
 
 

หลักเกณฑ์และแนวทางการขอรับสนับสนุนงบประมาณ 
เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน แหล่งกักเก็บน้ำ หรือสิ่งสาธารณประโยชน์อื่น ๆ 

ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย  
หรือเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่  

***************** 

1. หลักเกณฑ์การขอรับสนับสนุนงบประมาณ 

1.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นที ่ เสนอขอรับสนับสนุนงบประมาณต้องเป็นองค์กรปกครอง                     
ส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในพื้นที่ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ  หรือมีความ
จำเป็นเร่งด่วนที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่  ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 - 
ปัจจุบัน 

1.2 ถนน แหล่งกักเก็บน้ำ หรือสิ่งสาธารณประโยชน์อื่น ๆ ที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ต้องเป็นถนน แหล่งกักเก็บน้ำ และสิ ่งสาธารณประโยชน์อื ่น ๆ ได้รับการถ่ายโอนภารกิจหรือที่อยู่ในความ
รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.3 โครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณต้องเป็นโครงการที่สามารถดำเนินการได้ทันที 
1.4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขอรับสนับสนุนงบประมาณต้องมีเอกสารประกอบครบถ้วนถูกต้อง ดังนี้ 

1.4.1 สำเนาประกาศเขตพ้ืนที่ประสบสาธารณภัยหรือประกาศเขตให้ความช่วยเหลือฯ 
1.4.2 ภาพถ่ายสถานที่ปัจจุบันที่เสนอขอรับสนับสนุนงบประมาณ 
1.4.3 บันทึกการตรวจสอบรายละเอียดด้านเทคนิคและประมาณการราคาโครงการ โดยผู ้มีความรู้

ความสามารถด้านวิศวกรรม (ผู้มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม) ตามที่จังหวัดแต่งตั้งเป็นผู้ลงนาม
ตรวจสอบโครงการ 

1.4.4 รายละเอียดคำขอโครงการตามแบบฟอร์มที่กำหนด 
1.4.5 ประมาณการราคาโครงการ ปร.4 ปร.5 พร้อมบัญชีแสดงปริมาณวัสดุ ปริมาณแรงงาน และราคา            

ต่อหน่วยของวัสดุและแรงงาน (B.O.Q) กรณีที่มีการจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบโครงการ จะต้องเป็นราคาตามราคามาตรฐาน
ของทางราชการ และหากเป็นรายการที ่ไม่มีราคามาตรฐานของทางราชการกำหนดไว้ให้มีใบเสนอราคาจากสถาน
ประกอบการอย่างน้อย 3 แห่ง  

1.4.6 รายละเอียดแสดงราคาต้นทุนต่อหน่วยที่มาของประมาณการราคา 
1.4.7 แบบแปลนโครงการ โดยมีรายละเอียดประกอบแบบแปลนครบถ้วนสามารถตรวจสอบได้  
1.4.8 รูปภาพตัดขวางงานก่อสร้าง/ ปรับปรุงซ่อมแซม  
1.4.9 ผังบริเวณสถานที่ดำเนินโครงการ 
1.4.10 เอกสารหลักฐานความพร้อมด้านสถานที่อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่กรณี ดังนี้             

(1) กรณีถนน แหล่งกักเก็บน้ำ หรือสิ่งสาธารณประโยชน์อ่ืน ๆ ที่ได้รับถ่ายโอนต้องมีสำเนาบันทึก           
การส่งมอบสายทางให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  

(2) กรณีถนนที่บันทึกการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นต้องมีเอกสารหลักฐานการลงทะเบียน            
ทางหลวงท้องถิ่น 

/(3) กรณีถนน... 
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 (3) กรณีถนน แหล่งกักเก็บน้ำ หรือสิ่งสาธารณประโยชน์อื ่น ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ           

ส่วนราชการอื่นหรือบุคคลอื่นที่อยู่ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีหนังสือแสดงเอกสารสิทธิ์ หรือหนังสือ             
ที่ได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ดำเนินการโครงการ 

2. แนวทางการขอรับสนับสนุนงบประมาณ 

2.1 ระดับจังหวัด 

2.1.1 แจ้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองค์การบริหาร                
ส่วนตำบล ที่มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนงบประมาณทราบ 

2.1.2 ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสารโครงการตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เสนอขอรับสนับสนุนงบประมาณ 

2.1.3 จัดทำสรุปงบหน้าในภาพรวมของจังหวัดโดยจัดพิมพ์รายละเอียดโครงการ และข้อมูลอื ่น ๆ                
ให้ครบถ้วนถูกต้อง ตามแบบฟอร์มที่กำหนด 

2.1.4 จัดส่งเอกสาร พร้อมบันทึกข้อมูลในแผ่น CD หรือ DVD ประกอบด้วย 
 (1) สรุปงบหน้าภาพรวมของจังหวัดตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุน

งบประมาณ 
 (2) จัดเรียงเอกสารโครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับสนับสนุนงบประมาณ ดังนี้ 

(2.1) สำเนาประกาศเขตพ้ืนที่ประสบสาธารณภัยหรือประกาศเขตให้ความช่วยเหลือฯ 
(2.2) ภาพถ่ายสถานที่ปัจจุบันที่เสนอขอรับสนับสนุนงบประมาณ 
(2.3) บันทึกการตรวจสอบรายละเอียดด้านเทคนิคและประมาณการราคาโครงการ โดยผู้มี

ความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรม (ผู้มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม) ตามท่ีจังหวัดแต่งตั้งเป็นผู้ลงนาม
ตรวจสอบโครงการ 

(2.4) รายละเอียดคำขอโครงการตามแบบฟอร์มที่กำหนด 
(2.5) ประมาณการราคาโครงการ ปร.4 ปร.5 พร้อมบัญชีแสดงปริมาณวัสดุ ปริมาณแรงงาน 

และราคาต่อหน่วยของวัสดุและแรงงาน (B.O.Q) กรณีที่มีการจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบโครงการ จะต้องเป็นราคา         
ตามราคามาตรฐานของทางราชการ และหากเป็นรายการที่ไม่มีราคามาตรฐานของทางราชการกำหนดไว้ให้มี            
ใบเสนอราคาจากสถานประกอบการอย่างน้อย 3 แห่ง  

(2.6) รายละเอียดแสดงราคาต้นทุนต่อหน่วยที่มาของประมาณการราคา 
(2.7) แบบแปลนโครงการ โดยมีรายละเอียดประกอบแบบแปลนครบถ้วนสามารถตรวจสอบได้  
(2.8) รูปภาพตัดขวางงานก่อสร้าง/ ปรับปรุงซ่อมแซม  
(2.9) ผังบริเวณสถานที่ดำเนินโครงการ 
(2.10) เอกสารหลักฐานความพร้อมด้านสถานที่อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่กรณี ดังนี้ 

(2.10.1) กรณีถนน แหล่งกักเก็บน้ำ หรือสิ ่งสาธารณประโยชน์อื ่น ๆ ที่ได้รับ           
ถ่ายโอนต้องมีสำเนาบันทึกการส่งมอบสายทางให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติกำหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  

(2.10.2) กรณีถนนที่บันทึกการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นต้องมีเอกสารหลักฐาน
การลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น 

/(2.10.3) กรณีถนน... 
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 (2.10.3) กรณีถนน แหล่งกักเก็บน้ำ หรือสิ่งสาธารณประโยชน์อื่น ๆ ที่อยู่ในความ

รับผิดชอบของส่วนราชการอ่ืนหรือบุคคลอ่ืนที่อยู่ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีหนังสือแสดงเอกสาร
สิทธิ์ หรือหนังสือที่ได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้ใช้พื้นที่ดำเนินการโครงการ 

2.1.5 รวบรวมเอกสารโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เสนอขอรับสนับสนุนงบประมาณ                
โดยเร ียงลำดับความสำคัญของโครงการ ส่งถึงกรมส่งเสริมการปกครองส่วน ท้องถิ ่นภายในวันอังคารที่                        
15 พฤศจิกายน 2565  โดยให้จัดส่ง ดังนี้ 

(1) จัดส่งเอกสารตัวจริง 2 ชุด 

(2) จัดส่งเอกสารสรุปงบหน้าตามข้อ 2.1.3 เป็นไฟล์ Excel จำนวน 1 ไฟล์ ทางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ : sps-dry@hotmail.com ระบุหัวข้อ งบสาธารณภัยจังหวัด............ 

(3) จัดส่งเอกสารตามข้อ 2.1.4 และสแกนเอกสารโครงการ ตามข้อ (2) ( (2.1) – (2.10) ) 
เป็นไฟล์ PDF (1 โครงการต่อ 1 ไฟล์) บันทึกลงในแผ่นบันทึกข้อมูล (CD หรือ DVD) 

 

2.2 ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.2.1 จัดทำคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กำหนด 
2.2.2 รวบรวมเอกสารโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เสนอของบประมาณส่งให้สำนักงาน

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ภายในระยะเวลาที่กำหนด ประกอบด้วย 
(1) สรุปงบหน้าภาพรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้จัดเรียงความสำคัญจำเป็นเร่งด่วน  
(2) จัดเรียงเอกสารโครงการตามความสำคัญที่ได้จัดเรียงไว้ ดังนี้ 

(2.1) สำเนาประกาศเขตพ้ืนที่ประสบสาธารณภัยหรือประกาศเขตให้ความช่วยเหลือฯ 
(2.2) ภาพถ่ายสถานที่ปัจจุบันที่เสนอขอรับสนับสนุนงบประมาณ 
(2.3) บันทึกการตรวจสอบรายละเอียดด้านเทคนิคและประมาณการราคาโครงการ โดยผู้มี

ความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรม (ผู้มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม) ตามท่ีจังหวัดแต่งตั้งเป็นผู้ลงนาม
ตรวจสอบโครงการ 

(2.4) รายละเอียดคำขอโครงการตามแบบฟอร์มที่กำหนด 
(2.5) ประมาณการราคาโครงการ ปร.4 ปร.5 พร้อมบัญชีแสดงปริมาณวัสดุ ปริมาณ

แรงงาน และราคาต่อหน่วยของวัสดุและแรงงาน (B.O.Q) กรณีที่มีการจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบโครงการ จะต้องเป็น
ราคาตามราคามาตรฐานของทางราชการ และหากเป็นรายการที่ไม่มีราคามาตรฐานของทางราชการกำหนดไว้           
ให้มีใบเสนอราคาจากสถานประกอบการอย่างน้อย 3 แห่ง  

(2.6) รายละเอียดแสดงราคาต้นทุนต่อหน่วยที่มาของประมาณการราคา 
(2.7) แบบแปลนโครงการ โดยมีรายละเอียดประกอบแบบแปลนครบถ้วนสามารถตรวจสอบได้  
(2.8) รูปภาพตัดขวางงานก่อสร้าง/ ปรับปรุงซ่อมแซม  
(2.9) ผังบริเวณสถานที่ดำเนินโครงการ 
(2.10) เอกสารหลักฐานความพร้อมด้านสถานที่อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่กรณี ดังนี้ 

(2.10.1) กรณีถนน แหล่งกักเก็บน้ำ หรือสิ่งสาธารณประโยชน์อื่น ๆ ที่ได้รับถ่าย
โอนต้องมีสำเนาบันทึกการส่งมอบสายทางให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติกำหนดแผน         
และข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  

/(2.10.2) กรณีถนน... 
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(2.10.2) กรณีถนนที ่บันทึกการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ ่นต้องมีเอกสาร

หลักฐานการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น 
(2.10.3) กรณีถนน แหล่งกักเก็บน้ำ หรือสิ่งสาธารณประโยชน์อื ่น ๆ ที่อยู่ใน           

ความรับผิดชอบของส่วนราชการอื่นหรือบุคคลอื่นที่อยู่ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นต้องมีหนังสือ             
แสดงเอกสารสิทธิ์ หรือหนังสือที่ได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้ใช้พื้นที่ดำเนินการโครงการ 

2.2.3 รวบรวมเอกสารโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เสนอขอรับสนับสนุนงบประมาณ                  
ตามข้อ 2.2.2 ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด โดยให้จัดส่ง ดังนี้ 

  (1) จัดส่งเอกสารตัวจริงทั้งหมด จำนวน 3 ชุด (สถจ. 1 ชุด/ สถ. 2 ชุด)                                                                      
  (2) จัดส่งเอกสารตามข้อ (1) เป็นไฟล์ Excel จำนวน 1 ไฟล์ ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่นจังหวัด 
  (3) และสแกนเอกสารโครงการ ตามข้อ  (2) ((2.1) – (2.10)) เป็นไฟล์ PDF (1 โครงการ ต่อ 1 ไฟล์) 

 
*********************************** 


