




อปท. - จังหวัด

วัน เดือน ปี หน่วยงาน กิจกรรม หมายเหตุ
กระบวนการจัดท างบประมาณ

 5 พ.ย. 64 สถ. ก ำหนดแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำย และกำรจัดท ำค ำขอ
รับกำรสนับสนุนงบประมำณเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2566

15 พ.ย. - 7 ธ.ค. 64 อปท.* บันทึกค ำขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2566 ตำมแนวทำงท่ีก ำหนด ในระบบสำรสนเทศเพ่ือ
ขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(SOLA)

 - ทต.
 - อบต.

8 - 15 ธ.ค. 64 จังหวัด พิจำรณำกล่ันกรองค ำขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน โดยบันทึกข้อมูลท่ีกล่ันกรองในระบบ SOLA

 15 ธ.ค. 64 จังหวัด พิมพ์แบบรำยงำนท่ีได้บันทึกผลกำรพิจำรณำค ำขอรับกำรสนับสนุน
งบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในระบบ SOLA

จังหวัด จัดส่งรำยละเอียดค ำขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ
พร้อมเอกสำรประกอบค ำขอขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ให้กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน

สถ. จัดท ำกรอบร่ำงค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
(Pre-Ceiling) รำยงำนกระทรวงมหำดไทย

16 - 30 ธ.ค. 64 สถ. พิจำรณำกล่ันกรองค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนท่ีจัดสรรให้แก่ อปท . เพ่ือตรวจสอบ
ควำมถูกต้องเหมำะสม จัดล ำดับควำมส ำคัญค ำขอรับกำรสนับสนุน
งบประมำณเงินอุดหนุนเฉพำะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

4 - 14 ม.ค. 65 สถ. จัดท ำค ำขอต้ังงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
เพ่ือรำยงำน มท. รวบรวมเสนอ รมว.มท. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ
และบันทึกค ำขอต้ังงบประมำณในระบบ e-Budgeting 
ของส ำนักงบประมำณ

* ก ำหนดกำรของจังหวัดอำจเปล่ียนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน   พฤศจิกายน 2564

ปรับปรุงปฏิทินการจัดท าค าขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
งบเงินอุดหนุนท่ีจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (เทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ



ปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

(เทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

1. หลักเกณฑ์การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย 
 1.1 ประเภทรายการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ได้แก่ 
  (1) รายการ เงินอุดหนุนส าหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น 
  (2) รายการ เงินอุดหนุนส าหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน  าอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน 
(ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน) 
  (3) รายการ เงินอุดหนุนส าหรับค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้า 
  (4) รายการ เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน  าให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  (5) รายการ เงินอุดหนุนส าหรับปรับปรุงซ่อมแซมสถานีขนส่งผู้โดยสารที่ได้รับการถ่ายโอน 
จากกรมการขนส่งทางบก 
  (6) รายการ เงินอุดหนุนส าหรับก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าว (เสียงตามสาย/ไร้สาย) 
ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  (7) รายการ เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการน  า
ระบบธนาคารน  าใต้ดิน 
  (8) รายการ ค่าก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา 
  (9) รายการ เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนงบประมาณเพ่ือด าเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
  (10) รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนงบประมาณโครงการรักษาความสงบเรียบร้อย 
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (บูรณาการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม) ด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV System) 
  (11) รายการ เงินอุดหนุนส าหรับพัฒนายกระดับ อปท. ต้นแบบเป็นศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการน  า
อย่างเป็นระบบ 
  (12) รายการ เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  (13) รายการ เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนงบประมาณโครงการการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย 
ท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา) 
  (14) รายการ เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ 
  (15) รายการ เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างสระว่ายน  าในโรงเรียนสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
  (16) รายการ เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุข 
ของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เงินอุดหนุนส าหรับค่าครุภัณฑ์ ค่าก่อสร้าง 
และปรับปรุงสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
  (17) รายการ เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (รถบรรทุกขยะ) 
  (18) รายการ เงินอุดหนุนส าหรับครุภัณฑ์ทางการศึกษา (ห้องเรียนอัจฉริยะส าหรับโรงเรียน 
ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

 1.2 โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนต้องมีความพร้อมที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
และไม่ซ  าซ้อนกบัโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอ่ืน 

/1.3 โครงการ... 
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 1.3 โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนต้องเป็นโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 1.4 โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนต้องเป็นโครงการที่มีระยะเวลาด าเนินการไม่เกิน 1 ปีงบประมาณ 

 1.5 โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนที่มีวงเงินต่อหน่วยตั งแต่สิบล้านบาทขึ นไป องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะต้องน าเงินรายได้หรือเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย
ร้อยละสิบของวงเงินทั งโครงการ 
 1.6 กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายการค่าสิ่งก่อสร้าง ต้องได้รับ
การรับรองจากผู้มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรม ตรวจสอบโครงการ ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และมาตรฐาน
ของทางราชการ 
 1.7 รายการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอรับการสนับสนุนตามข้อ 1.1 (2) (3) (4) และ (7) ต้องผ่าน
การพิจารณาของคณะอนุกรรมการทรัพยากรน  าระดับจังหวัดก่อน เพ่ือพิจารณาการบูรณาการการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน  าในระดับจังหวัด 
 1.8 รายการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอรับการสนับสนุนตามข้อ 1.1 (10) และมีวงเงินตั งแต่ 
500,000 บาทขึ นไป ต้องผ่านการพิจารณาของคณะท างานบริหารจัดการข้อมูล และการใช้ประโยชน์ 
จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระดับจังหวัด 
 1.9 รายการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอรับการสนับสนุนตามข้อ 1.1 (18) ให้จัดท าค าขอ 
เป็นเอกสาร โดยไม่ต้องบันทึกข้อมูลค าขอในระบบ SOLA 

2. แนวทางการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย 
 2.1 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล) ที่มีความประสงค์
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด าเนินการ ดังนี   
  (1) บันทึกค าของบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจในระบบสารสนเทศเพ่ือขอรับการสนับสนุน
งบประมาณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SOLA) หรือเว็บไซต์ https://sola.dla.go.th  
พร้อมกับพิมพ์แบบรายงานจากระบบดังกล่าว ระหว่างวันที่  15 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม 2564  
เฉพาะรายการตามข้อ 1.1 (1 - 17) 
  (2) จัดท าเอกสารแบบค าขอรับการสนับสนุนงบประมาณและแนบรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง 
ประกอบด้วย แบบรูปรายการ ประมาณการราคา (ปร.4 , ปร.5) ผังบริเวณ เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน 
หรือหนังสือยินยอมหรืออนุญาตให้ใช้ที่ดิน ภาพถ่ายสถานที่ด าเนินการ และรายละเอียดอ่ืน ๆ ให้ครบถ้วน
สอดคล้องตามตามหลักเกณฑ์และแนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่ก าหนดในแต่ละประเภทรายการ ทั งนี  ชื่อโครงการในแบบค าขอรับการ
สนับสนุนและรายละเอียดประกอบต้องเป็นชื่อเดียวกับแบบรายงานที่พิมพ์จากระบบ SOLA 

 2.2 ให้จังหวัดด าเนินการ ดังนี  
  (1) แต่งตั งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและผู้มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรม  
(ผู้มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม) จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ในพื นที่ตามความเหมาะสม เพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดค าขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประมาณการราคา แบบแปลน ผังบริเวณ ภาพถ่าย วงเงินงบประมาณ 
ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานของทางราชการ โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของราชการเป็นส าคัญ 
  (2) บันทึกผลการพิจารณาค าขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการตามรายการที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้บันทึกในระบบสารสนเทศเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (SOLA) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 

/(3) พิมพ์แบบรายงาน... 
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  (3) พิมพ์แบบรายงานที่ได้ด าเนินการบันทึกผลการพิจารณาตามข้อ 2.2 (2) 
  (4) รวบรวมเอกสารค าขอรับการสนับสนุนตามข้อ 2.1 (2) เฉพาะรายการที่ผ่านการพิจารณา 
จากคณะกรรมการกลั่นกรอง โดยจัดเรียงเอกสารแบบค าขอรับการสนับสนุนงบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ พร้อมรายละเอียด
แนบประกอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (1 ชุดต่อ 1 โครงการ) จ าแนกประเภทรายการ  
ส่งถึงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้ จะถือวันที่กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่นประทับตรารับเป็นส าคัญ 
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