แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 โครงการ)
หน่วย : บาท
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานัก
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด งบประมาณ)
ขอนแก่น
แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
กิจกรรมย่อย (โครงการ) : โครงการศูนย์กลาง
ประชุมนานาชาติและ
การท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์
กลุ่มจังหวัด
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
(๑) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

งบประมาณ
ปี 2557
ปี 2558
(ถ้ามี)
18,146,000

คาชี้แจง

9,667,000

72,000 (1)อบรมพัฒนาบุคคลากรให้บริการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
36,000 ค่าตอบแทนวิทยากร 60 ชม.ๆละ 600 บาท รวมเป็นเงิน 36,000 บาท
(2)พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
36,000 ค่าตอบแทนวิทยากร 60 ชม.ๆละ 600 บาท รวมเป็นเงิน 36,000 บาท
9,595,000
2,585,000 (1) อบรมพัฒนาบุคคลากรให้บริการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
-(AEC)
ค่าที่พ15,500,000
ัก จานวน 200 ห้บาท
องๆละ 1,200 บาท จานวน 3 คืน รวมเป็นเงิน
-720,000
ค่าเช่ารถบับาท
ส 8 คันๆละ 25,000 บาท/วัน จานวน 4 วัน รวมเป็นเงิน
-800,000
ค่าน้ามันเชืบาท
้อเพลิง รวมเป็นเงิน 30,000 บาท
(2)พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 900,000 บาท
-ค่าที่พัก จานวน 150 ห้องๆละ 1,200 บาท จานวน 3 คืน รวมเป็นเงิน
540,000 บาท
-ค่าเช่ารถบัส จานวน 6 คันๆละ 20,000บาท /วัน จานวน 4 วัน รวมเป็นเงิน
480,000 บาท
-ค่าน้ามันเชื้อเพลิงในการติดต่อประสานงาน รวมเป็นเงิน 15,000 บาท
1,264,000 (1)อบรมพัฒนาบุคคลากรให้บริการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
- อาหารว่าง จานวน 8 มื้อๆละ 50 บาท จานวน 400 คน รวมเป็นเงิน
160,000 บาท

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานัก
งบประมาณ)

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
(๑) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

งบประมาณ
ปี 2557
ปี 2558
(ถ้ามี)

คาชี้แจง

- อาหาร 8 มื้อๆละ 300 บาท จานวน 400 คน รวมเป็นเงิน 960,000 บาท
- จัดทาคู่มือประกอบการอบรม จานวน 400 ชุดๆละ 800 บาท รวมเป็นเงิน
120,000 บาท
- ค่าตอบแทนสถานที่ศึกษาดูงาน 16 แห่งๆละ 1,500 บาท รวมเป็นเงิน
24,000
บาท
900,000 (2)พั
ฒนาบุ
คลากรด้านการท่องเที่ยว
-ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จานวน 8 มื้อๆละ 50 บาท จานวน 300 คน
รวมเป็นเงิน 120,000 บาท
-ค่าอาหาร จานวน 8 มื้อๆละ 300 บาท จานวน 300 คน รวมเป็นเงิน
720,000 บาท
-ค่าเอกสารประกอบการอบรม จานวน 300 ชุดๆละ 150 บาท รวมเป็นเงิน
45,000 บาท
-ค่าตอบแทนสถานที่เข้าศึกษาดูงาน จานวน 10 แห่งๆละ 1,500 บาท
รวมเป็นเงิน 15,000 บาท

4,846,000 (1)จัดกิจกรรม Road Show ในประเทศไทย
- ค่าเช่าบูทและเช่าพื้นที่จัดกิจกรรม จานวน 2 ครั้งๆละ 150,000 บาท
รวมเป็นเงิน 300,000 บาท
- ค่าวัสดุตกแต่ง จานวน 2 ครั้งๆละ 300,000 บาท รวมเป็นเงิน 600,000
บาท
- ค่าตอบแทน จานวน 2 ครั้งๆละ 50,000 บาท รวมเป็นเงิน 100,000 บาท
- ค่าจ้างทาของที่ระลึก จานวน 1,000 ชิ้นๆละ 200 บาท รวมเป็นเงิน
200,000
บาทFam Trip (MET : Media Education Trip) จานวน 3 วัน
(2)จัดกิจกรรม
2 ครั้ง
ครั้งละดกิ273,000
รวมเป็คนืนเงิถิน่น 546,000 บาท
(3)จั
จกรรมไดโนเสาร์
3,100,000 จานวน 1 ครั้ง 5 วัน รวมเป็นเงิน 3,100,000 บาท
3,479,000
3,300,000 DVD Thai/Eng แนะนาแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่น จานวน 10,000
แผ่น
แผ่นละ Book
100 Thai/Eng
บาท รวมจานวน
100,000
บาทเล่มๆละ 200 บาท รวม
Guide
10,000
2,000,000 บาท

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานัก
งบประมาณ)
(2) ค่าวัสดุสานักงาน
(3) ค่าวัสดุหนังสือ วารสารและตารา

4. งบรายจ่ายอื่น
4.1 จ้างที่ปรึกษาจัด Road Show ในต่างประเทศ

งบประมาณ
ปี 2557
ปี 2558
(ถ้ามี)

คาชี้แจง

สื่อภาษาต่างประเทศในระบบออนไลน์ จานวน 1 ระบบ รวม 300,000 บาท
144,000 (1)อบรมพัฒนาบุคคลากรให้บริการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
35,000 (1)อบรมพัฒนาบุคคลากรให้บริการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
- ค่าประกาศนียบัตร จานวน 100 ใบๆละ 50 บาท รวม 35,000 บาท
(2)พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
5,000,000
5,000,000 จัดกิจกรรม Road Show ในประเทศคู่มิตร จานวน 5 ครั้งๆละ 1,000,000
บาท

