






ให้ อปท. 
ตามแนวทางที่ก าหนดให้แล้วเสร็จ 

ชื่อโครงการควรมีความกระชับ 
โดยให้แสดงรายละเอียดของงานพอสังเขป

ให้ อปท. ไปก าหนดไว้ในเอกสารค าของบประมาณ

ให้ สถ. 

ให้ อปท. แบบค าขอที่ผู้บริหารลงนามแล้ว พร้อมรายละเอียดประกอบ

แล้วบันทึกผลการพิจารณาในระบบ 

ให้แล้วเสร็จ 

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถ่ิน 
กลุ่มงานส่งเสริมการกระจายอ านาจและการจัดท างบประมาณเงินอุดหนุน

*** ศึกษาวิธีการบันทึกข้อมูลได้จาก 







อปท. - จังหวัด

วัน เดือน ปี หน่วยงาน กิจกรรม หมายเหตุ
กระบวนการจัดท างบประมาณ

 28 ต.ค. 65 สถ. ก ำหนดแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำย และกำรจัดท ำค ำขอ
รับกำรสนับสนุนงบประมำณเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2567

10 พ.ย. - 9 ธ.ค. 65 อปท. บันทึกค ำขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2567 ตำมแนวทำงท่ีก ำหนด 
ในระบบสำรสนเทศเพ่ือขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (SOLA)

อปท. ได้แก่ อบต.

13 ธ.ค. - 28 ธ.ค. 65 จังหวัด* พิจำรณำกล่ันกรองค ำขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน โดยบันทึกข้อมูลท่ีกล่ันกรองในระบบ SOLA

จังหวัด พิมพ์แบบรำยงำนท่ีได้บันทึกผลกำรพิจำรณำค ำขอรับกำรสนับสนุน
งบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในระบบ SOLA

จังหวัด จัดส่งรำยละเอียดค ำขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ
พร้อมเอกสำรประกอบค ำขอขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ให้กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน

สถ. จัดท ำกรอบร่ำงค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปังบประมำณ พ.ศ. 2567 
(Pre-Ceiling) รำยงำนกระทรวงมหำดไทย

4  - 12 ม.ค. 66 สถ. พิจำรณำกล่ันกรองค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุนท่ีจัดสรรให้แก่ อปท. เพ่ือตรวจสอบ
ควำมถูกต้องเหมำะสม จัดล ำดับควำมส ำคัญค ำขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณ
เงินอุดหนุนเฉพำะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

13 - 27 ม.ค. 66 สถ. จัดท ำค ำขอต้ังงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2567
เพ่ือรำยงำน มท. รวบรวมเสนอ รมว.มท. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ
และบันทึกค ำขอต้ังงบประมำณในระบบ e-Budgeting 
ของส ำนักงบประมำณ

*ก ำหนดกำรของจังหวัดอำจเปล่ียนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน

 พฤศจิกายน  2565

ปฏิทินการจัดท าค าขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
งบเงินอุดหนุนท่ีจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (องค์การบริหารส่วนต าบล)

 28 ธ.ค. 65 



หลักเกณฑ์และแนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนต าบล)  

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

1. หลักเกณฑ์การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย 
 1.1 ประเภทรายการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ได้แก่ 
  (1) รายการ เงินอุดหนุนส าหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น 
  (2) รายการ เงินอุดหนุนการก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน 
  (3) รายการ เงินอุดหนุนการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้า 
  (4) รายการ เงินอุดหนุนก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน  าให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  (5) รายการ เงินอุดหนุนส าหรับปรับปรุงซ่อมแซมสถานีขนส่งผู้โดยสารที่ได้รับการถ่ายโอน 
จากกรมการขนส่งทางบก   
  (6) รายการ เงินอุดหนุนส าหรับก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าว (เสียงตามสาย/ไร้สาย)
  (7) รายการ เงินอุดหนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการน  าระบบธนาคารน  าใต้ดิน
  (8) รายการ เงินอุดหนุนก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา 
  (9) รายการ เงินอุดหนุนส าหรับด าเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว   
  (10) รายการ เงินอุดหนุนค่าครุภัณฑ์ติดตั งกล้องวงจรปิด (CCTV)   
  (11) รายการ เงินอุดหนุนส าหรับพัฒนายกระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบเป็นศูนย์เรียนรู้
การบริหารจัดการน  าอย่างเป็นระบบ   
  (12) รายการ เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  (13) รายการ เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น  
(สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา)   
  (14) รายการ เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ 
  (15) รายการ เงินอุดหนุนส าหรับก่อสร้างสระว่ายน  าในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  (16) รายการ เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุข 
ของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เงินอุดหนุนส าหรับค่าครุภัณฑ์ ค่าก่อสร้าง 
และปรับปรุงสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
  (17) รายการ เงินอุดหนุนค่าครุภัณฑ์การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
  (18) รายการ เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างสระว่ายน  าในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  (19) รายการ เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษา (ห้องเรียนอัจฉริยะส าหรับ
โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
 1.2 โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนต้องมีความพร้อมที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
และไม่ซ  าซ้อนกบัโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอ่ืน 
 1.3 โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนต้องเป็นโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 1.4 โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนต้องเป็นโครงการที่มีระยะเวลาด าเนินการไม่เกิน 1 ปีงบประมาณ 
 1.5 โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนที่มีวงเงินต่อหน่วยตั งแต่สิบล้านบาทขึ นไป องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะต้องน าเงินรายได้หรือเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย
ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของวงเงินทั งโครงการ 

/1.6 กรณีท่ี... 



- ๒ - 

 1.6 กรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบลขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายการค่าสิ่งก่อสร้าง ต้องได้รับ
การรับรองจากผู้มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรม ตรวจสอบโครงการ ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และมาตรฐาน
ของทางราชการ 
 1.7 โครงการที่ขอรับการสนับสนุนตามข้อ 1.1 (2) (3) (4) และ (7) ต้องเป็นโครงการที่ปรากฏอยู่ใน
แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน  าประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ระบบ Thai Water Plan) 
 1.8 โครงการที่ขอรับการสนับสนุนตามข้อ 1.1 (10) และมีงบประมาณตั งแต่ 500,000 บาทขึ นไป  
ต้องผ่านการพิจารณาของคณะท างานบริหารจัดการข้อมูลและการใช้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 
ระดับจังหวัด 

2. แนวทางการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย 
 2.1 ให้องค์การบริหารส่วนต าบลที่มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด าเนินการ ดังนี   
  (1) บันทึกค าของบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจในระบบสารสนเทศเพ่ือขอรับการสนับสนุน
งบประมาณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SOLA) หรือเว็บไซต์ https://sola.dla.go.th  
พร้อมกับพิมพ์แบบรายงานจากระบบดังกล่าว ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2565 
  (2) จัดท าเอกสารแบบค าขอรับการสนับสนุนงบประมาณและแนบรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง 
ประกอบด้วย แบบรูปรายการ ประมาณการราคา (ปร.4 , ปร.5) ผังบริเวณ เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน 
หรือหนังสือยินยอมหรืออนุญาตให้ใช้ที่ดิน ภาพถ่ายสถานที่ด าเนินการ และรายละเอียดอ่ืน ๆ ให้ครบถ้วน
สอดคล้องตามตามหลักเกณฑ์และแนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่ก าหนดในแต่ละประเภทรายการ ทั งนี  ชื่อโครงการในแบบค าขอรับการ
สนับสนุนและรายละเอียดประกอบต้องเป็นชื่อเดียวกับแบบรายงานที่พิมพ์จากระบบ SOLA 

 2.2 ให้จังหวัดด าเนินการ ดังนี  
  (1) แต่งตั งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและผู้มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรม  
จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื นที่ตามความเหมาะสม เพ่ือท าหน้าที่
ตรวจสอบรายละเอียดค าขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ประมาณการราคา แบบแปลน ผังบริเวณ ภาพถ่าย วงเงินงบประมาณ ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และมาตรฐาน
ของทางราชการ โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นส าคัญ 
  (2) บันทึกผลการพิจารณาค าขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการตามรายการที่ องค์การ
บริหารส่วนต าบลได้บันทึกในระบบ SOLA ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2565 
  (3) พิมพ์แบบรายงานที่ได้ด าเนินการบันทึกผลการพิจารณาตามข้อ 2.2 (2)    
  (4) รวบรวมเอกสารค าขอรับการสนับสนุนตามข้อ 2.1 (2) เฉพาะรายการที่ผ่านการพิจารณา 
จากคณะกรรมการกลั่นกรอง โดยจัดเรียงเอกสารแบบค าขอรับการสนับสนุนงบเงินอุดหนุนที่จัดสรร 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนต าบล) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ พร้อมรายละเอียดแนบ
ประกอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (1 ชุดต่อ 1 โครงการ) จ าแนกประเภทรายการ ส่งถึงกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2565 ทั้งนี้ จะถือวันที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประทับตรารับเป็นส าคัญ 
 
 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
พฤศจิกายน  2565 



- ๓ - 

หลักเกณฑ์และแนวทาง/แบบค าขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
 
 

 
http://shorturl.asia/gbMun 

 
 
 

http://shorturl.asia/gbMun


คู่มือการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 

เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SOLA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

    (https://shorturl.asia/0cIiQ ) 

 


