




 
หลักเกณฑและแนวทางการจัดสรรเงินอุดหนุนสําหรับโครงการที่มีความจาํเปนเรงดวนหรือ 

จําเปนตองดาํเนินการ 
 

------------------------------------------------- 
 
  คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ (กกถ.)  ในการประชุมคร้ังที่ 
๑/๒๕๕๑  เมื่อวันที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๑  รับทราบการกําหนดหลักเกณฑ  เงื่อนไขและแนวทางการจัดสรร
เงินอุดหนุนเพื่อดําเนินโครงการที่มีความจําเปนเรงดวน จํานวน  ๑,๐๐๐  ลานบาท ตามมติคณะอนุกรรมการ
เฉพาะกิจเพื่อพิจารณาเงนิอดุหนนุสําหรับโครงการที่มีความจาํเปนเรงดวนหรือจําเปนตองดําเนนิการ  ดังนี ้
  ๑.  หลกัเกณฑการจัดสรร 
        ๑.๑  จัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.)  ไดแก  องคการบริหารสวนจังหวัด 
เทศบาล  และองคการบริหารสวนตําบล  โดย อปท. แตละแหงสามารถเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน
งบประมาณได อปท. ละไมเกิน ๑ โครงการ 
        ๑.๒  เปนโครงการที่อยูในอํานาจและหนาที่ของ อปท. โดยมีเปาหมายที่จะใหบริการ
สาธารณะแกประชาชนโดยตรง  หรือเปนโครงการที่มีความจาํเปนเรงดวนเพื่อแกไขปญหาการกระจายอาํนาจ
ใหแก อปท. และหากไมรีบดําเนนิการจะสงผลเสียหายอยางรนุแรง 
        ๑.๓  ไมเปนโครงการที่อุดหนุนหรือดําเนินการในพื้นที่ของสวนราชการซึ่งหนวยงาน
ตนสังกัดสามารถตั้งงบประมาณเองได 
        ๑.๔  เปนโครงการซึง่มพีื้นที่โครงการอยูภายในจงัหวัดเดียวกนัโดย  อปท. อาจดําเนนิการ
รวมกันไดมากกวา  ๑  แหง  แตตองกําหนดให อปท. แหงใดแหงหนึง่เปนเจาภาพการดําเนินการทีช่ัดเจน 
        ๑.๕  เปนโครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จภายใน ๑ ปงบประมาณหรือผูกพนังบประมาณได
ไมเกิน  ๒  ปงบประมาณ 
        ๑.๖  เปนโครงการที่สอดคลองกับแผนพัฒนาทองถิน่  หรือมีความสอดคลองกบัยุทธศาสตร
การพัฒนาจังหวัด/กลุมจงัหวัด  และแผนพัฒนาชุมชนตลอดจนนโยบายและยทุธศาสตรของรัฐบาล (ถามี) 
  ๒.  เงื่อนไข  
        ๒.๑  โครงการทีเ่สนอการขอรบัการสนับสนนุงบประมาณตองดาํเนนิการในลักษณะงบลงทนุ  
เฉพาะรายการที่เปนสิง่กอสราง เทานัน้ 
        ๒.๒  อปท. ตองมีความพรอมที่จะสามารถดําเนินการโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ   
ไดทันท ี โดยตองมีการตรวจสอบ ยืนยันความพรอม   
 
 
 



             ๒ 

        ๒.๓  การประมาณราคากอสราง  และคาดาํเนินการตองเปนไปตามหลักเกณฑของ
ทางราชการ        
        ๒.๔  กรณีที่มีนโยบายเรงดวน  หรือมีความจําเปนตองดําเนินการนอกเหนือจากเงื่อนไข 
ที่กําหนด ใหเสนอ กกถ. พจิารณาใหความเหน็ชอบเปนรายกรณ ี
  ๓.  แนวทางการพจิารณาโครงการ 
        ๓.๑  แบงงบประมาณออกเปน ๒ สวน  ดังนี ้
     (๑)  สวนแรก  ไมนอยกวารอยละ  ๕๐  เปนโครงการที่จาํเปนตองดาํเนินการ    
โดยเปนไปตามความตองการของประชาชน  ชุมชนที่บรรจุในแผนพฒันาทองถิ่น  หรือตามทีก่ฎหมายกาํหนด 
     (๒)  สวนที่สอง  ไมเกินรอยละ  ๕๐  เปนโครงการจําเปนเรงดวนโดยเปนโครงการที่
จําเปนตองรีบดําเนินการ  เพื่อแกไขปญหา  หรือใหบริการสาธารณะแกประชาชนในความรับผิดชอบของ อปท. 
และหากไมรีบดําเนนิการจะสงผลเสียหายอยางรนุแรงหรือกวางขวาง  หรือเปนโครงการเพื่อแกไขปญหาภัยพิบัติ
ตาง ๆ เชน น้าํทวม ภัยแลง  ดินถลม ฯลฯ  โครงการเรงดวนตามมติ ครม.  ตลอดจนโครงการที่สนับสนุนการ
ดําเนนิการของ อปท. เพื่อความมัน่คงในจงัหวัดชายแดนภาคใต 
        ๓.๒  ตองระบุกลุมเปาหมายที่จะไดรับประโยชนอยางชัดเจน  โดยตองมีรายละเอียดใน   
เชิงปริมาณและพืน้ที่ของกลุมเปาหมาย  รวมถงึตองระบกุลุมผูมีสวนไดเสียที่ไดรับผลกระทบทัง้เชงิบวกและเชงิลบ
จากโครงการอยางชัดเจน 
        ๓.๓  ตองแสดงใหเห็นความชัดเจนของวัตถุประสงค  เปาหมาย ผลผลิต  ผลลัพธ  
ประโยชนของประชาชนในพื้นที่ และผูรับประโยชนจริง  ซึ่งสามารถแสดงใหเห็นวางบประมาณที่จัดสรรให
กอใหเกิดการแกไขปญหาของทองถิน่ไดจริง 
        ๓.๔  ตองระบุผูมีสวนเกี่ยวของ  ไดแก  ภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคทองถิ่นและภาคประชาชน  
ตลอดจนแนวทางการมีสวนรวมการจัดทําโครงการของแตละฝายที่ชัดเจน 
        ๓.๕  ตองแสดงใหเหน็ศกัยภาพของพืน้ที่โครงการ  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  ขอดีขอเสีย  และ
ขอจํากัดของแตละพื้นที่  รวมไปถึงความพรอมของพืน้ที่โครงการ 
        ๓.๖  ตองมีความพรอมในการดําเนินโครงการ  โดยแสดงใหเห็นถึงความเปนไปไดของ
โครงการ  ตลอดจนความพรอมและการเตรียมการดานตาง ๆ  ไดแก  ดานการวางแผน (ขอมูล/เอกสาร/องค
ความรู/พืน้ที่ดําเนนิโครงการ/การบรหิารจัดการ/การบูรณาการ) ดานขัน้ตอนและวิธกีารดําเนนิงาน  ดานบุคลากร
และงบประมาณ 
        ๓.๗  ตองมีความพรอมในการดําเนินงานไดจริงภายในปปจจุบัน  หรือผูกพันงบประมาณได
ไมเกิน  ๒  ปงบประมาณ  หากดําเนนิการไดทันทีจะกอใหเกิดประโยชนอยางรวดเร็ว 
        ๓.๘  การพิจารณาจัดลาํดับความสาํคัญในการจัดสรรงบประมาณ  จะอยูบนพื้นฐานของ
ประโยชนทีท่องถิน่จะไดรับและความคุมคาของงบประมาณ 



       ๓ 
 
        ๓.๙  ควรหลีกเลี่ยงโครงการ  ดังนี ้
     (๑)  เปนโครงการที่เอกชนดําเนินการได  เอกชนมีความสามารถในการบริหารจัดการ
ที่มีประสทิธิภาพ  และมีความประสงคที่จะดําเนนิการ 
     (๒)  เปนโครงการที่เอกชนดําเนินการอยูแลว  และควรสงเสริมใหดําเนินการตอไป  
เชน  รานจําหนายของที่ระลกึ  เปนตน 
     (๓)  เปนโครงการที่เกิดขึ้นแลวจะมีรายจายประจําตอเนื่องอันอาจเปนภาระของ
ทองถิน่ในอนาคต 
     (๔)  เปนโครงการที่จัดสรรใหทองถิน่แหงใดแลว  อาจจะตองจัดสรรใหทองถิน่อื่น ๆ   
ในปตอไปโดยไมจําเปน 
 
 

----------------------------------------------- 
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รายละเอียดโครงการ 
 

1. ขอมูลท่ัวไป 
    1.1 ช่ือโครงการ........................................................................................................................................................ 
          ………………………………………………………………………………………………………………… 
    1.2 หนวยงานรับผิดชอบ.......................................................................................................................................... 
          ………………………………………………………………………………………………………………… 
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           และงบแสดงผลการดาํเนินงานจายจากเงินรายรับ) 
           .......................................................................................................................................................................... 
           .......................................................................................................................................................................... 
           .......................................................................................................................................................................... 
           ……………………………………………………………………………………………………………….. 
           ……………………………………………………………………………………………………………….. 
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                    จากขอบังคับเกีย่วกับกฎหมาย/ระเบยีบ/การเปลี่ยนแปลงตามนโยบาย 
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            .......................................................................................................................................................................... 
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 2.4 ขนาดพื้นที่โครงการ ............................................................................................................................................. 
 2.5 เปาหมายโครงการ (ทําเพื่อใหไดอะไร) ............................................................................................................... 
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       (2) จํานวนผูไดรับประโยชนโดยตรง ................................................................................................................... 
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       (3) กลุมผูมีสวนไดสวนเสีย (ตรวจสอบผูมีสวนไดสวนเสีย)  
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                     ภาคเอกชน  ระบุ ..................................................................................................................................... 
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           .......................................................................................................................................................................... 
           .......................................................................................................................................................................... 
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          ............................................................................................................................................................................ 
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3. ความสอดคลองกับนโยบายและแผนพฒันา 
     3.1         แผนพัฒนาทองถ่ิน ขอ............................. เรื่อง.......................................................................................... 
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     3.4         นโยบายรัฐบาลที่แถลงไวตอรัฐสภา ขอ...................................................................................................... 
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4 . ความสอดคลองกับการพฒันาตามภารกิจ 
     4.1         ดานโครงสรางพื้นฐาน 
     4.2         ดานงานสงเสริมคุณภาพชวีิต 
     4.3         ดานการจัดระเบยีบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
     4.4         ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว 
     4.5         ดานการบริหารจดัการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม 
     4.6         ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมปิญญาทองถ่ิน 
5. ลักษณะโครงการ (เลือกขอ 5.1 หรือขอ  5.2  เพียงขอเดียวเทานั้น)      
     5.1          จําเปนตองดําเนนิการ* 
    5.2          จําเปนเรงดวน** 
                หากไมรีบดําเนินการจะเกดิความเสียหาย 
                             เพื่อแกปญหาภยัพิบัต ิ
                เปนโครงการเรงดวนตามมติคณะรัฐมนตร ี
                             สนับสนุนความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต 
6. แนวทางการมีสวนรวมของประชาชน (การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน การจัดทําและเสนอโครงการ ฯลฯ) 
     .................................................................................................................................................................................. 
     ................................................................................................................................................................................. 
     ................................................................................................................................................................................ 
     ................................................................................................................................................................................. 
     ................................................................................................................................................................................. 
     ................................................................................................................................................................................. 
     ................................................................................................................................................................................. 
     ................................................................................................................................................................................. 
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 7. ผลกระทบตอโครงการหรือกิจกรรมอื่นๆ ท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนนิการไปแลว..................................... 
     ................................................................................................................................................................................. 
     ................................................................................................................................................................................. 
     ................................................................................................................................................................................. 
     ................................................................................................................................................................................. 
     .................................................................................................................................................................................. 
     .................................................................................................................................................................................. 
8. ความพรอมในการดําเนนิโครงการ  
     8.1. การศึกษาความเปนไปได  ความเหมาะสมและความคุมคาของโครงการเบื้องตน 
                    ดําเนินการเรยีบรอยแลว เมื่อ...................................................................................(พรอมเอกสารกํากับ) 
               อ   ไมตองทําการศึกษาความเปนไปไดโครงการเบื้องตน 
               อ   ยังไมมี 
   8.2  ความพรอมของแบบรายการ/แผนการปฏิบัติงาน/แผนงบประมาณ 
                    มีและสมบูรณ (พรอมเอกสารกํากับ) 
               อ   มีแตยังไมสมบรูณ 
               อ   ไมมี 
    8.3  ความพรอมของพื้นที่ดําเนินการ 
                    มีพื้นที่หรือไดรับอนุญาตตามกฎหมายแลว (พรอมเอกสารกํากับ) 
               อ   มีพื้นที่แลวแตตองเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมายกอน 
               อ   ตองจัดหาใหม    
    8.4  การตรวจสอบกฎหมายที่เกีย่วของ 
                    ตรวจสอบกฎหมายที่เกีย่วของแลว โครงการมีความพรอมสามารถดําเนินการไดทันที 
               อ   ตรวจสอบกฎหมายที่เกีย่วของแลวบางสวน จําเปนตองตรวจสอบเพิ่มเตมิ 
               อ   ยังไมทําการตรวจสอบกฎหมายที่เกีย่วของ 
             ระบุกฎหมายหลักที่เกี่ยวของ............................................................................................................................. 
              ..........................................................................................................................................................................
              .......................................................................................................................................................................... 
              .......................................................................................................................................................................... 
     8.5  มีการดาํเนินการตามกฎหมายทีเ่กีย่วของแลว โดยเฉพาะกฎหมายดานสิ่งแวดลอม กฎหมายดานการผังเมือง  
            ดานสาธารณสุข ฯลฯ (พรอมเอกสารกํากับ)....................................................................................................... 
              .......................................................................................................................................................................... 
              ........................................................................................................................................................................... 
              .......................................................................................................................................................................... 
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     8.6  กิจกรรมหรืองานที่ดําเนินการ (โปรดระบุรายละเอียด และหากรวมมือกับหนวยงานอื่นใหระบุวาดําเนินการ 
            ในกิจกรรมใด) 
              .......................................................................................................................................................................... 
              ..........................................................................................................................................................................
             ........................................................................................................................................................................... 
             .......................................................................................................................................................................... 
             ........................................................................................................................................................................... 
      8.7  ศักยภาพและขอจํากดัของพื้นที่ที่จะดําเนินโครงการ (โอกาสการพัฒนาศักยภาพและขอจํากัดของการพฒันา) 
              .......................................................................................................................................................................... 
              ..........................................................................................................................................................................   

.......................................................................................................................................................................... 
              ..........................................................................................................................................................................   
      8.8  วิธีการดําเนินโครงการ 
                    ดําเนินการเอง (หากมีการดําเนินการโครงการลักษณะดังกลาวมาแลว โปรดระบุช่ือโครงการ และ 
                     วงเงิน)....................................................................................................................................................... 

       ดําเนินการโดยวิธีจางเหมา (หากมกีารดําเนินการโครงการลักษณะดังกลาวมาแลว โปรดระบุช่ือ 
        โครงการ และวงเงิน)................................................................................................................................ 

               อ   ดําเนินการรวมกับภาครัฐ/เอกชน (โปรดระบุและใหสงขอตกลงหรือหลักฐานความรวมมือ)...................  
                     ................................................................................................................................................................... 
                     ...................................................................................................................................................................
                     ................................................................................................................................................................... 
9.  ความสามารถในการบริหารโครงการตอไป............................................................................................................... 
     .................................................................................................................................................................................. 
     .................................................................................................................................................................................. 
     .................................................................................................................................................................................. 
     .................................................................................................................................................................................. 
10. อุปสรรคตาง ๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการและแนวทางการแกไข...................................................... 
      .................................................................................................................................................................................. 
      ................................................................................................................................................................................. 
      ................................................................................................................................................................................. 
      ................................................................................................................................................................................. 
      ................................................................................................................................................................................ 
      ................................................................................................................................................................................   
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หมายเหตุ   
  *  โครงการที่จําเปนตองดําเนินการ หมายถึง โครงการที่มีความจําเปนตามความตองการของประชาชน 
ชุมชน ที่บรรจุไวในแผนพฒันาทองถ่ิน หรือตามที่กฎหมายกําหนด 

* *  โครงการจําเปนเรงดวน หมายถึง โครงการที่จําเปนตองรีบดําเนินการ เพื่อแกไขปญหา หรือใหบริการ
สาธารณะแกประชาชนในความรับผิดชอบของ อปท. และหากไมรีบดําเนินการ จะสงผลเสียหายอยางรุนแรงหรือ
กวางขวาง หรือเปนโครงการเพื่อแกไขปญหาภัยพิบัติตาง ๆ เชน น้ําทวม ภยัแลง ดนิถลม ฯลฯ โครงการเรงดวนตาม
มติครม.   ตลอดจนโครงการที่สนับสนุนการดําเนินการของ อปท. เพื่อความมั่นคงในจังหวดัชายแดนภาคใต 
 อนึ่ง แบบฟอรม อฉก.กกถ.001 ปรับปรุงมาจาก คูมือมาตรฐานการจัดการงบประมาณ (การวางแผนและ
บริหารโครงการ) สําหรับสวนราชการ ที่ไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2550 (ตามหนังสือสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่ นร 0506/4680   ลงวันที่ 29  มีนาคม 2550)   หรือศึกษาไดจาก  www.bb.go.th 
 



แบบฟอรม อฉก กกถ.002

แผนพัฒนา
ทองถิ่น

แผนพัฒนา
จังหวัด

แผนพัฒนา
กลุมจังหวัด

นโยบาย
รัฐบาล

ไม
สอดคลอง ใช ไมใช พรอม ไมพรอม

รวมทั้งสิ้น
1
2

-

*  จัดสงพรอม Diskette จํานวน 1 ชุด

สรุปโครงการที่มีความจําเปนเรงดวนหรือจําเปนตองดําเนินการ จังหวัด..............................................

คําชี้แจง**
ความจําเปนเรงดวนความสอดคลองนโยบายและแผนพัฒนา

จํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งจังหวัด.............................................แหง
จํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จัดสงโครงการ..................................แหง

ชื่อ อปท.ที่ ชื่อโครงการ
วงเงินงบประมาณ 

(บาท)

** รายการใดไมสอดคลองกับนโยบายฯ / ไมใชความจําเปนเรงดวน / ไมมีความพรอม   โปรดชี้แจง

ความพรอมของโครงการ



กิจกรรม หมายเหตุ
1. ประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจฯ เพื่อพิจารณาหลักเกณฑและ
    แนวทางการจัดสรร

2. เสนอคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
    สวนทองถิ่น เห็นชอบ

3. คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
    สวนทองถิ่นประกาศหลักเกณฑการจัดสรร

4. กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นแจงหลักเกณฑและเงื่อนไขการจัดทํา สํานักงานคณะกรรมการการกระจาย
    คําขอใหจังหวัดและอปท.ดําเนินการ อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

แจงหลักเกณฑและแบบฟอรมให
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

5. อปท.จัดทําขอเสนอโครงการสงจังหวัด

6. จังหวัดสรุปโครงการ และสงคําขอใหกรมสงเสริมการปกครอง

   ทองถิ่นพรอมสําเนาใหคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจฯ 1 ชุด

7. อนุกรรมการฯ / คณะทํางานฯ พิจารณารายละเอียด

8. รายงานผลการจัดสรรให กกถ. ทราบ

9. กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
    ตามผลการจัดสรร

10. สํานักงบประมาณอนุมัติงบประมาณ

กรกฎาคม

แผนการปฏิบัติงานการพิจารณาและจัดสรรเงินอุดหนุน
โครงการที่มีความจําเปนเรงดวนหรือจําเปนตองดําเนินการ

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายนกุมภาพันธ มีนาคม


