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ประกาศคณะกรรมการการกระจายอาํนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
เรื่อง  การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 

 

ด้วยคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในการประชุม 
ครั้งที่  ๔/๒๕๕๖  เม่ือวันที่  ๑๓  กันยายน  ๒๕๕๖  ครั้งที่  ๕/๒๕๕๖  เม่ือวันที่  ๒  ตุลาคม  ๒๕๕๖  
และครั้งที่  ๖/๒๕๕๖  เม่ือวันที่  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป
เพื่อสนับสนุนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๗  เงินอุดหนุน
สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการดําเนินภารกิจ 
ถ่ายโอนและการจัดการศึกษา  และเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการรักษาพยาบาลของ
ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๒  (๑๑)  และมาตรา  ๒๙  แห่งพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๒  คณะกรรมการ 
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงประกาศกําหนดหลักเกณฑ์การจัดสรร 
เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ปีงบประมาณ   
พ.ศ.  ๒๕๕๗  จํานวน  ๑๒๖,๙๖๗,๕๑๒,๔๐๐  บาท  ดังนี้ 

ข้อ ๑ เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๗  จํานวน  ๑๒๖,๙๖๗,๕๑๒,๔๐๐  บาท  ให้จัดสรรตามรายการดังต่อไปนี้ 

(๑) เงิน อุดหนุนสําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอน   จํานวน  
๖๑,๖๓๕,๑๕๗,๐๐๐  บาท 

(๒) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข  จํานวน  ๑,๔๐๑,๗๕๐,๐๐๐  บาท 
(๓) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม  (นม)  จํานวน  ๑๐,๖๙๑,๔๕๑,๔๐๐  บาท 
(๔) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน  จํานวน  ๒๔,๗๗๕,๙๙๙,๒๐๐  บาท 
(๕) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา  จํานวน  ๑๑๘,๘๑๖,๒๐๐  บาท 
(๖) เ งิ น อุดหนุน สําหรับสนับสนุนการสง เคราะห์ เ บ้ียยั งชีพ ผู้ ป่วย เอด ส์   จํ านวน  

๔๓๐,๙๕๖,๐๐๐  บาท 
(๗) เ งิ น อุดหนุน สําหรับ ส่ ง เสริ มศั กยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่ น   จํ านวน  

๑,๒๒๖,๕๓๘,๖๐๐  บาท 
(๘) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส  จํานวน  ๑๘,๓๓๖,๕๐๐  บาท 
(๙) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการจัดการศึกษา  (เงินเดือนครูและค่าจ้างประจํา)  จํานวน  

๑๔,๑๐๖,๕๕๗,๕๐๐  บาท 
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(๑๐) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการรักษาพยาบาลของข้าราชการ/พนักงาน 
ส่วนท้องถิ่น  จํานวน  ๔,๐๖๑,๙๕๐,๐๐๐  บาท 

(๑๑) เงินอุดหนุนสําหรับเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการสาธารณะตามอํานาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ  จํานวน  ๘,๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท 

ข้อ ๒ เงินอุดหนุนตามข้อ  ๑  (๑)  จํานวน  ๖๑,๖๓๕,๑๕๗,๐๐๐  บาท  ให้แบ่งการจัดสรร
เป็น  ๒  ส่วน  ดังนี้ 

(๑) ส่วนที่  ๑  จํานวน  ๕๘,๖๓๕,๑๕๗,๐๐๐  บาท  ให้จัดสรรแก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นดังนี้ 
 (ก) จํานวน  ๕,๔๕๔,๔๐๐,๐๖๕  บาท  จัดสรรแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่ละแห่ง

ตามที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 (ข) ส่วนที่เหลือจากการจัดสรรตาม  (ก)  จํานวน  ๕๓,๑๘๐,๗๕๖,๙๓๕  บาท  ให้จัดสรร

แก่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบลแต่ละแห่ง  ตามเกณฑ์คํานวณสัดส่วนของส่วนต่างระหว่าง
ค่าใช้จ่ายในการจัดบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานกับรายได้ก่อนรวมเงินอุดหนุน  ที่ได้รับการจัดสรร 
ในปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 (๒) ส่วนที่  ๒  จํานวน  ๓,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท  ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
กันเงินดังกล่าวไว้  และเบิกจ่ายให้แก่สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการรักษาพยาบาล
ของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น  ในกรณีเงินอุดหนุนตามข้อ  ๑  (๑๐)  ที่ตั้งงบประมาณไว้ไม่เพียงพอ
ต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 

 กรณีมีเงินเหลือจ่ายให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสรรให้แก่องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด  เทศบาล  และองค์การบริหารส่วนตําบล  ตามสัดส่วนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง
ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนตามข้อ  ๒  (๑) 

ข้อ ๓ เงินอุดหนุนตามข้อ  ๑  (๒) - (๙)  จํานวน  ๕๒,๗๗๐,๔๐๕,๔๐๐  บาท  ให้กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  และองค์การบริหารส่วนตําบล
ตามเกณฑ์ที่ไดกํ้าหนดไว้แล้ว 

ข้อ ๔ เงินอุดหนุนตามข้อ  ๑  (๑๐)  จํานวน  ๔,๐๖๑,๙๕๐,๐๐๐  บาท  ให้กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่นเบิกจ่ายให้แก่สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เป็น  ๒  งวด  โดยงวดที่  ๑  
ภายในเดือนธันวาคม  ๒๕๕๖  และงวดที่  ๒  ภายในเดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  และเงินแต่ละงวด 
ให้ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการในอัตราร้อยละ  ๑.๕ 

ข้อ ๕ ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรายงานการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปตามข้อ  ๒  
ข้อ  ๓  และข้อ  ๔  ให้คณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสํานัก
งบประมาณทราบ 
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ข้อ ๖ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีสําหรับ
เงินอุดหนุนทั่วไปที่ได้รับการจัดสรรตามข้อ  ๒  (๑)  (๒)  วรรคสอง  และข้อ  ๓  ตามระเบียบและ 
มติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง 

ข้อ ๗ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๖  เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๔  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
พงศ์เทพ  เทพกาญจนา 

รองนายกรัฐมนตรี 
ประธานกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 


