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หน่วย : บาท

ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ
รวม -                   -                   -                   -                   

... การศึกษา 1. เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจ า)(1) เงินเดือนครู  (1.1) เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ 
(เงินเดือนครูอัตราเดิม)

อัตรา

... การศึกษา 1. เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจ า)(1) เงินเดือนครู  (1.2) เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ 
(เงินเดือนครูอัตราใหม่)

อัตรา

... การศึกษา 1. เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจ า)(1) เงินเดือนครู  (1.3) เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ 
(เงินวทิยฐานะ)

อัตรา

... การศึกษา 1. เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจ า)(1) เงินเดือนครู  (1.4) เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ 
(เงินค่าตอบแทนรายเดือน)

อัตรา

... การศึกษา 1. เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจ า)(1) เงินเดือนครู  (1.5) เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ 
(เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ)

อัตรา

... การศึกษา 1. เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจ า)(1) เงินเดือนครู  (1.6) เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ 
(เงินอื่นๆ ที่จ่ายควบกบัเงินเดือน)

อัตรา

... การศึกษา 1. เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจ า)(1) เงินเดือนครู  (1.7) เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ 
(เงินช่วยพิเศษข้าราชการครูกรณีเสียชีวติ)

อัตรา

... การศึกษา 1. เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจ า)(1) เงินเดือนครู  (1.8) เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ 
(เงินตอบแทนพิเศษกรณีเงินเดือนเต็มขั้น)

อัตรา

... การศึกษา 1. เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจ า)(2) ค่าจ้างประจ า  (2.1) เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ 
(ค่าจ้างประจ าอัตราเดิม)

อัตรา

... การศึกษา 1. เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจ า)(2) ค่าจ้างประจ า  (2.2) เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ 
(เงินเพิม่ค่าจ้างประจ า)

อัตรา

... การศึกษา 1. เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจ า)(2) ค่าจ้างประจ า  (2.3) เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ 
(เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ)

อัตรา

... การศึกษา 1. เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจ า)(2) ค่าจ้างประจ า  (2.4) เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ 
(เงินช่วยพิเศษลูกจ้างประจ ากรณีเสียชีวติ)

อัตรา

... การศึกษา 1. เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจ า)(3) ค่าตอบแทนส าหรับพนักงานจ้าง (3.1) เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ 
(ค่าตอบแทนส าหรับพนักงานจ้างอัตราเดิม)

อัตรา

... การศึกษา 1. เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจ า)(3) ค่าตอบแทนส าหรับพนักงานจ้าง (3.2) เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ 
(ค่าตอบแทนส าหรับพนักงานจ้างอัตราใหม่)

อัตรา

... การศึกษา 1. เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจ า)(3) ค่าตอบแทนส าหรับพนักงานจ้าง (3.3) เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ 
(เงินช่วยพิเศษพนักงานจ้างกรณีเสียชีวติ)

อัตรา

... การศึกษา 1. เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจ า)(3) ค่าตอบแทนส าหรับพนักงานจ้าง (3.4) เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ 
(เงินค่าครองชีพชั่วคราวส าหรับพนักงานจ้าง)

อัตรา

รายการงบประมาณดา้นอบจ.

แบบส ารวจรายการงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบรหิารส่วนจังหวัด

(1) งบประมาณ
ตามค าขอ/ทบทวน

(2) งบประมาณ
ตามรา่ง พ.ร.บ. ปี พ.ศ. 2563

(3) งบประมาณที่ อบจ.
ตอ้งใช้จ่ายจรงิ แตไ่ม่ไดต้ั้งค าขอ

(4) งบประมาณที่คาดว่า
จะไม่เพียงพอ หมายเหตุหน่วยนับ

ที่มีความจ าเป็นตอ่การใช้จ่าย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายการ
ระดบัที่ 1

รายการ
ระดบัที่ 2



หน่วย : บาท

ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ
รวม -                   -                   -                   -                   

รายการงบประมาณดา้นอบจ.
(1) งบประมาณ

ตามค าขอ/ทบทวน
(2) งบประมาณ

ตามรา่ง พ.ร.บ. ปี พ.ศ. 2563
(3) งบประมาณที่ อบจ.

ตอ้งใช้จ่ายจรงิ แตไ่ม่ไดต้ั้งค าขอ
(4) งบประมาณที่คาดว่า

จะไม่เพียงพอ หมายเหตุหน่วยนับ
รายการ

ระดบัที่ 1
รายการ

ระดบัที่ 2

... การศึกษา 1. เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจ า)(3) ค่าตอบแทนส าหรับพนักงานจ้าง (3.5) เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ 
(เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม)

อัตรา

... การศึกษา 1. เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจ า)(4) เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินสวสัดิการชายแดนภาคใต้) (4) เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ 
(เงินสวสัดิการชายแดนภาคใต้)

อัตรา

... การศึกษา 1. เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจ า)(5) เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าตอบแทนการตรวจประเมินผลงานข้าราชการครู) (5) เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ 
(ค่าตอบแทนการตรวจประเมินผลงานข้าราชการครู)

อัตรา

... การศึกษา 1. เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจ า)(6) เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงาน
เพือ่เล่ือนหรือให้มีวทิยะฐานะให้สูงขึ้น) (6) เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ 
(ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานเพือ่เล่ือน
หรือให้มีวทิยะฐานะให้สูงขึ้น)

อัตรา

... การศึกษา 1. เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจ า)(7) เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บ าเหน็จ บ านาญ ข้าราชการครู) (7) เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ 
(บ าเหน็จ บ านาญ ข้าราชการครู)

อัตรา

... การศึกษา 1. เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจ า)(8) เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บ าเหน็จ บ านาญ ลูกจ้างประจ า) (8) เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ 
(บ าเหน็จ บ านาญ ลูกจ้างประจ า)

อัตรา

... การศึกษา 1. เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจ า)(9) เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้านข้าราชการครู) (9) เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ 
(ค่าเช่าบ้านข้าราชการครู)

อัตรา

... การศึกษา 1. เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจ า)(10) เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้านลูกจ้างประจ า) (10) เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ 
(ค่าเช่าบ้านลูกจ้างประจ า)

อัตรา

... การศึกษา 1. เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจ า)(11) เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตรข้าราชการครู) (11)เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ 
(ค่าการศึกษาของบุตรข้าราชการครู)

อัตรา

... การศึกษา 1. เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจ า)(12) เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตรลูกจ้างประจ า) (12) เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ 
(ค่าการศึกษาของบุตรลูกจ้างประจ า)

อัตรา

... การศึกษา2. เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพืน้ที่จังหวดัชายแดนภาคใต้ (ค่าตอบแทน และสวสัดิการ)(1) ค่าจ้าง ค่าตอบแทน และสวสัดิการครูสอนศาสนา (สอนเสริม) พืน้ที่จังหวดัชายแดนภาคใต้ (1) ค่าจ้าง ค่าตอบแทน และสวสัดิการครูสอนศาสนา 
(สอนเสริม) พืน้ที่จังหวดัชายแดนภาคใต้

อัตรา

... การศึกษา3. เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพืน้ฐานส าหรับนักเรียนยากจน)(1) เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพืน้ฐานส าหรับนักเรียนยากจน ระดับประถมศึกษา)  (1) เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัด
การศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพืน้ฐานส าหรับนักเรียน
ยากจน ระดับประถมศึกษา)

คน

... การศึกษา3. เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพืน้ฐานส าหรับนักเรียนยากจน)(2) เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพืน้ฐานส าหรับนักเรียนยากจนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) (2) เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัด
การศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพืน้ฐานส าหรับนักเรียน
ยากจนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)

คน

... การศึกษา4. เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษา และการประเมินผล)(1) เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษา และการประเมินผล) เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษา และการประเมินผล)

โรงเรียน

... การศึกษา5. เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิม่ค่าครองชีพ และสวสัดิการ)(1) เงินเดือนข้าราชการครู (1.1) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 (เงินเดือนข้าราชการครูอัตราเดิม)

อัตรา

... การศึกษา5. เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิม่ค่าครองชีพ และสวสัดิการ)(1) เงินเดือนข้าราชการครู (1.2) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 (เงินเดือนข้าราชการครูอัตราใหม่)

อัตรา



หน่วย : บาท

ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ
รวม -                   -                   -                   -                   

รายการงบประมาณดา้นอบจ.
(1) งบประมาณ

ตามค าขอ/ทบทวน
(2) งบประมาณ

ตามรา่ง พ.ร.บ. ปี พ.ศ. 2563
(3) งบประมาณที่ อบจ.

ตอ้งใช้จ่ายจรงิ แตไ่ม่ไดต้ั้งค าขอ
(4) งบประมาณที่คาดว่า

จะไม่เพียงพอ หมายเหตุหน่วยนับ
รายการ

ระดบัที่ 1
รายการ

ระดบัที่ 2

... การศึกษา5. เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิม่ค่าครองชีพ และสวสัดิการ)(1) เงินเดือนข้าราชการครู (1.3) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 (เงินวทิยฐานะ)

อัตรา

... การศึกษา5. เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิม่ค่าครองชีพ และสวสัดิการ)(2) ค่าตอบแทนส าหรับพนักงานจ้าง (2.1) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 (ค่าตอบแทนส าหรับพนักงานจ้างอัตราเดิม)

อัตรา

... การศึกษา5. เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิม่ค่าครองชีพ และสวสัดิการ)(2) ค่าตอบแทนส าหรับพนักงานจ้าง (2.2) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 (ค่าตอบแทนส าหรับพนักงานจ้างอัตราใหม่)

อัตรา

... การศึกษา5. เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิม่ค่าครองชีพ และสวสัดิการ)(2) ค่าตอบแทนส าหรับพนักงานจ้าง (2.3) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 (เงินค่าครองชีพชั่วคราวส าหรับพนักงานจ้าง)

อัตรา

... การศึกษา5. เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิม่ค่าครองชีพ และสวสัดิการ)(2) ค่าตอบแทนส าหรับพนักงานจ้าง (2.4) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 (เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม)

อัตรา

... การศึกษา5. เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิม่ค่าครองชีพ และสวสัดิการ)(3) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าเช่าบ้านส าหรับข้าราชการครู) (3) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(ค่าเช่าบ้านส าหรับข้าราชการครู)

อัตรา

... การศึกษา5. เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิม่ค่าครองชีพ และสวสัดิการ)(4) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าเล่าเรียนบุตร) (4) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(ค่าเล่าเรียนบุตร)

อัตรา

... การศึกษา5. เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิม่ค่าครองชีพ และสวสัดิการ)(5) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินค่าตอบแทนรายเดือน 3 จังหวดัชายแดนภาคใต้) (5) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(เงินค่าตอบแทนรายเดือน 3 จังหวดัชายแดนภาคใต้)

อัตรา

... การศึกษา5. เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิม่ค่าครองชีพ และสวสัดิการ)(6) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าสวสัดิการส าหรับหัวหน้าศูนย์ และผู้ดูแลเด็กในจังหวดัชายแดนภาคใต้ (6) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(ค่าสวสัดิการส าหรับหัวหน้าศูนย์ และผู้ดูแลเด็กใน
จังหวดัชายแดนภาคใต้

อัตรา

... การศึกษา5. เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิม่ค่าครองชีพ และสวสัดิการ)(7) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินอุดหนุนทุนการศึกษาครูผู้ดูแลเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) (7) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(เงินอุดหนุนทุนการศึกษาครูผู้ดูแลเด็กเล็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก)

อัตรา

... การศึกษา6. เงินอุดหนุนส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพืน้ที่จังหวดัชายแดนภาคใต้ เพือ่จัดหาส่ือการเรียนการสอนเชิงสัญลักษณ์ของความเป็นชาติ เงินอุดหนุนส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพืน้ที่จังหวดัชายแดนภาคใต้ เพือ่จัดหาส่ือการเรียนการสอนเชิงสัญลักษณ์ของความเป็นชาติ  เงินอุดหนุนส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพืน้ที่จังหวดัชายแดน
ภาคใต้ เพือ่จัดหาส่ือการเรียนการสอนเชิงสัญลักษณ์
ของความเป็นชาติ

แห่ง

... การศึกษา7. เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (1) ค่าจัดการเรียนการสอน ศพด. คน

... การศึกษา7. เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (2) ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน ศพด. คน

... การศึกษา7. เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (3) ค่าหนังสือเรียน ศพด. คน

... การศึกษา7. เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (4) ค่าอุปกรณ์การเรียน ศพด. คน

... การศึกษา7. เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (5) ค่ากจิกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ศพด. คน

... การศึกษา8. เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแกเ่ด็กด้อยโอกาส (ค่าจ้างครู)ค่าจ้างครู  (1) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่
เด็กด้อยโอกาส (ค่าจ้างชั่วคราว)

อัตรา



หน่วย : บาท

ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ
รวม -                   -                   -                   -                   

รายการงบประมาณดา้นอบจ.
(1) งบประมาณ

ตามค าขอ/ทบทวน
(2) งบประมาณ

ตามรา่ง พ.ร.บ. ปี พ.ศ. 2563
(3) งบประมาณที่ อบจ.

ตอ้งใช้จ่ายจรงิ แตไ่ม่ไดต้ั้งค าขอ
(4) งบประมาณที่คาดว่า

จะไม่เพียงพอ หมายเหตุหน่วยนับ
รายการ

ระดบัที่ 1
รายการ

ระดบัที่ 2

... การศึกษา8. เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแกเ่ด็กด้อยโอกาส (ค่าจ้างครู)ค่าจ้างครู  (2) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่
เด็กด้อยโอกาส (ค่าจ้างครูอัตราเดิม)

อัตรา

... การศึกษา8. เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแกเ่ด็กด้อยโอกาส (ค่าจ้างครู)ค่าจ้างครู  (3) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่
เด็กด้อยโอกาส ค่าจ้างครูอัตราใหม่)

อัตรา

... การศึกษา8. เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแกเ่ด็กด้อยโอกาส (ค่าจ้างครู)ค่าจ้างครู  (4) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่
เด็กด้อยโอกาส (เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม)

อัตรา

... การศึกษา9. เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแกเ่ด็กด้อยโอกาส (ค่าพัฒนาครูอาสาและวสัดุการศึกษา)เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแกเ่ด็กด้อยโอกาส (ค่าพัฒนาครูอาสาและวสัดุการศึกษา) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแกเ่ด็ก
ด้อยโอกาส (ค่าพัฒนาครูอาสาและวสัดุการศึกษา)

แห่ง

... การศึกษา10. เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) (1) นมส าหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คน

... การศึกษา10. เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) (2) นมส าหรับนักเรียนโรงเรียนสังกดั สพฐ. คน

... การศึกษา10. เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) (3) นมส าหรับนักเรียนโรงเรียนสังกดั สพฐ. (โรงเรียน
ประจ า)

คน

... การศึกษา10. เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) (4) นมส าหรับนักเรียนโรงเรียนสังกดัองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

คน

... การศึกษา10. เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) (5) นมส าหรับนักเรียนโรงเรียนสังกดักรมการศึกษา
นอกโรงเรียน

คน

... การศึกษา10. เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) (6) นมส าหรับนักเรียนโรงเรียนสังกดักรมพัฒนา
สังคมและสวสัดิการ

คน

... การศึกษา11. เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวนัเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวนั (1) อาหารกลางวนัส าหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คน

... การศึกษา11. เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวนัเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวนั (2) อาหารกลางวนัส าหรับนักเรียนโรงเรียนสังกดั 
สพฐ.

คน

... การศึกษา11. เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวนัเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวนั (3) อาหารกลางวนัส าหรับนักเรียนโรงเรียนสังกดั
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คน

... การศึกษา11. เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวนัเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวนั (4) อาหารกลางวนัส าหรับนักเรียนโรงเรียนสังกดั
กรมการศึกษานอกโรงเรียน

คน

... การศึกษา11. เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวนัเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวนั (5) อาหารกลางวนัส าหรับนักเรียนโรงเรียนสังกดั
ต ารวจตระเวนชายแดน

คน

... การศึกษา11. เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวนัเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวนั (6) อาหารกลางวนัส าหรับนักเรียนโรงเรียนสังกดั
กรมพัฒนาสังคมและสวสัดิการ

คน

... การศึกษา12. เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ฐานเงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (1) ค่าจัดการเรียนการสอน โรงเรียน คน

... การศึกษา12. เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ฐานเงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (2) ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน โรงเรียน คน

... การศึกษา12. เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ฐานเงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (3) ค่าหนังสือเรียน โรงเรียน คน

... การศึกษา12. เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ฐานเงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (4) ค่าอุปกรณ์การเรียน โรงเรียน คน

... การศึกษา12. เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ฐานเงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (4) ค่ากจิกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียน คน

... โครงสร้างพืน้ฐาน13. เงินอุดหนุนสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า(1) เงินอุดหนุนสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า (ค่าจ้างชั่วคราว) (1.1) เงินอุดหนุนสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า (ค่าจ้าง
ชั่วคราวอัตราเดิม)

อัตรา



หน่วย : บาท

ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ
รวม -                   -                   -                   -                   

รายการงบประมาณดา้นอบจ.
(1) งบประมาณ

ตามค าขอ/ทบทวน
(2) งบประมาณ

ตามรา่ง พ.ร.บ. ปี พ.ศ. 2563
(3) งบประมาณที่ อบจ.

ตอ้งใช้จ่ายจรงิ แตไ่ม่ไดต้ั้งค าขอ
(4) งบประมาณที่คาดว่า

จะไม่เพียงพอ หมายเหตุหน่วยนับ
รายการ

ระดบัที่ 1
รายการ

ระดบัที่ 2

... โครงสร้างพืน้ฐาน13. เงินอุดหนุนสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า(1) เงินอุดหนุนสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า (ค่าจ้างชั่วคราว) (1.2) เงินอุดหนุนสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า (เงินสมทบ
กองทุนประกนัสังคม)

อัตรา

... โครงสร้างพืน้ฐาน13. เงินอุดหนุนสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า(2) เงินอุดหนุนส าหรับงบด าเนินงานของสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) เงินอุดหนุนส าหรับงบด าเนินงานของสถานีสูบน้ าด้วย
ไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า)

อัตรา

... สังคม 14. ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการด าเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการด าเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการด าเนินงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)

คน

... สังคม 15. เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนศูนย์บริการทางสังคมเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนศูนย์บริการทางสังคม เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนศูนย์บริการทางสังคม แห่ง

... สังคม 16. เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนสถานสงเคราะห์คนชราเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนสถานสงเคราะห์คนชรา เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนสถานสงเคราะห์คนชรา แห่ง

... สังคม 17. เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกฬีา(1) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกฬีา (ค่าจ้างชั่วคราว) (1.1) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกฬีา 
(ค่าจ้างชั่วคราวอัตราเดิม)

อัตรา

... สังคม 17. เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกฬีา(1) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกฬีา (ค่าจ้างชั่วคราว) (1.2) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกฬีา 
(เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม)

อัตรา

... สังคม 17. เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกฬีา(2) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกฬีา (ค่าสาธารณูปโภค) (2.1) เงินอุดหนุนสนับสนุนค่าสาธารณูปโภคสนาม
กฬีาขนาดเล็ก

แห่ง

... สังคม 17. เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกฬีา(2) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกฬีา (ค่าสาธารณูปโภค) (2.2) เงินอุดหนุนสนับสนุนค่าสาธารณูปโภคสนาม
กฬีาขนาดกลาง

แห่ง

... สังคม 17. เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกฬีา(2) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกฬีา (ค่าสาธารณูปโภค) (2.3) เงินอุดหนุนสนับสนุนค่าสาธารณูปโภคสนาม
กฬีาขนาดใหญ่

แห่ง

... สังคม 17. เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกฬีา(3) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกฬีา (ค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ ารุงรักษา) (3.1) เงินอุดหนุนสนับสนุนค่าปรับปรุงซ่อมแซม
สนามกฬีาขนาดเล็ก

แห่ง

... สังคม 17. เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกฬีา(3) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกฬีา (ค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ ารุงรักษา) (3.2) เงินอุดหนุนสนับสนุนค่าปรับปรุงซ่อมแซม
สนามกฬีาขนาดกลาง

แห่ง

... สังคม 17. เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกฬีา(3) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกฬีา (ค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ ารุงรักษา) (3.3) เงินอุดหนุนสนับสนุนค่าปรับปรุงซ่อมแซม
สนามกฬีาขนาดใหญ่

แห่ง

... สังคม 17. เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกฬีา(4) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกฬีา (ค่าพัฒนาบุคลากรผู้ดูแลสนามกฬีา) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกฬีา (ค่า
พัฒนาบุคลากรผู้ดูแลสนามกฬีา)

แห่ง

... บริหารจัดการ18. เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวสัดิการ)(1) เงินเดือน  (1.1) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการถ่ายโอน
บุคลากร (เงินเดือนอัตราเดิม)

อัตรา

... บริหารจัดการ18. เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวสัดิการ)(1) เงินเดือน  (1.2) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการถ่ายโอน
บุคลากร (เงินเดือนอัตราใหม่)

อัตรา

... บริหารจัดการ18. เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวสัดิการ)(1) เงินเดือน  (1.3) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการถ่ายโอน
บุคลากร (เงินค่าตอบแทนรายเดือน)

อัตรา

... บริหารจัดการ18. เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวสัดิการ)(1) เงินเดือน  (1.4) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการถ่ายโอน
บุคลากร (เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ)

อัตรา



หน่วย : บาท

ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ
รวม -                   -                   -                   -                   

รายการงบประมาณดา้นอบจ.
(1) งบประมาณ

ตามค าขอ/ทบทวน
(2) งบประมาณ

ตามรา่ง พ.ร.บ. ปี พ.ศ. 2563
(3) งบประมาณที่ อบจ.

ตอ้งใช้จ่ายจรงิ แตไ่ม่ไดต้ั้งค าขอ
(4) งบประมาณที่คาดว่า

จะไม่เพียงพอ หมายเหตุหน่วยนับ
รายการ

ระดบัที่ 1
รายการ

ระดบัที่ 2

... บริหารจัดการ18. เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวสัดิการ)(1) เงินเดือน  (1.5) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการถ่ายโอน
บุคลากร (เงินอื่นๆ ที่จ่ายควบกบัเงินเดือน)

อัตรา

... บริหารจัดการ18. เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวสัดิการ)(2) ค่าจ้างประจ า  (2.1) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการถ่ายโอน
บุคลากร (ค่าจ้างประจ าอัตราเดิม)

อัตรา

... บริหารจัดการ18. เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวสัดิการ)(2) ค่าจ้างประจ า  (2.2) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการถ่ายโอน
บุคลากร (เงินเพิม่ค่าจ้างประจ า)

อัตรา

... บริหารจัดการ18. เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวสัดิการ)(2) ค่าจ้างประจ า  (2.3) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการถ่ายโอน
บุคลากร (ลูกจ้างรับเงินบ าเหน็จรายเดือน)

อัตรา

... บริหารจัดการ18. เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวสัดิการ)(2) ค่าจ้างประจ า  (2.4) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการถ่ายโอน
บุคลากร (ค่าสิทธปิระโยชน์ข้าราชการและลูกจ้างถ่าย
โอน)

อัตรา

... บริหารจัดการ19. เงินอุดหนุนค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แกเ่จ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานในพืน้ที่จังหวดัชายแดนใต้เงินอุดหนุนค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แกเ่จ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงานในพืน้ที่จังหวดัชายแดนใต้เงินอุดหนุนค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่
เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานใน
พืน้ที่จังหวดัชายแดนใต้

อัตรา

... บริหารจัดการ20. เงินอุดหนุนชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพืน้ที่ 5 จังหวดัชายแดนภาคใต้เงินอุดหนุนชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพืน้ที่ 5 จังหวดัชายแดนภาคใต้เงินอุดหนุนชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความ
ไม่สงบในพืน้ที่ 5 จังหวดัชายแดนภาคใต้

คน

... บริหารจัดการ21. เงินอุดหนุนด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกจิถ่ายโอนเงินอุดหนุนด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกจิถ่ายโอนเงินอุดหนุนด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกจิ
ถ่ายโอน

แห่ง

รวม -                   -                   -                   -                   

ลงชื่อ ลงชื่อ ผู้รับรองข้อมูล
(............................................................................................)
ต าแหน่ง ..............................................................................

ค าอธิบาย 1. งบประมาณตามค าขอ/ทบทวน หมายถงึ งบประมาณที ่อบจ. ได้บนัทกึค าขอในระบบ BBL ของส านกังบประมาณ

2. งบประมาณตามร่าง พ.ร.บ. ป ีพ.ศ. 2563 หมายถงึ งบประมาณทีส่ านกังบประมาณพจิารณา ค าของบประมาณของ อบจ.
3. งบประมาณที ่อบจ. ต้องใชจ้า่ยจริง แต่ไมไ่ด้ต้ังค าขอ หมายถงึ งบประมาณที ่อบจ. เคยได้รับการจดัสรรจาก สถ. เปน็ประจ าในปทีีผ่่านมา แต่ไมไ่ด้ต้ังไวใ้นค าของบประมาณรายจา่ย ป ีพ .ศ. 2563
4. งบประมาณทีค่าดวา่จะไมเ่พยีงพอ หมายถงึ งบประมาณที ่อบจ. ขอต้ังในค าของบประมาณรายจา่ย และ ปรากฏอยูใ่นร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ย ป ีพ.ศ. 2563 แต่คาดวา่จะไมเ่พยีงพอในการใชจ้า่ยตามขอ้เทจ็จริงของกลุ่มเปา้หมาย
5. ค่าเปา้หมาย คือ จ านวนคน จ านวนอตัราบคุลากร จ านวนนกัเรียน จ านวนแหง่ จ านวนโรงเรียน
6. หาก อบจ. ต้องการลงขอ้มลูชอ่งที ่(3) ต้องไมม่ขีอ้มลูปรากฏในชอ่งที ่(1) และ (2)
7. หาก อบจ. ต้องการลงขอ้มลูในชอ่งที ่(4) ให ้อบจ. เตรียมขอ้มลูเพิม่เติมทีส่ามารถพสูิจนไ์ด้วา่งบประมาณตามร่าง พ.ร.บ. ป ีพ.ศ. 2563 ไมเ่ปน็ไปตามจ านวนเปา้หมายที ่อบจ. มอียู ่ณ ปจัจบุนั
8. ขอให ้อบจ. ตรวจสอบขอ้มลูใหเ้รียบร้อยกอ่นจดัส่งให ้สถ. ในรูปแบบไฟล์ (Excel) ทางไปรษณียอ์เิล็กทรอนกิส์ budget.dss@gmail.com โดย สถ. จะถอืไฟล์ทีไ่ด้รับคร้ังแรกเปน็ส าคัญ

ผู้รายงานข้อมูล

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวดั..........................................
(............................................................................................)



หน่วย : บาท

ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ
รวม 7,299,400          5,916,200          12,800,000        1,383,200          

อบจ.กระบี่ การศึกษา 1. เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจ า)(1) เงินเดือนครู  (1.1) เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ 
(เงินเดือนครูอัตราเดิม)

อัตรา 50 5,000,000 40 4,000,000 10 1,000,000 เสนอขอต้ัง แต่มียอดใช้จ่าย
เกนิวงเงินที่ สงป. พิจารณา

อบจ.กระบี่ การศึกษา 1. เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจ า)(1) เงินเดือนครู  (1.2) เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ 
(เงินเดือนครูอัตราใหม่)

อัตรา 50 5,000,000 ไม่ได้เสนอขอต้ัง

อบจ.อุตรดิตถ์ การศึกษา 1. เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจ า)(7) เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บ าเหน็จ บ านาญ ข้าราชการครู) (7) เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ 
(บ าเหน็จ บ านาญ ข้าราชการครู)

อัตรา 135 7,800,000 ไม่ได้เสนอขอต้ัง

อบจ.เพชรบูรณ์ การศึกษา10. เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) (1) นมส าหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คน 1,200 2,299,400 1,000 1,916,200 100 383,200 เสนอขอต้ัง แต่มียอดใช้จ่าย
เกนิวงเงินที่ สงป. พิจารณา

รวม 7,299,400          5,916,200          12,800,000        1,383,200          

ลงชื่อ  - ลงชื่อ ผู้รับรองข้อมูล
(............................................................................................)
ต าแหน่ง ..............................................................................

ค าอธิบาย 1. งบประมาณตามค าขอ/ทบทวน หมายถงึ งบประมาณที ่อบจ. ได้บนัทกึค าขอในระบบ BBL ของส านกังบประมาณ

2. งบประมาณตามร่าง พ.ร.บ. ป ีพ.ศ. 2563 หมายถงึ งบประมาณทีส่ านกังบประมาณพจิารณา ค าของบประมาณของ อบจ.
3. งบประมาณที ่อบจ. ต้องใชจ้า่ยจริง แต่ไมไ่ด้ต้ังค าขอ หมายถงึ งบประมาณที ่อบจ. เคยได้รับการจดัสรรจาก สถ. เปน็ประจ าในปทีีผ่่านมา แต่ไมไ่ด้ต้ังไวใ้นค าของบประมาณรายจา่ย ป ีพ .ศ. 2563
4. งบประมาณทีค่าดวา่จะไมเ่พยีงพอ หมายถงึ งบประมาณที ่อบจ. ขอต้ังในค าของบประมาณรายจา่ย และ ปรากฏอยูใ่นร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ย ป ีพ.ศ. 2563 แต่คาดวา่จะไมเ่พยีงพอในการใชจ้า่ยตามขอ้เทจ็จริงของกลุ่มเปา้หมาย
5. ค่าเปา้หมาย คือ จ านวนคน จ านวนอตัราบคุลากร จ านวนนกัเรียน จ านวนแหง่ จ านวนโรงเรียน
6. หาก อบจ. ต้องการลงขอ้มลูชอ่งที ่(3) ต้องไมม่ขีอ้มลูปรากฏในชอ่งที ่(1) และ (2)
7. หาก อบจ. ต้องการลงขอ้มลูในชอ่งที ่(4) ให ้อบจ. เตรียมขอ้มลูเพิม่เติมทีส่ามารถพสูิจนไ์ด้วา่งบประมาณตามร่าง พ.ร.บ. ป ีพ.ศ. 2563 ไมเ่ปน็ไปตามจ านวนเปา้หมายที ่อบจ. มอียู ่ณ ปจัจบุนั
8. ขอให ้อบจ. ตรวจสอบขอ้มลูใหเ้รียบร้อยกอ่นจดัส่งให ้สถ. ในรูปแบบไฟล์ (Excel) ทางไปรษณียอ์เิล็กทรอนกิส์ budget.dss@gmail.com โดย สถ. จะถอืไฟล์ทีไ่ด้รับคร้ังแรกเปน็ส าคัญ

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวดั..........................................

 - ตวัอยา่ง - 

(3) งบประมาณที่ อบจ.
ตอ้งใช้จ่ายจรงิ แตไ่ม่ไดต้ั้งค าขอ

(4) งบประมาณที่คาดว่า
จะไม่เพียงพอ หมายเหตุ

ผู้รายงานข้อมูล  - 
(............................................................................................)

แบบส ารวจรายการงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบรหิารส่วนจังหวัด
ที่มีความจ าเป็นตอ่การใช้จ่าย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

อบจ. ดา้น
รายการ

ระดบัที่ 1
รายการ

ระดบัที่ 2
รายการงบประมาณ หน่วยนับ

(1) งบประมาณ
ตามค าขอ/ทบทวน

(2) งบประมาณ
ตามรา่ง พ.ร.บ. ปี พ.ศ. 2563
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