แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)
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(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของ
สานักงบประมาณ)
จังหวัดขอนแก่น

แผนงาน :บริหารจังหวัดขอนแก่น
ผลผลิต : ด้านเศรษฐกิจ
กิจกรรมหลัก : สร้างโอกาสเพิ่มรายได้
กิจกรรมย่อย (โครงการ) :โครงการส่งเสริม
การเกษตรตามแนวตามแนวพระราชดาริ
1. งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ
(2) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและ
ฝึกอบรม)

งบประมาณ
ปี 2557
ปี 2558
(ถ้ามี)
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39,877,500

6,916,500
6,916,500
283,200

283,200 ค่าตอบแทนวิทยากร 11 รายการดังนี้
(1) กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว 6 ชัว้ โมง x 600 บาท x 8 ครั้ง =
28,000 บาท
(2) กิจกรรมศูนย์เครือข่ายเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 10 คน x
6,560 บาท = 65,600 บาท
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1.1.2 ค่าใช้สอย
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกั และค่าพาหนะ

งบประมาณ
ปี 2557
ปี 2558
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(3) กิจกรรมการจัดทาศูนย์เรียนรู้สาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า 2 คน x 6,000 บาท
= 12,000 บาท
(4) กิจกรรมส่งเสริมเกษตรผสมผสานในรูปแบบของธนาคารชุมชน 30 ชัว่ โมง x
600 บาท = 18,000 บาท
(5) กิจกรรมถนอมแปรรูปผลผลิตและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 50 ชัว่ โมง x 600 บาท =
30,000 บาท
(6) กิจกรรมเพาะเห็ดและการแปรรูปเห็ด 50 ชัว่ โมง x 600 บาท = 30,000
บาท
(7) กิจกรรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพในถิน่ ทุรกันดาร 18 ชัว่ โมง x 600 บาท =
10,800
บาทงเสริมและพัฒนาผลผลิตภัณฑ์หม่อนไหม 6 ชัว่ โมง x 600 บาท x 2
(8) กิจกรรมส่
วัน = 36,000 บาท
(9) กิจกรรมสาธิตการทาปุ๋ยหมัก,ปุ๋ยอินทรียน์ ้า 10 จุด x 3 ชัว่ โมง x 600 บาท =
18,000 บาท
(10)กิจกรรมสาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด 5 จุด x 2 ชัว่ โมง x 600 บาท = 6,000 บาท
(11) ค่าตอบแทนวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทน
๑,๒๐๐ บาท x ๘ ชม. x ๓ วัน
= ๒๘,๘๐๐ บาท

3,596,900
186,960 ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 18 รายการดังนี้
(1) กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว 10 วัน x 5 คน x 240 บาท =
12,000
บาทดทาแปลงสาธิตการผลิตข้าวคุณภาพดี 30 วัน x 3 คน x 240 บาท
(2) กิจกรรมจั
= 21,600 บาท
(3) กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก 16 วัน x 2 คน x 240 บาท = 7,680 บาท
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(4) กิจกรรมธนาคารโค-กระบือตามแนวพระราชดาริ 16 วัน x 2 คน x 240 บาท
= 7,680 บาท
(5) กิจกรรมศูนย์เครือข่ายเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 20 วัน
x 3 คน x 240 บาท = 14,400 บาท
(6) การจัดทาศูนย์เรียนรู้สาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า 3 วัน x 10 คน x 240 บาท
= 7,200 บาท
(7) กิจกรรมผลิตพันธุ์สัตว์น้าและปล่อยสู่แหล่งน้าธรรมชาติ 10 วัน x 2 คน x
240 บาท = 4,800 บาท
(8) กิจกรรมทดสอบระบบปลูกพืชก่อน และหลังนา 15 วัน x 2 คน x 240 บาท
= 10,800 บาท
(9) กิจกรรมส่งเสริมเกษตรผสมผสานในรูปแบบของธนาคารชุมชน 10 วัน x 5 คน
x 240 บาท = 12,000 บาท
(10)กิจกรรมถนอมแปรรูปผลผลิตและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 10 วัน x 3 คน x 240
บาท = 7,200 บาท
(11)กิจกรรมเพาะเห็ดและการแปรรูปเห็ด 10 วัน x 3 คน x 240 บาท = 7,200
บาท จกรรมจัดทาแปลงส่งเสริมการปลูกพืช 20 วัน x 2 คน x 240 บาท =
(12)กิ
9,600จกรรมส่
บาท งเสริมการปลูกไม้ผล ไม้ยนื ต้น ไม้ใช้สอยและวนเกษตร 5 วัน x 3
(13)กิ
คน x 240 บาท = 3,600 บาท
(14)กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผลผลิตภัณฑ์หม่อนไหม 5 วัน x 4 คน x 240
บาท = 14,400 บาท
(15)กิจกรรมจัดทาระบบอนุรักษ์ดินและน้า 5 คน x 5 วัน x 240 บาท = 6,000
บาท จกรรมสาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด 5 คน x 10 วัน x 240 บาท = 12,000 บาท
(16)กิ
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(2) ค่าจ้างเหมาบริการ
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(17)กิจกรรมสาธิตการทาปุ๋ยหมัก,ปุ๋ยอินทรียน์ ้า 10 วัน x 2 คน x 240 บาท =
4,800 บาท
(18)กิจกรรมประสานบูรณาการและบริหารโครงการ 20 วัน x 5 คน x 240 บาท
= 24,000 บาท

2,761,940 ค่าจ้างเหมาบริการ 22 รายการ
(1) กิจกรรมจัดทาแปลงสาธิตการผลิตข้าวคุณภาพดี
-ค่าจัดทาแปลงสาธิตแปลง ๆ ละ 2 ไร่ x 10 จุด x 7,000 บาท = 140,000
บาท
-ค่าปูายประชาสัมพันธ์ 10 จุด = 8,400 บาท
(2)กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก
-ค่าจัดทาเอกสารคู่มือการเลี้ยงสัตว์ปีก 400 ชุด = 36,320 บาท
(3) กิจกรรมธนาคารโค-กระบือตามแนวพระราชดาริ เกษตรกร
-ค่าจัดทาเอกสารประชุมชีแ้ จงเกษตรกรและรับสมัครสมาชิก 300 ชุด = 8,820
บาท
(4) กิจกรรมศูนย์เครือข่ายเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
-ค่าปรับปรุงศูนย์เครือข่ายเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ 10 จุด ๆ ละ 40,000 บาท =
400,000 บาท
(5) กิจกรรมการจัดทาศูนย์เรียนรู้สาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
-ค่าปรับปรุงศูนย์เรียนรู้สาธิตการเลี้ยงสัตว์น้า 2 จุด ๆ ละ 480,000 บาท =
960,000 บาท
-ค่าจ้างทาปูายประชาสัมพันธ์ศูนย์เรียนรู้ 2 จุด = 10,800 บาท
(6) กิจกรรมสาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรทฤษฎีใหม่
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-ค่าจัดทาแปลงสาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 5 แปลง ๆ ละ 10,000
บาท = 50,000 บาท
(7) กิจกรรมทดสอบระบบปลูกพืชก่อน และหลังนา
-ค่าเตรียมแปลงทดสอบ 5 จุด x 3,000 บาท = 15,000 บาท
-ค่าปูายแพร่ประชาสัมพันธ์ 5 จุด x 3,000 บาท = 15,000 บาท
(8) กิจกรรมจัดทาแปลงส่งเสริมการปลูกพืช
-ค่าจ้างปรับปรุงแปลง 20 แปลง x 10,000 บาท = 200,000 บาท
-ค่าปูายประชาสัมพันธ์กจิ กรรม 20 แผ่น ๆ ละ 1,000 บาท = 20,000 บาท
(9) กิจกรรมส่งเสริมการปลูกไม้ผล ไม้ยนื ต้น ไม้ใช้สอยและวนเกษตร
-ค่าจัดทาปูายและสื่อประชาสัมพันธ์กจิ กรรม = 6,400 บาท
(10)กิจกรรมจัดทาระบบอนุรักษ์ดินและน้า
-ค่าจ้างเหมาจัดทาระบบ 1,000 ไร่ = 479,000 บาท
-ค่าจ้างสารวจจัดเก็บข้อมูล /วิเคราะห์ดิน น้า 1,000 ไร่ = 10,000 บาท
(11)กิจกรรมสาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด
-ค่าจ้างเตรียมแปลง 500 ไร่ ๆ ละ 346 บาท = 173,000 บาท
-ค่าจัดทาปูายและสื่อประชาสัมพันธ์กจิ กรรม 5 จุด x 2,000 บาท = 10,000
บาท
(12)กิจกรรมประสานบูรณาการและบริหารโครงการ
-ค่าจ้างทาเอกสารประชุม 10 ครั้ง ๆ ละ 3,000 บาท = 30,000 บาท
-ค่าจ้างเหมาจัดเก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 2,360
ราย = 44,000 บาท
-ค่าจ้างเหมาทาสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ = 20,000 บาท
(13)กิจกรรมผลิตพันธุ์สัตว์น้าและปล่อยสู่แหล่งน้าธรรมชาติ
-ค่าประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์สัตว์น้า 10 จุด = 35,200 บาท
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(3) ค่าใช้จา่ ยในการสัมมนาและฝึกอบรม
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(14) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อลดรายจ่าย
-ค่าจ้างเหมาเก็บข้อมูลในพื้นที่ 100 ชุด x 2 ครัhง x 450 บาท = 90,000
บาทค่าอาหารกลางวัน 9 รายการ 181,000 บาท ดังนี้
648,000 1)
(1) กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว 1,000 คน x 50 บาท x 1 วัน =
50,000 บาท
(2) กิจกรรมส่งเสริมเกษตรผสมผสานในรูปแบบของธนาคารชุมชน 500 คน x
50 บาท x 1 วัน = 25,000 บาท
(3) กิจกรรมถนอมแปรรูปผลผลิตและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 200 คน x 50 บาท x 1
วัน = 10,000 บาท
(4) กิจกรรมเพาะเห็ดและการแปรรูปเห็ด 500 คน x 50 บาท x 1 วัน =
25,000
บาทงเสริมกลุ่มอาชีพในถิน่ ทุรกันดาร 180 คน x 50 บาท x 1 วัน =
(5) กิจกรรมส่
9,000 บาท
(6) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผลผลิตภัณฑ์หม่อนไหม 100 คน x 50 บาท x 2
วัน = 10,000 บาท
(7) กิจกรรมประสานบูรณาการและบริหารโครงการ 2 มิ้อ x 100 บาท x 30 คน
= 6,000 บาท
(8) กิจกรรมสาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด 100 คน x 50 บาท x 2 วัน = 10,000 บาท
(9) กิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อลดรายจ่าย (๑๐๐คนx
๑๒๐บาทx๑มื้อx๓วัน= ๓๖,๐๐๐ บาท
2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 11 รายการ 181,500 บาท ดังนี้
(1) กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว 1,000 คน x 25 บาท x 2 มือ x 1
วัน = 50,000 บาท
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(2) กิจกรรมธนาคารโค-กระบือตามแนวพระราชดาริ 300 คน x 25 บาท x 1
มือ x 1 วัน = 7,500 บาท
(3) กิจกรรมส่งเสริมเกษตรผสมผสานในรูปแบบของธนาคารชุมชน 500 คน x
25 บาท x 2 มือ x 1 วัน = 25,000 บาท
(4) กิจกรรมถนอมแปรรูปผลผลิตและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 200 คน x 25 บาท x 2
มือ x 1 วัน = 10,000 บาท
(5) กิจกรรมเพาะเห็ดและการแปรรูปเห็ด 500 คน x 25 บาท x 2 มือ x 1 วัน
= 25,000 บาท
(6) กิจกรรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพในถิน่ ทุรกันดาร 180 คน x 25 บาท x 2 มือ x 1
วัน = 9,000 บาท
(7) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผลผลิตภัณฑ์หม่อนไหม 100 คน x 25 บาท x 2
มือ x 2 วัน = 10,000 บาท
(8) กิจกรรมสาธิตการทาปุ๋ยหมัก,ปุ๋ยอินทรียน์ ้า 1 มื้อ x 10 ครั้ง x 25 บาท x
50 ราย = 12,500 บาท
(9) กิจกรรมประสานบูรณาการและบริหารโครงการ 30 คน x 25 บาท x 1 มือ x
10 วัน = 7,500 บาท
(10)กิจกรรมสาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด 100 คน x 25 บาท x 2 มือ x 2 วัน =
10,000
บาท งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อลดรายจ่าย ๑๐๐คนx
(11) กิจกรรมส่
๒๕บาทx๒มื้อx๓วัน= ๑๕,๐๐๐ บาท
3) ค่าพาหนะเดินทาง 7 รายการ 159,000 บาท ดังนี้
(1) กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว 1,000 คน x 100 บาท x 1 วัน =
100,000 บาท
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10,000
9,000
10,000
5,000
34,000
22,800
20,000
75,000
4,700
4,000
126,500
1.1.3 ค่าวัสดุ
(1) วัสดุสานักงาน

คาชี้แจง
(3) กิจกรรมส่งเสริมเกษตรผสมผสานในรูปแบบของธนาคารชุมชน 500 คน x 50
บาท x 1 วัน = 25,000 บาท
(4) กิจกรรมถนอมแปรรูปผลผลิตและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 200 คน x 50 บาท x 1
วัน = 10,000 บาท
(5) กิจกรรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพในถิน่ ทุรกันดาร 180 คน x 50 บาท x 1 วัน =
9,000
บาท งเสริมและพัฒนาผลผลิตภัณฑ์หม่อนไหม 100 คน x 50 บาท x 2
(6) กิจกรรมส่
วัน = 10,000 บาท
(7) กิจกรรมสาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด 100 คน x 50 บาท x 1 วัน = 5,000 บาท
4) ค่าวัสดดุฝึกอบรม 5 รายการ 126,500 บาท
(1) กิจกรรมถนอมแปรรูปผลผลิตและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 10 กลุ่ม x 2,280 บาท
= 22,800 บาท
(2) กิจกรรมเพาะเห็ดและการแปรรูปเห็ด 10 กลุ่ม x 2,000 บาท = 20,000
บาท
(3) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผลผลิตภัณฑ์หม่อนไหม 100 บาท x 100 ราย =
75,000 บาท
(4) กิจกรรมสาธิตการทาปุ๋ยหมัก,ปุ๋ยอินทรียน์ ้า 10 ครั้ง = 4,700 บาท
(5) กิจกรรมสาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด 5 จุด = 4,000 บาท

3,036,400
39,400 วัสดุสานักงาน 3 รายการ ดังนี้
(1) กิจกรรมทดสอบระบบปลูกพืชก่อน และหลังนา = 4,200 บาท
(2) กิจกรรมประสานบูรณาการและบริหารโครงการ = 30,000 บาท
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(2) วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลื่น

งบประมาณ
ปี 2557
ปี 2558

คาชี้แจง
(3) กิจกรรมกิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อลดรายจ่าย =
5200 บาท
267,000 วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลื่น 18 รายการ ดังนี้
(1) กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว 10 วัน x 1,000 บาท = 10,000
บาท
(2) กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก 16 วัน x 1,000 บาท = 16,000 บาท
(3) กิจกรรมธนาคารโค-กระบือตามแนวพระราชดาริ 16 วัน x 1,000 บาท =
16,000 บาท
(4) กิจกรรมศูนย์เครือข่ายเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 20 วัน x
1,000 บาท = 20,000 บาท
(5) กิจกรรมการจัดทาศูนย์เรียนรู้สาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า 10 วัน x 1,000
บาท = 10,000 บาท
(6) กิจกรรมผลิตพันธุ์สัตว์น้าและปล่อยสู่แหล่งน้าธรรมชาติ 10 วัน x 1,000 บาท
= 10,000 บาท
(7) กิจกรรมทดสอบระบบปลูกพืชก่อน และหลังนา 15 วัน x 1,000 บาท =
15,000
บาทงเสริมเกษตรผสมผสานในรูปแบบของธนาคารชุมชน 10 วัน x
(8)
กิจกรรมส่
1,000 บาท = 10,000 บาท
(9) กิจกรรมถนอมแปรรูปผลผลิตและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 10 วัน x 1,000 บาท =
10,000 บาท
(10)กิจกรรมเพาะเห็ดและการแปรรูปเห็ด 10 วัน x 1,000 บาท = 10,000 บาท
(11)กิจกรรมจัดทาแปลงส่งเสริมการปลูกพืช 20 วัน x 1,000 บาท = 20,000
บาท
(12)กิจกรรมส่งเสริมการปลูกไม้ผล ไม้ยนื ต้น ไม้ใช้สอยและวนเกษตร 5 วัน x
1,000 บาท = 5,000 บาท
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งบประมาณ
ปี 2557
ปี 2558

คาชี้แจง
(13)กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผลผลิตภัณฑ์หม่อนไหม 15 วัน x 1,000 บาท =
15,000 บาท
(14)กิจกรรมจัดทาระบบอนุรักษ์ดินและน้า 5 วัน x 1,000 บาท = 5,000 บาท
(15)กิจกรรมสาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด 10 วัน x 1,000 บาท = 10,000 บาท
(16)กิจกรรมสาธิตการทาปุ๋ยหมัก,ปุ๋ยอินทรียน์ ้า 10 จุด x 1 วัน x 1,000 บาท =
10,000 บาท
(17)กิจกรรมประสานบูรณาการและบริหารโครงการ 20 วัน x 1,000 บาท =
20,000 บาท
(18) กิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อลดรายจ่าย 25 วันx
๑,00๐บาท= 25,๐๐๐ บาท
(2) กิจกรรมจัดทาแปลงสาธิตการผลิตข้าวคุณภาพดี 30 วัน x 1,000 บาท =
30,000 บาท

(3) วัสดุคอมพิวเตอร์
(4) วัสดุการเกษตร

2,730,000 วัสดุการเกษตร 11 รายการ ดังนี้
(1)กิจกรรมจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ขา้ ว 25 ตัน ๆ ละ 35,000 บาท = 875,000
บาท
(2)กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก สนับสนุนปัจจัยการผลิต 400 ราย ๆ ละ 20
ตัว(ไก่พนั ธุ์ช,ี เป็ดเทศ)
พร้อมอาหารสัตว์ 600 บาท/ราย = 240,000 บาท
(3)กิจกรรมผลิตพันธุ์สัตว์น้าและปล่อยสู่แหล่งน้าธรรมชาติ
ค่าพันธุ์สัตว์น้า 1.5 ล้านตัว ๆ ละ 30 สตางค์ = 450,000 บาท
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2. งบลงทุน

2.1 ค่าครุภัณฑ์
(1) ราคาต่อหน่วยต่ากว่า 1 ล้านบาท

งบประมาณ
ปี 2557
ปี 2558

คาชี้แจง
(4)กิจกรรมทดสอบระบบปลูกพืชก่อน และหลังนา ค่าวัสดุการเกษตร 5 จุด ๆ ละ
8,000 บาท = 40,000 บาท
(5)กิจกรรมส่งเสริมเกษตรผสมผสานในรูปแบบของธนาคารชุมชน
ค่าวัสดุ/ปัจจัยการผลิต 500 ราย ๆ ละ 770 บาท = 385,000 บาท
(6)กิจกรรมเพาะเห็ดและการแปรรูปเห็ด สนับสนุนวัสดุเกษตรกร 50 กลุ่ม ๆ ละ
2,656 บาท = 132,800 บาท
(7)กิจกรรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพในถิน่ ทุรกันดาร
ค่าวัสดุการเกษตรสนับสนุนเกษตรกร 3 กลุ่ม ๆ x 27,400 บาท = 82,200
บาท
(8)กิจกรรมจัดทาแปลงส่งเสริมการปลูกพืช ค่าพันธุ์พชื และวัสดุการเกษตร 20
แปลง x 7,520 บาท = 150,400 บาท
(9)กิจกรรมส่งเสริมการปลูกไม้ผล ไม้ยนื ต้น ไม้ใช้สอยและวนเกษตร
สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้เกษตรกร 150 ไร่ ๆ ละ 900 = 135,000 บาท
(10)กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผลผลิตภัณฑ์หม่อนไหม บาท
ค่าสนับสนุนวัสดุการเกษตรแก่กลุ่มเกษตรกร 5 กลุ่ม ๆ ละ x 15,920 =
79,600
บาท ตการใช้ปุ๋ยพืชสด ค่าจัดซื้อเมล็ดพันธุ์พชื ปุ๋ยสด 5 ตัน ๆ ละ
11
กิจกรรมสาธิ
32,000 บาท = 160,000

32,961,000

1,800,000
ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์จากแหล่งน้าผิวดิน 1 แห่ง ประกอบด้วย
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1) ค่าระบบพลังงานแสงอาทิตย์ 3

งบประมาณ
ปี 2557
ปี 2558
1,800,000

แห่ง

2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
(1) ราคาต่อหน่วยต่ากว่า 10 ล้านบาท
1)ก่อสร้างอาคารระบายน้าล้น (wet
crossing) ลาห้วยแข้บ้านโต้น หมู่ที่ 1 ต.
บ้านโต้น อ.พระยืน
2)ก่อสร้างฝายน้าล้นพร้อมขุดลอกหน้าฝาย
บ้านโสกม่วง หมู่ที่ 4 ตาบลพังทุย อาเภอ
น้าพอง จังหวัดขอนแก่น

คาชี้แจง
- แผงโซล่าเซลล์และโครงสร้างรับแผง ขนาด 1,180 วัตต์ จานวน 1
ชุด
- หอถังสูง 6.00 เมตร ความจุน้า 6,000 ลิตร พร้อมฐานราก จานวน
1 ชุด - ระบบท่อจ่ายน้าและถังพัก จานวน 1 งาน
- ค่าดาเนินการติดตั้งระบบ ทดสอบระบบพร้อมใช้งาน จานวน 1 งาน
รวม 600,000 บาทต่อแห่ง จานวน 3 แห่ง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,800,000 บาท

31,161,000
31,161,000
1,500,000 ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 17 ม.ระดับเก็บกักน้า 3.50 ม. พร้อมขุดลอกล้าห้วยเดิม
ด้านหน้าและหลังอาคารระบายน้าขนาดปากกว้าง 17 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย 3 ม. โดย
ขุดลึกลงอีก 2 ม. รวมลึก 5 ม. ยาว 200 ม. ลาดเอียง 1:1 ปริมาตรดินขุด
1,999,500 3,600
ฝายน้าล้ลบ.ม.
นกว้าง 4 ม. ยาว 24 ม. พร้อมขุดลอกหน้าฝาย ระยะทางรวม 985ม.

3)ก่อสร้างฝายน้าล้น แบบ มข.2527 กัน้
ลาห้วยยางตอนกลางเพื่อส่งเสริมการเกษตร
หมู่ที่ 3
ต.คาแมด อ.ซาสูง
จ.ขอนแก่น

888,800 สันฝายสูง 2 ม. ผนังข้างสูง 3.5 ม. กว้าง 15 ม.

4)ก่อสร้างฝายน้าล้นคลองโสกพิลา บ้าน
เก่าน้อย ม.3 ต.เปือยใหญ่ อ.โนนศิลา จ.
ขอนแก่น

880,000 (ช่วงที่ 1) สันฝายกว้าง 2 ม. ผนังข้างสูง 3.50 ม. กว้าง 20 ม.
(ช่วงที่ 2) หน้าฝายยาว 1,100 ม.
กว้าง 20 ม. ลึก 1 ม.
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5)ก่อสร้างฝายน้าล้นพร้อมขุดลอกแหล่งน้า
(ลาห้วยใหญ่) บ้านวังโพน ม.6 ต.ปุา
มะนาว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น

งบประมาณ
ปี 2557
ปี 2558
คาชี้แจง
2,000,000 ฝายน้าล้น คสล. แบบ มข.2527 สันฝายสูง 2.00 ม. ผนังสูง 3.50 ม. ยาว
20.00 ม. พร้อมขุดลอกลาห้วยใหญ่ ปริมาณดินขุด 19,500 ลบ.ม.

6)ขุดลอกหน้าฝายลาห้วยม่วงตอนบน (วัง
ม่วงช่วงตอนบน) บ้านวังม่วง ม.1 ต.วัง
ม่วงอ.เปือยน้อย

1,993,000 ขนาดกว้าง 20 ม. ยาว 1,611 ม. ลึกเฉลี่ย 3.50 ม.พร้อมวางท่อทางข้าม 1 จุด

7)ก่อสร้างฝายน้าล้นแบบ มข.2527 ลา
ห้วยฝายตาสวน พื้นที่ ม.5 ต.ภูผาม่าน บ้าน
นาน้าซา อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น

1,335,000 สันฝายสูง 2.00 ม. ผนังข้างสูง3.50 ม. กว้าง 20 ม. และขุดลอกหน้าฝาย กว้าง
20 ม. ยาว 200 ม. ลึกโดยเฉลี่ย 3.50 ม.

8)ขุดลอกลาห้วยเค็มและก่อสร้างฝายน้าล้น
คอนกรีตเสริมเหล็ก

1,998,000 - ขุดลอกลาห้วยน้าเค็ม บ้านหนองกอย หมู่ที่ 9 ตาบลแดงใหญ่ ขนาดกว้าง 24
เมตร ยาว 1,680 เมตร ความลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า
3,791ลูกบาศก์เมตร ความลาดเอียง 1:1
- ก่อสร้างฝายน้าล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 20 เมตร สันฝายสูง 2 เมตร
ผนังข้างสูง 3.50 เมตร ตามแบบมาตรฐาน มข .2527

9)ขุดลอกฝายโปุงสัง ม.4 ต.บ้านโคก
อ.หนองนาคา จ.ขอนแก่น
10)ก่อสร้างท่อเหลี่ยมน้าลอดคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 6 ตาบลกุดกว้าง
11)ขุดลอกลาห้วยวังยาว บ้านดอนนาแพง
หมู่ที่ 3 ตาบลบ้านลาน อาเภอบ้านไผ่
จังหวัดขอนแก่น

539,000 ขนาดกว้าง 60 ม. ยาว 60 ม. ลึกเฉลี่ย 2.50 ม. ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
10,625 ลบ.ม.
560,000 ชนิด 3 ช่องทาง ขนาดความกว้าง 2.70 ม. ความสูง 2.70 ม. ความยาว 5.00 ม.
ทามุมศูนย์องศากับแนวตั้งฉากแนวทาง
1,990,000 ขุดลอกลาห้วย ขนาดกว้าง 17.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร
ปริมาณดินขุด 59,580 ลบ.ม.
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12)ก่อสร้างฝายน้าล้น คสล. แบบมีทางข้าม
บ.ท่าเดื่อ ม.6 ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ
13)ก่อสร้างฝาย คสล. (แบบ มข. 2527)
บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 5 ตาบลหนองแซง
14)ก่อสร้างฝาย สีจอมพร้อมพัฒนาแหล่งน้า
หมู่ที่ 1 และ 8 ต.ทุ่งชมพู อ.ภูเวียง
15)โครงการขุดลอกบริเวณหน้าฝาย
หนองขุมดิน บ้านขุมดิน หมู่ที่ 16
อาเภอมัญจาคีรี
16)ก่อสร้างถนนน้าล้นผ่านห้วยอีหลอด
บ้านหัวขัว หมู่ที่ 3 ตาบลหนองเม็ก
17)ขุดลอกหน้าฝายอ่างเก็บน้าปทุมวัน บ้าน
หนองบัว หมู่ที่ 1 ตาบลเพ็กใหญ่ อาเภอพล
จ.ขอนแก่น

งบประมาณ
ปี 2557
ปี 2558
คาชี้แจง
867,000 ฝายน้าล้นแบบมีทางข้าม ลาห้วยน้ากิน บ้านท่าเดื่อ ม. 6 ต.ไชสอ ขนาดกว้าง 12
เมตร ลึก 3.5 เมตร ยาว 8 เมตร จานวน 1 แห่ง
870,000 สันฝายสูง 2 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 เมตร กว้าง 20 เมตร

2,000,000 ฝายกว้าง 120 ม. ยาว 80 ม. ความลึกเฉลี่ย 2.50 ม. ปริมาณดินขุดไม่
น้อยกว่า 51,645 ลบ.ม.
1,971,500 ขุดลอกบริเวณหน้าฝายหนองขุมดิน ขนาดพื้นที่ดาเนินการกว้าง 15.00 เมตรยาว
850เมตรสูงเฉลี่ย3.00 เมตรหรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 38,250 ลบ.ม.
พร้อมวางเรียงหินใหญ่บริเวณหน้าฝายทั้งสองข้างขนาดกว้าง3.00 เมตรยาว 30
980,000 เมตร
ก่อสร้างถนนน้าล้นผ่านคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกระหนวน หมู่ที่ 3 ขนาดสัน
4.00 เมตร ยาว 13.00 เมตร คันทางสูง 2.00 เมตร
1,960,000 กว้าง 120 ม. ยาว 160 ม. ลึกจากพื้นเดิม 2 ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
38,400 ลบ.ม. พร้อมปรับแต่งคูและติดตั้งปูายโครงการ

18)ก่อสร้างฝายน้าล้น (ลาห้วยไผ่) แบบ มข.
2527 บ้านตอกเกีย้ หมู่ที่ 2 ตาบลน้าอ้อม
อาเภอกระนวน

771,600 สันฝายสูง 2 ม. ผนังข้างสูง 3.50 ม. กว้าง 16 ม.

19)ก่อสร้างฝายน้าล้นแบบ มข. 2527 ลา
ห้วยไผ่ ม.9 ต.วังแสง อ.ชนบท

430,000 สันฝายกว้าง 10.00 ม. ยาว 8.00 ม. ผนังข้างสูง 3.00 ม. สันฝายสูง 1.50 ม.

งบรายจ่าย - รายการ
20)ก่อสร้างฝายน้าล้นตามแบบ Wet
Crossing บ้านท่าช้าง ม.9 ต.นาจาน
อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น

งบประมาณ
ปี 2557
ปี 2558
คาชี้แจง
600,000 ก่อสร้างฝายขนาดกว้าง 12 ม. สันฝายสูง 2 ม. ผนังข้างสูง 2 ม.

21)ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็กลาห้วย
สวนกล้วย (ตอนกลาง บ้านโนนทอง หมู่ที่ 1
ตาบลโนนทอง อ.แวงใหญ่

1,200,000 - สันฝายกว้าง 3 เมตร ยาว 16 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร
- ถนนลูกรังคันทางห้วย กว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร
- ขุดลอกท้ายฝาย กว้าง 10 เมตร ยาว 200 เมตร สูงเฉลี่ย 1.50 เมตร

22)ขุดลอกหน้าฝายคามะไฟ แบบ มข.
2527 บ้านโนนทอง หมู่ที่ 5 ต.คาม่วง
อ.เขาสวนกวาง

1,827,600 ขุดลอก 2.50 เมตร รวมลึก 3.00 เมตร หรือมีบริเวณดินขุดไม่น้อยกว่า 47,200
ลบ.ม.

23)ก่อสร้างฝายน้าล้นพร้อมขุดลอกแหล่งน้า
เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุก
ภัย ขุดลอกลาห้วงวังไฮ บ้านหินฮาว
ม.4 ต.โนนฆ้อง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น

2,000,000 สันฝายยาว 15 ม. สันฝายสูง 2.50 ม. ผนังข้างสูง 3 ม. จานวน 2 จุด ขุดลอก
กว้าง 15 ม. ยาว 600 ม. ลึก 3 ม. หรือ ปริมาณดินขุด ไม่น้อยกว่า 17,264
ลบ.ม.

๓. งบเงินอุดหนุน
๔. งบรายจ่ายอื่น

