
    

                                                    หนว่ย : บาท

งบรายจา่ย - รายการ ป ี๒๕๖๒ ป ี๒๕๖๓
(ทะเบยีนรายการ   ประเภทรายการ ของส านกังบประมาณ) (ถ้ามี)

กลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือตอนบน 2 85,000,000
แผนงาน :บรหิารจงัหวดัและกลุม่จงัหวดั
ผลผลติ :ดา้นเศรษฐกิจ
โครงการ : โครงการปรบัปรงุทางหลวงเพ่ือสนับสนุนการค้าการลงทนุของกลุม่จงัหวดั 
กิจกรรมหลกั ที ่1 : ขยายผิวจราจรใหไ้ดม้าตรฐานความกวา้ง 12 เมตร 50,000,000
ทางหลวงหมายเลข  213  ตอน  สรา้งค้อ - สกลนคร
ระหวา่ง กม.127+225 - กม.137+400 ระยะทาง 10.175 กม.
กิจกรรมหลกั ที ่2 : ปรบัปรงุทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2425 35,000,000
ตอน โคกศรทีอง-ตน้แหน
บา้นหนองหอย อ าเภอเมอืง จงัหวดัมกุดาหาร
๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
  (๑)  เงินตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ  
  (๒) ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติังานใหร้าชการ  
  (๓) ค่าเชา่บา้น  
  (๔) ค่าเบีย้ประชมุกรรมการ
  (๕) เงินตอบแทนต าแหนง่ก านนั ผู้ใหญ่บา้น
  (๖) เงินพเิศษจา่ยแกลู่กจา้งในต่างประเทศ
  (๗) ค่าตอบแทนวทิยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)
  (๘) ค่าตอบแทนพเิศษพนกังานราชการ

๑.๑.๒ ค่าใชส้อย
  (๑)  ค่าเบีย้เล้ียง ค่าเชา่ทีพ่กัและค่าพาหนะ  
  (๒)  ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง  
  (๓)  ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์  
  (๔) ค่าซ่อมแซมส่ิงกอ่สร้าง
  (๕) ค่าเชา่ทรัพยสิ์น
  (๖) ค่าจา้งเหมาบริการ
  (๗) ค่าใชจ้า่ยในการสัมมนาและฝึกอบรม
  (๘) ค่ารับรองและพธิกีาร
  (๙) เงินสมทบทนุประกนัสังคม 

งบประมาณ
ค าชีแ้จง

แบบฟอรม์รายละเอียดจ าแนกตามงบรายจา่ย (๑ ชดุ : ๑ กิจกรรมหลกั)

 



    
                                                    หนว่ย : บาท

งบรายจา่ย - รายการ ป ี๒๕๖๒ ป ี๒๕๖๓
(ทะเบยีนรายการ   ประเภทรายการ ของส านกังบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ
ค าชีแ้จง

๑.๑.๓ ค่าวสัดุ

  (๑)  วสัดุส านกังาน  

  (๒)  วสัดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน  

  (๓)  วสัดุไฟฟา้และวทิย ุ  

  (๔)  วสัดุโฆษณาและเผยแพร่  

  (๕)  วสัดุคอมพวิเตอร์  

  (๖) วสัดุกอ่สร้าง

  (๗) วสัดุงานบา้นงานครัว

  (๘) วสัดุเวชภณัฑ์

  (๙) วสัดุสนามและการฝึก

  (๑๐) วสัดุการศึกษา

  (๑๑) วสัดุหนงัสือ วารสารและต ารา

  (๑๒) วสัดุเคร่ืองแต่งกาย

  (๑๓) วสัดุอาหาร  

  (๑๔) วสัดุการเกษตร  

  (๑๕) วสัดุยานพาหนะและขนส่ง

๒.๒ ค่าสาธารณูปโภค

๒.๑ ค่าไฟฟา้  

๒.๒ ค่าน้ าประปา 

๒.๓ ค่าบริการโทรศัพท ์

๒.๔ ค่าบริการไปรษณีย ์

๒.๕ ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม  

๒. งบลงทนุ
๒.๑ ค่าครภุณัฑ์
  (๑) ราคาตอ่หน่วยต่ ากวา่ ๑ ลา้นบาท
  (๒) ราคาตอ่หน่วยตัง้แต ่๑ ลา้นบาทขึน้ไป
    (๑.๑) ครุภณัฑ์ส านกังาน
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๒) ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
            (ระบรุายการ) 
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งบประมาณ
ค าชีแ้จง

    (๑.๓) ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๔) ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๕) ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๖) ครุภณัฑ์กอ่สร้าง
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๗) ครุภณัฑ์การเกษตร
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๘) ครุภณัฑ์การศึกษา
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๙) ครุภณัฑ์การแพทย์
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๑๐) ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวทิยุ
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๑๑) ครุภณัฑ์โรงงาน
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๑๒) ครุภณัฑ์ส ารวจ
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๑๓) ครุภณัฑ์กฬีา
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๑๔) ครุภณัฑ์ดนตรี
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๑๕) ครุภณัฑ์อาวธุ
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๑๖) ครุภณัฑ์วทิยาศาสตร์
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๑๗) ครุภณัฑ์เคร่ืองจกัรกล
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๑๘) ครุภณัฑ์สนาม
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๑๙) ครุภณัฑ์กลาโหม
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งบประมาณ
ค าชีแ้จง

            (ระบรุายการ) 
๒.๒ ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง
  (๑) ราคาต่อหนว่ยต่ ากวา่ ๑๐ ล้านบาท
  (๒) ราคาต่อหนว่ยต้ังแต่ ๑๐ ล้านบาทขึน้ไป
    (๑.๑) ค่าทีดิ่น
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๒) ค่ากอ่สร้างอาคารทีพ่กัอาศัยและส่ิงกอ่สร้างประกอบ
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๓) ค่าปรับปรุงอาคารกอ่สร้างทีพ่กัอาศัยและส่ิงกอ่สร้างประกอบ
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๔) ค่ากอ่สร้างอาคารทีท่ าการและส่ิงกอ่สร้างประกอบ
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๕) ค่าปรับปรุงอาคารทีท่ าการและส่ิงกอ่สร้างประกอบ
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๖) ค่ากอ่สร้างอาคารการศึกษาและส่ิงกอ่สร้างประกอบ
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๗) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและส่ิงกอ่สร้างประกอบ
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๘) ค่ากอ่สร้างอาคารสาธารณสุขและส่ิงกอ่สร้างประกอบ
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๙) ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและส่ิงกอ่สร้างประกอบ
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๑๐) ค่ากอ่สร้างสนามกฬีาและส่ิงกอ่สร้างประกอบ
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๑๑) ค่าปรับปรุงสนามกฬีาและส่ิงกอ่สร้างประกอบ
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๑๒) ค่ากอ่สร้างระบบสาธารณูปโภค
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๑๓) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๑๔) ค่ากอ่สร้างแหล่งน้ า
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๑๕) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ า
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ค าชีแ้จง

            (ระบรุายการ) 
    (๑.๑๖) ค่ากอ่สร้างทางและสะพาน 85,000,000 กิจกรรม  ขยายผิวจราจร  รายละเอยีดดังนี้.-

50,000,000            1. ขยายผิวจราจรใหไ้ดม้าตรฐานความกวา้ง 12 เมตร ทางหลวงหมายเลข 213 ตอน สรา้งค้อ-สกลนคร
ปรมิาณงาน  10.175  กม.  เปน็เงนิ  50,000,000  บาท

35,000,000            2. ปรบัปรงุทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2425 ตอน โคกศรทีอง-ตน้แหน
ปรมิาณงาน  1  แหง่  เปน็เงนิ  35,000,000  บาท

    (๑.๑๗) ค่าปรับปรุงทางและสะพาน
            (ระบรุายการ) 

    (๑.๑๘) ค่าบ ารุงรักษาทางและสะพาน
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๑๙) ค่าส ารวจออกแบบ
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๒๐) ค่าควบคุมงาน
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๒๑) ค่าจา้งบริษทัทีป่รึกษา
            (ระบรุายการ) 
๓. งบเงนิอุดหนุน  
๓.๑ เงินอดุหนนุทัว่ไป
 ๑) เงินอดุหนนุทัว่ไป :……..........................…….  
๓.๒ เงินอดุหนนุเฉพาะกจิ
 ๑) เงินอดุหนนุเฉพาะกจิ :…..................………..  
๔. งบรายจา่ยอ่ืน  
๔.๑ ........................................................................  

หมายเหตุ
 ๑. เพ่ือประโยชน์ในการประมวลผลข้อมูลใหจ้ังหวัดและกลุม่จังหวัดใช้ทะเบยีนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณเทา่น้ัน  
    กรุณาอย่าเพ่ิมประเภทรายการใหม่โดยไม่จ าเปน็
  ๒. กรณีประสงค์จะเพ่ิมทะเบยีนประเภทรายการ ใหป้ระสานงานกับเจ้าหน้าส านักงบประมาณทีร่ับผิดชอบจังหวัดและกลุม่จังหวัดก่อน
  ๓. ตามแบบฟอร์มฯ ใหเ้ลือกเฉพาะ (ระบ)ุ งบรายจ่าย และรายการทีม่ีงบประมาณเทา่น้ัน 

 


