อัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการจัดทําคําของบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ
ค่าเบี�ยเลี�ยง
ข้าราชการ
ระดับ 8 ลงมา หรือเทียบเท่า
ระดับ 9 ขึ�นไป หรือเทียบเท่า

อัตรา บาท/คน/วัน
240
270
ค่าเช่าที�พัก

ข้าราชการ

อัตรา บาท/คน/วัน
พักเดี�ยว
พักคู่
ระดับ 8 ลงมา หรือเทียบเท่า
1,500
ระดับ 9 หรือเทียบเท่า
2,200
ระดับ 10 ขึ�นไป หรือเทียบเท่า
2,500
*กรณีเหมาจ่าย
- ระดับ 8 ลงมา หรือเทียบเท่า 800 บาท/คน/วัน
- ระดับ 9 ขึ�นไป หรือเทียบเท่า 1,200 บาท/คน/วัน

850
1,200
1,400

ค่าพาหนะ
ประเภท
ค่าโดยสารเครื�องบิน
ค่ารถรับจ้าง (เที�ยวละ 200 บาท ไปกลับไม่เกิน 400 บาท)

อัตรา บาท/เที�ยว/คน
2,500
200

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในประเทศ
รายการ
ค่าวิทยากร
- บุคลากรรัฐ ชั�วโมงละ
- บุคลากรเอกชน ชั�วโมงละ
ค่าอาหาร
- ครบทุกมื�อ
- ไม่ครบทุกมื�อ
ค่าอาหารว่างและเครื�องดื�ม มื�อ/คน
ค่าเช่าที�พัก
- พักเดี�ยว ไม่เกิน/วัน
- พัก 2 คนๆ ละ ไม่เกิน/วัน
ค่ายานพาหนะ
- รถบัส+นํ�ามัน (วัน/คัน)
- รถแท็กซี� (เที�ยว/คน)
ค่าใช้จ่ายอื�นๆ
- ค่าพิธีเปิด-ปิด/ครั�ง
- ค่าเอกสาร/คน
*กรณีแยกไม่ได้ให้ได้ไม่เกิน 5,000 บาท

อัตรา บาท/คน
สถานที�ราชการ
สถานที�เอกชน
600
1,200
200 บ./มื�อ/คน
200 บ./มือ
� /คน
35 บ./มื�อ/คน

700 บ./วัน/คน
500 บ./วัน/คน
50 บ./มื�อ/คน

-

1,200
750

13,400
200

13,400
200

800
70

800
70

ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม
ประเภท
ค่าอาหารกลางวัน
ค่าอาหารว่างและเครื�องดื�ม
*ขอความร่วมมือจัดในสถานที�ราชการ

600
1,200

อัตรา บาท/เที�ยว/คน
120
35

คำขอรำยกำร งบดำเนินงำน งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2561
งบประมำณบูรณำกำร กำรเสร้ำงควำมเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภำยในประเทศประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 (แผนพัฒนำภำค)
หน่วยงำน ..........................................................................
ข้อมูล ณ วันที่ ..................................................
งบดำเนินงำน
ภำค เขต

ลำดับ

ชื่อรำยกำร
1. งบดำเนินงำน
1.1 ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่ำตอบแทน
(1)........................
(2).......................
1.1.2 ค่ำใช้สอย
(1)........................
(2).......................
1.1.3 ค่ำวัสดุ
(1)........................
(2).......................
1.2 ค่ำสำธำรณูปโภค
(1)........................
(2).......................

ภาค : เหนือ
กลาง
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตะวันออก
ใต้
ใต้ชายแดน

หน่วยนับ

ปริมำณ

งบประมำณ

แนวทาง : 1. อุตสาหกรรม การค้า การลงทุน
2. การเกษตร
3. ท่องเที่ยวและบริการ
4. สังคมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
5. โครงการพิเศษ

รำยละเอียด

ชื่อหน่วยงำน

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

หน่วย : บำท
แนวทำง

คำของบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์ งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2561
งบประมำณบูรณำกำร กำรเสร้ำงควำมเข้มแข็งและยัง่ ยืนให้กับเศรษฐกิจภำยในประเทศประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 (แผนพัฒนำภำค)
หน่วยงำน ...............................................
ข้อมูล ณ วันที่ ...........................................
ครุภัณฑ์
ภำค

เขต ลำดับ

ชือ่ รำยกำร

หน่วยนับ รำคำ/หน่วย จำนวน

งบประมำณ

ชือ่ หน่วยงำน

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

หน่วย : บำท
ระดับ แนวทำง ประเภทครุภัณฑ์ เหตุผลควำมจำเป็น

รวมทัง้ สิน้
ตัวอย่าง
เหนือ

1

1

เครือ่ งกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED)

ภาค : เหนือ
กลาง
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตะวันออก
ใต้
ใต้ชายแดน

เครือ่ ง

130,000

2

แนวทาง : 1. อุตสาหกรรม การค้า การลงทุน
2. การเกษตร
3. ท่องเทีย่ วและบริการ
4. สังคมพัฒนาคุณภาพชีวติ และสิง่ แวดล้อม
5. โครงการพิเศษ

260,000 โรงพยาบาลนครพิงค์

ระดับ

F3
F2
F1
P

ริมใต้

แม่รมิ

First – level Hospital

Primary

เชียงใหม่

M2
M1
S
A

ระบุ 1-5
A 4
การแพทย์

(Middle – level Hospital)
(Standard – level Hospital)
(Advance – level Hospital)

ระบุ...............

คำขอรำยกำร งบลงทุน ค่ำทีด่ ินและสิ่งก่อสร้ำง งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2561
งบประมำณบูรณำกำร กำรเสร้ำงควำมเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภำยในประเทศประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 (แผนพัฒนำภำค)
หน่วยงำน ..........................................................................
ข้อมูล ณ วันที่ ..................................................
ทีด่ ินและสิ่งก่อสร้ำง

หน่วย : บำท

ภำค เขต ลำดับ

ชื่อสิ่งก่อสร้ำง

แบบ
เลขที่

หน่วย
นับ

รวมทัง้ สิ้น

รำคำต่อหน่วย จำนวน
(บำท)
(หน่วย)
2

งบปีเดียว/งบผูกพัน
รวมงบประมำณ ชื่อหน่วยงำน
ปี 61
ปี 62
ปี 63
18,115,100 72,459,800 90,574,900

ตำบล

อำเภอ

ตัวอย่าง
เหนือ 1

1

อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 4
ชั้น เป็นอาคาร คสล.4 ฃั้น
พืน้ ที่ใช้สอยประมาณ 2,170
ตารางเมตร (โครงสร้างต้าน
แผ่นดินไหว)

10847

หลัง

45,956,700

1

9,191,400

36,765,300

-

45,956,700 โรงพยาบาล เวียง
ฝาง

เหนือ

1

อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 4
ชั้น เป็นอาคาร คสล.4 ฃั้น
พืน้ ที่ใช้สอยประมาณ 2,170
ตารางเมตร

10847

หลัง

44,618,200

1

8,923,700

35,694,500

-

44,618,200 โรงพยาบาล เมือง
เมืองสวรรค
สวรรคโลก สวรรคโลก โลก

2

ภาค : เหนือ
กลาง
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตะวันออก
ใต้
ใต้ชายแดน

แนวทาง : 1. อุตสาหกรรม การค้า การลงทุน
2. การเกษตร
3. ท่องเที่ยวและบริการ
4. สังคมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
5. โครงการพิเศษ

ระดับ

F3
F2
F1
P

First – level Hospital

Primary

M2
M1
S
A

ฝาง

จังหวัด ระดับ แนวทำง

เชียงใหม่

สุโขทัย

(Middle – level Hospital)
(Standard – level Hospital)
(Advance – level Hospital)

ประเภท
เหตุผลควำมจำเป็น
อำคำร

ระบุ 1-5
ระบุ...............
4 อาคารที่
ทาการ

4

อาคารที่
ทาการ

