
อปท. รับตรง

วัน เดือน ปี หน่วยงาน กิจกรรม หมายเหตุ
กระบวนการจัดท างบประมาณ

ธ.ค. 64 - 14 ม.ค. 65 หน่วยรับงบประมาณ จัดท ารายละเอียดค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566 
เสนอรัฐมนตรีเจ้าสังกัดพิจารณาให้ความเห็นชอบและส่งส านักงบประมาณ
ผ่านระบบ e - Budgeting / BBL

 24 พ.ย. 64 มท. / สถ. ก ำหนดแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2566 ส ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีเป็นหน่วยรับงบประมำณ

13 - 30 ธ.ค. 64 อปท. บันทึกค ำขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณเงินอุดหนุน ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2566 ตำมแนวทำงท่ีก ำหนด ในระบบสำรสนเทศเพ่ือขอรับกำรสนับสนุน
งบประมำณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (SOLA) 
เมนูแบบฟอร์ม อปท. รับตรง

 - อบจ.
 - ทน.
 - ทม.

จังหวัด ให้ค ำแนะน ำกำรต้ังงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566 ให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีเป็นหน่วยรับงบประมำณตรง

17 ธ.ค. 64 อปท. จัดส่งรำยกำรงบประมำณท่ีจะต้องก่อหน้ีผูกพันมำกกว่ำหน่ึงปีงบประมำณ 
และมีวงเงินต้ังแต่ 1,000 ล้ำนบำทข้ึนไป ให้กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน
รวบรวมให้กระทรวงมหำดไทยเสนอรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 
และคณะรัฐมนตรีพิจำรณำอนุมัติก่อนจัดส่งรำยละเอียดค ำของบประมำณ
ให้ส ำนักงบประมำณ

 - อบจ.
 - ทน.
 - ทม.

4 - 6 ม.ค. 65 จังหวัด รวบรวมค ำขอต้ังงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกแห่งในพ้ืนท่ี 
ส่งให้กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน

7 - 14 ม.ค. 65 สถ. รวบรวมค ำขอต้ังงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือให้ควำมเห็นประกอบก่อนรำยงำน
กระทรวงมหำดไทยเพ่ือน ำเสนอรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยพิจำรณำ
ให้ควำมเห็นชอบ

อปท. บันทึกค ำขอต้ังงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
ในระบบ BBL ของส ำนักงบประมำณ ให้สอดคล้องกับวงเงินงบประมำณ
ท่ีเสนอขอควำมเห็นชอบต่อรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย ผ่ำนระบบ SOLA
 ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน พร้อมกับจัดส่งรำยละเอียด
ให้ส ำนักงบประมำณพิจำรณำ

 - อบจ.
 - ทน.
 - ทม.

17 ม.ค. - 8 มี.ค. 65 ส ำนักงบประมำณ พิจำรณำรำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566
 15 มี.ค. 65 คณะรัฐมนตรี พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบรำยละเอียดงบประมำณ

15 - 17 มี.ค. 65 อปท. จัดท ำรำยละเอียดค ำขอปรับปรุงงบประมำณรำยจ่ำย และเสนอ
รัฐมนตรีเจ้ำสังกัดพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบผ่ำนระบบ SOLA 
และส่งส ำนักงบประมำณผ่ำนระบบ BBL

 - อบจ.
 - ทน.
 - ทม.

23 - 25 มี.ค. 65 ส ำนักงบประมำณ พิจำรณำกำรปรับปรุงรำยละเอียดงบประมำณ
 29 มี.ค. 65 คณะรัฐมนตรี พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบกำรปรับปรุงรำยละเอียดงบประมำณ

30 มี.ค. - 17 พ.ค. 65 ส ำนักงบประมำณ / 
คณะรัฐมนตรี

ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรรับฟังควำมคิดเห็น และเสนอ ครม. รับทรำบ 
เพ่ือน ำไปจัดท ำร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ.
 2566 แล้วน ำเสนอสภำผู้แทนรำษฎร

ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
งบเงินอุดหนุนท่ีจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีเป็นหน่วยรับงบประมาณตรง)
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วัน เดือน ปี หน่วยงาน กิจกรรม หมายเหตุ

ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
งบเงินอุดหนุนท่ีจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีเป็นหน่วยรับงบประมาณตรง)

กระบวนการอนุมัติงบประมาณ
1 - 2 มิ.ย. 65 สภำผู้แทนรำษฎร พิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 

พ.ศ. 2566 วำระท่ี 1

อปท. จัดท ำรำยละเอียดเอกสำรช้ีแจงร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2566 ต่อคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญฯ 
และคณะอนุกรรมำธิกำรฯ

 - อบจ.
 - ทน.
 - ทม.

อปท. จัดท ำรำยละเอียดกำรขอเพ่ิมและเปล่ียนแปลงงบประมำณตำมร่ำง
พระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566

 - อบจ.
 - ทน.
 - ทม.

17 - 18 ส.ค. 65 สภำผู้แทนรำษฎร พิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2566 วำระท่ี 2 - 3

อปท. จัดท ำรำยละเอียดเอกสำรช้ีแจงร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2566 ต่อวุฒิสภำ

 - อบจ.
 - ทน.
 - ทม.

29 - 30 ส.ค. 65 วุฒิสภำ พิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2566

 6 ก.ย. 65 ส ำนักเลขำธิกำร ครม. น ำร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2566 ข้ึนทูลเกล้ำฯ ถวำย เพ่ือประกำศบังคับใช้เป็นกฎหมำย

อ้ำงอิงตำมมติ ครม. เม่ือวันท่ี 19 ตุลำคม 2564
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน   พฤศจิกำยน 2564
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