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งบประมาณปกต-ิเพ่ือทราบ

เอกสาร
หลกัฐาน

รายการเดมิ
งบประมาณ 

(บาท)
รายการทีข่อเปลีย่นแปลง

งบประมาณ 
(บาท)

มต ิก.บ.จ./ก.บ.ก.
เมือ่วนัที่/เดอืน/ปี

ขอโอนเปลี่ยนแปลง......1.......โครงการ (.....2....กิจกรรม) ขอโอนเปลี่ยนแปลงเปน็......1......โครงการ (.....2.....กิจกรรม)

1. โครงการสนับสนุนงานประจ าและงานของดเีมอืงนรา ประจ าป ี2564 12,469,400 1. โครงการสนับสนุนงานประจ าและงานของดเีมอืงนรา ประจ าป ี2564 12,469,400 มติ ก.บ.จ. คร้ังที่ 10/2563

กิจกรรมที ่1 กิจกรรมสนับสนุนการจัดงานประจ าปขีองจังหวัดนราธิวาส 2,194,700 กิจกรรมที ่1 กิจกรรมสนับสนุนการจัดงานประจ าปขีองจังหวัดนราธิวาส 2,194,700 เมื่อวนัที่ 28 ธนัวาคม 2563

หน่วยด าเนินการ : ส านักงานวฒันธรรมจังหวดันราธวิาส หน่วยด าเนินการ : ส านักงานวฒันธรรมจังหวดันราธวิาส

(1.1) การจัดแสดงทางวัฒนธรรม 431,500 (1.1) การจัดแสดงทางวัฒนธรรม 411,500 เหน็ควรสนับสนุน เนื่องจาก

       1. ค่าตอบแทน 369,000        1. ค่าตอบแทน 322,500 ไมเ่หน็ควรสนับสนุน เนื่องจาก

- ค่าตอบแทนวงดนตรีสตริงเยาวชนและอาชีพ 10 วงๆละ 10,000 บาท 100,000 - ค่าตอบแทนวงดนตรีสตริงเยาวชนและอาชีพ 10 วงๆละ 8,000 บาท 80,000

- ค่าตอบแทนการแสดงพืน้บา้น 9 คณะๆ ละ 10,000 บาท 90,000 - ค่าตอบแทนการแสดงพืน้บา้น 8 คณะๆ ละ 10,000 บาท 80,000

- ค่าตอบแทนการแสดงจากสถาบนัการศึกษา จ านวน 28 ชุดๆละ 5,000 บาท 140,000 - ค่าตอบแทนการแสดงจากสถาบนัการศึกษา จ านวน 23 ชุดๆละ 5,000 บาท 115,000 ลดชุดการแสดง เพือ่เพิม่เวลาแสดงใหด้ารา/นักร้อง

- ค่าตอบแทนพธิกีรคืนละ 2 คนๆละ 700 บาท รวม 10 คืน 14,000 - ค่าตอบแทนพธิกีรคืนละ 2 คนๆละ 700 บาท รวม 10 คืน 14,000

- ค่าตอบแทนหางเคร่ือง จ านวน 25 คนๆละ 1,000 บาท 25,000 - ค่าตอบแทนหางเคร่ือง (รอบชิงชนะเลิศ เต้น 8 เพลง) 20,000

 (รอบชิงชนะเลิศ เต้น 16 เพลง) - ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินการประกวดร้องเพลง 3 คนๆละ 4,500 บาท 13,500

       2. ค่าใช้สอย 54,900        2. ค่าใช้สอย 79,250

- ค่าที่พกักรรมการ 3 คน/คน คืนละ 1,000 บาท 3 คน 9,000 - ค่าเงินรางวลัการประกวดร้องเพลง 44,000 เพิม่เงินรางวลัและเพิม่รางวลัขวญัใจมหาชน

- ค่าพาหนะไป-กลับ กรรมการ 2 คร้ัง คนละ 2,000 บาท 6,000 - ค่าโล่รางวลั 3 อันๆละ 1,500 บาท 4,500

- ค่าเช่าคาราโอเกะ 2 คร้ังๆละ 5,000 บาท 10,000 - ค่าพาหนะไป-กลับกรรมการตัดสินประกวดร้องเพลง 3,500

- ค่าอาหารพร้อมน้ าด่ืมประชุมกรรมการเตรียมความพร้อม 10 คนๆละ 85 บาท 850 - ค่าอาหารวา่งและน้ าด่ืมผู้สมัครร้องเพลงรอบคัดเลือกและเจ้าหน้าที่ รวม 50 คนๆ 1,750

- ค่าอาหารวา่งพร้อมน้ าด่ืมประชุมกรรมการเตรียมความพร้อม 10 คนๆละ 50 บาท   ละ 35 บาท

  จ านวน 2 มื้อ 1,000 - ค่าอาหารเย็นพร้อมเคร่ืองด่ืมเจ้าหน้าที่ประจ าเวทีการแสดง 5 คนๆละ 80 บาท 4,000

- ค่าอาหารวา่งและน้ าด่ืมผู้สมัคร (รอบคัดเลือก) 76 คนๆละ 50 บาท 3,800   รวม 10 คืน

- ค่าอาหารพร้อมน้ าด่ืมเจ้าหน้าที่ 5 คนๆละ 85 บาท รวม 10 คืน 4,250 - ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมนักแสดง คืนละ 50 คนๆละ 35 บาท จ านวน 10 คืน 17,500

- ค่าน้ าด่ืมนักแสดง คนละ 20 บาท 100 คน/คืน  จ านวน 10 คืน 20,000 - ค่าอาหารเย็นพร้อมเคร่ืองด่ืมเจ้าหน้าที่ประจ าเวทีการประกวดร้องเพลง 2 คร้ัง 4,000

       3. ค่าวสัดุ 7,600   รวม 50 คนๆละ 80 บาท

       3. ค่าวสัดุ 9,750

แบบฟอรม์การโอนเปลีย่นแปลงโครงการ/งบประมาณ

แผนปฏบิตัริาชการประจ าปขีองจงัหวดั/กลุม่จงัหวดั ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.  2564
ชือ่สว่นราชการ......…ส านักงานวฒันธรรมจงัหวดันราธวิาส..........

กรณีรายงาน อ.ก.บ.ภ. เพ่ือทราบ (งบประมาณปกต)ิ

เลขที่หนังสือ 

จังหวดันราธวิาส 

ด่วนที่สุด

ที่ นธ 0017.2/ว 

6506 ลงวนัที่ 30

 ธนัวาคม 2563
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งบประมาณ 
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(1.3) กิจกรรมขบวนรถไฟสืบสานต านานมะนารอ 150,000 (1.3) กิจกรรมขบวนรถไฟสืบสานต านานมะนารอ 170,000

       1. ค่าตอบแทน 90,000        1. ค่าตอบแทน 90,000

- ค่าตอบแทนวทิยากร (ผู้ส่ือความหมาย) จ านวน 10 คนๆละ 3 ชั่วโมงๆละ 90,000 - ค่าตอบแทนผู้ส่ือความหมาย จ านวน 10 คนๆละ 10 วนัๆละ 900 บาท 90,000

  300 บาท จ านวน 10 วนั

       2. ค่าใช้สอย 55,000        2. ค่าใช้สอย 75,000

- จ้างเหมาตกแต่งสถานีรถไฟจ าลองและรถไฟลาก 55,000 - จ้างเหมาตกแต่งสถานีรถไฟจ าลองและรถไฟลาก 75,000

       3. ค่าวสัดุ 5,000        3. ค่าวสัดุ 5,000

- ค่าวสัดุ/อุปกรณ์ เปน็เงิน 5,000 - ค่าวสัดุ/อุปกรณ์ เปน็เงิน 5,000

ประเด็นการพฒันาที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน

 และการค้าชายแดน

ประเด็นการพฒันาที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน

 และการค้าชายแดน

เหตุผลที่เปล่ียนแปลง/ยกเลิกโครงการ ความจ าเปน็ที่ต้องท าโครงการใหม่

เนื่องจากรายการเดิมเปน็ประมาณการของป ี2559 จึงขอเปล่ียนแปลงรายละเอียด

เพือ่ใหส้อดคล้องกับการจัดกิจกรรมในในป ี2564

รวมงบประมาณ 581,500 581,500

หมายเหตุ : ขอความอนุเคราะหจ์ังหวดั/กลุ่มจังหวดัจัดส่งเอกสารมายัง สนจ.นธ ..........……อาภสัสร………………

รวมทั้งส่งไฟล์ในรูปแบบ Excel โดยใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK  มายัง 0017.2nt@gmail.com ( นางสาวอาภสัสร ศรีใส )

ต าแหน่ง.....นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ....

ผู้รายงานขอ้มลู

 เบอรต์ดิตอ่......08 9924 5320.......
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