
แบบฟอร์มข้อมูลพืน้ฐานโครงการของจงัหวัด/กลุ่มจงัหวัด (ระดบักิจกรรมย่อย) (๑ ชดุ : ๑ กิจกรรมหลกั)
ล ำดับควำมส ำคัญ......

ช่ือโครงกำร  :……............…………......……………..

กิจกรรมหลัก..........................................  วงเงิน ........................ บำท

ประเด็นยุทธศำสตร์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด......................................................................

กลยุทธ์.....................................................................................................

หน่วยด ำเนินกำร : ……....….…………..

     ผู้ รับผิดชอบ : …...….........…….ต ำแหน่ง : ……..……….. สถำนที่ติดต่อ ........................... หมำยเลขโทรศัพท์ ............

        (๑)  หลักกำรและเหตุผล 

                 (๑.๑) ที่มา : (ระบ ุเชน่ มติ ครม. นโยบายรัฐบาล  แผนพฒันาจงัหวดั / กลุม่จงัหวดั  หรืออ่ืนๆ ) 

....................................................................................................................................................................................................

              (๑.๒) สรุปสำระส ำคัญ

                      สภำพปัญหำ / ควำมต้องกำร : ………………………………………………………………………………………

....................................................................................................................................................................................................

                     ควำมเร่งด่วน : (ระบุระดับควำมจ ำเป็นเร่งด่วน) .......…….....………………

....................................................................................................................................................................................................

        (๒)  ข้อมูลทั่วไปของโครงกำร

             (๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงกำร  :.........................................................................................................................

                   .....................................................................................................................................................................................................

โครงการเดิม โครงการใหม่

พฒันา ด าเนินการปกติ

              (๒.๔) ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร.....................ปี   เร่ิมต้นปี.............................        สิน้สุดปี...........................

              (๒.๕) สถำนที่ด ำเนินโครงกำร : (ระบุพืน้ที่ด ำเนินกำร เช่น อ ำเภอ ต ำบล  หมู่บ้ำน เป็นต้น)   …………………………

   ...............................................................................................................................................................................

        (๓) กลุ่มเป้ำหมำย และผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย

                 (๓.๑) กลุม่เปา้หมาย :……………………………………………………………………………………………………………

                 (๓.๒) ผู้ มีสว่นได้สว่นเสยี :……………………………………………………………………………………………………

         (๔) เป้ำหมำย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงกำร

             (๔.๑) เป้ำหมำยโครงกำร

ตัวชีวั้ด …………………………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………………………………

             (๔.๒) ผลผลิต
  ………………………………………………………………………………………………………………………………

              (๒.๒) สถำนภำพของโครงกำร

              (๒.๓) ประเภทของโครงกำร



             (๔.๓) ผลลัพธ์ :…………………………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………………………………………

             (๔.๔) ผลกระทบ :

เชิงบวก :……………………………………………………………………………………………………………………

เชิงลบ : ...……………………………………………………………………………………………………………………

         (๕) แนวทำงกำรด ำเนินงำน

         (แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะท าภายใต้โครงการที่จงัหวดั/กลุม่จงัหวดั เสนอขอ และท าเคร่ืองหมาย  ลงในชอ่งระยะเวลาที่จะเร่ิมด าเนินงาน

ของแตล่ะกิจกรรมส าคญัด้วย)

1

2

3

4

5

        (๖) วิธีกำรด ำเนินงำน ด าเนินการเอง จ้างเหมา

         (๗) วงเงินของโครงกำร จ ำนวน....................บำท 

(ให้กรอกรายละเอียดข้อมลูตามแบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจา่ยด้วย)

           (๘) ควำมพร้อมของโครงกำร

       (๘.๑) พืน้ที่ด าเนินโครงการ

ด าเนินการได้ทนัที หมายถึง ได้ศกึษาความเหมาะสมและก าหนดพืน้ที่ด าเนินการหรือได้รับอนญุาต

ตามกฎหมาย และสามารถด าเนินการได้ทนัที

อยใูนระหวา่งเตรียมการ หมายถึง ได้ศกึษาความเหมาะสมและก าหนดพืน้ที่ด าเนินการแล้ว แตอ่ยู่ในระหวา่ง

จดัเตรียมพืน้ที่ หรือก าลงัแก้ไขปัญหา / อปุสรรคตา่งๆ หรือเตรียมการขออนญุาตตามกฎหมาย

อยู่ในระหวา่งศกึษาความเหมาะสม และคดัเลอืกพืน้ที่ด าเนินการ

(๘.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบตัิงาน

   �   มี และสมบรูณ์ (ให้ระบช่ืุอหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ................................................................................

   �   มีแตย่งัไมส่มบรูณ์ (ให้ระบช่ืุอหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ...........................................................................

   �   ไมมี่

(๘.๓) ความพร้อมของบคุลากร เคร่ืองมือ และเทคนิคการด าเนินการ

         ๏ บคุลากรมีประสบการณ์        �   ทัง้หมด       �   บางสว่น     �   ไมมี่ประสบการณ์

         ๏ เคร่ืองมือด าเนินการ        �   มีพร้อมด าเนินการได้ทนัที

       �   มีบางสว่นและต้องจดัหาเพ่ิมเติม
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       �   ไมมี่ ต้องจดัหาเพ่ิมเติม

        ๏ เทคนิคในการบริหารจดัการ        �   มีประสบการณ์สงู

       �   มีประสบการณ์ปานกลาง

       �   ไมมี่ประสบการณ์

(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผา่นคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแหง่ชาติแล้ว

อยู่ระหวา่งการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแหง่ชาติ

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแหง่ชาติยงัไมพิ่จารณา

(๘.๕) รายงานการศกึษาความเหมาะสม (FS)

ไมต้่องท ารายงานการศกึษา

ต้องท ารายงานการศกึษา

         (๙) วิธีกำรบริหำรจัดกำรหรือกำรดูแลบ ำรุงรักษำ เม่ือโครงกำรแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดควำมยั่ งยืนของโครงกำร :

                               .......................................................................................................................................................................

                    ..................................................................................................................................................................................

                    ..................................................................................................................................................................................

         (๑๐) ปัญหำ อุปสรรคและข้อจ ำกัด : ...........................................................................................

                    ..................................................................................................................................................................................

                    ..................................................................................................................................................................................

                    ..................................................................................................................................................................................

                    ..................................................................................................................................................................................

ลงช่ือ............................................................(ผู้อนมุตัิโครงการ)

                    (............................................................)

ลงช่ือ............................................................(ผู้ เสนอโครงการ)

                     (...........................................................)

             ลงช่ือ............................................................(ผู้ เห็นชอบโครงการ)

                     (...........................................................)

 



    

                                                    หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑

(ทะเบยีนรายการ   ประเภทรายการ ของส านกังบประมาณ) (ถ้ามี)

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด.................................

แผนงาน :บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

ผลผลิต :............................

โครงการ :......................................

กิจกรรมหลัก : ..............................

๑. งบด าเนินงาน

๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

๑.๑.๑ ค่าตอบแทน

  (๑)  เงินตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ  

  (๒) คา่ตอบแทนผู้ปฏิบตัิงานให้ราชการ  

  (๓) คา่เชา่บ้าน  

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

  (๕) เงินตอบแทนต าแหน่งก านนั ผู้ใหญ่บ้าน

  (๖) เงินพิเศษจา่ยแก่ลกูจ้างในตา่งประเทศ

  (๗) คา่ตอบแทนวิทยากร (สมัมนาและฝึกอบรม)

  (๘) คา่ตอบแทนพิเศษพนกังานราชการ

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย

  (๑)  คา่เบีย้เลีย้ง คา่เชา่ทีพ่กัและคา่พาหนะ  

  (๒)  คา่ซอ่มแซมยานพาหนะและขนสง่  

  (๓)  คา่ซอ่มแซมครุภณัฑ์  

  (๔) คา่ซอ่มแซมสิง่ก่อสร้าง

  (๕) คา่เชา่ทรัพย์สนิ                      ระบจุ านวน/หน่วย/ระยะเวลา/อตัราคา่ใช้จา่ย

  (๖) คา่จ้างเหมาบริการ

  (๗) คา่ใช้จา่ยในการสมัมนาและฝึกอบรม

  (๘) คา่รับรองและพิธีการ

  (๙) เงินสมทบทนุประกนัสงัคม 

งบประมาณ

ค าชีแ้จง

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

๒

 



    

                                                    หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑

(ทะเบยีนรายการ   ประเภทรายการ ของส านกังบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

ค าชีแ้จง

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ

  (๑)  วสัดสุ านกังาน  
  (๒)  วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่  
  (๓)  วสัดไุฟฟา้และวิทย ุ  
  (๔)  วสัดโุฆษณาและเผยแพร่  
  (๕)  วสัดคุอมพิวเตอร์  
  (๖) วสัดกุ่อสร้าง
  (๗) วสัดงุานบ้านงานครัว
  (๘) วสัดเุวชภณัฑ์                    ระบจุ านวนหน่วย/ราคา
  (๙) วสัดสุนามและการฝึก
  (๑๐) วสัดกุารศกึษา
  (๑๑) วสัดหุนงัสอื วารสารและต ารา
  (๑๒) วสัดเุคร่ืองแตง่กาย
  (๑๓) วสัดอุาหาร  
  (๑๔) วสัดกุารเกษตร  
  (๑๕) วสัดยุานพาหนะและขนสง่
๒.๒ คา่สาธารณปูโภค
๒.๑ คา่ไฟฟา้  
๒.๒ คา่น า้ประปา                    ระบจุ านวนหน่วย/ราคา
๒.๓ คา่บริการโทรศพัท์ 
๒.๔ คา่บริการไปรษณีย์ 
๒.๕ คา่บริการสือ่สารและโทรคมนาคม  
๒. งบลงทุน

๒.๑ ค่าครุภณัฑ์

  (๑) ราคาต่อหน่วยต ่ากว่า ๑ ล้านบาท

๓

 



    

                                                    หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑

(ทะเบยีนรายการ   ประเภทรายการ ของส านกังบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

ค าชีแ้จง

  (๒) ราคาต่อหน่วยตัง้แต่ ๑ ล้านบาทขึน้ไป

    (๑.๑) ครุภณัฑ์ส านกังาน                  ระบเุหตผุลความจ าเป็นและรายละเอียดคา่ใช้จา่ยในการตัง้งบประมาณ

            (ระบรุายการ)                  อตัราราคาคา่งานตอ่หน่วย

    (๑.๒) ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง่                  บญัชีราคามาตรฐาน ส านกังบประมาณ

            (ระบรุายการ)                  ราคามาตรฐานของหน่วยงานราชการอ่ืน ได้แก่........................................

    (๑.๓) ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์

            (ระบรุายการ) 

    (๑.๔) ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว

            (ระบรุายการ) 

    (๑.๕) ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่

            (ระบรุายการ)                  ระบเุหตผุลความจ าเป็นและรายละเอียดคา่ใช้จา่ยในการตัง้งบประมาณ

    (๑.๖) ครุภณัฑ์ก่อสร้าง                  อตัราราคาคา่งานตอ่หน่วย

            (ระบรุายการ)                  บญัชีราคามาตรฐาน ส านกังบประมาณ

    (๑.๗) ครุภณัฑ์การเกษตร                  ราคามาตรฐานของหน่วยงานราชการอ่ืน ได้แก่........................................

            (ระบรุายการ) 

    (๑.๘) ครุภณัฑ์การศกึษา

            (ระบรุายการ) 

    (๑.๙) ครุภณัฑ์การแพทย์

            (ระบรุายการ) 

    (๑.๑๐) ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ

            (ระบรุายการ) 

    (๑.๑๑) ครุภณัฑ์โรงงาน

            (ระบรุายการ) 

๔

 



    

                                                    หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑

(ทะเบยีนรายการ   ประเภทรายการ ของส านกังบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

ค าชีแ้จง

    (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 าเป็นและรายละเอียดคา่ใช้จา่ยในการตัง้งบประมาณ

            (ระบรุายการ)                  อตัราราคาคา่งานตอ่หน่วย

    (๑.๑๙) ครุภณัฑ์กลาโหม                  บญัชีราคามาตรฐาน ส านกังบประมาณ

            (ระบรุายการ)                  ราคามาตรฐานของหน่วยงานราชการอ่ืน ได้แก่........................................

๒.๒ ค่าที่ดนิและส่ิงก่อสร้าง

  (๑) ราคาตอ่หน่วยต ่ากวา่ ๑๐ ล้านบาท

  (๒) ราคาตอ่หน่วยตัง้แต ่๑๐ ล้านบาทขึน้ไป

    (๑.๑) คา่ทีด่ิน

            (ระบรุายการ) 

    (๑.๒) คา่ก่อสร้างอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสร้างประกอบ

            (ระบรุายการ) 

    (๑.๓) คา่ปรับปรุงอาคารก่อสร้างทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสร้างประกอบ

            (ระบรุายการ) 

    (๑.๔) คา่ก่อสร้างอาคารทีท่ าการและสิง่ก่อสร้างประกอบ

            (ระบรุายการ) 

๕

 



    

                                                    หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑

(ทะเบยีนรายการ   ประเภทรายการ ของส านกังบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

ค าชีแ้จง

    (๑.๕) คา่ปรับปรุงอาคารทีท่ าการและสิง่ก่อสร้างประกอบ

            (ระบรุายการ) 

    (๑.๖) คา่ก่อสร้างอาคารการศกึษาและสิง่ก่อสร้างประกอบ

            (ระบรุายการ) 

    (๑.๗) คา่ปรับปรุงอาคารการศกึษาและสิง่ก่อสร้างประกอบ

            (ระบรุายการ) 

    (๑.๘) คา่ก่อสร้างอาคารสาธารณสขุและสิง่ก่อสร้างประกอบ

            (ระบรุายการ) 

    (๑.๙) คา่ปรับปรุงอาคารสาธารณสขุและสิง่ก่อสร้างประกอบ

            (ระบรุายการ) 

    (๑.๑๐) คา่ก่อสร้างสนามกีฬาและสิง่ก่อสร้างประกอบ

            (ระบรุายการ)                  ระบเุหตผุลความจ าเป็นและรายละเอียดคา่ใช้จา่ยในการตัง้งบประมาณ

    (๑.๑๑) คา่ปรับปรุงสนามกีฬาและสิง่ก่อสร้างประกอบ                  อตัราราคาคา่งานตอ่หน่วย

            (ระบรุายการ)                  บญัชีราคามาตรฐาน ส านกังบประมาณ

    (๑.๑๒) คา่ก่อสร้างระบบสาธารณปูโภค                  ราคามาตรฐานของหน่วยงานราชการอ่ืน ได้แก่........................................

            (ระบรุายการ) 

    (๑.๑๓) คา่ปรับปรุงระบบสาธารณปูโภค

            (ระบรุายการ) 

    (๑.๑๔) คา่ก่อสร้างแหลง่น า้

            (ระบรุายการ) 

    (๑.๑๕) คา่ปรับปรุงแหลง่น า้

            (ระบรุายการ) 

    (๑.๑๖) คา่ก่อสร้างทางและสะพาน

            (ระบรุายการ) 

    (๑.๑๗) คา่ปรับปรุงทางและสะพาน

            (ระบรุายการ) 

๖

 



    

                                                    หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑

(ทะเบยีนรายการ   ประเภทรายการ ของส านกังบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

ค าชีแ้จง

    (๑.๑๘) คา่บ ารุงรักษาทางและสะพาน

            (ระบรุายการ)                  ระบเุหตผุลความจ าเป็นและรายละเอียดคา่ใช้จา่ยในการตัง้งบประมาณ

    (๑.๑๙) คา่ส ารวจออกแบบ                  อตัราราคาคา่งานตอ่หน่วย

            (ระบรุายการ)                  บญัชีราคามาตรฐาน ส านกังบประมาณ

    (๑.๒๐) คา่ควบคมุงาน                  ราคามาตรฐานของหน่วยงานราชการอ่ืน ได้แก่........................................

            (ระบรุายการ) 

    (๑.๒๑) คา่จ้างบริษัททีป่รึกษา

            (ระบรุายการ) 

๓. งบเงินอุดหนุน  

๓.๑ เงินอดุหนนุทัว่ไป

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

๓.๒ เงินอดุหนนุเฉพาะกิจ                  ระบเุหตผุลความจ าเป็นและรายละเอียดคา่ใช้จา่ยในการตัง้งบประมาณ
 ๑) เงินอดุหนนุเฉพาะกิจ :…..................………..  

๔. งบรายจ่ายอ่ืน  

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

หมายเหตุ

 ๑. เพื่อประโยชน์ในการประมวลผลข้อมูลให้จงัหวัดและกลุ่มจงัหวัดใช้ทะเบยีนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณเท่านัน้  

    กรุณาอย่าเพิ่มประเภทรายการใหม่โดยไม่จ าเป็น

  ๒. กรณีประสงค์จะเพิ่มทะเบยีนประเภทรายการ ให้ประสานงานกับเจ้าหน้าส านักงบประมาณที่ รับผดิชอบจงัหวัดและกลุ่มจงัหวัดก่อน

  ๓. ตามแบบฟอร์มฯ ให้เลือกเฉพาะ (ระบุ) งบรายจ่าย และรายการที่มีงบประมาณเท่านัน้ 

๗

 



รายละเอียดโครงการเดมิ รายละเอียดโครงการใหม่

ผลผลติ/ประเภทรายจา่ย/โครงการ/กิจกรรม ผลผลติ/ประเภทรายจา่ย/โครงการ/กิจกรรม

ผลผลติที่ 1 : การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ ผลผลติที่ 1 : การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ

1

งบรายจ่าย : 

2

งบรายจ่าย : 

3

งบรายจ่าย : 

4

งบรายจ่าย : 

5

งบรายจ่าย : 

ลงชื่อ ........................................................................ ผู้เสนอ ลงชื่อ ........................................................................ ผู้อนมุติั

      (.........................................................................)       (.........................................................................)

รวม รวม

บญัชกีารโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณโครงการตามแผนปฏบิตัริาชการ ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2561

กลุ่มจงัหวัดภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนลา่ง 2

ล าดบั งบประมาณ เหตผุล/ความจ าเปน็ ล าดบั งบประมาณ เหตผุล/ความจ าเปน็



 ต.ค.60  พ.ย.60  ธ.ค.60  ม.ค.61  ก.พ.61  ม.ีค.61  เม.ย.61  พ.ค.61  ม.ิย.61  ก.ค.61  ส.ค.61  ก.ย.61

1 ตรวจสอบและยนืยันความพรอ้ม

ของสถานทีด่ าเนนิการ (สามารถ

ด าเนนิการไดทั้นทเีมือ่ไดรั้บการ

จัดสรรงบประมาณ)

2 ตรวจสอบและยนืยันความพรอ้ม

ของแบบแปลน ปร.๔, ปร.5 

(สามารถด าเนนิการไดทั้นทเีมือ่

ไดรั้บการจัดสรรงบประมาณ)

3 ขัน้ตอนและกระบวนการในการหา

ตัวผูรั้บจา้ง

4 การกอ่หนีผ้กูพัน(ลงนามในสญัญา/

เอกสาร)การจัดซือ้/จัดจา้ง

5 การจองเงนิในระบบ GFMIS (PO)

6 เบกิจา่ยเงนิลว่งหนา้ (ถา้ม)ี

7 เบกิจา่ยเงนิงบประมาณรายงวดตาม

สญัญา

8 รายงานผลการเบกิจา่ยเงนิงวด

สดุทา้ย เมือ่การด าเนนิโครงการแลว้

เสร็จ

แผนการใชจ้า่ยเงนิงบประมาณ ตามแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

กลุม่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนลา่ง ๒ โดย (สว่นราชการ/หน่วยงาน).............................................................

ชือ่โครงการ/กจิกรรม..........................................................งบประมาณ..........................................................

ไตรมาส 1 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
หมายเหตุรายละเอยีดการปฏบิัต ิล าดับ

ไตรมาส 2

ลงชือ่.........................................ผูร้ายงาน

(........................................................)

วันที.่....................................................



หนา้ที ่1

bis52r9023 : ขอ้มลู ณ Version   พ.ร.บ. >>

 (ผูพ้มิพร์ายงาน : บารเมษฐ ์ พาประจง   วนัที ่16 สงิหาคม 2560  เวลา : 09:16:35)

หน่วย : บาท

แผนงาน-ผลผลติ/โครงการ-กจิกรรม งบประมาณ

งบรายจา่ย - รายการ

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั 282,077,200

กลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนลา่ง 2 282,077,200

ผลผลติ:โครงการพฒันาและสง่เสรมิการคา้การลงทนุในกลุม่จงัหวดั 30,340,800

<รวมกจิกรรม> :  1 เสรมิสรา้งศกัยภาพทางการคา้ การลงทนุของกลุม่จงัหวดัเช่ือมโยงประเทศในกลุม่อาเซียน 14,840,800

1 กจิกรรมหลกั : เสรมิสรา้งศกัยภาพทางการคา้ การลงทนุของกลุม่จงัหวดัเชื่อมโยงประเทศในกลุม่อาเซยีน 14,840,800

งบรายจ่าย : งบด าเนินงาน 14,340,800

ระดบัที ่1: วสัดุส านกังาน 60,000

ระดบัที ่1: ค่าจา้งเหมาบรกิาร 13,638,300

ระดบัที ่2: จา้งเหมาจดังานแสดงและจ าหน่ายสนิคา้เชื่อมโยงกลุม่จงัหวดักบัประเทศเพือ่นบา้น ณ 

จงัหวดั อบุลราชธานี

5,638,300

ระดบัที ่2: ค่าจา้งเหมาจดังานแสดงและจ าหน่ายสนิคา้ฯ ณ จงัหวดัอ านาจเจรญิ 2,500,000

ระดบัที ่2: ค่าจา้งเหมาจดัตลาดนดัชายแดน/ถนนคนเดนิ ณ จงัหวดัอ านาจเจรญิ 1,000,000

ระดบัที ่2: ค่าจา้งเหมาจดังานแสดงและจ าหน่ายสนิคา้ฯ ณ จงัหวดัศรสีะเกษ 3,500,000

ระดบัที ่2: ค่าจา้งเหมาจดัตลาดนดัชายแดน ณ จงัหวดัอบุลราชธานี 1,000,000

ระดบัที ่1: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 30,000

ระดบัที ่1: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 404,500

ระดบัที ่1: ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 208,000

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอืน่ 500,000

ระดบัที ่1: ค่าใชจ่้ายในการจดักจิกรรม Road Show สนิคา้ของกลุม่จงัหวดัฯในกลุม่ประเทศอาเซยีน

หรอืเมอืงคู่มติร

500,000

<รวมกจิกรรม> :  2 พฒันาฝีมือแรงงานเพื่อยกระดบัทกัษะในการประกอบอาชีพและสง่เสรมิการคา้การลงทนุ

และบรกิารของกลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนลา่ง 2

2,000,000

1 กจิกรรมหลกั : พฒันาฝีมอืแรงงานเพือ่ยกระดบัทกัษะในการประกอบอาชพีและส่งเสรมิการคา้การลงทนุ

และบรกิารของกลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนลา่ง 2

2,000,000

งบรายจ่าย : งบด าเนินงาน 2,000,000

ระดบัที ่1: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 1,269,000

ระดบัที ่1: ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 275,000

ระดบัที ่1: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 456,000

<รวมกจิกรรม> :  3 พฒันาผลติภณัฑ ์หน่ึงต าบลหน่ึงผลติภณัฑ ์เช่ือมการคา้การลงทนุกบัประเทศเพื่อนบา้น 13,500,000

1 กจิกรรมหลกั : พฒันาผลติภณัฑ ์หน่ึงต าบลหน่ึงผลติภณัฑ ์เชื่อมการคา้การลงทนุกบัประเทศเพือ่นบา้น 13,500,000

งบรายจ่าย : งบด าเนินงาน 12,000,000

 รายงานตรวจสอบการบนัทึกเงิน จ าแนกตามรายละเอยีดกจิกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2561



หนา้ที ่2

หน่วย : บาท

แผนงาน-ผลผลติ/โครงการ-กจิกรรม งบประมาณ

งบรายจา่ย - รายการ

ระดบัที ่1: ค่าจา้งเหมาบรกิาร 6,800,000

ระดบัที ่2: ค่าจา้งเหมาจดัมหกรรม OTOP ภายในประเทศ 4,800,000

ระดบัที ่2: ค่าจา้งเหมาจดัหาบรรจภุณัฑข์องผลติภณัฑท์ีม่ศีกัยภาพ 2,000,000

ระดบัที ่1: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 560,000

ระดบัที ่1: ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 320,000

ระดบัที ่1: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 28,800

ระดบัที ่1: วสัดุสนามและการฝึก 4,291,200

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอืน่ 1,500,000

ระดบัที ่1: ค่าใชจ่้ายในการจดัมหกรรม OTOP กบัประเทศเพือ่นบา้น 1,500,000

ผลผลติ:โครงการพฒันาและสง่เสรมิการเกษตรในกลุม่จงัหวดั 94,445,800

<รวมกจิกรรม> :  1 สง่เสรมิและพฒันาเกษตรอนิทรยีแ์บบครบวงจร 36,691,000

1 กจิกรรมหลกั : ส่งเสรมิและพฒันาเกษตรอนิทรยีแ์บบครบวงจร 36,691,000

งบรายจ่าย : งบด าเนินงาน 36,691,000

ระดบัที ่1: วสัดุส านกังาน 951,000

ระดบัที ่1: ค่าจา้งเหมาบรกิาร 16,525,400

ระดบัที ่2: ค่าจา้งเหมาตรวจและออกใบรบัรองมาตรฐาน PGS 663,000

ระดบัที ่2: ค่าจา้งเหมาจดัมหกรรมสนิคา้เกษตรอนิทรยีข์องกลุม่จงัหวดั 1,500,000

ระดบัที ่2: ค่าจา้งเหมาสมันาเครอืขา่ยการผลติและการตลาดสนิคา้เกษตรอนิทรยีข์องจงัหวดั/กลุม่ 250,000

ระดบัที ่2: ค่าจา้งเหมาการจดัตลาดนดัสเีขยีวภายในจงัหวดั 4,292,400

ระดบัที ่2: ค่าจา้งเหมาการเชื่อมโยงขอ้ตกลง(MOU)สนิคา้เกษตรอนิทรยี ์ 120,000

ระดบัที ่2: ค่าจา้งเหมาการแสดงสนิคา้เกษตรอนิทรยีภ์ายในกลุม่จงัหวดั 3,200,000

ระดบัที ่2: ค่าจา้งเหมาแสดงสนิคา้เกษตรอนิทรยีภ์ายในประเทศ 4,000,000

ระดบัที ่2: ค่าจา้งเหมาการพฒันาระบบ QR-code 150,000

ระดบัที ่2: ค่าจา้งเหมาพฒันาระบบขายสนิคา้ Online/Web-Shop 150,000

ระดบัที ่2: ค่าจา้งเหมาจดัเทศกาลกนิสะบายใจภายในกลุม่จงัหวดั 700,000

ระดบัที ่2: ค่าจา้งเหมาการพฒันาฐานขอ้มลู ระบบ OnWeb 150,000

ระดบัที ่2: ค่าจา้งเหมาการจดัเกบ็และน าเขา้ขอ้มลูในพื้นที ่4 จงัหวดั 400,000

ระดบัที ่2: ค่าจา้งเหมาพฒันาระบบฐานขอ้มลูรองรบัระบบ Web Shop/QR-Code สนิคา้เกษตรของ

กลุม่จงัหวดั

150,000

ระดบัที ่2: ค่าใชจ่้ายการจดัเกบ็และน าเขา้ขอ้มลูในพื้นที ่สนิคา้เกษตรอนิทรยีข์องกลุม่จงัหวดั เพือ่

เชื่อมโยงระบบ Web Shop / QR-Code สนิคา้เกษตรอนิทรยีข์องกลุม่จงัหวดั

400,000

ระดบัที ่2: จดัท าคทัเอา้ทป์ระชาสมัพนัธ์ 400,000

ระดบัที ่1: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 6,442,800

ระดบัที ่1: วสัดุงานบา้นงานครวั 707,200

ระดบัที ่1: วสัดุการเกษตร 7,798,100

ระดบัที ่1: ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 3,451,700

ระดบัที ่1: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 814,800

<รวมกจิกรรม> :  2 สง่เสรมิการแปรรูปสนิคา้เกษตรเพิ่มมูลคา่ในกลุม่เกษตรกรและวิสาหกจิชมุชน 25,515,000



หนา้ที ่3

หน่วย : บาท

แผนงาน-ผลผลติ/โครงการ-กจิกรรม งบประมาณ

งบรายจา่ย - รายการ

1 กจิกรรมหลกั : ส่งเสรมิการแปรรูปสนิคา้เกษตรเพิม่มลูค่าในกลุม่เกษตรกรและวสิาหกจิชมุชน 25,515,000

งบรายจ่าย : งบด าเนินงาน 14,525,000

ระดบัที ่1: ค่าจา้งเหมาบรกิาร 4,147,000

ระดบัที ่2: ค่าจา้งเหมาจดัมหกรรมสนิคา้เกษตรแปรรูปภายในกลุม่จงัหวดั 2,000,000

ระดบัที ่2: ค่าจา้งเหมาจดัมหกรรมสนิคา้เกษตรแปรรูปภายในประเทศ 2,000,000

ระดบัที ่2: ค่าจา้งเหมาตรวจรบัรองมาตรฐานสนิคา้ 105,000

ระดบัที ่2: ค่าจา้งเหมาจดัสถานทีอ่บรม 42,000

ระดบัที ่1: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 756,000

ระดบัที ่1: วสัดุงานบา้นงานครวั 1,930,000

ระดบัที ่1: วสัดุการเกษตร 4,660,500

ระดบัที ่1: ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 561,500

ระดบัที ่1: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 420,000

ระดบัที ่1: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 2,050,000

งบรายจ่าย : งบลงทนุ 10,990,000

ระดบัที ่1: เครื่องค ัว่ขา้วเหมา่พรอ้มอปุกรณ์ 750,000

ระดบัที ่1: เครื่องต าขา้วเหมา่พรอ้มอปุกรณ์ 500,000

ระดบัที ่1: เครื่องทอด 600,000

ระดบัที ่1: เครื่องอบ 3,000,000

ระดบัที ่1: เครื่องบด 510,000

ระดบัที ่1: เครื่องท า รอ้น-เยน็ แบบสแตนเลส 3,000,000

ระดบัที ่1: เครื่องผนึกสูญญากาศขนาดเลก็ 360,000

ระดบัที ่1: เครื่องซลีปากถงุ 120,000

ระดบัที ่1: เครื่องซลีไนโตรเจน 480,000

ระดบัที ่1: เครื่องช ัง่น า้หนกัดจิติอล 500 กโิลกรมั 210,000

ระดบัที ่1: เครื่องช ัง่น า้หนกัดจิติอล 5 กโิลกรมั 30,000

ระดบัที ่1: โตะ๊ผวิหนา้หุม้สแตนเลส 30,000

ระดบัที ่1: ก่อสรา้งโรงเรอืนพรอ้มระบบไฟฟ้า 1,400,000

<รวมกจิกรรม> :  3 สง่เสรมิตลาดขา้วหอมมะลแิละสนิคา้เกษตรอนิทรยี ์ 8,800,000

1 กจิกรรมหลกั : ส่งเสรมิตลาดขา้วหอมมะลแิละสนิคา้เกษตรอนิทรยี ์ 8,800,000

งบรายจ่าย : งบด าเนินงาน 8,800,000

ระดบัที ่1: วสัดุส านกังาน 160,000

ระดบัที ่1: ค่าจา้งเหมาบรกิาร 8,150,000

ระดบัที ่2: ค่าจา้งเหมาจดังานแสดงและจ าหน่ายสนิคา้และการเจรจาจบัคู่ธุรกจิ 7,800,000

ระดบัที ่2: จา้งเหมาจดัท าสือ่ประชาสมัพนัธ์ 350,000

ระดบัที ่1: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 40,000

ระดบัที ่1: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 450,000

<รวมกจิกรรม> :  4 ยกระดบัมาตรฐานการผลติและพฒันาผลติภณัฑแ์ปรรูปเพื่อสรา้งมูลคา่เพิ่มใหก้บั

ผลติภณัฑข์า้วและเกษตรอนิทรยีสู์ส่ากล

10,176,000



หนา้ที ่4

หน่วย : บาท

แผนงาน-ผลผลติ/โครงการ-กจิกรรม งบประมาณ

งบรายจา่ย - รายการ

1 กจิกรรมหลกั : ยกระดบัมาตรฐานการผลติและพฒันาผลติภณัฑแ์ปรรูปเพือ่สรา้งมลูค่าเพิม่ใหก้บัผลติภณัฑ์

ขา้วและเกษตรอนิทรยีสู่์สากล

10,176,000

งบรายจ่าย : งบด าเนินงาน 6,000,000

ระดบัที ่1: ค่าจา้งเหมาบรกิาร 4,600,000

ระดบัที ่2: ค่าจา้งด าเนินการจดัท ารายงานผลการศึกษาและวจิยัพฒันากระบวนการผลติขา้วและ

เกษตรอนิทรยี ์

600,000

ระดบัที ่2: ค่าจา้งจดัท าออกแบบบรรจภุณัฑผ์ลติภณัฑใ์นรูปแบบของตลาดสากล 4,000,000

ระดบัที ่1: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 1,010,000

ระดบัที ่1: ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 83,200

ระดบัที ่1: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 306,800

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอืน่ 4,176,000

ระดบัที ่1: ค่าใชจ่้ายในการจดังานเผยแพร่ผลติภณัฑข์า้ว และสนิคา้เกษตร 4,176,000

<รวมกจิกรรม> :  5 สง่เสรมิการเลี้ยงปลาในนาขา้วอนิทรยี ์ 2,390,000

1 กจิกรรมหลกั : ส่งเสรมิการเลี้ยงปลาในนาขา้วอนิทรยี ์ 2,390,000

งบรายจ่าย : งบด าเนินงาน 2,390,000

ระดบัที ่1: วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 72,000

ระดบัที ่1: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 110,000

ระดบัที ่1: วสัดุการเกษตร 2,030,000

ระดบัที ่1: ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 144,000

ระดบัที ่1: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 24,000

ระดบัที ่1: วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000

<รวมกจิกรรม> :  6 ปุ๋ ยส ัง่ตดั ลดตน้ทนุการผลติ 5,873,800

1 กจิกรรมหลกั : ปุ๋ยส ัง่ตดั ลดตน้ทนุการผลติ 5,873,800

งบรายจ่าย : งบลงทนุ 5,873,800

ระดบัที ่1: เครื่องผสมปุ๋ย ขนาด 170 ลติร อ าเภอวารนิช าราบ อ าเภอนาจะหลวย จงัหวดัอบุลราชธานี 

และอ าเภอหว้ยทบัทนั จงัหวดัศรสีะเกษ

5,189,800

ระดบัที ่1: ตะแกรงร่อน 162,000

ระดบัที ่1: เครื่องจกัรเยบ็กระสอบ 36,000

ระดบัที ่1: ชดุเสรมิถงับรรจวุตัถดุบิ 165,000

ระดบัที ่1: ชดุควบคุมคอมพวิเตอร ์(หอ้งปฏบิตังิาน) 165,000

ระดบัที ่1: ปัม๊ลมขนาด 5 แรงมา้ พรอ้มอปุกรณ์ 156,000

<รวมกจิกรรม> :  7 การบรหิารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ 5,000,000

1 กจิกรรมหลกั : การบรหิารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ 5,000,000

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอืน่ 5,000,000

ระดบัที ่1: ค่าใชจ่้ายในการบรหิารงานกลุม่จงัหวดัแบบบูรณาการ 5,000,000

ผลผลติ:โครงการพฒันาและสง่เสรมิการทอ่งเที่ยวและบรกิารในกลุม่จงัหวดั 157,290,600

<รวมกจิกรรม> :  1 พฒันาระบบโครงสรา้งพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกในแหลง่ทอ่งเที่ยวของกลุม่

จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนลา่ง 2

49,000,000



หนา้ที ่5

หน่วย : บาท

แผนงาน-ผลผลติ/โครงการ-กจิกรรม งบประมาณ

งบรายจา่ย - รายการ

1 กจิกรรมหลกั : พฒันาระบบโครงสรา้งพื้นฐานและสิง่อ  านวยความสะดวกในแหลง่ทอ่งเทีย่วของกลุม่จงัหวดั

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนลา่ง 2

49,000,000

งบรายจ่าย : งบลงทนุ 49,000,000

ระดบัที ่1: ปรบัปรุงเสน้ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควบคุม 0502 ตอนเขือ่งใน - อบุลราชธานี กม. 

272+233 ถงึ กม. 276+229 (เป็นช่วงๆ) กวา้ง 7 เมตร คนัทางเฉลีย่ 5 เมตร

49,000,000

<รวมกจิกรรม> :  2 พฒันาปรบัปรุงแหลง่ทอ่งเที่ยวกลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนลา่ง 2 91,736,800

1 กจิกรรมหลกั : พฒันาปรบัปรุงแหลง่ทอ่งเทีย่วกลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนลา่ง 2 91,736,800

งบรายจ่าย : งบลงทนุ 91,736,800

ระดบัที ่1: พฒันาแหลง่ทอ่งเทีย่ว อทุยานแหง่ชาตผิาแตม้จงัหวดัอบุลราชธานี 3,500,000

ระดบัที ่1: พฒันาแหลง่ทอ่งเทีย่วอทุยานแหง่ชาตเิขาพระวหิารจงัหวดัศรสีะเกษ 22,000,000

ระดบัที ่1: พฒันาแหลง่ทอ่งเทีย่วอทุยานแหง่ชาตแิก่งตะนะจงัหวดัอบุลราชธานี 19,500,000

ระดบัที ่1: พฒันาแหลง่ทอ่งเทีย่ว อทุยานแหง่ชาตภูิจองนายอยจงัหวดัอบุลราชธานี 5,476,700

ระดบัที ่1: ก่อสรา้งอาคารแสดงและจ าหน่ายสนิคา้ OTOP ในสวนสมเดจ็พระศรนีครนิทร ์อ าเภอเมอืง

ศรสีะเกษ จงัหวดัศรสีะเกษ

27,225,100

ระดบัที ่1: ปรบัปรุงภูมทิศันแ์หลง่ทอ่งเทีย่ววดักู่จาน อ าเภอค าเขือ่นแกว้ จงัหวดัยโสธร 4,275,000

ระดบัที ่1: พฒันาสวนพทุธอทุยานดนิแดนพทุธศาสนา GATEWAY ประตูสู่วฒันธรรม อ าเภอเมอืง 

จงัหวดัอ านาจเจรญิ (ระยะที ่2)

9,760,000

<รวมกจิกรรม> :  3 พฒันาการประชาสมัพนัธแ์ละการตลาดเชิงรุกกลุม่นกัทอ่งเที่ยวเชิงคณุภาพ 2,992,000

1 กจิกรรมหลกั : พฒันาการประชาสมัพนัธแ์ละการตลาดเชงิรุกกลุม่นกัทอ่งเทีย่วเชงิคุณภาพ 2,992,000

งบรายจ่าย : งบด าเนินงาน 2,992,000

ระดบัที ่1: ค่าจา้งเหมาบรกิาร 2,992,000

ระดบัที ่2: ค่าจา้งเหมาจดั Road Show กจิกรรมการทอ่งเทีย่วนอกกลุม่จงัหวดั(แสดงสนิคา้ทางการ

ทอ่งเทีย่ว)4ภาค

1,112,000

ระดบัที ่2: ค่าจา้งเหมาผลติสือ่ประชาสมัพนัธ์ 1,480,000

ระดบัที ่2: ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายแหลง่ทอ่งเทีย่วในกลุม่จงัหวดั 400,000

<รวมกจิกรรม> :  4 ยกระดบัคณุคา่ของผลติภณัฑท์อ้งถิน่ของกลุม่จงัหวดัเพื่อการทอ่งเที่ยว 5,650,000

1 กจิกรรมหลกั : ยกระดบัคุณค่าของผลติภณัฑท์อ้งถิน่ของกลุม่จงัหวดัเพือ่การทอ่งเทีย่ว 5,650,000

งบรายจ่าย : งบด าเนินงาน 5,650,000

ระดบัที ่1: ค่าจา้งเหมาบรกิาร 4,716,000

ระดบัที ่2: ค่าจา้งเหมาจดัท าตน้แบบบรรจภุณัฑแ์ละจดัท าบรรจภุณัฑ์ 1,716,000

ระดบัที ่2: จา้งเหมาบรกิารในการจดัแสดงและจ าหน่ายผลติภณัฑ์ 3,000,000

ระดบัที ่1: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 788,000

ระดบัที ่1: ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 59,600

ระดบัที ่1: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 86,400

<รวมกจิกรรม> :  5 พฒันาผลติภณัฑ ์หน่ึงต าบลหน่ึงผลติภณัฑ ์เพื่อการทอ่งเที่ยว 4,454,800

1 กจิกรรมหลกั : พฒันาผลติภณัฑ ์หน่ึงต าบลหน่ึงผลติภณัฑ ์เพือ่การทอ่งเทีย่ว 4,454,800

งบรายจ่าย : งบด าเนินงาน 4,454,800

ระดบัที ่1: ค่าจา้งเหมาบรกิาร 3,000,000



หนา้ที ่6

หน่วย : บาท

แผนงาน-ผลผลติ/โครงการ-กจิกรรม งบประมาณ

งบรายจา่ย - รายการ

ระดบัที ่2: จา้งเหมาจดัหาบรรจภุณัฑข์องสนิคา้ใหเ้ป็นทีต่อ้งการของตลาด 1,800,000

ระดบัที ่2: จา้งเหมาออกแบบการแสดงผลติภณัฑเ์ด่นกลุม่จงัหวดัในเทศการงานประเพณีของจงัหวดั 1,200,000

ระดบัที ่1: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 1,346,800

ระดบัที ่1: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 108,000

<รวมกจิกรรม> :  6 พฒันาบคุลากรดา้นการทอ่งเที่ยวเช่ือมโยงประเทศในประชาคมอาเซียน 3,457,000

1 กจิกรรมหลกั : พฒันาบคุลากรดา้นการทอ่งเทีย่วเชื่อมโยงประเทศในประชาคมอาเซยีน 3,457,000

งบรายจ่าย : งบด าเนินงาน 3,457,000

ระดบัที ่1: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 1,925,500

ระดบัที ่1: ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 1,267,500

ระดบัที ่1: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 264,000


