
เอกสารแนบ 8 

งบประมาณปกติ-เพ่ือพิจารณา

เอกสารหลกัฐาน รายการเดมิ
งบประมาณ 

(บาท)
รายการที่ขอเปลี่ยนแปลง

งบประมาณ 

(บาท)

ควรสนับสนุน 

(บาท)

ไม่ควรสนับสนุน 

(บาท)

ความเห็น

ฝ่ายเลขานุการ 

อ.ก.บ.ภ.

ขอโอนเปลีย่นแปลง 1 โครงการ (1 กิจกรรม)        810,800 ขอโอนเปลีย่นแปลง 1 โครงการ (1 กิจกรรม)            810,800

1. โครงการพัฒนาและขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

จังหวัดนราธวิาส

4,580,300 1. โครงการพัฒนาและขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

จังหวัดนราธวิาส

        4,580,300 มติ ก.บ.จ. คร้ังที่ 10/2563

เมือ่วนัที่ 28 ธนัวาคม 2563

กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนกลุม่ศิลปาชีพการผลิต ผลิตภัณฑ์

ศิลปาชีพในพ้ืนที่จังหวัดนราธวิาส

1,077,800 กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนกลุม่ศิลปาชีพการผลิต ผลิตภัณฑ์

ศิลปาชีพในพ้ืนที่จังหวัดนราธวิาส

        1,077,800

กิจกรรมย่อยที่ 1.1 สืบสาน สานต่อ ต่อยอด ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพจงัหวดั

นราธวิาส สู่เศรษฐกิจฐานรากมัน่คง ชุมชนพึ่งตนเองได้

หน่วยด าเนินการ ส านักงานพัฒนาชุมชนจงัหวดันราธวิาส

810,800 กิจกรรมย่อยที่ 1.1 สืบสาน สานต่อ ต่อยอด ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพจงัหวดั

นราธวิาส สู่เศรษฐกิจฐานรากมัน่คง ชุมชนพึ่งตนเองได้

หน่วยด าเนินการ ส านักงานพัฒนาชุมชนจงัหวดันราธวิาส

            810,800 เห็นควรสนับสนุน เนือ่งจาก

(1) การประชุมเชิงปฏิบตัิการการจัดท าแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ

จังหวัดนราธวิาส

            64,000 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนือ่งจาก

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทน

1. ค่าตอบแทนวทิยากร จ านวน 3 กิจกรรมๆ ละ 20 วนัๆ ละ 6 ชัว่โมงๆ ละ

 600 บาท

216,000 1. ค่าสมนาคุณวทิยากรกลุ่ม (ราชการ) จ านวน 2 คนๆ ละ 6 ชัว่โมงๆ ละ 

600 บาท

               7,200

ค่าใช้สอย ค่าใช้สอย

2. ค่าอาหารกลางวนัผู้อบรม จ านวน 1,200 คนๆ ละ 2 มือ้ๆ ละ 75 บาท 180,000 2. ค่าอาหารกลางวนัผู้เข้ารับการอบรม (สถานที่เอกชน) จ านวน 60 คนๆ ละ

 1 มือ้ๆ ละ 250 บาท

             15,000

3. ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมผู้อบรม รวม 3 คร้ังๆ ละ 20 วนัๆ ละ 40 คนๆ

 ละ 2 มือ้ๆ ละ 35 บาท

168,000 3. ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมผู้เข้ารับการอบรม (สถานที่เอกชน) จ านวน 60

 คนๆ ละ 2 มือ้ๆ ละ 50 บาท

               6,000

ค่าวัสดุ 4. ค่าอาหารกลางวนัเจา้หน้าที๋โครงการ (สถานที่เอกชน) จ านวน 5 คนๆ ละ

 1 มือ้ๆ ละ 250 บาท

               1,250

4. ค่าวสัดุอุปกรณ์สาธติส าหรับการฝึกอบรม จ านวน 3 กิจกรรมๆ ละ 200 

คนๆ ละ 278 บาท

166,800 5. ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมเจา้หน้าที่โครงการ (สถานที่เอกชน) จ านวน 5

 คนๆ ละ 2 มือ้ๆ ละ 50 บาท

                 500

แบบฟอร์มการโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ/งบประมาณ

กรณีที่ตอ้งไดร้ับความเห็นชอบจาก อ.ก.บ.ภ. ที่ก ากับดแูลภาค (งบประมาณปกติ)
แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีของจงัหวดั/กลุ่มจงัหวดั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ชื่อสว่นราชการ   จงัหวดันราธวิาส  (ส านักงานพัฒนาชุมชนจงัหวดันราธวิาส)

เลขที่หนังสือ 

จงัหวดันราธวิาส 

ด่วนที่สุด

ที่ นธ 0017.2/ว 

6506 ลงวนัที่ 30 

ธนัวาคม 2563

งบปกติ-เพื่อพิจารณา 1



เอกสารหลกัฐาน รายการเดมิ
งบประมาณ 

(บาท)
รายการที่ขอเปลี่ยนแปลง

งบประมาณ 

(บาท)

ควรสนับสนุน 

(บาท)

ไม่ควรสนับสนุน 

(บาท)

ความเห็น

ฝ่ายเลขานุการ 

อ.ก.บ.ภ.

5. ค่าวสัดุส านักงานส าหรับผู้เข้าร่วมอบรม จ านวน 1 กิจกรรมๆ ละ 400 

คนๆ ละ 100 บาท

40,000 6. ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมโครงการเหมาจา่ยไป-กลับ (เฉล่ียจา่ยตามระยะทาง) 

จ านวน 60 คน เฉล่ียคนละ 300 บาท

             18,000

6. ค่าวสัดุส านักงานส าหรับผู้ร่วมอบรมจ านวน 2 กิจกรรมๆ ละ 200 คนๆ 

ละ 100 บาท

40,000 7. ค่าเช่าใช้ห้องประชุม จ านวน 1 วนัๆ ละ 3,000 บาท                3,000

8. ค่าจา้งท าป้ายไวนิลโครงการ จ านวน 1 ผืน เป็นเงิน 1,000 บาท                1,000

9. ค่าจา้งท าเอกสารการฝึกอบรม จ านวน 60 เล่มๆ ละ 80 บาท                4,800

ค่าวัสดุ

10. ค่าวสัดุส านักงานสนับสุนนการฝึกอบรม เป็นเงิน 7,250 บาท                7,250

(2) ฝึกอบรมเพ่ิมทักษะการทอผ้าและลวดลายผ้าทอจังหวัดนราธวิาส 

(จ านวน 5 รุ่นๆ ละ 12 วัน)

           490,800

ค่าตอบแทน

1. ค่าสมนาคุณวทิยากรกลุ่ม (ราชการ) จ านวน 5 รุ่นๆ ละ 12 วนัๆ ละ 6 

ชัว่โมงๆ ละ 600 บาท

            216,000

ค่าใช้สอย

2. ค่าอาหารกลางวนัผู้เข้ารับการฝึกอบรม (สถานที่ระดับหมูบ่้าน) จ านวน 5 

รุ่น เฉล่ียรุ่นละ 16 คนๆ ละ 12 วนัๆ ละ 1 มือ้ๆ ละ 80 บาท

             76,800

3. ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมผู้เข้ารับการฝึกอบรม (สถานที่ระดับหมูบ่้าน) 

จ านวน 5 รุ่น เฉล่ียรุ่นละ 16 คนๆ ละ 12 วนัๆ ละ 2 มือ้ๆ ละ 25 บาท

             48,000

4. ค่าจา้งท าป้ายไวนิล จ านวน 2 ผืนๆ ละ 1,000 บาท                2,000

ค่าวัสดุ

ค่าวสัดุสาธติการฝึกอบรม จ านวน 5 รุ่น เฉล่ียรุ่นละ 29,600 บาท             148,000

(3) ฝึกอบรมพัฒนาและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์กระจูดจังหวัด

นราธวิาส (จ านวน 5 รุ่นๆ ละ 3 วัน)

           166,200

ค่าตอบแทน

1. ค่าสมนาคุณวทิยากรกลุ่ม (ราชการ) จ านวน 5 รุ่นๆ ละ 3 วนัๆ ละ 6 

ชัว่โมงๆ ละ 600 บาท

             54,000
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เอกสารหลกัฐาน รายการเดมิ
งบประมาณ 

(บาท)
รายการที่ขอเปลี่ยนแปลง

งบประมาณ 

(บาท)

ควรสนับสนุน 

(บาท)

ไม่ควรสนับสนุน 

(บาท)

ความเห็น

ฝ่ายเลขานุการ 

อ.ก.บ.ภ.

ค่าใช้สอย

2. ค่าอาหารกลางวนัผู้เข้ารับการฝึกอบรม (สถานที่ระดับหมูบ่้าน) จ านวน 5 

รุ่น เฉล่ียรุ่นละ 16 คนๆ ละ 3 วนัๆ ละ 1 มือ้ๆ ละ 80 บาท

             19,200

3. ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมผู้เข้ารับการฝึกอบรม (สถานที่ระดับหมูบ่้าน) 

จ านวน 5 รุ่น เฉล่ียรุ่นละ 16 คนๆ ละ 3 วนัๆ ละ 2 มือ้ๆ ละ 25 บาท

             12,000

4. ค่าจา้งท าป้ายไวนิล จ านวน 1 ผืนๆ ละ 1,000 บาท                1,000

ค่าวัสดุ

ค่าวสัดุสาธติการฝึกอบรม จ านวน 5 รุ่น เฉล่ียรุ่นละ 16,000 บาท              80,000

(4) ฝึกอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าทอนราธวิาส             89,800

ค่าตอบแทน

1. ค่าสมนาคุณวทิยากร (ราชการ) จ านวน 12 วนัๆ ละ 6 ชัว่โมงๆ ละ 600 

บาท

             43,200

ค่าใช้สอย

2. ค่าอาหารกลางวนัผู้เข้ารับการฝึกอบรม (สถานที่ระดับหมูบ่้าน) จ านวน 

10 คนๆ ละ12 วนัๆ ละ 1 มือ้ๆ ละ 80 บาท

               9,600

3. ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมผู้เข้ารับการฝึกอบรม (สถานที่ระดับหมูบ่้าน) 

จ านวน 10 คนๆ ละ12 วนัๆ ละ 2 มือ้ๆ ละ 25 บาท

               6,000

4. ค่าจา้งท าป้ายไวนิล จ านวน 1 ผืนๆ ละ 1,000 บาท                1,000

ค่าวัสดุ

5. ค่าวสัดุสาธติการฝึกอบรม จ านวน 30,000 บาท              30,000
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เอกสารหลกัฐาน รายการเดมิ
งบประมาณ 

(บาท)
รายการที่ขอเปลี่ยนแปลง

งบประมาณ 

(บาท)

ควรสนับสนุน 

(บาท)

ไม่ควรสนับสนุน 

(บาท)

ความเห็น

ฝ่ายเลขานุการ 

อ.ก.บ.ภ.

ประเด็นการพัฒนาที่ 2  ลดความเหล่ือมล้ า พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพ

ชีวติของประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ประเด็นการพัฒนาที่ 2  ลดความเหล่ือมล้ า พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพ

ชีวติของประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เหตุผลที่เปล่ียนแปลง/ยกเลิกโครงการ

1. กระบวนการด าเนินงานเดิมไม่สอดคล้องกับการด าเนินงานในปัจจบุัน 

เนือ่งจากมีการรวมกลุ่มคนเป็นจ านวนมาก ไม่สามารถวางมาตรการป้องกัน

การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ได้อย่างมี

ประสิทธภิาพ

2. มีการปรับเปล่ียนการประชุมในระดับจงัหวดัโดยลดจ านวนกลุ่มเป้าหมาย

ให้คงเหลือเฉพาะแกนน ากลุ่มเท่านัน้

3. มีการปรับเปล่ียนเป็นการด าเนินกิจกรรมหลายรุ่น โดยลดจ านวนผู้เข้าร่วม

โครงการและด าเนินการในระดับพื้นที่แทน

ความจ าเป็นที่ต้องท าโครงการใหม่

1. ปรับปรุงรูปแบบกิจกรรมใหม่ โดยลดจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้

สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา 

9COVID-19) 

2. มุง่เน้นการฝึกทักษะในกระบวนการผลิตสินค้า OTOP จากภูมิปัญญา

ศิลปาชีพ ซ่ึงจ าเป็นต้องฝึกสอนในลักษณะเข้มข้น แบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆ และใช้

ระยะเวลาในการฝึกสอนค่อนข้างนาน (12 วนั ต่อรุ่น) โดยใช้พื้นที่ของกลุ่ม 

OTOP ศิลปาชีพในการด าเนินการ

3. เพิ่มเติมกิจกรรมการต่อยอดผลิตภัณฑ์ผ้าทอนราธวิาสด้วยการแปรรูปเป็น

ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ซ่ึงจะเป็นสินค้าทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคและเป็นการสร้าง

รายได้เพิ่มให้กับผู้ประกอบการด้วย ทั้งนีส้ามารถใช้ครุภัณฑ์ (จกัรเย็บผ้า) ซ่ึง

เป็นทรัพย์สินของหน่วยงานในการสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมได้

รวมงบประมาณ 810,800.00 รวมงบประมาณ 810,800.00
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งบประมาณปกต-ิเพ่ือทราบ

เอกสารหลักฐาน รายการเดมิ
งบประมาณ 

(บาท)
รายการที่ขอเปลี่ยนแปลง

งบประมาณ 

(บาท)

มต ิก.บ.จ./ก.บ.ก.

เมื่อวันที/่เดอืน/ปี

ขอโอนเปลี่ยนแปลง 1 โครงการ (1 กิจกรรม)          240,000 ขอโอนเปลี่ยนแปลง 1 โครงการ (1 กิจกรรม)          240,000

1. โครงการพัฒนาและขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

จังหวัดนราธิวาส

4,580,300 1. โครงการพัฒนาและขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

จังหวัดนราธิวาส

      4,580,300 มติ ก.บ.จ. คร้ังที่ 10/2563

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563
1) การจัดพธิีเฉลิมพระเกียรติฯ และกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ

หน่วยด าเนินการ ส านักงานจังหวัดนราธิวาส
664,500 1) การจัดพธิีเฉลิมพระเกียรติฯ และกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ

หน่วยด าเนินการ ส านักงานจังหวัดนราธิวาส
664500 เห็นควรสนับสนุน เนือ่งจาก

ประเด็นการพฒันาที่ 2  ลดความเหล่ือมล้ า พฒันาและเสริมสร้างคุณภาพ

ชีวิตของประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง

ประเด็นการพฒันาที่ 2  ลดความเหล่ือมล้ า พฒันาและเสริมสร้างคุณภาพ

ชีวิตของประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนือ่งจาก

1.งบด าเนินงาน 664,500 1.งบด าเนินงาน 664,500

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทน

ค่าใชส้อย 664,500 ค่าใชส้อย 664,500

* ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรสการ จ านวน 2 คร้ัง ๆ ละ 150,000 บาท          300,000 * ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ จ านวน 2 คร้ัง ๆ ละ 150,000 บาท           300,000

* ค่าจ้างเหมาประดับตกแต่งสถานที่ในการจัดพธิีเฉลิมพระเกียรติ 12 

คร้ัง ๆ ละ 30,000 บาท

         360,000 * ค่าจ้างประดับตกแต่งสถานที่ในการจัดพธิีเฉลิมพระเกียรติ 4 คร้ัง ๆ ละ 

30,000 บาท

          120,000

* ค่าใชจ้่ายในการจัดจัดพิธีเฉลิมพระเกียรต ิ8 ครั้ง ประกอบดว้ย          240,000

1. พิธีถวายพานพุ่มถวายราชสักการะเน่ืองในวันที่ระลึกพระบาทสมเดจ็

พระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า

รัชกาลที่ 3 (31 มีนาคม ของทุกป)ี

            7,000

พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ             7,000

ค่าใชส้อย             7,000

1) ค่าจ้างจัดพานดอกไม้สดตกแต่งโต๊ะหมู่บูชาหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ 

รัชกาลที่ 3 จ านวน 7 พาน

             2,500

แบบฟอร์มการโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ/งบประมาณ

กรณรีายงาน อ.ก.บ.ภ. เพ่ือทราบ (งบประมาณปกต)ิ
แผนปฏบิตัริาชการประจ าปขีองจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.  2564

ชื่อส่วนราชการ ส านักงานจังหวัดนราธิวาส

เลขทีห่นังสือ 

จงัหวัดนราธิวาส 

ด่วนทีสุ่ด

ที ่นธ 0017.2/ว 

6506 ลงวันที ่30 

ธันวาคม 2563

5



เอกสารหลักฐาน รายการเดมิ
งบประมาณ 

(บาท)
รายการที่ขอเปลี่ยนแปลง

งบประมาณ 

(บาท)

มต ิก.บ.จ./ก.บ.ก.

เมื่อวันที/่เดอืน/ปี

2) ค่าจ้างจัดพานพุ่มดอกไม้สดส าหรับประธานในพธิี 1 พาน (ใหญ)่              2,000

3) ค่าจ้างจัดดอกไม้สดตกแต่งบนแท่นกล่าวประธาน                500

4) ค่าจ้างจัดท าป้ายไวนิลในพธิีวางพวงมาลาและถวายบังคม ขนาด 1.22 x

 2.44 เมตร จ านวน 2 ป้าย 

             2,000

2. พิธีวันขา้ราชการพลเรือน ประจ าป ี2564 (1 เมษายน ของทุกป)ี             2,500

ค่าใชส้อย             2,500

1) ค่าจ้างจัดท าป้ายไวนิลในพธิีตักบาตร ขนาด 1.22 x 2.44  เมตร 

จ านวน 2 ป้าย

             2,500

3. พิธีวันพระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่

ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ (6 เมษายน ของทุกป)ี

           37,200

ค่าใชส้อย            37,200

1) ค่าจ้างจัดพานดอกไม้สดตกแต่งโต๊ะหมู่บูชาหน้าพระรัตนตรัย 

จ านวน 5 พาน

             1,800

2) ค่าจ้างจัดพานดอกไม้สดตกแต่งโต๊ะหมู่บูชาหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ 

รัชกาลที่ 1 จ านวน 7 พาน

             2,500

3) ค่าผ้าไตรจีวร จ านวน 10 ไตรๆ ละ 1,300 บาท            13,000

4) ค่าชุดไทยธรรม จ านวน 10 ชุดๆ ละ 490 บาท              4,900

5) ค่าจตุปัจจัยถวายพระสงฆ์ 10 รูป  ประธานสงฆ์ 1 รูป 1,000 บาท 

พระสงฆ์ร่วมพธิี จ านวน 9 รูปๆ ละ 500 บาท  

             5,500

6) ค่าจ้างจัดท าป้ายไวนิลในพธิีวางพวงมาลาและถวายบังคม ขนาด 1.22 x

 2.44 เมตร จ านวน 2 ป้าย 

             2,000

7) ค่าจ้างจัดพานพุ่มดอกไม้สดส าหรับประธานในพธิี 1 พาน (ใหญ)่              2,000

8) ค่าจ้างจัดดอกไม้สดตกแต่งบนแท่นกล่าวประธาน                500

9) ค่าจ้างจัดสถานที่              5,000
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เอกสารหลักฐาน รายการเดมิ
งบประมาณ 

(บาท)
รายการที่ขอเปลี่ยนแปลง

งบประมาณ 

(บาท)

มต ิก.บ.จ./ก.บ.ก.

เมื่อวันที/่เดอืน/ปี

4. พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคต

สมเดจ็พระนเรศวรมหาราช (25 เมษายน ของทุกป)ี

            6,800

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ             6,800

ค่าใชส้อย             6,800

1) ค่าจ้างจัดพานดอกไม้สดตกแต่งโต๊ะหมู่บูชาหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ 

จ านวน 7 พาน

             2,500

2) ค่าจ้างจัดพวงมาลาถวายราชสักการะส าหรับประธานในพธิี 1 พวง              2,000

3) ค่าจ้างจัดดอกไม้สดตกแต่งบนแท่นกล่าวประธาน                500

4) ค่าจ้างจัดท าป้ายไวนิลในพธิีวางพวงมาลาและถวายบังคม ขนาด 1.22 x

 2.44 เมตร จ านวน 2 ป้าย  

             1,800

ค่าวัสดสุ านักงาน             3,000

5. พิธีฉตัรมงคล รัชกาลที่ 10 ( พฤษภาคม ของทุกป)ี            40,300

ค่าใชส้อย            40,300

1) ค่าจ้างจัดพานดอกไม้สดตกแต่งโต๊ะหมู่บูชาหน้าพระรัตนตรัย 

จ านวน 5 พาน

             1,800

2) ค่าจ้างจัดพานดอกไม้สดตกแต่งโต๊ะหมู่บูชาหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ 

รัชกาลที่ 10 จ านวน 5 พาน

             1,800

3) ค่าจ้างจัดพานดอกไม้ประดิษฐ์ตกแต่งโต๊ะหมูบ่ชูาหนา้พระบรมฉายาลักษณ์

รัชกาลที่ 10 จ านวน 5 พาน 
             2,000

4) ค่าจ้างจัดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ                800

5) ค่าผ้าไตรจีวร จ านวน 10 ไตรๆ ละ 1,300 บาท            13,000

6) ค่าชุดไทยธรรม จ านวน 10 ชุดๆ ละ 490 บาท              4,900

7) ค่าจตุปัจจัยถวายพระสงฆ์ 10 รูป  ประธานสงฆ์ 1 รูป 1,000 บาท 

พระสงฆ์ร่วมพธิี จ านวน 9 รูปๆ ละ 500 บาท  

             5,500

8) ค่าจ้างจัดท าป้ายไวนิลในพธิีวางพวงมาลาและถวายบังคม ขนาด 1.22 x

 2.44 เมตร จ านวน 2 ป้าย 

             2,000

9) ค่าจ้างจัดพานพุ่มดอกไม้สดส าหรับประธานในพธิี 1 พาน (ใหญ)่              3,000

10) ค่าจ้างจัดดอกไม้สดตกแต่งบนแท่นกล่าวประธาน                500

11) ค่าจ้างจัดสถานที่              5,000
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เอกสารหลักฐาน รายการเดมิ
งบประมาณ 

(บาท)
รายการที่ขอเปลี่ยนแปลง

งบประมาณ 

(บาท)

มต ิก.บ.จ./ก.บ.ก.

เมื่อวันที/่เดอืน/ปี

6. กิจกรรมเน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระ

บรมราชนีิ (3 มิถุนายน ของทุกป)ี

           48,600

6.1 กิจกรรมเน่ืองในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ บริเวณ

ศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมตลอดเดอืนม.ิย.

            3,200

ค่าใชส้อย             3,200

1) ค่าจัดท าไวนิลพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 

ขนาด 1.30 x 2.50 เมตร พร้อมติดต้ัง (ประตูศาลากลางจังหวัด)

             2,000

2) ค่าจ้างจัดพานดอกไม้ประดิษฐ์ตกแต่งโต๊ะหมูบ่ชูาหนา้พระบรมฉายาลักษณ์ 

จ านวน 4 ชุด
             1,200

6.2 พิธีท าบญุตกับาตรถวายพระพรชยัมงคลสมเดจ็พระนางฯ พระบรม

ราชนีิ เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

           31,300

ค่าใชส้อย            31,300

1) ค่าจ้างจัดพานดอกไม้สดตกแต่งโต๊ะหมู่บูชาหน้าพระรัตนตรัย 

 จ านวน 5 พาน

             1,800

2) ค่าจ้างจัดพานดอกไม้สดตกแต่งโต๊ะหมู่บูชาหน้าพระฉายาลักษณ์     

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  จ านวน 5 พาน

             1,800

3) ค่าจ้างจัดท ากรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ                800

4) ค่าผ้าไตรจีวร จ านวน 10 ไตรๆ ละ 1,300 บาท            13,000

5) ค่าชุดไทยธรรม จ านวน 10 ชุดๆ ละ 490 บาท              4,900

6) ค่าจตุปัจจัยถวายพระสงฆ์ 10 รูป  ประธานสงฆ์ 1 รูป 1,000 บาท 

พระสงฆ์ร่วมพธิี จ านวน 9 รูปๆ ละ 500 บาท

             5,500

7) ค่าจ้างจัดท าป้ายไวนิลในพธิีตักบาตร ขนาด 2.50 x 5.50 เมตร 

จ านวน 1 ป้าย

             3,500

8



เอกสารหลักฐาน รายการเดมิ
งบประมาณ 

(บาท)
รายการที่ขอเปลี่ยนแปลง

งบประมาณ 

(บาท)

มต ิก.บ.จ./ก.บ.ก.

เมื่อวันที/่เดอืน/ปี

6.3 พิธีลงนามถวายพระพรชยัมงคลสมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนีิ

 เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

            7,500

ค่าใชส้อย             7,500

1) ค่าจ้างจัดดอกไม้สดตกแต่งบนแท่นกล่าวประธาน                500

2) ค่าจ้างจัดท าป้ายไวนิลในพธิีลงนามถวายพระพรชัยมงคลฯ ขนาด 1.22 

x 2.44 เมตร จ านวน 2 ป้าย 

             2,000

3) ค่าจ้างจัดสถานที่              5,000

6.4 พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชยัมงคล             6,600
ค่าใชส้อย             1,600

1) ค่าจ้างจัดพวงมาลัยดอกไม้สดคล้องโคมเทียนแก้ว

จ านวน 2 พวงๆ ละ 100 บาท

               200

2) ค่าจ้างจัดพวงมาลัยดอกไม้สดประดับตกแต่งเทียน

จ านวน 4 พวงๆ ละ 100 บาท

               400

3) ค่าจ้างจัดท าป้ายไวนิลในพธิีถวายเคร่ืองราชสักการะ และพธิีจุดเทียน

ถวายพระพรชัยมงคล ขนาด 1.22 x 2.44 เมตร จ านวน 1 ป้าย 

             1,000

ค่าวัสดสุ านักงาน             5,000

3) ค่าจ้างจัดท าป้ายไวนิลในพธิีถวายเคร่ืองราชสักการะ และพธิีจุดเทียน

ถวายพระพรชัยมงคล ขนาด 1.22 x 2.44 เมตร จ านวน 1 ป้าย 

             1,000

ค่าวัสดสุ านักงาน            17,000
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เอกสารหลักฐาน รายการเดมิ
งบประมาณ 

(บาท)
รายการที่ขอเปลี่ยนแปลง

งบประมาณ 

(บาท)

มต ิก.บ.จ./ก.บ.ก.

เมื่อวันที/่เดอืน/ปี

7. กิจกรรมเน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระ

เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 (28 กรกฎาคม ของทุกป)ี

           47,400

7.1 กิจกรรมเน่ืองในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ บริเวณ

ศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมตลอดเดอืนก.ค

            2,000

ค่าใชส้อย             2,000

1) ค่าจัดท าไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10              2,000

ขนาด 1.30 x 2.50 เมตร พร้อมติดต้ัง (ประตูศาลากลางจังหวัด) 

7.2 พิธีท าบญุตกับาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว

รัชกาลที่ 10 เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

           31,300

ค่าใชส้อย            31,300

1) ค่าจ้างจัดพานดอกไม้สดตกแต่งโต๊ะหมู่บูชาหน้าพระรัตนตรัย 

จ านวน 5 พาน

             1,800

2) ค่าจ้างจัดพานดอกไม้สดตกแต่งโต๊ะหมู่บูชาหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ 

รัชกาลที่ 10 จ านวน 5 พาน

             1,800

3) ค่าจ้างจัดท ากรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ                800

4) ค่าผ้าไตรจีวร จ านวน 10 ไตรๆ ละ 1,300 บาท            13,000
5) ค่าชุดไทยธรรม จ านวน 10 ชุดๆ ละ 490 บาท              4,900

6) ค่าจตุปัจจัยถวายพระสงฆ์ 10 รูป  ประธานสงฆ์ 1 รูป 1,000 บาท 

พระสงฆ์ร่วมพธิี จ านวน 9 รูปๆ ละ 500 บาท  

             5,500

7) ค่าจ้างจัดท าป้ายไวนิลในพธิีตักบาตร ขนาด 2.50 x 5.50 เมตร จ านวน

 1 ป้าย

             3,500
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เอกสารหลักฐาน รายการเดมิ
งบประมาณ 

(บาท)
รายการที่ขอเปลี่ยนแปลง

งบประมาณ 

(บาท)

มต ิก.บ.จ./ก.บ.ก.

เมื่อวันที/่เดอืน/ปี

7.3 พิธีถวายสัตย์ปฏญิาณการเปน็ขา้ราชการที่ด ี และพิธีลงนามถวาย

พระพรชยัมงคลพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาสวันเฉลิม

พระชนมพรรษา 

            7,500

ค่าใชส้อย             7,500

1) ค่าจ้างจัดดอกไม้สดตกแต่งบนแท่นกล่าวประธาน                500

2) ค่าจ้างจัดท าป้ายไวนิลในพธิีถวายสัตย์ปฏญิาณการเป็นข้าราชการที่ดี  

และพธิีลงนามถวายพระพรชัยมงคล  ขนาด 1.22 x 2.44 เมตร จ านวน 2

 ป้าย 

             2,000

3) ค่าจ้างจัดสถานที่              5,000

7.4 พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชยัมงคล             6,600

ค่าใชส้อย             1,600
1) ค่าจ้างจัดพวงมาลัยดอกไม้สดคล้องโคมเทียนแก้ว  จ านวน 2 พวงๆ ละ

 100 บาท

               200

2) ค่าจ้างจัดพวงมาลัยดอกไม้สดประดับตกแต่งเทียน

จ านวน 4 พวงๆ ละ 100 บาท

               400

3) ค่าจ้างจัดท าป้ายไวนิลในพธิีถวายเคร่ืองราชสักการะ และพธิีจุดเทียน

ถวายพระพรชัยมงคล  ขนาด 1.22 x 2.44 เมตร จ านวน 1 ป้าย 

   

             1,000

วัสดสุ านักงาน             5,000
8. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรตสิมเดจ็พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนีินาถ

 ในรัชกาลที่ 9 เน่ืองในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม

           50,200

8.1 กิจกรรมเน่ืองในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ บริเวณ

ศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมตลอดเดอืนส.ค

            3,000

ค่าใชส้อย             3,000

1) ค่าจัดท าไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 

พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  ขนาด 1.30 x 2.50 เมตร พร้อมติดต้ัง 

(ประตูศาลากลางจังหวัด)

             2,000

2) ค่าจ้างจัดพานดอกไม้ประดิษฐ์ตกแต่งโต๊ะหมูบ่ชูาหนา้พระบรมฉายาลักษณ์  

จ านวน 4 ชุด 

        

             1,000
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เอกสารหลักฐาน รายการเดมิ
งบประมาณ 

(บาท)
รายการที่ขอเปลี่ยนแปลง

งบประมาณ 

(บาท)

มต ิก.บ.จ./ก.บ.ก.

เมื่อวันที/่เดอืน/ปี

8.2 พิธีท าบญุตกับาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเดจ็พระปรมินทร

มหาภมูิพลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชยัมงคลสมเดจ็

พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนีินาถ ในรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10  

เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

           33,100

ค่าใชส้อย            33,100
1) ค่าจ้างจัดพานดอกไม้สดตกแต่งโต๊ะหมู่บูชาหน้าพระรัตนตรัย 

จ านวน 5 พาน

             1,800

2) ค่าจ้างจัดพานดอกไม้สดตกแต่งโต๊ะหมู่บูชาหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ 

รัชกาลที่ 9 จ านวน 5 พาน

             1,800

3) ค่าจ้างจัดพานดอกไม้ประดิษฐ์ตกแต่งโต๊ะหมูบ่ชูาหนา้พระบรมฉายาลักษณ์ 

จ านวน 5 พาน 
             1,800

4) ค่าจัดจัดท ากรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ                800

5) ค่าผ้าไตรจีวร จ านวน 10 ไตรๆ ละ 1,300 บาท            13,000
6) ค่าชุดไทยธรรม จ านวน 10 ชุดๆ ละ 490 บาท              4,900

7) ค่าจตุปัจจัยถวายพระสงฆ์ 10 รูป  ประธานสงฆ์ 1 รูป 1,000 บาท 

พระสงฆ์ร่วมพธิี จ านวน 9 รูปๆ ละ 500 บาท

             5,500

8) ค่าจ้างจัดท าป้ายไวนิลในพธิีตักบาตร ขนาด 2.50 x 5.50 เมตร 

จ านวน 1 ป้าย

             3,500

8.3 พิธีลงนามถวายพระพรชยัมงคลสมเดจ็พระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชนีินาถ ในรัชกาลที่ 9 เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

            7,500

ค่าใชส้อย             7,500

1) ค่าจ้างจัดดอกไม้สดตกแต่งบนแท่นกล่าวประธาน                500

2) ค่าจ้างจัดท าป้ายไวนิลในพธิีลงนามถวายพระพรชัยมงคลฯ ขนาด 1.22 

x 2.44 เมตร จ านวน 2 ป้าย 

             2,000

3) ค่าจ้างจัดสถานที่              5,000
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เอกสารหลักฐาน รายการเดมิ
งบประมาณ 

(บาท)
รายการที่ขอเปลี่ยนแปลง

งบประมาณ 

(บาท)

มต ิก.บ.จ./ก.บ.ก.

เมื่อวันที/่เดอืน/ปี

8.4 พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชยัมงคล             6,600

ค่าใชส้อย             1,600
1) ค่าจ้างจัดพวงมาลัยดอกไม้สดคล้องโคมเทียนแก้ว

จ านวน 2 พวงๆ ละ 100 บาท

               200

2) ค่าจ้างจัดพวงมาลัยดอกไม้สดประดับตกแต่งเทียน

จ านวน 4 พวงๆ ละ 100 บาท

               400

3) ค่าจ้างจัดท าป้ายไวนิลในพธิีถวายเคร่ืองราชสักการะและพธิีจุดเทียน

ถวายพระพรชัยมงคล  ขนาด 1.22 x 2.44 เมตร จ านวน 1 ป้าย 

             1,000

วัสดสุ านักงาน             5,000

* ค่าจ้างจัดท าอาหารกลางวันประกอบเล้ียงส าหรับเจ้าหน้าที่ประจ า

บูธนิทรรศการ จ านวน 2 คร้ัง ๆละ 30 คน ๆละ 75 บาท

             4,500

2) ค่าจ้างจัดพวงมาลัยดอกไม้สดประดับตกแต่งเทียน

จ านวน 4 พวงๆ ละ 100 บาท

               400

3) ค่าจ้างจัดท าป้ายไวนิลในพธิีถวายเคร่ืองราชสักการะและพธิีจุดเทียน

ถวายพระพรชัยมงคล  ขนาด 1.22 x 2.44 เมตร จ านวน 1 ป้าย 

             1,000

วัสดสุ านักงาน            15,000

* ค่าจ้างจัดท าอาหารกลางวันประกอบเล้ียงส าหรับเจ้าหน้าที่ประจ า

บูธนิทรรศการ จ านวน 2 คร้ัง ๆละ 30 คน ๆละ 75 บาท

             4,500 * ค่าจ้างจัดท าอาหารกลางวันประกอบเล้ียงส าหรับเจ้าหน้าที่ประจ า

บูธนิทรรศการ จ านวน 2 คร้ัง ๆละ 30 คน ๆละ 75 บาท

             4,500

เหตุผลที่เปล่ียนแปลง/ยกเลิกโครงการ ความจ าเป็นที่ต้องท าโครงการใหม่

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เนื่องจากการจัดอบรมจ าเป็นต้องมี

เอกสารประกอบ จึงขอเพิ่มรายการค่าถ่ายเอกสารส าหรับผู้เข้าร่วมอบรม 

โดยการปรับลดค่าที่พกัและค่าเช่าสถานที่ฝึกอบรม

รวมงบประมาณ 360,000 360,000

หมายเหตุ : ขอความอนุเคราะห์จังหวัด/กลุ่มจังหวัดจัดส่งเอกสารมายัง สo0.oT

รวมทั้งส่งไฟล์ในรูปแบบ Excel โดยใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK  มายัง 0017.2nt@gmail.com
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