อปท. รับตรง
ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ที่เป็นหน่วยรับงบประมาณตรง)
วัน เดือน ปี
หน่วยงาน
กิจกรรม
กระบวนการจัดทางบประมาณ
ธ.ค. 64 - 14 ม.ค. 65 หน่วยรับงบประมาณ จัดทารายละเอียดคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เสนอรัฐมนตรีเจ้าสังกัดพิจารณาให้ความเห็นชอบและส่งสานักงบประมาณ
ผ่านระบบ e - Budgeting / BBL

หมายเหตุ

24 พ.ย. 64

มท. / สถ.

13 - 30 ธ.ค. 64

อปท.

บันทึกคำขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2566 ตำมแนวทำงที่กำหนด ในระบบสำรสนเทศเพื่อขอรับกำรสนับสนุน
งบประมำณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SOLA)
เมนูแบบฟอร์ม อปท. รับตรง

จังหวัด

ให้คำแนะนำกำรตัง้ งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมำณตรง

17 ธ.ค. 64

อปท.

จัดส่งรำยกำรงบประมำณที่จะต้องก่อหนี้ผูกพันมำกกว่ำหนึ่งปีงบประมำณ
และมีวงเงินตัง้ แต่ 1,000 ล้ำนบำทขึ้นไป ให้กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
รวบรวมให้กระทรวงมหำดไทยเสนอรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย
และคณะรัฐมนตรีพิจำรณำอนุมัติก่อนจัดส่งรำยละเอียดคำของบประมำณ
ให้สำนักงบประมำณ

4 - 6 ม.ค. 65

จังหวัด

รวบรวมคำขอตัง้ งบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในพื้นที่
ส่งให้กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น

7 - 14 ม.ค. 65

สถ.

รวบรวมคำขอตัง้ งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ควำมเห็นประกอบก่อนรำยงำน
กระทรวงมหำดไทยเพื่อนำเสนอรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยพิจำรณำ
ให้ควำมเห็นชอบ

อปท.

บันทึกคำขอตัง้ งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
- อบจ.
ในระบบ BBL ของสำนักงบประมำณ ให้สอดคล้องกับวงเงินงบประมำณ
- ทน.
ที่เสนอขอควำมเห็นชอบต่อรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย ผ่ำนระบบ SOLA - ทม.
ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น พร้อมกับจัดส่งรำยละเอียด
ให้สำนักงบประมำณพิจำรณำ

17 ม.ค. - 8 มี.ค. 65
15 มี.ค. 65
15 - 17 มี.ค. 65

23 - 25 มี.ค. 65
29 มี.ค. 65
30 มี.ค. - 17 พ.ค. 65

กำหนดแนวทำงกำรจัดทำงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2566 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมำณ

สำนักงบประมำณ พิจำรณำรำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
คณะรัฐมนตรี พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบรำยละเอียดงบประมำณ
อปท.
จัดทำรำยละเอียดคำขอปรับปรุงงบประมำณรำยจ่ำย และเสนอ
รัฐมนตรีเจ้ำสังกัดพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบผ่ำนระบบ SOLA
และส่งสำนักงบประมำณผ่ำนระบบ BBL
สำนักงบประมำณ
คณะรัฐมนตรี
สำนักงบประมำณ /
คณะรัฐมนตรี

พิจำรณำกำรปรับปรุงรำยละเอียดงบประมำณ
พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบกำรปรับปรุงรำยละเอียดงบประมำณ
สำนักงบประมำณดำเนินกำรรับฟังควำมคิดเห็น และเสนอ ครม. รับทรำบ
เพื่อนำไปจัดทำร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
2566 แล้วนำเสนอสภำผูแ้ ทนรำษฎร

หน ้าที่ 1 จาก 2

- อบจ.
- ทน.
- ทม.

- อบจ.
- ทน.
- ทม.

- อบจ.
- ทน.
- ทม.

ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ที่เป็นหน่วยรับงบประมาณตรง)
วัน เดือน ปี
หน่วยงาน
กิจกรรม
กระบวนการอนุมัติงบประมาณ
1 - 2 มิ.ย. 65
สภำผูแ้ ทนรำษฎร พิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2566 วำระที่ 1

17 - 18 ส.ค. 65

29 - 30 ส.ค. 65
6 ก.ย. 65

หมายเหตุ

อปท.

จัดทำรำยละเอียดเอกสำรชี้แจงร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2566 ต่อคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญฯ
และคณะอนุกรรมำธิกำรฯ

- อบจ.
- ทน.
- ทม.

อปท.

จัดทำรำยละเอียดกำรขอเพิ่มและเปลีย่ นแปลงงบประมำณตำมร่ำง
พระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

- อบจ.
- ทน.
- ทม.

สภำผูแ้ ทนรำษฎร พิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2566 วำระที่ 2 - 3
อปท.

จัดทำรำยละเอียดเอกสำรชี้แจงร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2566 ต่อวุฒิสภำ

วุฒิสภำ

พิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2566

- อบจ.
- ทน.
- ทม.

สำนักเลขำธิกำร ครม. นำร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2566 ขึ้นทูลเกล้ำฯ ถวำย เพื่อประกำศบังคับใช้เป็นกฎหมำย
อ้ำงอิงตำมมติ ครม. เมื่อวันที่ 19 ตุลำคม 2564
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น พฤศจิกำยน 2564

หน ้าที่ 2 จาก 2

