
    

                                                  หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้าม)ี

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2
แผนงาน : บรหิารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ผลผลิต : การพัฒนาด้านการเกษตร
โครงการ : พัฒนาแหล่งน ้าเพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพการจัดการและผลผลิตภาคการเกษตร
กิจกรรมหลัก : บรหิารจัดการน ้าในลักษณะห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ตั งแต่ต้นน ้า กลางน ้าและปลายน ้า 
เพ่ือให้มีการจัดการน ้าทั งปรมิาณและคุณภาพได้อย่างเหมาะสม

181,500,000.00    

๑. งบด้าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
  (๑)  เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
  (๒) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ  
  (๓) ค่าเช่าบ้าน  
  (๔) ค่าเบีย้ประชุมกรรมการ
  (๕) เงินตอบแทนต าแหน่งก านัน ผู้ใหญ่บ้าน
  (๖) เงินพิเศษจา่ยแก่ลูกจา้งในต่างประเทศ
  (๗) ค่าตอบแทนวทิยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)
  (๘) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
  (๑)  ค่าเบีย้เล้ียง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ  
  (๒)  ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง  
  (๓)  ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์  
  (๔) ค่าซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง
  (๕) ค่าเช่าทรัพยสิ์น
  (๖) ค่าจา้งเหมาบริการ
  (๗) ค่าใช้จา่ยในการสัมมนาและฝึกอบรม
  (๘) ค่ารับรองและพิธกีาร
  (๙) เงินสมทบทุนประกันสังคม 

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ

  (๑)  วสัดุส านักงาน  

  (๒)  วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน  

  (๓)  วสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ  

  (๔)  วสัดุโฆษณาและเผยแพร่  

  (๕)  วสัดุคอมพิวเตอร์  

งบประมาณ
ค้าชี แจง

แบบรายละเอียดจ้าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

 



    
                                                  หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้าม)ี

งบประมาณ
ค้าชี แจง

  (๖) วสัดุก่อสร้าง

  (๗) วสัดุงานบ้านงานครัว

  (๘) วสัดุเวชภัณฑ์

  (๙) วสัดุสนามและการฝึก

  (๑๐) วสัดุการศึกษา

  (๑๑) วสัดุหนังสือ วารสารและต ารา

  (๑๒) วสัดุเคร่ืองแต่งกาย

  (๑๓) วสัดุอาหาร  

  (๑๔) วสัดุการเกษตร  

  (๑๕) วสัดุยานพาหนะและขนส่ง

๒.๒ ค่าสาธารณูปโภค

๒.๑ ค่าไฟฟ้า  

๒.๒ ค่าน้ าประปา 

๒.๓ ค่าบริการโทรศัพท์ 

๒.๔ ค่าบริการไปรษณีย ์

๒.๕ ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม  

๒. งบลงทุน
๒.๑ ค่าครภุัณฑ์
  (๑) ราคาต่อหน่วยต่้ากว่า ๑ ล้านบาท
  (๒) ราคาต่อหน่วยตั งแต่ ๑ ล้านบาทขึ นไป
    (๑.๑) ครุภัณฑ์ส านักงาน
            (ระบุรายการ) 
    (๑.๒) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
            (ระบุรายการ) 
    (๑.๓) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
            (ระบุรายการ) 
    (๑.๔) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
            (ระบุรายการ) 
    (๑.๕) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
            (ระบุรายการ) 
    (๑.๖) ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
            (ระบุรายการ) 

 



    
                                                  หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้าม)ี

งบประมาณ
ค้าชี แจง

    (๑.๗) ครุภัณฑ์การเกษตร
            (ระบุรายการ) 
    (๑.๘) ครุภัณฑ์การศึกษา
            (ระบุรายการ) 
    (๑.๙) ครุภัณฑ์การแพทย์
            (ระบุรายการ) 
    (๑.๑๐) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ
            (ระบุรายการ) 
    (๑.๑๑) ครุภัณฑ์โรงงาน
            (ระบุรายการ) 
    (๑.๑๒) ครุภัณฑ์ส ารวจ
            (ระบุรายการ) 
    (๑.๑๓) ครุภัณฑ์กีฬา
            (ระบุรายการ) 
    (๑.๑๔) ครุภัณฑ์ดนตรี
            (ระบุรายการ) 
    (๑.๑๕) ครุภัณฑ์อาวธุ
            (ระบุรายการ) 
    (๑.๑๖) ครุภัณฑ์วทิยาศาสตร์
            (ระบุรายการ) 
    (๑.๑๗) ครุภัณฑ์เคร่ืองจกัรกล
            (ระบุรายการ) 
    (๑.๑๘) ครุภัณฑ์สนาม
            (ระบุรายการ) 
    (๑.๑๙) ครุภัณฑ์กลาโหม
            (ระบุรายการ) 
๒.๒ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 138,000,000.00   
  (๑) ราคาต่อหน่วยต่ ากวา่ ๑๐ ล้านบาท 6,000,000.00        

  (๒) ราคาต่อหน่วยต้ังแต่ ๑๐ ล้านบาทขึ้นไป 132,000,000.00    จ านวน 5 โครงการ
    (๑.๑) ค่าที่ดิน
            (ระบุรายการ) 
    (๑.๒) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและส่ิงก่อสร้างประกอบ
            (ระบุรายการ) 
    (๑.๓) ค่าปรับปรุงอาคารก่อสร้างที่พักอาศัยและส่ิงก่อสร้างประกอบ
            (ระบุรายการ) 

  ปรับปรุงแก้มลิงและอาคารประกอบหนองเลิงเต่า ต.นาคู อ.นาแก จ.นครพนม 
จ านวน 1 แห่ง โดยอ้างอิงราคาจากส านักงบประมาณ ราคากลางพาณิชยแ์ละราคาสืบ

 



    
                                                  หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้าม)ี

งบประมาณ
ค้าชี แจง

    (๑.๔) ค่าก่อสร้างอาคารที่ท าการและส่ิงก่อสร้างประกอบ
            (ระบุรายการ) 
    (๑.๕) ค่าปรับปรุงอาคารที่ท าการและส่ิงก่อสร้างประกอบ
            (ระบุรายการ) 
    (๑.๖) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและส่ิงก่อสร้างประกอบ
            (ระบุรายการ) 
    (๑.๗) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและส่ิงก่อสร้างประกอบ
            (ระบุรายการ) 
    (๑.๘) ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและส่ิงก่อสร้างประกอบ
            (ระบุรายการ) 
    (๑.๙) ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและส่ิงก่อสร้างประกอบ
            (ระบุรายการ) 
    (๑.๑๐) ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและส่ิงก่อสร้างประกอบ
            (ระบุรายการ) 
    (๑.๑๑) ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและส่ิงก่อสร้างประกอบ
            (ระบุรายการ) 
    (๑.๑๒) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค
            (ระบุรายการ) 
    (๑.๑๓) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
            (ระบุรายการ) 
    (๑.๑๔) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ า

20,000,000.00      

42,000,000.00      

40,000,000.00      

30,000,000.00      
    (๑.๑๕) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ า  
            (ระบุรายการ) 
    (๑.๑๖) ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
            (ระบุรายการ) 
    (๑.๑๗) ค่าปรับปรุงทางและสะพาน
            (ระบุรายการ) 
    (๑.๑๘) ค่าบ ารุงรักษาทางและสะพาน
            (ระบุรายการ) 

1. สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ าบ้านท่าควาย ระยะ 2 ต.ท่าก้อน 
อ.อากาศอ านวย จ.สกลนคร จ านวน 1 แห่ง

4. ฝายบ้านกุดฮู ต.โพธไิพศาล อ.กุสุมาลย ์จ.สกลนคร จ านวน 1 แห่ง

2. สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ าบ้านเชิงชุม-สายร่องข่า ต.เชิงชุม 
อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร จ านวน 1 แห่ง
3. สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ าบ้านดอนหลวง 2 ต.ดอนเตย อ.นาทม 
จ.นครพนม จ านวน 1 แห่ง

 



    
                                                  หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้าม)ี

งบประมาณ
ค้าชี แจง

    (๑.๑๙) ค่าส ารวจออกแบบ
            (ระบุรายการ) 
    (๑.๒๐) ค่าควบคุมงาน
            (ระบุรายการ) 
    (๑.๒๑) ค่าจา้งบริษัทที่ปรึกษา
            (ระบุรายการ) 
๓. งบเงนิอุดหนุน  
๓.๑ เงินอุดหนุนทั่วไป
 ๑) เงินอุดหนุนทั่วไป :……..........................…….  
๓.๒ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
 ๑) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ :…..................………..  
๔. งบรายจ่ายอ่ืน  
๔.๑ ........................................................................  

หมายเหตุ
 ๑. เพ่ือประโยชน์ในการประมวลผลข้อมูลให้จังหวัดและกลุม่จังหวัดใช้ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส้านักงบประมาณเท่านั น  
    กรุณาอย่าเพ่ิมประเภทรายการใหม่โดยไม่จ้าเป็น
  ๒. กรณีประสงค์จะเพ่ิมทะเบียนประเภทรายการ ให้ประสานงานกับเจ้าหน้าส้านักงบประมาณทีร่ับผิดชอบจังหวัดและกลุม่จังหวัดก่อน
  ๓. ตามแบบฟอร์มฯ ให้เลือกเฉพาะ (ระบุ) งบรายจ่าย และรายการทีม่ีงบประมาณเท่านั น 

7

 


