อปท. - จังหวัด
ปรับปรุงปฏิทินการจัดทาคาขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
วัน เดือน ปี
หน่วยงาน
กิจกรรม
กระบวนการจัดทางบประมาณ
กำหนดแนวทำงกำรจัดทำงบประมำณรำยจ่ำย และกำรจัดทำคำขอ
5 พ.ย. 64
สถ.
รับกำรสนับสนุนงบประมำณเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2566
15 พ.ย. - 7 ธ.ค. 64

อปท.*

บันทึกคำขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2566 ตำมแนวทำงที่กำหนด ในระบบสำรสนเทศเพื่อ
ขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(SOLA)

8 - 15 ธ.ค. 64

จังหวัด

พิจำรณำกลั่นกรองคำขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยบันทึกข้อมูลที่กลั่นกรองในระบบ SOLA

15 ธ.ค. 64

จังหวัด

พิมพ์แบบรำยงำนที่ได้บันทึกผลกำรพิจำรณำคำขอรับกำรสนับสนุน
งบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ SOLA

จังหวัด

จัดส่งรำยละเอียดคำขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ
พร้อมเอกสำรประกอบคำขอขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น

สถ.

จัดทำกรอบร่ำงคำของบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
(Pre-Ceiling) รำยงำนกระทรวงมหำดไทย

16 - 30 ธ.ค. 64

สถ.

พิจำรณำกลั่นกรองคำของบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่ อปท. เพื่อตรวจสอบ
ควำมถูกต้องเหมำะสม จัดลำดับควำมสำคัญคำขอรับกำรสนับสนุน
งบประมำณเงินอุดหนุนเฉพำะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4 - 14 ม.ค. 65

สถ.

จัดทำคำขอตั้งงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
เพื่อรำยงำน มท. รวบรวมเสนอ รมว.มท. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ
และบันทึกคำขอตั้งงบประมำณในระบบ e-Budgeting
ของสำนักงบประมำณ

หมายเหตุ

- ทต.
- อบต.

* กำหนดกำรของจังหวัดอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พฤศจิกายน 2564

ปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(เทศบาลตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
1. หลักเกณฑ์การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย
1.1 ประเภทรายการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ได้แก่
(1) รายการ เงินอุดหนุนสาหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น
(2) รายการ เงินอุดหนุนสาหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนาอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน
(ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน)
(3) รายการ เงินอุดหนุนสาหรับค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบนาด้วยไฟฟ้า
(4) รายการ เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บนาให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(5) รายการ เงิน อุดหนุ น ส าหรับปรับปรุงซ่อมแซมสถานีขนส่ งผู้ โ ดยสารที่ได้รับการถ่ายโอน
จากกรมการขนส่งทางบก
(6) รายการ เงินอุดหนุนสาหรับก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าว (เสียงตามสาย/ไร้สาย)
ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(7) รายการ เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรั บปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการนา
ระบบธนาคารนาใต้ดิน
(8) รายการ ค่าก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา
(9) รายการ เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนงบประมาณเพื่อดาเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
(10) รายการเงิ น อุ ด หนุ น ส าหรั บ สนั บ สนุ น งบประมาณโครงการรั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ย
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (บูรณาการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม) ด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV System)
(11) รายการ เงินอุดหนุนสาหรับพัฒนายกระดับ อปท. ต้นแบบเป็นศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการนา
อย่างเป็นระบบ
(12) รายการ เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(13) รายการ เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนงบประมาณโครงการการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย
ท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา)
(14) รายการ เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ
(15) รายการ เงิน อุดหนุ น ส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างสระว่ายนาในโรงเรียนสั งกัดองค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
(16) รายการ เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการพัฒ นาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุ ข
ของสถานีอนามัย ที่ถ่ายโอนให้ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เงินอุดหนุนสาหรับค่าครุภัณฑ์ ค่าก่อสร้าง
และปรับปรุงสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
(17) รายการ เงินอุดหนุนสาหรั บสนับสนุนการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (รถบรรทุกขยะ)
(18) รายการ เงินอุดหนุนสาหรับครุภัณฑ์ทางการศึกษา (ห้องเรียนอัจฉริยะส าหรับโรงเรียน
ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
1.2 โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนต้องมีความพร้อมที่จะดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
และไม่ซาซ้อนกับโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น
/1.3 โครงการ...

-21.3 โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนต้องเป็นโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
1.4 โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนต้องเป็นโครงการที่มีระยะเวลาดาเนินการไม่เกิน 1 ปีงบประมาณ
1.5 โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนที่มีวงเงินต่อหน่วยตังแต่สิบล้านบาทขึนไป องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะต้องนาเงินรายได้หรือเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย
ร้อยละสิบของวงเงินทังโครงการ
1.6 กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายการค่าสิ่งก่อสร้าง ต้องได้รับ
การรับรองจากผู้มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรม ตรวจสอบโครงการ ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และมาตรฐาน
ของทางราชการ
1.7 รายการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอรับการสนับสนุนตามข้อ 1.1 (2) (3) (4) และ (7) ต้องผ่าน
การพิจารณาของคณะอนุกรรมการทรัพยากรนาระดับจังหวัดก่อน เพื่อพิจารณาการบูรณาการการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนาในระดับจังหวัด
1.8 รายการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอรับการสนับสนุนตามข้อ 1.1 (10) และมีวงเงินตังแต่
500,000 บาทขึ นไป ต้ อ งผ่ า นการพิ จ ารณาของคณะท างานบริ ห ารจั ด การข้ อมู ล และการใช้ ประโยชน์
จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระดับจังหวัด
1.9 รายการที่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ขอรั บ การสนั บ สนุ น ตามข้ อ 1.1 (18) ให้ จั ด ท าค าขอ
เป็นเอกสาร โดยไม่ต้องบันทึกข้อมูลคาขอในระบบ SOLA
2. แนวทางการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย
2.1 ให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น (เทศบาลตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล) ที่มีความประสงค์
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดาเนินการ ดังนี
(1) บันทึกคาของบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ในระบบสารสนเทศเพื่อขอรับการสนับสนุน
งบประมาณเงิ น อุ ด หนุ น ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น (SOLA) หรื อ เว็ บ ไซต์ https://sola.dla.go.th
พร้ อ มกั บ พิ ม พ์ แ บบรายงานจากระบบดั ง กล่ า ว ระหว่ า งวั น ที่ 15 พฤศจิ ก ายน - 7 ธั น วาคม 2564
เฉพาะรายการตามข้อ 1.1 (1 - 17)
(2) จั ด ท าเอกสารแบบคาขอรั บ การสนั บสนุ นงบประมาณและแนบรายละเอี ยดที่ เกี่ ย วข้อง
ประกอบด้วย แบบรูปรายการ ประมาณการราคา (ปร.4, ปร.5) ผังบริเวณ เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
หรือหนังสือยินยอมหรืออนุญาตให้ใช้ที่ดิน ภาพถ่ายสถานที่ดาเนินการ และรายละเอียดอื่น ๆ ให้ครบถ้วน
สอดคล้องตามตามหลักเกณฑ์และแนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่กาหนดในแต่ละประเภทรายการ ทังนี ชื่อโครงการในแบบคาขอรับการ
สนับสนุนและรายละเอียดประกอบต้องเป็นชื่อเดียวกับแบบรายงานที่พิมพ์จากระบบ SOLA
2.2 ให้จังหวัดดาเนินการ ดังนี
(1) แต่ ง ตั งคณะกรรมการพิ จ ารณากลั่ น กรองและผู้ มี ค วามรู้ ค วามสามารถด้ า นวิ ศ วกรรม
(ผู้มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม) จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในพืนที่ตามความเหมาะสม เพื่อทาหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดคาขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประมาณการราคา แบบแปลน ผังบริเวณ ภาพถ่าย วงเงินงบประมาณ
ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานของทางราชการ โดยคานึงถึงประโยชน์สูงสุดของราชการเป็นสาคัญ
(2) บั น ทึกผลการพิจารณาคาขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการตามรายการที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้บันทึกในระบบสารสนเทศเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (SOLA) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2564
/(3) พิมพ์แบบรายงาน...

-3(3) พิมพ์แบบรายงานที่ได้ดาเนินการบันทึกผลการพิจารณาตามข้อ 2.2 (2)
(4) รวบรวมเอกสารคาขอรับการสนับสนุน ตามข้อ 2.1 (2) เฉพาะรายการที่ผ่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการกลั่นกรอง โดยจัดเรียงเอกสารแบบคาขอรับการสนับสนุน งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ พร้อมรายละเอียด
แนบประกอบขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น (1 ชุ ด ต่ อ 1 โครงการ) จ าแนกประเภทรายการ
ส่งถึงกรมส่งเสริ มการปกครองท้อ งถิ่น ภายในวัน ที่ 15 ธั น วาคม 2564 ทั้งนี้ จะถือวัน ที่กรมส่ง เสริ ม
การปกครองท้องถิ่นประทับตรารับเป็นสาคัญ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พฤศจิกายน 2564

