แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)
หน่วย : บาท
งบประมาณ
งบรายจ่าย - รายการ
ปี 2557 ปี 2558
คาชี้แจง
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ) (ถ้ามี)
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด..ขอนแก่น......
แผนงาน :บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ผลผลิต :............................
กิจกรรมหลัก :......................................
กิจกรรมย่อย (โครงการ) :โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
3,100,000
ชีวิตเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
454,600
(๑) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
(๒) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ
(๓) ค่าเช่าบ้าน
(๔) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
(๕) เงินตอบแทนตาแหน่งกานัน ผู้ใหญ่บ้าน
(๖) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ
(๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)
ค่าวิทยากร - ชม.ละ 1,200 x 2 ชม. = 7,200
(๘) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ
-ชม.ละ 1,200 x 9 ชม. x 6 รุ่น = 64,800
-ชม.ละ 600 บาท x 9 ชม.x 6 รุ่น = 32,400
-ชม.ละ 600 บาท x 14 ชม. x 10 รุ่น = 84,000
-ชม.ละ 500 x 13 ชม.x 26 รุ่น = 169,000

งบประมาณ
งบรายจ่าย - รายการ
ปี 2557 ปี 2558
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ) (ถ้ามี)
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ
(๒) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(๓) ค่าซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์
(๔) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง
(๕) ค่าเช่าทรัพย์สิน
(๖) ค่าจ้างเหมาบริการ

(๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

(๘) ค่ารับรองและพิธกี าร
(๙) เงินสมทบทุนประกันสังคม

คาชี้แจง

-วิทยากรกระบวนการ 6 รุ่น ๆ ละ 3 คน ๆ ละ 9 ชม.ๆ ละ 600 บาท = 97,200
2,021,000 -ค่าพาหนะ จานวน 660 คน ๆ ละ 200 บาท = 132,000
-ค่าพาหนะ จานวน 500 คน ๆ ละ 150 บาท = 75,000
-ค่าพาหนะเหมาจ่าย จานวน 26 โรงเรียน ๆ ละ 100 บาท = 26,000
-ค่าที่พัก 660 คน ๆ ละ 2 คืน ๆ ละ 300 บาท = 396,000

ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม
1) 660 คน ๆ ละ 6 มื้อ ๆ ละ 30 บาท = 118,800
2) 500 คน ๆ ละ 4 มื้อ ๆ ละ 30 บาท = 60,000
-ค่าน้าปานะ 200 รูป ๆ ละ 30 มื้อ ๆ ละ 18 บาท = 108,000
-ค่าอาหาร
1) แบบไม่เต็มวัน 660 คน ๆ ละ 2 วัน ๆ ละ 200 บาท = 264,000
2) แบบเต็มวัน 660 คน ๆ ละ 1 วัน ๆ ละ 300 บาท = 198,000
3) จานวน 200 รูป ๆ ละ 29 มื้อ ๆ ละ 80 บาท = 464,000
4) จานวน 500 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 100 บาท = 100,000
-ค่าเช่าสถานที่และเครื่องเสียง 10 ครั้ง ๆ ละ 3,000 บาท = 30,000
-ค่าเช่าสถานที่และเครื่องเสียง 6 ครั้ง ๆ ละ 6,000 บาท = 36,000

งบประมาณ
งบรายจ่าย - รายการ
ปี 2557 ปี 2558
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ) (ถ้ามี)
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
(๑) วัสดุสานักงาน
(๒) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
(๓) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
(๔) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
(๕) วัสดุคอมพิวเตอร์
(๖) วัสดุก่อสร้าง
(๗) วัสดุงานบ้านงานครัว
(๘) วัสดุเวชภัณฑ์
(๙) วัสดุสนามและการฝึก
(๑๐) วัสดุการศึกษา
(๑๑) วัสดุหนังสือ วารสารและตารา
(๑๒) วัสดุเครื่องแต่งกาย
(๑๓) วัสดุอาหาร
(๑๔) วัสดุการเกษตร
(๑๕) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
๒.๒ ค่าสาธารณูปโภค
๒.๑ ค่าไฟฟ้า
๒.๒ ค่าน้าประปา

คาชี้แจง

-ค่าจัดทาเกียรติบัตร 660 คน ๆ ละ 20 บาท = 13,200
624,400 -ค่าวัสดุสาหรับจัดกิจกรรม ได้แก่ สมุด ปากกา ดินสอ กระดาษพิม์ดีด กระดาษสี
ปากกาเคมี อุปกรณ์เสริมทักษะ หลักสูตรบัญฑิตน้อย ฯลฯ= 330,400 บาท
-ค่ากระเป๋าเอกสาร
1)กระเป๋าใส่เอกสาร 660 ใบ ๆ ละ 250 บาท = 165,000
2)กระเป๋าผ้า 500 ใบ ๆ ละ 150 บาท = 75,000
-ค่าน้ามัน 54,000 บาท

งบประมาณ
งบรายจ่าย - รายการ
ปี 2557 ปี 2558
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ) (ถ้ามี)
๒.๓ ค่าบริการโทรศัพท์
๒.๔ ค่าบริการไปรษณีย์
๒.๕ ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
๒. งบลงทุน
๒.๑ ค่าครุภณ
ั ฑ์
(๑) ราคาต่อหน่วยตากว่า ๑ ล้านบาท
(๒) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ ๑ ล้านบาทขึ้นไป
(๑.๑) ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
(ระบุรายการ)
(๑.๒) ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(ระบุรายการ)
(๑.๓) ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
(ระบุรายการ)
(๑.๔) ครุภณ
ั ฑ์งานบ้านงานครัว
(ระบุรายการ)
(๑.๕) ครุภณ
ั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่
(ระบุรายการ)
(๑.๖) ครุภณ
ั ฑ์ก่อสร้าง
(ระบุรายการ)
(๑.๗) ครุภณ
ั ฑ์การเกษตร
(ระบุรายการ)
(๑.๘) ครุภณ
ั ฑ์การศึกษา

คาชี้แจง

ระบุเหตุผลความจาเป็นและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการตั้งงบประมาณ
อัตราราคาค่างานต่อหน่วย
บัญชีราคามาตรฐาน สานักงบประมาณ
ราคามาตรฐานของหน่วยงานราชการอื่น ได้แก่........................................

ระบุเหตุผลความจาเป็นและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการตั้งงบประมาณ
อัตราราคาค่างานต่อหน่วย
บัญชีราคามาตรฐาน สานักงบประมาณ
ราคามาตรฐานของหน่วยงานราชการอื่น ได้แก่........................................

งบประมาณ
งบรายจ่าย - รายการ
ปี 2557 ปี 2558
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ) (ถ้ามี)
(ระบุรายการ)
(๑.๙) ครุภณ
ั ฑ์การแพทย์
(ระบุรายการ)
(๑.๑๐) ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
(ระบุรายการ)
(๑.๑๑) ครุภณ
ั ฑ์โรงงาน
(ระบุรายการ)
(๑.๑๒) ครุภณ
ั ฑ์สารวจ
(ระบุรายการ)
(๑.๑๓) ครุภณ
ั ฑ์กีฬา
(ระบุรายการ)
(๑.๑๔) ครุภณ
ั ฑ์ดนตรี
(ระบุรายการ)
(๑.๑๕) ครุภณ
ั ฑ์อาวุธ
(ระบุรายการ)
(๑.๑๖) ครุภณ
ั ฑ์วทิ ยาศาสตร์
(ระบุรายการ)
(๑.๑๗) ครุภณ
ั ฑ์เครื่องจักรกล
(ระบุรายการ)
(๑.๑๘) ครุภณ
ั ฑ์สนาม
(ระบุรายการ)
(๑.๑๙) ครุภณ
ั ฑ์กลาโหม

คาชี้แจง

ระบุเหตุผลความจาเป็นและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการตั้งงบประมาณ
อัตราราคาค่างานต่อหน่วย
บัญชีราคามาตรฐาน สานักงบประมาณ

งบประมาณ
งบรายจ่าย - รายการ
ปี 2557 ปี 2558
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ) (ถ้ามี)
(ระบุรายการ)
๒.๒ ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
(๑) ราคาต่อหน่วยต่ากว่า ๑๐ ล้านบาท
(๒) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ ๑๐ ล้านบาทขึน้ ไป
(๑.๑) ค่าที่ดิน
(ระบุรายการ)
(๑.๒) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ
(ระบุรายการ)
(๑.๓) ค่าปรับปรุงอาคารก่อสร้างที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ
(ระบุรายการ)
(๑.๔) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทาการและสิ่งก่อสร้างประกอบ
(ระบุรายการ)
(๑.๕) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทาการและสิ่งก่อสร้างประกอบ
(ระบุรายการ)
(๑.๖) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ
(ระบุรายการ)
(๑.๗) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ
(ระบุรายการ)
(๑.๘) ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ
(ระบุรายการ)
(๑.๙) ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ
(ระบุรายการ)

คาชี้แจง
ราคามาตรฐานของหน่วยงานราชการอื่น ได้แก่........................................

งบประมาณ
งบรายจ่าย - รายการ
ปี 2557 ปี 2558
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ) (ถ้ามี)
(๑.๑๐) ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ
(ระบุรายการ)
(๑.๑๑) ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ
(ระบุรายการ)
(๑.๑๒) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค
(ระบุรายการ)
(๑.๑๓) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
(ระบุรายการ)
(๑.๑๔) ค่าก่อสร้างแหล่งน้า
(ระบุรายการ)
(๑.๑๕) ค่าปรับปรุงแหล่งน้า
(ระบุรายการ)
(๑.๑๖) ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
(ระบุรายการ)
(๑.๑๗) ค่าปรับปรุงทางและสะพาน
(ระบุรายการ)
(๑.๑๘) ค่าบารุงรักษาทางและสะพาน
(ระบุรายการ)
(๑.๑๙) ค่าสารวจออกแบบ
(ระบุรายการ)
(๑.๒๐) ค่าควบคุมงาน

คาชี้แจง
ระบุเหตุผลความจาเป็นและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการตั้งงบประมาณ
อัตราราคาค่างานต่อหน่วย
บัญชีราคามาตรฐาน สานักงบประมาณ
ราคามาตรฐานของหน่วยงานราชการอื่น ได้แก่........................................

ระบุเหตุผลความจาเป็นและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการตั้งงบประมาณ
อัตราราคาค่างานต่อหน่วย
บัญชีราคามาตรฐาน สานักงบประมาณ
ราคามาตรฐานของหน่วยงานราชการอื่น ได้แก่........................................

งบประมาณ
งบรายจ่าย - รายการ
ปี 2557 ปี 2558
คาชี้แจง
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ) (ถ้ามี)
(ระบุรายการ)
(๑.๒๑) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา
(ระบุรายการ)
๓. งบเงินอุดหนุน
๓.๑ เงินอุดหนุนทั่วไป
๑) เงินอุดหนุนทั่วไป :……..........................…….
๓.๒ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ระบุเหตุผลความจาเป็นและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการตั้งงบประมาณ
๑) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ :…..................………..
๔. งบรายจ่ายอืน
๔.๑ ........................................................................
หมายเหตุ
๑. เพือประโยชน์ในการประมวลผลข้อมูลให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดใช้ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณเท่านั้น
กรุณาอย่าเพิมประเภทรายการใหม่โดยไม่จาเป็น
๒. กรณีประสงค์จะเพิมทะเบียนประเภทรายการ ให้ประสานงานกับเจ้าหน้าสานักงบประมาณทีรับผิดชอบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดก่อน
๓. ตามแบบฟอร์มฯ ให้เลือกเฉพาะ (ระบุ) งบรายจ่าย และรายการทีมีงบประมาณเท่านั้น
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