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                                                    หนว่ย : บาท

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

กลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือตอนบน ๒
แผนงาน :บรหิารจงัหวดัและกลุม่จงัหวดั
ผลผลติ :............................
โครงการ : สง่เสรมิการจดัการคุณภาพสิง่แวดลอ้มแบบมสีว่นรว่มเพ่ือการควบคุมและลดมลพิษจากแหลง่ก าเนิดมลพิษ
กิจกรรมหลกั :
๑. งบด าเนินงาน 3,163,400  
๑.๑ ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,163,400  กิจกรรมหลกัที ่๑ เงนิงบประมาณ เปน็เงนิ 1,230,200 บาท
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน 509,400    กิจกรรมหลกัที ่๒ เงนิงบประมาณ เปน็เงนิ 1,933,200 บาท
  (๑)  เงินตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ         กจิกรรมที ่1 21,000        ค่าตอบแทนในการส ารวจพืน้ทีจ่ านวน 5 คน ชม.ละ 60 บาทจ านวน 7 ชม/วนั 10 วนั
  (๒) ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติังานใหร้าชการ  
  (๓) ค่าเชา่บา้น  
  (๔) ค่าเบีย้ประชมุกรรมการ    -             
                                                                    กจิกรรมหลักที ่ ๒ 72,000       ค่าตอบแทนกรรมการ 8 คน ๆ ละ 3 ชม.ๆ ละ ๖๐๐ บาท 5 คร้ัง
  (๕) เงินตอบแทนต าแหนง่ก านนั ผู้ใหญ่บา้น
  (๖) เงินพเิศษจา่ยแกลู่กจา้งในต่างประเทศ
  (๗) ค่าตอบแทนวทิยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 416,400    
                                                                   กจิกรรมหลักที ่ 1 86,400        (1)ค่าตอบแทนวทิยากรอบรมผู้พทิกัษส์ายน้ า 3 คน ๆ ละ 8 ชัว่โมง ๆ ละ ๖๐๐ บาท

รุ่นละ 1 วนั  6 รุ่น
43,200       (2)ค่าตอบแทนผู้ชว่ยวทิยากรอบรมผู้พทิกัษส์ายน้ า 3 คน ๆ ละ 8 ชัว่โมง ๆ 

ละ 300 บาทรุ่นละ 1 วนั  6 รุ่น
86,400       (3) ค่าตอบแทนวทิยากรอบรมนกัสืบสายน้ า 3 คน ๆ ละ 8 ชัว่โมง ๆ ละ ๖๐๐ บาท

รุ่นละ 1 วนั  6 รุ่น
43,200       (4) ค่าตอบแทนผู้ชว่ยวทิยากรอบรมนกัสืบสายน้ า 3 คน ๆ ละ 8 ชัว่โมง ๆ 

ละ300 บาทรุ่นละ 1 วนั  6 รุ่น
กจิกรรมหลักที ่๒ 76,800       (1) ค่าตอบแทนวทิยากร (600บาท x 8 ชัว่โมง x 2 คน x 2คร้ัง x 4 ศูนย์)

38,400       (2) ค่าตอบผู้ชว่ยแทนวทิยากร (300บาท x 8 ชัว่โมง x 2 คน x 2คร้ัง x 4 ศูนย์)
42,000       (3) ค่าตอบแทนทีป่รึกษา/ผู้เชีย่วชาญ(๑,๒๐๐บาทx๗ชัว่โมงx๑คนx๕วนั)

  (๘) ค่าตอบแทนพเิศษพนกังานราชการ
๑.๑.๒ ค่าใชส้อย 1,650,000  
  (๑)  ค่าเบีย้เล้ียง ค่าเชา่ทีพ่กัและค่าพาหนะ           629,000    
                                                                     กจิกรรมหลักที ่ 1 25,000       (1) ค่าจา้งเหมารถตู้ส ารวจพืน้ที ่10 คร้ังคร้ังละ 2,500 บาท

18,000       (2) ค่าพาหนะวทิยากรอบรมผู้พทิกัษส์ายน้ า 3 คน 6 รุ่นๆ ละ ๑,0๐๐ บาท/คน

งบประมาณ
ค าชีแ้จง

แบบฟอรม์รายละเอียดจ าแนกตามงบรายจา่ย (๑ ชดุ : ๑ กิจกรรมหลกั)
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18,000       (3) ค่าพาหนะวทิยากรอบรมนกัสืบสายน้ า 3 คน 6 รุ่นๆละ 1,000 บาท/คน
60,000       (4) ค่าจา้งรถยนต์ในการฝึกภาคสนามในการอบรมผู้พทิกัษส์ายน้ า 6 รุ่นรุ่นละ 1 วนั

วนัละ 10,000 บาท
60,000       (5)ค่าจา้งรถยนต์ในการฝึกภาคสนามในการอบรมนกัสืบสายน้ า 6 รุ่นรุ่นละ 1 วนั

วนัละ 10,000 บาท
25,000       (6)ค่าจา้งเหมารถตู้ในการการประเมนิติดตามผล 10 วนัๆ ละ 2,5๐๐ บาท
30,000       (7) ค่าจดัสถานทีอ่บรมผู้พทิกัษส์ายน้ า 6 คร้ัง คร้ังละ 5,000 บาท
30,000       (8) ค่าจดัสถานทีอ่บรมนกัสืบสายน้ า 6 คร้ัง คร้ังละ 5,000 บาท

กจิกรรมหลักที ่๒ 240,000    (1) ค่ายานพาหนะของวทิยากร (1,000บาท x 3 คน x 2 เทีย่ว x 10วนั x 4 ศูนย์)
19,500       (2) ค่าทีพ่กัวทิยากร 2 คน (650บาท x 10คืน x 3หอ้ง)
64,000       (3) ค่ายานพาหนะวทิยากรประเมนิผล/แลกเปล่ียนเรียนรู้

(2,๐๐๐บาทx๒คนx๔เทีย่วx๔ศูนย์)
19,500       (4) ค่าทีพ่กัวทิยากรเวทแีลกเปล่ียนเรียนรู้ ประเมนิผล ๕ คืน 3หอ้ง๒ คร้ัง

หอ้งละ ๖๕๐ บาท
20,000       (5) ค่าจา้งรถยนต์(รถตู้) กจิกรรมยอ่ยประเมนิผล/แลกเปล่ียนเรียนรู้ ๑ คัน

8วนั คันละ 2,500 บาท/วนั

  (๒)  ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
  (๓)  ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 
  (๔) ค่าซ่อมแซมส่ิงกอ่สร้าง
  (๕) ค่าเชา่ทรัพยสิ์น
  (๖) ค่าจา้งเหมาบริการ                                211,000    
                                                                   กจิกรรมหลักที ่ 1 105,000    (1) ค่าใชจ้า่ยในการเกบ็และวเิคราะหน์้ าจากแหล่งน้ า 21 จดุ จดุละ 5,000 บาท

36,000       (2) ค่าจา้งเหมาถา่ยเอกสารประกอบการอบรมกจิกรรมที ่1 ชดุละ 50 บาท
จ านวน 720 ชดุ 

60,000       (3) ค่าจา้งเหมาอปุกรณ์สาธติเพือ่การบ าบดัน้ าเสียทีต้่นทาง ชดุละ 5000 บาท 12 ชดุ
                                                                    กจิกรรมหลักที ่ 2 10,000       (3) ค่าจา้งเหมาถา่ยเอกสารประกอบการฝึกอบรม (50บาท x 50คน x 4ศูนย์)
  (๗) ค่าใชจ้า่ยในการสัมมนาและฝึกอบรม              810,000    
                                                                    กจิกรรมหลักที ่ 1 63,000       (1)ค่าอาหารผู้เขา้อบรมผู้พทิกัษส์ายน้ าและทมีงาน 6 คร้ังๆละ 70 คนๆละ 150 บาท

42,000       (2)ค่าอาหารวา่ง,เคร่ืองด่ืมผู้เขา้อบรมผู้พทิกัษส์ายน้ าและทมีงาน 6 คร้ัง ๆ ละ 70 คน
 ๒ มือ้มือ้ละ 50 บาท

63,000       (3) ค่าอาหารผู้เขา้อบรมนกัสืบสายน้ าและทมีงาน 6 คร้ังๆละ 70 คนๆละ 150 บาท
42,000       (4) ค่าอาหารวา่ง,เคร่ืองด่ืมผู้เขา้อบรมนกัสืบสายน้ าและทมีงาน 6 คร้ัง ๆ ละ 6๐ คน 
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๒ มือ้มือ้ละ 50บาท
                                                                   กจิกรรมหลักที ่ ๒ 360,000    ค่าอาหารของผู้รับการอบรมและทมีงาน (150บาท x 60คน x 10วนั x 4 ศูนย์)

240,000    ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม (60บาท x 60คน x 2มือ้ x 10วนั x4 ศูนย์)

  (๘) ค่ารับรองและพธิกีาร
  (๙) เงินสมทบทนุประกนัสังคม 

๑.๑.๓ ค่าวสัดุ 984,000    

  (๑)  วสัดุส านกังาน                                         80,000       

                                                                     กจิกรรมหลักที ่ 1 60,000       (1)วสัดุส านกังาน กระดาษพมิพ ์กระดาษปรู๊บ ปากกาเมจกิฯ ใชอ้บรม

12 รุ่นละ 5,000 บาท

                                                                    กจิกรรมหลักที ่ 2 20,000       (1)วสัดุส านกังาน กระดาษพมิพ ์กระดาษปรู๊บ ปากกาเมจกิฯ ใชอ้บรม

4 รุ่นละ 5,000 บาท

  (๒)  วสัดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 

  (๓)  วสัดุไฟฟา้และวทิย ุ  

  (๔)  วสัดุโฆษณาและเผยแพร่                                 184,000    

                                                                      กจิกรรมหลักที ่ 1 1,500 ปา้ยไวนลิอบรมผู้พทิกัษแ์หล่งน้ า 1 ปา้ยๆ ละ 1,500 บาท

1,500 ปา้ยไวนลิการอบรมนกัสืบสายน้ า 1 ปา้ย ๆ ละ 1,๕๐๐ บาท

150,000    คู่มอืการดูแลเฝ้าระวงัมลพษิแหล่งน้ า 1000 เล่ม ๆ ละ 150 บาท

                                                                    กจิกรรมหลักที ่ 2 27,000       คู่มอืการเล้ียงหนอนแมลงันลาย 200 เล่มๆละ 135 บาท

4,000         ปา้ยไวนลิโครงการฯ ปา้ยละ 1,000 บาทจ านวน 4 ปา้ย

  (๕)  วสัดุคอมพวิเตอร์

  (๖) วสัดุกอ่สร้าง  

  (๗) วสัดุงานบา้นงานครัว                                         กจิกรรมที ่ 2 100,000     วสัดุตกแต่งผลิตภณัฑ์ (๒๕,000บาท x 4ศูนย์)

  (๘) วสัดุเวชภณัฑ์

  (๙) วสัดุสนามและการฝึก

  (๑๐) วสัดุการศึกษา                                               กจิกรรมที ่ 1 60,000       ๑๒ ชดุ ๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท ส าหรับการอบรมนกัสืบสายน้ า และ

มอบใหเ้ครือขา่ยนกสืบสายน้ าตรวจคุณภาพน้ าประจ าโรงเรียน

  (๑๑) วสัดุหนงัสือ วารสารและต ารา

  (๑๒) วสัดุเคร่ืองแต่งกาย

  (๑๓) วสัดุอาหาร  
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  (๑๔) วสัดุการเกษตร                                            กจิกรรมที ่ 2 540,000    

160,000    ค่าวสัดุอปุกรณ์เพาะเล้ียงหนอนแมลงวนัลาย (40,000บาท x 4ศูนย์)

60,000       ค่าวสัดุอปุกรณ์รวบรวมขยะอนิทรียใ์นครัวเรือน (๑50บาท x 2ถงั x 50คน x 4 ศูนย์)

320,000    ค่าวสัดุอปุกรณ์การก าจดัขยะด้วยหนอนแมลงวนัลาย (๔00บาท x 200ถาด x 4 ศูนย์)

  (๑๕) วสัดุยานพาหนะและขนส่ง

๒.๒ ค่าสาธารณูปโภค                                          กจิกรรมที ่ 2 20,000       ค่าโทรศัพทแ์ละค่าไปรษณีย ์4 ศูนย ์(5,000 บาท x 4 ศูนย์)

๒.๑ ค่าไฟฟา้  

๒.๒ ค่าน้ าประปา                    ระบจุ านวนหนว่ย/ราคา

๒.๓ ค่าบริการโทรศัพท ์

๒.๔ ค่าบริการไปรษณีย ์

๒.๕ ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม  

๒. งบลงทนุ
๒.๑ ค่าครภุณัฑ์
  (๑) ราคาตอ่หน่วยต่ ากวา่ ๑ ลา้นบาท
ชดุตรวจวเิคราะหคุ์ณภาพน้ า

  (๒) ราคาตอ่หน่วยตัง้แต ่๑ ลา้นบาทขึน้ไป
    (๑.๑) ครุภณัฑ์ส านกังาน                  ระบเุหตุผลความจ าเปน็และรายละเอยีดค่าใชจ้า่ยในการต้ังงบประมาณ
            (ระบรุายการ)                  อตัราราคาค่างานต่อหนว่ย
    (๑.๒) ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                  บญัชรีาคามาตรฐาน ส านกังบประมาณ
            (ระบรุายการ)                  ราคามาตรฐานของหนว่ยงานราชการอืน่ ได้แก่........................................
    (๑.๓) ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๔) ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๕) ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่
            (ระบรุายการ)                  ระบเุหตุผลความจ าเปน็และรายละเอยีดค่าใชจ้า่ยในการต้ังงบประมาณ
    (๑.๖) ครุภณัฑ์กอ่สร้าง                  อตัราราคาค่างานต่อหนว่ย
            (ระบรุายการ)                  บญัชรีาคามาตรฐาน ส านกังบประมาณ
    (๑.๗) ครุภณัฑ์การเกษตร                  ราคามาตรฐานของหนว่ยงานราชการอืน่ ได้แก่........................................ 
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            (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                  ระบเุหตุผลความจ าเปน็และรายละเอยีดค่าใชจ้า่ยในการต้ังงบประมาณ
            (ระบรุายการ)                  อตัราราคาค่างานต่อหนว่ย
    (๑.๑๙) ครุภณัฑ์กลาโหม                  บญัชรีาคามาตรฐาน ส านกังบประมาณ
            (ระบรุายการ)                  ราคามาตรฐานของหนว่ยงานราชการอืน่ ได้แก่........................................
๒.๒ ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง
  (๑) ราคาต่อหนว่ยต่ ากวา่ ๑๐ ล้านบาท
  (๒) ราคาต่อหนว่ยต้ังแต่ ๑๐ ล้านบาทขึน้ไป
    (๑.๑) ค่าทีดิ่น
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๒) ค่ากอ่สร้างอาคารทีพ่กัอาศัยและส่ิงกอ่สร้างประกอบ
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๓) ค่าปรับปรุงอาคารกอ่สร้างทีพ่กัอาศัยและส่ิงกอ่สร้างประกอบ
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                                                    หนว่ย : บาท

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

งบประมาณ
ค าชีแ้จง

            (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)                  ระบเุหตุผลความจ าเปน็และรายละเอยีดค่าใชจ้า่ยในการต้ังงบประมาณ
    (๑.๑๑) ค่าปรับปรุงสนามกฬีาและส่ิงกอ่สร้างประกอบ                  อตัราราคาค่างานต่อหนว่ย
            (ระบรุายการ)                  บญัชรีาคามาตรฐาน ส านกังบประมาณ
    (๑.๑๒) ค่ากอ่สร้างระบบสาธารณูปโภค                  ราคามาตรฐานของหนว่ยงานราชการอืน่ ได้แก่........................................
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๑๓) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๑๔) ค่ากอ่สร้างแหล่งน้ า
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๑๕) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ า
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๑๖) ค่ากอ่สร้างทางและสะพาน
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๑๗) ค่าปรับปรุงทางและสะพาน
            (ระบรุายการ) 

6
    (๑.๑๘) ค่าบ ารุงรักษาทางและสะพาน
            (ระบรุายการ)                  ระบเุหตุผลความจ าเปน็และรายละเอยีดค่าใชจ้า่ยในการต้ังงบประมาณ
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                                                    หนว่ย : บาท

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

งบประมาณ
ค าชีแ้จง

    (๑.๑๙) ค่าส ารวจออกแบบ                  อตัราราคาค่างานต่อหนว่ย
            (ระบรุายการ)                  บญัชรีาคามาตรฐาน ส านกังบประมาณ
    (๑.๒๐) ค่าควบคุมงาน                  ราคามาตรฐานของหนว่ยงานราชการอืน่ ได้แก่........................................
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๒๑) ค่าจา้งบริษทัทีป่รึกษา
            (ระบรุายการ) 
๓. งบเงนิอุดหนุน  
๓.๑ เงินอดุหนนุทัว่ไป
 ๑) เงินอดุหนนุทัว่ไป :……..........................…….  
๓.๒ เงินอดุหนนุเฉพาะกจิ                  ระบเุหตุผลความจ าเปน็และรายละเอยีดค่าใชจ้า่ยในการต้ังงบประมาณ
 ๑) เงินอดุหนนุเฉพาะกจิ :…..................………..  
๔. งบรายจา่ยอ่ืน  
๔.๑ ........................................................................  

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

 


