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แบบสารวจรายการงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ที่มีความจาเป็นต่อการใช้จ่าย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หน่วย : บาท
อบจ.

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

...
...
...
...

ด้าน

รายการ
ระดับที่ 1

รายการ
ระดับที่ 2

รายการงบประมาณ

รวม
(1.1) งเงิคันบอุด(เงิหนุ
ดการศึา)กษาภาคบังคับ
การศึกษา 1. เงินอุดหนุนสาหรับ(1)การจั
เงินดเดืการศึ
อนครูกษาภาคบั
นเดืนสอาหรั
นครูบค่การจั
าจ้างประจ
(เงินเดือนครูอัตราเดิม)
(1.2) งเงิคันบอุด(เงิหนุ
ดการศึา)กษาภาคบังคับ
การศึกษา 1. เงินอุดหนุนสาหรับ(1)การจั
เงินดเดืการศึ
อนครูกษาภาคบั
นเดืนสอาหรั
นครูบค่การจั
าจ้างประจ
(เงินเดือนครูอัตราใหม่)
(1.3) งเงิคันบอุด(เงิหนุ
ดการศึา)กษาภาคบังคับ
การศึกษา 1. เงินอุดหนุนสาหรับ(1)การจั
เงินดเดืการศึ
อนครูกษาภาคบั
นเดืนสอาหรั
นครูบค่การจั
าจ้างประจ
(เงินวิทยฐานะ)
(1.4) งเงิคันบอุด(เงิหนุ
ดการศึา)กษาภาคบังคับ
การศึกษา 1. เงินอุดหนุนสาหรับ(1)การจั
เงินดเดืการศึ
อนครูกษาภาคบั
นเดืนสอาหรั
นครูบค่การจั
าจ้างประจ
(เงินค่าตอบแทนรายเดือน)
(1.5) งเงิคันบอุด(เงิหนุ
ดการศึา)กษาภาคบังคับ
การศึกษา 1. เงินอุดหนุนสาหรับ(1)การจั
เงินดเดืการศึ
อนครูกษาภาคบั
นเดืนสอาหรั
นครูบค่การจั
าจ้างประจ
(เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ)
(1.6) งเงิคันบอุด(เงิหนุ
ดการศึา)กษาภาคบังคับ
การศึกษา 1. เงินอุดหนุนสาหรับ(1)การจั
เงินดเดืการศึ
อนครูกษาภาคบั
นเดืนสอาหรั
นครูบค่การจั
าจ้างประจ
(เงินอื่นๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน)
(1.7) งเงิคันบอุด(เงิหนุ
ดการศึา)กษาภาคบังคับ
การศึกษา 1. เงินอุดหนุนสาหรับ(1)การจั
เงินดเดืการศึ
อนครูกษาภาคบั
นเดืนสอาหรั
นครูบค่การจั
าจ้างประจ
(เงินช่วยพิเศษข้าราชการครูกรณีเสียชีวติ )
(1.8) งเงิคันบอุด(เงิหนุ
ดการศึา)กษาภาคบังคับ
การศึกษา 1. เงินอุดหนุนสาหรับ(1)การจั
เงินดเดืการศึ
อนครูกษาภาคบั
นเดืนสอาหรั
นครูบค่การจั
าจ้างประจ
(เงินตอบแทนพิเศษกรณีเงินเดือนเต็มขั้น)
ดการศึา)กษาภาคบังคับ
การศึกษา 1. เงินอุดหนุนสาหรับ(2)การจั
ค่าจ้ดาการศึ
งประจ
กษาภาคบั
า (2.1) งเงิคันบอุด(เงิหนุ
นเดืนสอาหรั
นครูบค่การจั
าจ้างประจ
(ค่าจ้างประจาอัตราเดิม)
ดการศึา)กษาภาคบังคับ
การศึกษา 1. เงินอุดหนุนสาหรับ(2)การจั
ค่าจ้ดาการศึ
งประจ
กษาภาคบั
า (2.2) งเงิคันบอุด(เงิหนุ
นเดืนสอาหรั
นครูบค่การจั
าจ้างประจ
(เงินเพิม่ ค่าจ้างประจา)
ดการศึา)กษาภาคบังคับ
การศึกษา 1. เงินอุดหนุนสาหรับ(2)การจั
ค่าจ้ดาการศึ
งประจ
กษาภาคบั
า (2.3) งเงิคันบอุด(เงิหนุ
นเดืนสอาหรั
นครูบค่การจั
าจ้างประจ
(เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ)
ดการศึา)กษาภาคบังคับ
การศึกษา 1. เงินอุดหนุนสาหรับ(2)การจั
ค่าจ้ดาการศึ
งประจ
กษาภาคบั
า (2.4) งเงิคันบอุด(เงิหนุ
นเดืนสอาหรั
นครูบค่การจั
าจ้างประจ
(เงินช่วยพิเศษลูกจ้างประจากรณีเสียชีวติ )
(3.1)
อุด(เงิหนุ
ดการศึา)กษาภาคบังคับ
การศึกษา 1. เงินอุดหนุนสาหรับ(3)การจั
ค่าตอบแทนส
ดการศึกษาภาคบั
าหรั
บพนั
งเงิคันกบงานจ้
นาเดืนง สอาหรั
นครูบค่การจั
าจ้างประจ
(ค่าตอบแทนสาหรับพนักงานจ้างอัตราเดิม)
(3.2)
อุด(เงิหนุ
ดการศึา)กษาภาคบังคับ
การศึกษา 1. เงินอุดหนุนสาหรับ(3)การจั
ค่าตอบแทนส
ดการศึกษาภาคบั
าหรั
บพนั
งเงิคันกบงานจ้
นาเดืนง สอาหรั
นครูบค่การจั
าจ้างประจ
(ค่าตอบแทนสาหรับพนักงานจ้างอัตราใหม่)
(3.3)
อุด(เงิหนุ
ดการศึา)กษาภาคบังคับ
การศึกษา 1. เงินอุดหนุนสาหรับ(3)การจั
ค่าตอบแทนส
ดการศึกษาภาคบั
าหรั
บพนั
งเงิคันกบงานจ้
นาเดืนง สอาหรั
นครูบค่การจั
าจ้างประจ
(เงินช่วยพิเศษพนักงานจ้างกรณีเสียชีวติ )
(3.4)
อุด(เงิหนุ
ดการศึา)กษาภาคบังคับ
การศึกษา 1. เงินอุดหนุนสาหรับ(3)การจั
ค่าตอบแทนส
ดการศึกษาภาคบั
าหรั
บพนั
งเงิคันกบงานจ้
นาเดืนง สอาหรั
นครูบค่การจั
าจ้างประจ
(เงินค่าครองชีพชั่วคราวสาหรับพนักงานจ้าง)

หน่วยนับ

(1) งบประมาณ
ตามคาขอ/ทบทวน
ค่าเป้าหมาย

อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา

อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา

งบประมาณ
-

(2) งบประมาณ
ตามร่าง พ.ร.บ. ปี พ.ศ. 2563
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ
-

(3) งบประมาณที่ อบจ.
ต้องใช้จ่ายจริง แต่ไม่ได้ตั้งคาขอ
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ
-

(4) งบประมาณที่คาดว่า
จะไม่เพียงพอ
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ
-

หมายเหตุ

หน่วย : บาท
อบจ.
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ด้าน

รายการ
ระดับที่ 1

รายการ
ระดับที่ 2

รายการงบประมาณ

(1) งบประมาณ
ตามคาขอ/ทบทวน

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ
-

(2) งบประมาณ
ตามร่าง พ.ร.บ. ปี พ.ศ. 2563
ค่าเป้าหมาย

รวม
(3.5)
อุด(เงิหนุ
ดการศึา)กษาภาคบังคับ
การศึกษา 1. เงินอุดหนุนสาหรับ(3)การจั
ค่าตอบแทนส
ดการศึกษาภาคบั
าหรั
บพนั
งเงิคันกบงานจ้
นาเดืนง สอาหรั
นครูบค่การจั
าจ้างประจ
อัตรา
(เงินสมทบกองทุนประกันสังคม)
(4)บการจั
เงินงคัอุบดหนุ
สกาหรั
บการจั
ษาภาคบั
งคับ
การศึกษา 1. เงินอุดหนุนสาหรับ(4)การจั
เงินดอุการศึ
ดหนุนกสษาภาคบั
าหรั
การศึ
(เงินเดื
อษาภาคบั
นครู
ค่างจ้คัดาบการศึ
งประจ
(เงินกสวั
า) สดิการชายแดนภาคใต้
อัต)รา
(เงินสวัสดิการชายแดนภาคใต้)
(5)บการจั
เงินงคัอุบดหนุ
สกาหรั
บการจั
ษาภาคบั
งคับ
การศึกษา 1. เงินอุดหนุนสาหรับ(5)การจั
เงินดอุการศึ
ดหนุนกสษาภาคบั
าหรั
การศึ
(เงินเดื
อษาภาคบั
นครู
ค่างจ้คัดาบการศึ
งประจ
(ค่ากตอบแทนการตรวจประเมิ
า)
อัตนราผลงานข้าราชการครู)
(ค่าตอบแทนการตรวจประเมินผลงานข้าราชการครู)
(6)บการจั
เงินงคัอุบดหนุ
สกาหรั
บการจั
ษาภาคบั
งคับ
การศึกษา 1. เงินอุดหนุนสาหรับ(6)การจั
เงินดอุการศึ
ดหนุนกสษาภาคบั
าหรั
การศึ
(เงินเดื
อษาภาคบั
นครู
ค่างจ้คัดาบการศึ
งประจ
(ค่ากตอบแทนคณะกรรมการประเมิ
า)
อัตรา นผลงานเพือ่ เลื่อนหรือให้มีวทิ ยะฐานะให้สูงขึ้น)
(ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานเพือ่ เลื่อน
หรือให้มีวทิ ยะฐานะให้สูงขึ้น)
(7)บการจั
เงินงคัอุบดหนุ
สกาหรั
บการจั
กษาภาคบั
งคับ ข้าราชการครู
การศึกษา 1. เงินอุดหนุนสาหรับ(7)การจั
เงินดอุการศึ
ดหนุนกสษาภาคบั
าหรั
การศึ
(เงินเดื
อษาภาคบั
นครู
ค่างจ้คัดาบการศึ
งประจ
(บาเหน็
า) จ บานาญ
อัตรา)
(บาเหน็จ บานาญ ข้าราชการครู)
(8)บการจั
เงินงคัอุบดหนุ
สกาหรั
บการจั
กษาภาคบั
งคับ ลูกจ้างประจ
การศึกษา 1. เงินอุดหนุนสาหรับ(8)การจั
เงินดอุการศึ
ดหนุนกสษาภาคบั
าหรั
การศึ
(เงินเดื
อษาภาคบั
นครู
ค่างจ้คัดาบการศึ
งประจ
(บาเหน็
า) จ บานาญ
อัตราา)
(บาเหน็จ บานาญ ลูกจ้างประจา)
(9)บการจั
เงินงคัอุบดหนุ
สกาหรั
บการจั
คับ
การศึกษา 1. เงินอุดหนุนสาหรับ(9)การจั
เงินดอุการศึ
ดหนุนกสษาภาคบั
าหรั
การศึ
(เงินเดื
อษาภาคบั
นครู
ค่างจ้คัดาบการศึ
งประจ
(ค่ากเช่ษาภาคบั
า)าบ้านข้างราชการครู
) อัตรา
(ค่าเช่าบ้านข้าราชการครู)
(10)บการจั
เงิงคันบอุด(เงิหนุ
การศึกษา 1. เงินอุดหนุนสาหรับ(10)
การจัเงิดนการศึ
อุดหนุกนษาภาคบั
สาหรั
การศึ
นนเดืสอกาหรั
ษาภาคบั
นครูบการจั
ค่าจ้งาคัดงประจ
บการศึ
(ค่ากา)เช่ษาภาคบั
าบ้านลูกงจ้คัาบงประจา)อัตรา
(ค่าเช่าบ้านลูกจ้างประจา)
(11)เงิ
บการจั
การศึ
ษาภาคบั
งคับ ตรข้าราชการครู
การศึกษา 1. เงินอุดหนุนสาหรับ(11)
การจัเงิดนการศึ
อุดหนุกนษาภาคบั
สาหรั
บการจั
งนคัอุบดดหนุ
(เงิการศึ
นนเดืสาหรั
อกษาภาคบั
นครู
ค่าจ้งาดคังประจ
บ (ค่กาา)การศึ
กษาของบุ
อัตรา )
(ค่าการศึกษาของบุตรข้าราชการครู)
(12)บการจั
เงิงคันบอุด(เงิหนุ
ษาภาคบั
งคับ ตรลูกจ้อัาตงประจ
การศึกษา 1. เงินอุดหนุนสาหรับ(12)
การจัเงิดนการศึ
อุดหนุกนษาภาคบั
สาหรั
การศึ
นนเดืสอกาหรั
ษาภาคบั
นครูบการจั
ค่าจ้งาคัดงประจ
บการศึ
(ค่ากา)การศึ
กษาของบุ
รา า)
(ค่าการศึกษาของบุตรลูกจ้างประจา)
(1) ค่กาษาขององค์
จ้าง ค่สาตอบแทน
และสวั
สดิอก(สอนเสริ
ารครู
สอนศาสนา
การศึกษา2. เงินอุดหนุนสาหรับ(1)
สนัค่บาสนุ
จ้านงการจั
ค่าตอบแทน
ดการศึ
และสวั
ดิกการครู
รปกครองส่
สอนศาสนา
วนท้
งถิ
่นในพื
มน้ )ทีพื่จน้ ังหวั
ที่จดังหวั
ชายแดนภาคใต้
ดชายแดนภาคใต้
อัตรา
(ค่าตอบแทน และสวัสดิการ)
(สอนเสริม) พืน้ ที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
(1)บส่เงิดงนการศึ
อุดมหนุ
สาหรั
งเสริ
การศึกษา3. เงินอุดหนุนสาหรับ(1)
ส่งเสริ
เงินมอุศัดกหนุ
ยภาพการจั
นสาหรั
เสริ
กศัษาท้
กนยภาพการจั
องถิบ่นส่(ค่
ดาการศึ
ปัมจศัจักยกยภาพการจั
พืษาท้
น้ ฐานส
องถิาหรั
่นด(ค่บานัปักจเรีจัยนยากจน)
พืน้ ฐานส
คน าหรับนักเรียนยากจน ระดับประถมศึกษา)
การศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพืน้ ฐานสาหรับนักเรียน
ยากจน ระดับประถมศึกษา)

...

(2)บส่เงิดงนการศึ
อุดมหนุ
สาหรั
งเสริ
การศึกษา3. เงินอุดหนุนสาหรับ(2)
ส่งเสริ
เงินมอุศัดกหนุ
ยภาพการจั
นสาหรั
เสริ
กศัษาท้
กนยภาพการจั
องถิบ่นส่(ค่
ดาการศึ
ปัมจศัจักยกยภาพการจั
พืษาท้
น้ ฐานส
องถิาหรั
่นด(ค่บานัปักจเรีจัยนยากจน)
พืน้ ฐานส
คน าหรับนักเรียนยากจนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)
การศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพืน้ ฐานสาหรับนักเรียน
ยากจนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)

...

เงินบอุส่ดดงการศึ
หนุมนกศัสษาท้
บอส่งถิงเสริ
กยภาพการจั
ดการศึ
ษาและการประเมิ
การศึกษา4. เงินอุดหนุนสาหรับ(1)
ส่งเสริ
เงินมอุศัดกหนุ
ยภาพการจั
นสาหรั
เสริ
กาหรั
ยภาพการจั
่น (ส่มดงศัเสริ
การศึ
ม กพัษาท้
ฒนาการศึ
องถิ
่น ก(ส่ษางกเสริ
ม พัฒโรงเรี
นาการศึ
ยนนกผล)
ษา และการประเมินผล)
ท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษา และการประเมินผล)

...

(1.1) กเงิเล็นกอุด(เงิหนุนเดื
นสอาหรั
สนับสนุนศูเงินนย์เพิ
พัฒม่ ค่นาเด็
กเล็กพ และสวั
การศึกษา5. เงินอุดหนุนสาหรับ(1)
สนัเงิบสนุ
นเดืนอศูนข้
นย์าพราชการครู
ัฒนาเด็
น ค่บาตอบแทน
าครองชี
อัตสราดิการ)
(เงินเดือนข้าราชการครูอัตราเดิม)
(1.2) กเงิเล็นกอุด(เงิหนุนเดื
นสอาหรั
สนับสนุนศูเงินนย์เพิ
พัฒม่ ค่นาเด็
กเล็กพ และสวั
การศึกษา5. เงินอุดหนุนสาหรับ(1)
สนัเงิบสนุ
นเดืนอศูนข้
นย์าพราชการครู
ัฒนาเด็
น ค่บาตอบแทน
าครองชี
อัตสราดิการ)
(เงินเดือนข้าราชการครูอัตราใหม่)

...

งบประมาณ
-

(3) งบประมาณที่ อบจ.
ต้องใช้จ่ายจริง แต่ไม่ได้ตั้งคาขอ
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ
-

(4) งบประมาณที่คาดว่า
จะไม่เพียงพอ
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ
-

หมายเหตุ

หน่วย : บาท
อบจ.

...
...

ด้าน

รายการ
ระดับที่ 1

รายการ
ระดับที่ 2

รายการงบประมาณ

(1) งบประมาณ
ตามคาขอ/ทบทวน

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

รวม
(1.3) กเงิเล็นกอุด(เงิหนุนเดื
นสอาหรั
สนับสนุนศูเงินนย์เพิ
พัฒม่ ค่นาเด็
กเล็กพ และสวั
การศึกษา5. เงินอุดหนุนสาหรับ(1)
สนัเงิบสนุ
นเดืนอศูนข้
นย์าพราชการครู
ัฒนาเด็
น ค่บาตอบแทน
าครองชี
อัตสราดิการ)
(เงินวิทยฐานะ)
(2.1)
อุด(เงิหนุนาเดื
นง สอาหรั
สนับสนุนศูเงินนย์เพิ
พัฒม่ ค่นาเด็
กเล็กพ และสวั
การศึกษา5. เงินอุดหนุนสาหรับ(2)
สนัค่บาสนุ
ตอบแทนส
นศูนย์พัฒาหรั
นาเด็
บพนั
กเงิเล็นกกงานจ้
น ค่บาตอบแทน
าครองชี
อัตสราดิการ)
(ค่าตอบแทนสาหรับพนักงานจ้างอัตราเดิม)

งบประมาณ
-

...

(2.2)
อุด(เงิหนุนาเดื
นง สอาหรั
สนับสนุนศูเงินนย์เพิ
พัฒม่ ค่นาเด็
กเล็กพ และสวั
การศึกษา5. เงินอุดหนุนสาหรับ(2)
สนัค่บาสนุ
ตอบแทนส
นศูนย์พัฒาหรั
นาเด็
บพนั
กเงิเล็นกกงานจ้
น ค่บาตอบแทน
าครองชี
อัตสราดิการ)
(ค่าตอบแทนสาหรับพนักงานจ้างอัตราใหม่)

...

(2.3)
อุด(เงิหนุนาเดื
นง สอาหรั
สนับสนุนศูเงินนย์เพิ
พัฒม่ ค่นาเด็
กเล็กพ และสวั
การศึกษา5. เงินอุดหนุนสาหรับ(2)
สนัค่บาสนุ
ตอบแทนส
นศูนย์พัฒาหรั
นาเด็
บพนั
กเงิเล็นกกงานจ้
น ค่บาตอบแทน
าครองชี
อัตสราดิการ)
(เงินค่าครองชีพชั่วคราวสาหรับพนักงานจ้าง)

...

(2.4)
อุด(เงิหนุนาเดื
นง สอาหรั
สนับสนุนศูเงินนย์เพิ
พัฒม่ ค่นาเด็
กเล็กพ และสวั
การศึกษา5. เงินอุดหนุนสาหรับ(2)
สนัค่บาสนุ
ตอบแทนส
นศูนย์พัฒาหรั
นาเด็
บพนั
กเงิเล็นกกงานจ้
น ค่บาตอบแทน
าครองชี
อัตสราดิการ)
(เงินสมทบกองทุนประกันสังคม)
(3)บสนั
เงิกนเล็
ดกหนุ
บกสนุ
พนัฒ
กาหรั
เล็กบข้พาราชการครู
การศึกษา5. เงินอุดหนุนสาหรับ(3)
สนัเงิบสนุ
นอุนดศูหนุนย์นพสัฒ
าหรั
นาเด็
บอุสนุ
(เงิ
นศูนนสเดืย์าหรั
อพนัฒบนาเด็
ค่สนั
าตอบแทน
เล็นกศู(ค่นเงิาย์เช่
เพิ
าบ้นาเด็
ม่ าค่นส
าครองชี
และสวั
อัตสราดิก) าร)
(ค่าเช่าบ้านสาหรับข้าราชการครู)
(4)บสนั
เงิกนเล็
ดกหนุ
บกสนุ
พนัฒ
กตเล็ร)ก พ และสวั
การศึกษา5. เงินอุดหนุนสาหรับ(4)
สนัเงิบสนุ
นอุนดศูหนุนย์นพสัฒ
าหรั
นาเด็
บอุสนุ
(เงิ
นศูนนสเดืย์าหรั
อพนัฒบนาเด็
ค่สนั
าตอบแทน
เล็นกศู(ค่นเงิาย์เล่
เพิ
าเรีนาเด็
ม่ ยค่นบุ
าครองชี
อัตสราดิการ)
(ค่าเล่าเรียนบุตร)
(5)บสนั
เงิกนเล็
ดกหนุ
บกสนุ
นเงิย์นพนค่ัฒ
นาเด็
กเล็ก พ และสวั
การศึกษา5. เงินอุดหนุนสาหรับ(5)
สนัเงิบสนุ
นอุนดศูหนุนย์นพสัฒ
าหรั
นาเด็
บอุสนุ
(เงิ
นศูนนสเดืย์าหรั
อพนัฒบนาเด็
ค่สนั
าตอบแทน
เล็นกศู(เงิ
เพิ
าตอบแทนรายเดื
ม่ ค่าครองชี
อนอั3ตสรา
จัดิงหวั
การ)
ดชายแดนภาคใต้)
(เงินค่าตอบแทนรายเดือน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)
(6)บสนั
เงิกนเล็
ดกหนุ
บกสนุ
พนัฒ
กเล็าหรั
ก บพหัและสวั
การศึกษา5. เงินอุดหนุนสาหรับ(6)
สนัเงิบสนุ
นอุนดศูหนุนย์นพสัฒ
าหรั
นาเด็
บอุสนุ
(เงิ
นศูนนสเดืย์าหรั
อพนัฒบนาเด็
ค่สนั
าตอบแทน
เล็นกศู(ค่นเงิาย์สวั
เพิสนาเด็
ดิม่ กค่ารส
าครองชี
วหน้อัาตศูสรา
นดิย์การ)
และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้
(ค่าสวัสดิการสาหรับหัวหน้าศูนย์ และผู้ดูแลเด็กใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้

...
...
...
...

(2) งบประมาณ
ตามร่าง พ.ร.บ. ปี พ.ศ. 2563
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ
-

(3) งบประมาณที่ อบจ.
ต้องใช้จ่ายจริง แต่ไม่ได้ตั้งคาขอ
ค่าเป้าหมาย

...

(7)บสนั
เงิกนเล็
ดกหนุ
บกสนุ
นเงิย์นพนอุัฒ
นาเด็
กนเล็การศึ
ก พกและสวั
การศึกษา5. เงินอุดหนุนสาหรับ(7)
สนัเงิบสนุ
นอุนดศูหนุนย์นพสัฒ
าหรั
นาเด็
บอุสนุ
(เงิ
นศูนนสเดืย์าหรั
อพนัฒบนาเด็
ค่สนั
าตอบแทน
เล็นกศู(เงิ
เพิ
ดหนุ
ม่ ค่นาทุครองชี
ษาครู
อัตผสราู้ดดิูแกลเด็
าร)กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
(เงินอุดหนุนทุนการศึกษาครูผู้ดูแลเด็กเล็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก)

...

สาหรั
ศูนวย์นท้
พัฒอกนาเด็
กเล็กขององค์
การศึกษา6. เงินอุดหนุนสาหรับเงิศูนอุย์ดพหนุ
ัฒนาเด็
นสาหรั
กเล็บกศูเงิขององค์
นนย์อุพดัฒหนุนาเด็
กนรปกครองส่
กเล็บกขององค์
งถิ
รปกครองส่
่นในเขตพื
วน้ นท้
ที่จอังกงถิ
หวัร่นดในเขตพื
ชายแดนภาคใต้
น้ แห่
ที่จงังหวัดเพืชายแดนภาคใต้
อ่ จัดหาสื่อการเรีเพืยนการสอนเชิ
อ่ จัดหาสื่อการเรี
งสัญยลันการสอนเชิ
กษณ์ของความเป็
งสัญลันกชาติ
ษณ์ของความเป็นชาติ
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพืน้ ที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ เพือ่ จัดหาสื่อการเรียนการสอนเชิงสัญลักษณ์
ของความเป็นชาติ

...
...
...
...
...
...

(1) บค่สนุ
าจันดดการเรี
การศึกษา7. เงินอุดหนุนสาหรับเงิสนั
นอุบดสนุ
หนุนนค่สาาหรั
ใช้จ่าบยในการจั
สนั
ค่การศึ
าใช้จยก่านการสอน
ษาส
ยในการจั
าหรับดศูศพด.
การศึ
นย์พกัฒษาส
นาเด็าหรั
กเล็บกศูนย์พัฒนาเด็กคน
เล็ก
(2) บค่สนุ
าเครื
กเรีาหรั
ยน บศพด.
การศึกษา7. เงินอุดหนุนสาหรับเงิสนั
นอุบดสนุ
หนุนนค่สาาหรั
ใช้จ่าบยในการจั
สนั
นดค่อ่ การศึ
างแบบนั
ใช้จก่าษาส
ยในการจั
ดศูการศึ
นย์พกัฒษาส
นาเด็าหรั
กเล็บกศูนย์พัฒนาเด็กคน
เล็ก
(3) บค่สนุ
าหนั
สืาใช้
อเรีจกย่าษาส
น ศพด.
การศึกษา7. เงินอุดหนุนสาหรับเงิสนั
นอุบดสนุ
หนุนนค่สาาหรั
ใช้จ่าบยในการจั
สนั
นดค่งการศึ
ยในการจั
าหรับดศูการศึ
นย์พกัฒษาส
นาเด็าหรั
กเล็บกศูนย์พัฒนาเด็กคน
เล็ก
(4) บค่สนุ
าอุนปดค่กรณ์
ยาหรั
น ศพด.
การศึกษา7. เงินอุดหนุนสาหรับเงิสนั
นอุบดสนุ
หนุนนค่สาาหรั
ใช้จ่าบยในการจั
สนั
การศึ
าใช้กจการเรี
่าษาส
ยในการจั
บดศูการศึ
นย์พกัฒษาส
นาเด็าหรั
กเล็บกศูนย์พัฒนาเด็กคน
เล็ก
(5) บค่สนุ
ากินจดกรรมพั
นาคุาหรั
ณภาพผู
ศพด.
การศึกษา7. เงินอุดหนุนสาหรับเงิสนั
นอุบดสนุ
หนุนนค่สาาหรั
ใช้จ่าบยในการจั
สนั
ค่การศึ
าใช้จก่าฒษาส
ยในการจั
บดศูการศึ
นย์้เพรียกัฒนษาส
นาเด็
าหรั
กเล็บกศูนย์พัฒนาเด็กคน
เล็ก
(1) เงิกษาแก่
นอุดหนุ
บสนับ(ค่
สนุานจ้าการจั
การศึกษา8. เงินอุดหนุนสาหรับค่สนั
าจ้บางครู
สนุนการจัดการศึ
เด็กนด้สอาหรั
ยโอกาส
งครู)ดการศึกษาแก่
อัตรา
เด็กด้อยโอกาส (ค่าจ้างชั่วคราว)

งบประมาณ
-

(4) งบประมาณที่คาดว่า
จะไม่เพียงพอ
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ
-

หมายเหตุ

หน่วย : บาท
อบจ.

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

ด้าน

รายการ
ระดับที่ 1

รายการ
ระดับที่ 2

รายการงบประมาณ

หน่วยนับ

(1) งบประมาณ
ตามคาขอ/ทบทวน
ค่าเป้าหมาย

รวม
(2) เงิกษาแก่
นอุดหนุ
บสนับ(ค่
สนุานจ้าการจั
การศึกษา8. เงินอุดหนุนสาหรับค่สนั
าจ้บางครู
สนุนการจัดการศึ
เด็กนด้สอาหรั
ยโอกาส
งครู)ดการศึกษาแก่
อัตรา
เด็กด้อยโอกาส (ค่าจ้างครูอัตราเดิม)
(3) เงิกษาแก่
นอุดหนุ
บสนับ(ค่
สนุานจ้าการจั
การศึกษา8. เงินอุดหนุนสาหรับค่สนั
าจ้บางครู
สนุนการจัดการศึ
เด็กนด้สอาหรั
ยโอกาส
งครู)ดการศึกษาแก่
อัตรา
เด็กด้อยโอกาส ค่าจ้างครูอัตราใหม่)
(4) เงิกษาแก่
นอุดหนุ
บสนับ(ค่
สนุานจ้าการจั
การศึกษา8. เงินอุดหนุนสาหรับค่สนั
าจ้บางครู
สนุนการจัดการศึ
เด็กนด้สอาหรั
ยโอกาส
งครู)ดการศึกษาแก่
อัตรา
เด็กด้อยโอกาส (เงินสมทบกองทุนประกันสังคม)
เงินบอุกสนุ
ดษาแก่
หนุ
นเสด็าหรั
สนักบษาแก่
สนุน(ค่การจั
ษาแก่
กสนาครู
การศึกษา9. เงินอุดหนุนสาหรับเงิสนั
นอุบดสนุ
หนุนนการจั
สาหรัดบการศึ
สนั
นการจั
กดด้การศึ
อบยโอกาส
เาด็พักฒด้ดนาครู
อการศึ
ยโอกาส
อกาสาและวั
(ค่าเพัด็ฒ
ดุการศึอแห่
าสาและวั
กษา)
ง สดุการศึกษา)
ด้อยโอกาส (ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)
(1) บมนมส
บนักเรียมนศู(นม)
นย์พัฒนาเด็กเล็ก
การศึกษา10. เงินอุดหนุนสาหรัเงิบนสนัอุดบหนุ
สนุนสอาหารเสริ
าหรับสนั
สนุ
(นม)
นาหรั
อาหารเสริ
คน
(2)
นมส
าหรั
บ
นั
ก
เรี
ย
นโรงเรี
ย
นสั
ง
กั
ด
สพฐ.
การศึกษา10. เงินอุดหนุนสาหรัเงิบนสนัอุดบหนุ
สนุนสอาหารเสริ
าหรับสนับมสนุ
(นม)
นอาหารเสริม (นม)
คน
(3) บมนมส
บนักเรียมนโรงเรี
การศึกษา10. เงินอุดหนุนสาหรัเงิบนสนัอุดบหนุ
สนุนสอาหารเสริ
าหรับสนั
สนุ
(นม)
นาหรั
อาหารเสริ
(นม) ยนสังกัด สพฐ. (โรงเรียน
คน
ประจา)
(4) บมนมส
บนักเรียมนโรงเรี
การศึกษา10. เงินอุดหนุนสาหรัเงิบนสนัอุดบหนุ
สนุนสอาหารเสริ
าหรับสนั
สนุ
(นม)
นาหรั
อาหารเสริ
(นม) ยนสังกัดองค์กรปกครอง
คน
ส่วนท้องถิ่น
(5) บมนมส
บนักเรียมนโรงเรี
การศึกษา10. เงินอุดหนุนสาหรัเงิบนสนัอุดบหนุ
สนุนสอาหารเสริ
าหรับสนั
สนุ
(นม)
นาหรั
อาหารเสริ
(นม) ยนสังกัดกรมการศึกษา
คน
นอกโรงเรียน
(6) บมนมส
บนักเรียมนโรงเรี
การศึกษา10. เงินอุดหนุนสาหรัเงิบนสนัอุดบหนุ
สนุนสอาหารเสริ
าหรับสนั
สนุ
(นม)
นาหรั
อาหารเสริ
(นม) ยนสังกัดกรมพัฒนา
คน
สังคมและสวัสดิการ
(1) บอาหารกลางวั
นสาหรันบนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
การศึกษา11. เงินอุดหนุนสาหรัเงิบนสนัอุดบหนุ
สนุนสอาหารกลางวั
าหรับสนั
สนุนนอาหารกลางวั
คน
(2) บอาหารกลางวั
นสาหรันบนักเรียนโรงเรียนสังกัด
การศึกษา11. เงินอุดหนุนสาหรัเงิบนสนัอุดบหนุ
สนุนสอาหารกลางวั
าหรับสนั
สนุนนอาหารกลางวั
คน
สพฐ.
(3) บอาหารกลางวั
นสาหรันบนักเรียนโรงเรียนสังกัด
การศึกษา11. เงินอุดหนุนสาหรัเงิบนสนัอุดบหนุ
สนุนสอาหารกลางวั
าหรับสนั
สนุนนอาหารกลางวั
คน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(4) บอาหารกลางวั
นสาหรันบนักเรียนโรงเรียนสังกัด
การศึกษา11. เงินอุดหนุนสาหรัเงิบนสนัอุดบหนุ
สนุนสอาหารกลางวั
าหรับสนั
สนุนนอาหารกลางวั
คน
กรมการศึกษานอกโรงเรียน
(5) บอาหารกลางวั
นสาหรันบนักเรียนโรงเรียนสังกัด
การศึกษา11. เงินอุดหนุนสาหรัเงิบนสนัอุดบหนุ
สนุนสอาหารกลางวั
าหรับสนั
สนุนนอาหารกลางวั
คน
ตารวจตระเวนชายแดน
(6) บอาหารกลางวั
นสาหรันบนักเรียนโรงเรียนสังกัด
การศึกษา11. เงินอุดหนุนสาหรัเงิบนสนัอุดบหนุ
สนุนสอาหารกลางวั
าหรับสนั
สนุนนอาหารกลางวั
คน
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
(1)้งแต่
ค่าดรจัการศึ
ดการเรี
นการสอน
ยน ้นพืน้ ฐาน กษาขั้นพืน้ ฐาน
การศึกษา12. เงินอุดหนุนสาหรัเงิบนการจั
อุดหนุ
ดการศึ
นสาหรั
กษาตั
บการจั
ะดั
บอนุ
กษาตั
บยาลจนจบการศึ
้งแต่ระดับโรงเรี
อนุกบษาขั
าลจนจบการศึ
คน
(2)้งแต่
ค่าดรเครื
น โรงเรี
น ้นพืน้ ฐาน กษาขั้นพืน้ ฐาน
การศึกษา12. เงินอุดหนุนสาหรัเงิบนการจั
อุดหนุ
ดการศึ
นสาหรั
กษาตั
บการจั
การศึ
ะดัอบ่ งแบบนั
อนุ
กษาตั
บาลจนจบการศึ
้งกแต่เรีรยะดั
บอนุกบยษาขั
าลจนจบการศึ
คน
(3)้งแต่
ค่าดรหนั
เรีบยาลจนจบการศึ
น้งแต่
โรงเรี
การศึกษา12. เงินอุดหนุนสาหรัเงิบนการจั
อุดหนุ
ดการศึ
นสาหรั
กษาตั
บการจั
การศึ
ะดังบสือนุ
กอษาตั
ระดัยบนอนุกบษาขั
าลจนจบการศึ
้นพืน้ ฐาน กษาขั้นพืน้ ฐาน
คน
(4)้งแต่
ค่าดรอุการศึ
ปกรณ์
กบารเรี
ยนระดั
โรงเรี
การศึกษา12. เงินอุดหนุนสาหรัเงิบนการจั
อุดหนุ
ดการศึ
นสาหรั
กษาตั
บการจั
ะดั
บอนุ
กษาตั
าลจนจบการศึ
้งแต่
บอนุยกนบษาขั
าลจนจบการศึ
้นพืน้ ฐาน กษาขั้นพืน้ ฐาน
คน
(4)้งแต่
ค่าดรกิการศึ
จกรรมพั
ฒ้งนาคุ
ยน ้นโรงเรี
ยน กษาขั้นพืน้ ฐาน
การศึกษา12. เงินอุดหนุนสาหรัเงิบนการจั
อุดหนุ
ดการศึ
นสาหรั
กษาตั
บการจั
ะดั
บอนุ
กษาตั
บาลจนจบการศึ
แต่รณะดัภาพผู
บอนุก้บเรีษาขั
าลจนจบการศึ
พืน้ ฐาน
คน
นอุวดยไฟฟ้
หนุนาสถานี
วยไฟฟ้า (ค่าจ้าง
โครงสร้างพื13.น้ ฐาน
เงินอุดหนุนสถานี(1)
สูบเงิน้าด้
นอุวดยไฟฟ้
หนุนสถานี
า (1.1)
สูบน้เงิาด้
(ค่าจ้สาูบงชัน้่วาด้คราว)
อัตรา
ชั่วคราวอัตราเดิม)

งบประมาณ
-

(2) งบประมาณ
ตามร่าง พ.ร.บ. ปี พ.ศ. 2563
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ
-

(3) งบประมาณที่ อบจ.
ต้องใช้จ่ายจริง แต่ไม่ได้ตั้งคาขอ
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ
-

(4) งบประมาณที่คาดว่า
จะไม่เพียงพอ
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ
-

หมายเหตุ

หน่วย : บาท
อบจ.
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ด้าน

รายการ
ระดับที่ 1

รายการ
ระดับที่ 2

รายการงบประมาณ

หน่วยนับ

รวม
นอุวดยไฟฟ้
หนุนาสถานี
วยไฟฟ้า (เงินสมทบ
โครงสร้างพื13.น้ ฐาน
เงินอุดหนุนสถานี(1)
สูบเงิน้าด้
นอุวดยไฟฟ้
หนุนสถานี
า (1.2)
สูบน้เงิาด้
(ค่าจ้สาูบงชัน้่วาด้คราว)
อัตรา
กองทุนประกันสังคม)
เงินบอุงบด
ดหนุาเนินสนาหรั
บงบดาเนินสงานของสถานี
วย
โครงสร้างพื13.น้ ฐาน
เงินอุดหนุนสถานี(2)
สูบเงิน้าด้
นอุวดยไฟฟ้
หนุนสาาหรั
งานของสถานี
ูบน้าด้วยไฟฟ้าสูบ(ค่น้าาด้
กระแสไฟฟ้
อัา)ตรา
ไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า)
าใช้จาเนิ
่ายสนั
บสนุนการดขาเนิ
งานของอาสาสมั
ร ่บ้าน (อสม.)
สังคม 14. ค่าใช้จ่ายสนับสนุค่นาการด
ใช้จ่าาเนิ
ยสนันบงานของอาสาสมั
สนุนค่การด
นงานของอาสาสมั
ครสาธารณสุ
ประจ
คนรสาธารณสุ
าหมู่บ้าน ข(อสม.)
ประจคาหมู
คน
สาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.)
เงิการทางสั
นบอุสนุ
ดหนุ
สย์าหรั
สนับสนุงนคม
ศูนย์บริการทางสังคม
สังคม 15. เงินอุดหนุนสาหรัเงิบนสนัอุดบหนุ
สนุนสศูาหรั
นย์บบริสนั
นศูนงนคม
บริกบารทางสั
แห่ง
เงินบอุสนุ
ดหนุ
นนชรา
สาหรับสนับสนุคนนชรา
สถานสงเคราะห์คนชรา
สังคม 16. เงินอุดหนุนสาหรัเงิบนสนัอุดบหนุ
สนุนสสถานสงเคราะห์
าหรับสนั
นคสถานสงเคราะห์
แห่ง
นอุดหนุ
นสนับสนุฬนาการบริ
สังคม 17. เงินอุดหนุนสนับสนุ
(1)นเงิการบริ
นอุดหนุ
หารสนามกี
นสนับ(1.1)
สนุฬนเงิาการบริ
หารสนามกี
(ค่าจ้าหงชัารสนามกี
่วคราว) ฬา
อัตรา
(ค่าจ้างชั่วคราวอัตราเดิม)
นอุดหนุ
นสนับสนุฬนาการบริ
สังคม 17. เงินอุดหนุนสนับสนุ
(1)นเงิการบริ
นอุดหนุ
หารสนามกี
นสนับ(1.2)
สนุฬนเงิาการบริ
หารสนามกี
(ค่าจ้าหงชัารสนามกี
่วคราว) ฬา
อัตรา
(เงินสมทบกองทุนประกันสังคม)
นอุดหนุ
นสนับสนุฬนาค่(ค่
าสาธารณู
ปโภคสนาม
สังคม 17. เงินอุดหนุนสนับสนุ
(2)นเงิการบริ
นอุดหนุ
หารสนามกี
นสนับ(2.1)
สนุฬนเงิาการบริ
หารสนามกี
าสาธารณู
ปโภค)
แห่ง
กีฬาขนาดเล็ก
นอุดหนุ
นสนับสนุฬนาค่(ค่
าสาธารณู
ปโภคสนาม
สังคม 17. เงินอุดหนุนสนับสนุ
(2)นเงิการบริ
นอุดหนุ
หารสนามกี
นสนับ(2.2)
สนุฬนเงิาการบริ
หารสนามกี
าสาธารณู
ปโภค)
แห่ง
กีฬาขนาดกลาง
นอุดหนุ
นสนับสนุฬนาค่(ค่
าสาธารณู
ปโภคสนาม
สังคม 17. เงินอุดหนุนสนับสนุ
(2)นเงิการบริ
นอุดหนุ
หารสนามกี
นสนับ(2.3)
สนุฬนเงิาการบริ
หารสนามกี
าสาธารณู
ปโภค)
แห่ง
กีฬาขนาดใหญ่
นอุดหนุ
นสนับสนุฬนาค่(ค่
าปรั
บปรุ
งซ่งอซ่มแซม
สังคม 17. เงินอุดหนุนสนับสนุ
(3)นเงิการบริ
นอุดหนุ
หารสนามกี
นสนับ(3.1)
สนุฬนเงิาการบริ
หารสนามกี
าปรั
บปรุ
อมแซมบารุงรักษา)แห่ง
สนามกีฬาขนาดเล็ก
นอุดหนุ
นสนับสนุฬนาค่(ค่
าปรั
บปรุ
งซ่งอซ่มแซม
สังคม 17. เงินอุดหนุนสนับสนุ
(3)นเงิการบริ
นอุดหนุ
หารสนามกี
นสนับ(3.2)
สนุฬนเงิาการบริ
หารสนามกี
าปรั
บปรุ
อมแซมบารุงรักษา)แห่ง
สนามกีฬาขนาดกลาง
นอุดหนุ
นสนับสนุฬนาค่(ค่
าปรั
บปรุ
งซ่งอซ่มแซม
สังคม 17. เงินอุดหนุนสนับสนุ
(3)นเงิการบริ
นอุดหนุ
หารสนามกี
นสนับ(3.3)
สนุฬนเงิาการบริ
หารสนามกี
าปรั
บปรุ
อมแซมบารุงรักษา)แห่ง
สนามกีฬาขนาดใหญ่
นอุฬนดาการบริ
หนุนสนัหารสนามกี
บสนุนการบริ
(ค่า ้ดูแลสนามกีแห่
สังคม 17. เงินอุดหนุนสนับสนุ
(4)นเงิการบริ
นอุดหนุ
หารสนามกี
นสนับเงิสนุ
ฬา ห(ค่ารสนามกี
าพัฒนาบุฬคาลากรผู
ฬา)ง
พัฒนาบุคลากรผู้ดูแลสนามกีฬา)
(1.1) เงิคนลากร
อุดหนุ(เงินนสาหรั
บสนับสนุสนดิการถ่
บริหารจัด18.
การ เงินอุดหนุนสาหรั(1)
บสนัเงิบนสนุ
เดือนนการถ่ายโอนบุ
เดือนและสวั
การ) ายโอน
อัตรา
บุคลากร (เงินเดือนอัตราเดิม)
(1.2) เงิคนลากร
อุดหนุ(เงินนสาหรั
บสนับสนุสนดิการถ่
บริหารจัด18.
การ เงินอุดหนุนสาหรั(1)
บสนัเงิบนสนุ
เดือนนการถ่ายโอนบุ
เดือนและสวั
การ) ายโอน
อัตรา
บุคลากร (เงินเดือนอัตราใหม่)
(1.3) เงิคนลากร
อุดหนุ(เงินนสาหรั
บสนับสนุสนดิการถ่
บริหารจัด18.
การ เงินอุดหนุนสาหรั(1)
บสนัเงิบนสนุ
เดือนนการถ่ายโอนบุ
เดือนและสวั
การ) ายโอน
อัตรา
บุคลากร (เงินค่าตอบแทนรายเดือน)
(1.4) เงิคนลากร
อุดหนุ(เงินนสาหรั
บสนับสนุสนดิการถ่
บริหารจัด18.
การ เงินอุดหนุนสาหรั(1)
บสนัเงิบนสนุ
เดือนนการถ่ายโอนบุ
เดือนและสวั
การ) ายโอน
อัตรา
บุคลากร (เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ)

(1) งบประมาณ
ตามคาขอ/ทบทวน
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ
-

(2) งบประมาณ
ตามร่าง พ.ร.บ. ปี พ.ศ. 2563
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ
-

(3) งบประมาณที่ อบจ.
ต้องใช้จ่ายจริง แต่ไม่ได้ตั้งคาขอ
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ
-

(4) งบประมาณที่คาดว่า
จะไม่เพียงพอ
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ
-

หมายเหตุ

หน่วย : บาท
อบจ.
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ด้าน

รายการ
ระดับที่ 1

รายการ
ระดับที่ 2

รายการงบประมาณ

รวม
(1.5) เงิคนลากร
อุดหนุ(เงินนสาหรั
บสนับสนุสนดิการถ่
บริหารจัด18.
การ เงินอุดหนุนสาหรั(1)
บสนัเงิบนสนุ
เดือนนการถ่ายโอนบุ
เดือนและสวั
การ) ายโอน
บุคลากร (เงินอื่นๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน)
(2.1) เงิคนลากร
อุดหนุ(เงินนสาหรั
บสนับสนุสนดิการถ่
บริหารจัด18.
การ เงินอุดหนุนสาหรั(2)
บสนัค่าบจ้สนุ
างประจ
นการถ่าายโอนบุ
เดือนและสวั
การ) ายโอน
บุคลากร (ค่าจ้างประจาอัตราเดิม)
(2.2) เงิคนลากร
อุดหนุ(เงินนสาหรั
บสนับสนุสนดิการถ่
บริหารจัด18.
การ เงินอุดหนุนสาหรั(2)
บสนัค่าบจ้สนุ
างประจ
นการถ่าายโอนบุ
เดือนและสวั
การ) ายโอน
บุคลากร (เงินเพิม่ ค่าจ้างประจา)
(2.3) เงิคนลากร
อุดหนุ(เงินนสาหรั
บสนับสนุสนดิการถ่
บริหารจัด18.
การ เงินอุดหนุนสาหรั(2)
บสนัค่าบจ้สนุ
างประจ
นการถ่าายโอนบุ
เดือนและสวั
การ) ายโอน
บุคลากร (ลูกจ้างรับเงินบาเหน็จรายเดือน)
(2.4) เงิคนลากร
อุดหนุ(เงินนสาหรั
บสนับสนุสนดิการถ่
บริหารจัด18.
การ เงินอุดหนุนสาหรั(2)
บสนัค่าบจ้สนุ
างประจ
นการถ่าายโอนบุ
เดือนและสวั
การ) ายโอน
บุคลากร (ค่าสิทธิประโยชน์ข้าราชการและลูกจ้างถ่าย
โอน)

(1) งบประมาณ
ตามคาขอ/ทบทวน

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

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

งบประมาณ
-

งบประมาณ
-

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ
-

(4) งบประมาณที่คาดว่า
จะไม่เพียงพอ
ค่าเป้าหมาย

หมายเหตุ

งบประมาณ
-

อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา

...

เงิอนนให้
อุดหนุ
ตอบแทนพิ
เศษรายเดื
ก่ ่นที่ปฏิบวัตนท้
บริหารจัด19.
การ เงินอุดหนุนค่าตอบแทนพิ
เงินอุดหนุเศษรายเดื
นค่าตอบแทนพิ
แเศษรายเดื
ก่นเจ้ค่าาหน้
าอทีนให้
่องค์แกก่รปกครองส่
เจ้าหน้าทีอ่อวนให้
งค์
นท้กอแรปกครองส่
งถิ
ิงานในพื
องถิ
อัต่นราน้ ทีที่ป่จฏิังหวั
บัตดิงานในพื
ชายแดนใต้
น้ ที่จังหวัดชายแดนใต้
เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานใน
พืน้ ที่จังหวัดชายแดนใต้

...

เงินอุดกหนุ
นชดเชยรายได้
ที่ลดลงจากเหตุ
กดารณ์
บริหารจัด20.
การ เงินอุดหนุนชดเชยรายได้
เงินอุดหนุที่ลนดลงจากเหตุ
ชดเชยรายได้
ทารณ์
ี่ลดลงจากเหตุ
ความไม่สงบในพื
การณ์
คน้ วามไม่
ที่ 5 จังสหวั
งบในพื
ชายแดนภาคใต้
น้ คทีวาม
่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
คน
ไม่สงบในพืน้ ที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
นาอุทีด่แหนุ
นานาจหน้
ดาเนิจนถ่าการตามอ
านาจหน้
าที่และภารกิจ
บริหารจัด21.
การ เงินอุดหนุนดาเนิเงินการตามอ
นอุดหนุนดานาจหน้
าเนินเงิการตามอ
ละภารกิ
ายโอน
ที่และภารกิ
จถ่ายโอน
แห่ง
ถ่ายโอน
รวม

...

ค่าเป้าหมาย

(3) งบประมาณที่ อบจ.
ต้องใช้จ่ายจริง แต่ไม่ได้ตั้งคาขอ

ลงชื่อ
ผู้รายงานข้อมูล
(............................................................................................)
ตาแหน่ง ..............................................................................

-

-

-

-

ลงชื่อ
ผู้รบั รองข้อมูล
(............................................................................................)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด..........................................

คาอธิบาย 1. งบประมาณตามคาขอ/ทบทวน หมายถึง งบประมาณที่ อบจ. ได้บนั ทึกคาขอในระบบ BBL ของสานักงบประมาณ
2. งบประมาณตามร่าง พ.ร.บ. ปี พ.ศ. 2563 หมายถึง งบประมาณทีส่ านักงบประมาณพิจารณา คาของบประมาณของ อบจ.
3. งบประมาณที่ อบจ. ต้องใช้จา่ ยจริง แต่ไม่ได้ตงั้ คาขอ หมายถึง งบประมาณที่ อบจ. เคยได้รับการจัดสรรจาก สถ. เป็นประจาในปีทผี่ า่ นมา แต่ไม่ได้ตงั้ ไว้ในคาของบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ. 2563
4. งบประมาณทีค่ าดว่าจะไม่เพียงพอ หมายถึง งบประมาณที่ อบจ. ขอตัง้ ในคาของบประมาณรายจ่าย และ ปรากฏอยูใ่ นร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ. 2563 แต่คาดว่าจะไม่เพียงพอในการใช้จา่ ยตามข้อเท็จจริงของกลุม่ เป้าหมาย
5. ค่าเป้าหมาย คือ จานวนคน จานวนอัตราบุคลากร จานวนนักเรียน จานวนแห่ง จานวนโรงเรียน
6. หาก อบจ. ต้องการลงข้อมูลช่องที่ (3) ต้องไม่มขี อ้ มูลปรากฏในช่องที่ (1) และ (2)
7. หาก อบจ. ต้องการลงข้อมูลในช่องที่ (4) ให้ อบจ. เตรียมข้อมูลเพิม่ เติมทีส่ ามารถพิสจู น์ได้วา่ งบประมาณตามร่าง พ.ร.บ. ปี พ.ศ. 2563 ไม่เป็นไปตามจานวนเป้าหมายที่ อบจ. มีอยู่ ณ ปัจจุบนั
8. ขอให้ อบจ. ตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนจัดส่งให้ สถ. ในรูปแบบไฟล์ (Excel) ทางไปรษณียอ์ เิ ล็กทรอนิกส์ budget.dss@gmail.com โดย สถ. จะถือไฟล์ทไี่ ด้รับครั้งแรกเป็นสาคัญ

- ตัวอย่าง แบบสารวจรายการงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ที่มีความจาเป็นต่อการใช้จ่าย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หน่วย : บาท
อบจ.

ด้าน

รายการ
ระดับที่ 1

รายการ
ระดับที่ 2

รายการงบประมาณ

(1) งบประมาณ
ตามคาขอ/ทบทวน

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

รวม
(1.1) งเงิคันบอุด(เงิหนุ
ดการศึา)กษาภาคบังคับ
การศึกษา 1. เงินอุดหนุนสาหรับ(1)การจั
เงินดเดืการศึ
อนครูกษาภาคบั
นเดืนสอาหรั
นครูบค่การจั
าจ้างประจ
อัตรา
(เงินเดือนครูอัตราเดิม)
(1.2) งเงิคันบอุด(เงิหนุ
ดการศึา)กษาภาคบังคับ
อบจ.กระบี่ การศึกษา 1. เงินอุดหนุนสาหรับ(1)การจั
เงินดเดืการศึ
อนครูกษาภาคบั
นเดืนสอาหรั
นครูบค่การจั
าจ้างประจ
อัตรา
(เงินเดือนครูอัตราใหม่)
(7)บการจั
เงินงคัอุบดหนุ
สกาหรั
บการจั
กษาภาคบั
งคับ ข้าราชการครู
อบจ.อุตรดิตถ์ การศึกษา 1. เงินอุดหนุนสาหรับ(7)การจั
เงินดอุการศึ
ดหนุนกสษาภาคบั
าหรั
การศึ
(เงินเดื
อษาภาคบั
นครู
ค่างจ้คัดาบการศึ
งประจ
(บาเหน็
า) จ บานาญ
อัตรา)
(บาเหน็จ บานาญ ข้าราชการครู)
(1) บมนมส
บนักเรียมนศู(นม)
นย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบจ.เพชรบูรณ์ การศึกษา10. เงินอุดหนุนสาหรัเงิบนสนัอุดบหนุ
สนุนสอาหารเสริ
าหรับสนั
สนุ
(นม)
นาหรั
อาหารเสริ
คน
อบจ.กระบี่

รวม

50

1,200

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

งบประมาณ
ค่าเป้าหมาย
7,299,400
5,000,000
40

2,299,400
7,299,400

ลงชื่อ
ผู้รายงานข้อมูล
(............................................................................................)
ตาแหน่ง ..............................................................................

1,000

(3) งบประมาณที่ อบจ.
ต้องใช้จ่ายจริง แต่ไม่ได้ตั้งคาขอ

งบประมาณ
ค่าเป้าหมาย
5,916,200
4,000,000

งบประมาณ
ค่าเป้าหมาย
12,800,000
10

50

5,000,000

135

7,800,000

1,916,200
5,916,200

(4) งบประมาณที่คาดว่า
จะไม่เพียงพอ

ไม่ได้เสนอขอตั้ง
100

12,800,000

หมายเหตุ
งบประมาณ
1,383,200
1,000,000 เสนอขอตั้ง แต่มียอดใช้จ่าย
เกินวงเงินที่ สงป. พิจารณา
ไม่ได้เสนอขอตั้ง

383,200 เสนอขอตั้ง แต่มียอดใช้จ่าย
เกินวงเงินที่ สงป. พิจารณา
1,383,200

ลงชื่อ
ผู้รบั รองข้อมูล
(............................................................................................)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด..........................................

คาอธิบาย 1. งบประมาณตามคาขอ/ทบทวน หมายถึง งบประมาณที่ อบจ. ได้บนั ทึกคาขอในระบบ BBL ของสานักงบประมาณ
2. งบประมาณตามร่าง พ.ร.บ. ปี พ.ศ. 2563 หมายถึง งบประมาณทีส่ านักงบประมาณพิจารณา คาของบประมาณของ อบจ.
3. งบประมาณที่ อบจ. ต้องใช้จา่ ยจริง แต่ไม่ได้ตงั้ คาขอ หมายถึง งบประมาณที่ อบจ. เคยได้รับการจัดสรรจาก สถ. เป็นประจาในปีทผี่ า่ นมา แต่ไม่ได้ตงั้ ไว้ในคาของบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ. 2563
4. งบประมาณทีค่ าดว่าจะไม่เพียงพอ หมายถึง งบประมาณที่ อบจ. ขอตัง้ ในคาของบประมาณรายจ่าย และ ปรากฏอยูใ่ นร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ. 2563 แต่คาดว่าจะไม่เพียงพอในการใช้จา่ ยตามข้อเท็จจริงของกลุม่ เป้าหมาย
5. ค่าเป้าหมาย คือ จานวนคน จานวนอัตราบุคลากร จานวนนักเรียน จานวนแห่ง จานวนโรงเรียน
6. หาก อบจ. ต้องการลงข้อมูลช่องที่ (3) ต้องไม่มขี อ้ มูลปรากฏในช่องที่ (1) และ (2)
7. หาก อบจ. ต้องการลงข้อมูลในช่องที่ (4) ให้ อบจ. เตรียมข้อมูลเพิม่ เติมทีส่ ามารถพิสจู น์ได้วา่ งบประมาณตามร่าง พ.ร.บ. ปี พ.ศ. 2563 ไม่เป็นไปตามจานวนเป้าหมายที่ อบจ. มีอยู่ ณ ปัจจุบนั
8. ขอให้ อบจ. ตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนจัดส่งให้ สถ. ในรูปแบบไฟล์ (Excel) ทางไปรษณียอ์ เิ ล็กทรอนิกส์ budget.dss@gmail.com โดย สถ. จะถือไฟล์ทไี่ ด้รับครั้งแรกเป็นสาคัญ

http://wow.in.th/gBEY

