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ที่

รายการ

สรุปคาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ทบทวน)
องค์การบริหารส่วนจังหวัด .....................................................
วงเงินเดิม
หน่วยนับ
จานวน
งบประมาณ (บาท)
เป้าหมาย

ข้อมูลเงินสะสมสุทธิ ณ วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รวมทั้งสิ้น (กระจายอานาจฯ + บูฯ ภาค)
งบประมาณแผนงานยุทธศาสตร์สง่ เสริมการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
1 กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา
เงินอุดหนุนทั่วไป
1.1 เงินอุดหนุนสาหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจา)
(1) เงินเดือนครู
(1.1) เงินอุดหนุนสาหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครูอตั ราเดิม )
(1.2) เงินอุดหนุนสาหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครูอตั ราใหม่)
(1.3) เงินอุดหนุนสาหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินวิทยฐานะ)
(1.4) เงินอุดหนุนสาหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินค่าตอบแทนรายเดือน)
(1.5) เงินอุดหนุนสาหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ)
(1.6) เงินอุดหนุนสาหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินอื่นๆ ที่จา่ ยควบกับเงินเดือน)
(1.7) เงินอุดหนุนสาหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินช่วยพิเศษข้าราชการครูกรณีเสียชีวติ )
(1.8) เงินอุดหนุนสาหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินตอบแทนพิเศษกรณีเงินเดือนเต็มขั้น)
(2) ค่าจ้างประจา
(2.1) เงินอุดหนุนสาหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าจ้างประจาอัตราเดิม )
(2.2) เงินอุดหนุนสาหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเพิ่มค่าจ้างประจา)
(2.3) เงินอุดหนุนสาหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ)
(2.4) เงินอุดหนุนสาหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินช่วยพิเศษลูกจ้างประจา
กรณีเสียชีวติ )
(3) ค่าตอบแทนสาหรับพนักงานจ้าง
(3.1) เงินอุดหนุนสาหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าตอบแทนสาหรับพนักงานจ้างอัตราเดิม )
(3.2) เงินอุดหนุนสาหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าตอบแทนสาหรับพนักงานจ้างอัตราใหม่)
(3.3) เงินอุดหนุนสาหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินช่วยพิเศษพนักงานจ้างกรณีเสียชีวติ )
(3.4) เงินอุดหนุนสาหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินค่าครองชีพชั่วคราวสาหรับพนักงานจ้าง)
(3.5) เงินอุดหนุนสาหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินสมทบกองทุนประกันสังคม)
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วงเงินที่ปรับเปลี่ยน
จานวน
เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)
-

งบประมาณ
ที่เปลี่ยนแปลง
-

หน ้าที่ 2 จาก 10

ที่

1.2

1.3

1.4

1.5

สรุปคาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ทบทวน)
องค์การบริหารส่วนจังหวัด .....................................................
วงเงินเดิม
รายการ
หน่วยนับ
จานวน
งบประมาณ (บาท)
เป้าหมาย
(4) เงินอุดหนุนสาหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินสวัสดิการชายแดนภาคใต้)
อัตรา
(5) เงินอุดหนุนสาหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าตอบแทนการตรวจประเมินผลงานข้าราชการครู)
อัตรา
(6) เงินอุดหนุนสาหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงาน
อัตรา
เพื่อเลื่อนหรือให้มวี ทิ ยะฐานะให้สงู ขึ้น)
(7) เงินอุดหนุนสาหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บาเหน็จ บานาญ ข้าราชการครู)
อัตรา
(8) เงินอุดหนุนสาหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บาเหน็จ บานาญ ลูกจ้างประจา)
อัตรา
(9) เงินอุดหนุนสาหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้านข้าราชการครู)
อัตรา
(10) เงินอุดหนุนสาหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้านลูกจ้างประจา)
อัตรา
(11)เงินอุดหนุนสาหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตรข้าราชการครู)
อัตรา
(12) เงินอุดหนุนสาหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตรลูกจ้างประจา)
อัตรา
เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้
อัตรา
(ค่าตอบแทน และสวัสดิการ)
(1) ค่าจ้าง ค่าตอบแทน และสวัสดิการครูสอนศาสนา (สอนเสริม) พื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้
อัตรา
เงินอุดหนุนสาหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียนยากจน)
คน
(1) เงินอุดหนุนสาหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น
คน
(ค่าปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียนยากจน ระดับประถมศึกษา)
(2) เงินอุดหนุนสาหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น
คน
(ค่าปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียนยากจนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น )
เงินอุดหนุนสาหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษา
โรงเรียน
และการประเมินผล)
เงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพ
และสวัสดิการ)
(1) เงินเดือนข้าราชการครู
อัตรา
(1.1) เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือนข้าราชการครูอตั ราเดิม )
อัตรา
(1.2) เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือนข้าราชการครูอตั ราใหม่)
อัตรา
(1.3) เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินวิทยฐานะ)
อัตรา

วงเงินที่ปรับเปลี่ยน
จานวน
เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)

งบประมาณ
ที่เปลี่ยนแปลง

หน ้าที่ 3 จาก 10

ที่

รายการ

สรุปคาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ทบทวน)
องค์การบริหารส่วนจังหวัด .....................................................
วงเงินเดิม
หน่วยนับ
จานวน
งบประมาณ (บาท)
เป้าหมาย
อัตรา
อัตรา

(2) ค่าตอบแทนสาหรับพนักงานจ้าง
(2.1) เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(ค่าตอบแทนสาหรับพนักงานจ้างอัตราเดิม )
(2.2) เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(ค่าตอบแทนสาหรับพนักงานจ้างอัตราใหม่)
(2.3) เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(เงินค่าครองชีพชั่วคราวสาหรับพนักงานจ้าง)
(2.4) เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินสมทบกองทุนประกันสังคม)
(3) เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าเช่าบ้านสาหรับข้าราชการครู )
(4) เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าเล่าเรียนบุตร)
(5) เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินค่าตอบแทนรายเดือน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้)
(6) เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าสวัสดิการสาหรับหัวหน้าศูนย์
และผู้ดแู ลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้
(7) เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินอุดหนุนทุนการศึกษาครูผู้ดแู ลเด็กเล็ก
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
1.6 เงินอุดหนุนสาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จงั หวัด
ชายแดนภาคใต้ เพื่อจัดหาสื่อการเรียนการสอนเชิงสัญลักษณ์ของความเป็นชาติ
1.7 เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาสาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(1) ค่าจัดการเรียนการสอน
(2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน
(3) ค่าหนังสือเรียน
(4) ค่าอุปกรณ์การเรียน
(5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
1.8 เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าจ้างครู)
(1) เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าจ้างชั่วคราว)
(2) เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าจ้างครูอตั ราเดิม )
(3) เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส ค่าจ้างครูอตั ราใหม่ )
(4) เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (เงินสมทบกองทุนประกันสังคม)
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ที่
1.9
1.10

1.11

1.12

1.13
1.14

สรุปคาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ทบทวน)
องค์การบริหารส่วนจังหวัด .....................................................
วงเงินเดิม
รายการ
หน่วยนับ
จานวน
งบประมาณ (บาท)
เป้าหมาย
เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)
แห่ง
เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)
คน
(1) นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
คน
(2) นักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ.
คน
(3) นักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ. (โรงเรียนประจา)
คน
(4) นักเรียนโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คน
(5) นักเรียนโรงเรียนสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน
คน
(6) นักเรียนโรงเรียนสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
คน
เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
คน
(1) นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
คน
(2) นักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ.
คน
(3) นักเรียนโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คน
(4) นักเรียนโรงเรียนสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน
คน
(5) นักเรียนโรงเรียนสังกัดตารวจตระเวนชายแดน
คน
(6) นักเรียนโรงเรียนสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
คน
เงินอุดหนุนสาหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คน
(1) ค่าจัดการเรียนการสอน
คน
(2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน
คน
(3) ค่าหนังสือเรียน
คน
(4) ค่าอุปกรณ์การเรียน
คน
(4) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
คน
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
เงินอุดหนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV
ชุด
เงินอุดหนุนสาหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครอง
ชุด
ส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0

วงเงินที่ปรับเปลี่ยน
จานวน
เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)

งบประมาณ
ที่เปลี่ยนแปลง

หน ้าที่ 5 จาก 10

ที่
1.15

1.16

2
2.1

2.2

2.3

สรุปคาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ทบทวน)
องค์การบริหารส่วนจังหวัด .....................................................
วงเงินเดิม
รายการ
หน่วยนับ
จานวน
งบประมาณ (บาท)
เป้าหมาย
เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ
หลัง
(1) ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม
หลัง
(2) ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม
หลัง
(3) ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม
หลัง
(4) ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดเล็กมีชั้นลอย ตอกเสาเข็ม
หลัง
(5) ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน แบบไม่ตอกเสาเข็ม
หลัง
(6) ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบไม่ตอกเสาเข็ม
หลัง
(6) ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบไม่ตอกเสาเข็ม
หลัง
(7) ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดเล็กมีชั้นลอย แบบไม่ตอกเสาเข็ม
หลัง
(8) ก่อสร้างอาคารส้วม
เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หลัง
(1) ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน ตอกเสาเข็ม
หลัง
(2) ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน ตอกเสาเข็ม
หลัง
(3) ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน ตอกเสาเข็ม
หลัง
กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน
เงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนสถานีสบู น้าด้วยไฟฟ้า
(1) เงินอุดหนุนสถานีสบู น้าด้วยไฟฟ้า (ค่าจ้างชั่วคราว)
อัตรา
(1.1) เงินอุดหนุนสถานีสบู น้าด้วยไฟฟ้า (ค่าจ้างชั่วคราวอัตราเดิม )
อัตรา
(1.2) เงินอุดหนุนสถานีสบู น้าด้วยไฟฟ้า (เงินสมทบกองทุนประกันสังคม)
อัตรา
(2) เงินอุดหนุนสาหรับงบดาเนินงานของสถานีสบู น้าด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า)
แห่ง
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
เงินอุดหนุนการก่อสร้างถนน
สาย
(1) เงินอุดหนุนการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลต์คอนกรีต
สาย
(2) เงินอุดหนุนการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ตกิ คอนกรีต
สาย
(3) เงินอุดหนุนการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สาย
เงินอุดหนุนการปรับปรุงบารุงรักษาถนน
สาย
(1) เงินอุดหนุนการปรับปรุงถนนพาราแอสฟัลต์คอนกรีต
สาย
(2) เงินอุดหนุนการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ตกิ คอนกรีต
สาย
(3) เงินอุดหนุนการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สาย

วงเงินที่ปรับเปลี่ยน
จานวน
เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)

งบประมาณ
ที่เปลี่ยนแปลง

หน ้าที่ 6 จาก 10

ที่
2.4

2.5
2.6

2.7
3
3.1

3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

สรุปคาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ทบทวน)
องค์การบริหารส่วนจังหวัด .....................................................
วงเงินเดิม
รายการ
หน่วยนับ
จานวน
งบประมาณ (บาท)
เป้าหมาย
เงินอุดหนุนการก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน
แห่ง
(1) เงินอุดหนุนการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก
แห่ง
(2) เงินอุดหนุนการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง
แห่ง
(3) เงินอุดหนุนการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่
แห่ง
(4) เงินอุดหนุนการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก
แห่ง
(5) เงินอุดหนุนการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง
แห่ง
(6) เงินอุดหนุนการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่
แห่ง
(7) เงินอุดหนุนการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก
แห่ง
(8) เงินอุดหนุนการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน
แห่ง
(9) เงินอุดหนุนการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน
แห่ง
เงินอุดหนุนก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสบู น้าด้วยไฟฟ้า
แห่ง
เงินอุดหนุนก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้าให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แห่ง
(1) เงินอุดหนุนสาหรับขุดลอกแหล่งน้าธรรมชาติ
แห่ง
(2) เงินอุดหนุนสาหรับขุดลอกอ่างเก็บน้า
แห่ง
(3) เงินอุดหนุนสาหรับขุดสระและขุดลอกสระ
แห่ง
(4) เงินอุดหนุนสาหรับก่อสร้างและปรับปรุงฝายและดาดคอนกรีต
แห่ง
เงินอุดหนุนสาหรับการบริหารจัดการน้าเพื่อสนับสนุนงานฎีกา
แห่ง
กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะด้านสังคม
เงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบีย้ ยังชีพผู้สงู อายุ
คน
(1) เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สงู อายุ (อายุ 60-69 ปี)
คน
(2) เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สงู อายุ (อายุ 70-79 ปี)
คน
(3) เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สงู อายุ (อายุ 80-89 ปี)
คน
(4) เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สงู อายุ (อายุ 90 ปีขึ้นไป)
คน
ค่าใช้จา่ ยสนับสนุนการดาเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.)
คน
เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนเบีย้ ยังชีพคนพิการ
คน
เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบีย้ ยังชีพผู้ป่วยเอดส์
คน
เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนศูนย์บริการทางสังคม
แห่ง
เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนสถานสงเคราะห์คนชรา
แห่ง

วงเงินที่ปรับเปลี่ยน
จานวน
เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)

งบประมาณ
ที่เปลี่ยนแปลง

หน ้าที่ 7 จาก 10

ที่
3.7
3.8

3.9
3.10

สรุปคาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ทบทวน)
องค์การบริหารส่วนจังหวัด .....................................................
วงเงินเดิม
รายการ
หน่วยนับ
จานวน
งบประมาณ (บาท)
เป้าหมาย
เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยถ่ายโอนให้แก่
แห่ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา
(1) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าจ้างชั่วคราว)
อัตรา
(1.1) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าจ้างชั่วคราวอัตราเดิม )
อัตรา
(1.2) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (เงินสมทบกองทุนประกันสังคม)
อัตรา
(2) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าสาธารณูปโภค)
แห่ง
(2.1) เงินอุดหนุนสนับสนุนค่าสาธารณูปโภคสนามกีฬาขนาดเล็ก
แห่ง
(2.2) เงินอุดหนุนสนับสนุนค่าสาธารณูปโภคสนามกีฬาขนาดกลาง
แห่ง
(2.3) เงินอุดหนุนสนับสนุนค่าสาธารณูปโภคสนามกีฬาขนาดใหญ่
แห่ง
(3) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าปรับปรุงซ่อมแซมบารุงรักษา)
แห่ง
(3.1) เงินอุดหนุนสนับสนุนค่าปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาขนาดเล็ก
แห่ง
(3.2) เงินอุดหนุนสนับสนุนค่าปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาขนาดกลาง
แห่ง
(3.3) เงินอุดหนุนสนับสนุนค่าปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาขนาดใหญ่
แห่ง
(4) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าพัฒนาบุคลากรผู้ดแู ลสนามกีฬา)
แห่ง
เงินอุดหนุนสาหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ตัว
ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
เงินอุดหนุนสาหรับสารวจข้อมูลจานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค
ตัว
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

3.11 เงินอุดหนุนสาหรับการดาเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดาริดา้ นสาธารณสุข
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
3.12 เงินอุดหนุนก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา
(1) ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์
(2) ก่อสร้างสนามฟุตบอล
(3) ก่อสร้างสนามฟุตซอล
3.13 เงินอุดหนุนค่าครุภัณฑ์ในการพัฒนาศักยภาพของสถานีอนามัยถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
3.14 เงินอุดหนุนสิ่งก่อสร้างในการพัฒนาศักยภาพของสถานีอนามัยถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
รายการ
แห่ง

วงเงินที่ปรับเปลี่ยน
จานวน
เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)

งบประมาณ
ที่เปลี่ยนแปลง

หน ้าที่ 8 จาก 10

ที่
3.15
3.16
3.17
3.18
4
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.2.
4.3.
5
5.1

สรุปคาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ทบทวน)
องค์การบริหารส่วนจังหวัด .....................................................
วงเงินเดิม
รายการ
หน่วยนับ
จานวน
งบประมาณ (บาท)
เป้าหมาย
เงินอุดหนุนค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างในการพัฒนาศักยภาพของสถานีอนามัยถ่ายโอน
แห่ง
เงินอุดหนุนค่าครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนสถานสงเคราะห์คนชรา
รายการ
เงินอุดหนุนค่าก่อสร้างสถานสงเคราะห์คนชรา
แห่ง
เงินอุดหนุนค่าปรับปรุงสถานสงเคราะห์คนชรา
แห่ง
กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
เงินอุดหนุนค่าครุภัณฑ์การจัดการสิ่งปฏิกลู และมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คัน
(1) รถบรรทุกขยะขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี
คัน
หรือกาลังเครื่องยนต์สงู สุดไม่น้อยกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย
(2) รถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 6,000 ซีซี
คัน
หรือกาลังเครื่องยนต์สงู สุดไม่ต่ากว่า 170 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย
(3) รถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 6,000 ซีซี
คัน
หรือกาลังเครื่องยนต์สงู สุดไม่ต่ากว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย
เงินอุดหนุนค่าก่อสร้างระบบจัดการสิ่งปฎิกลู และขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แห่ง
เงินอุดหนุนค่าปรับปรุงระบบกาจัดขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แห่ง
กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะด้านบริหารจัดการ
เงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)
อัตรา
(1) เงินเดือน
อัตรา
(1.1) เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนอัตราเดิม )
อัตรา
(1.2) เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนอัตราใหม่)
อัตรา
(1.3) เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินค่าตอบแทนรายเดือน)
อัตรา
(1.4) เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ)
อัตรา
(1.5) เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินอื่นๆ ที่จา่ ยควบกับเงินเดือน)
อัตรา
(2) ค่าจ้างประจา
อัตรา
(2.1) เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (ค่าจ้างประจาอัตราเดิม )
อัตรา
(2.2) เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเพิ่มค่าจ้างประจา)
อัตรา
(2.3) เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (ลูกจ้างรับเงินบาเหน็จรายเดือน)
อัตรา
(2.4) เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (ค่าสิทธิประโยชน์ขา้ ราชการและลูกจ้าง
อัตรา
ถ่ายโอน)

วงเงินที่ปรับเปลี่ยน
จานวน
เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)

งบประมาณ
ที่เปลี่ยนแปลง

หน ้าที่ 9 จาก 10

ที่
5.2
5.3
5.4
5.5

6
6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

สรุปคาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ทบทวน)
องค์การบริหารส่วนจังหวัด .....................................................
วงเงินเดิม
รายการ
หน่วยนับ
จานวน
งบประมาณ (บาท)
เป้าหมาย
เงินอุดหนุนค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัตงิ าน
อัตรา
ในพื้นที่จงั หวัดชายแดนใต้
เงินอุดหนุนชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
คน
เงินอุดหนุนดาเนินการตามอานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
แห่ง
เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนค่าใช้จา่ ยเพื่อการรักษาพยาบาลของข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้าง
คน
(1) ค่าใช้จา่ ยเพื่อการรักษาพยาบาลของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง
คน
(2) ค่าใช้จา่ ยในการบริหารจัดการของสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
คน
กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะด้านอื่น ๆ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจอื่น ๆ (ด้านการศึกษา)
(1) ก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ
หลัง
(1.6) ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม (รวมราคาต้านแผ่นดินไหว)
หลัง
(1.7) ก่อสร้างอาคารบ้านพักครู
หลัง
(2) ค่าครุภัณฑ์ดา้ นการศึกษาอื่น ๆ
ชุด
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจอื่น ๆ (ด้านโครงสร้างพื้นฐาน)
แห่ง
(1) ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
แห่ง
(2) เงินอุดหนุนสาหรับการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ
แห่ง
(3) เงินอุดหนุนสาหรับขุดลอกแหล่งกักเก็บน้า
แห่ง
(4) เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนโครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบจัดการน้าตามหลักปรัชญาของ
แห่ง
เศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้าใต้ดนิ )
(5) ก่อสร้างท่าเรือ
แห่ง
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจอื่นๆ (ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว)
รายการ
(1) รายการค่าสิ่งก่อสร้างด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว
รายการ
(2) รายการค่าครุภัณฑ์ดา้ นการส่งเสริมการท่องเที่ยว
รายการ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจอื่นๆ (ด้านสาธารณะสุข )
รายการ
(1) รายการค่าสิ่งก่อสร้างด้านสาธารณสุข
รายการ
(2) รายการค่าครุภัณฑ์ดา้ นสาธารณสุข
รายการ
เงินอุดหนุนด้านอื่น ๆ
รายการ
(1) รายการค่าสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ
รายการ
(2) รายการค่าครุภัณฑ์อื่น ๆ
รายการ

วงเงินที่ปรับเปลี่ยน
จานวน
เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)

งบประมาณ
ที่เปลี่ยนแปลง

หน ้าที่ 10 จาก 10

ที่

สรุปคาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ทบทวน)
องค์การบริหารส่วนจังหวัด .....................................................
วงเงินเดิม
รายการ
หน่วยนับ
จานวน
งบประมาณ (บาท)
เป้าหมาย
งบประมาณแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
รายการ
สิ่งก่อสร้างภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
รายการ
ครุภัณฑ์ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
รายการ

วงเงินที่ปรับเปลี่ยน
จานวน
เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)

งบประมาณ
ที่เปลี่ยนแปลง

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

ลงชื่อ ...................................................................... ผู้รับรอง
(....................................................................)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด..........................................
ดาวน์โหลดไฟล์ จาแนกข้อมูลราย อบจ.
* ขอให้ อบจ. จัดทาข้อมูลในตารางให้สอดคล้องกับการบันทึกคาของบประมาณในระบบ BBL
** การบันทึกวงเงินคาของบประมาณต้องไม่เป็นเศษหลักสิบและหลักหน่วย เช่น งบประมาณ 511,590 บาท ให้ปัดเป็น 511,500 บาท หรือ 511,600 บาท
*** สามารถโหลดไฟล์ขอ้ มูลได้จาก QR Code หรือลิงค์ที่แนบมาพร้อมนี้
**** ให้ อบจ. เสนอเอกสารคาขอที่พิมพ์จากระบบ BBL พร้อมสรุปคาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ทบทวน) ต่อผู้วา่ ราชการจังหวัดตามลาดับการกากับดูแล
***** ส่งไฟล์ (Excel) ไปที่ E-mail budget.dss@gmail.com ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2562

https://bit.ly/2KnTq3C

