


กรอบระยะเวลาการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณ 

 
วัน เดือน ปี  ขั้นตอนและกิจกรรมการด าเนินงาน 

กระบวนการทบทวนและการวางแผนงบประมาณ 
1 ต.ค. - 13 พ.ย. 63 - จัดท ำรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำย และเงินนอกงบประมำณ รวมทั้ง 

ผลกำรปฏบิัติงำนของปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ส่งส ำนักงบประมำณ 
- ทบทวนปรับปรุงฐำนข้อมูลประมำณกำรรำยรบัและรำยจ่ำยลว่งหน้ำระยะปำนกลำง 
ส่งส ำนักงบประมำณ 

1 ต.ค. 63 - 8 ม.ค. 64  ทบทวนและปรับปรุงเป้ำหมำย กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงกำร กิจกรรม ตัวชี้วัดผลส ำเร็จ ผลสัมฤทธิ์ 
และประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรใช้จ่ำยงบประมำณส่งส ำนักงบประมำณ (พร้อมส ำเนำ 
ส่งให้กระทรวงมหำดไทย โดยเสนอผ่ำนจังหวัดและกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น) 

9 ธ.ค. 63 จัดส่งรำยงำนงบประมำณที่จะต้องก่อหนี้ผูกพันมำกกว่ำหนึ่งปีงบประมำณ และมีวงเงินตั้งแต่ 
1,000 ล้ำนบำทขึ้นไป ให้กระทรวงมหำดไทยเพื่อเสนอรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 
และคณะรัฐมนตรีพิจำรณำอนุมตัิก่อนจัดส่งรำยละเอียดค ำของบประมำณให้ส ำนักงบประมำณ 
(โดยเสนอผำ่นจงัหวัดและกรมสง่เสริมกำรปกครองท้องถิ่น) 

กระบวนการจัดท างบประมาณ 
5 ม.ค. 64 จัดส่งรำยละเอียดค ำของบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2565  

ให้กระทรวงมหำดไทย เพื่อเสนอรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ 
(โดยเสนอผำ่นจงัหวัดและกรมสง่เสริมกำรปกครองท้องถิ่น) 

12 มี.ค. 64 จัดส่งรำยละเอียดกำรปรับปรุงงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  
ให้กระทรวงมหำดไทย เพื่อเสนอรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ 
(โดยเสนอผำ่นจงัหวัดและกรมสง่เสริมกำรปกครองท้องถิ่น) 

กระบวนการอนุมัติงบประมาณ 
26 - 27 พ.ค. 64 ติดตำมรับฟังและจัดท ำค ำชี้แจง กรณีที่มีกำรอภิปรำย/พำดพงิ ในกำรประชุมพจิำรณำ 

ร่ำงพระรำชบัญญัตงิบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 วำระที่ 1  
ของสภำผู้แทนรำษฎร 

28 พ.ค. - 10 ส.ค. 64  ชี้แจงงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ต่อกรรมำธิกำรวิสำมัญฯ 
11 - 13 ส.ค. 64 ร่วมติดตำมรับฟังและจัดท ำค ำชีแ้จง กรณีที่มีกำรอภิปรำย/พำดพิง ในกำรประชุมพิจำรณำ 

ร่ำงพระรำชบัญญัตงิบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 วำระที่ 2 - 3 
ของสภำผู้แทนรำษฎร 

23 - 24 ส.ค. 65 ร่วมติดตำมรับฟังและจัดท ำค ำชีแ้จง กรณีที่มีกำรอภิปรำย/พำดพิง ในกำรประชุมพิจำรณำ 
ร่ำงพระรำชบัญญัตงิบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ของวุฒิสภำ 

*หมายเหตุ :  
 1. กรอบระยะเวลำกำรจัดท ำงบประมำณอำจมีกำรปรับเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสมภำยใต้กรอบปฏิทินกำรจัดท ำงบประมำณของส ำนักงบประมำณ 
และกระทรวงมหำดไทย 
 2. รูปแบบและวิธีในกำรจัดท ำค ำขอตั้งงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 เพื่อเสนอขอควำมเห็นชอบต่อรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงมหำดไทยจะก ำหนดและแจ้งให้ทรำบเมื่อส ำนักงบประมำณได้ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรเสนอค ำขอตั้งงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2565 
 





 หน่วยนับ

       1.1  เงินอุดหนุนส ำหรับกำรจัดกำรศึกษำภำคบังคับ (เงินเดือนครู ค่ำจ้ำงประจ ำ) อัตรำ
       1.2  เงินอุดหนุนส ำหรับกำรจัดกำรศึกษำภำคบังคับ (บ ำเหน็จ บ ำนำญ) อัตรำ
       1.3 เงินอุดหนุนส ำหรับกำรจัดกำรศึกษำภำคบังคับ (ค่ำเช่ำบ้ำน) อัตรำ
       1.4 เงินอุดหนุนส ำหรับกำรจัดกำรศึกษำภำคบังคับ (ค่ำกำรศึกษำของบุตร) อัตรำ
       1.5  เงินอุดหนุนกำรจัดกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพ้ืนท่ีจังหวัดชำยแดนภำคใต้ (ค่ำตอบแทน และสวัสดิกำร) อัตรำ
       1.6  เงินอุดหนุนส ำหรับส่งเสริมศักยภำพกำรจัดกำรศึกษำท้องถ่ิน (ค่ำปัจจัยพ้ืนฐำนส ำหรับนักเรียนยำกจน) คน
       1.7  เงินอุดหนุนส ำหรับส่งเสริมศักยภำพกำรจัดกำรศึกษำท้องถ่ิน (ส่งเสริม พัฒนำกำรศึกษำและกำรประเมินผล) โรงเรียน

 งบพัฒนำเด็กนักเรียน
 งำนพัฒนำครู
 งำนพัฒนำสถำนศึกษำ

       1.8  เงินอุดหนุนส ำหรับพัฒนำผู้ประกอบวิชำชีพครูท่ีสังกัดสถำนศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน คน

       1.9  เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก (เงินเดือน ค่ำจ้ำง)
1.10  เงินอุดหนุนส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดชำยแดนภำคใต้ เพ่ือจัดหำส่ือกำรเรียนกำรสอน

เชิงสัญลักษณ์ของควำมเป็นชำติ
แห่ง

     1.11  เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก คน
 ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน คน
 ค่ำเคร่ืองแบบนักเรียน คน
 ค่ำหนังสือเรียน คน
 ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน คน
 ค่ำกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน คน

     1.12  เงินอุดหนุนส ำหรับพัฒนำผู้ประกอบวิชำชีพครูท่ีสังกัดศูนย์พัฒนำเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน คน

     1.13  เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำแก่เด็กด้อยโอกำส  (ค่ำจ้ำงครู) อัตรำ
     1.14  เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำแก่เด็กด้อยโอกำส (ค่ำพัฒนำครูอำสำและวัสดุกำรศึกษำ) แห่ง

     1.15 เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนอำหำรเสริม (นม) คน
     1.16 เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนอำหำรกลำงวัน คน

     1.17  เงินอุดหนุนส ำหรับกำรจัดกำรศึกษำต้ังแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน คน
 ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน คน
 ค่ำเคร่ืองแบบนักเรียน คน
 ค่ำหนังสือเรียน คน
 ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน คน
 ค่ำกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน คน

รายการ

 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

เงินอุดหนุนการจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษาอ่ืนๆ

 เงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาภาคบังคับ

 กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ เสนอขอต้ังงบประมาณเงินอุดหนุน

 เงินอุดหนุนท่ัวไป
1. กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา

 เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาเด็กด้อยโอกาส

 อาหารเสริม (นม)

แบบสรุปค าขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีเป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาลนคร และ เทศบาลเมือง)
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 หน่วยนับ กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ เสนอขอต้ังงบประมาณเงินอุดหนุน

แบบสรุปค าขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีเป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาลนคร และ เทศบาลเมือง)

1.1  เงินอุดหนุนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศ DLTV ชุด
1.2  เงินอุดหนุนส ำหรับกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรศึกษำอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเข้ำสู่ประเทศไทย 4.0 ชุด
1.3  เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนกำรก่อสร้ำงอำคำรเรียนและอำคำรประกอบ หลัง

 ก่อสร้ำงอำคำรเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน หลัง
 ก่อสร้ำงอำคำรเรียน 3 ช้ัน 12 ห้องเรียน หลัง
 ก่อสร้ำงอำคำรเรียน 4 ช้ัน 12 ห้องเรียน หลัง
 ก่อสร้ำงอำคำรอเนกประสงค์ ขนำดเล็กมีช้ันลอย หลัง
 ก่อสร้ำงอำคำรส้วม หลัง

1.4  เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนกำรก่อสร้ำงอำคำรเรียนและอำคำรประกอบ หลัง
 ก่อสร้ำงอำคำรเรียน 4 ช้ัน 12 ห้องเรียน หลัง
 ก่อสร้ำงอำคำรส้วม หลัง

1.5  เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนกำรก่อสร้ำงอำคำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก หลัง
 ก่อสร้ำงอำคำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ขนำดไม่เกิน 50 คน หลัง
 ก่อสร้ำงอำคำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ขนำด 51-80 คน หลัง
ก่อสร้ำงอำคำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ขนำด 81-100 คน หลัง

1.6  เงินอุดหนุนโครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถ่ินไทย ผ่ำนกำรเล่น แห่ง
1.7 เงินอุดหนุนค่ำครุภัณฑ์กำรจัดบริกำรสำธำรณะด้ำนกำรศึกษำอ่ืนๆ แห่ง

2.1  เงินอุดหนุนสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำท่ีได้รับกำรถ่ำยโอน (เงินเดือน/ค่ำตอบแทน)

2.2 เงินอุดหนุนกำรก่อสร้ำงถนน สำย
 ถนนพำรำแอสฟัลต์คอนกรีต สำย
 ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สำย
 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำย

2.3 เงินอุดหนุนกำรปรับปรุงบ ำรุงรักษำถนน สำย
ปรับปรุงถนนพำรำแอสฟัลต์คอนกรีต สำย
ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สำย
ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำย

2.4 เงินอุดหนุนกำรก่อสร้ำงและปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภำพระบบประปำหมู่บ้ำน แห่ง
ก่อสร้ำงระบบประปำหมู่บ้ำนแบบบำดำลขนำดเล็ก แห่ง
ก่อสร้ำงระบบประปำหมู่บ้ำนแบบบำดำลขนำดกลำง แห่ง
ก่อสร้ำงระบบประปำหมู่บ้ำนแบบบำดำลขนำดใหญ่ แห่ง
ก่อสร้ำงระบบประปำหมู่บ้ำนแบบบำดำลขนำดใหญ่มำก แห่ง
ก่อสร้ำงระบบประปำหมู่บ้ำนแบบผิวดินขนำดกลำง แห่ง
ก่อสร้ำงระบบประปำหมู่บ้ำนแบบผิวดินขนำดใหญ่  แห่ง
ก่อสร้ำงระบบประปำหมู่บ้ำนแบบผิวดินขนำดใหญ่มำก  แห่ง
ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปำหมู่บ้ำน แห่ง
ขยำยเขตระบบประปำหมู่บ้ำน แห่ง

2.5 เงินอุดหนุนระบบผลิตน้ ำประปำ (Water Treatment System) แห่ง
 POG ระบบขนำดเล็ก S รองรับ 30-50 ครัวเรือน ก ำลังกำรผลิต 2.5 ลูกบำศก์เมตร/ช่ัวโมง ระบบ
 POG ระบบขนำดกลำง M รองรับ 51-120 ครัวเรือน ก ำลังกำรผลิต 7 ลูกบำศก์เมตร/ช่ัวโมง ระบบ
 POG ระบบขนำดใหญ่ L รองรับ 121-300 ครัวเรือน ก ำลังกำรผลิต 10 ลูกบำศก์เมตร/ช่ัวโมง ระบบ

2.6 เงินอุดหนุนก่อสร้ำง/ปรับปรุงซ่อมแซมสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำ แห่ง

 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

  เงินอุดหนุนท่ัวไป
2. กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
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 หน่วยนับ กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ เสนอขอต้ังงบประมาณเงินอุดหนุน

แบบสรุปค าขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีเป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาลนคร และ เทศบาลเมือง)

2.7 เงินอุดหนุนก่อสร้ำง/ปรับปรุงและพัฒนำแหล่งกักเก็บน้ ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แห่ง
ขุดลอกแหล่งน้ ำธรรมชำติ แห่ง
ขุดลอกอ่ำงเก็บน้ ำ แห่ง
ขุดสระและขุดลอกสระ แห่ง
ก่อสร้ำงและปรับปรุงฝำยและดำดคอนกรีต แห่ง

2.8  เงินอุดหนุนกำรก่อสร้ำง/ปรับปรุงและพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรน้ ำระบบธนำคำรน้ ำใต้ดิน แห่ง
 ก่อสร้ำง/ปรับปรุงและพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรน้ ำระบบธนำคำรน้ ำใต้ดิน (ระบบปิด) แห่ง
 ก่อสร้ำง/ปรับปรุงและพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรน้ ำระบบธนำคำรน้ ำใต้ดิน (ระบบเปิด) แห่ง

2.9 เงินอุดหนุนค่ำครุภัณฑ์กำรจัดบริกำรสำธำรณะด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนอ่ืนๆ แห่ง

3.1 เงินอุดหนุนกำรสงเครำะห์เบ้ียยังชีพผู้สูงอำยุ คน
3.2  ค่ำใช้จ่ำยสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน (อสม.) คน
3.3  เงินอุดหนุนกำรสงเครำะห์เบ้ียยังชีพควำมพิกำร คน
3.4  เงินอุดหนุนกำรสงเครำะห์เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ คน
3.5  เงินอุดหนุนศูนย์บริกำรทำงสังคม แห่ง
3.6  เงินอุดหนุนสถำนสงเครำะห์คนชรำ แห่ง
3.7  เงินอุดหนุนกำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรด้ำนสำธำรณสุขของสถำนีอนำมัยถ่ำยโอน แห่ง
3.8  เงินอุดหนุนกำรบริหำรสนำมกีฬำ  -
3.9  เงินอุดหนุนส ำหรับขับเคล่ือนโครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจำกโรคพิษสุนัขบ้ำ ตำมพระปณิธำน ศำสตรำจำรย์ ดร. สมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอ เจ้ำฟ้ำ

จุฬำภรณวลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี กรมพระศรีสวำงควัฒน วรขัตติยรำชนำรี
ตัว

3.10  เงินอุดหนุนส ำหรับส ำรวจข้อมูลจ ำนวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ ตำมโครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจำกโรคพิษสุนัขบ้ำ ตำมพระปณิธำน ศำสตรำจำรย์ 
ดร. สมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี กรมพระศรีสวำงควัฒน วรขัตติยรำชนำรี

ตัว

3.11  เงินอุดหนุนส ำหรับกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงโครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข แห่ง
3.12  เงินอุดหนุนส ำหรับนักบริบำลท้องถ่ิน อัตรำ
3.13 เงินอุดหนุนกำรบริกำรสำธำณะด้ำนสังคมอ่ืนๆ รำยกำร

3.14 เงินอุดหนุนก่อสร้ำงลำนกีฬำ/สนำมกีฬำ แห่ง
ก่อสร้ำงลำนกีฬำอเนกประสงค์ แห่ง
ก่อสร้ำงสนำมฟุตบอล แห่ง
ก่อสร้ำงสนำมฟุตซอล แห่ง

3.15  เงินอุดหนุนค่ำครุภัณฑ์ในกำรพัฒนำศักยภำพของสถำนีอนำมัยถ่ำยโอน รำยกำร
3.16  เงินอุดหนุนส่ิงก่อสร้ำงในกำรพัฒนำศักยภำพของสถำนีอนำมัยถ่ำยโอน แห่ง
3.17 เงินอุดหนุนค่ำปรับปรุงส่ิงก่อสร้ำงในกำรพัฒนำศักยภำพของสถำนีอนำมัยถ่ำยโอน แห่ง
3.18 เงินอุดหนุนค่ำครุภัณฑ์เพ่ือสนับสนุนสถำนสงเครำะห์คนชรำ รำยกำร
3.19 เงินอุดหนุนค่ำก่อสร้ำงสถำนสงเครำะห์คนชรำ แห่ง
3.20 เงินอุดหนุนค่ำปรับปรุงสถำนสงเครำะห์คนชรำ แห่ง
3.21 เงินอุดหนุนค่ำครุภัณฑ์เพ่ือพัฒนำแหล่งท่องเท่ียว รำยกำร
3.22 เงินอุดหนุนค่ำก่อสร้ำงเพ่ือพัฒนำแหล่งท่องเท่ียว แห่ง
3.23 เงินอุดหนุนค่ำครุภัณฑ์กำรจัดบริกำรสำธำรณะด้ำนสังคมอ่ืนๆ แห่ง
3.24 เงินอุดหนุนค่ำส่ิงก่อสร้ำงกำรจัดบริกำรสำธำรณะด้ำนสังคมอ่ืนๆ แห่ง

3. กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะด้านสังคม

 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

 เงินอุดหนุนท่ัวไป
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 หน่วยนับ กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ เสนอขอต้ังงบประมาณเงินอุดหนุน

แบบสรุปค าขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีเป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาลนคร และ เทศบาลเมือง)

       4.1  เงินอุดหนุนค่ำครุภัณฑ์กำรจัดกำรส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย คัน
 รถบรรทุกขยะ ขนำด 1 ตัน ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ 2,400 ซีซี หรือก ำลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่ำ 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้ำงเทท้ำย คัน
 รถบรรทุกขยะ ขนำด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ 6,000 ซีซี หรือก ำลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ำกว่ำ 170 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้ำงเทท้ำย คัน
 รถบรรทุกขยะ ขนำด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ 6,000 ซีซี หรือก ำลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ำกว่ำ 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้ำย คัน

       4.2  เงินอุดหนุนค่ำก่อสร้ำงระบบจัดกำรส่ิงปฎิกูลและมูลฝอย แห่ง
 ก่อสร้ำงระบบก ำจัดส่ิงปฎิกูลและมูลฝอย แห่ง

       4.3  เงินอุดหนุนค่ำปรับปรุงระบบก ำจัดส่ิงปฎิกูลและมูลฝอย แห่ง
 ปรับปรุงระบบก ำจัดส่ิงปฎิกูลและมูลฝอย แห่ง

4.4 เงินอุดหนุนค่ำครุภัณฑ์กำรจัดบริกำรด้ำนส่ิงแวดล้อมอ่ืนๆ แห่ง
4.5 เงินอุดหนุนค่ำส่ิงก่อสร้ำงกำรจัดบริกำรสำธำรณะด้ำนส่ิงแวดล้อมอ่ืนๆ แห่ง

5.1 เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนกำรถ่ำยโอนบุคลำกร อัตรำ
5.2 เงินอุดหนุนค่ำตอบแทนพิเศษรำยเดือนให้แก่เจ้ำหน้ำท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีปฏิบัติงำนในพ้ืนท่ีจังหวัดชำยแดนใต้ อัตรำ
5.3 เงินอุดหนุนชดเชยรำยได้ท่ีลดลงจำกเหตุกำรณ์ควำมไม่สงบในพ้ืนท่ี 5 จังหวัดชำยแดนภำคใต้ คน
5.4 เงินอุดหนุนด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำท่ีและภำรกิจถ่ำยโอน -                   
5.5 เงินอุดหนุนกำรจัดบริกำรสำธำรณะด้ำนบริหำรจัดกำรอ่ืนๆ รำยกำร
5.6 เงินอุดหนุนเพ่ือชดเชยรำยได้ใท่ีได้รับผลกระทบจำกกำรบังคับใช้กฎหมำยว่ำด้วยภำษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง -                   

6.1 เงินอุดหนุนกำรจัดบริกำรสำธำรณะด้ำนอ่ืนๆ รำยกำร

6.2 เงินอุดหนุนค่ำครุภัณฑ์กำรจัดบริกำรสำธำรณะด้ำนอ่ืนๆ แห่ง
6.3 เงินอุดหนุนค่ำส่ิงก่อสร้ำงกำรจัดบริกำรสำธำรณะด้ำนอ่ืนๆ แห่ง
หมายเหตุ :

รูปแบบและวิธีในการจัดท าค าขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือเสนอขอความเห็นชอบต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
จะก าหนดและแจ้งให้ทราบเม่ือส านักงบประมาณได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอค าขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

4. กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะด้านส่ิงแวดล้อม
 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

5. กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะด้านบริหารจัดการ
 เงินอุดหนุนท่ัวไป

6. กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะด้านอ่ืนๆ
 เงินอุดหนุนท่ัวไป
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