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 จ านวน
เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)
 จ านวน
เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)

ข้อมูลเงินสะสมสทุธ ิณ วนัสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รวมทั้งสิ้น (กระจายอ านาจฯ + บูฯ ภาค) -                           -                           -                           

งบประมาณแผนงานยทุธศาสตร์สง่เสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน -                           -                           -                           
รวมเงินอุดหนุนทั่วไป -                           -                           -                           
รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ -                           -                           -                           

1 กิจกรรมการจดับริการสาธารณะดา้นการศึกษา -                           -                           -                           
เงินอุดหนุนทั่วไป -                           -                           -                           

1.1  เงินอุดหนุนส าหรับการจดัการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดอืนครู ค่าจา้งประจ า) อัตรา
(1) เงินเดือนครู อตัรา

 (1.1) เงินอดุหนุนส าหรับการจดัการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครูอตัราเดิม) อตัรา
 (1.2) เงินอดุหนุนส าหรับการจดัการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครูอตัราใหม่) อตัรา
 (1.3) เงินอดุหนุนส าหรับการจดัการศึกษาภาคบังคับ (เงินวทิยฐานะ) อตัรา
 (1.4) เงินอดุหนุนส าหรับการจดัการศึกษาภาคบังคับ (เงินค่าตอบแทนรายเดือน) อตัรา
 (1.5) เงินอดุหนุนส าหรับการจดัการศึกษาภาคบังคับ (เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ) อตัรา
 (1.6) เงินอดุหนุนส าหรับการจดัการศึกษาภาคบังคับ (เงินอื่นๆ ที่จา่ยควบกบัเงินเดือน) อตัรา
 (1.7) เงินอดุหนุนส าหรับการจดัการศึกษาภาคบังคับ (เงินชว่ยพิเศษขา้ราชการครูกรณีเสียชวีติ) อตัรา
 (1.8) เงินอดุหนุนส าหรับการจดัการศึกษาภาคบังคับ (เงินตอบแทนพิเศษกรณีเงินเดือนเต็มขั้น) อตัรา

 (2) ค่าจา้งประจ า อตัรา
 (2.1) เงินอดุหนุนส าหรับการจดัการศึกษาภาคบังคับ (ค่าจา้งประจ าอตัราเดิม) อตัรา
 (2.2) เงินอดุหนุนส าหรับการจดัการศึกษาภาคบังคับ (เงินเพิ่มค่าจา้งประจ า) อตัรา
 (2.3) เงินอดุหนุนส าหรับการจดัการศึกษาภาคบังคับ (เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชพี) อตัรา
 (2.4) เงินอดุหนุนส าหรับการจดัการศึกษาภาคบังคับ (เงินชว่ยพิเศษลูกจา้งประจ า
กรณีเสียชวีติ)

อตัรา

 (3) ค่าตอบแทนส าหรับพนักงานจา้ง อตัรา
 (3.1) เงินอดุหนุนส าหรับการจดัการศึกษาภาคบังคับ (ค่าตอบแทนส าหรับพนักงานจา้งอตัราเดิม) อตัรา
 (3.2) เงินอดุหนุนส าหรับการจดัการศึกษาภาคบังคับ (ค่าตอบแทนส าหรับพนักงานจา้งอตัราใหม่) อตัรา
 (3.3) เงินอดุหนุนส าหรับการจดัการศึกษาภาคบังคับ (เงินชว่ยพิเศษพนักงานจา้งกรณีเสียชวีติ) อตัรา
 (3.4) เงินอดุหนุนส าหรับการจดัการศึกษาภาคบังคับ (เงินค่าครองชพีชั่วคราวส าหรับพนักงานจา้ง) อตัรา
 (3.5) เงินอดุหนุนส าหรับการจดัการศึกษาภาคบังคับ (เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม) อตัรา

วงเงินเดมิ

สรุปค าขอตั้งงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ทบทวน)
องค์การบริหารสว่นจงัหวดั.....................................................

วงเงินที่ปรับเปลี่ยน
หน่วยนับรายการที่

 งบประมาณ
ที่เปลี่ยนแปลง
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วงเงินเดมิ

สรุปค าขอตั้งงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ทบทวน)
องค์การบริหารสว่นจงัหวดั.....................................................

วงเงินที่ปรับเปลี่ยน
หน่วยนับรายการที่

 งบประมาณ
ที่เปลี่ยนแปลง

 (4) เงินอดุหนุนส าหรับการจดัการศึกษาภาคบังคับ (เงินสวสัดิการชายแดนภาคใต้) อตัรา
 (5) เงินอดุหนุนส าหรับการจดัการศึกษาภาคบังคับ (ค่าตอบแทนการตรวจประเมนิผลงานขา้ราชการครู) อตัรา
 (6) เงินอดุหนุนส าหรับการจดัการศึกษาภาคบังคับ (ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมนิผลงาน
เพื่อเล่ือนหรือให้มวีทิยะฐานะให้สูงขึ้น)

อตัรา

 (7) เงินอดุหนุนส าหรับการจดัการศึกษาภาคบังคับ (บ าเหน็จ บ านาญ ขา้ราชการครู) อตัรา
 (8) เงินอดุหนุนส าหรับการจดัการศึกษาภาคบังคับ (บ าเหน็จ บ านาญ ลูกจา้งประจ า) อตัรา
 (9) เงินอดุหนุนส าหรับการจดัการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเชา่บ้านขา้ราชการครู) อตัรา
 (10) เงินอดุหนุนส าหรับการจดัการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเชา่บ้านลูกจา้งประจ า) อตัรา
 (11)เงินอดุหนุนส าหรับการจดัการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตรขา้ราชการครู) อตัรา
 (12) เงินอดุหนุนส าหรับการจดัการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตรลูกจา้งประจ า) อตัรา

1.2  เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการจดัการศึกษาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในพ้ืนที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้
(ค่าตอบแทน และสวสัดกิาร)

อัตรา

 (1) ค่าจา้ง ค่าตอบแทน และสวสัดิการครูสอนศาสนา (สอนเสริม) พื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต้ อตัรา
1.3  เงินอุดหนุนส าหรับสง่เสริมศักยภาพการจดัการศึกษาท้องถ่ิน (ค่าปัจจยัพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจน) คน

 (1) เงินอดุหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจดัการศึกษาท้องถิ่น 
(ค่าปัจจยัพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน ระดับประถมศึกษา)

คน

 (2) เงินอดุหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจดัการศึกษาท้องถิ่น 
(ค่าปัจจยัพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจนระดับมธัยมศึกษาตอนต้น)

คน

1.4  เงินอุดหนุนส าหรับสง่เสริมศักยภาพการจดัการศึกษาท้องถ่ิน (สง่เสริม พัฒนาการศึกษา
และการประเมินผล)

 โรงเรียน

 เงินอุดหนุนศูนยพั์ฒนาเดก็เลก็
1.5  เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนศูนยพั์ฒนาเดก็เลก็ (เงินเดอืน ค่าตอบแทน เงินเพ่ิมค่าครองชีพ 

และสวสัดกิาร)

 (1) เงินเดือนขา้ราชการครู อตัรา
 (1.1) เงินอดุหนุนส าหรับสนับสนุนศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือนขา้ราชการครูอตัราเดิม) อตัรา
 (1.2) เงินอดุหนุนส าหรับสนับสนุนศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือนขา้ราชการครูอตัราใหม่) อตัรา
 (1.3) เงินอดุหนุนส าหรับสนับสนุนศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก (เงินวทิยฐานะ) อตัรา
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งบประมาณ (บาท)
 จ านวน
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วงเงินเดมิ

สรุปค าขอตั้งงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ทบทวน)
องค์การบริหารสว่นจงัหวดั.....................................................

วงเงินที่ปรับเปลี่ยน
หน่วยนับรายการที่

 งบประมาณ
ที่เปลี่ยนแปลง

 (2) ค่าตอบแทนส าหรับพนักงานจา้ง อตัรา
 (2.1) เงินอดุหนุนส าหรับสนับสนุนศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 
(ค่าตอบแทนส าหรับพนักงานจา้งอตัราเดิม)

อตัรา

 (2.2) เงินอดุหนุนส าหรับสนับสนุนศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 
(ค่าตอบแทนส าหรับพนักงานจา้งอตัราใหม่)

อตัรา

 (2.3) เงินอดุหนุนส าหรับสนับสนุนศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 
(เงินค่าครองชพีชั่วคราวส าหรับพนักงานจา้ง)

อตัรา

 (2.4) เงินอดุหนุนส าหรับสนับสนุนศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก (เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม) อตัรา
 (3) เงินอดุหนุนส าหรับสนับสนุนศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก (ค่าเชา่บ้านส าหรับขา้ราชการครู) อตัรา
 (4) เงินอดุหนุนส าหรับสนับสนุนศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก (ค่าเล่าเรียนบุตร) อตัรา
 (5) เงินอดุหนุนส าหรับสนับสนุนศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก (เงินค่าตอบแทนรายเดือน 3 จงัหวดั
ชายแดนภาคใต้)

อตัรา

 (6) เงินอดุหนุนส าหรับสนับสนุนศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก (ค่าสวสัดิการส าหรับหัวหน้าศูนย์
และผู้ดูแลเด็กในจงัหวดัชายแดนภาคใต้

อตัรา

 (7) เงินอดุหนุนส าหรับสนับสนุนศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก (เงินอดุหนุนทุนการศึกษาครูผู้ดูแลเด็กเล็ก
ของศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก)

อตัรา

1.6  เงินอุดหนุนส าหรับศูนยพั์ฒนาเดก็เลก็ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตพ้ืนที่จงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้เพ่ือจดัหาสื่อการเรียนการสอนเชิงสญัลกัษณ์ของความเป็นชาติ

แห่ง

1.7  เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าใช้จา่ยในการจดัการศึกษาส าหรับศูนยพั์ฒนาเดก็เลก็ คน
 (1) ค่าจดัการเรียนการสอน คน
 (2) ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน คน
 (3) ค่าหนังสือเรียน คน
 (4) ค่าอปุกรณ์การเรียน คน
 (5) ค่ากจิกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คน

1.8  เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการจดัการศึกษาแก่เดก็ดอ้ยโอกาส (ค่าจา้งครู) อัตรา
 (1) เงินอดุหนุนส าหรับสนับสนุนการจดัการศึกษาแกเ่ด็กด้อยโอกาส (ค่าจา้งชั่วคราว) อตัรา
 (2) เงินอดุหนุนส าหรับสนับสนุนการจดัการศึกษาแกเ่ด็กด้อยโอกาส (ค่าจา้งครูอตัราเดิม) อตัรา
 (3) เงินอดุหนุนส าหรับสนับสนุนการจดัการศึกษาแกเ่ด็กด้อยโอกาส ค่าจา้งครูอตัราใหม่) อตัรา
 (4) เงินอดุหนุนส าหรับสนับสนุนการจดัการศึกษาแกเ่ด็กด้อยโอกาส (เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม) อตัรา
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วงเงินเดมิ

สรุปค าขอตั้งงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ทบทวน)
องค์การบริหารสว่นจงัหวดั.....................................................

วงเงินที่ปรับเปลี่ยน
หน่วยนับรายการที่

 งบประมาณ
ที่เปลี่ยนแปลง

1.9  เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการจดัการศึกษาแก่เดก็ดอ้ยโอกาส (ค่าพัฒนาครูอาสาและวสัดกุารศึกษา) แห่ง
1.10  เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) คน

 (1) นักเรียนศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก คน
 (2) นักเรียนโรงเรียนสังกดั สพฐ. คน
 (3) นักเรียนโรงเรียนสังกดั สพฐ. (โรงเรียนประจ า) คน
 (4) นักเรียนโรงเรียนสังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คน
 (5) นักเรียนโรงเรียนสังกดักรมการศึกษานอกโรงเรียน คน
 (6) นักเรียนโรงเรียนสังกดักรมพัฒนาสังคมและสวสัดิการ คน

1.11  เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวนั คน
 (1) นักเรียนศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก คน
 (2) นักเรียนโรงเรียนสังกดั สพฐ. คน
 (3) นักเรียนโรงเรียนสังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คน
 (4) นักเรียนโรงเรียนสังกดักรมการศึกษานอกโรงเรียน คน
 (5) นักเรียนโรงเรียนสังกดัต ารวจตระเวนชายแดน คน
 (6) นักเรียนโรงเรียนสังกดักรมพัฒนาสังคมและสวสัดิการ คน

1.12  เงินอุดหนุนส าหรับการจดัการศึกษาตั้งแตร่ะดบัอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คน
 (1) ค่าจดัการเรียนการสอน คน
 (2) ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน คน
 (3) ค่าหนังสือเรียน คน
 (4) ค่าอปุกรณ์การเรียน คน
 (4) ค่ากจิกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คน

 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
1.13  เงินอุดหนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ชุด
1.14  เงินอุดหนุนส าหรับการพัฒนาระบบบริหารจดัการศึกษาอิเลก็ทรอนิกสข์ององค์กรปกครอง

สว่นท้องถ่ินเพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0
ชุด
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1.15  เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ หลงั
 (1) กอ่สร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน ตอกเสาเขม็ หลัง
 (2) กอ่สร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน ตอกเสาเขม็ หลัง
 (3) กอ่สร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ตอกเสาเขม็ หลัง
 (4) กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดเล็กมชีั้นลอย ตอกเสาเขม็ หลัง
 (5) กอ่สร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน แบบไมต่อกเสาเขม็ หลัง
 (6) กอ่สร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบไมต่อกเสาเขม็ หลัง
 (6) กอ่สร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบไมต่อกเสาเขม็ หลัง
 (7) กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดเล็กมชีั้นลอย แบบไมต่อกเสาเขม็ หลัง
 (8) กอ่สร้างอาคารส้วม

1.16  เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนยพั์ฒนาเดก็เลก็ หลัง
 (1) กอ่สร้างอาคารศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไมเ่กนิ 50 คน ตอกเสาเขม็ หลัง
 (2) กอ่สร้างอาคารศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน ตอกเสาเขม็ หลัง
 (3) กอ่สร้างอาคารศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน ตอกเสาเขม็ หลัง

2  กิจกรรมการจดับริการสาธารณะดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
  เงินอุดหนุนทั่วไป

2.1   เงินอุดหนุนสถานีสบูน้ าดว้ยไฟฟ้า
 (1) เงินอดุหนุนสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า (ค่าจา้งชั่วคราว) อตัรา

 (1.1) เงินอดุหนุนสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า (ค่าจา้งชั่วคราวอตัราเดิม) อตัรา
 (1.2) เงินอดุหนุนสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า (เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม) อตัรา

 (2) เงินอดุหนุนส าหรับงบด าเนินงานของสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) แห่ง
 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

2.2  เงินอุดหนุนการก่อสร้างถนน สาย
 (1) เงินอดุหนุนการกอ่สร้างถนนพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สาย
 (2) เงินอดุหนุนการกอ่สร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย
 (3) เงินอดุหนุนการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

2.3  เงินอุดหนุนการปรับปรุงบ ารุงรักษาถนน สาย
 (1) เงินอดุหนุนการปรับปรุงถนนพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สาย
 (2) เงินอดุหนุนการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย
 (3) เงินอดุหนุนการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
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2.4  เงินอุดหนุนการก่อสร้างและปรับปรุงเพ่ิมประสทิธภิาพระบบประปาหมู่บ้าน แห่ง
 (1) เงินอดุหนุนการกอ่สร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก แห่ง
 (2) เงินอดุหนุนการกอ่สร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง แห่ง
 (3) เงินอดุหนุนการกอ่สร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ แห่ง
 (4) เงินอดุหนุนการกอ่สร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก แห่ง
 (5) เงินอดุหนุนการกอ่สร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง แห่ง
 (6) เงินอดุหนุนการกอ่สร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่  แห่ง
 (7) เงินอดุหนุนการกอ่สร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก  แห่ง
 (8) เงินอดุหนุนการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แห่ง
 (9) เงินอดุหนุนการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน แห่ง

2.5  เงินอุดหนุนก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสบูน้ าดว้ยไฟฟ้า แห่ง
2.6  เงินอุดหนุนก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหลง่กักเก็บน้ าให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน แห่ง

 (1) เงินอดุหนุนส าหรับขดุลอกแหล่งน้ าธรรมชาติ แห่ง
 (2) เงินอดุหนุนส าหรับขดุลอกอา่งเกบ็น้ า แห่ง
 (3) เงินอดุหนุนส าหรับขดุสระและขดุลอกสระ แห่ง
 (4) เงินอดุหนุนส าหรับกอ่สร้างและปรับปรุงฝายและดาดคอนกรีต แห่ง

2.7  เงินอุดหนุนส าหรับการบริหารจดัการน้ าเพ่ือสนับสนุนงานฎีกา แห่ง
3  กิจกรรมการจดับริการสาธารณะดา้นสงัคม

 เงินอุดหนุนทั่วไป
3.1  เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบีย้ยงัชีพผู้สงูอายุ คน

 (1) เงินอดุหนุนส าหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยงัชพีผู้สูงอาย ุ(อาย ุ60-69 ปี) คน
 (2) เงินอดุหนุนส าหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยงัชพีผู้สูงอาย ุ(อาย ุ70-79 ปี) คน
 (3) เงินอดุหนุนส าหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยงัชพีผู้สูงอาย ุ(อาย ุ80-89 ปี) คน
 (4) เงินอดุหนุนส าหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยงัชพีผู้สูงอาย ุ(อาย ุ90 ปีขึ้นไป) คน

3.2  ค่าใช้จา่ยสนับสนุนการด าเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสขุประจ าหมู่บ้าน (อสม.) คน
3.3  เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนเบีย้ยงัชีพคนพิการ คน
3.4  เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบีย้ยงัชีพผู้ป่วยเอดส์ คน
3.5  เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนศูนยบ์ริการทางสงัคม แห่ง
3.6  เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนสถานสงเคราะห์คนชรา แห่ง
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3.7  เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการดา้นสาธารณสขุของสถานีอนามัยถ่ายโอนให้แก่
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

แห่ง

3.8  เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา
 (1) เงินอดุหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกฬีา (ค่าจา้งชั่วคราว) อตัรา

 (1.1) เงินอดุหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกฬีา (ค่าจา้งชั่วคราวอตัราเดิม) อตัรา
 (1.2) เงินอดุหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกฬีา (เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม) อตัรา

 (2) เงินอดุหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกฬีา (ค่าสาธารณูปโภค) แห่ง
 (2.1) เงินอดุหนุนสนับสนุนค่าสาธารณูปโภคสนามกฬีาขนาดเล็ก แห่ง
 (2.2) เงินอดุหนุนสนับสนุนค่าสาธารณูปโภคสนามกฬีาขนาดกลาง แห่ง
 (2.3) เงินอดุหนุนสนับสนุนค่าสาธารณูปโภคสนามกฬีาขนาดใหญ่ แห่ง

 (3) เงินอดุหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกฬีา (ค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ ารุงรักษา) แห่ง
 (3.1) เงินอดุหนุนสนับสนุนค่าปรับปรุงซ่อมแซมสนามกฬีาขนาดเล็ก แห่ง
 (3.2) เงินอดุหนุนสนับสนุนค่าปรับปรุงซ่อมแซมสนามกฬีาขนาดกลาง แห่ง
 (3.3) เงินอดุหนุนสนับสนุนค่าปรับปรุงซ่อมแซมสนามกฬีาขนาดใหญ่ แห่ง

 (4) เงินอดุหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกฬีา (ค่าพัฒนาบุคลากรผู้ดูแลสนามกฬีา) แห่ง
3.9  เงินอุดหนุนส าหรับขับเคลื่อนโครงการสตัวป์ลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสนัุขบ้า 

ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเดจ็พระเจา้ลกูเธอ เจา้ฟ้าจฬุาภรณวลยัลกัษณ์ อัครราชกุมารี
ตวั

3.10  เงินอุดหนุนส าหรับส ารวจข้อมูลจ านวนสตัวแ์ละขึ้นทะเบียนสตัวต์ามโครงการสตัวป์ลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษสนัุขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเดจ็พระเจา้ลกูเธอ 
เจา้ฟ้าจฬุาภรณวลยัลกัษณ์ อัครราชกุมารี

ตวั

3.11  เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริดา้นสาธารณสขุ แห่ง
 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

3.12  เงินอุดหนุนก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา แห่ง
 (1) กอ่สร้างลานกฬีาอเนกประสงค์ แห่ง
 (2) กอ่สร้างสนามฟุตบอล แห่ง
 (3) กอ่สร้างสนามฟุตซอล แห่ง

3.13  เงินอุดหนุนค่าครุภัณฑ์ในการพัฒนาศักยภาพของสถานีอนามัยถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครอง
สว่นท้องถ่ิน

รายการ

3.14  เงินอุดหนุนสิ่งก่อสร้างในการพัฒนาศักยภาพของสถานีอนามัยถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครอง
สว่นท้องถ่ิน

แห่ง
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3.15  เงินอุดหนุนค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างในการพัฒนาศักยภาพของสถานีอนามัยถ่ายโอน แห่ง
3.16  เงินอุดหนุนค่าครุภัณฑ์เพ่ือสนับสนุนสถานสงเคราะห์คนชรา รายการ
3.17  เงินอุดหนุนค่าก่อสร้างสถานสงเคราะห์คนชรา แห่ง
3.18  เงินอุดหนุนค่าปรับปรุงสถานสงเคราะห์คนชรา แห่ง

4  กิจกรรมการจดับริการสาธารณะดา้นสิ่งแวดลอ้ม
 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

4.1  เงินอุดหนุนค่าครุภัณฑ์การจดัการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน คัน
4.1.1  (1) รถบรรทุกขยะขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่่ ากวา่ 2,400 ซีซี 

หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไมน่้อยกวา่ 110 กโิลวตัต์ แบบเปิดขา้งเทท้าย
คัน

4.1.2  (2) รถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่่ ากวา่ 6,000 ซีซี 
หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไมต่่ ากวา่ 170 กโิลวตัต์ แบบเปิดขา้งเทท้าย

คัน

4.1.3  (3) รถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่่ ากวา่ 6,000 ซีซี 
หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไมต่่ ากวา่ 170 กโิลวตัต์ แบบอดัท้าย

คัน

4.2.  เงินอุดหนุนค่าก่อสร้างระบบจดัการสิ่งปฎิกูลและขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน แห่ง
4.3.  เงินอุดหนุนค่าปรับปรุงระบบก าจดัขยะขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน แห่ง
5  กิจกรรมการจดับริการสาธารณะดา้นบริหารจดัการ

 เงินอุดหนุนทั่วไป
5.1  เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดอืนและสวสัดกิาร) อัตรา

 (1) เงินเดือน อตัรา
 (1.1) เงินอดุหนุนส าหรับสนับสนุนการถา่ยโอนบุคลากร (เงินเดือนอตัราเดิม) อตัรา
 (1.2) เงินอดุหนุนส าหรับสนับสนุนการถา่ยโอนบุคลากร (เงินเดือนอตัราใหม่) อตัรา
 (1.3) เงินอดุหนุนส าหรับสนับสนุนการถา่ยโอนบุคลากร (เงินค่าตอบแทนรายเดือน) อตัรา
 (1.4) เงินอดุหนุนส าหรับสนับสนุนการถา่ยโอนบุคลากร (เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ) อตัรา
 (1.5) เงินอดุหนุนส าหรับสนับสนุนการถา่ยโอนบุคลากร (เงินอื่นๆ ที่จา่ยควบกบัเงินเดือน) อตัรา

 (2) ค่าจา้งประจ า อตัรา
 (2.1) เงินอดุหนุนส าหรับสนับสนุนการถา่ยโอนบุคลากร (ค่าจา้งประจ าอตัราเดิม) อตัรา
 (2.2) เงินอดุหนุนส าหรับสนับสนุนการถา่ยโอนบุคลากร (เงินเพิ่มค่าจา้งประจ า) อตัรา
 (2.3) เงินอดุหนุนส าหรับสนับสนุนการถา่ยโอนบุคลากร (ลูกจา้งรับเงินบ าเหน็จรายเดือน) อตัรา
 (2.4) เงินอดุหนุนส าหรับสนับสนุนการถา่ยโอนบุคลากร (ค่าสิทธปิระโยชน์ขา้ราชการและลูกจา้ง
ถา่ยโอน)

อตัรา
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 จ านวน
เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)
 จ านวน
เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)

วงเงินเดมิ

สรุปค าขอตั้งงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ทบทวน)
องค์การบริหารสว่นจงัหวดั.....................................................

วงเงินที่ปรับเปลี่ยน
หน่วยนับรายการที่

 งบประมาณ
ที่เปลี่ยนแปลง

5.2 เงินอุดหนุนค่าตอบแทนพิเศษรายเดอืนให้แก่เจา้หน้าที่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินที่ปฏิบัตงิาน
ในพ้ืนที่จงัหวดัชายแดนใต้

อัตรา

5.3 เงินอุดหนุนชดเชยรายไดท้ี่ลดลงจากเหตกุารณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่ 5 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ คน
5.4 เงินอุดหนุนด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน แห่ง
5.5 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าใช้จา่ยเพ่ือการรักษาพยาบาลของข้าราชการพนักงานสว่นท้องถ่ิน และลกูจา้ง คน

(1) ค่าใชจ้า่ยเพื่อการรักษาพยาบาลของขา้ราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจา้ง คน
(2) ค่าใชจ้า่ยในการบริหารจดัการของส านักงานหลักประกนัสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) คน

6  กิจกรรมการจดับริการสาธารณะดา้นอ่ืน ๆ
 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

6.1  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจอ่ืน ๆ (ดา้นการศึกษา)
 (1) กอ่สร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ หลัง

 (1.6) กอ่สร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเขม็ (รวมราคาต้านแผ่นดินไหว) หลัง
 (1.7) กอ่สร้างอาคารบ้านพักครู หลัง

 (2) ค่าครุภัณฑ์ด้านการศึกษาอื่น ๆ ชดุ
6.2  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจอ่ืน ๆ (ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน) แห่ง

 (1) กอ่สร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก แห่ง
 (2) เงินอดุหนุนส าหรับการติดต้ังไฟฟ้าส่องสวา่งสาธารณะ แห่ง
 (3) เงินอดุหนุนส าหรับขดุลอกแหล่งกกัเกบ็น้ า แห่ง
 (4) เงินอดุหนุนส าหรับสนับสนุนโครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบจดัการน้ าตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง (ธนาคารน้ าใต้ดิน)

แห่ง

 (5) กอ่สร้างท่าเรือ แห่ง
6.3  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจอ่ืนๆ (ดา้นการสง่เสริมการท่องเที่ยว) รายการ

 (1) รายการค่าส่ิงกอ่สร้างด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว รายการ
 (2) รายการค่าครุภัณฑ์ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว รายการ

6.4  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจอ่ืนๆ (ดา้นสาธารณะสขุ) รายการ
 (1) รายการค่าส่ิงกอ่สร้างด้านสาธารณสุข รายการ
 (2) รายการค่าครุภัณฑ์ด้านสาธารณสุข รายการ

6.5  เงินอุดหนุนดา้นอ่ืน ๆ รายการ
 (1) รายการค่าส่ิงกอ่สร้างอื่น ๆ รายการ
 (2) รายการค่าครุภัณฑ์อื่น ๆ รายการ
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 จ านวน
เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)
 จ านวน
เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)

วงเงินเดมิ

สรุปค าขอตั้งงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ทบทวน)
องค์การบริหารสว่นจงัหวดั.....................................................

วงเงินที่ปรับเปลี่ยน
หน่วยนับรายการที่

 งบประมาณ
ที่เปลี่ยนแปลง

งบประมาณแผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดบัภาค รายการ
สิ่งก่อสร้างภายใตแ้ผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดบัภาค รายการ
ครุภัณฑ์ภายใตแ้ผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดบัภาค รายการ

   ลงชื่อ ...................................................................... ผู้รายงาน
(....................................................................)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจงัหวดั..........................................

   ลงชื่อ ...................................................................... ผู้รับรอง
(....................................................................)

นายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดั..........................................

* ขอให้ อบจ. จดัท าขอ้มลูในตารางให้สอดคล้องกบัการบันทึกค าของบประมาณในระบบ BBL
** การบันทึกวงเงินค าของบประมาณต้องไมเ่ป็นเศษหลักสิบและหลักหน่วย เชน่ งบประมาณ 511,590 บาท ให้ปัดเป็น 511,500 บาท หรือ 511,600 บาท
*** สามารถโหลดไฟล์ขอ้มลูได้จาก QR Code หรือลิงค์ที่แนบมาพร้อมนี้
**** ให้ อบจ. เสนอเอกสารค าขอที่พิมพ์จากระบบ BBL พร้อมสรุปค าขอต้ังงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ทบทวน) ต่อผู้วา่ราชการจงัหวดัตามล าดับการก ากบัดูแล
***** ส่งไฟล์ (Excel) ไปที่ E-mail budget.dss@gmail.com ภายในวนัที่ 9 สิงหาคม 2562 https://bit.ly/2KnTq3C

ดาวน์โหลดไฟล์ จ าแนกขอ้มลูราย อบจ.




