กรอบระยะเวลาการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง)
โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
วัน เดือน ปี
ขั้นตอนและกิจกรรมของกระบวนการจัดทาคาขอตั้งงบประมาณเงินอุดหนุน
กระบวนการจัดทางบประมาณ
ธ.ค. 62 - 10 ม.ค. 63 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำคำของบประมำณรำยงำนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเพื่อรวบรวมส่ง
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นเสนอขอควำมเห็นชอบจำกรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย
10 - 15 ม.ค. 63 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รวบรวมคำขอตั้งงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พร้อมกับให้ควำมเห็นประกอบก่อนเสนอรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยเห็นชอบคำขอตั้ง
งบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
15 - 24 ม.ค. 63
15 - 24 ม.ค. 63

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำรำยละเอียดคำขอตั้งงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2564 ในระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดทำงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (BBL)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดส่งรำยละเอียดคำขอในรูปแบบเอกสำรส่งให้สำนักงบประมำณ
พิจำรณำพร้อมกับส่งสำเนำแบบคำขอฯ ที่พิมพ์จำกระบบ BBL ส่งผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดรวบรวมส่ง
ให้กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น

กระบวนการอนุมัติงบประมาณ
27 - 28 พ.ค. 63 กระทรวงมหำดไทยเตรียมจัดประชุมเตรียมชี้แจงในกำรประชุมพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำยฯ ของสภำผู้แทนรำษฎร วำระที่ 1
29 พ.ค. - 18 ส.ค. 63 กระทรวงมหำดไทยและหน่วยงำนในสังกัด รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ., ทน. และ ทม.)
ชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยฯ ต่อคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญฯ
19 - 20 ส.ค. 63 กระทรวงมหำดไทยจัดประชุมเตรียมชี้แจงในกำรประชุมพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำยฯ ของสภำผู้แทนรำษฎร วำระที่ 2 - 3
7 - 8 ก.ย. 63
วุฒิสภำพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
หมำยเหตุ : กรอบระยะเวลำกำรจัดทำงบประมำณฯ ของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงมหำดไทยอำจมีกำรปรับเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสม
ภำยใต้กรอบปฏิทินกำรจัดทำงบประมำณฯ ของสำนักงบประมำณ

แผนผังแสดงการเปรียบเทียบขั้นตอนการจัดทางบประมาณ

สานักงบประมาณ

สานักงบประมาณ

สานักงบประมาณ
กระทรวงมหาดไทย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

บันทึกข้อมูล
คาขอในระบบ
E-Budgeting

กระทรวงมหาดไทย

บันทึกข้อมูล
คาขอในระบบ
E-Budgeting

สานักงบประมาณ

รมว.มท. เห็นชอบ

กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงมหาดไทย

สานักงบประมาณ
บันทึกข้อมูลคาขอ
ในระบบ
E-Budgeting

รมว.มท. เห็นชอบ

กระทรวงมหาดไทย
ให้ความเห็น

ให้ความเห็น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัด

จังหวัด

จังหวัด

จังหวัด

จังหวัด

อาเภอ

อาเภอ
เทศบาลตาบล และ
องค์การบริหาร
ส่วนตาบล

บันทึกข้อมูล
คาขอในระบบ
BBL

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เทศบาลนคร
และเทศบาลเมือง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

เทศบาลตาบล
และ
องค์การบริหาร
ส่วนตาบล

เทศบาลนคร
และเทศบาลเมือง

กรณีเทศบาล
และองค์การบริหารส่วนตาบล

อาเภอ

บันทึกข้อมูล
คาขอในระบบ
BBL

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด

เทศบาลตาบล
และ
องค์การบริหารส่วนตาบล

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เทศบาลนคร
และเทศบาลเมือง

กรณีองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด

กรณีเทศบาลตาบล
และองค์การบริหารส่วนตาบล

กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง

สถจ. 2564
แบบสรุปการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สาหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง)
จังหวัด .....................................................................................................

ที่

อาเภอ

อปท.
(อบจ./ทน./ทม.)

วงเงินงบประมาณ ปี 2563
แผนงานยุทธศาสตร์
แผนงานบูรณาการ
ส่งเสริมการกระจาย
พัฒนาพื้นที่ระดับภาค
อานาจให้แก่ อปท.

วงเงินคาขอ ปี 2564
แผนงานยุทธศาสตร์
แผนงานบูรณาการ
ส่งเสริมการกระจาย
พัฒนาพื้นที่ระดับภาค
อานาจให้แก่ อปท.

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
วงเงินที่เพิ่ม/ลด
แผนงานยุทธศาสตร์
หมายเหตุ
แผนงานบูรณาการ
ส่งเสริมการกระจาย
พัฒนาพื้นที่ระดับภาค
อานาจให้แก่ อปท.

1
2
3
4
5

ลงชื่อ .......................................................................................................................................
(........................................................................................................................)
ตำแหน่ง ท้องถิ่นจังหวัด ......................................................................................................
ผู้รำยงำนข้อมูล

อปท. 2564
สรุปการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สาหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง)
องค์การบริหารส่วนจังหวัด /เทศบาลนคร/เทศบาลเมือง ............................................................ อาเภอ.............................................. จังหวัด......................................
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
วงเงินงบประมาณ ปี 2563
ที่

ประเภท

ด้าน

1 อุดหนุนทั่วไป
2 อุดหนุนทั่วไป

การศึกษา
การศึกษา

3 อุดหนุนทั่วไป
4 อุดหนุนทั่วไป

การศึกษา
การศึกษา

5 อุดหนุนทั่วไป

การศึกษา

6 อุดหนุนทั่วไป

การศึกษา

7 อุดหนุนทั่วไป

การศึกษา

8 อุดหนุนทั่วไป

การศึกษา

9 อุดหนุนทั่วไป

การศึกษา

10 อุดหนุนทั่วไป

การศึกษา

11 อุดหนุนทั่วไป

การศึกษา

รายการงบประมาณ

หน่วยนับ

รวมทั้งสิ้น
รวมงบเงินอุดหนุนทั่วไปทั้งสิ้น
รวมงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจทั้งสิ้น
แผนงานยุทธศาสตร์สง่ เสริมการกระจายอานาจให้แก่ อปท.
งบเงินอุดหนุนทั่วไป
งบเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
เงินอุดหนุนสาหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น
แห่ง
เงินอุดหนุนสาหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสาหรับ
คน
นักเรียนยากจน)
เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส
แห่ง
เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
โรงเรียน
จังหวัดชายแดนภาคใต้
เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
คน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
คน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)
เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
คน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าจัดการเรียนการสอน/รายหัว)
เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
คน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าหนังสือเรียน)
เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
คน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าอุปกรณ์การเรียน)
เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาสาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
คน
(ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาสาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
คน
(ค่าเครื่องแบบนักเรียน)
หน้าที่ 1 จาก 6

จานวน
เป้าหมาย

วงเงินคาขอ ปี 2564

งบประมาณ จานวน
(ล้านบาท) เป้าหมาย
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

วงเงินที่เพิ่ม/ลด

งบประมาณ จานวน
(ล้านบาท) เป้าหมาย
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
-

หมายเหตุ

งบประมาณ
(ล้านบาท)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

อปท. 2564
สรุปการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สาหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง)
องค์การบริหารส่วนจังหวัด /เทศบาลนคร/เทศบาลเมือง ............................................................ อาเภอ.............................................. จังหวัด......................................
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
วงเงินงบประมาณ ปี 2563
ที่

ประเภท

ด้าน

12 อุดหนุนทั่วไป

การศึกษา

13 อุดหนุนทั่วไป

การศึกษา

14 อุดหนุนทั่วไป

การศึกษา

15
16
17
18

การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา

19
20
21
22

อุดหนุนทั่วไป
อุดหนุนทั่วไป
อุดหนุนทั่วไป
อุดหนุนทั่วไป
อุดหนุนทั่วไป
อุดหนุนทั่วไป
อุดหนุนทั่วไป
อุดหนุนทั่วไป

บริหารจัดการ
บริหารจัดการ
บริหารจัดการ
บริหารจัดการ

23 อุดหนุนทั่วไป

บริหารจัดการ

24 อุดหนุนทั่วไป
25 อุดหนุนทั่วไป

บริหารจัดการ
บริหารจัดการ

26
27
28
29

อุดหนุนทั่วไป
อุดหนุนทั่วไป
อุดหนุนทั่วไป
อุดหนุนทั่วไป

บุคลากร (การศึกษา)
บุคลากร (การศึกษา)
บุคลากร (การศึกษา)
บุคลากร (การศึกษา)

รายการงบประมาณ

หน่วยนับ

เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาสาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(ค่าจัดการเรียนการสอน/รายหัว)
เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาสาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(ค่าอุปกรณ์การเรียน)
เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาสาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(ค่าหนังสือเรียน)
เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน เด็กปฐมวัย
เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ระดับประถมศึกษา
เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เด็กปฐมวัย
เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ระดับประถมศึกษา
งบเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ค่าใช้จา่ ยในการบริหารจัดการของสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
ค่าใช้จา่ ยเพื่อการรักษาพยาบาลของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้าง
เงินอุดหนุนสาหรับงบดาเนินงานของสถานีสบู น้าด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า)
เงินอุดหนุนสาหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้
เงินอุดหนุนสาหรับชดเชยรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจาก
การจัดเก็บภาษีที่ดนิ และสิ่งปลูกสร้าง
เงินอุดหนุนสาหรับดาเนินการตามอานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา
งบเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
เงินอุดหนุนสาหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)
เงินอุดหนุนสาหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจา)
เงินอุดหนุนสาหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)
เงินอุดหนุนสาหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบาเหน็จ บานาญ)
หน้าที่ 2 จาก 6

จานวน
เป้าหมาย

งบประมาณ
(ล้านบาท)

วงเงินคาขอ ปี 2564
งบประมาณ
(ล้านบาท)

หมายเหตุ

คน

จานวน
เป้าหมาย
-

คน

-

-

คน

-

-

คน
คน
คน
คน

-

- สาหรับ ทม./ทน.

0.0000

จานวน
เป้าหมาย

วงเงินที่เพิ่ม/ลด

0.0000

คน
แห่ง
คน

งบประมาณ
(ล้านบาท)
-

แห่ง

1

-

-

แห่ง
สนาม

1

-

-

0.0000
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา

0.0000
-

อปท. 2564
สรุปการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สาหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง)
องค์การบริหารส่วนจังหวัด /เทศบาลนคร/เทศบาลเมือง ............................................................ อาเภอ.............................................. จังหวัด......................................
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
วงเงินงบประมาณ ปี 2563
ที่

ประเภท

ด้าน

30 อุดหนุนทั่วไป

บุคลากร (การศึกษา)

31 อุดหนุนทั่วไป

บุคลากร (การศึกษา)

32 อุดหนุนทั่วไป
33 อุดหนุนทั่วไป

บุคลากร (การศึกษา)
บุคลากร (การศึกษา)

34 อุดหนุนทั่วไป

บุคลากร (การศึกษา)

35 อุดหนุนทั่วไป บุคลากร (โครงสร้างพื้นฐาน)
36 อุดหนุนทั่วไป บุคลากร (บริหารจัดการ)
37 อุดหนุนทั่วไป

บุคลากร (บริหารจัดการ)

38 อุดหนุนทั่วไป

บุคลากร (บริหารจัดการ)

39 อุดหนุนทั่วไป

บุคลากร (บริหารจัดการ)

40
41
42
43
44
45

อุดหนุนทั่วไป
อุดหนุนทั่วไป
อุดหนุนทั่วไป
อุดหนุนทั่วไป
อุดหนุนทั่วไป
อุดหนุนทั่วไป

สังคม
สังคม
สังคม
สังคม
สังคม
สังคม

รายการงบประมาณ

หน่วยนับ

เงินอุดหนุนสาหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สงั กัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินอุดหนุนสาหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สงั กัดสถานศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าจ้างครู)
เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนศูนย์เด็กเล็ก (ค่าสวัสดิการสาหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดแู ลเด็ก
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้)
เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนศูนย์เด็กเล็ก (เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพ
ชั่วคราวและสวัสดิการ สาหรับข้าราชการครูผู้ดแู ลเด็ก พนักงานจ้างผู้ดแู ลเด็ก )
เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสบู น้าด้วยไฟฟ้า
เงินอุดหนุนสาหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัตงิ านขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้
เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (ค่าเงินเดือนและค่าจ้างสาหรับ
ข้าราชการและลูกจ้างถ่ายโอน)
เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (ค่าสิทธิประโยชน์ขา้ ราชการและ
ลูกจ้างถ่ายโอน)
เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (เงินเดือน ค่าจ้าง)
งบเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ค่าใช้จา่ ยสาหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สงู อายุ
เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ
เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนศูนย์บริการทางสังคม
เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนสถานสงเคราะห์คนชรา
เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนโครงการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การ
ปฏิบัตจิ นเป็นวิถชี มุ ชนท้องถิ่น
หน้าที่ 3 จาก 6

จานวน
เป้าหมาย

งบประมาณ
(ล้านบาท)

วงเงินคาขอ ปี 2564

อัตรา
อัตรา

-

-

อัตรา
อัตรา

-

-

อัตรา

-

-

อัตรา
คน

-

-

อัตรา

-

-

อัตรา

-

-

อัตรา

-

- สาหรับ ทม./ทน.
- สาหรับ ทม./ทน.
- สาหรับ ทม./ทน.
- สาหรับ อบจ.พิษณุโลก
- สาหรับ อบจ.
- รายการใหม่
สถ.อยู่ระหว่างเสนอ กกถ.

คน
คน
คน
แห่ง
แห่ง

1

งบประมาณ
(ล้านบาท)

หมายเหตุ

จานวน
เป้าหมาย
-

0.0000

จานวน
เป้าหมาย

วงเงินที่เพิ่ม/ลด

0.0000
-

งบประมาณ
(ล้านบาท)
-

อปท. 2564
สรุปการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สาหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง)
องค์การบริหารส่วนจังหวัด /เทศบาลนคร/เทศบาลเมือง ............................................................ อาเภอ.............................................. จังหวัด......................................
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
วงเงินงบประมาณ ปี 2563
ที่

ประเภท

ด้าน

รายการงบประมาณ

หน่วยนับ

งบเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ค่าใช้จา่ ยสนับสนุนการดาเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.)
เงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนค่าป่วยการสาหรับนักบริบาลท้องถิ่น
เงินอุดหนุนสาหรับการดาเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดาริดา้ นสาธารณสุข

46 อุดหนุนทั่วไป
47 อุดหนุนทั่วไป
48 อุดหนุนทั่วไป

สาธารณสุข
สาธารณสุข
สาธารณสุข

49 อุดหนุนทั่วไป

สาธารณสุข

เงินอุดหนุนสาหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

50 อุดหนุนทั่วไป

สาธารณสุข

51 อุดหนุนทั่วไป

สาธารณสุข

เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานี
อนามัยที่ถา่ ยโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินอุดหนุนสาหรับสารวจข้อมูลจานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

1
2

ก่อสร้าง
ก่อสร้าง

การศึกษา
การศึกษา

3
4

ก่อสร้าง
ครุภัณฑ์

การศึกษา
การศึกษา

5

ครุภัณฑ์

การศึกษา

จานวน
เป้าหมาย

งบประมาณ จานวน
(ล้านบาท) เป้าหมาย
0.0000

คน
คน
หมู่บ้าน/
ชุมชน
ตัว

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจด้านการศึกษา
เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนงบประมาณโครงการการส่งเสริมการเรียนรู้
เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา)
เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ
เงินอุดหนุนสาหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0
ชุดอุปกรณ์สาหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ดา้ นสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV

หน้าที่ 4 จาก 6

วงเงินคาขอ ปี 2564

วงเงินที่เพิ่ม/ลด

งบประมาณ จานวน
(ล้านบาท) เป้าหมาย
0.0000
-

หมายเหตุ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

- สาหรับ อบจ.
- สาหรับ ทม./ทน.
- สาหรับ ทม./ทน.

-

- สาหรับ ทม./ทน.

แห่ง

-

- สาหรับ ทม./ทน.

ตัว

-

- สาหรับ ทม./ทน.

หลัง
แห่ง

-

-

หลัง
แห่ง

-

-

ชุด

-

-

0.0000
0.0000

0.0000
0.0000

อปท. 2564
สรุปการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สาหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง)
องค์การบริหารส่วนจังหวัด /เทศบาลนคร/เทศบาลเมือง ............................................................ อาเภอ.............................................. จังหวัด......................................
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
วงเงินงบประมาณ ปี 2563
ที่

ประเภท

ด้าน

6
7
8

ก่อสร้าง
ก่อสร้าง
ก่อสร้าง

โครงสร้างพื้นฐาน
โครงสร้างพื้นฐาน
โครงสร้างพื้นฐาน

9

ก่อสร้าง

โครงสร้างพื้นฐาน

10

ก่อสร้าง

โครงสร้างพื้นฐาน

11
12
13
14
15

ก่อสร้าง
ก่อสร้าง
ก่อสร้าง
ครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์

สังคม
สังคม
สังคม
สังคม
สังคม

16
17

18

ก่อสร้าง
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์

สาธารณสุข
สาธารณสุข

สิ่งแวดล้อม

รายการงบประมาณ

หน่วยนับ

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจด้านโครงสร้างพื้นฐาน
เงินอุดหนุนสาหรับค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสบู น้าด้วยไฟฟ้า
เงินอุดหนุนสาหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น
เงินอุดหนุนสาหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้าอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้าง
และปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน)
เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้าให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการน้าระบบ
ธนาคารน้าใต้ดนิ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจด้านสังคม
เงินอุดหนุนสาหรับค่าก่อสร้างและปรับปรุงสถานสงเคราะห์คนชรา
เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนงบประมาณเพื่อดาเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ค่าก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา
เงินอุดหนุนสาหรับค่าครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนสถานสงเคราะห์คนชรา
เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนงบประมาณโครงการบูรณาการการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม
ด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System)
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสาธารณสุข
เงินอุดหนุนสาหรับค่าครุภัณฑ์สถานีอนามัยที่ถา่ ยโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินอุดหนุนค่าก่อสร้างและปรับปรุงสถานีอนามัยที่ถา่ ยโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจด้านสิ่งแวดล้อม
รายการ ค่าครุภัณฑ์การจัดการสิ่งปฏิกลู และมูลฝอยให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จานวน
เป้าหมาย

งบประมาณ จานวน
(ล้านบาท) เป้าหมาย
0.0000

แห่ง
สายทาง
แห่ง

หน้าที่ 5 จาก 6
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วงเงินที่เพิ่ม/ลด

งบประมาณ จานวน
(ล้านบาท) เป้าหมาย
0.0000
-

หมายเหตุ

งบประมาณ
(ล้านบาท)
-

แห่ง

-

-

บ่อ

-

-

0.0000

0.0000

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
ตัว
0.0000

-

- สาหรับ ทม./ทน.

0.0000

แห่ง
แห่ง
0.0000
คัน

-

- สาหรับ อบจ.
- สาหรับ อบจ.
- รายการใหม่
สถ.อยู่ระหว่างเสนอ กกถ.
- สาหรับ ทม./ทน.
- สาหรับ ทม./ทน.

-

0.0000

อปท. 2564
สรุปการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สาหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง)
องค์การบริหารส่วนจังหวัด /เทศบาลนคร/เทศบาลเมือง ............................................................ อาเภอ.............................................. จังหวัด......................................
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
วงเงินงบประมาณ ปี 2563
ที่

ประเภท

ด้าน

รายการงบประมาณ

หน่วยนับ

แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ระบุชื่อโครงการ*
ระบุชื่อโครงการ*
ระบุชื่อโครงการ*
ระบุชื่อโครงการ*
ระบุชื่อโครงการ*
ระบุชื่อโครงการ*
ระบุชื่อโครงการ*
ระบุชื่อโครงการ*
ระบุชื่อโครงการ*
ระบุชื่อโครงการ*
ระบุชื่อโครงการ*
ระบุชื่อโครงการ*
ระบุชื่อโครงการ*
ระบุชื่อโครงการ*
ระบุชื่อโครงการ*

สิ่งก่อสร้าง
บูรณาการพัฒนาภาค
โครงการ
สิ่งก่อสร้าง
บูรณาการพัฒนาภาค
โครงการ
สิ่งก่อสร้าง
บูรณาการพัฒนาภาค
โครงการ
สิ่งก่อสร้าง
บูรณาการพัฒนาภาค
โครงการ
สิ่งก่อสร้าง
บูรณาการพัฒนาภาค
โครงการ
สิ่งก่อสร้าง
บูรณาการพัฒนาภาค
โครงการ
สิ่งก่อสร้าง
บูรณาการพัฒนาภาค
โครงการ
สิ่งก่อสร้าง
บูรณาการพัฒนาภาค
โครงการ
สิ่งก่อสร้าง
บูรณาการพัฒนาภาค
โครงการ
สิ่งก่อสร้าง
บูรณาการพัฒนาภาค
โครงการ
สิ่งก่อสร้าง
บูรณาการพัฒนาภาค
โครงการ
สิ่งก่อสร้าง
บูรณาการพัฒนาภาค
โครงการ
สิ่งก่อสร้าง
บูรณาการพัฒนาภาค
โครงการ
สิ่งก่อสร้าง
บูรณาการพัฒนาภาค
โครงการ
สิ่งก่อสร้าง
บูรณาการพัฒนาภาค
โครงการ
* ระบุวงเงินงบประมาณหลักล้านบาทเท่านั้น
* งบประมาณแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ให้ระบุชื่อโครงการที่เสนอ ตามหนังสือ สถ. ที่ มท 0810.8/ว 4634 ลว. 13 พ.ย. 2562 เท่านั้น

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

หน้าที่ 6 จาก 6

จานวน
เป้าหมาย

วงเงินคาขอ ปี 2564

งบประมาณ จานวน
(ล้านบาท) เป้าหมาย
0.0000
0.0000

วงเงินที่เพิ่ม/ลด

งบประมาณ จานวน
(ล้านบาท) เป้าหมาย
0.0000
0.0000
-

หมายเหตุ

งบประมาณ
(ล้านบาท)
-

ลงชื่อ ......................................................................................................... (ผู้รับรอง)
(.......................................................................................................................)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด/นายกเทศมนตรี ..............................................

