




หลักเกณฑ์และแนวทางการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

เพื่อน าไปใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน (เงินเหลือจ่าย) 

1. หลักเกณฑ์การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย 
 1.1 ประเภทรายการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเสนอขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ ได้แก่ 
  (1) รายการ เงินอุดหนุนส าหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น 
  (2) รายการ เงินอุดหนุนส าหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน  าอุปโภคบริโภคแก่
ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน) 
  (3) รายการ เงินอุดหนุนส าหรับค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้า 
  (4) รายการ เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน  า
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  (5) รายการ เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาการบริหาร
จัดการน  าระบบธนาคารน  าใต้ดิน 
  (6) รายการ ค่าก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา 
  (7 )  รายการ เงิน อุดหนุนส าหรับสนับสนุนงบประมาณเ พ่ือด า เนินการ พัฒนา 
แหล่งท่องเที่ยว 
  (8) รายการ เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ 
  (9) รายการ เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  (10) รายการ ชุดอุปกรณ์ส าหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV 
  (11) รายการ เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนงบประมาณโครงการการส่งเสริมการเรียนรู้  
เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา) 
  (12) รายการ เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (รถบรรทุกขยะ) 
 1.2 โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนต้องไม่ซ  าซ้อนกับโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 1.3 โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนต้องเป็นโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 1.4 โครงการที่ เสนอขอรับการสนับสนุนต้องเป็นโครงการที่มีระยะเวลาด า เนินการ 
ไม่เกิน 1 ปีงบประมาณ 
 1.5 โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนที่มีวงเงินต่อหน่วยตั งแต่สิบล้านบาทขึ นไป องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องน าเงินรายได้หรือเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาสมทบกับงบประมาณ
รายจ่ายร้อยละสิบของวงเงินทั งโครงการ 
 1.6 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีความพร้อม โดยสามารถด าเนินการตามกระบวนการ
จัดซื อจัดจ้างได้ทันทีที่ได้รับการอนุมัติจัดสรรงบประมาณ และลงนามในสัญญาก่อหนี ผูกพันให้แล้วเสร็จภายใน
วันที่ 30 กันยายน 2564 และต้องเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 
 1.7 กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายการค่าสิ่งก่อสร้าง 
จะต้องได้รับการรับรองจากผู้มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรม ตรวจสอบโครงการ ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์
และมาตรฐานของทางราชการ 
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2. แนวทางการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย 
 2.1 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล) ที่มีความ
ประสงค์ขอรับการสนับสนุนงบประมาณด าเนินการ ดังนี   
  (1) จัดท าแบบสรุปขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เพ่ือน าไปใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน  
(เงินเหลือจ่าย)โดยจัดล าดับความส าคัญให้โครงการที่มีความส าคัญสูงสุดไว้ในล าดับแรก  
  (2) จัดท าแบบค าขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เพ่ือน าไปใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน พร้อมกับ
แนบรายละเอียดโครงการ ประกอบด้วย แบบรูปรายการ ประมาณการราคา (ปร.4 , ปร.5) ผังบริเวณ เอกสาร
แสดงกรรมสิทธิ์ ในที่ดินหรือหนังสือยินยอมหรืออนุญาตให้ใช้สถานที่  ภาพถ่ายสถานที่ด าเนินการ  
และรายละเอียดอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในแต่ละประเภทรายการ ส่งให้จังหวัด
รวบรวม 

 2.2 ให้จังหวัดด าเนินการ ดังนี  
  (1) รวบรวมเอกสารข้อเสนอตามข้อ 2.1 (1) โดยจัดท าแบบสรุปขอรับการสนับสนุน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เ พ่ือน าไปใช้จ่ าย 
ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน (เงินเหลือจ่าย) เป็นภาพรวมของจังหวัด ในรูปแบบเอกสาร
และไฟล์ (Excel) จัดเรียงรายการตามล าดับอ าเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งให้กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ dss.balance@gmail.com 
  (2) รวบรวมเอกสารข้อเสนอตามข้อ 2.1 (2) จัดเรียงเอกสารแบบค าขอรับการสนับสนุน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เพ่ือน าไปใช้จ่ายในการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน พร้อมรายละเอียดแนบประกอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(1 ชุดต่อ 1 โครงการ) โดยจ าแนกประเภทรายการ ส่งถึงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายในวันที่  
30 มิถุนายน 2564 ทั้งนี้ จะถือวันที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประทับตรารับเป็นส าคัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น 
กลุ่มงานส่งเสริมการกระจายอ านาจและการจัดท างบประมาณเงินอุดหนุน 



หน่วย : บาท

เสนอขอรับ
(1)

สมทบ *
(2)

รวม
(3) = (1) + (2)

-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 

รวม -             -              -               

หน่วยงานได้ตรวจสอบและรับรองข้อมูลแล้วว่า การด าเนินการข้างต้นเป็นไปด้วยความถูกต้อง เป็นไปตามหลักเกณ์และแนวทางท่ีก าหนด

ลงช่ือ ผู้รายงาน ลงช่ือ ผู้รับรองข้อมูล
(.......................................................................)

ต าแหน่ง ..............................................................

หมายเหตุ : * สมทบ = กรณีรายการงบประมาณท่ีเสนอมีวงเงินต้ังแต่ 10 ล้านบาทข้ึนไป อปท. จะต้องต้ังงบประมาณสมทบร้อยละ 10 ของวงเงินท้ังหมด
กรณี อปท. ผู้รายงาน คือ ปลัด อปท. / ผู้รับรอง คือ ผู้บริหาร อปท.
กรณี จังหวัด ผู้รายงาน คือ ผู้อ านวยการกลุ่มงานท่ีท้องถ่ินจังหวัดมอบหมาย / ผู้รับรองข้อมูล คือ ท้องถ่ินจังหงัด

แบบสรุปขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เพ่ือน าไปใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน (เงินเหลือจ่าย)
งบเงินอุดหนุนท่ีจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (เทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล)

ล าดับ
ประเภท
รายการ 

(ระบุ 1-12)
จังหวัด อ าเภอ อปท. รายการงบประมาณ

 งบประมาณ 
(หลักสิบและหลักหน่วยเป็นเลข 0)

(.......................................................................)
ต าแหน่ง ..............................................................

รายงานข้อมูลท่ัวไป/ความพร้อม
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เงินสะสม
(ณ 30 เม.ย. 64)

รายได้จัดเก็บเอง
ปีงบประมาณ 63

(30 ก.ย. 63)

หนา้ที ่1 จาก 2



ค าช้ีแจง
1. อปท. (ทต. และ อบต.) จัดท าข้อมูลตามความประสงค์ลงในแบบฟอร์มสรุปฯ พร้อมแนบรายละเอียดประกอบ 
    ส่งให้อ าเภอรวบรวมส่งจังหวัด เพ่ือให้จังหวัดรวบรวมส่ง สถ. ตามก าหนด
2. ตารางแบบสรุปฯ ให้ อปท. จัดล าดับความส าคัญของโครงการท่ีเสนอ โดยจัดโครงการท่ีมีความส าคัญเร่งด่วนท่ีสุด
    ไว้ในล าดับแรก
3. ให้จังหวัดรวบรวมข้อมูลแบบฟอร์มตามข้อ 1 (ภาพรวมของจังหวัด) โดยจัดเรียงอ าเภอ อปท. และรายการของ อปท. 
    จัดส่งให้ สถ. ทาง e-mail : dss.balance@gmail.com ในรูปแบบไฟล์ Excel และ ไฟล์ Pdf ท่ีลงนามรับรอง
    (ไฟล์ Pdf ให้ประทับตราจังหวัดและลงนามก ากับในเอกสารทุกแผ่น)
3. ให้จังหวัดรวบรวมข้อเสนอของ อปท. ตามข้อ 3 ในรูปแบบเอกสาร จัดส่งให้ สถ. โดยจัดเรียงเป็นชุดจ าแนกกรณี ดังน้ี
    3.3 กรณีท่ี 3 ประกอบด้วย แบบสรุปการใช้จ่ายงบประมาณฯ และ แบบค าขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย
         ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เพ่ือน าไปใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
         ให้กับประชาชน พร้อมแนบรายละเอียดโครงการ (1 ชุด ต่อ 1 โครงการ) โดยจัดเรียงจ าแนกประเภทรายการ 
         ได้แก่ ถนน, ประปาหมู่บ้าน, สถานีสูบน้ า, แหล่งกักเก็บน้ า, ธนาคารน้ าใต้ดิน, ลานกีฬา, แหล่งท่องเท่ียว, 
         อาคารเรียน, อาคาร ศพด., สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา, ครุภัณฑ์รถขยะ

ระบุหมายเลขในช่องประเภทรายการ
1. รายการ เงินอุดหนุนส าหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถ่ิน
2. รายการ เงินอุดหนุนส าหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน 

(ก่อสร้างและปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน)
3. รายการ เงินอุดหนุนส าหรับค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า
4. รายการ เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ าให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
5. รายการ เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการน้ าระบบธนาคารน้ าใต้ดิน
6. รายการ ค่าก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา
7. รายการ เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนงบประมาณเพ่ือด าเนินการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว
8. รายการ เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ
9. รายการ เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
10. รายการ ชุดอุปกรณ์ส าหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV
11. รายการ เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนงบประมาณโครงการการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถ่ินไทยผ่านการเล่น

(สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา)
12. รายการ เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (รถบรรทุกขยะ)

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน   พฤษภาคม 2564


