
แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล) 
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

*************** 
1. กรณีการใช้งบประมาณที่หมดความจ าเป็นต้องใช้จ่าย (ส่งคืนทั้งรายการและขอใช้) 
 1.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถเสนอขอใช้งบประมาณได้ จะต้องเป็นเทศบาล และองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ โดยส่งคืนงบประมาณส าหรับรายการที่หมดความจ าเป็น เช่น รายการซ  าซ้อน  
ไม่มีความพร้อมด้านสถานที่ เป็นต้น 
 1.2 รายการที่เสนอใหม่จะต้องอยู่ภายใต้รายการงบประมาณเดิมที่ส่งคืน เช่น ส่งคืนรายการถนนให้เสนอขอรับ
การสนับสนุนรายการถนน, ส่งคืนรายการพัฒนาแหล่งน  าให้เสนอขอรับการสนับสนุนรายการพัฒนาแหล่งน  า เป็นต้น 
 1.3 รายการที่เสนอขอรับการสนับสนุนจะต้องมีวงเงินไม่เกินกว่าที่ส่งคืน 

2. กรณีการใช้งบประมาณที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง 
 2.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถเสนอขอใช้งบประมาณได้ จะต้องเป็นเทศบาล และองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ซึ่งด าเนินการจัดซื อจัดจ้างและลงนามในสัญญาจ้างภายในวันที่  
31 พฤษภาคม 2563 แล้วมีงบประมาณเหลือจากการด าเนินการดังกล่าว 
 2.2 การเสนอขอใช้งบประมาณที่เหลือจ่ายจะต้องเป็นรายการงบประมาณที่อยู่ภายใต้รายการเดิมที่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ โดยเป็นการขยายผลโครงการเดิมหรือโครงการใหม่ เช่น รายการที่เหลือจ่ายจากรายการถนน  
ให้เสนอขอใช้จ่ายรายการถนน, รายการที่เหลือจ่ายจากรายการพัฒนาแหล่งน  าให้เสนอขอใช้จ่ายรายการพัฒนาแหล่งน  า 
เป็นต้น 
 2.3 รายการที่เสนอขอใช้งบประมาณที่เหลือจ่ายจะต้องไม่เกินวงเงินที่เหลือจากการจัดซื  อจัดจ้างที ่ระบุ 
ผลการจัดซื อจัดจ้างในระบบ e-GP 

3. กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อน าไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ให้กับประชาชน เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณหรือได้รับการจัดสรรงบประมาณแต่ไม่เพียงพอ 
 3.1 เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบลที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ หรือได้รับ  
การจัดสรรไม่เพียงพอ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สามารถเสนอขอรับการสนับสนุนเพ่ือน าไปแก้ไขปัญหา 
ความเดือดร้อนให้กับประชาชนตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน 
 3.2 รายการที่ขอรับการสนับสนุนจะต้องเป็นรายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจภายใต้รายการงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และเป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

หมายเหตุ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความประสงค์ขอใช้งบประมาณตามกรณีดังกล่าว ให้ด าเนินการ 
 1) จัดท าแบบสรุปการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 2) จัดท าแบบสรุปข้อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(เพ่ิมเติม)  
 3) จัดท ารายละเอียดโครงการ แบบรูปรายการ ประมาณการราคา (ปร.4 , ปร.5) ผังบริเวณ ภาพถ่ายสี เอกสาร 
หนังสือยินยอม/อนุญาตให้ใช้สถานที่ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยรายละเอียดโครงการให้จัดท าตามแนวทางการขอรับ 
การสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และให้จังหวัดรวบรวมส่งกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่นพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

 ทั งนี  รายการที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณทั ง 3 กรณี จะต้องมิใช่รายการที่เสนอขอรับการสนับสนุน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  มีนาคม 2563 



แบบฟอร์ม 1 (กรณีท่ี 1)

หน่วย : บาท

รหัสงบประมาณ รายการงบประมาณ งบประมาณ รายการงบประมาณ งบประมาณ เหตุผลความจ าเป็น

รวม -             -             

หน่วยงานได้ตรวจสอบและรับรองข้อมูลแล้วว่า การด าเนินการข้างต้นเป็นไปด้วยความถูกต้อง ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

ลงช่ือ ผู้รายงาน ลงช่ือ ผู้รับรองข้อมูล
(.........................................................)
ต าแหน่ง.............................................

หมายเหตุ : กรณี อปท. ผู้รายงาน คือ ปลัด อปท. / ผู้รับรอง คือ ผู้บริหาร อปท.
กรณี จังหวัด ผู้รายงาน คือ ผู้อ านวยการกลุ่มงานท่ีท้องถ่ินจังหวัดมอบหมาย / ผู้รับรองข้อมูล คือ ท้องถ่ินจังหงัด

https://bit.ly/3cxjOp0

ดาวน์โหลดรหัสและรายการงบประมาณ

แบบสรุปการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
กรณีได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้วหมดความจ าเป็นต้องใช้จ่าย (เช่น ได้รับซ  าซ้อน ใช้งบประมาณจากแหล่งอ่ืนด าเนินการแล้ว หรือไม่มีความพร้อมด้านสถานท่ี)

ล าดับ

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

รายการเดิมท่ีหมดความจ าเป็น (ส่งคืน) รายการท่ีเสนอใหม่
อปท.อ าเภอจังหวัด

ประเภท
รายการ

หนา้ที ่1 จาก 1

https://bit.ly/3cxjOp0


หน่วย : บาท

รหัสงบประมาณ รายการงบประมาณ
งบประมาณ

จัดสรร
(1)

ลงนามสัญญา
ในระบบ e-GP

 (2)

เหลือจ่าย
(3) = (1) - (2)

รายการงบประมาณ
งบประมาณ

(4)

-               -                        
-               -                        
-               -                        
-               -                        
-               -                        

รวม -              -               -              -              -                      

หน่วยงานได้ตรวจสอบและรับรองข้อมูลแล้วว่า การด าเนินการข้างต้นเป็นไปด้วยความถูกต้อง ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

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

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

หมายเหตุ : กรณี อปท. ผู้รายงาน คือ ปลัด อปท. / ผู้รับรอง คือ ผู้บริหาร อปท.
กรณี จังหวัด ผู้รายงาน คือ ผู้อ านวยการกลุ่มงานท่ีท้องถ่ินจังหวัดมอบหมาย / ผู้รับรองข้อมูล คือ ท้องถ่ินจังหงัด

แบบฟอร์ม 2 (กรณีท่ี 2)

ประเภท
รายการ

ดาวน์โหลดรหัสและรายการงบประมาณ

https://bit.ly/3cxjOp0

ล าดับ

แบบสรุปการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
กรณีการขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายจากการจัดซ้ือจัดจ้าง

จังหวัด อ าเภอ อปท.

รายการเดิมท่ีได้รับการจัดสรรและมีงบประมาณเหลือจ่าย รายการท่ีเสนอขอใช้งบประมาณเหลือจ่าย
งบประมาณ

คงเหลือ
ขอส่งคืน

(5) = (1 - 2 - 4)

หนา้ที ่1 จาก 1

https://bit.ly/3cxjOp0


หน่วย : บาท

เสนอขอรับ
(1)

สมทบ *
(2)

รวม
(3) = (1) + (2)

-                 
-                 
-                 
-                 
-                 

รวม -             -              -               

หน่วยงานได้ตรวจสอบและรับรองข้อมูลแล้วว่า การด าเนินการข้างต้นเป็นไปด้วยความถูกต้อง ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

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

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

แบบฟอร์ม 3 (กรณีท่ี 3)

แบบ
แปลน

เงินสะสม
(ณ 15 มีนาคม 63)

(บาท)

รายได้จัดเก็บเอง
(ปีงบประมาณ 62)

(บาท)

ปร.4/
ปร.5

ล าดับ

แบบสรุปการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพ่ือน าไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน

อ าเภอ อปท. รายการงบประมาณ
งบประมาณ (บาท)

รายงานข้อมูลท่ัวไป/ความพร้อม

แผน
พัฒนา
ท้องถ่ิน

สถานท่ี
พร้อม

จังหวัด
ประเภท
รายการ

(.......................................................................)

หนา้ที ่1 จาก 1







แบบสรุปข้อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม)  

(1 ชุด : 1 รายการ) 
 

กรณีที่ ................. *(ระบุตัวเลข) 
อปท. ........................................ อ าเภอ ........................................ จังหวัด .................................... 

หัวข้อ ค าอธิบาย 

1. ชื่อโครงการ - ระบุชื่อโครงการให้ชัดเจน เช่น โครงการก่อสร้าง/หรือซ่อมแซม/ 
หรือปรับปรุง/หรือจัดหาครุภัณฑ ์

2. ความส าคัญของโครงการ หลักการ 
และเหตุผล 

- นโยบาย/ปัญหาความเดือดร้อน/อ านาจหน้าที่ /หรือภารกิจ 
ถ่ าย โอน  เป็ นการด าเนิ น  การขยายผลจากโครงการเดิ ม 
หรือโครงการใหม่ 

3. ลักษณะโครงการ - ให้ระบุรายละเอียดกิจกรรมของโครงการ (ขนาดความกว้าง, ยาว, 
หนา, ปริมาณ/ปริมาตร, ฯลฯ )  

4. งบประมาณ - งบประมาณที่ขอใช้จ่าย ..................................... บาท ** 
กรณีท่ีวงเงินที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณท่ีทีวงเงินตั้งแต่  
10,000,000 บาท (สิบล้านบาท) ขึ้นไป อปท. จะต้องเตรียมวงเงิน
สมทบ จ านวนร้อยละ 10 (10%) ของวงเงินงบประมาณท้ังโครงการ 
ตามมติ ครม. 

5. ข้อมูลรายได้/ประชากรผู้รับประโยชน์ - รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน ................ บาท (ปีงบประมาณ 2562) 
- เงินสะสมที่ใช้ได้ ............. บาท ( ณ วันที่ 15 มีนาคม 2563) 
- จ านวนผู้รับประโยชน์ ............. ครัวเรือน .................. คน 

 
หมายเหต ุ* กรณีที ่ 1. การใช้งบประมาณที่หมดความจ าเป็นต้องใช้จ่าย 

                   2. การใช้งบประมาณที่เหลือจ่ายจากการจัดซ้ือจัดจ้าง  
                   3. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อน าไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน 

 ** วงเงินงบประมาณ ให้ระบุเป็นหลักร้อยบาทถ้วน เช่น 1,250,800 บาท, 9,850,500 บาท (หลักสิบและหลักหน่วยต้องเป็นเลข 0)  
 
 

ลงชื่อ ...................................................................... ผู้เสนอ 
                                                 (.....................................................) 

นายก................................. 



ค ำช้ีแจง
1. อปท. จัดท ำข้อมูลตำมควำมประสงค์ลงในแบบฟอร์มท่ีก ำหนด (แบบฟอร์ม 1-3) พร้อมแนบรำยละเอียดประกอบ
    ส ำหรับ ทต. และ อบต. ส่งให้อ ำเภอรวบรวมส่งจังหวัด ส ำหรับ ทม. และ ทน. ส่งให้จังหวัด เพ่ือให้จังหวัดรวบรวมส่ง สถ.
2. ให้จังหวัดรวบรวมข้อมูลแบบฟอร์ม 1-3 ตำมข้อ 1 (ภำพรวมของจังหวัด) จัดส่งให้ สถ. 
    ทำง e-mail : dla08108bg@gmail.com ในรูปแบบไฟล์ Excel และ ไฟล์ Pdf ท่ีลงนำมรับรอง
    (ไฟล์ Pdf ให้ประทับตรำจังหวัดและลงนำมก ำกับในเอกสำรทุกแผ่น)
3. ให้จังหวัดรวบรวมข้อเสนอของ อปท. ตำมข้อ 2 ในรูปแบบเอกสำร จัดส่งให้ สถ. โดยจัดเรียงเป็นชุดจ ำแนกกรณี ดังน้ี
    3.1 กรณีท่ี 1 ประกอบด้วย แบบสรุปกำรใช้จ่ำยงบประมำณฯ และ แบบสรุปข้อเสนอขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณ
         เงินอุดหนุนเฉพำะกิจประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (เพ่ิมเติม) พร้อมรำยละเอียดโครงกำร (1 ชุด ต่อ 1 โครงกำร)
    3.2 กรณีท่ี 2 ประกอบด้วย แบบสรุปกำรใช้จ่ำยงบประมำณฯ และ แบบสรุปข้อเสนอขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณ
         เงินอุดหนุนเฉพำะกิจประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (เพ่ิมเติม) ส ำเนำผลกำรลงนำมในสัญญำจัดซ้ือจัดจ้ำง
         จำกระบบ e-GP พร้อมรำยละเอียดโครงกำร (1 ชุด ต่อ 1 โครงกำร)
    3.3 กรณีท่ี 3 ประกอบด้วย แบบสรุปกำรใช้จ่ำยงบประมำณฯ และ แบบสรุปข้อเสนอขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณ
         เงินอุดหนุนเฉพำะกิจประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (เพ่ิมเติม) พร้อมแนบรำยละเอียดโครงกำร 
         (1 ชุด ต่อ 1 โครงกำร) โดยจัดเรียงจ ำแนกประเภทรำยกำร ได้แก่ ถนน, ประปำหมู่บ้ำน, สถำนีสูบน้ ำ, 
         แหล่งกักเก็บน้ ำ, ธนำคำรน้ ำใต้ดิน, ลำนกีฬำ, แหล่งท่องเท่ียว, อำคำรเรียน, อำคำร ศพด., สนำมเด็กเล่นสร้ำงปัญญำ,
         สถำนีอนำมัย, ครุภัณฑ์รถขยะ
    ** กรณีท่ี 1 และ กรณีท่ี 2 จังหวัดต้องรวบรวมส่ง สถ. ภำยในวันท่ี 15 มิถุนำยน 2563 (ผวจ. ลงนำม 15 มิ.ย. 63)

กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน   มีนำคม 2563


