กรอบระยะเวลาการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณ
วัน เดือน ปี
ขั้นตอนและกิจกรรมการดาเนินงาน
กระบวนการทบทวนและการวางแผนงบประมาณ
1 ต.ค. - 13 พ.ย. 63 - จัดทำรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำย และเงินนอกงบประมำณ รวมทั้ง

ผลกำรปฏิบัติงำนของปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ส่งสำนักงบประมำณ
- ทบทวนปรับปรุงฐำนข้อมูลประมำณกำรรำยรับและรำยจ่ำยล่วงหน้ำระยะปำนกลำง
ส่งสำนักงบประมำณ
1 ต.ค. 63 - 8 ม.ค. 64 ทบทวนและปรับปรุงเป้ำหมำย กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงกำร กิจกรรม ตัวชี้วัดผลสำเร็จ ผลสัมฤทธิ์
และประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรใช้จ่ำยงบประมำณส่งสำนักงบประมำณ (พร้อมสำเนำ
ส่งให้กระทรวงมหำดไทย โดยเสนอผ่ำนจังหวัดและกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น)
จัดส่งรำยงำนงบประมำณที่จะต้องก่อหนี้ผูกพันมำกกว่ำหนึ่งปีงบประมำณ และมีวงเงินตั้งแต่
9 ธ.ค. 63
1,000 ล้ำนบำทขึ้นไป ให้กระทรวงมหำดไทยเพื่อเสนอรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย
และคณะรัฐมนตรีพิจำรณำอนุมตั ิก่อนจัดส่งรำยละเอียดคำของบประมำณให้สำนักงบประมำณ
(โดยเสนอผ่ำนจังหวัดและกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น)
กระบวนการจัดทางบประมาณ
จัดส่งรำยละเอียดคำของบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
5 ม.ค. 64
ให้กระทรวงมหำดไทย เพื่อเสนอรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ
(โดยเสนอผ่ำนจังหวัดและกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น)
จัดส่งรำยละเอียดกำรปรับปรุงงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
12 มี.ค. 64
ให้กระทรวงมหำดไทย เพื่อเสนอรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ
(โดยเสนอผ่ำนจังหวัดและกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น)

กระบวนการอนุมัติงบประมาณ
ติดตำมรับฟังและจัดทำคำชี้แจง กรณีที่มีกำรอภิปรำย/พำดพิง ในกำรประชุมพิจำรณำ
26 - 27 พ.ค. 64
28 พ.ค. - 10 ส.ค. 64
11 - 13 ส.ค. 64
23 - 24 ส.ค. 65

ร่ำงพระรำชบัญญัตงิ บประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 วำระที่ 1
ของสภำผู้แทนรำษฎร
ชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ต่อกรรมำธิกำรวิสำมัญฯ
ร่วมติดตำมรับฟังและจัดทำคำชีแ้ จง กรณีที่มีกำรอภิปรำย/พำดพิง ในกำรประชุมพิจำรณำ
ร่ำงพระรำชบัญญัตงิ บประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 วำระที่ 2 - 3
ของสภำผู้แทนรำษฎร
ร่วมติดตำมรับฟังและจัดทำคำชีแ้ จง กรณีที่มีกำรอภิปรำย/พำดพิง ในกำรประชุมพิจำรณำ
ร่ำงพระรำชบัญญัตงิ บประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ของวุฒิสภำ

*หมายเหตุ :
1. กรอบระยะเวลำกำรจัดทำงบประมำณอำจมีกำรปรับเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสมภำยใต้กรอบปฏิทินกำรจัดทำงบประมำณของสำนักงบประมำณ
และกระทรวงมหำดไทย
2. รูปแบบและวิธีในกำรจัดทำคำขอตั้งงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 เพื่อเสนอขอควำมเห็นชอบต่อรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงมหำดไทยจะกำหนดและแจ้งให้ทรำบเมื่อสำนักงบประมำณได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรเสนอคำขอตั้งงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2565

แบบสรุปคาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาลนคร และ เทศบาลเมือง)
กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ เสนอขอตั้งงบประมาณเงินอุดหนุน
1. กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา
เงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาภาคบังคับ
1.1 เงินอุดหนุนสำหรับกำรจัดกำรศึกษำภำคบังคับ (เงินเดือนครู ค่ำจ้ำงประจำ)
1.2 เงินอุดหนุนสำหรับกำรจัดกำรศึกษำภำคบังคับ (บำเหน็จ บำนำญ)
1.3 เงินอุดหนุนสำหรับกำรจัดกำรศึกษำภำคบังคับ (ค่ำเช่ำบ้ำน)
1.4 เงินอุดหนุนสำหรับกำรจัดกำรศึกษำภำคบังคับ (ค่ำกำรศึกษำของบุตร)
1.5 เงินอุดหนุนกำรจัดกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ (ค่ำตอบแทน และสวัสดิกำร)
1.6 เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภำพกำรจัดกำรศึกษำท้องถิ่น (ค่ำปัจจัยพื้นฐำนสำหรับนักเรียนยำกจน)
1.7 เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภำพกำรจัดกำรศึกษำท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนำกำรศึกษำและกำรประเมินผล)
งบพัฒนำเด็กนักเรียน
งำนพัฒนำครู
งำนพัฒนำสถำนศึกษำ
1.8 เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนำผู้ประกอบวิชำชีพครูที่สังกัดสถำนศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
1.9 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก (เงินเดือน ค่ำจ้ำง)
1.10 เงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ เพื่อจัดหำสื่อกำรเรียนกำรสอน
เชิงสัญลักษณ์ของควำมเป็นชำติ
1.11 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำสำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน
ค่ำเครื่องแบบนักเรียน
ค่ำหนังสือเรียน
ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน
ค่ำกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน
1.12 เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนำผู้ประกอบวิชำชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนำเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาเด็กด้อยโอกาส
1.13 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำแก่เด็กด้อยโอกำส (ค่ำจ้ำงครู)
1.14 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำแก่เด็กด้อยโอกำส (ค่ำพัฒนำครูอำสำและวัสดุกำรศึกษำ)
อาหารเสริม (นม)
1.15 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอำหำรเสริม (นม)
1.16 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอำหำรกลำงวัน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
1.17 เงินอุดหนุนสำหรับกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน
ค่ำเครื่องแบบนักเรียน
ค่ำหนังสือเรียน
ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน
ค่ำกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน
เงินอุดหนุนการจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษาอื่นๆ

1/4

หน่วยนับ

อัตรำ
อัตรำ
อัตรำ
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โรงเรียน
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คน
คน
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คน
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คน
คน
คน
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รายการ

แบบสรุปคาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาลนคร และ เทศบาลเมือง)
กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ เสนอขอตั้งงบประมาณเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
1.1 เงินอุดหนุนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศ DLTV
1.2 เงินอุดหนุนสำหรับกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรศึกษำอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้ำสู่ประเทศไทย 4.0
1.3 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนกำรก่อสร้ำงอำคำรเรียนและอำคำรประกอบ
ก่อสร้ำงอำคำรเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน
ก่อสร้ำงอำคำรเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน
ก่อสร้ำงอำคำรเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน
ก่อสร้ำงอำคำรอเนกประสงค์ ขนำดเล็กมีชั้นลอย
ก่อสร้ำงอำคำรส้วม
1.4 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนกำรก่อสร้ำงอำคำรเรียนและอำคำรประกอบ
ก่อสร้ำงอำคำรเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน
ก่อสร้ำงอำคำรส้วม
1.5 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนกำรก่อสร้ำงอำคำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
ก่อสร้ำงอำคำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ขนำดไม่เกิน 50 คน
ก่อสร้ำงอำคำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ขนำด 51-80 คน
ก่อสร้ำงอำคำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ขนำด 81-100 คน
1.6 เงินอุดหนุนโครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่ำนกำรเล่น
1.7 เงินอุดหนุนค่ำครุภัณฑ์กำรจัดบริกำรสำธำรณะด้ำนกำรศึกษำอื่นๆ
2. กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
เงินอุดหนุนทั่วไป
2.1 เงินอุดหนุนสถำนีสูบน้ำด้วยไฟฟ้ำที่ได้รับกำรถ่ำยโอน (เงินเดือน/ค่ำตอบแทน)
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
2.2 เงินอุดหนุนกำรก่อสร้ำงถนน
ถนนพำรำแอสฟัลต์คอนกรีต
ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
2.3 เงินอุดหนุนกำรปรับปรุงบำรุงรักษำถนน
ปรับปรุงถนนพำรำแอสฟัลต์คอนกรีต
ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
2.4 เงินอุดหนุนกำรก่อสร้ำงและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภำพระบบประปำหมู่บ้ำน
ก่อสร้ำงระบบประปำหมู่บ้ำนแบบบำดำลขนำดเล็ก
ก่อสร้ำงระบบประปำหมู่บ้ำนแบบบำดำลขนำดกลำง
ก่อสร้ำงระบบประปำหมู่บ้ำนแบบบำดำลขนำดใหญ่
ก่อสร้ำงระบบประปำหมู่บ้ำนแบบบำดำลขนำดใหญ่มำก
ก่อสร้ำงระบบประปำหมู่บ้ำนแบบผิวดินขนำดกลำง
ก่อสร้ำงระบบประปำหมู่บ้ำนแบบผิวดินขนำดใหญ่
ก่อสร้ำงระบบประปำหมู่บ้ำนแบบผิวดินขนำดใหญ่มำก
ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปำหมู่บ้ำน
ขยำยเขตระบบประปำหมู่บ้ำน
2.5 เงินอุดหนุนระบบผลิตน้ำประปำ (Water Treatment System)
POG ระบบขนำดเล็ก S รองรับ 30-50 ครัวเรือน กำลังกำรผลิต 2.5 ลูกบำศก์เมตร/ชั่วโมง
POG ระบบขนำดกลำง M รองรับ 51-120 ครัวเรือน กำลังกำรผลิต 7 ลูกบำศก์เมตร/ชั่วโมง
POG ระบบขนำดใหญ่ L รองรับ 121-300 ครัวเรือน กำลังกำรผลิต 10 ลูกบำศก์เมตร/ชั่วโมง
2.6 เงินอุดหนุนก่อสร้ำง/ปรับปรุงซ่อมแซมสถำนีสูบน้ำด้วยไฟฟ้ำ
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แบบสรุปคาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาลนคร และ เทศบาลเมือง)
กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ เสนอขอตั้งงบประมาณเงินอุดหนุน
2.7 เงินอุดหนุนก่อสร้ำง/ปรับปรุงและพัฒนำแหล่งกักเก็บน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ขุดลอกแหล่งน้ำธรรมชำติ
ขุดลอกอ่ำงเก็บน้ำ
ขุดสระและขุดลอกสระ
ก่อสร้ำงและปรับปรุงฝำยและดำดคอนกรีต
2.8 เงินอุดหนุนกำรก่อสร้ำง/ปรับปรุงและพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรน้ำระบบธนำคำรน้ำใต้ดิน
ก่อสร้ำง/ปรับปรุงและพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรน้ำระบบธนำคำรน้ำใต้ดิน (ระบบปิด)
ก่อสร้ำง/ปรับปรุงและพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรน้ำระบบธนำคำรน้ำใต้ดิน (ระบบเปิด)
2.9 เงินอุดหนุนค่ำครุภัณฑ์กำรจัดบริกำรสำธำรณะด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนอื่นๆ
3. กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะด้านสังคม
เงินอุดหนุนทั่วไป
3.1 เงินอุดหนุนกำรสงเครำะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ
3.2 ค่ำใช้จ่ำยสนับสนุนกำรดำเนินงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจำหมู่บ้ำน (อสม.)
3.3 เงินอุดหนุนกำรสงเครำะห์เบี้ยยังชีพควำมพิกำร
3.4 เงินอุดหนุนกำรสงเครำะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
3.5 เงินอุดหนุนศูนย์บริกำรทำงสังคม
3.6 เงินอุดหนุนสถำนสงเครำะห์คนชรำ
3.7 เงินอุดหนุนกำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรด้ำนสำธำรณสุขของสถำนีอนำมัยถ่ำยโอน
3.8 เงินอุดหนุนกำรบริหำรสนำมกีฬำ
3.9 เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจำกโรคพิษสุนัขบ้ำ ตำมพระปณิธำน ศำสตรำจำรย์ ดร. สมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอ เจ้ำฟ้ำ
จุฬำภรณวลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี กรมพระศรีสวำงควัฒน วรขัตติยรำชนำรี
3.10 เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตำมโครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจำกโรคพิษสุนัขบ้ำ ตำมพระปณิธำน ศำสตรำจำรย์
ดร. สมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี กรมพระศรีสวำงควัฒน วรขัตติยรำชนำรี
3.11 เงินอุดหนุนสำหรับกำรดำเนินงำนตำมแนวทำงโครงกำรพระรำชดำริด้ำนสำธำรณสุข
3.12 เงินอุดหนุนสำหรับนักบริบำลท้องถิ่น
3.13 เงินอุดหนุนกำรบริกำรสำธำณะด้ำนสังคมอื่นๆ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
3.14 เงินอุดหนุนก่อสร้ำงลำนกีฬำ/สนำมกีฬำ
ก่อสร้ำงลำนกีฬำอเนกประสงค์
ก่อสร้ำงสนำมฟุตบอล
ก่อสร้ำงสนำมฟุตซอล
3.15 เงินอุดหนุนค่ำครุภัณฑ์ในกำรพัฒนำศักยภำพของสถำนีอนำมัยถ่ำยโอน
3.16 เงินอุดหนุนสิ่งก่อสร้ำงในกำรพัฒนำศักยภำพของสถำนีอนำมัยถ่ำยโอน
3.17 เงินอุดหนุนค่ำปรับปรุงสิ่งก่อสร้ำงในกำรพัฒนำศักยภำพของสถำนีอนำมัยถ่ำยโอน
3.18 เงินอุดหนุนค่ำครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนสถำนสงเครำะห์คนชรำ
3.19 เงินอุดหนุนค่ำก่อสร้ำงสถำนสงเครำะห์คนชรำ
3.20 เงินอุดหนุนค่ำปรับปรุงสถำนสงเครำะห์คนชรำ
3.21 เงินอุดหนุนค่ำครุภัณฑ์เพื่อพัฒนำแหล่งท่องเที่ยว
3.22 เงินอุดหนุนค่ำก่อสร้ำงเพื่อพัฒนำแหล่งท่องเที่ยว
3.23 เงินอุดหนุนค่ำครุภัณฑ์กำรจัดบริกำรสำธำรณะด้ำนสังคมอื่นๆ
3.24 เงินอุดหนุนค่ำสิ่งก่อสร้ำงกำรจัดบริกำรสำธำรณะด้ำนสังคมอื่นๆ
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แบบสรุปคาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาลนคร และ เทศบาลเมือง)
กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ เสนอขอตั้งงบประมาณเงินอุดหนุน
หน่วยนับ
4. กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
4.1 เงินอุดหนุนค่ำครุภัณฑ์กำรจัดกำรสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
คัน
รถบรรทุกขยะ ขนำด 1 ตัน ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่ำ 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่ำ 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้ำงเทท้ำย
คัน
รถบรรทุกขยะ ขนำด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่ำ 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่ำ 170 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้ำงเทท้ำย
คัน
รถบรรทุกขยะ ขนำด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่ำ 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่ำ 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้ำย
คัน
4.2 เงินอุดหนุนค่ำก่อสร้ำงระบบจัดกำรสิ่งปฎิกูลและมูลฝอย
แห่ง
ก่อสร้ำงระบบกำจัดสิ่งปฎิกูลและมูลฝอย
แห่ง
4.3 เงินอุดหนุนค่ำปรับปรุงระบบกำจัดสิ่งปฎิกูลและมูลฝอย
แห่ง
ปรับปรุงระบบกำจัดสิ่งปฎิกูลและมูลฝอย
แห่ง
4.4 เงินอุดหนุนค่ำครุภัณฑ์กำรจัดบริกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
แห่ง
4.5 เงินอุดหนุนค่ำสิ่งก่อสร้ำงกำรจัดบริกำรสำธำรณะด้ำนสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
แห่ง
5. กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะด้านบริหารจัดการ
เงินอุดหนุนทั่วไป
5.1 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนกำรถ่ำยโอนบุคลำกร
อัตรำ
5.2 เงินอุดหนุนค่ำตอบแทนพิเศษรำยเดือนให้แก่เจ้ำหน้ำที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงำนในพื้นที่จังหวัดชำยแดนใต้
อัตรำ
5.3 เงินอุดหนุนชดเชยรำยได้ที่ลดลงจำกเหตุกำรณ์ควำมไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชำยแดนภำคใต้
คน
5.4 เงินอุดหนุนดำเนินกำรตำมอำนำจหน้ำที่และภำรกิจถ่ำยโอน
5.5 เงินอุดหนุนกำรจัดบริกำรสำธำรณะด้ำนบริหำรจัดกำรอื่นๆ
รำยกำร
5.6 เงินอุดหนุนเพื่อชดเชยรำยได้ใที่ได้รับผลกระทบจำกกำรบังคับใช้กฎหมำยว่ำด้วยภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง
6. กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะด้านอื่นๆ
เงินอุดหนุนทั่วไป
6.1 เงินอุดหนุนกำรจัดบริกำรสำธำรณะด้ำนอื่นๆ
รำยกำร
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
6.2 เงินอุดหนุนค่ำครุภัณฑ์กำรจัดบริกำรสำธำรณะด้ำนอื่นๆ
แห่ง
6.3 เงินอุดหนุนค่ำสิ่งก่อสร้ำงกำรจัดบริกำรสำธำรณะด้ำนอื่นๆ
แห่ง
หมายเหตุ :
รูปแบบและวิธีในการจัดทาคาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเสนอขอความเห็นชอบต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
จะกาหนดและแจ้งให้ทราบเมื่อสานักงบประมาณได้กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอคาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

4/4

