรบรรยาย,วิทยากรกลุ่ม จ านวน 73 คน คนละ 200 บาท จ านวน 1 มือ้

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรกร,เจ้าหน้าที,่วิทยากรบรรยาย,วิทยากรกลุ่ม จ านวน 73 คน คนละ 50 บาท

 



  

ค่าอาหารเย็น ผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรกร,เจ้าหน้าที,่วิทยากรบรรยาย,วิทยากรกลุ่ม จ านวน 73 คน คนละ 200 บาท จ านวน 1 มือ้

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรกร,เจ้าหน้าที,่วิทยากรบรรยาย,วิทยากรกลุ่ม จ านวน 73 คน คนละ 50 บาท

 



  

ค่าอาหารเย็น ผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรกร,เจ้าหน้าที,่วิทยากรบรรยาย,วิทยากรกลุ่ม จ านวน 73 คน คนละ 200 บาท จ านวน 1 มือ้
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