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คู่มือปฎิบัติงานสำหรับผู้ใช้งาน (USER MANUAL) 
วิธีการค้นหารายชื่อ sso admin ของ อปท. 

1. เปิดใช้งานโปรแกรมเว็บเบราเซอร์ (google chrome, Firefox, อ่ืนๆ) เข้าผ่าน URL: https://sso.dla.go.th  
2. กรณีที่ผู้ต้องการใช้งานระบบ SOLA ต้องการ Login เข้าสู่ระบบ แต่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ อาจจะมี

สาเหตุมาจากไม่มี User / Password หรือ Password ไม่ถูกต้อง และต้องการจะทราบว่า SSO Admin 
ของหน่วยงานของท่านเป็นใคร  ให้คลิกที่ข้อความ “ตรวจสอบรายชื่อ SSO Admin” เพื่อค้นหารายชื่อ 
SSO Admin และให้ท่านติดต่อ SSO Admin ในการจัดการ User / Password เพื ่อให้ท่านสามารถ 
เข้าสู่ระบบได ้

 
 

2.1 คลิกเลือกประเภทสังกัดเป็น “อปท.” 
2.2 คลิกเลือก “จังหวัด”  
2.3 คลิกเลือก “อำเภอ”  
2.4 คลิกเลือก “อปท.”   
2.5 คลิกปุ่ม “ค้นหา” จากนั้น ระบบจะแสดงรายชื่อของ SSO Admin ของ อปท. ที่ท่านเลือกตามรูป

ด้านล่าง 

 

https://sso.dla.go.th/
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3. กรณีที่ SSO Admin ของหน่วยงาน อปท. ย้ายไปที่อื่น ท่านสามารถแจ้ง สถจ., ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สถ. 
(เบอร์ติดต่อ 022419000 ต่อ 1107-1109 หรือ ติดตาม Facebook ของระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (INFO)  โดยสามารถสอบถามเข้ามาผ่าน Messenger ได)้  เพ่ือให้ตั้งค่า Password ใหม่  
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การสร้างผู้ใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณฯ (SOLA)  
(กรณียังไม่มีรหัสผูใ้ช้งานในระบบ SOLA) 
ขั้นตอนการสร้างผู้ใช้งาน 

1. ผู้บันทึกข้อมูลระบบ SOLA ติดต่อ SSO Admin ของหน่วยงาน อปท. 
2. SSO Admin Login ด้วย User 8 หลัก (รหัสของหน่วยงานที่ได้จากการค้นหาข้อูมูลตามข้อ 2)  

เพ่ือเพ่ิม/กำหนดสิทธิ์ ให้ผู้ใช้งานระบบ SOLA สามารถเข้าไปบันทึกข้อมูลได้  

 
 

3. คลิกท่ีเมนูจัดการผู้ใช้งาน >> ผู้ใช้งาน 
4. คลิกปุ่ม “เพ่ิมข้อมูล” 
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5. ระบุข้อมูลผู้ใช้งาน  
5.1  รห ัสผ ู ้ ใช้  -  ให ้ ระบ ุ  “หมายเลขบ ัตรประจำต ัวประชาชน 13 หล ัก” แล ้วกดปุ่ ม 

“ดึงข้อมูลจากระบบ LHR” 
*** ในส่วนปุ่ม “อ่านบัตรประชาชน” ยังไม่เปิดให้สามารถใช้งานได้เนื่องจากต้องใช้งาน
ร่วมกับเครื่องอ่านบัตร (Smartcard Reader) 

5.2    ชื่อผู้ใช้งาน - ให้ระบุ คำนำหน้า ชื่อ-สกุล  
5.3    ตำแหน่ง และ สังกัด 

- กรณีที่รหัสผู้ใช้งานเป็นการดึงข้อมูลจากระบบ หากมีรายชื่อในระบบ LHR ระบบจะดึง
มาแสดงผลให้โดยอัตโนมัติ  

- แต่หากไม่มีรายชื ่อมาแสดงผล หรือไม่พบข้อมูล แสดงว่าหมายเลขบัตรประจำตัว
ประชาชนที่จะเพ่ิมนั้น อาจจะไม่มีรายชื่อในระบบ LHR หรืออาจจะไม่ใช่ข้าราชการของ 
อปท.  

5.4   กำหนดรหัสผ่าน และ ยืนยันรหัสผ่าน 
6. กำหนดกลุ่มผู้ใช้งาน โดยคลิกเลือกกลุ่มผู้ใช้งานเป็น “SOLA_B_DLA  ผู้ใช้งานของบประมาณผ่านกรม

(สำหรับ อบต., ทต.)” 
7. คลิกปุ่ม “บันทึกข้อมูล” เพ่ือบันทึกข้อมูลลงสู่ระบบ 
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การกำหนดสิทธ ิ ์การเข ้าใช้ งานระบบสารสนเทศเพ ื ่อขอร ับการสน ับสน ุนงบประมาณฯ (SOLA)  
(สำหรับผู้ใช้งานระบบ SSO ระดับ ADMIN) 

1. Login ด้วย User ของผู้ใช้งาน SSO ADMIN ของ อปท. (รหัสของหน่วยงาน 8 หลัก) 

 
 

2. คลิกท่ีเมนูจัดการผู้ใช้งาน >> ผู้ใช้งาน 
3. ค้นหาชื่อผู้ใช้งานจาก รหัสผู้ใช้งาน, ชื่อผู้ใช้งาน  
4. คลิกท่ีปุ่ม “แก้ไข” ตรงชื่อผู้ใช้งานที่ต้องการกำหนดสิทธิ์การใช้งาน 
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5. กำหนดกลุ่มผู้ใช้งาน โดยคลิกเลือกกลุ่มผู้ใช้งานเป็น “SOLA_B_DLA  ผู้ใช้งานของบประมาณผ่านกรม
(สำหรับ อบต., ทต.)” 

6. คลิกปุ่ม “บันทึกข้อมูล” เพ่ือบันทึกข้อมูลลงสู่ระบบ 
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ช่องทางการเข้าใช้งานระบบ SOLA 
1. เข้าสู่ระบบที่ URL : https://sola.dla.go.th  เพ่ือเข้าสู่หน้าจอ การเข้าสู่ระบบ 

 
 

2. กรอกชื่อผู้ใช้งาน และ รหัสการเข้าใช้งาน เพ่ือทำการเข้าสู่ระบบ  

 

การใช้งานปุ่มฟังก์ชันหลักต่าง ๆ 
ปุ่มฟังก์ชันหลักต่าง ๆ ที่ปรากฏทั้งในส่วนรายการหลัก รายการย่อยของระบบ และแถบรายการต่าง ๆ             

ที่ปรากฏในระบบสารสนเทศ ดังตารางด้านล่างนี้ 

ชื่อปุ่ม ความหมายและการใช้งาน 

 กดปุ่มเพ่ือให้ระบบจะแสดงผลรายละเอียดข้อมูลนั้น 

 กดปุ่มเพ่ือให้ระบบแก้ไขรายละเอียดข้อมูลนั้น 

 กดปุ่มเพ่ือให้ระบบลบรายละเอียดข้อมูลนั้น 
 

https://sola.dla.go.th/
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การบันทึกข้อมูลพื้นฐานรายได้และเงินสะสม 
เมื่อท่านเข้าใช้งานระบบครั้งแรกจะต้องกรอกข้อมูลรายได้และเงินสะสมก่อน (ซึ่งเป็นการกรอกข้อมูลครั้ง

เดียว แล้วระบบจะแสดงข้อมูลให้ในทุกแบบคำขอให้โดยอัตโนมัติ) โดยมีขั้นตอนการเพ่ิมข้อมูลดังนี้  
1. คลิกท่ีเมนู ข้อมูลพื้นฐาน > รายได้และเงินสะสม(อปท. รับผ่าน สถ.)  
2. เลือกปีงบประมาณ 2567 
3. จากนั้นคลิกปุ่ม “เพ่ิมข้อมูล” เพ่ือเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายได้และเงินสะสม 

 

4. กรอกข้อมูลรายได้และเงินสะสม  
5. จากนั้นคลิกปุ่ม “บันทึก” เพ่ือบันทึกข้อมูล 

 
 

2 

1 

3 

4 

5 
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6. หลังจากกดปุ่ม  “บันทึก” ข้อมูลแล้ว  ระบบจะกลับไปยังหน้า “ค้นหาข้อมูล”  เพื่อแสดงข้อมูลที่บันทึก
ไปก่อนหน้านี้  ดังรูป 

7. หากบันทึกข้อมูลแล้ว และต้องการแก้ไขข้อมูล ให้เลือกที่ปุ่ม “แก้ไข” เท่านั้น  
*หากกดปุ่มเพ่ิมข้อมูลซ้ำ ระบบจะแสดงข้อมูลว่า “ข้อมูลซ้ำซ้อน” และไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ 

 
8. เมื่อบันทึกข้อมูลพื้นฐานรายได้และเงินสะสมแล้ว ในหน้าจอแบบคำขอ(ทุกแบบคำขอ) ก็จะแสดงรายได้และ

เงินสะสมให้ตามรูปด้านล่าง  

 

6 

7 

8 
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การบันทึกข้อมูลแบบคำของบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
1. คลิกท่ีเมนูแบบคำขอ  
2. เลือกรายการแบบคำขอที่ต้องการ 
3. คลิกปุ่ม “เพ่ิมข้อมูล” เพ่ือเข้าสู่หน้าจอเพ่ิมข้อมูลเงินอุดหนุนฯ 

 
 

4. เมื่อคลิกปุ่ม “เพิ่มข้อมูล” แล้วจะปรากฏหน้าจอดังรูป ซึ่งข้อมูลรายได้และเงินสะสมจะแสดงข้อมูล
เดียวกันทุกแบบคำขอ  

5. ส่วนของการเพิ่มข้อมูลของเงินอุดหนุน (ซึ่งรายละเอียดจะแตกต่างกันไปตามแต่ละแบบคำขอ) ให้ท่าน
กรอกข้อมูลในช่องที่บังคับกรอก 

6. เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้คลิกปุ่ม “บันทึกข้อมูล”  
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9. หลังจากกดปุ่ม  “บันทึกข้อมูล” แล้ว  ระบบจะกลับไปยังหน้าค้นหาข้อมูล  เพ่ือแสดงข้อมูลที่บันทึกไปก่อน
หน้านี้ โดยเมื่อบันทึกข้อมูลแล้ว สถานะการยืนยันข้อมูลจะแสดงเป็น “ส่งข้อมูลให้จังหวัด”  ซึ่งสถานะของ
การยืนยันข้อมูลจะมี 2 สถานะ คือ 

“ส่งข้อมูลให้จังหวัด” > ท่านจะยังสามารถแก้ไข หรือ ลบ ข้อมูลได้อยู่  
“จังหวัดยืนยัน” > เมื่อจังหวัดตรวจสอบและยืนยันข้อมูลแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้อีก ถ้า
ต้องการแก้ไขข้อมูลจะต้องแจ้งให้ทางจังหวัดทำการยกเลิกการยืนยันข้อมูล 

 
  



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับผู้ใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(Subsidy of Local Administration : SOLA) 

 
       หน้า 6 

หน้าจอการบันทึกแบบคำของบประมาณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
แบบคำของบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จะมีทั้งหมด 20 รายการ ดังนี้ 
1. เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น 
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(Subsidy of Local Administration : SOLA) 
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การออกรายงานคำของบประมาณปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน 
1. คลิกท่ีเมนู แบบรายงาน > รายงานคำของบประมาณปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น 

2. เลือกเงื่อนไขที่ต้องการออกรายงาน จากนั้นคลิกปุ่ม  เพ่ือออกรายงาน 
 

 
 
 

 
  



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับผู้ใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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2. แบบคำขอเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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การออกรายงานคำของบประมาณการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

1. คลิกท่ีเมนู แบบรายงาน > รายงานคำของบประมาณแหล่งกักเก็บน้ำ 

2. เลือกเงื่อนไขทีต่้องการออกรายงาน จากนั้นคลิกปุ่ม  เพ่ือออกรายงาน 
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3. เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุง
เพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน) 
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การออกรายงานคำของบประมาณประปา 
1. คลิกท่ีเมนู แบบรายงาน > รายงานคำของบประมาณประปา 

2. เลือกเงื่อนไขที่ต้องการออกรายงาน จากนั้นคลิกปุ่ม  เพ่ือออกรายงาน 
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4. แบบคำขอเงินอุดหนุนสำหรับค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 
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การออกรายงาน 
1. คลิกท่ีเมนู แบบรายงาน > รายงานคำของบประมาณสถานีสูบน้ำ 

2. เลือกเงื่อนไขที่ต้องการออกรายงาน จากนั้นคลิกปุ่ม  เพ่ือออกรายงาน 
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5. เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าว (เสียงตามสาย/ไร้สาย) ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (หอกระจายข่าว) 
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การออกรายงานคำของบประมาณหอกระจายข่าว 
1. คลิกท่ีเมนู แบบรายงาน > รายงานคำของบประมาณหอกระจายข่าว 

2. เลือกเงื่อนไขที่ต้องการออกรายงาน จากนั้นคลิกปุ่ม  เพ่ือออกรายงาน 
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6. เงินอุดหนุนสำหรับปรับปรุงซ่อมแซมสถานีขนส่งผู้โดยสารที่ได้รับการถ่ายโอนจากกรมการขนส่งทางบก 
(สถานีขนส่งถ่ายโอน) 
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การออกรายงานคำของบประมาณสถานีขนส่งถ่ายโอน 
1. คลิกท่ีเมนู แบบรายงาน > รายงานคำของบประมาณสถานีขนส่งถ่ายโอน 

2. เลือกเงื่อนไขที่ต้องการออกรายงาน จากนั้นคลิกปุ่ม  เพ่ือออกรายงาน 
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7. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงบประมาณโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน (บูรณาการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม ด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) 
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การออกรายงานคำของบประมาณ CCTV 
1. คลิกท่ีเมนู แบบรายงาน > รายงานคำของบประมาณ CCTV 

2. เลือกเงื่อนไขที่ต้องการออกรายงาน จากนั้นคลิกปุ่ม  เพ่ือออกรายงาน 
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(Subsidy of Local Administration : SOLA) 
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8. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการน้ำระบบธนาคารน้ำใต้ดิน 

 
 
  



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับผู้ใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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การออกรายงานคำของบประมาณปรับปรุง/ซ่อมแซมธนาคารน้ำใต้ดิน 
1. คลิกท่ีเมนู แบบรายงาน > รายงานคำของบประมาณปรับปรุง/ซ่อมแซมธนาคารน้ำใต้ดิน 

2. เลือกเงื่อนไขที่ต้องการออกรายงาน จากนั้นคลิกปุ่ม  เพ่ือออกรายงาน 
 

 
 
 

 
 
  



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับผู้ใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(Subsidy of Local Administration : SOLA) 
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9. ค่าก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา 

 
 
 
 



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับผู้ใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(Subsidy of Local Administration : SOLA) 
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การออกรายงานคำของบประมาณลานกีฬา 
1. คลิกท่ีเมนู แบบรายงาน > รายงานคำของบประมาณลานกีฬา 

2. เลือกเงื่อนไขที่ต้องการออกรายงาน จากนั้นคลิกปุ่ม  เพ่ือออกรายงาน 
 

 
 

 
  



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับผู้ใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(Subsidy of Local Administration : SOLA) 
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10. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

 
  



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับผู้ใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(Subsidy of Local Administration : SOLA) 
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การออกรายงานคำของบประมาณพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
1. คลิกท่ีเมนู แบบรายงาน > รายงานคำของบประมาณพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

2. เลือกเง่ือนไขที่ต้องการออกรายงาน จากนั้นคลิกปุ่ม  เพ่ือออกรายงาน 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับผู้ใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(Subsidy of Local Administration : SOLA) 
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11. เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนายกระดับ อปท. ต้นแบบเป็นศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ 

 
  



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับผู้ใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(Subsidy of Local Administration : SOLA) 
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การออกรายงานคำของบประมาณศูนย์การเรียนรู้ 
1. คลิกท่ีเมนู แบบรายงาน > รายงานคำของบประมาณก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ 

2. เลือกเงื่อนไขที่ต้องการออกรายงาน จากนั้นคลิกปุ่ม  เพ่ือออกรายงาน 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับผู้ใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(Subsidy of Local Administration : SOLA) 
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12. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ 

 
  



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับผู้ใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(Subsidy of Local Administration : SOLA) 
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การออกรายงานคำของบประมาณอาคารเรียน/อาคารประกอบ 
1. คลิกท่ีเมนู แบบรายงาน > รายงานคำของบประมาณอาคารเรียน/อาคารประกอบ 

2. เลือกเงื่อนไขที่ต้องการออกรายงาน จากนั้นคลิกปุ่ม  เพ่ือออกรายงาน 
 

 
 

 
  



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับผู้ใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(Subsidy of Local Administration : SOLA) 

 
       หน้า 30 

13. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 
  



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับผู้ใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(Subsidy of Local Administration : SOLA) 
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การออกรายงานคำของบประมาณก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
1. คลิกท่ีเมนู แบบรายงาน > รายงานคำของบประมาณก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

2. เลือกเงื่อนไขที่ต้องการออกรายงาน จากนั้นคลิกปุ่ม  เพ่ือออกรายงาน 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับผู้ใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(Subsidy of Local Administration : SOLA) 
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14. เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้างสระว่ายน้ำในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
  



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับผู้ใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(Subsidy of Local Administration : SOLA) 
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การออกรายงานคำของบประมาณสระว่ายน้ำ 
1. คลิกท่ีเมนู แบบรายงาน > รายงานคำของบประมาณสระว่ายน้ำ 

2. เลือกเงื่อนไขที่ต้องการออกรายงาน จากนั้นคลิกปุ่ม  เพ่ือออกรายงาน 
 

 
 

 
 
 
 
  



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับผู้ใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(Subsidy of Local Administration : SOLA) 
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15. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงบประมาณโครงการการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทยผ่านการ
เล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา) 

 
  



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับผู้ใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(Subsidy of Local Administration : SOLA) 
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การออกรายงานคำของบประมาณสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา 
1. คลิกท่ีเมนู แบบรายงาน > รายงานคำของบประมาณสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา 

2. เลือกเงื่อนไขที่ต้องการออกรายงาน จากนั้นคลิกปุ่ม  เพ่ือออกรายงาน 
 

 
 

 
  



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับผู้ใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(Subsidy of Local Administration : SOLA) 
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16. เงินอุดหนุนสำหรับค่าครุภัณฑ์สถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
  



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับผู้ใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(Subsidy of Local Administration : SOLA) 
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การออกรายงานคำของบประมาณครุภัณฑ์สถานีอนามัยถ่ายโอน 
1. คลิกท่ีเมนู แบบรายงาน > รายงานคำของบประมาณครุภัณฑ์สถานีอนามัยถ่ายโอน 

2. เลือกเงื่อนไขที่ต้องการออกรายงาน จากนั้นคลิกปุ่ม  เพ่ือออกรายงาน 
 

 
 
 

 
  



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับผู้ใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(Subsidy of Local Administration : SOLA) 

 
       หน้า 38 

17. เงินอุดหนุนสำหรับค่าก่อสร้างและปรับปรุงสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
  



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับผู้ใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(Subsidy of Local Administration : SOLA) 
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การออกรายงานคำของบประมาณสิ่งก่อสร้างสถานีอนามัยถ่ายโอน 
1. คลิกท่ีเมนู แบบรายงาน > รายงานคำของบประมาณสิ่งก่อสร้างสถานีอนามัยถ่ายโอน 

2. เลือกเงื่อนไขที่ต้องการออกรายงาน จากนั้นคลิกปุ่ม  เพ่ือออกรายงาน 
 

 
 
 

 
  



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับผู้ใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(Subsidy of Local Administration : SOLA) 
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18. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ครุภัณฑ์
รถบรรทุกขยะ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับผู้ใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(Subsidy of Local Administration : SOLA) 
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การออกรายงานคำของบประมาณครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ 
1. คลิกท่ีเมนู แบบรายงาน > รายงานคำของบประมาณครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ 

2. เลือกเงื่อนไขที่ต้องการออกรายงาน จากนั้นคลิกปุ่ม  เพ่ือออกรายงาน 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับผู้ใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(Subsidy of Local Administration : SOLA) 
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19. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างสระว่ายน้ำในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับผู้ใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(Subsidy of Local Administration : SOLA) 
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การออกรายงานคำของบประมาณก่อสร้างสระว่ายน้ำในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

1. คลิกท่ีเมนู แบบรายงาน > รายงานคำของบประมาณสระว่ายน้ำของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

2. เลือกเงื่อนไขที่ต้องการออกรายงาน จากนั้นคลิกปุ่ม  เพ่ือออกรายงาน 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

สระว่ายน้ำของ ศพด. 

สระว่ายน้ำของ ศพด. 

PC670640011401 

PC670640011402 

ก่อสร้างสระว่ายน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งทอง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง 

อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุร ี

ก่อสร้างสระว่ายน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเก่า องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง อำเภอ

ท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 

1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 

2,000,000.00 2,000,000.00 

รายการ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการกอ่สร้างสระว่ายน้ำในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของสังกัดองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ 



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับผู้ใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(Subsidy of Local Administration : SOLA) 
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20. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษา (ห้องเรียนอัจฉริยะสำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น) 

 
 



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับผู้ใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(Subsidy of Local Administration : SOLA) 
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การออกรายงานคำของบประมาณครุภัณฑ์ทางการศึกษา (ห้องเรียนอัจฉริยะสำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น) 

1. คลิกท่ีเมนู แบบรายงาน > รายงานคำของบประมาณครุภัณฑ์ทางการศึกษา 

2. เลือกเงื่อนไขที่ต้องการออกรายงาน จากนั้นคลิกปุ่ม  เพ่ือออกรายงาน 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ครุภัณฑ์ทางการศึกษา 

ครุภัณฑ์ทางการศึกษา 

 

ED670640011401 

ED670640011402 

ครุภัณฑ์ทางการศึกษา (ห้องเรียนอัจฉริยะสำหรบัโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน) โรงเรียนบ้านทุ่งทอง องค์การบริหารสว่นตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัด

กาญจนบุร ี

ครุภัณฑ์ทางการศึกษา (ห้องเรียนอัจฉริยะสำหรบัโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน) โรงเรียนท่าม่วง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัด

กาญจนบุร ี

 

500,000.00 500,000.00 0.00 

200,000.00 200,000.00 

รายการ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษา (ห้องเรียนอัจฉริยะสำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่) 


