
                                                    หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านกังบประมาณ) (ถ้ามี)

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 136,906,000

แผนงาน :บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

ผลผลิต :............................

โครงการ : โครงการยกระดับและพัฒนาสามเหล่ียมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสนุกเช่ือมโยงประเทศเพื่อนบ้าน

กิจกรรมหลักที่ 1 : กิจกรรมหลักที่ 1 ยกระดับและพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานเช่ือมโยงแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสนุก 

๑. งบด าเนินงาน

๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

๑.๑.๑ ค่าตอบแทน

  (๑)  เงินตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ  

  (๒) คา่ตอบแทนผู้ปฏิบตัิงานให้ราชการ  

  (๓) คา่เช่าบ้าน  

  (๔) คา่เบีย้ประชมุกรรมการ                         ระบจุ านวน/คน/ระยะเวลา/คา่ใช้จ่าย

  (๕) เงินตอบแทนต าแหน่งก านนั ผู้ ใหญ่บ้าน

  (๖) เงินพิเศษจ่ายแก่ลกูจ้างในตา่งประเทศ

  (๗) คา่ตอบแทนวิทยากร (สมัมนาและฝึกอบรม)

  (๘) คา่ตอบแทนพิเศษพนกังานราชการ

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย

  (๑)  คา่เบีย้เลีย้ง คา่เช่าที่พกัและคา่พาหนะ  

  (๒)  คา่ซ่อมแซมยานพาหนะและขนสง่  

  (๓)  คา่ซ่อมแซมครุภณัฑ์  

  (๔) คา่ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง

  (๕) คา่เช่าทรัพย์สิน                      ระบจุ านวน/หน่วย/ระยะเวลา/อตัราคา่ใช้จ่าย

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

งบประมาณ

ค าชีแ้จง



  (๖) คา่จ้างเหมาบริการ

  (๗) คา่ใช้จ่ายในการสมัมนาและฝึกอบรม

  (๘) คา่รับรองและพิธีการ

  (๙) เงินสมทบทนุประกนัสงัคม 

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ

  (๑)  วสัดสุ านกังาน  

  (๒)  วสัดเุชือ้เพลิงและหลอ่ลื่น  

  (๓)  วสัดไุฟฟ้าและวิทย ุ  

  (๔)  วสัดโุฆษณาและเผยแพร่  

  (๕)  วสัดคุอมพิวเตอร์  

  (๖) วสัดกุ่อสร้าง

  (๗) วสัดงุานบ้านงานครัว

  (๘) วสัดเุวชภณัฑ์                    ระบจุ านวนหน่วย/ราคา

  (๙) วสัดสุนามและการฝึก

  (๑๐) วสัดกุารศกึษา

  (๑๑) วสัดหุนงัสือ วารสารและต ารา

  (๑๒) วสัดเุคร่ืองแตง่กาย

  (๑๓) วสัดอุาหาร  

  (๑๔) วสัดกุารเกษตร  

  (๑๕) วสัดยุานพาหนะและขนสง่

๒.๒ คา่สาธารณปูโภค

๒.๑ คา่ไฟฟ้า  

๒.๒ คา่น า้ประปา                    ระบจุ านวนหน่วย/ราคา

๒.๓ คา่บริการโทรศพัท์ 

๒.๔ คา่บริการไปรษณีย์ 

๒.๕ คา่บริการสื่อสารและโทรคมนาคม  

๒. งบลงทุน 136,906,000
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๒.๑ ค่าครุภัณฑ์

  (๑) ราคาต่อหน่วยต ่ากว่า ๑ ล้านบาท

  (๒) ราคาต่อหน่วยตัง้แต่ ๑ ล้านบาทขึน้ไป

    (๑.๑) ครุภณัฑ์ส านกังาน                  ระบเุหตผุลความจ าเป็นและรายละเอียดคา่ใช้จ่ายในการตัง้งบประมาณ

            (ระบรุายการ)                  อตัราราคาคา่งานตอ่หน่วย

    (๑.๒) ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง่                  บญัชีราคามาตรฐาน ส านกังบประมาณ

            (ระบรุายการ)                  ราคามาตรฐานของหน่วยงานราชการอ่ืน ได้แก.่.......................................

    (๑.๓) ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์

            (ระบรุายการ) 

    (๑.๔) ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว

            (ระบรุายการ) 

    (๑.๕) ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่

            (ระบรุายการ)                  ระบเุหตผุลความจ าเป็นและรายละเอียดคา่ใช้จ่ายในการตัง้งบประมาณ

    (๑.๖) ครุภณัฑ์ก่อสร้าง                  อตัราราคาคา่งานตอ่หน่วย

            (ระบรุายการ)                  บญัชีราคามาตรฐาน ส านกังบประมาณ

    (๑.๗) ครุภณัฑ์การเกษตร                  ราคามาตรฐานของหน่วยงานราชการอ่ืน ได้แก.่.......................................

            (ระบรุายการ) 

    (๑.๘) ครุภณัฑ์การศกึษา

            (ระบรุายการ) 

    (๑.๙) ครุภณัฑ์การแพทย์

            (ระบรุายการ) 

    (๑.๑๐) ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

            (ระบรุายการ) 
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    (๑.๑๑) ครุภณัฑ์โรงงาน

            (ระบรุายการ) 

    (๑.๑๒) ครุภณัฑ์ส ารวจ

            (ระบรุายการ) 

    (๑.๑๓) ครุภณัฑ์กีฬา

            (ระบรุายการ) 

    (๑.๑๔) ครุภณัฑ์ดนตรี

            (ระบรุายการ) 

    (๑.๑๕) ครุภณัฑ์อาวธุ

            (ระบรุายการ) 

    (๑.๑๖) ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์

            (ระบรุายการ) 

    (๑.๑๗) ครุภณัฑ์เคร่ืองจกัรกล

            (ระบรุายการ) 

    (๑.๑๘) ครุภณัฑ์สนาม                  ระบเุหตผุลความจ าเป็นและรายละเอียดคา่ใช้จ่ายในการตัง้งบประมาณ

            (ระบรุายการ)                  อตัราราคาคา่งานตอ่หน่วย

    (๑.๑๙) ครุภณัฑ์กลาโหม                  บญัชีราคามาตรฐาน ส านกังบประมาณ

            (ระบรุายการ)                  ราคามาตรฐานของหน่วยงานราชการอ่ืน ได้แก.่.......................................

๒.๒ ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 25,260,000                       

4



25,260,000                       

  (๑) ราคาตอ่หน่วยต ่ากวา่ ๑๐ ล้านบาท

  (๒) ราคาตอ่หน่วยตัง้แต ่๑๐ ล้านบาทขึน้ไป

    (๑.๑) คา่ที่ดิน

            (ระบรุายการ) 

    (๑.๒) คา่ก่อสร้างอาคารที่พกัอาศยัและสิ่งก่อสร้างประกอบ

            (ระบรุายการ) 

    (๑.๓) คา่ปรับปรุงอาคารก่อสร้างที่พกัอาศยัและสิ่งก่อสร้างประกอบ

            (ระบรุายการ) 

    (๑.๔) คา่ก่อสร้างอาคารที่ท าการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

            (ระบรุายการ) 

    (๑.๕) คา่ปรับปรุงอาคารที่ท าการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

            (ระบรุายการ) 

    (๑.๖) คา่ก่อสร้างอาคารการศกึษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ
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กิจกรรมยอ่ยที่ 1 ก่อสร้างเข่ือนป้องกนัตลิ่งเสริมทางจกัรยาน บ้านอาจสามารถ หมู่ที่ 5 ต าบล

อาจสามารถ อ าเภอเมืองนครพนม จงัหวดันครพนม ความยาว 164 เมตร  25260000 

ส านกังานโยธาธิการและผงัเมืองจงัหวดันครพนม



            (ระบรุายการ) 

    (๑.๗) คา่ปรับปรุงอาคารการศกึษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

            (ระบรุายการ) 

    (๑.๘) คา่ก่อสร้างอาคารสาธารณสขุและสิ่งก่อสร้างประกอบ

            (ระบรุายการ) 

    (๑.๙) คา่ปรับปรุงอาคารสาธารณสขุและสิ่งก่อสร้างประกอบ

            (ระบรุายการ) 

    (๑.๑๐) คา่ก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

            (ระบรุายการ)                  ระบเุหตผุลความจ าเป็นและรายละเอียดคา่ใช้จ่ายในการตัง้งบประมาณ

    (๑.๑๑) คา่ปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ                  อตัราราคาคา่งานตอ่หน่วย

            (ระบรุายการ)                  บญัชีราคามาตรฐาน ส านกังบประมาณ

    (๑.๑๒) คา่ก่อสร้างระบบสาธารณปูโภค                  ราคามาตรฐานของหน่วยงานราชการอ่ืน ได้แก.่.......................................

            (ระบรุายการ) 

    (๑.๑๓) คา่ปรับปรุงระบบสาธารณปูโภค

            (ระบรุายการ) 

    (๑.๑๔) คา่ก่อสร้างแหลง่น า้

            (ระบรุายการ) 

    (๑.๑๕) คา่ปรับปรุงแหลง่น า้

            (ระบรุายการ) 

    (๑.๑๖) คา่ก่อสร้างทางและสะพาน 111,646,000

            (ระบรุายการ) 
28,536,000

8,110,000
กิจกรรมยอ่ยที่ 3 ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกส์คอนกรีต บ้านเป้า หมู่ 3, 5 ต าบลบ้านเป้า อ าเภอ

หนองสงู จงัหวดัมกุดาหาร  8110000 อ าเภอหนองสงู

กิจกรรมยอ่ยที่ 2 ก่อสร้างและปรับปรุงถนนเช่ือมโยงแหลง่ทอ่งเที่ยวพิพิธภณัฑ์ภพูาน 

หนองหาร สวนสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอเจ้ากลัยานิวฒันาฯ (สวนแม่ สวนลกู)  28536000 

แขวงทางหลวงชนบทสกลนคร



25,000,000

15,000,000

20,000,000

15,000,000

    (๑.๑๗) คา่ปรับปรุงทางและสะพาน

            (ระบรุายการ) 

    (๑.๑๘) คา่บ ารุงรักษาทางและสะพาน

            (ระบรุายการ)                  ระบเุหตผุลความจ าเป็นและรายละเอียดคา่ใช้จ่ายในการตัง้งบประมาณ

    (๑.๑๙) คา่ส ารวจออกแบบ                  อตัราราคาคา่งานตอ่หน่วย

            (ระบรุายการ)                  บญัชีราคามาตรฐาน ส านกังบประมาณ

    (๑.๒๐) คา่ควบคมุงาน                  ราคามาตรฐานของหน่วยงานราชการอ่ืน ได้แก.่.......................................

            (ระบรุายการ) 

    (๑.๒๑) คา่จ้างบริษัทที่ปรึกษา

            (ระบรุายการ) 

๓. งบเงินอุดหนุน  

๓.๑ เงินอดุหนนุทัว่ไป

 ๑) เงินอดุหนนุทัว่ไป :……..........................…….  

กิจกรรมยอ่ยที่ 5 ซ่อมสร้างถนน สายบ้านดอนแดง - บ้านโพนสวา่ง ต าบลนามะเขือ    อ าเภอ

เมือง จงัหวดันครพนม 15000000 แขวงทางหลวงชนบทนครพนม

กิจกรรมยอ่ยที่ 4 ซ่อมสร้างถนน สายแยก ทล.238 - โรงเรียนจฬุาภรณ์ราชวิทยาลยั - บ้าน

หนองหอย อ าเภอเมือง จงัหวดัมกุดาหาร 25000000 แขวงทางหลวงชนบทมกุดาหาร

กิจกรรมยอ่ย 7 ซ่อมสร้างถนน สายแยก ทล..212- นพ. 3015  อ าเภอธาตพุนม จงัหวดันครพนม

 จ านวน 1 แหง่ 15000000 แขวงทางหลวงชนบทนครพนม
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กิจกรรมยอ่ยที่ 6 ซ่อมสร้างถนน สาย นพ. 3023 แยก ทล.212 - ทา่เทียบเรือ            อ าเภอ ทา่

อเุทน, บ้านแพง จงัหวดันครพนม จ านวน 1 แหง่ 20000000 แขวงทางหลวงชนบทนครพนม



๓.๒ เงินอดุหนนุเฉพาะกิจ                  ระบเุหตผุลความจ าเป็นและรายละเอียดคา่ใช้จ่ายในการตัง้งบประมาณ
 ๑) เงินอดุหนนุเฉพาะกิจ :…..................………..  

๔. งบรายจ่ายอ่ืน  

๔.๑ ........................................................................  

หมายเหตุ

 ๑. เพื่อประโยชน์ในการประมวลผลข้อมูลให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดใช้ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณเท่านัน้  

    กรุณาอย่าเพิ่มประเภทรายการใหม่โดยไม่จ าเป็น

  ๒. กรณีประสงค์จะเพิ่มทะเบียนประเภทรายการ ให้ประสานงานกับเจ้าหน้าส านักงบประมาณที่ รับผิดชอบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดก่อน

  ๓. ตามแบบฟอร์มฯ ให้เลือกเฉพาะ (ระบุ) งบรายจ่าย และรายการที่มีงบประมาณเท่านัน้ 
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