
เอกสารแนบ 9

งบประมาณปกต-ิเพ่ือทราบ

เอกสารหลักฐาน รายการเดิม
งบประมาณ 

(บาท)
รายการที่ขอเปลี่ยนแปลง

งบประมาณ 

(บาท)

มติ ก.บ.จ./ก.บ.ก.

เมื่อวันที่/เดือน/ปี

1. โครงการเสริมสร้างศักยภาพการขบัเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

นราธิวาส : มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยนื เชื่อมโยงประชาคมอาเซียน

228,800 1. โครงการเสริมสร้างศักยภาพการขบัเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

นราธิวาส : มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยนื เชื่อมโยงประชาคมอาเซียน

228,800 มติ ก.บ.จ. คร้ังที่ 10/2563

เมื่อวนัที่ 28 ธนัวาคม 2563

กจิกรรมหลัก อบรมสัมมนาการลงทนุภายใต้เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษนราธวิาส

หนว่ยด าเนนิการ ส านกังานจงัหวดันราธวิาส

กจิกรรมหลัก อบรมสัมมนาการลงทนุภายใต้เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษนราธวิาส

หนว่ยด าเนนิการ ส านกังานจงัหวดันราธวิาส

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก

ประเด็นการพฒันาที่1 เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกจิ และการกระจาย

รายได้

ประเด็นการพฒันาที่1 เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกจิ และการกระจาย

รายได้

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก

1.งบด าเนินงาน 228,800 1.งบด าเนินงาน 228,800

ค่าตอบแทน 18,000 ค่าตอบแทน 18,000

     - ค่าตอบแทนวทิยากร จ านวน 5 คนๆ ละ 3 ชั่วโมงๆ ละ 1,200 บาท              18,000      - ค่าตอบแทนวทิยากร จ านวน 5 คนๆ ละ 3 ชั่วโมงๆ ละ 1,200 บาท              18,000

ค่าใชส้อย 200,800 ค่าใชส้อย 200,800

     - ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมส าหรับผู้เข้าร่วมอบรม เจา้หนา้ที่และวทิยากร 

จ านวน 110 คนๆ ละ 4 มื้อๆ ละ 50 บาท

             22,000      - ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมส าหรับผู้เข้าร่วมอบรม เจา้หนา้ที่และวทิยากร 

จ านวน 110 คนๆ ละ 4 มื้อๆ ละ 50 บาท

             22,000

     - ค่าอาหารกลางวนัส าหรับผู้เข้าร่วมอบรม เจา้หนา้ที่และวทิยากร  จ านวน 

110 คน ๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 250 บาท

             55,000      - ค่าอาหารกลางวนัส าหรับผู้เข้าร่วมอบรม เจา้หนา้ที่และวทิยากร  จ านวน 

110 คน ๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 250 บาท

             55,000

     - ค่าอาหารเยน็ส าหรับผู้เข้าร่วมอบรม เจา้หนา้ที่และวทิยากร  จ านวน 110

 คน ๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 250 บาท

             27,500      - ค่าอาหารเยน็ส าหรับผู้เข้าร่วมอบรม เจา้หนา้ที่และวทิยากร  จ านวน 110

 คน ๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 250 บาท

             27,500

     - ค่าพาหนะ ไป-กลับ (ส าหรับวทิยากร) จ านวน 4 คนๆ ละ 5,000 บาท              20,000      - ค่าพาหนะ ไป-กลับ (ส าหรับวทิยากร) จ านวน 4 คนๆ ละ 5,000 บาท              20,000

     - ค่าเช่าสถานที่ฝึกอบรม จ านวน 2 วนัๆ ละ 5,000 บาท              10,000      - ค่าเช่าสถานที่ฝึกอบรม จ านวน 2 วนัๆ ละ 3,500 บาท                7,000

     - ค่าที่พกัส าหรับผู้เข้าร่วมอบรมและวทิยากร จ านวน 51 หอ้งๆ ละ 

1,300 บาท

             66,300      - ค่าที่พกัส าหรับผู้เข้าร่วมอบรมและวทิยากร จ านวน 45 หอ้งๆ ละ 

1,300 บาท

             58,500

     - ค่าถ่ายเอกสารส าหรับผู้เข้าร่วมอบรม จ านวน 100 คนๆ ละ 108 บาท              10,800

เลขที่หนังสือ 

จงัหวดันราธวิาส 

ด่วนที่สุด

ที่ นธ 0017.2/ว 

6506 ลงวนัที่ 30 

ธนัวาคม 2563

แบบฟอร์มการโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ/งบประมาณ

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564
ชื่อส่วนราชการ ส านักงานจังหวัดนราธิวาส

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

1



ค่าวัสดุ 10,000 ค่าวัสดุ 10,000

     - ค่าวสัดุส านกังาน              10,000      - ค่าวสัดุส านกังาน              10,000

เหตุผลที่เปล่ียนแปลง/ยกเลิกโครงการ

เพื่อใหเ้กดิประสิทธภิาพมากยิ่งขึ้น เนื่องจากการจดัอบรมจ าเปน็ต้องมีเอกสาร

ประกอบ จงึขอเพิ่มรายการค่าถ่ายเอกสารส าหรับผู้เข้าร่วมอบรม โดยการปรับ

ลดค่าที่พกัและค่าเช่าสถานที่ฝึกอบรม

รวมงบประมาณ 228,800 228,800

2



3


