แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 โครงการ)
หน่วย : บาท
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
จังหวัดขอนแก่น
แผนงาน :บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ผลผลิต :............................
กิจกรรมหลัก :การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ
กิจกรรมย่อย (โครงการ) : เพิ่มประสิทธิภาพด้านการข่าวและการสื่อสารเพื่อความมั่นคง
1. งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน
(1) เงินตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตั งิ านให้ราชการ
(3) ค่าเช่าบ้าน
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
(5) เงินตอบแทนตาแหน่งกานัน ผู้ใหญ่บา้ น
(6) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ
(7) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)
(8) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ

1.1.2 ค่าใช้สอย
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกั และค่าพาหนะ
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

งบประมาณ
ปี 2557
ปี 2558
(ถ้ามี)

คาชี้แจง

6,368,000
92,400 1) กิจกรรม บวร : สานพลังสร้างความมั่นคง ค่าสมมนาคุณวิทยากร จานวน 8 รุ่น
รุ่นละ 6 ชม. ๆ ละ 600 บาท
2) อบรมส่งเสริมเวทีเรียนรู้การจัดการความขัดแย้งฯ ค่าสมมนาคุณวิทยากร
3 รุ่นๆ ละ 6 ชม. ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 10,800 บาท
9) เพิ่มประสิทธิภาพด้านการข่าวฯ แยกเป็น ค่าสมมนาคุณวิทยากร จานวน 2 รุ่น
- ค่าสมมนาคุณวิทยากรเพิ่มประสิทธิภาพแก่เจ้าหน้าที่ฯ จานวน 2 รุ่น ๆ ละ
24 ชม.ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 28,800 บาท
92,400
- ค่าสมมนาคุณวิทยากรเครือข่ายผู้นาเพื่อความมั่นคง จานวน 2 รุ่นๆ ละ 20 ชม.
ชม.ละ 600 บาท เป็นเงิน 24,000 บาท

5,524,600 1) กิจกรรม บวร : สานพลังสร้างความมั่นคง ค่าใช้จ่ายในการอบรม ค่าอาหาร
ค่าพาหนะเหมาจ่าย ค่าจัดทาเอกสาร/คู่มอื ค่าสถานที่ ค่าเงินรางวัลการประกวดหมู่บา้ น
จานวน ๒,๓๔๐ บาท

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
(3) ค่าซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์
(4) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม
(8) ค่ารับรองและพิธีการ
(9) เงินสมทบทุนประกันสังคม

งบประมาณ
ปี 2557
ปี 2558
(ถ้ามี)

คาชี้แจง
2) อบรมส่งเสริมเวทีเรียนรู้การจัดการความขัดแย้งฯ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เช่น
ค่าอาหาร ค่าที่พกั ค่าพาหนะเหมาจ่าย ค่าจัดทาเอกสาร ค่าโสตทัศนูปกรณ์
เป้าหมาย 396 คน จานวน 2 รุ่น ๆ 3 วัน 2 คืน เป็นเงิน 1,455,600 บาท
3) อบรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านการข่าวฯ แยกเป็น
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ เช่น ค่าอาหาร ที่พกั ค่าพาหนะ
เหมาจ่ายเป้าหมาย 260 คนจานวน 2 รุ่นๆ ละ 3 วัน 2 คืน เป็นเงิน 948,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเครือข่ายข่าว เช่น ค่าอาหาร ค่าที่พกั ค่าพาหนะเหมาจ่าย
เป็นต้น เป็นเงิน 781,000 บาท

1.1.3 ค่าวัสดุ
(1) วัสดุสานักงาน
(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
(3) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
(4) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
(5) วัสดุคอมพิวเตอร์
(6) วัสดุกอ่ สร้าง
(7) วัสดุงานบ้านงานครัว
๒. งบลงทุน
๓. งบเงินอุดหนุน

751,000
524,300
208,700 - ค่าวัสดุสานักงาน กิจกรรม บวร สานพลังสร้างความมั่นคง 425,500 บาท
- ค่าวัสดุสานักงาน อบรมส่งเสริมเวทีเรียนรู้การจัดการความขัดแย้งฯ 33,600 บาท
- ค่าวัสดุสานักงาน อบรมเพิ่มประสิทธิภาพการข่าวฯ 23,200 บาท
- ค่าวัสดุสานักงาน กิจกรรมเครือข่ายผู้นาเพื่อความมั่นคง 60,000 บาท
- ค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิง กิจกรรมบวร สานพลังสร้างความมั่นคง 205,700 บาท
- ค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิง กิจกรรม เครือข่ายผู้นาเพื่อความมั่นคง 3,000 บาท
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