
 หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๔๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
เร่ือง  หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 

 

ด้วยคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ในการประชุม 
คร้ังที่  ๔/๒๕๖๐  เม่ือวันที่  ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๖๐  และคร้ังที่  ๕/๒๕๖๐  เม่ือวันที่  ๒๑  กันยายน  ๒๕๖๐  
ได้มีมติเห็นชอบให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกันเงินอุดหนุนทั่วไปตามอํานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ได้รับจัดสรรปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  จํานวน  ๓,๐๐๐  ล้านบาท  
เพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลแก่ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น  และเห็นชอบหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษี
และเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  โดยให้ใช้
หลักเกณฑ์การจัดสรรในปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ต่อไปจนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลงหลักเกณฑ์ 
การจัดสรรใหม่ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๒  (๑๑)  และมาตรา  ๒๙  แห่งพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๒  คณะกรรมการ 
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงประกาศกําหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ดังนี้ 

ข้อ ๑ เงินอุดหนุนทั่วไปที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  
จํานวน  ๒๑๖,๘๓๕,๕๘๖,๐๐๐  บาท  ให้จัดสรรตามรายการดังตอ่ไปนี้ 

(๑) เ งินอุดหนุนสําหรับดํา เนินการตามอํานาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอน   จํานวน  
๕๐,๙๔๕,๕๑๘,๕๐๐  บาท 

(๒) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร  จํานวน  ๗๒๓,๕๘๘,๖๐๐  บาท 
(๓) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม  (นม)  จํานวน  ๑๐,๖๐๔,๐๒๘,๓๐๐  บาท 
(๔) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน  จํานวน  ๒๒,๙๗๙,๕๕๕,๖๐๐  บาท 
(๕) เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ  (ค่าเงินเดือนครูและค่าจ้างประจํา)  

จํานวน  ๑๖,๓๖๕,๒๔๑,๐๐๐  บาท 
(๖) เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ  (ค่าการศึกษาของบุตร)  จํานวน  

๑๒๑,๖๐๐,๐๐๐  บาท 
(๗) เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ  (ค่าเช่าบ้าน)  จํานวน  ๑๗๐,๑๖๑,๐๐๐  บาท 
(๘) เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ  (ค่าบําเหน็จ  บํานาญ)  จํานวน  

๒,๘๙๗,๖๕๓,๙๐๐  บาท 
(๙) เงินอุดหนุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา   

ขั้นพื้นฐาน  จํานวน  ๓,๐๗๖,๔๘๔,๗๐๐  บาท 
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(๑๐) เงินอุดหนุนสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน  ๑๒,๐๙๗,๘๗๑,๒๐๐  บาท 
(๑๑) เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น  จํานวน  ๑,๐๐๘,๔๐๕,๘๐๐  บาท 
(๑๒) เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น  (ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับ

นักเรียนยากจน)  จํานวน  ๑๓๑,๙๘๔,๕๐๐  บาท 
(๑๓) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส  จํานวน  ๒๖,๖๕๐,๐๐๐  บาท 
(๑๔) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการรักษาพยาบาลของข้าราชการ  พนักงานส่วนท้องถิ่น   

และลูกจ้าง  จํานวน  ๖,๙๙๑,๘๐๕,๐๐๐  บาท 
(๑๕) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัย

ที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จํานวน  ๔๓,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
(๑๖) เงินอุดหนุนสนับสนุนการดําเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน  (อสม.)  

จํานวน  ๗,๔๘๖,๐๔๘,๘๐๐  บาท 
(๑๗) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เ บ้ียยังชีพผู้สูงอายุ  จํานวน  

๖๐,๔๔๗,๗๘๘,๔๐๐  บาท 
(๑๘) เ งิ น อุ ด หนุ น สํ า ห รั บ สนั บ สนุ น ก า รส ง เ ค ร า ะห์ เ บ้ี ย ยั ง ชี พ คนพิ ก า ร   จํ า น วน  

๑๔,๖๔๔,๘๗๖,๘๐๐  บาท 
(๑๙) เ งิ นอุ ดหนุนสํ าห รับสนับสนุ นการสง เคราะ ห์ เ บ้ี ย ยั งชี พผู้ ป่ วย เอด ส์   จํ านวน  

๕๓๑,๘๕๘,๐๐๐  บาท 
(๒๐) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา  จํานวน  ๑๒๒,๗๑๑,๘๐๐  บาท 
(๒๑) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์บริการทางสังคม  จํานวน  ๑,๘๕๐,๐๐๐  บาท 
(๒๒) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนสถานสงเคราะห์คนชรา  จํานวน  ๘๑,๑๒๘,๖๐๐  บาท 
(๒๓) เงินอุดหนุนสําหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  จํานวน  ๓๖๒,๙๔๐,๐๐๐  บาท 
(๒๔) เงินอุดหนุนสําหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่  ๕  จังหวัด

ชายแดนภาคใต้  จํานวน  ๑,๐๔๒,๕๘๘,๘๐๐  บาท 
(๒๕) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่

จังหวัดชายแดนภาคใต้  ๑๑๕,๕๑๒,๗๐๐  บาท   
(๒๖) เงินอุดหนุนสําหรับงานสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้า  จํานวน  ๑,๐๘๓,๙๑๐,๐๐๐  บาท 
(๒๗) เงินอุดหนุนสําหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  จํานวน  ๒๕๑,๒๖๔,๐๐๐  บาท 
(๒๘) เงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดน

ภาคใต้  จํานวน  ๕๘,๖๖๐,๐๐๐  บาท 
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(๒๙) เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข  
จํานวน  ๑,๘๖๙,๐๐๐,๐๐๐  บาท 

(๓๐) เงินอุดหนุนสําหรับสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค  
คนปลอดภัย  จากโรคพิษสุนัขบ้า  ตามพระปณิธาน  ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณ   
วลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี  จํานวน  ๖๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท 

(๓๑) เงินอุดหนุนเพื่อขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย  จากโรคพิษสุนัขบ้า   
ตามพระปณิธาน  ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี  จํานวน  
๓๑๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท   

(๓๒) เงินอุดหนุนสําหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย  ๔.๐  จํานวน  ๑๘๐,๙๐๐,๐๐๐  บาท 

ข้อ ๒ เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ตามข้อ  ๑  (๑)  จํานวน  ๕๐,๙๔๕,๕๑๘,๕๐๐  บาท   
ให้แบ่งการจัดสรรเป็น  ๒  ส่วน  ดังนี้ 

(๑) ส่วนที่  ๑  จํานวน  ๔๗,๙๔๕,๕๑๘,๕๐๐  บาท  ให้จัดสรรตามหลักเกณฑ์การจัดสรร   
ในปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ต่อไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การจัดสรรใหม่ 

(๒) ส่วนที่  ๒  จํานวน  ๓,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท  ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
กันเงินดังกล่าวไว้  และเบิกจ่ายให้แก่สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการ
รักษาพยาบาลของข้าราชการ  พนักงานส่วนท้องถิ่น  และลูกจ้างที่ตั้งงบประมาณไว้ไม่เพียงพอต่อ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 

ข้อ ๓ เงินอุดหนุนทั่วไปตามข้อ  ๑  (๒) - (๓๒)  ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสรร
ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  และองค์การบริหารส่วนตําบลตามหลักเกณฑ์ที่จัดทําคําขอ
งบประมาณ  ในปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ข้อ ๔ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนําเงินอุดหนุนทั่วไปที่ได้รับการจัดสรรตามข้อ  ๑   
ไปจัดทําข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนําไปใช้จ่าย
และมีเงินเหลือจ่ายให้ตกเป็นเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ยกเว้น  เงินอุดหนุนทั่วไป 
ตามรายการในข้อ  ๑  (๒)  (๖)  (๗)  (๘)  (๑๔)  และ  (๒๗)  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนําไปใช้จ่าย
ตามรายการท่ีกําหนดโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมิต้องจัดทําข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี 

ข้อ ๕ การจัดสรรเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการรักษาพยาบาลของข้าราชการ  
พนักงานส่วนท้องถ่ินและลูกจ้าง  ตามข้อ  ๑  (๑๔)  จํานวน  ๖,๙๙๑,๘๐๕,๐๐๐  บาท  ให้กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถ่ิน  โอนจัดสรรให้แก่กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เป็น  ๒  งวด  โดยงวดที่  ๑  
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ร้อยละ  ๗๐  ภายในเดือนธันวาคม  ๒๕๖๐  และงวดที่  ๒  ร้อยละ  ๓๐  ภายในเดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๖๑   
และเงินแต่ละงวดให้ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการในอัตราร้อยละ  ๑.๕ 

ข้อ ๖ ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรายงานการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปตามข้อ  ๑   
ให้คณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ 

ข้อ ๗ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๐  เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
วิษณุ  เครืองาม 

รองนายกรัฐมนตรี   
ประธานกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 


