แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 โครงการ)
หน่วย : บาท
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด...ขอนแก่น
แผนงาน :บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ผลผลิต :การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมหลัก : อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมย่อย (โครงการ): รักษาสมดุลธรรมชาติในจังหวัด
1. งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)

1.2 ค่าใช้สอย
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกั และค่าพาหนะ

งบประมาณ
ปี 2557 ปี 2558
(ถ้ามี)

คาชี้แจง

18,410,900
115,200
18,000 - อบรมพันธุกรรมพืช 6 หลักสูตรๆละ 5ชั่วโมงๆละ 600บาท รวม 30ชั่วโมง
3,600 - อบรมสร้างจิตสานึกอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ 6ชั่วโมงๆละ 600บาท
93,600 - อบรมปุาพื้นบ้านแหล่งอาหารชุมชน 26 ปุาๆละ6 ชั่วโมงๆละ 600บาท
7,427,700
220,000 กิจกรรมพันธุกรรมพืช
- ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ จานวน 5 คนๆละ 100 วันๆละ 240 บาท
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิง จานวน 100 วันๆละ 1,000 บาท
2,064,000 กิจกรรมปูองกันปราบปรามการลักลอบตัดไม้
- เบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ตรวจ/ประเมินผลจานวน 2 คนๆละ 240 บาท/วัน 50 วัน
- ค่าที่พกั เจ้าหน้าที่ตรวจ/ประเมินผลจานวน 2 คนๆละ 800บาท/วัน 40 วัน
- เบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบตั กิ ารจานวน 25 คนๆละ 240 บาท/วัน 150 วัน
- ค่าที่พกั เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบตั กิ ารจานวน 23 คนๆละ 300 บาท/คืน 130 คืน
- ค่าที่พกั หัวหน้าชุดปฏิบตั กิ ารจานวน 2 คนๆละ 400 บาท/คืน 130 คืน
- ค่ายานพาหนะ/น้ามันเชื้อเพลิง/หล่อลื่น จานวน 150 วันๆละ 500 บาท
115,200 กิจกรรมพัฒนาแหล่งน้าบาดาลเพื่อสนับสนุนน้าดื่มสะอาดให้กบั หมู่บา้ น
- ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้ควบคุมงาน 1 คน 120 วันๆละ 240 บาท เป็น 28,800 บาท

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)

(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

งบประมาณ
ปี 2557 ปี 2558
(ถ้ามี)

คาชี้แจง

- ค่าที่พกั ผู้ควบคุมงาน 1 คน 112 คืนๆละ 450 บาท เป็น 50,400 บาท
- พาหนะและน้ามันเชื้อเพลิงช่างผู้ควบคุมงาน 1 คน 120 วันๆละ 300 บาท
30,000 กิจกรรมปูองกันปราบปรามการลักลอบตัดไม้
- ค่าตรวจเช็คและเปลี่ยนอะไหล่ที่เสื่อมสภาพตามระยะการใช้งานจานวน 4 คัน
2,000,000 กิจกรรมอนุรักษ์พนั ธุกรรมพืชฯ
- ค่าจ้างเหมาบริการจัดทาปูายประชาสัมพันธ์/ปูายสื่อความหมาย/
ชุดนิทรรศการเคลื่อนที่ เป็นเงิน 500,000 บาท
- ปูายบอกทาง/จัดนิทรรศการและแสดงผลงาน/ศูนย์เรียนรู้ รวม 5 ชุด
- ปรับปรุงภูมทิ ศั น์ 1 ปุา เป็นเงิน 500,000 บาท
198,000 กิจกรรมฟื้นฟูพฒ
ั นาปุาพื้นบ้านแหล่งอาหารชุมชนฯ
-ปูายประชาสัมพันธ์ปาุ พื้นบ้าน จานวน 26 ปูายๆละ 3,000 บาท เป็น 78,000 บาท
-จัดเตรียมพื้นที่ดาเนินการและบารุงรักษาปุาพื้นบ้าน เป็นเงิน 120,000 บาท
80,500 กิจกรรมพัฒนาแหล่งน้าบาดาลเพื่อสนับสนุนน้าดื่มสะอาดให้กบั หมู่บา้ น
- สารวจทางธรณีฟสิ ิกส์ 5 แห่งๆละ 16,100 บาท เป็นเงิน 80,500 บาท
800,000 กิจกรรมพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ฯ
-ค่าจ้างขุดลอก 20,000 ตร.ม. จานวน 2 บ่อ (บัวสายและบัวหลวง)
ระยะเวลาดาเนินการขุดประมาณ 1 เดือน งบประมาณ 700,000 บาท
-ค่าตอบแทนการดาเนินการ 1 อัตรา จานวน 100,000 บาท
804,000 กิจกรรมอนุรักษ์พนั ธุกรรมพืชฯ
-ค่าอาหารกลางวัน 300คนๆละ 120บาท1 มื้อ จานวน 6 วัน เป็น 216,000.-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 300 คนๆละ 30 บาท 2 มื้อ จานวน 6 วัน
เป็นเงิน 108,000 บาท
-ค่าพาหนะเดินทางผู้เข้ารับการฝึกอบรม จานวน 6 วันๆ 20,000 บาท
เป็นเงิน 120,000 บาท

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)

1.3 ค่าวัสดุ
(1) วัสดุสานักงาน

งบประมาณ
ปี 2557 ปี 2558
(ถ้ามี)

คาชี้แจง

-ค่าวัสดุฝึกอบรมและเอกสารประกอบการฝึกอบรม จานวน 1,800 ชุดๆละ
200 บาท จานวน เป็นเงิน 360,000 บาท
100,000 -อบรมระบบปรับปรุงคุณภาพน้าบาดาลพร้อมอุปกรณ์สาธิต 1 แห่ง
858,000 กิจกรรมปุาพื้นบ้านแหล่งอาหารชุมชน 2,600 คน 26 ปุาๆละ 100 คน
-ค่าอาหารกลางวัน 2,600คนๆละ 120บาท1 มื้อ เป็นเงิน 312,000 บาท
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2,600 คนๆละ 30 บาท 2 มื้อ เป็นเงิน 156,000 บาท
-ค่าวัสดุฝึกอบรมและเอกสารประกอบการฝึกอบรม จานวน 2,600 ชุดๆละ 50บาท
เป็นเงิน 130,000 บาท
-ค่าพาหนะเดินทาง จานวน 2,600 คนๆละ 100บาท เป็นเงิน 260,000 บาท
25,000 -กิจกรรมพัฒนาแหล่งน้าบาดาลสนับสนุนน้าดื่มสะอาด 5 แห่งๆละ 5,000 บาท
33,000 ฝึกอบรมสร้างจิตสานึกการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ 100 คน 1 วัน
-ค่าอาหารกลางวัน 100คนๆละ 120บาท1 มื้อ เป็นเงิน 12,000 บาท
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 100 คนๆละ 30 บาท 2 มื้อ เป็นเงิน 6,000 บาท
-ค่าวัสดุฝึกอบรมและเอกสารประกอบการฝึกอบรม จานวน 100 ชุดๆละ 50บาท
-ค่าพาหนะเดินทาง จานวน 100 คนๆละ 100บาท
100,000 -กิจกรรมประชาสัมพันธ์รณรงค์อนุรักษ์ฟื้นฟู 2 กิจกรรมๆละ 50,000 บาท
10,868,000
98,000 กิจกรรมพันธุกรรมพืช
- เอกสารสรุปประเมินผล จานวน 500 ชุดๆละ 100 บาท เป็นเงิน 50,000 บาท
- หมึกปริ๊น ถ่ายเอกสารกระดาษ เอ 4 หมึกพิมพ์ ฯลฯ เป็นเงิน 48,000 บาท
130,000 - วัสดุอปุ กรณ์ประเมินผลสรุปผลและเผยแพร่กจิ กรรมฟื้นฟูพฒ
ั นาแหล่งอาหาร
230,000 - กิจกรรมฝายต้นน้าฯกระดาษ,หมึกฯลฯ เป็นเงิน 60,000 บาท
- กิจกรรมฟื้นฟูปอู งกันไม้หายาก เป็นเงิน 60,000 บาท
- กิจกรรมน้าดื่มสะอาด เป็นเงิน 50,000 บาท

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)

(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
(3) วัสดุไฟฟูาและวิทยุ

(4) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
(5) วัสดุคอมพิวเตอร์

(6) วัสดุเวชภัณฑ์
(7) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
(8) วัสดุกอ่ สร้าง
(9) วัสดุการเกษตร

งบประมาณ
ปี 2557 ปี 2558
(ถ้ามี)

คาชี้แจง

- กิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์ เป็นเงิน 60,000 บาท
150,000 - วัสดุหอ้ งปฏิบตั กิ ารเพาะพันธุก์ ล้วยไม้ กิจกรรมพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์
300,000 กิจกรรมอนุรักษ์ฟื้นฟูปอู งกันพันธุไ์ ม้หายาก
- จานวน 9,677 ลิตรๆละ 31 บาท(ราคาวันที่ 20 ธ.ค. 2556)
60,000 ปูองกันปราบการลักลอบตัดไม้
- ชุดแผงสัญญาณไฟกระพริบพร้อมแบตเตอรี่ 4 ชุดๆละ6,000 บาท
- ตู้ประจุไฟฟูาจานวน 4 ตู้ๆละ 3,000 บาท เครื่องขยายเสียง 1 ชุดๆละ5,000บาท
- ถ่านไฟฉายแบบอัลคาไลน์ขนาด AAจานวน 300 ก้อนๆละ 20 บาท
- อุปกรณ์ประกอบวิทยุสื่อสาร
20,000 - อุปกรณ์ในการจัดทานิทรรศการเคลื่อนที่การลักลอบตัดไม้ 1 ชุด
- ปูายประชาสัมพันธ์ปอู งกันลักลอบตัดไม้ จานวน 5 ปูายๆละ 2,000 บาท
10,000 ปูองกันปราบการลักลอบตัดไม้
- external hardisk ขนาดความจุไม่ต่ากว่า 500 Gb 2 ตัวๆละ 3,000 บาท
แผ่นบันทึกข้อมูลแบบ DVD 100 แผ่นๆละ 10 บาท
อุปกรณ์ประกอบภายในและอุปกรณ์ตอ่ พ่วงเครื่องคอมพิวเตอร์
10,000 - ยารักษาโรคพื้นฐาน และอุปกรณ์ปฐมพยาบาลภาคสนาม (ปูองกันปราบปราม)
20,000 - ผ้าเบรค, ยาง และอุปกรณ์สิ้นเปลืองต่างๆ (ปูองกันปราบปราม)
1,000,000 - ก่อสร้างฝายชั่วคราว 200 แห่งๆละ 5,000 บาท
3,800,000 กิจกรรมอนุรักษ์ฟื้นฟูปอู งกันพันธุไ์ ม้หายาก
- ไม้ขนาดใหญ่ จานวน 500,000 ต้น (ไม้อายุไม่ต่ากว่า 2 ปี)
ความสูงไม่นอ้ ยกว่า 70 ซม. ต้นละ 25 บาท
360,000 กิจกรรมอนุรักษ์พนั ธุกรรมพืชฯ

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)

งบประมาณ
ปี 2557 ปี 2558
(ถ้ามี)

คาชี้แจง

- ค่ากล้าไม้ขนาดใหญ่ จานวน 10,000 กล้าๆละ 20 บาท เป็นเงิน 200,000
- เชื้อเห็ด พืชสมุนไพร รวมเป็นเงิน แบบรายละเอียดจาแนกงบ 160,000 บาท
4,680,000 - กิจกรรมแหล่งอาหาร ไม้ยืนต้นไม้สมุนไพร จานวน 1,200 ไร่ๆละ 3,900 บาท
10,284,800
200,000
200,000 กิจกรรมพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ฯ
ศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้
1.ชั้นวางขวด 2 ตัว ตัวละ 5,500 รวมเป็นเงิน 11,000 บาท
2.ตู้เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 1 ตัว เป็นเงิน 42,000 บาท
3.เครื่องชั่งสารแบบละเอียดทศนิยม 3 ตาแหน่ง 1 ตัว 43,000 บาท
4.หม้อนึ่งความดัน ( auto clave) 1 หม้อ 43,000 บาท
5.เครื่องวัด PH จานวน 1 ตัว 11,000 บาท
6.เครื่องปรับอากาศ จานวน 2 ตัว เป็นเงิน 50,000 บาท
10,084,800

2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภัณฑ์
(1) ราคาต่อหน่วยต่ากว่า 1 ล้านบาท
ศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้
1.ชั้นวางขวด
2.ตู้เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
3.เครื่องชั่งสารแบบละเอียด
4.หม้อนึ่งความดัน ( auto clave)
5.เครื่องวัด PH
6.เครื่องปรับอากาศ
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
(1) ราคาต่อหน่วยต่ากว่า 10 ล้านบาท
1.ก่อสร้างฝายต้นน้ากี่งถาวรและถาวร
2.ค่าก่อสร้างระบบประปาบาดาล ขนาด 12 ลูกบาศ์กเมตร

-

3.ค่าก่อสร้างอาคารและติดตั้งระบบปรับปรุงคุณภาพน้าบาดาล
4.เจาะบ่อบาดาล
รวม

-

2,000,000 - กึ่งถาวร จานวน 60 แห่งๆละ 25,000 บาท
- ถาวร จานวน 10 แห่งๆละ 50,000 บาท
2,830,458 - ระบบประปาบาดาล ขนาด 12 ลูกบาศ์กเมตร จานวน 6 แห่ง
แห่งละ 471,743 บาท
4,039,542 - อาคารและระบบปรับปรุงคุณภาพน้า จานวน 6 แห่งๆละ 673,257 บาท
1,214,800 - บ่อบาดาล ขนาด 6 นิ้ว จานวน 5 บ่อๆละ 242,960 บาท
28,695,700

