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คำนำ
พระราชบั ญ ญั ติ วิธี ก ารงบประมาณ พ.ศ. 2561 ก าหนดให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
(องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริห ารส่วนตาบล กรุงเทพมหานครเมืองพัทยา และองค์กร
ปกครองส่ วนท้ องถิ่น อื่น ที่มีกฎหมายจั ดตั้ง) เป็นหน่วยรับงบประมาณ โดยการขอตั้งงบประมาณรายจ่าย
เพื่อสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเงินอุดหนุนสาหรับดาเนินการโดยทั่วไปหรือสาหรับการดาเนินการ
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยื่นคาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายต่อรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อเสนอต่อผู้อานวยการสานักงบประมาณ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลา
ที่ผู้อานวยการสานักงบประมาณกาหนด ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงบประมาณกาหนดให้ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดยื่นคาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยตรงในระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (BBL) โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
มีหน้าที่รวบรวมและให้ความเห็นประกอบการพิจารณาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อยื่นคาขอ
ตั้งงบประมาณต่อผู้อานวยการสานักงบประมาณ
สาหรับ การดาเนิ น การจั ดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งกาหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดาเนินการจัดทาคาของบประมาณ
โดยตรงในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (BBL) พบว่า บุคลากร
ขององค์การบริห ารส่ว นจั งหวัดมีเวลาค่อนข้างจากัดในการศึกษาทาความเข้าใจกระบวนการจัดท าคาขอ
ตั้งงบประมาณรายจ่าย ส่งผลให้เกิดปัญหา เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดบางแห่งคานวณกลุ่มเป้าหมาย
ผิดพลาดส่ งผลต่อการได้รับ งบประมาณไม่เพียงพอที่ จะนาไปใช้จ่ายตามอานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
และองค์การบริหารส่วนจังหวัดบางแห่ง ไม่ได้บันทึกข้อมูลรายการที่ต้องขอรับการจัดสรรงบประมาณลงในระบบ
ส่ งผลให้ ไม่ ได้ รั บงบประมาณเพื่ อน าไปใช้ จ่ ายส าหรับรายการนั้ น ๆ ในการนี้ กรมส่ งเสริ มการปกครองท้ องถิ่ น
(กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการจัดทาคาของบประมาณ
เงิน อุ ด หนุ น ให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ได้ รวบรวมแนวทางและหลั ก เกณฑ์ ในการตั้ งงบประมาณ
เงิน อุ ด หนุ น ในแต่ ล ะรายการที่ ก รมส่ งเสริ ม การปกครองท้ องถิ่น เคยเสนอขอรับ งบประมาณให้ กั บ องค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งได้จัดทา “คู่มือการปฏิบัติงานสาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทา
คาของบประมาณเงินอุดหนุน กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณ” ขึ้น เพื่อให้องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น ได้ศึกษาและน าไปใช้เป็นแนวทางการดาเนินการจัดทาคาขอตั้งงบประมาณรายจ่าย
ให้ ค รอบคลุ ม จ านวนกลุ่ มเป้ าหมาย และเพื่ อ ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น สามารถบริห ารงบประมาณ
ให้เพียงพอในแต่ละปีงบประมาณ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น) หวังเป็นอย่าง
ยิ่งว่าคู่มือนี้จะเป็นประโยชน์กับ ผู้สนใจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สาหรับใช้เป็นแนวทางในการจัดทา
คาของบประมาณรายจ่ายประจาปี ต่อไป
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมการกระจายอานาจและการจัดทางบประมาณเงินอุดหนุน
พฤศจิกายน 2562

สำรบัญ
หน้ำ
1. แนวทำงกำรจัดทำงบประมำณและปฏิทินงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
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2. กำรตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.1 ด้ำนบุคลำกร
(1) เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาภาคบังคับ
(ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจา)
(2) เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ค่าตอบแทน และสวัสดิการครู)
(3) เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนศูนย์เด็กเล็ก
(เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพและสวัสดิการ)
(4) เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าจ้างครู)
(5) เงินอุดหนุนสาหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)
(6) เงินอุดหนุนสาหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบาเหน็จ บานาญ)
(7) เงินอุดหนุนค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้า
(8) เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (เงินเดือน ค่าจ้าง)
(9) เงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนค่าป่วยการสาหรับนักบริบาลท้องถิ่น
(10) เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการรักษาพยาบาลของข้าราชการ
พนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้าง
(11) เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)
(12) เงินอุดหนุนสาหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
(13) เงินอุดหนุนสาหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)
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2.2 ด้ำนกำรศึกษำ
(1) เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าอาหารเสริม (นม) เด็กปฐมวัย
(2) เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าอาหารกลางวัน เด็กปฐมวัย
(3) เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ระดับประถมศึกษา
(4) เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ระดับประถมศึกษา
(5) เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(6) เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
(7) เงินอุดหนุนสาหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น
(ค่าปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียนยากจน)
(8) เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส
(9) เงินอุดหนุนสาหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น
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สำรบัญ (ต่อ)
หน้ำ
(10) เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขึ้นพื้นฐาน
(11) เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(12) เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนงบประมาณโครงการการส่งเสริมการเรียนรู้
เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา)
(13) เงินอุดหนุนสาหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0
(14) เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ
(15) เงินอุดหนุนชุดอุปกรณ์สาหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้
ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV
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2.3 ด้ำนสังคม
(1) เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยความพิการ
(2) เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
(3) ค่าใช้จ่ายสาหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
(4) เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนงบประมาณเพื่อดาเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
(5) ก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา
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2.4 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
(1) เงินอุดหนุนสาหรับงบดาเนินงานของสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า)
(2) เงินอุดหนุนสาหรับดาเนินการตามอานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
(3) เงินอุดหนุนสาหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
(4) เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการบริหารสนามกีฬาถ่ายโอน
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2.5 ด้ำนสำธำรณสุข
(1) เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุข
ของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(2) เงินอุดหนุนสาหรับการดาเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข
(3) เงินอุดหนุนสาหรับสารวจข้อมูลจานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศ.ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี
(4) เงินอุดหนุนสาหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี
(5) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดาเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.)
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สำรบัญ (ต่อ)
หน้ำ
2.6 ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
(1) เงินอุดหนุนสาหรับปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้า
(2) เงินอุดหนุนสาหรับการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น
(3) เงินอุดหนุนสาหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้าอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน
(ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน)
(4) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสาหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนา
แหล่งกักเก็บน้าให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(5) เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนา
การบริหารจัดการน้าระบบธนาคารน้าใต้ดิน
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130
133

2.7 ด้ำนสิ่งแวดล้อม
ค่าครุภัณฑ์การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ)
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136
139

3. เบอร์โทรศัพท์หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
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4. เอกสำรค้นคว้ำเพิ่มเติม
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แนวทางการจัดทางบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คณะรัฐมนตรีได้ มีมติเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 เห็นชอบแนวทางการจัดทางบประมาณ
และปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามที่สานักงบประมาณเสนอ ดังนี้
1. แนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย
1.1 การพิจ ารณาทบทวนและปรับปรุงเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิ ต/โครงการ กิจกรรม
ตัวชี้วัดผลสาเร็จ ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ ของหน่วยรับงบประมาณ
เพื่อนามาประกอบการพิจารณาจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1.2 การจัดทายุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
(พ.ศ. 2560 -2564) แผนการปฏิรูปประเทศ และนโยบายสาคัญของรัฐบาล
1.3 ให้ความสาคัญกับการจัดทางบประมาณรายจ่ายบูรณาการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เพื่อให้การดาเนินงานของหน่วยรับงบประมาณที่มีเป้าหมายร่วมกัน มีความเชื่อมโยง สอดคล้องสนับสนุน
ซึ่งกันและกัน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และไม่ซ้าซ้อนกัน
1.4 การจัดทางบประมาณมิติพื้นที่ (Area) ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาพื้นที่ ระดับภูมิภาค
กลุ่มจังหวัด จังหวัด และท้องถิ่น ตลอดจนยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 โดยให้หน่วยรับงบประมาณเข้าไปมีส่วนร่วมดาเนินการจัดทาแผนและให้ ความร่ว มมือในการ
ขับเคลื่อนอย่างจริงจัง
1.5 การจัดทารายละเอียดคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้
หน่วยรับงบประมาณแสดงวัตถุประสงค์ แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ที่มาและประมาณ
การรายได้ ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการจ่ายงบประมาณ และจัดทารายละเอียดคาขอ
งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้ ส อดคล้ องกับแผนปฏิบัติราชการของหน่ว ยรั บ
งบประมาณ เป้าหมายยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 และ
นโยบายงบประมาณ วงเงิน โครงสร้างงบประมาณ ตลอดจนพิจารณาถึงความพร้อม ขีดความสามารถในการ
ใช้จ่ายงบประมาณและความครอบคลุมทุกแหล่งเงิน ทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ สาหรับหน่วย
รั บ งบประมาณที่ จ ะขอรั บ การจั ดสรรงบประมาณซึ่ งจะต้ อ งมี ก ารก่ อ หนี้ ผู ก พัน งบประมาณมากกว่ า หนึ่ ง
ปีงบประมาณสาหรับรายการที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป ให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ
ก่อนเสนอรายละเอียดคาของบประมาณส่งสานักงบประมาณ
2. ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นการกาหนดแผนและขั้นตอน
การปฏิบัติงานในการจัดทาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้เป็นไป
ตามกรอบระยะเวลาที่บทบัญญัติ ของกฎหมายกาหนดไว้ โดยสรุปสาระและลาดับขั้นตอน/กิจกรรมที่สาคัญ
ดังนี้

1

ลาดับ
วัน เดือน ปี
ขั้นตอนและกิจกรรม
กระบวนการทบทวนและการวางแผนงบประมาณ
1
22 ต.ค. 62
คณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการจัดทางบประมาณและปฏิทิน
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ลาดับ
วัน เดือน ปี
ขั้นตอนและกิจกรรม
2
1 ต.ค. 62 - 21 ม.ค. 63
การพิจารณาทบทวน ปรับปรุงข้อมูล และจัดทารายงาน เพื่อประกอบการพิจารณาจัดทา
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของหน่วยรับงบประมาณ ดังนี้
1) จัดทารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย และเงินนอกงบประมาณ รวมทั้ง
1 ต.ค. 62 - 14 พ.ย. 62
ผลการปฏิบัติงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส่งสานักงบประมาณ
2) ร่วมกับสานักงบประมาณพิจารณาทบทวนและปรับปรุงฐานข้อมูลประมาณการ
1 ต.ค. 62 - 13 ธ.ค. 62
รายรับและรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง ส่งสานักงบประมาณ
3) จัดทารายละเอียดข้อเสนอเบื้องต้นงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
1 ต.ค. 62 - 13 ธ.ค. 62
2564 เกี่ ย วกั บค่าใช้จ่ายบุ คลากร ค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายตามข้อ ผู ก พั น
(ลักษณะรายจ่ายประจาและรายจ่ายลงทุน) ส่งสานักงบประมาณ
4) พิ จ ารณาทบทวนและปรั บ ปรุง เป้ า หมาย กลยุ ท ธ์ ผลผลิ ต /โครงการ กิ จ กรรม
1 ต.ค. 62 - 14 ม.ค. 63
ตั ว ชี้ วั ด ผลส าเร็ จ ผลสั ม ฤทธิ์ และประโยชน์ ที่ ค าดว่ า จะได้ รั บ จากการใช้ จ่ า ย
งบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ ส่งสานักงบประมาณ
5) รายการที่หน่วยรับงบประมาณขอรับการจัดสรรงบประมาณ ซึ่งจะต้องมีการก่อหนี้
1 ต.ค. 62 - 21 ม.ค. 63
ผูกพันงบประมาณมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณ สาหรับรายการงบประมาณที่มีวงเงิน
ตั้ ง แต่ 1,000 ล้ า นบาทขึ้ น ไป ให้ น าเสนอคณะรั ฐ มนตรี พิ จ ารณอนุ มั ติ ก่ อ เสนอ
รายละเอียดคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3

4 - 29 พ.ย. 62

11 ธ.ค. 62
4

ธ.ค. 62 - ม.ค. 63
11 ธ.ค. 62
12 ธ.ค. 62 - 24 ม.ค. 63

5
6

ธ.ค. 62
18 - 20 ธ.ค. 62

7

24 ต.ค. - 27 ธ.ค. 62

1) ส านั ก งบประมาณ ส านั ก งานสภาพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และสานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ร่วมกัน
พิจารณาและจัดทาข้อเสนอเป้าหมายและยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่สอดคล้องกั บยุทธศาสตร์ ชาติ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนการปฏิรูป
ประเทศ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ และนโยบายสาคัญ
รัฐบาล และนาเสนอคณะรัฐมนตรี
2) คณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนอเป้าหมายและยุทธศาสตร์การ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การจัดทางบประมาณรายจ่ายบูรณาการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1) คณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดทางบประมาณรายจ่ายบูรณาการ และ
มอบหมายผู้มีอานาจกากับแผนงานบูรณาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2) คณะกรรมการจัดทางบประมาณรายจ่ายบูร ณาการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 พิจารณาและให้ความเห็นชอบขอบเขต เป้าหมาย แนวทางการดาเนินงานตัวชี้วัดและ
ข้ อเสนองบประมาณรายจ่ ายบู รณาการ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ส่ ง ส านั ก
งบประมาณ
คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ จัดทาแผนการคลังระยะปานกลาง
นายกรัฐมนตรี มอบนโยบายการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564
ภาค จั ง หวั ด /กลุ่ ม จั ง หวั ด และองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จัดทางบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มิติพื้นที่ (Area) ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
พื้นที่ และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2

ลาดับ
8

วัน เดือน ปี
26 ธ.ค. 62

กระบวนการจัดทางบประมาณ
9
ธ.ค. 62 - 24 ม.ค. 63

10

27 ม.ค. 63 - 10 มี.ค. 63
17 มี.ค. 63

11

18 - 20 มี.ค. 63
24 มี.ค. 63

12

25 มี.ค. 63 - 8 เม.ย. 63
21 เม.ย. 63

13

22 เม.ย. 63 - 5 พ.ค. 63

ลาดับ
วัน เดือน ปี
กระบวนการอนุมัติงบประมาณ
14
27 - 28 พ.ค. 63
15

19 - 20 ส.ค. 63

16
17

7 - 8 ก.ย. 63
15 ก.ย. 63

ขั้นตอนและกิจกรรม
1. กระทรวงการคลัง สานักงบประมาณ สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกันพิจารณาประมาณการรายได้
ก าหนดนโยบาย วงเงิ น งบประมาณรายจ่ า ย และโครงสร้ า งงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และนาเสนอคณะรัฐมนตรี
2. คณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบาย วงเงินงบประมาณรายจ่าย และ
โครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยรับงบประมาณ จัดทารายละเอียดคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ที่แสดงวัตถุประสงค์ แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของหน่วยรับงบประมาณ เป้าหมายและยุทธศาสตร์
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และนโยบายงบประมาณ
วงเงิน โครงสร้างงบประมาณ โดยบูรณาการ งบประมาณในมิติ หน่วยรับงบประมาณ
ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาพื้นที่และนาข้อเสนองบประมาณรายจ่ายบูรณาการ รวมทั้ง
รายงานเกี่ ยวกั บเงิ นนอกงบประมาณเพื่ อ ใช้ ป ระกอบการจั ด ท ารายละเอี ย ดค าขอ
งบประมาณ เสนอคณะรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรี เจ้าสังกัดพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ และส่งสานักงบประมาณ ผ่านระบบ e-budgeting
1. ส านั กงบประมาณ พิจารณารายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 และนาเสนอคณะรัฐมนตรี
2. คณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมแนวทางการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
1. สานักงบประมาณ พิจารณาปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 และนาเสนอคณะรัฐมนตรี
2. คณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และมอบให้สานักงบประมาณไปดาเนินการรับฟังความ
คิดเห็นการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1. ส านั กงบประมาณ ด าเนิ นการรั บฟั งความคิ ดเห็ นการจั ดท างบประมาณรายจ่ าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. คณะรัฐมนตรี รับทราบผลการรั บฟังความคิดเห็ นการจั ด ทางบประมาณรายจ่ า ย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนอร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1. สานักงบประมาณ ดาเนินการจัดพิมพ์เอกสารร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเอกสารประกอบงบประมาณ
2. คณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็น ชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเอกสารประกอบงบประมาณ และนาเสนอ
สภาผู้แทนราษฎร
ขั้นตอนและกิจกรรม
สภาผู้ แ ทนราษฎร พิ จ ารณาร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 วาระที่ 1
สภาผู้ แ ทนราษฎร พิ จ ารณาร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 วาระที่ 2 - 3
วุฒิสภา พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย เพื่อประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป
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แผนผังแสดงการเปรียบเทียบขั้นตอนการจัดทางบประมาณ

สานักงบประมาณ

สานักงบประมาณ

สานักงบประมาณ
กระทรวงมหาดไทย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

บันทึกข้อมูล
คาขอในระบบ
E-Budgeting

กระทรวงมหาดไทย

บันทึกข้อมูล
คาขอในระบบ
E-Budgeting

สานักงบประมาณ

รมว.มท. เห็นชอบ

กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงมหาดไทย

สานักงบประมาณ
บันทึกข้อมูลคาขอ
ในระบบ
E-Budgeting

รมว.มท. เห็นชอบ

กระทรวงมหาดไทย
ให้ความเห็น

ให้ความเห็น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัด

จังหวัด

จังหวัด

จังหวัด

จังหวัด

อาเภอ

อาเภอ
เทศบาลตาบล และ
องค์การบริหาร
ส่วนตาบล

บันทึกข้อมูล
คาขอในระบบ
BBL

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เทศบาลนคร
และเทศบาลเมือง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

เทศบาลตาบล
และ
องค์การบริหาร
ส่วนตาบล

เทศบาลนคร
และเทศบาลเมือง

กรณีเทศบาล
และองค์การบริหารส่วนตาบล

อาเภอ

บันทึกข้อมูล
คาขอในระบบ
BBL

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด

เทศบาลตาบล
และ
องค์การบริหารส่วนตาบล

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เทศบาลนคร
และเทศบาลเมือง

กรณีองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด

กรณีเทศบาลตาบล
และองค์การบริหารส่วนตาบล

กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง
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การตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แนวทางการจั ด ท าค าของบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ข ององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ก่อนพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผลใช้บังคับ ดาเนินการโดยกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น เป็ น ส่ วนราชการที่ตั้งคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี และเป็น หน่วยรับงบประมาณเพื่ อจัดสรร
เป็นเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การ
บริหารส่วนตาบล โดยจาแนกงบประมาณเป็น 2 ส่วน คือ เงินอุดหนุนทั่วไปที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ใช้ฐานข้อมูลและจานวนกลุ่มเป้าหมายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ดาเนินการบันทึกข้อมูลและปรับปรุง
จานวนกลุ่มเป้ าหมายในระบบข้อมูล สารสนเทศต่าง ๆ ของกรมส่ งเสริม การปกครองท้องถิ่น ให้ เป็นไปตาม
ข้อเท็จจริง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการเสนอคาขอตั้งงบประมาณ และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เป็นเงินอุดหนุน
ที่มีลั กษณะเป็ น รายจ่ ายลงทุน ซึ่งองค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น ต้องมีการร้องขอเป็นการเฉพาะ เพื่อขอรับ
การสนั บ สนุ น งบประมาณไปด าเนิ น โครงการต่ าง ๆ โดยกรมส่ งเสริม การปกครองท้ อ งถิ่ น จะพิ จ ารณาถึ ง
ความครบถ้วนของเอกสาร ความพร้อมในการดาเนินโครงการ ความจาเป็นเร่งด่วนของแต่ละพื้นที่ และยึด
หลักการกระจายงบประมาณให้ครอบคลุมทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี ก ารงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 4 ก าหนดให้ อ งค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เป็ น หน่วยรับงบประมาณ ประกอบกับมาตรา 29 กาหนดว่า “การขอตั้งงบประมาณรายจ่าย
เพื่ อ สนั บ สนุ น องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เป็ น เงิ น อุ ด หนุ น ส าหรั บ ด าเนิ น การโดยทั่ ว ไป หรื อ ส าหรั บ
การดาเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยื่นคาขอตั้ งงบประมาณรายจ่าย
ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อเสนอต่อผู้อานวยการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธี การ และระยะเวลา
ที่ ผู้ อ านวยการก าหนด” ในการนี้ ส านั ก งบประมาณได้ มี ห นั งสื อ ด่ ว นที่ สุ ด ที่ นร 0728/ว 38 ลงวั น ที่
28 ธันวาคม 2561 กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สานักงบประมาณกาหนดให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดยื่นคาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยตรง ในระบบ
สารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารงบประมาณขององค์ กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ตามที่ ส านั ก งบประมาณกาหนด
โดยกรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น รวบรวมและให้ ค วามเห็ น ประกอบการพิ จ ารณาของรั ฐ มนตรี
ว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อยื่น คาขอตั้งงบประมาณต่อผู้อานวยการส านักงบประมาณ ซึ่ง กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ได้แจ้งแนวทางให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดาเนินการบันทึกคาขอในระบบสารสนเทศ
เพื่ อการบริ ห ารงบประมาณขององค์ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ส านั กงบประมาณก าหนด
โดยให้ท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนแล้วเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด และรายการกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่ น เพื่อดาเนิ นการรวบรวมและเสนอความเห็ นประกอบการพิจารณาของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย ก่อนเสนอสานักงบประมาณพิจารณาต่อไป
ส าหรั บการจั ดท าคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมส่ งเสริม
การปกครองท้องถิ่นได้จัดทาคาของบประมาณรายจ่าย เพื่อเป็นเงินอุดหนุนให้กับเทศบาลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบล โดยมีรายการงบประมาณที่ได้เสนอคาขอให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนงานยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้
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1. การตั้งงบประมาณ ด้านบุคลากร ประกอบด้วยรายการดังนี้
(1) รายการ เงิน อุดหนุ นสาหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู
และค่าจ้างประจา)
(2) รายการ เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ค่าตอบแทน และสวัสดิการครู)
(3) รายการ เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนศูนย์เด็กเล็ก (เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่ม
ค่าครองชีพและสวัสดิการ)
(4) รายการ เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าจ้างครู)
(5) รายการ เงินอุดหนุนสาหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)
(6) รายการ เงินอุดหนุนสาหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบาเหน็จ บานาญ)
(7) รายการ เงินอุดหนุนค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้า
(8) รายการ เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (เงินเดือน ค่าจ้าง)
(9) รายการ เงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนค่าป่วยการสาหรับนักบริบาลท้องถิ่น
(10) รายการ เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการรักษาพยาบาลของข้าราชการ
พนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้าง
(11) รายการ เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)
(12) รายการ เงินอุดหนุนสาหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
(13) รายการ เงินอุดหนุนสาหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)
2. การตั้งงบประมาณ ด้านการศึกษา ประกอบด้วยรายการดังนี้
(1) รายการ เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าอาหารเสริม (นม) เด็กปฐมวัย
(2) รายการ เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าอาหารกลางวัน เด็กปฐมวัย
(3) รายการ เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ระดับประถมศึกษา
(4) รายการ เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ระดับประถมศึกษา
(5) รายการ เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(6) รายการ เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
(7) รายการ เงินอุดหนุนสาหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐาน
สาหรับนักเรียนยากจน)
(8) รายการ เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส
(9) รายการ เงินอุดหนุนสาหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น
(10) รายการ เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขึ้นพื้นฐาน
(11) รายการ เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(12) รายการ เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนงบประมาณโครงการการส่งเสริมการเรียนรู้
เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา)
(13) รายการ เงิน อุดหนุนสาหรับการพั ฒ นาระบบบริห ารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0
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(14) รายการ เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ
(15) รายการ เงินอุดหนุนชุดอุปกรณ์สาหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV
3. การตั้งงบประมาณ ด้านสังคม ประกอบด้วยรายการดังนี้
(1) รายการ เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยความพิการ
(2) รายการ เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
(3) รายการ ค่าใช้จ่ายสาหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
(4) รายการ เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนงบประมาณเพื่อดาเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
(5) รายการ ก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา
4. การตั้งงบประมาณ ด้านการบริหารจัดการ ประกอบด้วยรายการดังนี้
(1) รายการ เงินอุดหนุนสาหรับงบดาเนินงานของสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า)
(2) รายการ เงินอุดหนุนสาหรับดาเนินการตามอานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
(3) รายการ เงินอุดหนุนสาหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่
5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
(4) รายการ เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการบริหารสนามกีฬาถ่ายโอน
5. การตั้งงบประมาณ ด้านสาธารณสุข ประกอบด้วยรายการดังนี้
(1) รายการ เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุข
ของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(2) รายการ เงินอุดหนุนสาหรับการดาเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข
(3) รายการ เงินอุดหนุนสาหรับสารวจข้อมูลจานวนสัตว์และขึ้ นทะเบียนสัตว์ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จ
เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี
(4) รายการ เงินอุดหนุนสาหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒ น
วรขัติยราชนารี
(5) รายการ ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดาเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.)
6. การตั้งงบประมาณ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วยรายการดังนี้
(1) รายการ เงินอุดหนุนสาหรับปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้า
(2) รายการ เงินอุดหนุนสาหรับการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น
(3) รายการ เงินอุดหนุนสาหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้าอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน
(ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน)
(4) รายการ เงิน อุดหนุ นเฉพาะกิจสาหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรั บปรุงและพัฒ นา
แหล่งกักเก็บน้าให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(5) รายการ เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒ นาการบริหาร
จัดการน้าระบบธนาคารน้าใต้ดิน
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7. การตั้งงบประมาณ ด้านสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยรายการดังนี้
รายการ ค่าครุภัณฑ์การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น) ได้รวบรวม
แนวทางและหลักเกณฑ์ในการขอตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบด้านการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีได้ให้แนวทางการจัดตั้งงบประมาณมาจัดทา
เป็นคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางในการจัดทาคาของบประมาณ กรณีที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณตรง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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การตั้งงบประมาณ ด้านบุคลากร
1. รายการ เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาภาคบังคับ
(ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจา)
2. รายการ เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ค่าตอบแทน และสวัสดิการครู)
3. รายการ เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนศูนย์เด็กเล็ก
(เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพและสวัสดิการ)
4. รายการ เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าจ้างครู)
5. รายการ เงินอุดหนุนสาหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)
6. รายการ เงินอุดหนุนสาหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบาเหน็จ บานาญ)
7. รายการ เงินอุดหนุนค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้า
8. รายการ เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (เงินเดือน ค่าจ้าง)
9. รายการ เงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนค่าป่วยการสาหรับนักบริบาลท้องถิ่น
10. รายการ เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการรักษาพยาบาลของข้าราชการ
พนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้าง
11. รายการ เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)
12. รายการ เงินอุดหนุนสาหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
13. รายการ เงินอุดหนุนสาหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)
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รำยกำร

เงินอุดหนุนสำหรับกำรจัดกำรศึกษำภำคบังคับ
(เงินเดือนครู และค่ำจ้ำงประจำ)
เงินอุดหนุนทั่วไป

หลักกำร/แนวทำง
ในกำรตั้งงบประมำณ

ควำมสอดคล้อง
ในมิติเชิงยุทธศำสตร์

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และ พ.ร.บ.
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กาหนดให้รัฐจะต้องกระจาย
อานาจให้แก่ อปท. และบุ ค คลมี สิ ท ธิ์ เ สมอกั น ในการรั บ
การศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปี โดยรัฐจะต้องจัดให้
อย่ า งทั่ ว ถึง และมี คุ ณภาพ โดยไม่ เ ก็ บ ค่ าใช้ จ่ า ย และ อปท.
มีสิทธิจัดการศึกษา อบรม จัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่ง
หรือทุกระดับตามความเหมาะสม

ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี :
การส่งเสริมการกระจายอานาจให้แก่ อปท.
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 :
การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

วิธีกำรคิด/
สูตรในกำรคำนวณ

ระเบียบกฎหมำย
ที่เกี่ยวข้อง

1. เงินเดือนครู และเงินเลื่อนขั้นประจำปี 6%
2. ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจำ
3. ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง

- พ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจาตาแหน่ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
- ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล

3.1 พนักงานจ้างตามภารกิจในโรงเรียน อัตราละ 9,400 บาท/เดือน
3.2 พนักงานจ้างทั่วไปในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อัตราละ 9,000 บาท/เดือน

เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเทศบาลตาแหน่งครู เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น พ.ศ. 2561

4. เงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำว (พนักงำนจ้ำงตำมข้อ 3)

- หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 158

4.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ อัตราละ 2,000 บาท/เดือน
4.2 พนักงานจ้างทั่วไป อัตราละ 1,000 บาท/เดือน

ลงวันที่ 25 กันยายน 2560 เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน
พิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

5. เงินตอบแทนพิเศษรำยเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงำน
ในพื้นที่ชำยแดน 3 จังหวัดภำคใต้ คนละ 2,500 บำท/เดือน
6. เงินวิทยฐำนะ
6.1 ชานาญการ คนละ 3,500 บาท/เดือน 6.3 เชี่ยวชาญ คนละ 9,900 บาท/เดือน
6.2 ชานาญการพิเศษ คนละ 5,600 บาท/เดือน

เอกสำร/ข้อมูลประกอบ
กำรเสนอคำขอตั้งงบประมำณ

7. เงินค่ำตอบแทนรำยเดือน ได้แก่ เงินที่ข้ำรำชกำรครู/พนักงำนครู
ได้รับในอัตรำเท่ำกับเงินวิทยฐำนะ
7.1 ชานาญการพิเศษ คนละ 5,600 บาท/เดือน
7.2 เชี่ยวชาญ คนละ 9,900 บาท/เดือน

8. เงินประกันสังคมของพนักงำนจ้ำงตำแหน่งตำมข้อ 3 เท่ำกับ 10%
9. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำร ครูถ่ำยโอน 8 %
10. เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของลูกจ้ำงประจำที่ปฏิบัติหน้ำที่
ในโรงเรียนถ่ำยโอน
11. เงินตอบแทนพิเศษ (กรณีเงินเดือนเต็มขั้น) (ถ้ำมี)
12. ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรตรวจประเมินผลงำนที่เกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่
ให้ได้รับค่ำตอบแทนของผู้ขอรับกำรประเมิน 1 รำย ดังนี้

ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัด อปท.

12.1 วิทยฐานะชานาญการพิเศษ อัตราคนละ 1,000 บาท
12.2 วิทยฐานะเชี่ยวชาญ อัตราคนละ 3,000 บาท

หน่วยงำน : สานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
(โทร. 0-2241-9000 ต่อ 4227)
จัดทำโดย : กลุ่มงานส่งเสริมการกระจายอานาจและการจัดทางบประมาณเงินอุดหนุน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
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แนวทางและหลักเกณฑ์ในการตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง
หน่วยงาน : สำนักพัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น (กลุ่มงำนบริหำรงำนบุคคลทำงกำรศึกษำท้องถิ่น)
ประเภทเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนทั่วไป
รายการ : เงินอุดหนุนสำหรับกำรจัดกำรศึกษำภำคบังคับ (เงินเดือนครู และค่ำจ้ำงประจำ)
หลักการ/แนวทางในการตั้งงบประมาณ :
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 และพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 กำหนดให้รัฐ
จะต้องกระจำยอำนำจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบุคคลมีสิทธิ์เสมอกันในกำรรับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนไม่น้อยกว่ำสิบสองปี
โดยรัฐจะต้องจัดให้อย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ โดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดกำรศึกษำ อบรม
จัดกำรศึกษำในระดับ ใดระดับ หนึ่ งหรื อทุกระดับ ตำมควำมเหมำะสม ควำมพร้อมและควำมต้องกำรภำยในท้องถิ่น โดยรัฐ
จะจัดสรรงบประมำณเป็น ค่ำใช้จ่ ำยดำเนิน กำรและงบลงทุนให้ส ถำนศึกษำของรัฐตำมภำรกิจของสถำนศึกษำ ประกอบกับ
พระรำชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้กำหนดให้เทศบำล
องค์กำรบริหำรส่วนตำบล และองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด มีอำนำจและหน้ำที่จัดกำรศึกษำเพื่อประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่น
ของตนเองและให้ดำเนินกำรถ่ำยโอนกำรจัดกำรศึกษำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมที่กฎหมำยกำหนด
ความสอดคล้องในมิติเชิงยุทธศาสตร์ :
 นโยบายระดับชาติ
- ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี
ยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) :
ยุทธศำสตร์ชำติด้ำน
: กำรส่งเสริมกำรกระจำยอำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ : ประชำชนได้รับบริกำรสำธำรณะจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ตัวชี้วัดยุทธศำสตร์ชำติ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีผลกำรประเมินประสิทธิภำพ (Local Performance
Assessment : LPA) อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับรำงวัลกำรบริหำรจัดกำรที่ดีเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 75 แก้ไขข้อร้องเรียน หรือแจ้งผล
กำรดำเนินกำรได้
- แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 : ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์
แนวทำงกำรพัฒนำ : พัฒนำศักยภำพคนให้มีทักษะ ควำมรู้และควำมสำมำรถในกำรดำรงชีวิตอย่ำงมีคุณค่ำ
ระเบียบกฎหมาย/ข้อสั่งการ/นโยบายสาคัญที่เกี่ยวข้อง :
- พ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐำนะ และเงินประจำตำแหน่งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547
- ประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนเทศบำล เรื่อง มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับกำรประเมินผลงำนพนักงำนครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำเทศบำลตำแหน่งครู เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐำนะสูงขึ้น พ.ศ. 2561
- หนังสือกระทรวงกำรคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 158 ลงวันที่ 25 กันยำยน 2560 เรื่ อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับกำรเบิกจ่ำย
เงินค่ำตอบแทนพิเศษรำยเดือนให้แก่เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้
เอกสาร/ข้อมูลที่ต้องจัดเตรียมประกอบการเสนอคาขอตั้งงบประมาณ :
ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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วิธีการคิด/สูตรในการคิดคานวณ :
1. เงินเดือนครู และเงินเลื่อนขั้นประจำปี 6%
2. ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจำ
3. ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง (อัตรำตำมจำนวนที่ส่วนกลำงจัดสรรให้) ประกอบด้วย
3.1 พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ (บุคลำกรสนับสนุนกำรสอน) ในโรงเรียน ในอัตรำละ 9,400 บำทต่อเดือน
3.2 พนักงำนจ้ำงทั่วไป ในโรงเรียน และศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในอัตรำละ 9,000 บำทต่อเดือน
3.2.1 ตำแหน่งที่ส่วนกลำงจัดสรรอัตรำให้
3.2.2 ตำแหน่งทดแทนลูกจ้ำงประจำที่ปฏิบัติหน้ำที่ในโรงเรียนที่ได้ยุบเลิกตำแหน่ง
4. เงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำว (พนักงำนจ้ำงตำมข้อ 3)
4.1 พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ในอัตรำละ 2,000 บำทต่อเดือน
4.2 พนักงำนจ้ำงทั่วไป ในอัตรำละ 1,000 บำทต่อเดือน
5. เงินตอบแทนพิเศษรำยเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงำนในพื้นที่ชำยแดน 3 จังหวัดภำคใต้
คนละ 2,500 บำท/เดือน
6. เงินวิทยฐำนะ
6.1 ชำนำญกำร คนละ 3,500 บำท/เดือน
6.2 ชำนำญกำรพิเศษ คนละ 5,600 บำท/เดือน
6.3 เชี่ยวชำญ คนละ 9,900 บำท/เดือน
7. เงินค่ำตอบแทนรำยเดือน ได้แก่ เงินที่ข้ำรำชกำรครู/พนักงำนครู ได้รับในอัตรำเท่ำกับเงินวิทยฐำนะ
7.1 ชำนำญกำรพิเศษ คนละ 5,600 บำท/เดือน
7.2 เชี่ยวชำญ คนละ 9,900 บำท/เดือน
8. เงินประกันสังคมของพนักงำนจ้ำงตำแหน่งตำมข้อ 3 เท่ำกับ 10% (หักจำกค่ำตอบแทน 5% ,
อปท. สมทบ 5%)
9. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำร (กบข.) ครูถ่ำยโอน 8 % (ถ้ำมี)
(หักจำกเงินเดือนครู 3 % , อปท. สมทบ 5 %)
10. เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของลูกจ้ำงประจำที่ปฏิบัติหน้ำที่ในโรงเรียนถ่ำยโอน (กสจ.) 6 % (ถ้ำมี)
(หักจำกค่ำจ้ำง 3 % , อปท. สมทบ 3 %)
11. เงินตอบแทนพิเศษ (กรณีเงินเดือนเต็มขั้น) (ถ้ำมี)
12. ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรตรวจประเมินผลงำนที่เกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ ให้ได้รับค่ำตอบแทน
ของผู้ขอรับกำรประเมิน 1 รำย ดังนี้
12.1 วิทยฐำนะชำนำญกำรพิเศษ อัตรำคนละ 1,000 บำท
12.2 วิทยฐำนะเชี่ยวชำญ อัตรำคนละ 3,000 บำท
ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการงบประมาณ : (ถ้ามี)
หนังสือซักซ้อมแนวทำงกำรจัดทำงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 รำยกำรเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน
สำหรับกำรจัดกำรศึกษำภำคบังคับ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ (สานักงาน) : 0-2241-9000 ต่อ 4227

12

บสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำของ อปท.
รำยกำร เงิในพืนอุ้นดทีหนุ่จังนหวัสำหรั
ดชำยแดนภำคใต้ (ค่ำตอบแทน และสวัสดิกำรครู)
เงินอุดหนุนทั่วไป

หลักกำร/แนวทำง
ในกำรตั้งงบประมำณ
มท. มีนโยบายให้ปรับการจัดการเรียน
การสอนโรงเรี ย นสั ง กั ด อปท. ในพื้ น ที่
จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ โดยนั ก เรี ย น
ไ ท ย มุ ส ลิ ม เ รี ย น วิ ช า อิ ส ล า ม ศึ ก ษ า
นั ก เรี ย นไทยพุ ท ธเรี ย นวิ ช าพุ ท ธศาสนา
และมีการเรียนการสอนควบคู่ 2 หลักสูตร
คื อ หลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานและ
หลักสูตรอิสลามศึกษา

ควำมสอดคล้อง
ในมิติเชิงยุทธศำสตร์

ระเบียบกฎหมำย
ที่เกี่ยวข้อง

- ยุท ธศาสตร์ ชาติ 20 ปี ด้ านการสร้ างโอกาส
ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
- แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน ด้านสังคม
- แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ
ฉบับที่ 12 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย์
- แผนยุ ท ธศาสตร์ ข อง มท. การวางรากฐาน
การพัฒนาองค์กรอย่างสมดุล
- แผนยุทธศาสตร์ของ สถ. การส่งเสริมและพัฒนา

- พระราชกฤษฎี ก าเงิ น สวั ส ดิ ก ารส าหรั บการ
ปฏิ บั ติ งาน ป ร ะจ าส านั ก งา น พื้ น ที่ พิ เ ศ ษ
พ.ศ.2544 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
- มิติ ครม. เรื่อง ค่าตอบแทนพิเศษแก่ผู้ปฏิบัติงาน
จังหวัดชายแดนภาคใต้
- สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล : นโยบายเรื่อง
การศึ ก ษาและเรี ย นรู้ การทะนุ บ ารุ ง ศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม
- ประกาศกระทรวงการคลั ง เรื่ อ ง ก าหนด
ส านั ก งานในเขตพื้ น ที่ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้
เป็นสานักงานพื้นที่พิเศษ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564

บริ ก ารสาธารณะของท้ อ งถิ่ น ให้ คุณ ภาพ และการ
เสริมสร้างและพัฒนาบริ การสาธารณะของท้องถิ่ น
ที่มีคุณภาพ เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน

เอกสำร/ข้อมูลประกอบกำร
เสนอคำขอตั้งงบประมำณ
วิธีกำรคิด/สูตรในกำรคำนวณ
คาสั่งแต่งตั้งพนักงานจ้างหรือสัญญาจ้าง
ค าสั่ ง เลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ นพนั ก งานจ้ า งฯ
ของ อปท.

1. ค่ า ตอบแทนพนั ก งานจ้ า งตามภารกิ จ รายเดื อ น (บรรจุ ใ หม่ 15,000 บาท/คน /คนเดิ ม
ตามกรอบวงเงิ น ค่ า ตอบแทนปั จ จุ บั น ) และเงิ น เลื่ อ นค่ า จ้ า งพนั ก งานจ้ า งตามภารกิ จ ตาม
ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ คนละ 3%
2. ค่าตอบแทนพนักงานจ้างเหมารายเดือน (ครูสอนอิสลามศึกษา ครูสอนพุทธศาสนาและพระปริยัติธรรม)
3. ค่าจ้างรายชั่วโมง (ครูสอนอิสลามศึกษา และครูสอนพระปริยัติธรรม) 80 วัน ๆ ละ 8 ชั่วโมง ๆ ละ
200 บาท (เสาร์ – อาทิตย์)
4. ค่าจ้างรายวันนักการภารโรง (วันเสาร์ – อาทิตย์) จานวน 80 วัน ๆ ละ 300 บาท
5. เงินประกันสังคมร้อยละ 5 / เดือน
6. ค่าเบี้ยเสี่ยงภัยรายเดือน จานวน 12 เดือน (2,500 บาท/เดือน)
7. เงินสวัสดิการสาหรับการปฏิบัติงานประจาสานักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ.) (2,000 บาท/เดือน)

หน่วยงำน : กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
(โทร. 0-2241-9021-3 ต่อ 101, 201 - 2)
จัดทำโดย : กลุ่มงานส่งเสริมการกระจายอานาจและการจัดทางบประมาณเงินอุดหนุน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
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แบบฟอร์มแนวทางและหลักเกณฑ์ในการตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
ประเภทเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนทั่วไป
รายการ : เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
(ค่าตอบแทน และสวัสดิการครู)
หลักการ/แนวทางในการตั้งงบประมาณ :
กระทรวงมหาดไทยมีนโยบายให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปรับการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และสงขลา) เพื่อเป็นแนวทางที่จะทาให้
นักเรียนไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีโอกาสรับบริการทางการศึกษาจากภาครัฐได้อย่างครบถ้วนยิง่ ขึ้น รวมทั้งได้รับ
ความสะดวกในเรื่องการใช้อาคารสถานที่ อุปกรณ์ การเรียนการสอน และสวัสดิการต่างๆ และเพื่อมิให้เกิดความแตกต่าง
ระหว่างนักเรียนไทยพุทธและนักเรียนไทยมุสลิม จึงได้มีการปรับเพิ่มชั่วโมงการเรียนการสอนวิช าพุทธศาสนา และจัดการ
เรีย นการสอนหลั กสูต รพระปริยั ติ ธรรมให้ แก่นั กเรีย นไทยพุ ท ธด้ว ย โดยได้ เริ่ม ด าเนิ น การปรับ การจัด การเรียนการสอน
ในปีงบประมาณ 2549 ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2548 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบั น โดยได้ด าเนิน การปรับ รูป แบบ
การจัดการศึกษา ดังนี้
(1) ปรับ หลักสู ตรการศึกษาขั้น พื้ น ฐานฯ ตั้ งแต่ ระดับ ชั้ น ประถมศึกษา และมั ธยมศึกษา โดยเพิ่ ม ชั่วโมงการเรีย น
การสอนในส่วนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จาก 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ เป็น 3 ชั่วโมง/สัปดาห์โดยนักเรียนไทยมุสลิม
เรียนวิชาอิสลามศึกษา นักเรียนไทยพุทธเรียนวิชาพุทธศาสนา
(2) ส่งเสริมสนับสนุนและอานวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรฟัรฎูอีน (หลักสูตรตาดีกา) เทียบเท่า
หลักสูตรอิสลามศึกษาตอนต้น และหลักสูตรพระปริยัติธรรม โดยใช้สถานที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการเรียนการ
สอนระดับชั้น ป.1-6
(3) จัดการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา (รูปแบบผสมผสาน) โดยให้ มีการเรียนการสอนควบคู่ 2 หลักสูตร คือ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษาตอนกลาง/มุตะวัซซีเฎาะห์ (ม.1-3) และอิสลามศึกษา
ตอนปลาย/ซานาวียะห์ (ม.4-6)
ความสอดคล้องในมิติเชิงยุทธศาสตร์ :
 นโยบายระดับชาติ
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
ยุทธศาสตร์ : ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ : เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึง่ ตนเอง
และการจัดการตนเองเพื่อสร้างสังคมคุณภาพ
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ชาติ : ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 4.4 : การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเอง
และการจัดการตนเอง
- แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน : ด้านสังคม
ประเด็นการปฏิรปู /แนวทางการปฏิรูป : การมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้ และการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม
- สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 :
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
แนวทางการพัฒนา ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
- สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล : นโยบายเรื่องการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม
- สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)
เป้าหมายเรื่องสร้างหลักประกันให้การศึกษามีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและครอบคลุมและส่งเสริมโอกาสใน
การเรียนรู้ตลอดชีวิตสาหรับทุกคน
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การวางรากฐานการพัฒนาองค์กรอย่างสมดุล
เป้าประสงค์ 4.1 องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดีและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง
กลยุทธ์ 4.1.10 เพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานและการบริหารจัดการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยคานึงถึงการสร้างแรงจูงใจ และการสร้างความเท่าเทียมในพืน้ ที่
- สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาบริการสาธารณะของท้องถิ่นให้คุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างและพัฒนาบริการสาธารณะของท้องถิ่นที่มีคุณภาพ เพื่อคุณภาพชีวิต
ของประชาชน
เป้าประสงค์ 3 การศึกษา การสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีคุณภาพและมาตรฐาน
กลยุทธ์ 5 รวมพลังองค์กรภาคทุกภาคส่วนร่วมหนุนเสริมการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ประสบความสาเร็จ
ในการพัฒนาตามแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน ตามเป้าหมาย การพัฒนาแห่งสหัสวรรษ Sustainable Development
Goals : SDGs
ระเบียบกฎหมาย/ข้อสั่งการ/นโยบายสาคัญที่เกี่ยวข้อง :
- พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการสาหรับการปฏิบัติงานประจาสานักงานพื้นที่พิเศษ พ.ศ.2544 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2)
- มิติคณะรัฐมนตรี เรื่อง คาตอบแทนพิเศษแกผู้ปฏิบัตงิ านจังหวัดชายแดนภาคใต้
- สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล : นโยบายเรื่องการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม
- ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กาหนดสานักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นสานักงานพืน้ ที่พิเศษ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เอกสาร/ข้อมูลที่ต้องจัดเตรียมประกอบการเสนอคาขอตั้งงบประมาณ :
- คาสั่งแต่งตัง้ พนักงานจ้าง หรือสัญญาจ้าง
- คาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานจ้างฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วิธีการคิด/สูตรในการคิดคานวณ :
1. ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจรายเดือน (บรรจุใหม่ 15,000 บาท/คน /คนเดิมตามกรอบวงเงินค่าตอบแทน
ปัจจุบนั ) และเงินเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจตามผลการประเมินการปฏิบัติราชการ คนละ 3% (ครูสอนอิสลาม
ศึกษา ครูสอนพุทธศาสนาและพระปริยัติธรรม ครูผู้ปฏิบัตงิ านโภชนาการ)
2. ค่าตอบแทนพนักงานจ้างเหมารายเดือน (ครูสอนอิสลามศึกษา ครูสอนพุทธศาสนาและพระปริยัติธรรม)
3. ค่าจ้างรายชั่วโมง (ครูสอนอิสลามศึกษา และครูสอนพระปริยตั ิธรรม) 80 วัน ๆ ละ 8 ชั่วโมง ๆ ละ
200 บาท (เสาร์ – อาทิตย์)
4. ค่าจ้างรายวันนักการภารโรง (วันเสาร์ – อาทิตย์) จานวน 80 วัน ๆ ละ 300 บาท
5. เงินประกันสังคมร้อยละ 5 / เดือน
6. ค่าเบี้ยเสี่ยงภัยรายเดือน จานวน 12 เดือน (2,500 บาท/เดือน)
7. เงินสวัสดิการสาหรับการปฏิบัติงานประจาสานักงานในพื้นทีพ่ ิเศษ (สปพ.) (2,000 บาท/เดือน)
ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการงบประมาณ : (ถ้ามี)
- ไม่มี เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ (สานักงาน) :
1. นาย ช โชคชัย คาแหง ตาแหน่ง ผอ.กศ. โทร. 0-2241-9021-3 ต่อ 101
2. นายสุพจน์ จิตร์เพ็ชร์ ตาแหน่ง ผอ.กง.สศ. โทร. 0-2241-9021-3 ต่อ 201
3. นางนิภาวัลย์ เพ็ชร์ผึ้ง ตาแหน่ง นวช.กศ.ชก. โทร 0-2241-9021-3 ต่อ 202
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รำยกำร

เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
(เงินเดือน ค่ำตอบแทน เงินเพิ่มค่ำครองชีพ และสวัสดิกำร)
เงินอุดหนุนทั่วไป
หลักกำร/แนวทำง
ในกำรตั้งงบประมำณ

ควำมสอดคล้อง
ในมิติเชิงยุทธศำสตร์

ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ของ อปท. เป็ น ภารกิ จ ถ่ า ยโอน
งานปฐมวัยให้แก่ อปท. ซึ่งได้ดาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อส่งเสริมให้ อปท. สามารถบริหารจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัย ได้อ ย่า งมี ป ระสิทธิภ าพ และลดค่า ใช้จ่ า ยของ
ประชาชนในการส่งเด็กเล็กไปเรียนไกลบ้าน

ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี :
การบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ
ตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล และการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 :
การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

ระเบียบกฎหมำย
ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
รำยกำรงบประมำณ
1. เงินเดือน คานวณการฐานเงินเดือนของข้าราชการครู พนักงานครูทั้งหมด
ที่เป็นอัตราที่มีผู้ครอง
2. เงินวิทยำฐำนะชำนำญ อัตราละ 3,500 บาท ตามหลักเกณฑ์ที่ได้
3. ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง : พนักงานงานจ้างใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ฯ จัดสรรค่าตอบแทนอัตราละ
15,000 บาท/เดือน ค่าตอบแทนแรกเข้าของตาแหน่งนี้
- พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จัดสรรในอัตราละ 9,400 บาท/เดือน
อัตราค่าตอบแทนแรกเข้า
- พนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จัดสรรในอัตราละ 9,000 บาท/เดือน
อัตราค่าตอบแทนแรกเข้า
4. ค่ำเงินประกันสังคม : พนักงานงานจ้างในศูนย์พัฒนาเด็กเด็ก โดยการคิด 5%
ของค่าตอบแทน
- พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ฯ จัดสรรค่าเงินประกันสังคม
อัตราละ 750 บาท/เดือน
- พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จัดสรรในอัตราละ 470 บาท/เดือน
- พนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จัดสรรในอัตราละ 450 บาท/เดือน

5. ค่ำครองชีพ : พนักงานงานจ้างในศูนย์พัฒนาเด็กเด็กที่ได้รับค่าครองชีพ
- พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่งผู้ดูแลเด็ก อัตราละ 2,000 บาทต่อคน/เดือน
- พนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก อัตราละ 1,000 บาทต่อคนต่อเดือน
6. ค่ำสวัสดิกำร : ค่าการศึกษาบุตร และค่าเช้าบ้าน ที่ครูขอเบิกกับ อปท.
โดยดาเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กาหนดในระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
ประกอบกับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ได้มีการปรับบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านสาหรับข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาของ อปท. ใหม่ ส่งผลให้งบประมาณในปี 2562
7. ค่ำตอบแทนพิเศษรำยเดือน : สาหรับข้าราชการ/พนักงานครู พนักงานจ้าง
ที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี
ยะลา และ 4 อาเภอในจังหวัดสงขลา จัดสรรอัตราละ 2,500 บาทต่อเดือน)

1. พ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจาตาแหน่งข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
2. ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
3. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 158
ลงวันที่ 25 กันยายน 2560
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
6. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522
ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559

เอกสำร/ข้อมูลประกอบกำร
เสนอคำขอตั้งงบประมำณ
1. ข้อมูลจานวนอัตรา จานวนเงินเดือนของข้าราชการ/พนักงานครูที่ปฏิบัติหน้าที่
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2. ข้อมูลจานวนเงินการเลื่อนขั้นเงินเดือนในอัตราร้อยละ 6 ต่อปี
3. ข้อมูลจานวนข้าราชการ/พนักงานครูที่ได้รับเงินวิทยฐานะ
4. ข้อมูลจานวนอัตรา ค่าตอบแทน พนักงานจ้างตามภารกิจตาแหน่งหัวหน้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก
5. ข้อมูลการขอเบิกเงินสวัสดิการ (ค่าการศึกษาบุตร ค่าเช่าบ้าน)
6. ข้อมูลค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสาหรับข้าราชการ/พนักงานครู พนักงานจ้าง
ที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

วิธีกำรคิด/
สูตรในกำรคำนวณ
จานวนอัตรา X จานวนเงินเดือน เงินวิทยฐานะ ค่าตอบแทน
ค่าครองชีพ เงินประกันสังคม X 12 เดือน

หน่วยงำน : สานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
(โทร. 0-2241-9000 ต่อ 4227)
จัดทำโดย : กลุ่มงานส่งเสริมการกระจายอานาจและการจัดทางบประมาณเงินอุดหนุน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
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แบบฟอร์มแนวทางและหลักเกณฑ์ในการตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง
หน่วยงาน : สำนักพัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น (กลุ่มงำนบริหำรงำนบุคคลทำงกำรศึกษำท้องถิ่น)
ประเภทเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนทั่วไป
รายการ : เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก (เงินเดือน ค่ำตอบแทน เงินเพิ่มค่ำครองชีพ และสวัสดิกำร)
หลักการ/แนวทางในการตั้งงบประมาณ : ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นภำรกิจถ่ำยโอนงำนปฐมวัย
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้ดำเนินกำรมำอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำมำรถบริหำรจัดกำรศึกษำระดับปฐมวัยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และลดค่ำใช้จ่ำยของประชำชนในกำรส่งเด็กเล็กไปเรียนไกล
บ้ำน ดังนั้น รัฐบำลจึงต้องสนับสนุนเงินอุดหนุนในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดกำรศึกษำได้ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ
ความสอดคล้องในมิติเชิงยุทธศาสตร์ :
 นโยบายระดับชาติ
- ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี แผนแม่บทตำมยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนกำรบริกำรประชำชน และกำรพัฒนำประสิทธิภำพภำครัฐ
ตำมยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับสมดุล และกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
- แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (/) ด้ำนกำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์
ระเบียบกฎหมาย/ข้อสั่งการ/นโยบายสาคัญที่เกี่ยวข้อง :
1. พ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐำนะ และเงินประจำตำแหน่งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547
2. ประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนั กงำนเทศบำล เรื่อง มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับกำรประเมินผลงำนพนักงำนครู และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำเทศบำลตำแหน่งครู เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐำนะสูงขึ้น พ.ศ. 2561
3. หนังสือกระทรวงกำรคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 158 ลงวันที่ 25 กันยำยน 2560 เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับกำรเบิกจ่ำย
เงินค่ำตอบแทนพิเศษรำยเดือนให้แก่เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้
4. ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
5. ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
6. หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหำคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตรำเงินบำรุง
กำรศึกษำและค่ำเล่ำเรียน
เอกสาร/ข้อมูลที่ต้องจัดเตรียมประกอบการเสนอคาขอตั้งงบประมาณ :
ข้อมูลที่เตรียมกำรสำหรับกำรตั้งงบประมำณให้แก่บุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ปฏิบัติหน้ำที่ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ประกอบด้วย
1. ข้อมูลจำนวนอัตรำ จำนวนเงินเดือนของข้ำรำชกำร/พนักงำนครูที่ปฏิบัติหน้ำที่ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
2. ข้อมูลจำนวนเงินกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนในอัตรำร้อยละ 6 ต่อปี
3. ข้อมูลจำนวนข้ำรำชกำร/พนักงำนครูที่ได้รับเงินวิทยฐำนะ
4. ข้อมูลจำนวนอัตรำ ค่ำตอบแทน พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ตำแหน่งหัวหน้ำศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)
พนักงำนจ้ำงทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ซึ่งเป็นตำแหน่งที่กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจัดสรรอัตรำให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
5. ข้อมูลกำรขอเบิกเงินสวัสดิกำร (ค่ำกำรศึกษำบุตร ค่ำเช่ำบ้ำน)
6. ข้อมูลค่ำตอบแทนพิเศษรำยเดือนสำหรับข้ำรำชกำร/พนักงำนครู พนักงำนจ้ำงที่ปฏิบัติหน้ำที่ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
ที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้
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วิธีการคิด/สูตรในการคิดคานวณ :
จำนวนอัตรำ X จำนวนเงินเดือน เงินวิทยฐำนะ ค่ำตอบแทน ค่ำครองชีพ เงินประกันสังคม X 12 เดือน
ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการงบประมาณ : (ถ้ามี)
1.1 เงินเดือน คำนวณกำรฐำนเงินเดือนของข้ำรำชกำรครู พนักงำนครูทั้งหมดทีเ่ ป็นอัตรำที่มีผู้ครอง (ตำมกรอบอัตรำกำลัง)
1.2 เงินวิทยำฐำนะชำนำญกำร เป็นเงินสำหรับครูที่มีวิทยำฐำนะชำนำญกำร ได้รับอัตรำละ 3,500 บำท ตำมหลักเกณฑ์ที่ได้ ซึ่งใน
ปีงบประมำณทุกปี ครูในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก จะมีคณ
ุ สมบัตคิ รบ โดยกำรแต่งตั้งจะมี 2 ครั้ง คือ 1 พฤษภำคม และ 1 พฤศจิกำยน ของทุกปี
1.3 ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง คือ พนักงำนงำนจ้ำงในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก มีทั้งหมดจำนวน 25,053 อัตรำ แยกเป็น
- พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้ำศูนย์ฯ จัดสรรค่ำตอบแทนอัตรำละ 15,000 บำท/เดือน
เป็นอัตรำ ค่ำตอบแทนแรกเข้ำของตำแหน่งนี้
- พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ตำแหน่ง ผูด้ ูแลเด็ก (ทักษะ คือ ผู้มีประสบกำรณ์) จัดสรรในอัตรำละ 9,400 บำท/เดือน
เป็นอัตรำค่ำตอบแทนแรกเข้ำ
- พนักงำนจ้ำงทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จัดสรรในอัตรำละ 9,000 บำท/เดือน เป็นอัตรำค่ำตอบแทนแรกเข้ำ
1.4 ค่ำเงินประกันสังคม คือ พนักงำนงำนจ้ำงในศูนย์พัฒนำเด็กเด็ก แยกเป็น โดยกำรคิด 5% ของค่ำตอบแทน
- พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้ำศูนย์ฯ จัดสรรค่ำเงินประกันสังคม อัตรำละ 750 บำท/เดือน
- พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ คือผู้มีประสบกำรณ์) จัดสรรในอัตรำละ 470 บำท/เดือน
- พนักงำนจ้ำงทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จัดสรรในอัตรำละ 450 บำท/เดือน
1.5 ค่ำครองชีพ คือพนักงำนงำนจ้ำงในศูนย์พัฒนำเด็กเด็กทีไ่ ด้รับค่ำครองชีพ แยกเป็น
- พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) อัตรำละ 2,000 บำทต่อคนต่อเดือน
- พนักงำนจ้ำงทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดแู ลเด็ก อัตรำละ 1,000 บำทต่อคนต่อเดือน
1.6 ค่ำสวัสดิกำร คือ ค่ำกำรศึกษำบุตร และค่ำเช้ำบ้ำน ที่ครูขอเบิกกับองค์กรปกครองส่วน โดยดำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ
ตำมหลักเกณฑ์และอัตรำที่กำหนดในระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ประกอบกับ
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ได้มีกำรปรับบัญชีอัตรำค่ำเช่ำบ้ำนสำหรับ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำของ อปท. ใหม่
1.7 ค่ำตอบแทนพิเศษรำยเดือนสำหรับข้ำรำชกำร/พนักงำนครู พนักงำนจ้ำงที่ปฏิบัติหน้ำที่ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กที่จังหวัดชำยแดน
ภำคใต้ (จังหวัดนรำธิวำส ปัตตำนี ยะลำ และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลำ จัดสรรอัตรำละ 2,500 บำทต่อเดือน

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ (สานักงาน) : 0-2241-9000 ต่อ 4227
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รำยกำร

เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ
แก่เด็กด้อยโอกำส (ค่ำจ้ำงครู)
เงินอุดหนุนทั่วไป

หลักกำร/แนวทำง
ในกำรตั้งงบประมำณ

ควำมสอดคล้อง
ในมิติเชิงยุทธศำสตร์

ระเบียบกฎหมำย
ที่เกี่ยวข้อง

มท . โดย สถ . ได้ ริ เ ริ่ ม ให้ มี ก าร จั ด
การศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส มาตั้งแต่ปี 2539
เพื่อส่ง เสริม ให้เด็ก ด้อยโอกาส เด็กข้ างถนน
ได้รับดูแลตามความเหมาะสม ไม่สร้างภาระ
ให้ แ ก่ สั ง คมในอนาคตต่ อ ไป ดั ง นั้ น จึ ง ต้ อ ง
สนับสนุน งบประมาณให้ อปท. ตามภารกิ จ
อย่างต่อเนื่อง

ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี : ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
นโยบำยที่เกี่ยวข้อง :
การศึกษาและเรียนรู้ การทานุบารุงศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม

ประกาศคณะกรรมการการกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทัว่ ไป
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เอกสำร/ข้อมูล
ประกอบกำรเสนอคำขอตั้ง
งบประมำณ
- รายชื่อพนักงานจ้างของ อปท. ตามประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3)
และเงินประกันสังคมร้อยละ 5 ของค่าจ้าง
- สัญญาจ้างของแต่ละบุคคล

วิธีกำรคิด/
สูตรในกำรคำนวณ
- ค่าจ้างครูสอนเด็กด้อยโอกาส (วุฒิ ป.ตรี)
จานวนคน x อัตราคนละ 15,000 บาท x 12 เดือน
- เงินประกันสังคมร้อยละ 5 ของค่าจ้าง
จานวนคน x อัตราคนละ 750 บาท x 12 เดือน

หน่วยงำน กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
(โทร. 0-2241-9021-23 ต่อ 402)
จัดทำโดย : กลุ่มงานส่งเสริมการกระจายอานาจและการจัดทางบประมาณเงินอุดหนุน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
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แบบฟอร์มแนวทางและหลักเกณฑ์ในการตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
ประเภทเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนทั่วไป
รายการ : เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าจ้างครู)
หลักการ/แนวทางในการตั้งงบประมาณ :
กระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ริเริ่มให้มีการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส
มาตั้งแต่ปี 2539 เป็นต้นมา เพื่อส่งเสริมให้เด็กด้อยโอกาส เด็กข้างถนน ได้รับดูแลตามความเหมาะสม ไม่สร้าง
ภาระให้แก่สังคมในอนาคตต่อไป ดังนั้น จึงต้องสนับสนุนงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามภารกิจ
อย่างต่อเนื่อง
ความสอดคล้องในมิติเชิงยุทธศาสตร์ :
 นโยบายระดับชาติ
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
- นโยบายที่เกี่ยวข้อง เรื่อง การศึกษาและเรียนรู้ การทานุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
ระเบียบกฎหมาย/ข้อสั่งการ/นโยบายสาคัญที่เกี่ยวข้อง :
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรร
เงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เอกสาร/ข้อมูลที่ต้องจัดเตรียมประกอบการเสนอคาขอตั้งงบประมาณ :
- รายชื่อพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) และเงินประกันสังคมร้อยละ 5 ของค่าจ้าง
- สัญญาจ้างของแต่ละบุคคล
วิธีการคิด/สูตรในการคิดคานวณ :
(1) ค่าจ้างครูสอนเด็กด้อยโอกาส (วุฒิ ป.ตรี)
จานวนคน x อัตราคนละ 15,000 บาท x 12 เดือน
(2) เงินประกันสังคมร้อยละ 5 ของค่าจ้าง
จานวนคน x อัตราคนละ 750 บาท x 12 เดือน
ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการงบประมาณ :
-ไม่ม-ี
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ (สานักงาน) : 02-241-9021-23 ต่อ 402
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รำยกำร

เงินอุดหนุนสำหรับกำรจัดกำรศึกษำภำคบังคับ (ค่ำเช่ำบ้ำน)
เงินอุดหนุนทั่วไป
หลักกำร/แนวทำง
ในกำรตั้งงบประมำณ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
และ พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
กาหนดให้รัฐจะต้องกระจายอานาจให้ อปท. และบุคคลมีสิทธิ์
เสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่นอ้ ยกว่าสิบสองปี
โดยรัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จา่ ย
และ อปท. มีสิทธิจัดการศึกษา อบรม จัดการศึกษาในระดับใด
ระดับหนึ่งหรือทุกระดับตามความเหมาะสม

ควำมสอดคล้อง
ในมิติเชิงยุทธศำสตร์
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี : การส่งเสริมการกระจาย
อานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 :
การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

ระเบียบกฎหมำย
ที่เกี่ยวข้อง
- ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ าด้วยค่า เช่าบ้า น
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
- ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ าด้วยค่า เช่าบ้า น
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

เอกสำร/ข้อมูลประกอบกำร
เสนอคำขอตั้งงบประมำณ

วิธีกำรคิด/
สูตรในกำรคำนวณ

ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนข้าราชการครูในโรงเรียน
สังกั ด อปท. ที่ข อเบิ กเงินสวัส ดิก ารเกี่ย วกั บ
ค่าเช่าบ้าน

ดาเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามหลักเกณฑ์
และอัตราที่กาหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทย
กาหนด

หน่วยงำน : สานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
(โทร. 0-2241-9000 ต่อ 4227)
จัดทำโดย : กลุ่มงานส่งเสริมการกระจายอานาจและการจัดทางบประมาณเงินอุดหนุน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
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แนวทางและหลักเกณฑ์ในการตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง
หน่วยงาน : สำนักพัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น (กลุ่มงำนบริหำรงำนบุคคลทำงกำรศึกษำท้องถิ่น)
ประเภทเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนทั่วไป
รายการ : เงินอุดหนุนสำหรับกำรจัดกำรศึกษำภำคบังคับ (ค่ำเช่ำบ้ำน)
หลักการ/แนวทางในการตั้งงบประมาณ :
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 และ พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 กำหนดให้รัฐ
จะต้องกระจำยอำนำจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบุคคลมีสิทธิ์เสมอกันในกำรรับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนไม่น้อยกว่ำสิบสองปี
โดยรัฐจะต้องจัดให้อย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ โดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดกำรศึกษำ อบรม
จัดกำรศึกษำในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับตำมควำมเหมำะสม ควำมพร้อมและควำมต้องกำรภำยในท้องถิ่น โดยรัฐจะจัดสรร
งบประมำณเป็นค่ำใช้จ่ำยเดินกำรและงบลงทุนให้สถำนศึกษำของรัฐตำมภำรกิจของสถำนศึกษำ ประกอบกับพระรำชบัญญัติ
กำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้กำหนดให้เทศบำล องค์กำรบริหำร
ส่วนตำบล และองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด มีอำนำจและหน้ำที่จัดกำรศึกษำเพื่อประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่นของตนเองและ
ให้ดำเนินกำรถ่ำยโอนกำรจัดกำรศึกษำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมที่กฎหมำยกำหนด
ความสอดคล้องในมิติเชิงยุทธศาสตร์ :
 นโยบายระดับชาติ
- ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) :
ยุทธศำสตร์ชำติด้ำน
: กำรส่งเสริมกำรกระจำยอำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ : ประชำชนได้รับบริกำรสำธำรณะจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ตัวชี้วัดยุทธศำสตร์ชำติ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีผลกำรประเมินประสิทธิภำพ (Local Performance
Assessment : LPA) อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับรำงวัลกำรบริหำรจัดกำรที่ดีเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 75 แก้ไขข้อร้องเรียน หรือแจ้งผล
กำรดำเนินกำรได้
- แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 : ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์
แนวทำงกำรพัฒนำ พัฒนำศักยภำพคนให้มีทักษะ ควำมรู้และควำมสำมำรถในกำรดำรงชีวิตอย่ำงมีคุณค่ำ
ระเบียบกฎหมาย/ข้อสั่งการ/นโยบายสาคัญที่เกี่ยวข้อง :
- ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
- ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
เอกสาร/ข้อมูลที่ต้องจัดเตรียมประกอบการเสนอคาขอตั้งงบประมาณ :
ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนข้ำรำชกำรครูในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขอเบิกเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับค่ำเช่ำบ้ำน
วิธีการคิด/สูตรในการคิดคานวณ :
ดำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณตำมหลักเกณฑ์และอัตรำที่กำหนดในระเบียบกระทรวงมหำดไทยกำหนด
ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการงบประมาณ : (ถ้ามี)
หนังสือซักซ้อมแนวทำงกำรจัดทำงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕6๓ รำยกำรเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน
สำหรับกำรจัดกำรศึกษำภำคบังคับ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ (สานักงาน) : 0-2241-9000 ต่อ 4227
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หนุนสำหรับกำรจัดกำรศึกษำภำคบังคับ
รำยกำร เงิ(ค่นำอุบดำเหน็
จ บำนำญ)
เงินอุดหนุนทั่วไป
หลักกำร/แนวทำง
ในกำรตั้งงบประมำณ
เพื่อ เป็นสวัสดิก ารของบุคลากรด้านการศึก ษาของ อปท.
ที่รัฐจะต้องจัดเตรียมเพื่อรองรับภารกิจของ อปท. ที่รัฐกระจาย
อานาจการบริหารการศึกษาสู่ อปท. ประกอบด้วย
- เงิ น บ านาญ เงิ น บ าเหน็ จ ปกติ เ งิ น บ าเหน็ จ ตกทอด
เงิ น บ าเหน็ จ ด ารงชี พ เงิ น ช่ ว ยค่ า ครองชี พ ผู้ รั บ บ านาญ
เงิ น บ าเหน็ จ ตกทอดและเงิ น ช่ ว ยพิ เ ศษ ของครู ครู ถ่ า ยโอน
ครูผู้ดูแลเด็ก ของ อบจ., ทน. และ ทม. ที่เกษียณอายุ ลาออก
หรือให้ออก
- เงินบาเหน็จปกติ เงินบาเหน็จรายเดือนและเงินบาเหน็จ
ตกทอด ของลู ก จ้ า งประจ า ต าแหน่ ง ภารโรงโรงเรี ย น
ทั้งโรงเรียนในสังกัด อปท. และโรงเรียนถ่ายโอน ที่เกษียณอายุ
หรือลาออก

ระเบียบกฎหมำย
ที่เกี่ยวข้อง
- พ.ร.บ.บาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2500 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556)
- กฎกระทรวงกาหนดอัตราและวิธกี ารรับบาเหน็จดารงชีพ พ.ศ. 2548
- กฎกระทรวงกาหนดอัตราและวิธกี ารรับบาเหน็จดารงชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
- กฎกระทรวงกาหนดอัตราและวิธกี ารรับบาเหน็จดารงชีพ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
(อยู่ระหว่างรอประกาศกฎกระทรวง)
- ระเบียบ มท. ว่าด้วยเงินบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2546
ข้อ 30 (1)
- ระเบียบ มท. ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบานาญของราชการส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2522 (ฉบับแรก จนถึงฉบับปัจจุบัน (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2562
- ระเบียบ มท. ว่าด้วยบาเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555)

ควำมสอดคล้อง
ในมิติเชิงยุทธศำสตร์
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 :
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกัน
การทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย

เอกสำร/ข้อมูลประกอบ
กำรเสนอคำขอตั้งงบประมำณ
1. ข้อมูลผู้รับบำนำญรำยเก่ำ
1.1 อบจ. ที่มีรายจ่ายค้างจ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และยังมิได้โอน
เปลี่ยนแปลงรายการ ให้ทาบัญชีรายชื่อผู้รับบาเหน็จบานาญและรายละเอียด
ข้ อ มู ล ประกอบการของบประมาณเพื่ อ ขอรั ง บประมาณ ในปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2564
1.2 บัญชีรายชื่อผู้รับบานาญรายเก่า ณ วันที่ 30 ก.ย. 62
1.3 บัญชีรายชื่อผู้รับบานาญที่เกษียณ ณ วันที่ 30 ก.ย.62
1.4 บัญชีรายชื่อผู้รับบานาญที่ลาออกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2. ข้อมูลผู้รับบำนำญรำยใหม่
2.1 บัญชีรายชื่อผู้รับบานาญรายใหม่ทจี่ ะเกษียณ ณ วันที่ 30 ก.ย. 2563
2.2 บัญชีรายชื่อผู้รับเงินบาเหน็จปกติรายใหม่ทจี่ ะเกษียณ ณ วันที่ 30 ก.ย. 63
2.3 บัญชีรายชื่อผู้ขอรับเงินบาเหน็จดารงชีพ กรณีอายุต่ากว่า 60 ปีบริบูรณ์
2.4 บัญชีรายชื่อผู้ขอรับเงินบาเหน็จดารงชีพ กรณีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์
2.5 บัญชีรายชื่อผู้ขอรับเงินบาเหน็จดารงชีพ กรณีอายุครบ 70 ปีบริบูรณ์

หน่วยงำน : สานักบริหารการคลังท้องถิ่น
(โทร. 0-2241-9000 ต่อ 1405 Fax : 0-2241-8510 )
จัดทำโดย : กลุ่มงานส่งเสริมการกระจายอานาจและการจัดทางบประมาณเงินอุดหนุน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
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แบบฟอร์มแนวทางและหลักเกณฑ์ในการตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง
หน่วยงาน : สานักบริหารการคลังท้องถิ่น
ประเภทเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนทั่วไป
รายการ : เงินอุดหนุนสาหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบาเหน็จ บานาญ)
หลักการ/แนวทางในการตั้งงบประมาณ :
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับกำรจัดกำรศึกษำภำคบังคับ (ค่ำบำเหน็จ บำนำญ) ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำรกระจำย
อำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละปี เป็นสวัสดิกำรของบุคลำกรด้ำนกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่รัฐจะต้องจัดเตรียมให้ เพื่ อรองรับ กับภำรกิจขององค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นที่รัฐกระจำยอำนำจกำรบริหำรจั ด กำร
กำรศึกษำสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย
- เงินบำนำญ เงินบำเหน็จปกติ เงินบำเหน็จตกทอด เงินบำเหน็จดำรงชีพ เงินช่วยค่ำครองชีพผู้รับบำนำญ เงินบำเหน็จ
ตกทอดและเงินช่วยพิเศษ ของครู ครูถ่ำยโอน ครูผู้ดูแลเด็ก ของ อบจ., ทน. และ ทม. ที่เกษียณอำยุ ลำออก หรือให้ออก
- เงิ นบำเหน็จปกติ เงิ นบ ำเหน็จรำยเดือน และเงินบำเหน็จตกทอด ของลู กจ้ำงประจำ ต ำแหน่งภำรโรงโรงเรียน
ทั้งโรงเรียนในสังกัด อปท. และโรงเรียนถ่ำยโอน ที่เกษียณอำยุ หรือลำออก

ความสอดคล้องในมิติเชิงยุทธศาสตร์ :
 นโยบายระดับชาติ
- ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันทำงสังคม
- แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 : ยุทธศาสตร์ที่ 6 กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ
กำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมำภิบำลในสังคมไทย
ระเบียบกฎหมาย/ข้อสั่งการ/นโยบายสาคัญที่เกี่ยวข้อง :
โดยจ่ำยตำมอัตรำตำมสูตรคำนวณแต่ละประเภท และตำมสิทธิที่ผู้รับบำเหน็จบำนำญหรือทำยำทมีสิทธิได้รับตำม
1. พ.ร.บ. บำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2500 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556)
2. กฎกระทรวงกำหนดอัตรำและวิธีกำรรับบำเหน็จดำรงชีพ พ.ศ. 2548
3. กฎกระทรวงกำหนดอัตรำและวิธีกำรรับบำเหน็จดำรงชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
4. กฎกระทรวงกำหนดอัตรำและวิธีกำรรับบำเหน็จดำรงชีพ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 (อยู่ระหว่ำงรอประกำศ
กฎกระทรวง)
5. ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2546 ข้อ 30 (1)
6. ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินช่วยค่ำครองชีพผู้รับบำนำญของรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2522
(ฉบับแรก จนถึงฉบับปัจจุบนั (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2562
7. ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยบำเหน็จลูกจ้ำงของหน่วยกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555)
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เอกสาร/ข้อมูลที่ต้องจัดเตรียมประกอบการเสนอคาขอตั้งงบประมาณ :
1. ข้อมูลผู้รับบานาญรายเก่า
1.1 อบจ. ที่มีรำยจ่ำยค้ำงจ่ำยของปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ที่เกินมำจำกกำรตั้งคำของบประมำณทีไ่ ด้ตั้งไว้
และยังมิได้โอนเปลีย่ นแปลงรำยกำรจำกเงินอุดหนุนรำยกำรอื่นที่เหลือจ่ำย มำตั้งจ่ำยเป็นค่ำบำเหน็จบำนำญ
ให้ทำบัญชีรำยชื่อผูร้ ับบำเหน็จบำนำญและรำยละเอียดข้อมูลประกอบกำรของบประมำณเพื่อขอรับ
งบประมำณในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
1.2 บัญชีรำยชื่อผู้รับบำนำญรำยเก่ำ ณ วันที่ 30 ก.ย.2562 โดยระบุจำนวนเงินบำนำญ / จำนวนเงิน ช.ค.บ.
(ฉบับที่ 1 – 17)
1.3 บัญชีรำยชื่อผู้รับบำนำญที่เกษียณ ณ วันที่ 30 ก.ย.62 โดยระบุจำนวนเงินบำนำญ / จำนวนเงิน ช.ค.บ.
(ฉบับที่ 17)
1.4 บัญชีรำยชื่อผู้รับบำนำญ ที่ลำออกในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (1 ต.ค.62 - 30 ก.ย.2563) โดยระบุจำนวน
เงินบำนำญ / จำนวนเงิน ช.ค.บ. (ฉบับที่ 17)
2. ข้อมูลผู้รับบานาญรายใหม่
2.1 บัญชีรำยชื่อผู้รับบำนำญรำยใหม่ที่จะเกษียณ ณ วันที่ 30 ก.ย. 2563 หรือ
ลำออกตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2563 – 30 ก.ย. 2564 โดยระบุจำนวนเงินบำนำญ
(โดยกำรคำนวณจำกประมำณกำรฐำนเงินเดือน ณ วันที่ออกจำกรำชกำร คูณเวลำรำชกำรทั้งสิ้นหำร50) /
จำนวนเงิน ช.ค.บ. (ฉบับที่ 17)
2.2 บัญชีรำยชื่อผู้รับเงินบำเหน็จปกติรำยใหม่ที่จะเกษียณ ณ วันที่ 30 ก.ย. 2563 หรือ
ลำออกตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2563 – 30 ก.ย. 2564 โดยระบุจำนวนเงินบำเหน็จปกติ (โดยกำรคำนวณ
จำกประมำณกำรฐำนเงินเดือน ณ วันที่ออกจำกรำชกำร คูณเวลำรำชกำรทั้งสิน้ )
2.3 บัญชีรำยชื่อผู้ขอรับเงินบำเหน็จดำรงชีพ กรณีอำยุต่ำกว่ำ 60 ปีบริบูรณ์ โดยระบุจำนวนเงินบำเหน็จดำรงชีพ
ผู้รับบำนำญรำยใหม่ที่จะเกษียณ ณ วันที่ 30 ก.ย. 2563 หรือลำออกตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2563 – 30 ก.ย. 2564
2.4 บัญชีรำยชื่อผู้ขอรับเงินบำเหน็จดำรงชีพ กรณีอำยุครบ 65 ปีบริบูรณ์ โดยระบุจำนวนเงินบำเหน็จดำรงชีพ
(ผู้รบั บำนำญที่จะอำยุครบ 65 ปี ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ช่วงตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2564)
2.5 บัญชีรำยชื่อผู้ขอรับเงินบำเหน็จดำรงชีพ กรณีอำยุครบ 70 ปีบริบูรณ์ โดยระบุจำนวนเงินบำเหน็จดำรงชีพ
(ผู้รับบำนำญที่จะอำยุครบ 70 ปี ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ช่วงตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2564)

ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการงบประมาณ : (ถ้ามี)
- ไม่มี เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ (สานักงาน) : 02-241-9000 ต่อ 1405 , 02-241-9069 ต่อ 301-310 Fax : 02-241-8510
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- ตัวอย่าง วิธีคานวณคาของบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสาหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบาเหน็จ บานาญ) พ.ศ. 2564 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)
กลุ่มเป้าหมาย(คน) จานวนเงินต่อเดือน จานวนเงินทั้งปี
1. ผู้รับบานาญรายเก่า
1.1 ผู้รับบำนำญรำยเก่ำ ณ 30 ก.ย.62 + ผู้รับบำนำญที่เกษียณ ณ 30 ก.ย.62 และผู้ที่ลำออกตั้งแต่วันที่ (1 ต.ค.62 - 30 ก.ย.63)
- เงินบำนำญ
- เงิน ช.ค.บ. (ฉบับที่ 1-17) ตำมสิทธิ
รวมผู้รับบานาญรายเก่า
2. ผู้รับบานาญรายใหม่
2.1 ผู้รับบำนำญรำยใหม่ที่จะเกษียณ ณ 30 ก.ย. 63 หรือลำออกตั้งแต่วันที่ (1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64)
- เงินบำนำญ
- เงิน ช.ค.บ. (ฉบับที่ 17) ตำมสิทธิ
2.2 ผู้รับบำเหน็จปกติรำยใหม่ ที่จะเกษียณ ณ 30 ก.ย.63 หรือลำออกตั้งแต่วันที่ (1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64)
2.3 เงินบำเหน็จดำรงชีพ กรณีอำยุต่ำกว่ำ 60 ปีบริบูรณ์ (เกษียณ ณ 30 ก.ย.63 หรือลำออกตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64)
2.4 เงินบำเหน็จดำรงชีพ กรณีอำยุครบ 65 ปีบริบูรณ์ (ผู้รับบำนำญที่จะอำยุครบ 65 ปี)
2.5 เงินบำเหน็จดำรงชีพ กรณีอำยุครบ 70 ปีบริบูรณ์ (ผู้รับบำนำญที่จะอำยุครบ 70 ปี)
2.6 ประมำณกำรเงินบำเหน็จตกทอด กรณี ขรก. เสียชีวิต ระหว่ำงวันที่ 1 ต.ค.63 - 30 ก.ย.64
2.7 ประมำณกำรเงินบำเหน็จตกทอดและเงินช่วยพิเศษ กรณีผู้รับบำนำญเสียชีวิต ระหว่ำงวันที่ 1 ต.ค.63 - 30 ก.ย.64
รวมผู้รับบานาญรายใหม่
รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ 1. กลุ่มเป้ำหมำย (คน) จำนวน 79 คน = ข้อ 1.1 + 2.1 + 2.2 + 2.6 (53+19+2+5 = 79)
2. รำยกำรในลำดับที่ 2.6 และ 2.7 ถ้ำจะขอรำยกำรดังกล่ำว ควรทำสถิติย้อนหลัง 5-10 ปี
และหำค่ำเฉลี่ยจำนวนรำย/จำนวนเงินมำใช้เป็นตัวจัดทำคำของบประมำณ
รำยกำรนี้สำนักงบประมำณอำจจะพิจำรณำตัดหรือลดงบประมำณรำยกำรนี้ออกได้
เนื่องจำกเป็นกำรประมำณกำรที่อำจจะไม่เกิดขึ้น

53
30
53

1,325,000.00
75,000.00
1,400,000.00

19
5
2
19
3
5
5
5
26
79

475,000.00
7,500.00

482,500.00
1,882,500.00

หมายเหตุ

15,900,000.00 บัญชีรำยชื่อประกอบ
900,000.00 บัญชีรำยชื่อประกอบ
16,800,000.00

5,700,000.00
90,000.00
400,000.00
3,800,000.00
600,000.00
400,000.00
4,500,000.00
125,000.00
15,615,000.00
32,415,000.00

บัญชีรำยชื่อประกอบ
บัญชีรำยชื่อประกอบ
บัญชีรำยชื่อประกอบ
บัญชีรำยชื่อประกอบ
บัญชีรำยชื่อประกอบ
บัญชีรำยชื่อประกอบ

สำนักบริหำรกำรคลังท้องถิ่น
กลุ่มงำนบำเหน็จบำนำญและสวัสดิกำร
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เงินอุดหนุนค่ำจ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำวถ่ำยโอน
งำนสถำนีสูบนำด้วยไฟฟ้ำ

รำยกำร

เงินอุดหนุนทั่วไป
หลักกำร/แนวทำง
ในกำรตัง
งบประมำณ

เดิม สถ. ได้สารวจข้อมูลภาระลูกจ้างชั่วคราวประจาสถานีสูบนาด้วยไฟฟ้าที่ อปท. ได้รับการ
ถ่ายโอนจากกรมชลประทานและส่วนราชการอื่น ตามแผนปฏิบัติก ารก าหนดขันตอนการ
กระจายอานาจให้แก่ อปท. เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี เพื่อเป็น
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบนาด้วยไฟฟ้า เพื่อจัดสรรให้ อปท. ที่รับการถ่ายโอน
สถานีสูบนาด้วยไฟฟ้า นาไปใช้จ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวประจาสถานีสูบนาด้วยไฟฟ้า

ควำมสอดคล้อง
ในมิติเชิงยุทธศำสตร์

ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี : ด้านที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 : ด้านที่ 4 ด้านการเติบโตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ระเบียบกฎหมำย
ที่เกี่ยวข้อง

เอกสำร/ข้อมูลประกอบ
กำรเสนอคำขอตัง
งบประมำณ

วิธีกำรคิด/
สูตรในกำรคำนวณ

1. ระเบียบกรมชลประทำนว่ำด้วยกำรถ่ำยโอนภำรกิจให้แก่ อปท.
2. แผนปฏิบัตกิ ำรกำหนดขันตอนกำรกระจำยอำนำจให้แก่ อปท. (ฉ.2)
- ด้านการถ่ายโอนบุคคลกรและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถิ่น

ข้อมูลลูกจ้ำงชั่วครำวถ่ำยโอนงำนสถำนีสูบนำด้วยไฟฟ้ำ

ลูกจ้างชั่วคราว/พนักงานจ้างทั่วไป ภารกิจสถานีสูบนาด้วยไฟฟ้า สาหรับเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว
ในอัตราเดือนละ 10,000 บำท/คน/เดือน และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในอัตราร้อยละ 5
ของค่าจ้าง เป็นเงิน 500 บาท เมื่อมีลูกจ้างชั่วคราวประจาสถานีสูบนาด้วยไฟฟ้าเสียชีวิต ลาออก
เกษียณ จะไม่มีการจ้างลูกจ้างประจาสถานีสูบนาด้วยไฟฟ้าต่อ

หน่วยงำน : กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
(โทร. 0-2241-9000 ต่อ 4114 Fax : 0-2241-6931 )
จัดทำโดย : กลุ่มงานส่งเสริมการกระจายอานาจและการจัดทางบประมาณเงินอุดหนุน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
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แบบฟอร์มแนวทางและหลักเกณฑ์ในการตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง
หน่วยงาน : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประเภทเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนทั่วไป
รายการ : เงินอุดหนุนค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้้าด้วยไฟฟ้า
หลักการ/แนวทางในการตั้งงบประมาณ :
เดิม กรมส่ งเสริม การปกครองท้ องถิ่ น ได้ ส้ ารวจข้ อมู ล ภาระลู ก จ้างชั่ว คราวประจ้าสถานีสู บ น้ าด้ว ยไฟฟ้ า
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนจากกรมชลประทานและส่วนราชการอื่นตามแผนปฏิบัติการก้าหนด
ขันตอนการกระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี
เพื่อเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้ า เพื่อจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับการ
ถ่ายโอนสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้า น้าไปใช้จ่ายเป็นค่าลูกจ้างชั่วคราวประจ้าสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้า
ความสอดคล้องในมิติเชิงยุทธศาสตร์ :
 นโยบายระดับชาติ
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- แผนพั ฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 12 ด้านที่ 4 ด้านการเติบโตที่เป็น มิตรกับสิ่ งแวดล้ อม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ระเบียบกฎหมาย/ข้อสั่งการ/นโยบายส้าคัญที่เกี่ยวข้อง :
- ระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548
ข้อ 20 ให้ ส่ วนราชการและรั ฐวิสาหกิจเร่งด้าเนิ นการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายของแผนงบประมาณ
แผนงบประมาณในเชิงบูรณาการ ผลผลิตหรือโครงการ ประเภทงบรายจ่าย และรายการในงบรายจ่าย ที่ต้องด้าเนินการ
ในเขตพืนที่จั งหวัด ยกเว้นงบบุ คลากรประเภทเงินเดือนและค่าจ้างประจ้าไปยังส้ านักเบิกส่วนภูมิภาคนัน ๆ ตามแผน
การปฏิบั ติงานและแผนการใช้จ่ ายงบประมาณที่ก้าหนดไว้โดยไม่ชักช้าแต่อย่างช้าไม่เกินสิ บห้ าวันนั บตังแต่วันที่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณ
- แผนปฏิ บั ติการก้าหนดขันตอนการกระจายอ้ านาจให้ แก่ อปท. (ฉ.2) ด้ านการถ่ ายโอนบุ คลากรและพั ฒนา
การบริหารทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถิ่น
เอกสาร/ข้อมูลที่ต้องจัดเตรียมประกอบการเสนอค้าขอตั้งงบประมาณ :
1. ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้า
วิธีการคิด/สูตรในการคิดค้านวณ :
ลูกจ้างชั่วคราว/พนักงานจ้างทั่วไป ภารกิจสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้า ส้าหรับเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ในรอบ
ระยะเวลาตังแต่เดื อนตุล าคม - เดือนมี น าคม ในอั ตราเดื อนละ 10,000 บาท/คน/เดื อน และเงิน สมทบกองทุ น
ประกัน สังคมในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง เป็ นเงิน 500 บาท เมื่อมีลู กจ้างชั่วคราวประจ้าสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้า
เสียชีวิต ลาออก เกษียณ จะไม่มีการจ้างลูกจ้างประจ้าสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้าต่อ
ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการงบประมาณ : (ถ้ามี)
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ (ส้านักงาน) : กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน โทร. 0-2241-9000 ต่อ 4114
โทรสาร 0-2241-6931
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เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน
กำรบริหำรสนำมกีฬำถ่ำยโอน (ค่ำจ้ำง)

รำยกำร

เงินอุดหนุนทั่วไป

หลักกำร/แนวทำง
ในกำรตั้งงบประมำณ
อปท. ได้ รั บ โอนภารกิ จ การบริ ห ารสนามกี ฬ า
ถ่ า ยโอน (ระดั บ จั ง หวั ด ) จ านวน 62 สนาม
ดังนั้น จึงต้องสนับสนุนงบประมาณให้แก่ อปท.
ตามภารกิจถ่ายโอนดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
อปท. มีศักยภาพในการบริหารสนามกีฬาอย่างมี
คุณภาพ

ควำมสอดคล้อง
ในมิติเชิงยุทธศำสตร์

ระเบียบกฎหมำย
ที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี : ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
นโยบำยที่เกี่ยวข้อง :
การศึกษาและเรียนรู้ การทานุบารุงศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม

ประกาศคณะกรรมการการกระจาย
อ านาจให้ แ ก่ อ งค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่ น
เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ ก ารจั ด สรรเงิ น อุ ด หนุ น
ทั่ ว ไปให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เอกสำร/ข้อมูล
ประกอบกำรเสนอคำขอตั้ง
งบประมำณ
- รายชื่อพนักงานจ้างของ อปท.
ตามประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนตาบล
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
(ฉบับที่ 3) และเงินประกันสังคมร้อยละ 5
ของค่าจ้าง
- สัญญาจ้างของแต่ละบุคคล

วิธีกำรคิด/
สูตรในกำรคำนวณ
1. ค่าจ้างพนักงานจ้างและเงินเพิ่มค่าครองชีพ
- พนักงานจ้างตามภารกิจ (วุฒิ ป.ตรี)
จานวนอัตรา x 15,000 บาท x 12 เดือน
- พนักงานจ้างทั่วไป (ไม่กาหนดวุฒิ)
จานวนอัตรา x 10,000 บาท x 12 เดือน
2. ค่าประกันสังคมร้อยละ 5 ของค่าจ้าง
-พนักงานจ้างตามภารกิจ (วุฒิ ป.ตรี)
จานวนอัตรา x 750 บาท x 12 เดือน
-พนักงานจ้างทั่วไป (ไม่กาหนดวุฒิ)
จานวนอัตรา x 500 บาท x 12 เดือน

หน่วยงำน กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
(โทร. 0-2241-9021-23 ต่อ 402)
จัดทำโดย : กลุ่มงานส่งเสริมการกระจายอานาจและการจัดทางบประมาณเงินอุดหนุน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
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แบบฟอร์มแนวทางและหลักเกณฑ์ในการตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
ประเภทเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนทั่วไป
รายการ : เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการบริหารสนามกีฬาถ่ายโอน (ค่าจ้าง)
หลักการ/แนวทางในการตั้งงบประมาณ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับโอนภารกิจการบริหารสนามกีฬาถ่ายโอน (ระดับจังหวัด) จานวน 62 สนามกีฬา
ดังนั้น จึงต้องมีการสนับสนุนงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามภารกิจถ่ายโอนดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพในการบริหารสนามกีฬาให้แก่เด็กเยาวชน และประชาชนอย่างมี
คุณภาพ
ความสอดคล้องในมิติเชิงยุทธศาสตร์ :
 นโยบายระดับชาติ
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
- นโยบายที่เกี่ยวข้อง การศึกษาและเรียนรู้ การทานุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
ระเบียบกฎหมาย/ข้อสั่งการ/นโยบายสาคัญที่เกี่ยวข้อง :
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรร
เงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เอกสาร/ข้อมูลที่ต้องจัดเตรียมประกอบการเสนอคาขอตั้งงบประมาณ :
- รายชื่อพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
และพนักงานส่วนตาบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) และเงินประกันสังคมร้อยละ 5
ของค่าจ้าง
- สัญญาจ้างของแต่ละบุคคล
วิธีการคิด/สูตรในการคิดคานวณ :
(1) ค่าจ้างพนักงานจ้างและเงินเพิ่มค่าครองชีพ
-พนักงานจ้างตามภารกิจ (วุฒิ ป.ตรี)
จานวนอัตรา x 15,000 บาท x 12 เดือน
-พนักงานจ้างทั่วไป (ไม่กาหนดวุฒิ)
จานวนอัตรา x 10,000 บาท x 12 เดือน
(2) ค่าประกันสังคมร้อยละ 5 ของค่าจ้าง
-พนักงานจ้างตามภารกิจ (วุฒิ ป.ตรี)
จานวนอัตรา x 750 บาท x 12 เดือน
-พนักงานจ้างทั่วไป (ไม่กาหนดวุฒิ)
จานวนอัตรา x 500 บาท x 12 เดือน
ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการงบประมาณ :
-ไม่ม-ี
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ (สานักงาน) : 02-241-9021-23 ต่อ 402
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รำยกำร

เงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนค่ำป่วยกำร
สำหรับอำสำสมัครบริบำลท้องถิ่น
เงินอุดหนุนทั่วไป

หลักกำร/แนวทำง
ในกำรตั้งงบประมำณ
เพื่ อ ให้ ก ารขั บ เคลื่ อ นการด าเนิ น การดู แ ลและพั ฒ นาชี วิ ต
ผู้สูงอายุที่ มีภาวะพึ่งพิง จึงได้มีการดาเนิน การร่ วมกั นจนมี
ประกาศคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ เรื่อง กาหนดสิทธิ
ผู้ สู ง อายุ และมี ก ารสนั บ สนุ น งบประมาณให้ แ ก่ อปท .
เป็นค่าตอบแทนและอบรมนักบริบาลชุมชน

ระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
- คาสั่งสานักนายกรัฐมนตรี ที่ 214/2559 ลงวันที่ 29 กันยายน 2559 เรื่อง
แต่ ง ตั งคณะกรรมการขั บ เคลื่ อ นการด าเนิ น โครงการสั ต ว์ ป ลอดโรค
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
- ค าสั่ ง คณะกรรมการขั บ เคลื่ อ นการด าเนิ น โครงการสั ต ว์ ป ลอดโรคฯ
ที่ 1/2559 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2559

ควำมสอดคล้อง
ในมิติเชิงยุทธศำสตร์
- ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 :
แนวทางการพัฒนา การลดความเหลื่อมลาทางสังคม
- นโยบำยรัฐบำล : การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข
และสุขภาพของประชาชน
- แผนยุทธศำสตร์ของ มท. : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่าย
อย่างยั่งยืน
- แผนยุทธศำสตร์ 4 ปี ของ สถ. พ.ศ. 2561 – 2564 และ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมและ
พัฒนาบริการสาธารณะของท้องถิน่ ที่มคี ุณภาพเพือ่ คุณภาพชีวติ ของ
ประชาชน และกลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาการบริการสาธารณะของท้องถิ่น
ผ่านการร่วมหรือการดาเนินการของเอกชนหรือหน่วยงานรัฐที่เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อการบริการประชาชน

เอกสำร/ข้อมูลประกอบกำร
เสนอคำขอตั้งงบประมำณ
1. ข้อมูลจานวนผู้สูงอายุที่มีภาวะต้องได้รับการคัดกรองความสามารถในการดาเนิน
ชีวิตประจาวันตาม ADL Barthel Index โดยแบ่งเป็น 4 ระดับ ดังนี
กลุ่ ม ที่ 1 เคลื่ อ นไหวได้ บ้ า ง และอาจมี ปั ญ หาการกิ น หรื อ การขั บ ถ่ า ย แต่ ไม่ มี
ภาวะสับสนทางสมอง
กลุ่มที่ 2 เหมือนกลุ่มที่ 1 แต่มีภาวะสับสนทางสมอง
กลุ่มที่ 3 เคลื่อนไหวเองไม่ได้ และอาจมีปัญหาการกิน หรือการขับถ่าย หรือมีอาการ
เจ็บป่วยรุนแรง
กลุ่มที่ 4 เหมือนกลุ่มที่ 3 และมีอาการเจ็บป่วยรุนแรง หรืออยู่ในระยะท้ายของชีวิต
2. ข้ อ มู ล จ านวนอาสาสมั ค รบริ บ าลท้ อ งถิ่ น ที่ ผ่ า นการอบรมตามหลั ก สู ต ร
ที่กาหนด

วิธีกำรคิด/สูตรในกำรคำนวณ
1. ให้มีจานวนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นในเทศบาล องค์การบริหารส่วนตาบล
แต่ละแห่งอย่างน้อย 2 คน ยกเว้นเทศบาล องค์การบริหารส่วนตาบลใดมีจานวน
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพืนที่น้อยกว่า 4 คน หรือในช่วงระยะเวลาใดมีจานวน
ผู้ สู ง อายุ ที่ มี ภ าวะพึ่ ง พิ ง น้ อ ยกว่ า 4 คน อาจจั ด ให้ มี อ าสาสมั ค รบริ บาลท้ อ งถิ่ น
น้อยกว่า 2 คน ก็ได้
2. เทศบาล องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลใดมี จ านวนผู้ สู ง อายุ ที่ มี ภ าวะพึ่ ง พิ ง
ในพื นที่ ม ากกว่ า 8 คน และมี ค วามจ าเป็ น อาจก าหนดให้ มี อ าสาสมั ค รบริ บาล
ท้องถิ่น มากกว่า 2 คน ก็ได้ โดยความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น ทังนี ให้คานึงถึง
ฐานะทางการเงิน การคลัง ของ อปท. ความเหมาะสมและความจาเป็ นของพืนที่
และขอบเขตการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นแต่ละคน
อัตรำค่ำตอบแทนและกำรจ่ำยค่ำตอบแทนของอำสำสมัครบริบำลท้องถิ่น
1. อาสาสมัค รบริ บาลท้ องถิ่ นต้ อ งปฏิ บัติ หน้า ที่ ตามแผนการดูแ ลรายบุคคล
(Care Plan) ไม่ น้ อ ยกว่ า วั น ละ 8 ชั่ ว โมง และไม่ น้ อ ยกว่ า เดื อ นละ 20วั น
จะได้รับค่าเงินค่าตอบแทน ดังนี
2. อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขันกลาง
จานวน 70 ชั่วโมง จะได้รับเงินค่าตอบแทนเดือนละ 5,000 บาท
3. อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขันกลาง
จานวน 70 ชั่วโมง และผ่านการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมเพิ่มเติมนักบริบาลท้องถิ่น
จานวน 50 ชั่ ว โมง ของคณะกรรมการผู้ สูง อายุแ ห่ ง ชาติ จากหน่ วยงานภาครั ฐ
ภาคเอกชน หรือจาก อปท. ที่จัดให้มีการอบรม โดยได้รับอนุมัติให้ใช้หลักสูตรจาก
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จะได้รับเงินค่าตอบแทนเดือนละ 6,000 บาท
4. อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นคนใดได้ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนการดูแลรายบุคคล
(Care Plan) น้อยกว่า 20 วัน ให้มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนตามสัดส่วนจานวน
วันที่ปฏิบัติงานในเดือนนัน
5. อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นคนใดได้ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนการดูแลรายบุคคล
(Care Plan) ไม่ครบ 8 ชั่วโมง แต่ไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง ให้นับเป็นครึ่งวัน

หน่วยงำน : กองสำธำรณสุขท้องถิ่น
(โทร. 0-2241-9000 ต่อ 5407, 0-2241-7225)
จัดทำโดย : กลุ่มงานส่งเสริมการกระจายอานาจและการจัดทางบประมาณเงินอุดหนุน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
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แบบฟอร์มแนวทางและหลักเกณฑ์ในการตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง
หน่วยงาน : กองสาธารณสุขท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประเภทเงินอุดหนุน : แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายการ : โครงการเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนค่าป่วยการสาหรับอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
หลักการ/แนวทางในการตั้งงบประมาณ :
ตามที่รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี (นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล) ได้หารือกับอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เกี่ยวกับการดูแลและพัฒนาชีวิตผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ในการร่วมลงพื้นที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็น
ทางการที่จังหวัดเพชรบุรี (ครม.สัญจร) ระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคม 2561 และเพื่อให้การขับเคลื่อนการดาเนิน การดูแล
และพัฒนาชีวิตผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จึงได้มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเป็นลาดับ จากการหารือร่วมกัน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ให้ความเห็นว่าอานาจหน้าที่ในด้านการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง รวมถึงการสรรหา
และจ้างบุคลากรเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ยังไม่มีระเบียบ/กฎหมายใด กาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่การดาเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 ยังไม่มีการถ่ายโอนภารกิจด้านนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การกาหนด
หน่วยงานผู้มีอานาจหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ ตาม
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และ พ.ศ. 2553 ก็มิได้กาหนดให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานรั บผิดชอบในด้าน
การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และการจ้างบุคลากรเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ดังนั้น จึงได้มีการดาเนินการร่วมกันจนมีประกาศคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ เรื่อง กาหนดสิทธิผู้สูงอายุตามมาตรา
11 (13) แห่งพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 เพิ่ม (4) การได้รับการดูแลระยะยาวสาหรับ
ผู้ สู ง อายุ ที่ มี ภ าวะพึ่ ง พิ ง และ ประกาศส านั กนายกรัฐ มนตรี เรื่อง การกาหนดหน่ ว ยงานผู้ มี อานาจหน้ าที่ รับผิ ดชอบ
ดาเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครอง การส่งเสริมและการสนับสนุนผู้สูงอายุในด้านต่างๆ ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เพิ่มลาดับที่ 21 ของตารางแนบท้ายโดยเพิ่มหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประกอบกับการประชุมคณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันพุธที่
26 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ ทาเนียบรัฐบาล การสนับสนุนงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นค่าตอบแทนและอบรมนักบริบาลชุมชน เห็นสมควรให้ใช้จ่ายจากงบประมาณที่รัฐจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ความสอดคล้องในมิติเชิงยุทธศาสตร์ :
 นโยบายระดับชาติ
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
เป้ า หมายการสร้ า งเสริม ให้ คนไทยมี สุ ข ภาวะที่ ดี มุ่ ง เน้ น การเสริ ม สร้ า งการจั ด การสุ ข ภาวะในทุ กรูป แบบ
ที่ น าไปสู่ การมี ศั กยภาพในจั ดการสุ ขภาวะที่ ดี ด้ วยตนเอง พร้อมทั้ งสนั บสนุ นให้ ทุ กภาคส่ วนมี ส่ วนร่ วมในการสร้างเสริ ม
ให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี และมี “ทักษะด้านสุขภาวะ” ที่เหมาะสม
ประเด็นที่ 1 : การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) โดยพัฒนาองค์ความรู้และการสื่อสารด้าน
สุขภาพที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ให้แก่ประชาชน พร้อมทั้งเฝ้าระวังและจัดการกับความรู้ทางสุขภาพที่ไม่ถูกต้อง จนเกิดเป็น
“ทักษะทางปัญญาและสังคม” ที่เป็นการเพิ่มศักยภาพในการจัดการสุขภาวะตนเองให้มีความเหมาะสม และการมีกิจกรรม
ทางกายที่เพียงพอในการดารงชีวิต
ประเด็นที่ 2 : การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุ ขภาพ โดยผลักดันการสร้างเสริมสุขภาพในทุ ก
นโยบาย (Health in All Policies) ที่ให้หน่วยงานทุกภาคส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสุขภาพของประชาชน เพื่อลดภัย
คุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสุขภาวะคนไทยประเด็นที่ 3 : การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี
โดยส่งเสริมให้มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เป็นมิตรต่อสุขภาพและเอื้อต่อการมีกิจกรรมสาหรับยกระดับสุขภาวะ
ของสังคม
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ประเด็นที่ 4 : การส่งเสริมให้ชุมชนเป็น ฐานในการสร้างสุขภาวะดีในทุกพื้นที่ โดยให้ชุมชนเป็นแหล่งบ่มเพาะ
จิตสานึกการมีสุขภาพดีของประชาชน ผ่านการจัดการความรู้ (Knowledge management) ด้านสุขภาพที่เป็นประโยชน์
และสนั บ สนุ นให้ มี การแลกเปลี่ ยนเรีย นรู้การสร้า งสุขภาวะที่ พึ ง ประสงค์ระหว่ า งกัน โดยรัฐ จะท าหน้ า ที่ เป็น ผู้กากับ
(Facilitator) ที่สาคัญในการอานวยความสะดวกให้ชุมชนสามารถสร้างการมีสุขภาวะที่ดีของตนเองได้ เช่น ให้ความรู้
สนับสนุนทรัพยากรที่จาเป็นในการจัดการสุขภาวะแก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้ชุมชนเป็นพื้นที่สาคัญในการจัดการสุขภาวะ
ของแต่ละพื้นที่
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
แนวทางการพัฒนา : การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพืน้ ฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก
สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล : 5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
การเสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาด โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้า โดยมีเครือข่ายหน่วยเฝ้าระวัง
หน่วยตรวจวินิจฉัยโรค และหน่วยที่สามารถตัดสินใจเชิงนโยบายในการสกัดกั้นการแพร่กระจายได้อย่างทันท่วงที
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ มท. :
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายอย่างยั่งยืน ภายใต้
วิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมงานด้านสาธารณสุขและสุขภาพชุมชนท้องถิ่น
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี ของ สถ. พ.ศ. 2561 – 2564 และแผนปฏิบัติราชการประจาปี :
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมและพัฒนาบริการสาธารณะของท้องถิ่นที่มีคุณภาพเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาการบริการสาธารณะของท้องถิ่นผ่านการร่วมหรือการดาเนินการของเอกชนหรือหน่วยงานรัฐ
ที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริการประชาชน
ระเบียบกฎหมาย/ข้อสั่งการ/นโยบายสาคัญที่เกี่ยวข้อง :
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
มาตรา 55 รัฐต้องดาเนินการให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงเสริมสร้างให้
ประชาชนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค
มาตรา 250 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอานาจดูแลและจัดทาบริการสาธารณะ
มาตรา 257 การปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
- พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
มาตรา 16 และมาตรา 17 กาหนดให้ อปท. มีอานาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของท้องถิ่นของ
ตนเอง ซึ่งรวมถึงด้านการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว การรักษาพยาบาล และการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อด้วย
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิก
ค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2562
- หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุที่มสี ภาวะพึง่ พิง ในระยะยาว และหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข อัตราค่าตอบแทน และ
การจ่ายค่าตอบแทนของอาสาสมัครบริบาลท้องถิน่ ของ อปท.
เอกสาร/ข้อมูลที่ต้องจัดเตรียมประกอบการเสนอคาขอตั้งงบประมาณ :
1. ข้อมูลจานวนผู้สูงอายุที่มีภาวะต้องได้รับการคัดกรองความสามารถในการดาเนินชีวิตประจาวันตาม ADL
Barthel Index โดยแบ่งเป็น 4 ผู้ป่วยที่มีภาวะพึง่ พิงเป็น 4 ระดับ
กลุ่มที่ 1 เคลื่อนไหวได้บา้ ง และอาจมีปัญหาการกิน หรือการขับถ่าย แต่ไม่มีภาวะสับสนทางสมอง
กลุ่มที่ 2 เหมือนกลุ่มที่ 1 แต่มีภาวะสับสนทางสมอง
กลุ่มที่ 3 เคลื่อนไหวเองไม่ได้ และอาจมีปญ
ั หาการกิน หรือการขับถ่าย หรือมีอาการ เจ็บป่วยรุนแรง
กลุ่มที่ 4 เหมือนกลุ่มที่ 3 และมีอาการเจ็บป่วยรุนแรง หรืออยู่ในระยะท้ายของชีวิต
2. ข้อมูลจานวนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่กาหนด
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วิธีการคิด/สูตรในการคิดคานวณ :
จานวนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. ให้มีจานวนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นในเทศบาล องค์การบริหารส่วนตาบลแต่ละแห่งอย่างน้อย 2 คน ยกเว้น
เทศบาล องค์การบริหารส่วนตาบลใดมีจานวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ น้อยกว่า 4 คน หรือในช่วงระยะเวลาใดมี
จานวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงน้อยกว่า 4 คน อาจจัดให้มีอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นน้อยกว่า 2 คน ก็ได้
2. เทศบาล องค์การบริหารส่วนตาบลใดมีจานวนผู้สูงอายุที่ มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่มากกว่า 8 คน และมีความจาเป็น
อาจกาหนดให้มีอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น มากกว่า 2 คน ก็ได้ โดยความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น ทั้งนี้ ให้คานึงถึงฐานะ
ทางการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ความเหมาะสมและความจ่าเป็นของพื้ นที และขอบเขตการดูแล
ผู้สูงอายุที มีภาวะพึ่งพิงของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นแต่ละคน
อัตราค่าตอบแทนและการจ่ายค่าตอบแทนของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
1. อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นต้องปฏิบัติหน้าที่ตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan) ไม่น้อยกว่าวันละ 8 ชั่วโมง
และไม่น้อยกว่าเดือนละ 20 วัน จะได้รับค่าเงินค่าตอบแทน ดังนี้
2. อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง จานวน 70 ชั่วโมง จะได้รับเงิน
ค่าตอบแทนเดือนละ 5,000 บาท
3. อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง จานวน 70 ชั่วโมง และผ่านการ
อบรมหลักสูตรฝึกอบรมเพิ่มเติมนักบริบาลท้องถิ่น จานวน 50 ชั่วโมง ของคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ จากหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดให้มีการอบรม โดยได้รับอนุมัติให้ใช้หลักสูตรจากกรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข จะได้รับเงินค่าตอบแทนเดือนละ 6,000 บาท
4. อาสาสมั ครบริบ าลท้ องถิ่น คนใดได้ ป ฏิบั ติ หน้ า ที่ ต ามแผนการดู แลรายบุ คคล (Care Plan) น้ อยกว่ า 20 วั น
ให้มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนตามสัดส่วนจานวนวันที่ปฏิบัติงานในเดือนนั้น
5. อาสาสมั ครบริบ าลท้ องถิ่นคนใดได้ ปฏิบั ติ หน้า ที่ต ามแผนการดู แลรายบุคคล (Care Plan) ไม่ ครบ 8 ชั่ ว โมง
แต่ไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง ให้นับเป็นครึ่งวัน

ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการงบประมาณ : (ถ้ามี)
- ไม่มี เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ (สานักงาน) :
กองสาธารณสุขท้องถิ่น โทรศัพท์ที่ทางาน 0 2241 7225 0 241 9000 ต่อ 5407
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รำยกำร

เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยเพื่อกำรรักษำพยำบำล
ของข้ำรำชกำร/พนักงำนส่วนท้องถิ่น และลูกจ้ำงของ อปท.
เงินอุดหนุนทั่วไป

หลักกำร/แนวทำง
ในกำรตั้งงบประมำณ
ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยเงิ น สวั ส ดิ ก าร
ค่ารักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
และแก้ไขเพิ่มเติม กาหนดให้ผู้มีสิทธิได้รับสิทธิสวัสดิการ
ค่ า รั ก ษาพยาบาลในระบบเบิ ก จ่ า ยตรง หากผู้ มี สิ ท ธิ
เจ็ บป่ วยสามารถเข้ ารั บการรั กษาพยาบาลในสถานพยาบาล
ของทางราชการ หรื อ ของเอกชนได้ ต ามหลั ก เกณฑ์
ที่กาหนด โดยมีสิทธิเหมือนกับข้าราชการพลเรือน

ควำมสอดคล้อง
ในมิติเชิงยุทธศำสตร์
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี:
การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
แผนพั ฒ นำเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชำติ ฉบั บ ที่ 12 :
การลดความเหลื่อมลาทางสังคม ด้านการจัดบริการทางสังคม
ให้ ทุ ก คนตามสิ ท ธิ ขั นพื นฐาน และเน้ น การสร้ า งภู มิ คุ้ ม กั น
ระดับปั จเจก โดยพัฒ นาระบบบริก ารสาธารณะให้ มีคุณภาพ
และมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย

ระเบียบกฎหมำย
ที่เกี่ยวข้อง
1. พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2561
3. ประกาศคณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องหลักเกณฑ์การจัดสรร
เงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่ อปท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เอกสำร/ข้อมูลประกอบกำร
เสนอคำขอตั้งงบประมำณ

วิธีกำรคิด/
สูตรในกำรคำนวณ

ผลเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล
ของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น
และลูกจ้างประจาของ อปท.

ผลเบิกจ่ายจริงเงินค่ารักษาพยาบาล
ของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น
และลูกจ้างประจาของ อปท. ของปีที่ผ่านมา

หน่วยงำน : สานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
(โทร. 0-2241-9000 ต่อ 3134)
จัดทำโดย : กลุ่มงานส่งเสริมการกระจายอานาจและการจัดทางบประมาณเงินอุดหนุน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
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แนวทางและหลักเกณฑ์ในการตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง
หน่วยงาน : สำนักพัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น (กลุ่มงำนส่งเสริมกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น)
ประเภทเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนทั่วไป
รายการ : เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยเพื่อกำรรักษำพยำบำลของข้ำรำชกำร/พนักงำนส่วนท้องถิ่น และลูกจ้ำง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หลักการ/แนวทางในการตั้งงบประมาณ :
ระเบี ยบกระทรวงมหำดไทยว่ ำด้ วยเงิ นสวั สดิ กำรค่ำรักษำพยำบำลของพนั กงำนส่ วนท้ องถิ่น พ.ศ. 2557 และแก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม
กำหนดให้ผู้มีสิทธิได้รับสิทธิสวัสดิกำรค่ำรักษำพยำบำลในระบบเบิกจ่ำยตรง หำกผู้มีสิทธิเจ็บป่วยสำมำรถเข้ำรับกำรรักษำพยำบำล
ในสถำนพยำบำลของทำงรำชกำร หรือของเอกชนได้ตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยมีสิทธิเหมือนกับข้ำรำชกำรพลเรือน

ความสอดคล้องในมิติเชิงยุทธศาสตร์ :
 นโยบายระดับชาติ
- ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี
ยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) :
ยุทธศำสตร์ชำติด้ำน
: กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม
เป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ : สร้ำงควำมเป็นธรรม และลดควำมเหลื่อมลำในทุกมิติ
ตัวชีวัดยุทธศำสตร์ชำติ : ควำมแตกต่ำงของรำยได้และกำรเข้ำถึงบริกำรภำครัฐระหว่ำงกลุ่มประชำกร
- แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 : ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรลดควำมเหลื่อมลำท้ำงสังคม
ด้ำนกำรจัดบริกำรทำงสังคมให้ทุกคนตำมสิทธิขันพืนฐำน และเน้น กำรสร้ำงภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก โดยพัฒนำระบบบริกำร
สำธำรณะให้มีคุณภำพและมีช่องทำงกำรเข้ำถึงอย่ำงหลำกหลำย
ระเบียบกฎหมาย/ข้อสั่งการ/นโยบายสาคัญที่เกี่ยวข้อง :
(1) พ.ร.บ.หลักประกันสุขภำพแห่งชำติ พ.ศ. 2545
(2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำลของพนักงำนส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2561
(3) ประกำศคณะกรรมกำรกำรกระจำยอำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องหลักเกณฑ์กำรจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

เอกสาร/ข้อมูลที่ต้องจัดเตรียมประกอบการเสนอคาขอตั้งงบประมาณ :
ผลเบิกจ่ำยเงินค่ำรักษำพยำบำลของข้ำรำชกำร พนักงำนส่วนท้องถิ่น และลูกจ้ำงประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วิธีการคิด/สูตรในการคิดคานวณ :
ผลเบิกจ่ำยจริงเงินค่ำรักษำพยำบำลของข้ำรำชกำร พนักงำนส่วนท้องถิ่น และลูกจ้ำงประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ของปีที่ผ่ำนมำ
ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการงบประมาณ : (ถ้ามี)
-ไม่มี-

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ (สานักงาน) : 0-2241-9000 ต่อ 3134
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รำยกำร เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนกำรถ่ำยโอนบุคลำกร
เงินอุดหนุนทั่วไป

หลักกำร/แนวทำง
ในกำรตั้งงบประมำณ
พ.ร.บ. ก าหนดแผนและขั้ น ตอนการกระจายอ านาจให้ แ ก่
อปท. พ.ศ.2542 ประกอบกับแผนปฏิบัติการกาหนดขั้นตอน
การกระจายอานาจให้แก่ อปท. ดาเนินการถ่ายโอนภารกิจ
เงิน บุคลากรให้ แก่ อปท. เพื่อสร้างความเข้มแข็ งให้ อปท.
มี จ านวนและคุ ณ ภาพที่ เ พี ย งพอเพื่ อ ปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ หน้ า ที่
ตามที่กฎหมายกาหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ระเบียบกฎหมำย
ที่เกี่ยวข้อง
- หนังสือสานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 50
ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2558
- หนังสือสานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 8
ลงวันที่ 17 เมษายน 2561
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522
ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559
- หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 158
ลงวันที่ 25 กันยายน 2560

ควำมสอดคล้อง
ในมิติเชิงยุทธศำสตร์
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี :
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 :
การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

วิธีกำรคิด/
สูตรในกำรคำนวณ

เอกสำร/ข้อมูลประกอบกำร
เสนอคำขอตั้งงบประมำณ

1. เงินเดือนข้าราชการถ่ายโอนและเงินเลื่อนขัน้ ประจาปีร้อยละ 6
2. เงินประจาตาแหน่ง
3. ค่าจ้างลูกจ้างประจา
4. เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสาหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้
5. เงิน กบข. ร้อยละ 5
6. เงิน กสจ. ร้อยละ 3
7. เงินค่าเช่าบ้าน
8. เงินค่าเล่าเรียนบุตร
9. เงิน พตส.
10. เงิน พสร.
11. เงินบานาญ/บาเหน็จรายเดือน
12. เงิน ชคบ.

ข้อมูลข้าราชการและลูกจ้างประจาถ่ายโอนใน อปท.

หน่วยงำน : สานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
(โทร. 0-2241-9000 ต่อ 2352-3)
จัดทำโดย : กลุ่มงานส่งเสริมการกระจายอานาจและการจัดทางบประมาณเงินอุดหนุน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
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แบบฟอร์มแนวทางและหลักเกณฑ์ในการตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง
หน่วยงาน : สำนักพัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น (กลุ่มงำนมำตรฐำนทั่วไปกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น)
ประเภทเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนทั่วไป
รายการ : เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนกำรถ่ำยโอนบุคลำกร
หลักการ/แนวทางในการตั้งงบประมาณ :
พระรำชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ประกอบ
กับ แผนปฏิ บั ติ กำรกำหนดขั้น ตอนกำรกระจำยอำนำจให้ แก่องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น ด ำเนิ น กำรถ่ำ ยโอนภำรกิจ
เงิน บุคลำกรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีจำนวนและคุณภำพ
ที่เพียงพอเพื่อปฏิบัติภำรกิจหน้ำที่ตำมที่กฎหมำยกำหนดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล

ความสอดคล้องในมิติเชิงยุทธศาสตร์ :
 นโยบายระดับชาติ
- ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี : ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
- แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 : ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์

ระเบียบกฎหมาย/ข้อสั่งการ/นโยบายสาคัญที่เกี่ยวข้อง :
- หนังสือสำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 50 ลงวันที่ 30 ตุลำคม 2558 เรื่อง ประกำศ ก.จ.
ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับกำรให้ข้ำรำชกำรและพนักงำนส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2558
- หนังสือสำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 8 ลงวันที่ 17 เมษำยน 2561 เรื่อง มำตรฐำนทั่วไป
เกี่ยวกับอัตรำค่ำจ้ำงและกำรให้ลูกจ้ำงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่ำจ้ำง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561
- ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ. และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหำคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตรำเงินบำรุง
กำรศึกษำและค่ำเล่ำเรียน
- หนังสือกระทรวงกำรคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 158 ลงวันที่ 25 กันยำยน 2560 เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
กำรเบิกจ่ำยเงินค่ำตอบแทนพิเศษรำยเดือนให้แก่เจ้ำหน้ำทีผ่ ปู้ ฏิบัตงิ ำนในพืน้ ที่จงั หวัดชำยแดนภำคใต้

เอกสาร/ข้อมูลที่ต้องจัดเตรียมประกอบการเสนอคาขอตั้งงบประมาณ :
ข้อมูลข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจำถ่ำยโอนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำมแบบรำยงำนที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแจ้งขอรับกำรจัดสรรงบประมำณ

วิธีการคิด/สูตรในการคิดคานวณ :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

เงินเดือนข้ำรำชกำรถ่ำยโอนและเงินเลื่อนขั้นประจำปีร้อยละ 6
เงินประจำตำแหน่ง
ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจำ
เงินตอบแทนพิเศษรำยเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงำนในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้
เงิน กบข. ร้อยละ 5
เงิน กสจ. ร้อยละ 3
เงินค่ำเช่ำบ้ำน
เงินค่ำเล่ำเรียนบุตร
เงิน พตส.
เงิน พสร.
เงินบำนำญ/บำเหน็จรำยเดือน
เงิน ชคบ.
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ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการงบประมาณ : (ถ้ามี)
หนังสือกระทรวงมหำดไทย เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดทำงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี 2563 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ (สานักงาน) : 0-2241-9000 ต่อ 2352-3
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รำยกำร

เงินอุดหนุนค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน
สาหรับผู้ปฏิบัติงานของ อปท. ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
เงินอุดหนุนทั่วไป

หลักกำร/แนวทำง
ในกำรตั้งงบประมำณ
จากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ส่ ง ผลให้ อปท. ไม่ ส ามารถจั ด เก็ บ รายได้ ต ามศั ก ยภาพ
และเจ้ าหน้ าที่ ของ อปท. ต้ อ งปฏิ บัติ หน้ า ที่ด้ ว ยความเสี่ ยง
ถึงกับชีวิตและเป็นการลดค่าใช้จ่ายของ อปท. ในการจ่ายเงิน
อุ ด หนุ น ส าหรั บ ค่ า ตอบแทนพิ เ ศษรายเดื อ น ส าหรั บ
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านของ อปท. ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้
เพื่อให้เป็นไปตามมติ ครม.

ควำมสอดคล้อง
ในมิติเชิงยุทธศำสตร์
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 :
การบริหารจัดการภาครัฐ การป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย

ระเบียบกฎหมำย
ที่เกี่ยวข้อง
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบาเหน็จความชอบสาหรับ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2550
-ประกาศคณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
- มติ ค ณะรั ฐ มนตรี ม ติ เมื่ อ วั น ที่ 11 พฤศจิ ก ายน 2551
คณะรั ฐ มนตรี อ นุ มั ติ ก ารจ่ า ยค่ า ตอบแทนพิ เ ศษรายเดื อ น
ให้ แ ก่ เ จ้ า หน้ า ที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านในจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ต ามมติ
คณะกรรมการพิ จ ารณาบ าเหน็ จ ความชอบส าหรั บ เจ้ า หน้ า ที่
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านในจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ โดยปรั บ เพิ่ ม จากเดิ ม
อัตรา 1,000 บาท/คน/เดือน เพิ่มเป็ นอัตรา 2,500 บาท/คน/เดือ น
โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551

เอกสำร/ข้อมูลประกอบกำร
เสนอคำขอตั้งงบประมำณ
ข้อมูลจานวนข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น
ลู ก จ้ า งประจาและพนั ก งานจ้ า งของ อปท.
ในพื้นที่จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี ยะลา
และ 4 อาเภอของจังหวัดสงขลา (อาเภอจะนะ
เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย

วิธีกำรคิด/
สูตรในกำรคำนวณ
จ านวนข้ า ราชการหรื อ พนั ก งานส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ลู ก จ้ า งประจ าและพนั ก งานจ้ า งของ อปท.
ในพื้ นที่ จัง หวัด ยะลา นราธิ วาส ปัตตานี ยะลา
และ 4 อาเภอของจังหวัดสงขลา (อาเภอจะนะ
เทพา นาทวี และสะบ้ า ย้ อ ย) อั ต ราเดื อ นละ
2500 บาท/คน

หน่วยงำน : สานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
(โทร. 0-2241-9000 ต่อ 3134)
จัดทำโดย : กลุ่มงานส่งเสริมการกระจายอานาจและการจัดทางบประมาณเงินอุดหนุน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
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แนวทางและหลักเกณฑ์ในการตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง
หน่วยงาน : สำนักพัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น (กลุ่มงำนส่งเสริมกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น)
ประเภทเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนทั่วไป
รายการ : เงินอุดหนุนค่ำตอบแทนพิเศษรำยเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้
หลักการ/แนวทางในการตั้งงบประมาณ :
จำกสถำนกำรณ์ควำมไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สำมำรถจัดเก็บรำยได้
ตำมศักยภำพ และเจ้ำหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมเสี่ยงถึงกับชีวิตและเป็นกำรลดค่ำใช้จ่ำย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกำรจ่ำยเงินอุดหนุนสำหรับค่ำตอบแทนพิเศษรำยเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงำนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ เพื่อให้เป็นไปตำมมติ ครม.
ความสอดคล้องในมิติเชิงยุทธศาสตร์ :
 นโยบายระดับชาติ
- ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี
ยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) :
- แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 :
ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ กำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ และธรรมำภิบำลในสังคมไทย
ระเบียบกฎหมาย/ข้อสั่งการ/นโยบายสาคัญที่เกี่ยวข้อง :
- ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยบำเหน็จควำมชอบสำหรับเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ พ.ศ. 2550
- ประกำศคณะกรรมกำรกำรกระจำยอำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรื่อง หลักเกณฑ์กำรจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
- มติคณะรัฐมนตรีมติ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกำยน 2551 คณะรัฐมนตรีอนุมัติกำรจ่ำยค่ำตอบแทนพิเศษรำยเดือนให้ แ ก่
เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ตำมมติคณะกรรมกำรพิจำรณำบำเหน็จควำมชอบสำหรับเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน
ในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ โดยปรับเพิ่ มจำกเดิมอัตรำ 1,000 บำท/คน/เดือน เพิ่มเป็นอัตรำ 2,500 บำท/คน/เดือน โดยให้มีผล
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2551
เอกสาร/ข้อมูลที่ต้องจัดเตรียมประกอบการเสนอคาขอตั้งงบประมาณ :
ข้อมูลจำนวนข้ำรำชกำร/พนักงำนส่วนท้องถิ่น ลูกจ้ำงประจำ และพนักงำนจ้ำงของ อปท. ในพื้นที่จั งหวัดยะลำ นรำธิวำส
ปัตตำนี ยะลำ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลำ (อำเภอจะนะ เทพำ นำทวี และสะบ้ำย้อย)
วิธีการคิด/สูตรในการคิดคานวณ :
- จำนวนข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น ลูกจ้ำงประจำ และพนักงำนจ้ำงของ อปท. ในพื้นที่จังหวัดยะลำ นรำธิวำส
ปัตตำนี ยะลำ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลำ (อำเภอจะนะ เทพำ นำทวี และสะบ้ำย้อย) อัตรำเดือนละ 2,500 บำท/คน
ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการงบประมาณ : (ถ้ามี)
-ไม่ม-ี
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ (สานักงาน) : 0-2241-9000 ต่อ 3134
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รำยกำร

เงินอุดหนุนสำหรับกำรจัดกำรศึกษำภำคบังคับ
(ค่ำกำรศึกษำของบุตร)
เงินอุดหนุนทั่วไป
หลักกำร/แนวทำง
ในกำรตั้งงบประมำณ
รัฐ ธรรมนู ญ แห่ง ราชอาณาจัก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2560
และ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กาหนด
ให้รัฐจะต้องกระจายอานาจให้ อปท. และบุคคลมีสิทธิ์เสมอ
กั น ในการรั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานไม่ น้ อ ยกว่ า สิ บ สองปี
โดยรั ฐ จะต้ อ งจั ด ให้ อ ย่ า งทั่ ว ถึ ง และมี คุ ณ ภาพ โดยไม่ เ ก็ บ
ค่าใช้จ่าย และ อปท. มีสิทธิจัดการศึกษา อบรม จัดการศึกษา
ในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับตามความเหมาะสม

ควำมสอดคล้อง
ในมิติเชิงยุทธศำสตร์
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี : การส่งเสริมการกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 :
การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

ระเบียบกฎหมำย
ที่เกี่ยวข้อง
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522
ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตรา
เงินบารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน

เอกสำร/ข้อมูลประกอบกำร
เสนอคำขอตั้งงบประมำณ
ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนข้าราชการครู
ในโรงเรียนสังกัด อปท. ที่ขอเบิก
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่าการศึกษาของบุตร

วิธีกำรคิด/
สูตรในกำรคำนวณ
ดาเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตาม
หลักเกณฑ์และอัตราที่กาหนดในระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยกาหนด

หน่วยงำน : สานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
(โทร. 0-2241-9000 ต่อ 4227)
จัดทำโดย : กลุ่มงานส่งเสริมการกระจายอานาจและการจัดทางบประมาณเงินอุดหนุน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
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แนวทางและหลักเกณฑ์ในการตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง
หน่วยงาน : สำนักพัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น (กลุ่มงำนบริหำรงำนบุคคลทำงกำรศึกษำท้องถิ่น)
ประเภทเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนทั่วไป
รายการ : เงินอุดหนุนสำหรับกำรจัดกำรศึกษำภำคบังคับ (ค่ำกำรศึกษำของบุตร)
หลักการ/แนวทางในการตั้งงบประมาณ :
รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง รำชอำณำจั ก รไทย พุ ท ธศั ก รำช 2560 และ พระรำชบั ญ ญั ติ ก ำรศึ กษำแห่ ง ชำติ พ.ศ. 2542 ก ำหนดให้
รัฐจะต้องกระจำยอำนำจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบุคคลมีสิทธิ์เสมอกันในกำรรับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนไม่น้อยกว่ำสิบสองปี
โดยรัฐจะต้องจัดให้อย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ โดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดกำรศึกษำ อบรม จัดกำรศึกษำ
ในระดั บใดระดั บหนึ่ งหรื อทุ กระดั บตำมควำมเหมำะสม ควำมพร้อมและควำมต้ อ งกำรภำยในท้ อ งถิ่ น โดยรั ฐ จะจั ด สรรงบประมำณ
เป็นค่ำใช้จ่ำยเดินกำรและงบลงทุนให้สถำนศึกษำของรัฐตำมภำรกิจของสถำนศึกษำ ประกอบกับพระรำชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอน
กำรกระจำยอำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้กำหนดให้เทศบำล องค์กำรบริหำรส่วนตำบล และองค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัด มีอำนำจและหน้ำที่จัดกำรศึกษำเพื่อประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่นของตนเองและให้ดำเนินกำรถ่ำยโอนกำรจัดกำรศึกษำให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมที่กฎหมำยกำหนด

ความสอดคล้องในมิติเชิงยุทธศาสตร์ :
 นโยบายระดับชาติ
- ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) :
ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ น
: กำรส่งเสริมกำรกระจำยอำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ : ประชำชนได้รับบริกำรสำธำรณะจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ตัวชี้วัดยุทธศำสตร์ชำติ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีผลกำรประเมินประสิทธิภำพ (Local Performance Assessment
: LPA) อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับรำงวัลกำรบริหำรจัดกำรที่ดีเพิ่มขึน้ ร้อยละ 3 และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 75 แก้ไขข้อร้องเรียน หรือแจ้งผลกำรดำเนินกำรได้
- แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 :
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์
แนวทำงกำรพัฒนำ พัฒนำศักยภำพคนให้มีทักษะ ควำมรู้และควำมสำมำรถในกำรดำรงชีวิตอย่ำงมีคุณค่ำ

ระเบียบกฎหมาย/ข้อสั่งการ/นโยบายสาคัญที่เกี่ยวข้อง :
- หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหำคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตรำเงินบำรุงกำรศึกษำ
และค่ำเล่ำเรียน
เอกสาร/ข้อมูลที่ต้องจัดเตรียมประกอบการเสนอคาขอตั้งงบประมาณ :
ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนข้ำรำชกำรครูในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขอเบิกเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับค่ำกำรศึกษำ
ของบุตร ตำมแบบรำยงำนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งรำยงำนเพื่อขอรับกำรจัดสรรงบประมำณ
วิธีการคิด/สูตรในการคิดคานวณ :
ดำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณตำมหลักเกณฑ์และอัตรำที่กำหนดในระเบียบกระทรวงมหำดไทยกำหนด
ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการงบประมาณ : (ถ้ามี)
หนังสือซักซ้อมแนวทำงกำรจัดทำงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕6๓ รำยกำรเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน
สำหรับกำรจัดกำรศึกษำภำคบังคับ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ (สานักงาน) : 0-2241-9000 ต่อ 4227
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แนวทางและหลักเกณฑ์ในการตั้งงบประมาณ ด้านการศึกษา
1. รายการ เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าอาหารเสริม (นม) เด็กปฐมวัย
2. รายการ เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าอาหารกลางวัน เด็กปฐมวัย
3. รายการ เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ระดับประถมศึกษา
4. รายการ เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ระดับประถมศึกษา
5. รายการ เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
6. รายการ เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
7. รายการ เงินอุดหนุนสาหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น
(ค่าปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียนยากจน)
8. รายการ เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส
9. รายการ เงินอุดหนุนสาหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น
10. รายการ เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขึ้นพื้นฐาน
11. รายการ เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
12. รายการ เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนงบประมาณโครงการการส่งเสริมการเรียนรู้
เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา)
13. รายการ เงินอุดหนุนสาหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0
14. รายการ เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ
15. รายการ เงินอุดหนุนชุดอุปกรณ์สาหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้
ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV
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รำยกำร เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอำหำรเสริม (นม) เด็กปฐมวัย
เงินอุดหนุนทั่วไป

หลักกำร/แนวทำง
ในกำรตั้งงบประมำณ
สถ.ได้รั บถ่ ายโอนงบประมาณอาหารเสริม (นม)
โรงเรี ย น ตามก าหนดแผนและขั้ น ตอนการ
กระจายอ านาจให้ แ ก่ อปท. พ.ศ. 2542 และ
แผนปฏิบัติการกาหนดขั้นตอนการกระจายอานาจ
ให้ แ ก่ อปท. ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ของ อปท.
เป็ น ภารกิ จ ถ่ า ยโอนงานปฐมวั ย ให้ แ ก่ อปท .
ซึ่งได้ดาเนินการมาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยรัฐบาล
ได้ ส นั บ สนุ น งบประมาณเงิ น อุ ด หนุ น ให้ แ ก่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อปท. เป็นประจาทุกปี

ควำมสอดคล้อง
ในมิติเชิงยุทธศำสตร์

ระเบียบกฎหมำย
ที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี : ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 :
การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
สอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำล :
นโยบายเรื่อง การศึกษาและเรียนรู้
การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

1. พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขัน้ ตอน
การกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

เอกสำร/ข้อมูล
ประกอบกำรเสนอคำขอตั้ง
งบประมำณ
1. ข้อมูลจานวนเด็กนักเรียน (ณ เดือนมิถุนายน)
2. สถิติการรับเด็กนักเรียนย้อนหลัง 2 ปีการศึกษา
3. แผนการรับเด็กนักเรียนล่วงหน้า 2 ปีการศึกษา
4. สถิติ/ข้อมูลการเด็กของเด็กจากสานักทะเบียน
(ห้วงอายุตามเกณฑ์ที่จะรับเข้าสถานศึกษา)

วิธีกำรคิด/
สูตรในกำรคำนวณ
ค่าอาหารเสริม (นม) เด็กปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) = 7.37 บาท × 260 วัน × จานวนเด็กเล็ก

หน่วยงำน : กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
(โทร. 0-2241-9000 ต่อ 5324)
จัดทำโดย : กลุ่มงานส่งเสริมการกระจายอานาจและการจัดทางบประมาณเงินอุดหนุน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
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แบบฟอร์มแนวทางและหลักเกณฑ์ในการตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
ประเภทเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนทั่วไป
รายการ : เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เด็กปฐมวัย
หลักการ/แนวทางในการตั้งงบประมาณ :
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ได้รับถ่ายโอนงบประมาณอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตามพระราชบัญญัติ กาหนด
แผนและขั้ นตอนการกระจายอ านาจให้ แก่ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น พ.ศ. 2542 และแผนปฏิ บั ติ การก าหนดขั้ น ตอน
การกระจายอ านาจให้ แก่ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น ซึ่ งโครงการเงินอุ ดหนุ นส าหรับสนั บสนุ นอาหารเสริ ม (นม) เด็ กปฐมวั ย
เป็นโครงการที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้น เพื่อแก้ปัญหาการขาดสารอาหาร และภาวะทุพโภชนาการในเด็ก ซึ่งองค์การอาหารและเกษตร
แห่ งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization : FAO) ได้ แนะน าให้ เด็ กได้ ดื่ มนม ซึ่ งเป็ นสารอาหารตามธรรมชาติ ที่ มี
ความสมบูรณ์ และมีคุณค่าทางโภชนาการสูง อันจะส่งผลให้พัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็กเป็นไปอย่างเต็มศักยภาพตามวัย
ซึ่ ง ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น เป็ นภารกิ จถ่ ายโอนงานปฐมวั ยให้ แก่ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น
ซึ่งได้ดาเนินการมาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายของประชาชนในการส่งเด็กนักเรียนไปไกลบ้าน โดยรัฐบาลได้สนับสนุ น
งบประมาณเงินอุ ดหนุ นส าหรับสนั บสนุ นอาหารเสริม (นม) เด็ กปฐมวั ย ให้ แก่ศูน ย์ พั ฒ นาเด็ กเล็ กในสั งกัด องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพตามวัยอย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุกปี
โดยการตั้งเป็นงบประมาณค่าอาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กเล็ก คนละ 7.37 บาท จานวน 260 วัน

ความสอดคล้องในมิติเชิงยุทธศาสตร์ :
นโยบายระดับชาติ
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
แนวทางการพัฒนา พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการดารงชีวิตอย่างมีคุณค่า
- สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล : นโยบายเรื่อง การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

ระเบียบกฎหมาย/ข้อสั่งการ/นโยบายสาคัญที่เกี่ยวข้อง :
1. พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

เอกสาร/ข้อมูลที่ต้องจัดเตรียมประกอบการเสนอคาขอตั้งงบประมาณ :
1. ข้อมูลจานวนเด็กนักเรียน (ณ เดือนมิถุนายน)
2. สถิติการรับเด็กนักเรียนย้อนหลัง 2 ปีการศึกษา
3. แผนการรับเด็กนักเรียนล่วงหน้า 2 ปีการศึกษา
4. สถิติ/ข้อมูลการเด็กของเด็กจากสานักทะเบียน (ห้วงอายุตามเกณฑ์ที่จะรับเข้าสถานศึกษา)

วิธีการคิด/สูตรในการคิดคานวณ :
ค่าอาหารเสริม (นม) เด็กปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) = 7.37 บาท × 260 วัน × จานวนเด็กเล็ก

ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการงบประมาณ :
- ไม่มี -

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ (สานักงาน) : 02-241-9000 ต่อ 5324
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รำยกำร เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอำหำรกลำงวัน เด็กปฐมวัย
เงินอุดหนุนทั่วไป

หลักกำร/แนวทำง
ในกำรตั้งงบประมำณ

ควำมสอดคล้อง
ในมิติเชิงยุทธศำสตร์
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี : ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 :
การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
สอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำล :
นโยบายเรื่องการศึกษา และเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. เป็นภารกิจถ่ายโอน
งานปฐมวั ย ให้ แ ก่ อปท. โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์
เพื่อส่งเสริมให้ อปท. สามารถบริหารจัดการศึกษา
ระดั บ ปฐมวั ย ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และลด
ค่ า ใช้ จ่ า ยของประชาชนในการส่ ง เด็ ก นั ก เรี ย น
ไปไกลบ้าน

วิธีกำรคิด/
สูตรในกำรคำนวณ
ค่าอาหารกลางวัน เด็กปฐมวัย = 20 บาท × 245 วัน × จานวนเด็กเล็ก

ระเบียบกฎหมำย
ที่เกี่ยวข้อง

เอกสำร/ข้อมูล
ประกอบกำรเสนอคำขอตั้ง
งบประมำณ

1. พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอานาจ
ให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ. 2562
3. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

1. ข้อมูลจานวนเด็กนักเรียน (ณ เดือนมิถุนายน)
2. สถิติการรับเด็กนักเรียนย้อนหลัง 2 ปีการศึกษา
3. แผนการรับเด็กนักเรียนล่วงหน้า 2 ปีการศึกษา
4. สถิติ/ข้อมูลการเด็กของเด็กจากสานักทะเบียน
(ห้วงอายุตามเกณฑ์ที่จะรับเข้าสถานศึกษา)

หน่วยงำน : กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
(โทร. 0-2241-9000 ต่อ 5324)
จัดทำโดย : กลุ่มงานส่งเสริมการกระจายอานาจและการจัดทางบประมาณเงินอุดหนุน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
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แบบฟอร์มแนวทางและหลักเกณฑ์ในการตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
ประเภทเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนทั่วไป
รายการ : เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน เด็กปฐมวัย
หลักการ/แนวทางในการตั้งงบประมาณ :
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นภารกิจถ่ายโอนงานปฐมวัยให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่งได้ดาเนินการมาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการ
การศึกษาระดับปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดค่าใช้จ่ายของประชาชนในการส่งเด็กนักเรียนไปไกลบ้าน โดยรัฐบาลได้
ให้การสนับสนุนเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์ตามหลักโภชนาการอย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุกปี
โดยการตั้งเป็นงบประมาณค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กเล็ก คนละ 20 บาท จานวน 245 วัน

ความสอดคล้องในมิติเชิงยุทธศาสตร์ :
นโยบายระดับชาติ
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
แนวทางการพัฒนา พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการดารงชีวิตอย่างมีคุณค่า
- สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล : นโยบายเรื่อง การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

ระเบียบกฎหมาย/ข้อสั่งการ/นโยบายสาคัญที่เกี่ยวข้อง :
1. พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

เอกสาร/ข้อมูลที่ต้องจัดเตรียมประกอบการเสนอคาขอตั้งงบประมาณ :
1. ข้อมูลจานวนเด็กนักเรียน (ณ เดือนมิถุนายน)
2. สถิติการรับเด็กนักเรียนย้อนหลัง 2 ปีการศึกษา
3. แผนการรับเด็กนักเรียนล่วงหน้า 2 ปีการศึกษา
4. สถิติ/ข้อมูลการเด็กของเด็กจากสานักทะเบียน (ห้วงอายุตามเกณฑ์ที่จะรับเข้าสถานศึกษา)

วิธีการคิด/สูตรในการคิดคานวณ :
ค่าอาหารกลางวัน เด็กปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) = 20 บาท × 245 วัน × จานวนเด็กเล็ก
ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการงบประมาณ : (ถ้ามี)
- ไม่มี เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ (สานักงาน) : 02-241-9000 ต่อ 5324
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รำยกำร

เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอำหำรเสริม (นม)
ระดับประถมศึกษำ
เงินอุดหนุนทั่วไป

หลักกำร/แนวทำง
ในกำรตั้งงบประมำณ
โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน รัฐบาลจัดตั้งขึ้น
เมื่ อ ปี ง บประมาณ 2535 เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาการ
ขาดสารอาหารและภาวะทุพโภชนาการให้เด็ก โดย สปช.
ถ่ า ยโอนงบประมาณให้ อปท. เป็ น ผู้ จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
ซึ่ ง บรรจุ ใ นแผนกำรกระจำยอ ำนำจให้ กั บ อปท.
ตำม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้ น ตอนกำรกระจำย
อำนำจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542 และคณะรัฐมนตรี
ในครำวประชุ ม เมื่ อ วั น ที่ 13 พฤษภำคม 2552
ได้ เห็ นชอบให้ จั ดสรรงบประมาณเป็ นค่ าอาหารเสริ ม (นม)
ปี 2546 ได้ ถ่า ยโอนงบประมาณให้ สถ. เป็ นหน่ ว ย
ขอรั บ สนั บ สนุ น งบประมาณและจั ด สรรให้ อปท .
เป็นหน่วยดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ควำมสอดคล้อง
ในมิติเชิงยุทธศำสตร์
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี :
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 :
การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
นโยบำยที่เกี่ยวข้อง :
นโยบายเรื่องการศึกษาและเรียนรู้
การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

เอกสำร/ข้อมูล
ประกอบกำรเสนอคำขอตั้ง
งบประมำณ
1. ข้อมูลจานวนเด็กนักเรียน (ณ เดือนมิถุนายน)
2. สถิติการรับเด็กนักเรียนย้อนหลัง 2 ปีการศึกษา
3. แผนการรับเด็กนักเรียนล่วงหน้า 2 ปีการศึกษา
4. สถิต/ิ ข้อมูลการเด็กของเด็กจากสานักทะเบียน (ห้วงอายุ
ตามเกณฑ์ที่จะรับเข้าสถานศึกษา)

ระเบียบกฎหมำย
ที่เกี่ยวข้อง

- พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขัน้ ตอน
การกระจายอานาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542
- มติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุม
เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2552

วิธีกำรคิด/
สูตรในกำรคำนวณ
โรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
= 7.37 บาท x 260 วัน x จานวนเด็ก
โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
= 7.37 บาท x 260 วัน x จานวนเด็ก
โรงเรียนสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.)
= 7.37 บาท x 280 วัน x จานวนเด็ก
โรงเรียนสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พม.)
= 7.37 บาท x 280 วัน x จานวนเด็ก
โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา (เดิม) (โรงเรียนประจา)
= 7.37 บาท x 280 วัน x จานวนเด็ก

หน่วยงำน : กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
(โทร. 0-2241-9000 ต่อ 5324)
จัดทำโดย : กลุ่มงานส่งเสริมการกระจายอานาจและการจัดทางบประมาณเงินอุดหนุน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
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แบบฟอร์มแนวทางและหลักเกณฑ์ในการตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
ประเภทเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนทั่วไป
รายการ : เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ระดับประถมศึกษา
หลักการ/แนวทางในการตั้งงบประมาณ :

โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เป็นโครงการที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้นเมื่อปีงบประมาณ 2535 เพื่อแก้ไขปัญหาการ
ขาดสารอาหารและภาวะทุพ โภชนาการให้ เด็ก ด้วยเห็นว่า เด็กควรจะได้ดื่มนมซึ่งเป็ นอาหารธรรมชาติที่มีความสมบูรณ์
และคุณค่าทางโภชนาการสูง อันจะส่งผลให้พัฒนาการด้านต่าง ๆ ของเด็กเป็นไปอย่างเต็มศักยภาพ ประกอบกับระยะเวลา
ดังกล่าว รัฐบาลมี นโยบายส่ งเสริมเกษตรกรผู้ เลี้ ยงโคนม ให้ สามารถขายน้้ านมดิบ ได้และเป็น การส่งเสริมการใ ช้ผ ลผลิ ต
ภายในประเทศ จึงได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กนักเรียนได้ดื่มนมอย่างจริงจัง
สปช. ถ่ายโอนงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นผู้ด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยบรรจุในแผนการกระจาย
อ้านาจให้ กับ องค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ตามพระราชบั ญ ญั ติก้าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ้ านาจให้ แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2552 ได้เห็นชอบให้จัดสรร
งบประมาณเป็นค่าอาหารเสริม (นม ส้าหรับเด็กก่อนประถมศึกษา (อนุบาล 1-3) ถึงนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6) ต่อมา
ในปี 2546 ได้ถ่ายโอนงบประมาณให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นหน่วยขอรับสนับสนุนงบประมาณและจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่ของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ความสอดคล้องในมิติเชิงยุทธศาสตร์ :
 นโยบายระดับชาติ

- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้าน : การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ : คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส้าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ชาติ : การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ทดี่ ีของคนไทย
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ เรื่อง : 4.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 4.2.2 ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
แนวทางการพัฒนา 3.4 : ลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค้านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ
- นโยบายที่เกี่ยวข้อง : นโยบายเรื่องการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ้ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

ระเบียบกฎหมาย/ข้อสั่งการ/นโยบายสาคัญที่เกี่ยวข้อง :

- พระราชบัญญัติก้าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- มติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2552

เอกสาร/ข้อมูลที่ต้องจัดเตรียมประกอบการเสนอคาขอตั้งงบประมาณ :
1. ข้อมูลจ้านวนเด็กนักเรียน (ณ เดือนมิถุนายน)
2. สถิตกิ ารรับเด็กนักเรียนย้อนหลัง 2 ปีการศึกษา
3. แผนการรับเด็กนักเรียนล่วงหน้า 2 ปีการศึกษา
4. สถิติ/ข้อมูลการเด็กของเด็กจากส้านักทะเบียน (ห้วงอายุตามเกณฑ์ที่จะรับเข้าสถานศึกษา)

วิธีการคิด/สูตรในการคิดคานวณ :

โรงเรียนสังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) = 7.37 บาท x 260 วัน x จ้านวนเด็ก
โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) = 7.37 บาท x 260 วัน x จ้านวนเด็ก
โรงเรียนสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) = 7.37 บาท x 280 วัน x จ้านวนเด็ก
โรงเรียนสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พม.) = 7.37 บาท x 280 วัน x จ้านวนเด็ก
โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา (เดิม) (โรงเรียนประจ้า) = 7.37 บาท x 280 วัน x จ้านวนเด็ก

ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการงบประมาณ : (ถ้ามี)
- ไม่มี เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ (สานักงาน) : 02-241-9000 ต่อ 5324
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รำยกำร

เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอำหำรกลำงวัน ระดับประถมศึกษำ
เงินอุดหนุนทั่วไป

หลักการ/แนวทาง
ในการตั้งงบประมาณ
โครงการอาหารกลางวัน จัดตั้งขึ้นเมื่อปีงบประมาณ
พ.ศ. 2535 มี วั ตถุ ประสงค์ เพื่ อช่ วยเหลื อเด็ กนั กเรี ยน
ที่ขาดสารอาหาร หรือทุพโภชนาการ สถ. เป็นหน่วย
รับถ่ ำยโอนงบประมำณอำหำรกลำงวันตั้งแต่ปี 2545
ตำม พ.ร.บ. ก ำหนดแผนและขั้ นตอนกำรกระจำย
อำนำจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542 และแผนปฏิบัติกำร
ก ำหนดขั้ น ตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้ แ ก่ อปท.
เพื่อช่วยเหลือภาวะโภชนาการของเด็ก นักเรียนใน
โรงเรียน

ความสอดคล้อง
ในมิติเชิงยุทธศาสตร์

ระเบียบกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี :
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 :
การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
มติคณะรัฐมนตรี : เรื่องการสนับสนุนงบประมาณ
โครงการอาหารกลางวัน
นโยบำยที่เกี่ยวข้อง : นโยบายเรื่องการศึกษา
และเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

เอกสำร/ข้อมูล
ประกอบกำรเสนอคำขอตั้ง
งบประมำณ
1. ข้อมูลจานวนเด็กนักเรียน (ณ เดือนมิถุนายน)
2. สถิติการรับเด็กนักเรียนย้อนหลัง 2 ปีการศึกษา
3. แผนการรับเด็กนักเรียนล่วงหน้า 2 ปีการศึกษา
4. สถิติ/ข้อมูลการเด็กของเด็กจากสานักทะเบียน
(ห้วงอายุตามเกณฑ์ที่จะรับเข้าสถานศึกษา)

- พ.ร.บ.กาหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอานาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542
- แผนปฏิบัติการกาหนดขัน้ ตอนการกระจาย
อานาจให้แก่ อปท.
- มติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 22 ตุลาคม 2556

วิธีกำรคิด/
สูตรในกำรคำนวณ
โรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
= 20 บาท x 200 วัน x จานวนเด็ก
โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
= 20 บาท x 200 วัน x จานวนเด็ก
โรงเรียนสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.)
= 20 บาท x 280 วัน x จานวนเด็ก
โรงเรียนสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พม.)
= 20 บาท x 280 วัน x จานวนเด็ก
โรงเรียนสังกัดกองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน (ตชด.)
= 20 บาท x 200 วัน x จานวนเด็ก

หน่วยงำน : กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
(โทร. 0-2241-9000 ต่อ 5324)
จัดทำโดย : กลุ่มงานส่งเสริมการกระจายอานาจและการจัดทางบประมาณเงินอุดหนุน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
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แบบฟอร์มแนวทางและหลักเกณฑ์ในการตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
ประเภทเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนทั่วไป
รายการ : เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ระดับประถมศึกษา
หลักการ/แนวทางในการตั้งงบประมาณ :

โครงการอาหารกลางวัน เป็นโครงการที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้นเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2535 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ
เด็กนักเรียนที่ขาดสารอาหาร หรือทุพโภชนาการ (น้้าหนักหรือส่วนสูงไม่เป็นไปตามเกณฑ์เด็กนักเรียนยากจน) โดยระยะแรกมี
เด็กนักเรียน 30 % ของจ้านวนนักเรียนในแต่ละสถานศึกษาที่จะได้รับการสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน และต่อมาขยายกลุ่มเป้าหมาย
เพิ่ ม เป็ น 60% และตามมติ คณะรัฐ มนตรีเมื่ อวั น ที่ 13 พฤษภาคม 2552 เห็ น ชอบให้ เด็ ก นั กเรีย นทุ กคน ตั้ ง แต่ เด็ กเล็ ก
เด็กนักเรียนชั้นอนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณอาหารกลางวัน เต็ม 100 % และปรับอัตรา
ค่าอาหารกลางวันจากอัตรา 10 บาทต่อคนต่อวัน เป็นอัตรา 13 บาทต่อคนต่อวัน ทั้งนี้ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป
และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2556 เห็นชอบให้ปรับอัตราค่าอาหารกลางวันเป็นอัตรา 20 บาทต่อคนต่อวัน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ได้รับถ่ายโอนงบประมาณอาหารกลางวันจากหน่วยงานต่าง ๆ ตั้งแต่ปี
2545 ตามพระราชบัญ ญัติก้า หนดแผนและขั้น ตอนการกระจายอ้า นาจให้แ ก่อ งค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น พ.ศ. 2542
และแผนปฏิบัติการก้าหนดขั้นตอนการกระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อช่วยเหลือ ภาวะโภชนาการของเด็ก
นักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา จึงก้าหนดให้เด็กนักเรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับประทานอาหารกลางวัน
จ้านวน 200 วันต่อปี (เฉลี่ยคนละ 20 บาท)

ความสอดคล้องในมิติเชิงยุทธศาสตร์ :
 นโยบายระดับชาติ

- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้าน : การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ : คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส้าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ชาติ : การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ทดี่ ีของคนไทย
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ เรื่อง : 4.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 4.2.2 ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
แนวทางการพัฒนา : 3.4 ลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค้านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ
- มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง : การสนับสนุนงบประมาณโครงการอาหารกลางวัน
- นโยบายที่เกี่ยวข้อง : นโยบายเรื่องการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ้ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

ระเบียบกฎหมาย/ข้อสั่งการ/นโยบายสาคัญที่เกี่ยวข้อง :
- พระราชบัญญัติก้าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- แผนปฏิบัติการก้าหนดขั้นตอนการกระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2556
เอกสาร/ข้อมูลที่ต้องจัดเตรียมประกอบการเสนอคาขอตั้งงบประมาณ :
1. ข้อมูลจ้านวนเด็กนักเรียน (ณ เดือนมิถุนายน)
2. สถิติการรับเด็กนักเรียนย้อนหลัง 2 ปีการศึกษา
3. แผนการรับเด็กนักเรียนล่วงหน้า 2 ปีการศึกษา
4. สถิติ/ข้อมูลการเด็กของเด็กจากส้านักทะเบียน (ห้วงอายุตามเกณฑ์ที่จะรับเข้าสถานศึกษา)
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วิธีการคิด/สูตรในการคิดคานวณ :

โรงเรียนสังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) = 20 บาท x 200 วัน x จ้านวนเด็ก
โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) = 20 บาท x 200 วัน x จ้านวนเด็ก
โรงเรียนสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) = 20 บาท x 280 วัน x จ้านวนเด็ก
โรงเรียนสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พม.) = 20 บาท x 280 วัน x จ้านวนเด็ก
โรงเรียนสังกัดกองบัญชาการต้ารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) = 20 บาท x 200 วัน x จ้านวนเด็ก

ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการงบประมาณ : (ถ้ามี)
- ไม่มี เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ (สานักงาน) : 02-241-9000 ต่อ 5324
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รำยกำร

เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำ
สำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
เงินอุดหนุนทั่วไป

หลักกำร/แนวทำง
ในกำรตั้งงบประมำณ
รัฐ ต้ อ งด าเนิ น การให้ เ ด็ ก เล็ ก ได้ รั บ การดู แ ล
และพัฒนาก่อนเข้ารับ การศึก ษา เพื่อพัฒนา
ร่างกายและสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริม
และสนั บ สนุ น ให้ อปท. และภาคเอกชน
เข้ า มี ส่ว นร่ ว มในการดาเนิ นการด้ว ย ดัง นั้ น
เพื่อให้ อปท. ที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามารถ
จั ด หาสื่ อ การเรี ย นการสอน วั ส ดุ ก ารศึ ก ษา
ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กปฐมวัย
ได้ รั บ การพั ฒ นาตามวั ย จึ ง ควรได้ รั บ การ
สนั บ สนุ น งบประมาณในการจั ด การศึ ก ษา
สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ควำมสอดคล้อง
ในมิติเชิงยุทธศำสตร์

ระเบียบกฎหมำย
ที่เกี่ยวข้อง

- ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี : ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- แผนพั ฒ นำเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชำติ
ฉบับที่ 12 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย์
- นโยบำยที่เกี่ยวข้อง : การศึกษาและเรียนรู้
การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

1. รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช 2560 มาตรา 54
2. พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้ น ตอนการ
กระจายอานาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้
และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด อปท.
พ.ศ. 2562
4. ระเบีย บกระทรวงการคลัง ว่าด้ว ยการ
จัด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ
พ.ศ. 2560

วิธีกำรคิด/สูตรในกำรคำนวณ

เอกสำร/ข้อมูลประกอบกำร
เสนอคำขอตั้งงบประมำณ

1. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จานวนเด็กเล็ก (อายุ 2 - 5 ปี) x 1,700 บาท
2. ค่าหนังสือเรียน จานวนเด็กเล็ก (อายุ 3 - 5 ปี) x 200 บาท
3. ค่าอุปกรณ์การเรียน จานวนเด็กเล็ก (อายุ 3 - 5 ปี) x 200 บาท
4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน จานวนเด็กเล็ก (อายุ 3 - 5 ปี) x 300 บาท
5. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จานวนเด็กเล็ก (อายุ 3 - 5 ปี) x 430 บาท

ข้อมูลจานวนเด็กนักเรียน (ณ เดือนมิถุนายน)
สถิติการรับเด็กนักเรียนย้อนหลัง 2 ปีการศึกษา
แผนการรับเด็กนักเรียนล่วงหน้า 2 ปีการศึกษา
สถิติ/ข้อมูลการเด็กของเด็กจากสานักทะเบียน
(ห้วงอายุตามเกณฑ์ทจี่ ะรับเข้าสถานศึกษา)

หน่วยงำน : กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
(โทร. 0-2241-9000 ต่อ 5324)
จัดทำโดย : กลุ่มงานส่งเสริมการกระจายอานาจและการจัดทางบประมาณเงินอุดหนุน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
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แบบฟอร์มแนวทางและหลักเกณฑ์ในการตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
ประเภทเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนทั่วไป
รายการ : เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หลักการ/แนวทางในการตั้งงบประมาณ :
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 54 กาหนดว่ารัฐต้องดาเนินการให้เด็กทุกคนได้รับ
การศึกษาเป็น เวลาสิบ สองปี ตั้งแต่ก่อนวัย เรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ อย่า งมีคุณ ภาพโดยไม่เก็บ ค่าใช้จ่าย รัฐต้อง
ดาเนินการให้ เด็ กเล็กได้รับการดู แลและพั ฒ นาก่อนเข้ารับ การศึกษา เพื่ อพัฒ นาร่างกาย จิตใจ วินั ย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดาเนินการด้วย
ดังนั้น หน่วยงานของรัฐที่จัดการศึกษาในระดับก่อนวัยเรียน (อายุ 3-5 ปี) ทั้งที่เป็นการศึกษาในระบบ (โรงเรียนในสังกัดต่าง ๆ)
และการศึกษานอกระบบ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) จึงมีหน้าที่ในการจัดการศึกษาเพื่อให้เด็กทุกคน
ได้ เข้ารับการศึ กษาอย่ างมี คุณ ภาพโดยไม่ เก็บค่ าใช้ จ่ ายตามบทบั ญญั ติ ดั งกล่ าว โดยศู นย์ พั ฒนาเด็ กเล็ กขององค์ กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นถือเป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระดับปฐมวัย ตั้งแต่อายุ 2-5 ปี ซึ่งเป็นช่วงอายุที่สอดคล้องกับ บทบัญ ญัติ
ของรัฐ ธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจัก รไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 54 ดังนั้ น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัดสามารถจัดหาสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ใช้ในการจัดกิจกรรม
หรือจัดประสบการณ์ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาเต็ ม ศั ก ยภาพตามวั ย จึ ง ควรได้ รั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณ
รายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จานวน 5 รายการ คือ 1) ค่าจัดการการเรียนการสอน
2) ค่าหนังสือเรียน 3) ค่าอุปกรณ์การเรียน 4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน และ 5) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ความสอดคล้องในมิติเชิงยุทธศาสตร์ :
● นโยบายระดับชาติ
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ทดี่ ีของคนไทย
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ เรื่อง 4.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
4.2.1 ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
แนวทางการพัฒนา พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการดารงชีวิตอย่างมีคุณค่า
- มติคณะรัฐมนตรี - ไม่มี - นโยบายที่เกี่ยวข้อง : การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

ระเบียบกฎหมาย/ข้อสั่งการ/นโยบายสาคัญที่เกี่ยวข้อง :
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 54
2. พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
4. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
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เอกสาร/ข้อมูลที่ต้องจัดเตรียมประกอบการเสนอคาขอตั้งงบประมาณ :
1. ข้อมูลจานวนเด็กนักเรียน (ณ เดือนมิถุนายน)
2. สถิติการรับเด็กนักเรียนย้อนหลัง 2 ปีการศึกษา
3. แผนการรับเด็กนักเรียนล่วงหน้า 2 ปีการศึกษา
4. สถิติ/ข้อมูลการเด็กของเด็กจากสานักทะเบียน (ห้วงอายุตามเกณฑ์ที่จะรับเข้าสถานศึกษา)
วิธีการคิด/สูตรในการคิดคานวณ :
1. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จานวนเด็กเล็ก (อายุ 2 - 5 ปี) x 1,700 บาท
2. ค่าหนังสือเรียน จานวนเด็กเล็ก (อายุ 3 - 5 ปี) x 200 บาท
3. ค่าอุปกรณ์การเรียน จานวนเด็กเล็ก (อายุ 3 - 5 ปี) x 200 บาท
4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน จานวนเด็กเล็ก (อายุ 3 - 5 ปี) x 300 บาท
5. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จานวนเด็กเล็ก (อายุ 3 - 5 ปี) x 430 บาท
ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการงบประมาณ : (ถ้ามี)
- ไม่มี เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ (สานักงาน) : 02-241-9000 ต่อ 5324
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รำยกำร เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำของ อปท.
ในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้
เงินอุดหนุนทั่วไป

หลักกำร/แนวทำง
ในกำรตั้งงบประมำณ
มท. มีนโยบายให้ สถ. ปรับการจัดการเรียน
การสอนโรงเรียนสังกัด อปท. ในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปั ต ตานี นราธิ ว าส
สตูล และสงขลา) เพื่อเป็นแนวทางที่จะทาให้
นักเรียนไทยมุสลิมได้มีโอกาสรับบริการทาง
การศึกษาจากภาครัฐได้อย่างครบถ้วนและได้
มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพระปริยัติ
ธรรมให้แก่นักเรียนไทยพุทธด้วย

ควำมสอดคล้อง
ในมิติเชิงยุทธศำสตร์
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) :
การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
แผนกำรปฏิรูปประเทศ 11 ด้ำน : ด้านสังคม
สอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
ฉบับที1่ 2 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
สอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำล : นโยบายเรื่องการศึกษา
และเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม
สอดคล้องกับเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ของ มท. :
การวางรากฐานการพัฒนาองค์กรอย่างสมดุล
สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ของ สถ. :
การส่งเสริมและพัฒนาบริการสาธารณะของท้องถิ่นให้
มีคุณภาพและการเสริมสร้างและพัฒนาบริการสาธารณะ
ของท้องถิ่นที่มีคุณภาพ เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน

ระเบียบกฎหมำย
ที่เกี่ยวข้อง
สอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำล :
นโยบายเรื่องการศึกษาและเรียนรู้
การทะนุบารุงศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม
หลักสูตรอิสลำมศึกษำ
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. 2551 กระทรวงศึกษาธิการ

วิธีกำรคิด/
สูตรในกำรคำนวณ

เอกสำร/ข้อมูล
ประกอบกำรเสนอคำขอตั้ง
งบประมำณ
- หลักสูตรอิสลามศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ขององค์กรปกครองส่วนถิ่นที่โรงเรียนได้จัดทา
และได้ปรับปรุงหลักสูตรแต่ละปีฯ)

- ข้อมูลนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา (ป.1-6)
- ข้อมูลนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3)
- ข้อมูลนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)

1. ค่ำอำหำรกลำงวัน
- ค่าอาหารกลางวันนักเรียนหลักสูตรตาดีกา (วันเสาร์ – อาทิตย์) 80 วันๆ ละ 20 บาท
- ค่าอาหารกลางวันนักเรียนหลักสูตรผสมผสาน ม.1 – ม.6 200 วัน ๆ ละ 20 บาท
- ค่าวัสดุรายหัว/แบบเรียน หลักสูตรผสมผสาน คนละ 1,000 บาท
2. ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำ/ปรับปรุงหลักสูตร และสื่อกำรเรียนกำรสอนฯ
วิชำอิสลำมศึกษำและวิชำพุทธศำสนำในหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพืน้ ฐำน
ในสถำนศึกษำและหลักสูตรผสมผสำนฯ
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร สื่อการเรียนการสอนวิชาอิสลามศึกษา พุทธศาสนา
ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนละ 150,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตรอิสลามศึกษา ระดับอิสลามศึกษาตอนกลางและสื่อการเรียน
การสอนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาหลักสูตรผสมผสาน โรงเรียนละ 150,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตรอิสลามศึกษา ระดับอิสลามศึกษาตอน และสื่อการเรียนการสอน
ในสถานศึกษา ที่จัดการศึกษาหลักสูตรผสมผสาน โรงเรียนละ 150,000 บาท
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพุทธศาสนา โรงเรียนละ 300,000 บาท
(เฉพาะ ทน.สงขลา)
4. ค่าวัสดุส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนละ 20,000 บาท

หน่วยงำน : กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
(โทร. 0-2241-9021-3 ต่อ 101)
จัดทำโดย : กลุ่มงานส่งเสริมการกระจายอานาจและการจัดทางบประมาณเงินอุดหนุน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
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แบบฟอร์มแนวทางและหลักเกณฑ์ในการตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
ประเภทเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนทั่วไป
รายการ : เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
หลักการ/แนวทางในการตั้งงบประมาณ :
กระทรวงมหาดไทยมีนโยบายให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปรับการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และสงขลา) เพื่อเป็นแนวทางที่จะทาให้
นักเรียนไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีโอกาสรับบริการทางการศึกษาจากภาครัฐได้อย่างครบถ้วนยิง่ ขึ้น รวมทั้งได้รับ
ความสะดวกในเรื่องการใช้อาคารสถานที่ อุปกรณ์การเรียนการสอน และสวัสดิการต่าง ๆ และเพื่อมิให้เกิดความแตกต่าง
ระหว่างนักเรียนไทยพุทธและนักเรียนไทยมุสลิม จึงได้มีการปรับเพิ่มชั่วโมงการเรียนการสอนวิ ชาพุทธศาสนา และจัดการ
เรีย นการสอนหลั กสูต รพระปริยั ติ ธรรมให้ แก่นั กเรีย นไทยพุ ท ธด้ว ย โดยได้ เริ่ม ด าเนิ น การปรับ การจัด การเรียนการสอน
ในปีงบประมาณ 2549 ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2548 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยได้ดาเนินการปรับรูปแบบการจัด
การศึกษา ดังนี้
(1) ปรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา โดยเพิ่มชั่วโมงการเรียนการสอน
ในส่วนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จาก 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ เป็น 3 ชั่วโมง/สัปดาห์โดยนักเรียนไทยมุสลิมเรียนวิชา
อิสลามศึกษา นักเรียนไทยพุทธเรียนวิชาพุทธศาสนา
(2) ส่งเสริมสนับสนุนและอานวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรฟัรฎูอีน (หลักสูตรตาดีกา) เทียบเท่า
หลักสูตรอิสลามศึกษาตอนต้น และหลักสูตรพระปริยัติธรรม โดยใช้สถานที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการเรียนการ
สอนระดับชั้น ป.1-6
(3) จัดการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา (รูปแบบผสมผสาน) โดยให้มีก ารเรียนการสอนควบคู่ 2 หลักสูตร คือ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษาตอนกลาง/ มุตะวัซซีเฎาะห์ (ม.1-3) และอิสลาม
ศึกษาตอนปลาย/ซานาวียะห์ (ม.4-6)

ความสอดคล้องในมิติเชิงยุทธศาสตร์ :
 นโยบายระดับชาติ
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
ยุทธศาสตร์ ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการ
จัดการตนเองเพื่อสร้างสังคมคุณภาพ
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ชาติ ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 4.4 การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและ
การจัดการตนเอง
- แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน : ด้านสังคม
ประเด็นการปฏิรูป/แนวทางการปฏิรูป การมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้ และการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
แนวทางการพัฒนา ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
- สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล : นโยบายเรื่องการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม
- สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)
เป้าหมายเรื่องสร้างหลักประกันให้การศึกษามีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและครอบคลุมและส่งเสริมโอกาส
ในการเรียนรู้ตลอดชีวิตสาหรับทุกคน
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- สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ มท. : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การวางรากฐานการพัฒนาองค์กรอย่างสมดุล
เป้าประสงค์ 4.1 องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดีและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งกลยุทธ์
4.1.10 เพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานและการบริหารจัดการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคานึงถึงการสร้างแรงจูงใจ และการสร้างความเท่าเทียมในพืน้ ที่
- สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ สถ.
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาบริการสาธารณะของท้องถิ่นให้คุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างและพัฒนาบริการสาธารณะของท้องถิ่นที่มีคุณภาพ เพื่อคุณภาพชีวิต
ของประชาชน
เป้าประสงค์ 3 การศึกษา การสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีคุณภาพและมาตรฐาน
กลยุทธ์ 5 รวมพลังองค์กรภาคทุกภาคส่วนร่วมหนุนเสริมการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ประสบ
ความสาเร็จในการพัฒนาตามแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน ตามเป้าหมายการพัฒนา
แห่งสหัสวรรษ Sustainable Development Goals : SDGs

ระเบียบกฎหมาย/ข้อสั่งการ/นโยบายสาคัญที่เกี่ยวข้อง :
- สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล : นโยบายเรื่องการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม
- หลักสูตรอิสลามศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ. 2551 กระทรวงศึกษาธิการ

เอกสาร/ข้อมูลที่ต้องจัดเตรียมประกอบการเสนอคาขอตั้งงบประมาณ :
- หลักสูตรอิสลามศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พ.ศ. 2551 (ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
โรงเรียนได้จัดทาและได้ปรับปรุงหลักสูตรแต่ละปีฯ)
- ข้อมูลนักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษา (ป.1-6)
- ข้อมูลนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3)
- ข้อมูลนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)

วิธีการคิด/สูตรในการคิดคานวณ :
1. ค่าอาหารกลางวัน
- ค่าอาหารกลางวันนักเรียนหลักสูตรตาดีกา (วันเสาร์ – อาทิตย์) จานวน 80 วัน ๆ ละ 20 บาท
- ค่าอาหารกลางวันนักเรียนหลักสูตรผสมผสาน (หลักสูตรอิสลามศึกษา ระดับอิสลามศึกษาตอนกลาง และ/หรือ
ระดับอิสลามศึกษาตอนปลาย) ม.1 – ม.6 จานวน 200 วัน ๆ ละ 20 บาท
- ค่าวัสดุรายหัว/แบบเรียน หลักสูตรผสมผสาน คนละ 1,000 บาท
2. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร และสื่อการเรียนการสอนฯ วิชาอิสลามศึกษาและวิชาพุทธศาสนา
ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษาและหลักสูตรผสมผสานฯ
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร/สื่อการเรียนการสอนวิชาอิสลามศึกษา/พุทธศาสนาในหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนละ 150,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตรอิสลามศึกษา ระดับอิสลามศึกษาตอนกลาง (มุตะวัซซีเฎาะห์) และสื่อการเรียน
การสอนในสถานศึกษาทีจ่ ัดการศึกษาหลักสูตรผสมผสาน โรงเรียนละ 150,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตรอิสลามศึกษา ระดับอิสลามศึกษาตอนปลาย (ซานาวียะห์) และสื่อการเรียน
การสอนในสถานศึกษา ทีจ่ ัดการศึกษาหลักสูตรผสมผสาน โรงเรียนละ 150,000 บาท
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพุทธศาสนา โรงเรียนละ 300,000 บาท (เฉพาะ ทน.สงขลา)
4. ค่าวัสดุส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนละ 20,000 บาท

ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการงบประมาณ : (ถ้ามี)
- ไม่มี -

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ (สานักงาน) :
1. นาย ช โชคชัย คาแหง ตาแหน่ง ผอ.กศ. โทร. 0-2241-9021-3 ต่อ 101
2. นายสุพจน์ จิตร์เพ็ชร์ ตาแหน่ง ผอ.กง.สศ. โทร. 0-2241-9021-3 ต่อ 201
3. นางนิภาวัลย์ เพ็ชร์ผึ้ง ตาแหน่ง นวช.กศ.ชก. โทร 0-2241-9021-3 ต่อ 202
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นสำหรับส่งเสริมศักยภำพกำรจัดกำรศึกษำท้องถิ่น
รำยกำร เงิ(ค่นำอุปัดจหนุ
จัยพื้นฐำนสำหรับนักเรียนยำกจน)
เงินอุดหนุนทั่วไป

หลักกำร/แนวทำง
ในกำรตั้งงบประมำณ

ควำมสอดคล้อง
ในมิติเชิงยุทธศำสตร์

1.งบประมาณที่จัดสรรให้แก่สถานศึกษาที่มีนกั เรียนยากจน
เพื่อจัดหาปัจจัยพื้นฐานที่จาเป็นต่อการดารงชีวติ และเพิ่มโอกาส
ทางการศึกษา เป็นการช่วยเหลือนักเรียนทีย่ ากจน ระดับชั้น
ป.1 – ป.3 ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
2. นักเรียนยากจน หมายถึง นักเรียนที่ผู้ปกครองมีรายได้
ต่อครัวเรือนไม่เกิน 3,000 บาทต่อเดือน
3. จัดสรรเฉพาะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา และระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น

ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี :
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่12 : การเสริมสร้าง
และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
นโยบำยรัฐบำล :
การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

เอกสำร/ข้อมูล
ประกอบกำรเสนอคำขอตั้ง
งบประมำณ

วิธีกำรคิด/
สูตรในกำรคำนวณ

1. ข้อมูล พร้อมรายชื่อจานวนนักเรียนยากจน
(รายได้ต่อครัวเรือนไม่เกิน 3,000 บาทต่อเดือน)
2. เอกสาร/หลักฐานเกี่ยวกับรายได้ต่อครัวเรือน
(print out จากระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น)
3. มติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
กรณี เห็นชอบการจัดสรรงบประมาณให้แก่นักเรียน
ยากจน โดยจัดเรียงรายชือ่ ตามลาดับ

1. ฐานข้อมูลรายได้ต่อครัวเรือนไม่เกิน 3,000 บาท/เดือน
2. ระดับชั้นประถมศึกษา จัดสรรอัตราคนละ 500 บาท/ภาคเรียน
(1,000 บาท/ปี) แต่ไม่เกินร้อยละ 40 ของจานวนนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษา
3. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3) จัดสรรอัตราละ
1,500 บาท/ภาคเรียน (3,000 บาท/ปี) แต่ไม่เกินร้อยละ 30
ของจานวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

หน่วยงำน : กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
(โทร. 0-2241-9000 ต่อ 5324)
จัดทำโดย : กลุ่มงานส่งเสริมการกระจายอานาจและการจัดทางบประมาณเงินอุดหนุน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
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แบบฟอร์มแนวทางและหลักเกณฑ์ในการตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
ประเภทเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนทั่วไป
รายการ : เงินอุดหนุนสาหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียนยากจน)
หลักการ/แนวทางในการตั้งงบประมาณ :
1. งบประมาณเงินอุดหนุนสาหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียน
ยากจน) คือ งบประมาณที่ จั ดสรรให้ แก่ส ถานศึกษาที่ มี นัก เรียนยากจนเพื่ อจั ดหาปั จจัยพื้ น ฐานที่ จาเป็ น ต่อการ
ดารงชีวิต และเพิ่มโอกาสทางการศึกษา เป็นการช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
2. นักเรียนยากจน หมายถึง นักเรียนที่ผู้ปกครองมีรายได้ต่อครัวเรือนไม่เกิน 3,000 บาทต่อเดือน
3. จัดสรรเฉพาะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ความสอดคล้องในมิติเชิงยุทธศาสตร์ :
 นโยบายระดับชาติ
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ด้าน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ : คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ชาติ : การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ : เรื่อง 4.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 4.2.2 ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
แนวทางการพัฒนา 3.4 : ลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนคานึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ
- นโยบายรัฐบาล : การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
ระเบียบกฎหมาย/ข้อสั่งการ/นโยบายสาคัญที่เกี่ยวข้อง :
-ไม่ม-ี
เอกสาร/ข้อมูลที่ต้องจัดเตรียมประกอบการเสนอคาขอตั้งงบประมาณ :
1. ข้อมูล พร้อมรายชื่อจานวนนักเรียนยากจน (รายได้ต่อครัวเรือนไม่เกิน 3,000 บาทต่อเดือน)
2. เอกสาร/หลักฐานเกี่ยวกับรายได้ต่อครัวเรือน (print out จากระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น)
3. มติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กรณี เห็นชอบการจัดสรรงบประมาณให้แก่นักเรียนยากจน
โดยจัดเรียงรายชื่อตามลาดับ
วิธีการคิด/สูตรในการคิดคานวณ :
1. ฐานข้อมูลรายได้ต่อครัวเรือนไม่เกิน 3,000 บาทต่อเดือน
2. ระดับชั้นประถมศึกษา จัดสรรอัตราคนละ 500 บาท/ภาคเรียน (1,000 บาท/ปี) แต่ไม่เกินร้อยละ 40
ของจานวนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
3. ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3) จัดสรรอัตราคนละ 1,500 บาท/ภาคเรียน (3,000 บาท/ปี )
แต่ไม่เกินร้อยละ 30 ของจานวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
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ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการงบประมาณ :
แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ
1. ใช้ใ นลัก ษณะ ถัว จ่า ย เป็น ค่า หนัง สือ เรีย นและค่าอุ ปกรณ์ การเรี ยน ค่าเสื้ อผ้ าและเครื่องแต่ งกายนั กเรียน
ค่าอาหารกลางวัน และค่าพาหนะในการเดินทาง
2. สถานศึ กษาสามารถเลื อกวิ ธี ด าเนิ นการ จ่ ายหรือจั ดหาปั จจั ยพื้ นฐานที่ จ าเป็ นต่ อการด ารงชี วิ ต และเพิ่ มโอกาส
ทางการศึกษาให้แก่นักเรียนยากจนได้ตามความเหมาะสม ดังนี้
(2.1) ค่าหนังสือเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน
- จัดซื้อ
- แจกจ่ายให้แก่นักเรียน
- ให้ยืมใช้
(2.2) ค่าเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายนักเรียน
- จัดซื้อ
- จัดจ้าง
- แจกจ่ายให้แก่นักเรียน
(2.3) ค่าอาหารกลางวัน
- จัดซื้อวัตถุดิบมาประกอบอาหาร
- จ้างเหมาทาอาหาร
- จ่ายเป็นเงินสดให้แก่นักเรียนโดยตรง
(2.4) ค่าพาหนะในการเดินทาง
- จ่ายเป็นเงินสดให้แก่ นักเรียนโดยตรง
- จ้างเหมารถรับส่งนักเรียน
กรณี การดาเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง/จัดหาต้องดาเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และ
หนังสือสั่งการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
การใช้ จ่ ายงบประมาณในรายการที่ 2.1 - 2.3 ต้ องไม่ ซ้ าซ้ อนกับ รายการเงิน อุ ดหนุ นค่าใช้ จ่ ายในการจั ด
การศึกษาขั้นพื้นฐานและเงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
กรณี จ่ายเป็นเงินสดให้แก่นักเรียนโดยตรง ให้สถานศึกษา (โรงเรียน/วิทยาลัย) แต่งตั้งคณะกรรมการอย่างน้อย 3 คน
ร่วมกันจ่ายเงิน โดยใช้ใบสาคัญรับเงินเป็นหลักฐาน

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ (สานักงาน) : 02 241 9000 ต่อ 5324
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รำยกำร

เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำแก่เด็กด้อยโอกำส
เงินอุดหนุนทั่วไป

หลักกำร/แนวทำง
ในกำรตั้งงบประมำณ

ควำมสอดคล้อง
ในมิติเชิงยุทธศำสตร์

ระเบียบกฎหมำย
ที่เกี่ยวข้อง

มท. โดย สถ. ริ เริ่ ม ให้ มี การจั ด การศึก ษา
แก่ เ ด็ ก ด้ อ ยโอกาส มาตั้ ง แต่ ปี 2539 เพื่ อ
ส่งเสริมให้เด็กด้อยโอกาส เด็กข้างถนน ได้รับ
ดูแ ลตามความเหมาะสม ไม่ สร้ า งภาระให้แ ก่
สังคมในอนาคตต่อไป ดังนั้น จึงต้องสนับสนุน
งบประมาณให้ อปท. ตามภารกิจอย่างต่อเนื่อง

ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี : ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
นโยบำยที่เกี่ยวข้อง : การศึกษาและเรียนรู้
การทานุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

ประกาศคณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เรื่อง หลักเกณฑ์
การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เอกสำร/ข้อมูล
ประกอบกำรเสนอคำขอตั้ง
งบประมำณ
- อปท. จะต้องมีขอ้ มูลประวัติของเด็กแต่ละคน
เพื่อเตรียมวัสดุการศึกษาในเรือ่ งที่จะไปสอนเด็ก
หรือจัดกิจกรรมให้กับเด็ก ก่อนที่จะลงพื้นที่
ไปพบเด็ก
- รายชื่อพนักงานจ้างของ อปท.

วิธีกำรคิด/
สูตรในกำรคำนวณ

- ค่าวัสดุการศึกษา : อปท. ละ 10,000 บาท
- ค่าพัฒนาบุคลากร : คนละ 6,000 บาท

หน่วยงำน : กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
(โทร. 0-2241-9021-23 ต่อ 402)
จัดทำโดย : กลุ่มงานส่งเสริมการกระจายอานาจและการจัดทางบประมาณเงินอุดหนุน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
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แบบฟอร์มแนวทางและหลักเกณฑ์ในการตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
ประเภทเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนทั่วไป
รายการ : เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส
หลักการ/แนวทางในการตั้งงบประมาณ :
กระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่ งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ริเริ่มให้มีการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส
มาตั้งแต่ปี 2539 เป็นต้นมา เพื่อส่งเสริมให้เด็กด้อยโอกาส เด็กข้างถนน ได้รับดูแลตามความเหมาะสม ไม่สร้างภาระ
ให้แก่สังคมในอนาคตต่อไป ดังนั้น จึงต้องสนับสนุนงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามภารกิจอย่างต่อเนื่อง
ความสอดคล้องในมิติเชิงยุทธศาสตร์ :
 นโยบายระดับชาติ
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- นโยบายที่เกี่ยวข้อง การศึกษาและเรียนรู้ การทานุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
ระเบียบกฎหมาย/ข้อสั่งการ/นโยบายสาคัญที่เกี่ยวข้อง :
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงิน
อุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เอกสาร/ข้อมูลที่ต้องจัดเตรียมประกอบการเสนอคาขอตั้งงบประมาณ :
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องมีข้อมูลประวัติของเด็กแต่ละคน เพื่อเตรียมวัสดุการศึกษา
ในเรื่องที่จะไปสอนเด็กหรือจัดกิจกรรมให้กับเด็ก ก่อนที่จะลงพื้นที่ไปพบเด็ก
- รายชื่อพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วิธีการคิด/สูตรในการคิดคานวณ :
(1) ค่าวัสดุการศึกษา : อปท. ละ 10,000 บาท
(2) ค่าพัฒนาบุคลากร : คนละ 6,000 บาท
ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการงบประมาณ :
-ไม่ม-ี
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ (สานักงาน) : 02-241-9021-23 ต่อ 402
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รำยกำร

เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภำพกำรจัดกำรศึกษำของท้องถิ่น
เงินอุดหนุนทั่วไป

หลักกำร/แนวทำง
ในกำรตั้งงบประมำณ

ควำมสอดคล้อง
ในมิติเชิงยุทธศำสตร์

การส่ งเสริ ม ปรั บ ปรุ งคุ ณ ภาพการจั ด
การศึ ก ษา ส่ ง เสริ ม ให้ ส ถานศึ ก ษา
มี คุ ณ ภาพ เป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้ ข องเด็ ก
นั ก เรี ย นและประชาชนในชุ ม ชน
ตลอดจนเพื่อให้ อปท. ในฐานะผู้กากับ
ดูแลสถานศึกษา จัดกิจกรรมทางการ
ศึกษาให้แ ก่เ ด็ก นัก เรี ยนและเยาวชน
ในท้องถิ่น

ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ 20 ปี ด้ า นการปรั บ
สมดุ ล และพั ฒ นาระบบการบริ ห าร
จัดการภาครัฐ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 การบริหารจัดการในภาครัฐ
การป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบ
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย
นโยบายที่เกี่ยวข้อง เรื่อง การศึกษาและ
เรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม

เอกสำร/ข้อมูลประกอบกำร
เสนอคำขอตั้งงบประมำณ
ข้ อ มู ล จ านวนเด็ ก นั ก เรี ย น/ข้ อ มู ล
จานวนครู และบุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษา
ประมาณการค่ า ใช้ จ่ า ยในรายการ
ที่จะขอรับ
ส นั บ ส นุ น ง บ ป ร ะ ม า ณ เ อ ก ส า ร
การใช้ จ่ า ยจริ ง ในปี ที่ ผ่ า นมา เช่ น
ใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น

ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรำยกำรงบประมำณ
วิธีกำรคิด/สูตรในกำรคำนวณ
งานพัฒนาครู
งานพัฒนาสถานศึกษา
งานประเมินผล
งานประเมินผล

=
=
=
=

จานวนครู x อัตราค่าใช้จ่ายจริง (ในปีที่ผ่านมา)
อัตราค่าใช้จ่ายจริงในปีที่ผ่านมา
อัตราค่าใช้จ่ายจริงในปีที่ผ่านมา
อัตราค่าใช้จ่ายจริงในปีที่ผ่านมา

ขอรั บ ง บ ป ร ะ ม า ณ โ ด ย แ ย ก ภ า ร กิ จ
ออกเป็น 4 งาน ประกอบด้วย งานพัฒนา
เด็ ก นั ก เรี ย น งานพั ฒ นาครู งานพั ฒ นา
สถานศึกษาและงานประเมินผล

หน่วยงำน : กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
(โทร. 0-2241-9021-3 ต่อ 101, 201 - 2)
จัดทำโดย : กลุ่มงานส่งเสริมการกระจายอานาจและการจัดทางบประมาณเงินอุดหนุน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
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แบบฟอร์มแนวทางและหลักเกณฑ์ในการตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
ประเภทเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนทั่วไป
รายการ : เงินอุดหนุนสาหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น
หลักการ/แนวทางในการตั้งงบประมาณ :
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา มีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการส่งเสริมปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษามีคุณภาพ เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของเด็กนักเรียนและประชาชนในชุมชน
ตลอดจนเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดในฐานะผู้กากับดูแลสถานศึกษาจัดกิจกรรมทางการศึกษาให้แก่
เด็กนักเรียนและเยาวชนในท้องถิ่น รวมถึงครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญในการขับเคลื่อนกลไก
ของนักเรียน
ความสอดคล้องในมิติเชิงยุทธศาสตร์ :
 นโยบายระดับชาติ
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกัน
การทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย
- นโยบายที่เกี่ยวข้อง เรื่อง การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
ระเบียบกฎหมาย/ข้อสั่งการ/นโยบายสาคัญที่เกี่ยวข้อง :
- ไม่มี เอกสาร/ข้อมูลที่ต้องจัดเตรียมประกอบการเสนอคาขอตั้งงบประมาณ :
1. ข้อมูลจานวนเด็กนักเรียน / ข้อมูลจานวนครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
2. ประมาณการค่าใช้จ่ายในรายการที่จะขอรับสนับสนุนงบประมาณ
3. เอกสารการใช้จ่ายจริงในปีที่ผ่านมา เช่น ใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น
วิธีการคิด/สูตรในการคิดคานวณ :
1. งบพัฒนาเด็กนักเรียน
2. งานพัฒนาครู
3. งานพัฒนาสถานศึกษา
4. งานประเมินผล

= จานวนเด็ก x อัตราค่าใช้จ่ายจริง (ในปีที่ผ่านมา)
= จานวนครู x อัตราค่าใช้จ่ายจริง (ในปีที่ผ่านมา)
= อัตราค่าใช้จ่ายจริงในปีที่ผ่านมา
= อัตราค่าใช้จ่ายจริงในปีที่ผ่านมา

ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการงบประมาณ :
ขอรับงบประมาณโดยแยกภารกิจออกเป็น 4 งาน ประกอบด้วย งานพัฒนาเด็กนักเรียน งานพัฒนาครู
งานพัฒนาสถานศึกษา และงานประเมินผล
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ (สานักงาน) : 02-241-9000 ต่อ 5324
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รำยกำร

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำ
ตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
เงินอุดหนุนทั่วไป
ระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง

หลักกำร/แนวทำง
ในกำรตั้งงบประมำณ
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หรื อ โครงการเรี ยนฟรี 15 ปี อย่ า งมี คุณ ภาพ
เป็นโครงการที่ให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
15 ปี ตั้ ง แต่ ชั้ น อนุ บ าล 1 ถึ ง ชั้ น มั ธ ยมศึก ษา
ตอนปลาย ทั้งประเภทสามัญศึกษาและประเภท
อาชีวศึกษา อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เสีย
ค่า ใช้ จ่ า ย

ควำมสอดคล้อง
ในมิติเชิงยุทธศำสตร์
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ
ฉบับที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย์
มติ ครม. เรื่อง ของบประมาณเงินอุดหนุน
ส าหรั บ สนั บ สนุ น ให้ เ ด็ ก นั ก เรี ย นทุ ก คน
รับประทานอาหารกลางวัน
นโยบายรั ฐ บาล : การศึ ก ษาและเรี ย นรู้
การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
2. คาสั่ งหั วหน้ าคณะรั กษาความสงบแห่ง ชาติ
ที่ 28/2559 เรื่อ ง ให้จั ดการศึก ษาขั้น พื้น ฐาน
15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
3. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2552

เอกสำร/ข้อมูลประกอบกำรเสนอคำขอตั้งงบประมำณ
1. ข้อมูลจานวนเด็กนักเรียน (ณ เดือนมิถุนายน)
2. สถิติการรับเด็กนักเรียนย้อนหลัง 2 ปีการศึกษา
3. แผนการรับเด็กนักเรียนล่วงหน้า 2 ปีการศึกษา
4. สถิติ/ข้อมูลการเด็กของเด็กจากสานักทะเบียน
(ห้วงอายุตามเกณฑ์ที่จะรับเข้าสถานศึกษา)

วิธีกำรคิด/สูตรในกำรคำนวณ
1. ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน
(3) ประถมศึกษาปีที่ 3
คนละ 622 บาท/ปี
1.1 รายหัว
(4) ประถมศึกษาปีที่ 4
คนละ 673 บาท/ปี
(1) อนุบาลศึกษา
คนละ 850 บาท/ภาคเรียน
(5) ประถมศึกษาปีที่ 5
คนละ 806 บาท/ปี
(2) ประถมศึกษา
คนละ 950 บาท/ภาคเรียน
(6) ประถมศึกษาปีที่ 6
คนละ 818 บาท/ปี
(3) มัธยมศึกษาตอนต้น คนละ 1,750 บาท/ภาคเรียน
2.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จาแนกเป็น
(4) มัธยมศึกษาตอนปลาย คนละ 1,900 บาท/ภาคเรียน
(1) มัธยมศึกษาปีที่ 1
คนละ 764 บาท/ปี
(5) อาชีวศึกษา (ปวช.)
(2) มัธยมศึกษาปีที่ 2
คนละ 877 บาท/ปี
- สาขาช่างอุตสาหกรรม คนละ 3,250 บาท/ภาคเรียน
(3) มัธยมศึกษาปีที่ 3
คนละ 949 บาท/ปี
- สาขาพาณิชยกรรม คนละ 2,450 บาท/ภาคเรียน
2.4 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จาแนกเป็น
- สาขาคหกรรม
คนละ 2,750 บาท/ภาคเรียน
(1) มัธยมศึกษาปีที่ 4
คนละ 1,318 บาท/ปี
1.2 รายหัวส่วนเพิ่ม (Top Up)
(2) มัธยมศึกษาปีที่ 5
คนละ 1,263 บาท/ปี
(1) ประถมศึกษา
คนละ 250 บาท/ภาคเรียน
(3) มัธยมศึกษาปีที่ 6
คนละ 1,109 บาท/ปี
- โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่มีนักเรียน
2.5 ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.) จาแนกเป็น
120 คนลงมา ให้เพิ่มจากรายหัวที่ได้รับปกติ
(1) สาขาช่าง
คนละ 2,000 บาท/ปี
(2) มัธยมศึกษาตอนต้น คนละ 500 บาท/ภาคเรียน
(2) สาขาพาณิชยกรรม คนละ 2,000 บาท/ปี
- โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กที่มีนักเรียน
(3) สาขาคหกรรม
คนละ 2,000 บาท/ปี
300 คนลงมาให้เพิ่มจากรายหัวที่ได้รับปกติ
3. ค่ำเครื่องอุปกรณ์กำรเรียน
2. ค่ำหนังสือเรียน
3.1 อนุบาลศึกษา
คนละ 100 บาท/ภาคเรียน
2.1 อนุบาลศึกษา
คนละ 200 บาท/ปี
3.2 ประถมศึกษา
คนละ 195 บาท/ภาคเรียน
2.2 ประถมศึกษา จาแนกเป็น
3.3 มัธยมศึกษาตอนต้น คนละ 210 บาท/ภาคเรียน
(1) ประถมศึกษาปีที่ 1 คนละ 625 บาท/ปี
3.4 มัธยมศึกษาตอนปลาย คนละ 230 บาท/ภาคเรียน
(2) ประถมศึกษาปีที่ 2
คนละ 619 บาท/ปี
3.5 อาชีวศึกษา (ปวช.) คนละ 230 บาท/ภาคเรียน

4. ค่ำเครื่องแบบนักเรียน
4.1 ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 300 บาท/ภาคเรียน
4.2 ประถมศึกษา
คนละ 360 บาท/ภาคเรียน
4.3 มัธยมศึกษาตอนต้น คนละ 450 บาท/ภาคเรียน
4.4 มัธยมศึกษาตอนปลาย คนละ 500 บาท/ภาคเรียน
4.5 อาชีวศึกษา (ปวช.) คนละ 900 บาท/ภาคเรียน
5. ค่ำกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน
5.1 อนุบาลศึกษา
คนละ 215 บาท/ภาคเรียน
5.2 ประถมศึกษา
คนละ 240 บาท/ภาคเรียน
5.3 มัธยมศึกษาตอนต้น คนละ 440 บาท/ภาคเรียน
5.4 มัธยมศึกษาตอนปลาย คนละ 475 บาท/ภาคเรียน
5.5 อาชีวศึกษา (ปวช.) คนละ 475 บาท/ภาคเรียน

หน่วยงำน : กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
(โทร. 0-2241-9000 ต่อ 5324)
จัดทำโดย : กลุ่มงานส่งเสริมการกระจายอานาจและการจัดทางบประมาณเงินอุดหนุน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
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แบบฟอร์มแนวทางและหลักเกณฑ์ในการตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
ประเภทเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนทั่วไป
รายการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หลักการ/แนวทางในการตั้งงบประมาณ :
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ โครงการ
เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ เป็นโครงการที่สนับสนุนนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
15 ปี ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งประเภทสามัญศึกษาและประเภทอาชีวศึกษา อย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตามสิทธิที่กาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
อัตราค่าเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัว และค่าใช้จ่ายตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ได้แก่ ค่าหนังสือเรียน
ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
13 มกราคม 2552 ซึ่งในการจัดสรรงบประมาณรายการดังกล่าวกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน
กับกระทรวงศึกษาธิการ และปัจจุบันมีการปรับเพิ่มอัตราต่อหัวซึ่งเป็นตามเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ
ความสอดคล้องในมิติเชิงยุทธศาสตร์ :
 นโยบายระดับชาติ
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้าน : การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ : คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ชาติ : การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ เรื่อง : 4.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 4.2.2 ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
แนวทางการพัฒนา 3.4 ลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนคานึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ
- มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ของบประมาณเงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนให้เด็กนักเรียนทุกคนรับประทานอาหารกลางวัน
- นโยบายรัฐบาล : การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
ระเบียบกฎหมาย/ข้อสั่งการ/นโยบายสาคัญที่เกี่ยวข้อง :
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช พ.ศ. 2560
2. คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/2559 เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย
3. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2552
เอกสาร/ข้อมูลที่ต้องจัดเตรียมประกอบการเสนอคาขอตั้งงบประมาณ :
1. ข้อมูลจานวนเด็กนักเรียน (ณ เดือนมิถุนายน)
2. สถิติการรับเด็กนักเรียนย้อนหลัง 2 ปีการศึกษา
3. แผนการรับเด็กนักเรียนล่วงหน้า 2 ปีการศึกษา
4. สถิติ/ข้อมูลการเด็กของเด็กจากสานักทะเบียน (ห้วงอายุตามเกณฑ์ที่จะรับเข้าสถานศึกษา)
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วิธีการคิด/สูตรในการคิดคานวณ :
1. ค่าจัดการเรียนการสอน
1.1 รายหัว
(1) ระดับอนุบาลศึกษา
คนละ 850 บาท/ภาคเรียน
(2) ระดับประถมศึกษา
คนละ 950 บาท/ภาคเรียน
(3) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
คนละ 1,750 บาท/ภาคเรียน
(4) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
คนละ 1,900 บาท/ภาคเรียน
(5) ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.)
- สาขาช่างอุตสาหกรรม
คนละ 3,250 บาท/ภาคเรียน
- สาขาพาณิชยกรรม
คนละ 2,450 บาท/ภาคเรียน
- สาขาคหกรรม
คนละ 2,750 บาท/ภาคเรียน
1.2 รายหัวส่วนเพิ่ม (Top Up)
(1) ระดับประถมศึกษา
คนละ 250 บาท/ภาคเรียน
- โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่มีนักเรียน 120 คนลงมา
ให้เพิ่มจากรายหัวที่ได้รับปกติ
(2) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
คนละ 500 บาท/ภาคเรียน
- โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กที่มีนักเรียน 300 คนลงมา
ให้เพิ่มจากรายหัว ที่ได้รับปกติ
2. ค่าหนังสือเรียน
2.1 ระดับอนุบาลศึกษา
คนละ 200 บาท/ปี
2.2 ระดับประถมศึกษา จาแนกเป็น
(1) ประถมศึกษาปีที่ 1
คนละ 625 บาท/ปี
(2) ประถมศึกษาปีที่ 2
คนละ 619 บาท/ปี
(3) ประถมศึกษาปีที่ 3
คนละ 622 บาท/ปี
(4) ประถมศึกษาปีที่ 4
คนละ 673 บาท/ปี
(5) ประถมศึกษาปีที่ 5
คนละ 806 บาท/ปี
(6) ประถมศึกษาปีที่ 6
คนละ 818 บาท/ปี
2.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จาแนกเป็น
(1) มัธยมศึกษาปีที่ 1
คนละ 764 บาท/ปี
(2) มัธยมศึกษาปีที่ 2
คนละ 877 บาท/ปี
(3) มัธยมศึกษาปีที่ 3
คนละ 949 บาท/ปี
2.4 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จาแนกเป็น
(1) มัธยมศึกษาปีที่ 4
คนละ 1,318 บาท/ปี
(2) มัธยมศึกษาปีที่ 5
คนละ 1,263 บาท/ปี
(3) มัธยมศึกษาปีที่ 6
คนละ 1,109 บาท/ปี
2.5 ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.) จาแนกเป็น
(1) สาขาช่าง
คนละ 2,000 บาท/ปี
(2) สาขาพาณิชยกรรม
คนละ 2,000 บาท/ปี
(3) สาขาคหกรรม
คนละ 2,000 บาท/ปี
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วิธีการคิด/สูตรในการคิดคานวณ (ต่อ) :
3. ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน
3.1 ระดับอนุบาลศึกษา
3.2 ระดับประถมศึกษา
3.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
3.4 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
3.5 ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.)
4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน
4.1 ระดับอนุบาลศึกษา
4.2 ระดับประถมศึกษา
4.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
4.4 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
4.5 ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.)
5. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
5.1 ระดับอนุบาลศึกษา
5.2 ระดับประถมศึกษา
5.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
5.4 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
5.5 ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.)

คนละ 100 บาท/ภาคเรียน
คนละ 195 บาท/ภาคเรียน
คนละ 210 บาท/ภาคเรียน
คนละ 230 บาท/ภาคเรียน
คนละ 230 บาท/ภาคเรียน
คนละ 300 บาท/ภาคเรียน
คนละ 360 บาท/ภาคเรียน
คนละ 450 บาท/ภาคเรียน
คนละ 500 บาท/ภาคเรียน
คนละ 900 บาท/ภาคเรียน
คนละ 215 บาท/ภาคเรียน
คนละ 240 บาท/ภาคเรียน
คนละ 440 บาท/ภาคเรียน
คนละ 475 บาท/ภาคเรียน
คนละ 475 บาท/ภาคเรียน

ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการงบประมาณ :
- ไม่มี เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ (สานักงาน) : 02 241 9000 ต่อ 5324
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รำยกำร เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนกำรก่อสร้ำงอำคำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ
หลักกำร/แนวทำง
ในกำรตั้ง
งบประมำณ

ควำมสอดคล้อง
ในมิติเชิงยุทธศำสตร์

เอกสำร/ข้อมูล
ประกอบกำรเสนอ
คำขอตั้งงบประมำณ

วิธีกำรคิด/
สูตรในกำรคำนวณ

ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ของ อปท. ส่ ว นใหญ่ ยั ง ใช้ อ าคารเดิ ม ก่ อ นการถ่ า ยโอน
หรื อ อาคารของหน่ ว ยราชการต่ า งๆ ท าให้ มี ปั ญ หาในเรื่ อ งการใช้ ป ระโยชน์
บางแห่ ง มี ส ภาพช ารุ ด ทรุ ด โทรม ไม่ ป ลอดภั ย ในการจั ด การศึ ก ษา เพื่ อ ให้ มี
อาคารศูน ย์พัฒนาเด็กเล็กที่ มีความมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย จึง เห็นควรให้การ
สนับสนุนค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้แก่ อปท. อย่างต่อเนื่อง

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย์
นโยบายที่เกี่ยวข้อง เรื่อง การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

1. ข้อมูลจานวนเด็กนักเรียนในสถานศึกษาและข้อมูลการจัดสรรอาคารเรียนย้อนหลัง 3 ปี
2. เอกสารโครงการที่ อปท. เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ดังนี้
2.1 คาขอรับสนับสนุนงบประมาณ
2.2 บันทึกการตรวจสอบรายละเอียดด้านเทคนิคและประมาณการราคาโครงการ โดยผู้มีใบอนุญาตเป็น
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
2.3 ประมาณการราคาโครงการ พร้อมบัญชีแสดงปริมาณวัสดุ ปริมาณงาน ราคาต่อหน่วยของวัสดุ
และแรงงาน (B.O.Q)
2.4 รูปภาพสถานที่ที่จะก่อสร้าง
2.5 แผนผังบริเวณที่จะก่อสร้าง พร้อมระบุพื้นที่ที่จะก่อสร้าง
2.6 สาเนาแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่นที่ระบุโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ (รับรองสาเนา
ถูกต้องให้ครบถ้วน)
2.7 หนังสือแสดงเอกสารสิทธิ์ หรือหนังสือที่ได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้ใช้พื้นที่ดาเนินการโครงการ
2.8 เอกสารของสถานศึ ก ษา อาทิ เช่ น แบบส ารวจข้ อ มู ล นั ก เรี ย นย้ อ นหลั ง 5 ปี และแนวโน้ ม
ในอนาคต 5 ปี แบบสารวจข้อมูลจานวนนักเรียน แบบสารวจข้อมูลอาคาร ฯลฯ

1. จัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้เกณฑ์การพิจารณาจาก
- ความพร้อมในการก่อสร้าง (มีพื้นที่)
- หลักขาดแคลน (ไม่มีอาคารเรียน/มี แต่ไม่เพียงพอ)
- หลักทดแทน (อาคารเดิมชารุด/ทรุดโทรม)
- จานวนนักเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ข้อมูลความต้องการ (คาขอ) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านจังหวัด จาแนกตามประเภท
อาคารเรียนและอาคารประกอบ
2. โรงเรียนที่ไม่เคยได้รับการจัดสรรงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบประเภท
นั้น ๆ ในระยะเวลาย้อนหลัง 3 ปีที่ผ่านมา จะได้รับการพิจารณาเป็นลาดับแรก หากเคยได้รับจัดสรร
งบประมาณในระยะเวลาย้อนหลัง 3 ปีที่ผ่านมาแล้ว จะพิจารณาเป็นลาดับถัดไป

หน่วยงำน : กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
(โทร. 0-2241-9000 ต่อ 5324)
จัดทำโดย : กลุ่มงานส่งเสริมการกระจายอานาจและการจัดทางบประมาณเงินอุดหนุน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
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แบบฟอร์มแนวทางและหลักเกณฑ์ในการตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
ประเภทเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
รายการ : เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หลักการ/แนวทางในการตั้งงบประมาณ :
การพั ฒ นาศูน ย์ พั ฒ นาเด็กเล็ กขององค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น ให้ มีมาตรฐานและมีคุณ ภาพในทุ กด้าน
สาหรับด้านอาคารสถานที่ เพื่อให้มีความมั่นคง แข็งแรง และปลอดภัย เหมาะสมเป็นสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในท้องถิ่น
จึงได้จัดสรรงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ เนื่องจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กส่วนใหญ่ถ่ายโอนจากส่วนราชการต่าง ๆ ดังนั้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กส่วนใหญ่
จึงยังใช้อาคารสถานที่เดิมก่อนการถ่ายโอน เช่น อาคารเรียนของโรงเรียน สพฐ. อาคารของศาสนสถาน หรืออาคาร
ของหน่วยราชการต่างๆ ทาให้มีปัญหาในเรื่องการใช้ประโยชน์ในอาคาร และการปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมอาคาร
รวมทั้งบางแห่ งมีส ภาพชารุดทรุดโทรม ไม่เหมาะสมและไม่ปลอดภัยในการจัดการศึกษา ประกอบกับยังมีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจานวนมากที่มีความต้องการงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให้มีอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีความมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย และเหมาะสมเป็นสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย จึงเห็นควรให้การสนับสนุน
ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
ความสอดคล้องในมิติเชิงยุทธศาสตร์ :
● นโยบายระดับชาติ
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ เรื่อง 4.6 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4.6.2 การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
แนวทางการพัฒนา ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
- นโยบายที่เกี่ยวข้อง : การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
ระเบียบกฎหมาย/ข้อสั่งการ/นโยบายสาคัญที่เกี่ยวข้อง :
- ไม่มี -
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เอกสาร/ข้อมูลที่ต้องจัดเตรียมประกอบการเสนอคาขอตั้งงบประมาณ :
1. ข้อมูลจานวนเด็กนักเรียนในสถานศึกษาและข้อมูลการจัดสรรอาคารเรียนย้อนหลัง 3 ปี
2. เอกสารโครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ดังนี้
2.1 คาขอรับสนับสนุนงบประมาณ
2.2 บันทึกการตรวจสอบรายละเอียดด้านเทคนิคและประมาณการราคาโครงการ โดยผู้มีความรู้
ความสามารถด้านวิศวกรรม (ผู้มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม)
2.3 ประมาณการราคาโครงการ พร้อมบัญ ชีแสดงปริมาณวัส ดุ ปริมาณงาน และราคาต่อหน่วย
ของวัสดุและแรงงาน (B.O.Q)
2.4 รูปภาพสถานที่ที่จะก่อสร้าง
2.5 แผนผังบริเวณที่จะก่อสร้าง พร้อมระบุพื้นที่ที่จะก่อสร้าง
2.6 สาเนาแผนพัฒ นาท้อ งถิ่น ท้องถิ่น ที่ร ะบุโ ครงการที่ข อรับการสนับ สนุนงบประมาณ (รับรอง
สาเนาถูกต้องให้ครบถ้วน)
2.7 หนังสือแสดงเอกสารสิทธิ์ หรือหนังสือที่ได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้ใช้พื้นที่ดาเนินการโครงการ
2.8 เอกสารของสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ได้แก่
1) แบบสารวจข้อมูลนักเรียนย้อนหลัง 5 ปี และแนวโน้มในอนาคต 5 ปี
2) แบบสารวจข้อมูลจานวนนักเรียน
3) แบบสารวจข้อมูลอาคาร
4) แผนความต้องการงบลงทุนค่าก่อสร้างอาคาร แบบ 1
5) แผนความต้องการงบลงทุนค่าก่อสร้างอาคาร แบบ 2
วิธีการคิด/สูตรในการคิดคานวณ :
1. จัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้เกณฑ์การพิจารณาจาก
- ความพร้อมในการก่อสร้าง (มีพื้นที่)
- หลักขาดแคลน (ไม่มีอาคารเรียน/มี แต่ไม่เพียงพอ)
- หลักทดแทน (อาคารเดิมชารุด/ทรุดโทรม)
- จานวนนักเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ข้อมูลความต้องการ (คาขอ) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านจังหวัด จาแนกตามประเภทอาคารเรียน
และอาคารประกอบ
2. โรงเรียนที่ไม่เคยได้รับการจัดสรรงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบประเภทนั้น ๆ
ในระยะเวลาย้อนหลัง 3 ปีที่ผ่านมา จะได้รับการพิจารณาเป็นลาดับแรก หากเคยได้รับจัดสรรงบประมาณในระยะเวลา
ย้อนหลัง 3 ปีที่ผ่านมาแล้ว จะพิจารณาเป็นลาดับถัดไป
ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการงบประมาณ : (ถ้ามี)
- ไม่มี เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ (สานักงาน) : 02-241-9000 ต่อ 5324
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รำยกำร

เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมการเรียนรู้
เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา)
เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ

หลักกำร/แนวทำง
ในกำรตั้งงบประมำณ

ควำมสอดคล้อง
ในมิติเชิงยุทธศำสตร์

ระเบียบกฎหมำย
ที่เกี่ยวข้อง

เอกสำร/ข้อมูล
ประกอบกำรเสนอ
คำขอตั้งงบประมำณ

วิธีกำรคิด/
สูตรในกำรคำนวณ

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยฯ เป็นโครงการใน 15 ประเด็นเร่งด่วน
ด้านคนและการศึกษาที่จะต้องดาเนินการใน 5 ปีแรกตามแผนแม่บทของ
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ 20 ปี เพื่ อ สร้ า งสนามเด็ ก เล่ น สร้ า งปั ญ ญาให้ ค รบทุ ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภายในปี พ.ศ. 2565

ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ 20 ปี : ด้ า นการพั ฒ นาเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพทรั พ ยากรมนุ ษ ย์
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ ที่ 12 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย์
นโยบายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง : เรื่ อ ง การปฏิ รู ป กระบวนการเรี ย นรู้ แ ละการพั ฒ นาศั ก ยภาพ
ของคนไทยทุ ก ช่ ว งวั ย

รัฐธรรมนูญ แห่ งราชอาณาจั ก รไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 54 ก าหนดให้ รัฐดาเนินการ
ให้ เ ด็ ก ทุ ก คนได้ รั บ การศึ ก ษาเป็ น เวลา 12 ปี รวมทั้ ง รั ฐ ต้ อ งด าเนิ น การให้ เ ด็ ก เล็ ก
ได้ รั บ การดู แ ลและพั ฒ นาก่ อ นได้ รั บ การศึ ก ษา ประกอบกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ 20 ปี
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

- โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ของ อปท.
- ข้อมูลความพร้อมของ อปท. ในด้านต่าง ๆ
- แบบแปลนสนามเด็กเล่น จานวน 5 ฐาน
- แบบประมาณราคาวัสดุที่ใช้ก่อสร้าง

งบประมาณ 170,000 บาท เป็ น งบประมาณจั ด ซื้ อ จั ด หาวั ส ดุ ส ร้ า งสนามเด็ ก เล่ น
จานวน 5 ฐาน ดังนี้
ฐานที่ 1 สระอิน จัน
งบประมาณ
7,811.00 บาท
ฐานที่ 2 สระทารก
งบประมาณ 19,617.00 บาท
ฐานที่ 3 ค่ายกล SPIDER MAN
งบประมาณ 29,626.00 บาท
ฐานที่ 4 เรือสลัดลิง และ
ฐานที่ 5 หัดว่ายน้า
งบประมาณ 113,600.00 บาท
รวมทั้งสิ้น 170,654.00 บำท
งบประมำณที่เสนอขอ 170,000.00 บำท

หน่วยงำน : กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
(โทร. 0-2241-9021-3)
จัดทำโดย : กลุ่มงานส่งเสริมการกระจายอานาจและการจัดทางบประมาณเงินอุดหนุน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
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แบบฟอร์มแนวทางและหลักเกณฑ์ในการตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
ประเภทเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
รายการ : เงิ น อุ ด หนุ น ส าหรั บ สนั บ สนุ น งบประมาณโครงการส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ เ ด็ ก ปฐมวั ย ท้ อ งถิ่ น ไทย
ผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา)
หลักการ/แนวทางในการตั้งงบประมาณ :
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงบประมำณโครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่ำนกำรเล่นเป็นโครงกำรใน
15 ประเด็นเร่งด่วน ด้ำนคนและกำรศึกษำ ที่จะต้องดำเนินกำรใน 5 ปีแรก ตำมแผนแม่บทของยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ซึ่งรัฐบำล
จะต้องให้กำรสนับสนุนทรัพยำกรตำมโครงกำรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้ำงสนำมเด็กเล่นสร้ำงปัญญำให้ครบ
ทุกศูนย์พั ฒนำเด็กเล็ก ภำยในปี พ.ศ. 2565 โดยองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นที่มี ควำมประสงค์จะจัดตั้ งงบประมำณรำยกำร
ดังกล่ำว จะต้องเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในสังกัด และมีพื้นที่เพียงพอที่จะดำเนินกำรสร้ำงสนำม
เด็ กเล่ น สร้ำ งปั ญ ญำ โดยจะตั้ ง งบประมำณส ำหรับ กำรจั ด ซื้ อและจั ด หำวัส ดุ ที่ ใช้ ในกำรสร้ำงสนำมเด็ กเล่ น สร้ำงปั ญ ญำ
ตำมแบบฐำนกำรเล่นของสนำมเด็กเล่นสร้ำงปัญญำที่กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นกำหนดเท่ำนั้น และดำเนินกำรสร้ำงสนำมเด็กเล่น
สร้ำงปัญญำ จำนวน 5 ฐำน ได้แก่ 1) สระน้ำอิน-จัน 2) ฐำนสระทำรก 3) ฐำนค่ำยกล SPIDER MAN 4) ฐำนเรือสลัดลิง และ 5)
ฐำนหัดว่ำยน้ำ ซึ่งเป็นฐำนที่เหมำะสมกับช่วงอำยุเด็กปฐมวัย 2-5 ปี ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำหรับแนวทำงกำรสร้ำงสนำมเด็กเล่นสร้ำงปัญญำ จะใช้แนวคิดตำมหลัก “บวร” (บ้ำน วัด โรงเรียน) คือ กำรร่วมมือของ
องค์กร และสถำบันหลักในชุมชนท้องถิ่นมำร่วมกันคิด สร้ำง และบริหำรจัดกำรสนำมเด็กเล่นสร้ำงปัญญำ รวมทั้งใช้แรงงำน
ในกำรสร้ำงจำกควำมร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชน

ความสอดคล้องในมิติเชิงยุทธศาสตร์ :
 นโยบายระดับชาติ
- ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี : ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
เป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภำพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑
ตัวชี้วัดยุทธศำสตร์ชำติ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
ประเด็นยุทธศำสตร์ชำติ เรื่อง กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต : ช่วงปฐมวัย
- แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 : ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์
แนวทำงกำรพัฒนำ พัฒนำศักยภำพคนให้มีทักษะควำมรู้ และควำมสำมำรถในกำรดำรงชีวิตอย่ำงมีคุณค่ำ
ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีกำรพัฒนำทักษะทำงสมองและทักษะทำงสังคมที่เหมำะสม
- นโยบำยรัฐบำล เรื่อง กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำศักยภำพของคนไทยทุกช่วงวัย

ระเบียบกฎหมาย/ข้อสั่งการ/นโยบายสาคัญที่เกี่ยวข้อง :
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2560 มำตรำ 54 กำหนดให้รัฐต้องดำเนินกำรให้เด็กทุกคนได้รับกำรศึกษำ
เป็นเวลำสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบกำรศึกษำภำคบังคับอย่ำงมีคุณภำพโดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย รวมทั้งรัฐต้องดำเนินกำร
ให้เด็กเล็กได้รับกำรดูแลและพัฒนำก่อนเข้ำรับกำรศึกษำ เพื่อพัฒนำร่ำงกำย จิตใจ วิ นัย อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำให้
สมกับ วัย โดยส่งเสริม และสนั บสนุน ให้องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น และภำคเอกชนเข้ำมี ส่วนร่วมในกำรดำเนิน กำรด้ วย
ประกอบกับยุท ธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ด้ำนกำรพั ฒ นำและเสริม สร้ำงศักยภำพทรัพ ยำกรมนุ ษ ย์
โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำคนเชิงคุณภำพในทุกช่วงวัย ซึ่งแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี ประเด็นที่ 11 กำรพัฒนำคน
ตลอดช่วงชีวิต ประกอบด้วยแผนย่อย : กำรพัฒนำเด็กตั้งแต่ช่วงกำรตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย โดยสอดคล้องกับ 15 ประเด็น
เร่งด่วนของแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น : คนและกำรศึกษำ (แผนงำนบูรณำกำรกำรพัฒนำเด็กตั้งแต่ช่วงกำร
ตั้ ง ครรภ์ จ นถึง ปฐมวั ย ) รวมทั้ ง แผนพั ฒ นำเศรษฐกิ จ และสั งคมแห่ งชำติ ฉบั บที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุ ทธศำสตร์ที่ 1
กำรเสริมสร้ำง และพั ฒนำศักยภำพทุ นมนุษย์ ที่ มุ่งเน้ นให้ คนไทยทุ กช่วงวัยได้ รับกำรศึกษำที่ มี คุณภำพสู งตำมมำตรฐำนสำกล
และสำมำรถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่ำงต่อเนื่อง อีกทั้งนโยบำยรัฐบำลเรื่องกำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำศักยภำพของ
คนไทยทุกช่วงวัยที่มีกำรส่งเสริมกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย
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เอกสาร/ข้อมูลที่ต้องจัดเตรียมประกอบการเสนอคาขอตั้งงบประมาณ :
1. โครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่ำนกำรเล่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ข้อมูลควำมพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้ำนต่ำง ๆ เช่น พื้นที่ก่อสร้ำงสนำมเด็กเล่นสร้ำงปัญญำ
มีพื้นที่อย่ำงน้อย 100 ตำรำงวำ มีต้นไม้ใหญ่ในพื้นที่ และพื้นที่ได้รับกำรอนุญำตให้ก่อสร้ำงอย่ำงถูกต้องตำม
กฎหมำย
3. แบบแปลนสนำมเด็กเล่นสร้ำงปัญญำ จำนวน 5 ฐำน (ตำมแบบของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น)
4. แบบประมำณกำรรำคำวัสดุสร้ำงสนำมเด็กเล่นสร้ำงปัญญำ จำนวน 5 ฐำน
วิธีการคิด/สูตรในการคิดคานวณ :
งบประมำณ จำนวน 170,000 บำท ตั้งเป็นงบประมำณจัดซื้อและจัดหำวัสดุที่ใช้ในกำรสร้ำงสนำมเด็กเล่ น
สร้ ำ งปั ญ ญำ ตำมแบบฐำนกำรเล่ น ของสนำมเด็ ก เล่ น สร้ ำ งปั ญ ญำที่ ก รมส่ งเสริ ม กำรปกครองท้ อ งถิ่ น ก ำหนด
จำนวน 5 ฐำน โดยประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยแต่ละฐำน ได้ดังนี้
1. รำยกำรประมำณรำคำ ฐำนที่ 1 สระอิน จัน
งบประมำณ
7,811.00 บำท
2. รำยกำรประมำณรำคำ ฐำนที่ 2 สระทำรก
งบประมำณ
19,617.00 บำท
3. รำยกำรประมำณรำคำ ฐำนที่ 3 ค่ำยกล SPIDER MAN งบประมำณ
29,626.00 บำท
4. รำยกำรประมำณรำคำ ฐำนที่ 4 เรือสลัดลิง และ
ฐำนที่ 5 หัดว่ำยน้ำ
งบประมำณ 113,600.00 บำท
รวมทั้งสิ้น
งบประมาณที่เสนอขอ

170,654.00
170,000.00

บาท
บาท

ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการงบประมาณ : (ถ้ามี)
- ไม่มี เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ (สานักงาน) : หมำยเลข 02-2419021-3
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รำยกำร

เงินอุดหนุนสำหรับกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ
อิเล็กทรอนิกส์ของ อปท. เพื่อเข้ำสู่ประเทศไทย 4.0
เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ

หลักกำร/แนวทำง
ในกำรตั้ง
งบประมำณ

ควำมสอดคล้อง
ในมิติเชิงยุทธศำสตร์

ระเบียบกฎหมำย
ที่เกี่ยวข้อง

วิธีกำรคิด/
สูตรในกำรคำนวณ

การพั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข อง อปท.
เพื่ อเข้า สู่ ป ระเทศไทย 4.0 เป็ น การพั ฒ นานวั ต กรรมการบริหาร
จัดการศึกษาอันจะนาไปสู่การปฏิรูปการศึกษาเพื่อรองรับเศรษฐกิจ
รูปแบบใหม่ และเป็นโรงเรียนนวัตกรรมการบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์
แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน ด้านสังคม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน การสร้างหลักประกัน ให้การศึกษามีคุณภาพ
อย่ า งเท่ า เที ย มและครอบคลุ ม ส่ งเสริ ม โอกาสในการเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต
สาหรับทุกคน

นโยบายรัฐบาล ที่ 4 : การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุง ศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม
แผนปฏิบัติราชการของ มท. การวางรากฐานการพัฒนาองค์กรอย่างสมดุล
แผนปฏิ บั ติ ร าชการของ สถ. การส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาบริ ก ารสาธารณะ
ของท้องถิ่นที่มีคุณภาพ เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน

จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสาหรับการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์แก่ อปท. (สานัก/กองงการศึกษา)
และสถานศึกษาในสังกัด อปท. แห่งละ 450,000 บาท

หน่วยงำน : กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
(โทร. 0-2241-9000 ต่อ 5324)
จัดทำโดย : กลุ่มงานส่งเสริมการกระจายอานาจและการจัดทางบประมาณเงินอุดหนุน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
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แบบฟอร์มแนวทางและหลักเกณฑ์ในการตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
ประเภทเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
รายการ : เงินอุดหนุนสาหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0
หลักการ/แนวทางในการตั้งงบประมาณ :
ในคราวประชุมหารือยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 กับบทบาทของที่ประชุมอธิการบดี แห่ งประเทศไทย (ทปอ.)
และเครือข่ายองค์การบริห ารงานวิจัยแห่งชาติ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทาเนียบรัฐบาล
โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี,
นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี, พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายอภิศักดิ์
ตั น ติ ว รวงศ์ รัฐ มนตรีว่ า การกระทรวงการคลั ง, นายพิ เชฐ ดุ รงคเวโรจน์ รัฐ มนตรีว่ า การกระทรวงวิ ทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี, นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์, พลเอก วิลาศ อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี,
อธิการบดีและรองอธิการบดีจากมหาวิทยาลัยของรัฐ 27 แห่ง ในการนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายสุวิทย์
เมษินทรีย์) ได้แถลงผลการประชุมว่า การประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมร่วมกับมหาวิทยาลัยของรัฐในลักษณะบูรณาการ
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 โดยต้องปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเพื่อไปสู่การขับเคลื่อนด้ว ยนวัตกรรมที่ มีการปฏิ รูป
โครงสร้างเศรษฐกิจและโครงสร้างการวิจัยและพัฒนาไปพร้อม ๆ กัน โดยการปฏิรูปคนหรือการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งถือว่า
เป็นจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
และที่แก้ไขเพิ่ มเติม พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และที ่แ ก้ไ ขเพิ ่ม เติม และ
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตาบล) มีอานาจ
หน้าที่ในการจัดการศึกษา โดยที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 41 กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใด ระดับหนึ่ง หรือทุกระดับตามความพร้อม ความเหมาะสม และความต้องการภายในท้องถิ่น
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่ว นตาบลจึง มีบทบาทที่สาคัญ ในการปฏิรูปคนหรือ
ปฏิรูป การศึกษาเพื่อรองรับ เศรษฐกิจรูปแบบใหม่ (New Economy Model) ตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ด้วยการจัด
การศึกษาตลอดชีวิตให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มีความรู้ความสามารถและมีทักษะพร้อม
ที่จะเข้าสู่เศรษฐกิจรูปแบบใหม่ที่จะมาถึงในอนาคตอันใกล้นี้ ดังนั้น สานัก/กองการศึกษาและสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีความจาเป็นต้องปฏิรูปการบริหารจัดการศึกษาให้มีการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม การบริหาร
จัดการศึกษาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ครอบคลุมทั้งด้านบริหารวิชาการ ด้านบริหารทั่วไป ด้านบริหาร งานบุคคล และด้าน
บริหารงบประมาณ

ความสอดคล้องในมิติเชิงยุทธศาสตร์ :

1. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) :
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์
เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ เรื่อง
4.6 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4.6.2 การส่งเสริมบทบาท การมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ครอบครัว และชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
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2. แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน : ด้านสังคม
ประเด็นการปฏิรูป/แนวทางการปฏิรูป การมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้ และการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม
3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
แนวทางการพัฒนา ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3.3.6 จัดทาสื่อการเรียนรู้ที่เป็น สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์และสามารถใช้งานผ่านระบบอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ให้เอื้อต่อคนทุกกลุ่มเข้าถึงได้ง่าย สะดวก ทั่วถึง
4. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)
เป้าหมายเรื่อง สร้างหลักประกันให้ การศึกษามีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและครอบคลุม และส่งเสริมโอกาส
ในการเรียนรู้ตลอดชีวิตสาหรับทุกคน

ระเบียบกฎหมาย/ข้อสั่งการ/นโยบายสาคัญที่เกี่ยวข้อง :
1. นโยบายรัฐบาล :
นโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557
นโยบายที่ 4 : การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้สามารถมีความรู้และทักษะใหม่ที่สามารถ
ประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรู้และหลักสูตรให้เชื่อมโยงกับ ภูมิ
สังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ ทักษะ การใฝ่เรียนรู้ การ
แก้ปัญหา การรับฟังความเห็นผู้อื่น การมีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นพลเมื องดี โดยเน้นความร่วมมือระหว่ า ง
ผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน
2. แผนปฏิบัติราชการของ มท. :
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การวางรากฐานการพัฒนาองค์กรอย่างสมดุล
เป้าประสงค์ 4.1 องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดีและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง
กลยุทธ์ 4.1.10 เพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานและการบริหารจัดการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยคานึงถึงการสร้างแรงจูงใจ และการสร้างความเท่าเทียมในพื้นที่
3. แผนปฏิบัติราชการของ สถ.
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมและพัฒนาบริการสาธารณะของท้องถิน่ ที่มีคุณภาพ เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน
เป้าประสงค์ 3 การศึกษา การสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีคุณภาพและมาตรฐาน
กลยุทธ์ 5 รวมพลังองค์กรภาคีทุกภาคส่วนร่วมหนุนเสริมการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ประสบ
ความสาเร็จในการพัฒนาตามแนวทางการพัฒนาท้องถิน่ ที่ยั่งยืน ตามเป้าหมาย

เอกสาร/ข้อมูลที่ต้องจัดเตรียมประกอบการเสนอคาขอตั้งงบประมาณ :
๔.๑ สาหรับสานัก/กองการศึกษา
(๑) ระบบบริหารงานวิชาการ ประกอบด้วย
๑) ระบบการวางแผนพัฒนาการศึกษาและปฏิทนิ การปฏิบัติงาน
๒) ระบบการส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล ติดตามแประเมินผลคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ในสังกัด

สังกัดอื่นที่เกี่ยวข้อง

๓) ระบบแหล่งเรียนรู้ภายในท้องถิ่น
๔) ระบบการนิเทศการศึกษา
๕) ระบบการรายงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในสังกัด
๖) ระบบอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานวิชาการ
(๒) ระบบบริหารงานบริหารทั่วไป ประกอบด้วย
๑) ระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
๒) ระบบงานธุรการที่เชื่อมโยงระหว่างสานัก/กองการศึกษา กับ สถานศึกษาในสังกัด สถานศึกษา
๓) การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา
๔) ระบบอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานบริหารทั่วไป
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ปกครองส่วนท้องถิ่น

(๓) ระบบบริหารงานบุคคล ประกอบด้วย
๑) ข้อมูลการวางแผนอัตรากาลัง
๒) ข้อมูลการลาทุกประเภท/การมาปฏิบัติงาน
๓) การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
๔) ทาเนียบบุคลากร
๕) การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ/รางวัลเกียรติยศ
๖) การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๗) ระบบอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานบุคคล
(๔) ระบบบริหารงานงบประมาณ ประกอบด้วย
๑) ระบบการจัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษาในสังกัด
๒) ระบบการจัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษาที่ของรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กร

๓) ระบบอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานงบประมาณ
(๕) ระบบการรายงาน
การดาเนินการตามข้อ (๑) - (๔) จะต้องรองรับการรายงานผลในแต่ละห้วงระยะเวลา เช่น
ปีการศึกษา ปีงบประมาณ และสามารถนาส่งหรือเชื่อมโยงข้อมูลไปยังหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
๔.๒ สาหรับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๑) ระบบบริหารงานวิชาการ ประกอบด้วย
๑) ระบบการวางแผนงานด้านวิชาการ/ปฏิทินการศึกษาของสถานศึกษา/ระบบวางแผนวิชาการ
๒) ระบบการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา
๓) ระบบการพัฒนากระบวนการเรียนรู้/การจัดทาบทเรียนออนไลน์
๔) ระบบการวัดผล ประเมินผล และดาเนินการเทียบโอนผลการเรียน
๕) ระบบการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
๖) ระบบแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา/ภายนอก
๗) ระบบการนิเทศการศึกษา
๘) ระบบการแนะแนว
๙) ระบบการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
๑๐) การจัดทาระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา
๑๑) ระบบการคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา
๑๒) ระบบการพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา/บทเรียนออนไลน์/การจัดทาสื่อการ
เรียนการสอน
๑๓) ระบบอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานวิชาการ
(๒) ระบบบริหารงานบริหารทั่วไป ประกอบด้วย
๑) ระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
๒) การวางแผนการบริหารงานการศึกษา
๓) งานธุรการ
๔) การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
๕) การจัดทาสามะโนผู้เรียน
๖) การรับนักเรียน
๗) การทัศนศึกษา
๘) งานกิจการนักเรียน/สภานักเรียน
๙) ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน/เยี่ยมบ้านนักเรียน
๑๐) การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา
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๑๑) การรายงานผลการปฏิบัตงิ าน
๑๒) ระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน
๑๓) ระบบอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานบริหารทั่วไป
(๓) ระบบบริหารงานบุคคล ประกอบด้วย
๑) ข้อมูลการวางแผนอัตรากาลัง
๒) การลาทุกประเภท/การมาปฏิบัติงาน
๓) การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
๔) ทาเนียบบุคลากร
๕) การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ/รางวัลเกียรติยศ
๖) การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๗) ระบบอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานบุคคล
(๔) ระบบบริหารงานงบประมาณ ประกอบด้วย
๑) ระบบพัสดุ
๒) ระบบการเงิน
๓) ระบบบัญชี
๔) ระบบอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานงบประมาณ
(๕) ระบบการรายงาน
การดาเนินการตามข้อ (๑) - (๔) จะต้องรองรับการรายงานผลในแต่ละภาคเรียนของปีการศึกษานั้น ๆ
และสามารถนาส่งหรือเชื่อมโยงข้อมูลไปยังหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
อนึ่ง เงินงบประมาณที่เหลือจากการจัดหาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถนาไป
เป็นค่าใช้จ่าย
ทุกประเภทที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ เช่น ค่าอุปกรณ์ในระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ค่าบริการ และค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ ของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

วิธีการคิด/สูตรในการคิดคานวณ :
องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น (สำนัก/กองกำรศึกษำ) และสถำนศึกษำในสัง กัดองค์กรปกครอง ส่ ว นท้ อ งถิ่น
แห่ ง ละ ๔๕๐,๐๐๐ บำท (สี่ แสนห้ ำ หมื่ น บำทถ้ว น)

ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการงบประมาณ : (ถ้ามี)
- ไม่มี เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ (สานักงาน) : 0 2241 9000 ต่อ 5308
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รำยกำร

เงิ น อุ ด หนุ น ส ำหรั บ สนั บ สนุ น กำรก่ อ สร้ ำ งอำคำรเรี ย น
และอำคำรประกอบ
เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ

หลักกำร/แนวทำง
ในกำรตั้ง
งบประมำณ

ควำมสอดคล้อง
ในมิติเชิงยุทธศำสตร์

เอกสำร/ข้อมูล
ประกอบกำรเสนอ
คำขอตั้งงบประมำณ

วิธีกำรคิด/
สูตรในกำรคำนวณ

เป็ น การแก้ ไ ขปั ญ หาความขาดแคลนอาคารเรี ย นและอาคารประกอบ
เนื่องจากอัตราการขยายจานวนเด็กและความทรุดโทรมของอาคารเรียน
ที่ มี อ ายุ ก ารใช้ งานมานานของสถานศึ ก ษาในสั งกั ด อปท.

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย์
นโยบายที่เกี่ยวข้อง เรื่อง การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

1. ข้อมูลจานวนเด็กนักเรียนในสถานศึกษาและข้อมูลการจัดสรรอาคารเรียนย้อนหลัง 3 ปี
2. เอกสารโครงการที่ อปท. เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ดังนี้
2.1 คาขอรับสนับสนุนงบประมาณ
2.2 บันทึกการตรวจสอบรายละเอียดด้านเทคนิคและประมาณการราคาโครงการ โดยผู้มีใบอนุญาตเป็น
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
2.3 ประมาณการราคาโครงการ พร้อมบัญชีแสดงปริมาณวัสดุ ปริมาณงาน ราคาต่อหน่วยของวัสดุ
และแรงงาน (B.O.Q)
2.4 รูปภาพสถานที่ที่จะก่อสร้าง
2.5 แผนผังบริเวณที่จะก่อสร้าง พร้อมระบุพื้นที่ที่จะก่อสร้าง
2.6 สาเนาแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่นที่ระบุโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ (รับรองสาเนา
ถูกต้องให้ครบถ้วน)
2.7 หนังสือแสดงเอกสารสิทธิ์ หรือหนังสือที่ได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้ใช้พื้นที่ดาเนินการโครงการ
2.8 เอกสารของสถานศึกษา อาทิ เช่น แบบสารวจข้อมูลนักเรียนย้อนหลัง 5 ปี และแนวโน้มในอนาคต
5 ปี แบบสารวจข้อมูลจานวนนักเรียน แบบสารวจข้อมูลอาคาร ฯลฯ

1. จัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้เกณฑ์การพิจารณาจาก
- ความพร้อมในการก่อสร้าง (มีพื้นที่)
- หลักขาดแคลน (ไม่มีอาคารเรียน/มี แต่ไม่เพียงพอ)
- หลักทดแทน (อาคารเดิมชารุด/ทรุดโทรม)
- จานวนนักเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ข้อมูลความต้องการ (คาขอ) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านจังหวัด จาแนกตามประเภท
อาคารเรียนและอาคารประกอบ
2. โรงเรียนที่ไม่เคยได้รับการจัดสรรงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบประเภท
นั้น ๆ ในระยะเวลาย้อนหลัง 3 ปีที่ผ่านมา จะได้รับการพิจารณาเป็นลาดับแรก หากเคยได้รับจัดสรร
งบประมาณในระยะเวลาย้อนหลัง 3 ปีที่ผ่านมาแล้ว จะพิจารณาเป็นลาดับถัดไป

หน่วยงำน : กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
(โทร. 0-2241-9000 ต่อ 5324)
จัดทำโดย : กลุ่มงานส่งเสริมการกระจายอานาจและการจัดทางบประมาณเงินอุดหนุน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
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แบบฟอร์มแนวทางและหลักเกณฑ์ในการตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
ประเภทเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
รายการ : เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ
หลักการ/แนวทางในการตั้งงบประมาณ :
เป็ น การแก้ ไขปั ญ หาความขาดแคลนอาคารเรี ย นและอาคารประกอบในการจั ด การเรี ย นการสอน
อั น เนื่ อ งจากอัต ราการขยายจ านวนเด็ก และความทรุด โทรมของอาคารเรีย นที ่ม ีอ ายุก ารใช้ง านมานา นของ
สถานศึกษาในสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ความสอดคล้องในมิติเชิงยุทธศาสตร์ :
 นโยบายระดับชาติ
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
- นโยบายที่เกี่ยวข้อง เรื่อง การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
ระเบียบกฎหมาย/ข้อสั่งการ/นโยบายสาคัญที่เกี่ยวข้อง :
- ไม่มี เอกสาร/ข้อมูลที่ต้องจัดเตรียมประกอบการเสนอคาขอตั้งงบประมาณ :
1. ข้อมูลจานวนเด็กนักเรียนในสถานศึกษาและข้อมูลการจัดสรรอาคารเรียนย้อนหลัง 3 ปี
2. เอกสารโครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ดังนี้
2.1 คาขอรับสนับสนุนงบประมาณ
2.2 บัน ทึกการตรวจสอบรายละเอียดด้านเทคนิคและประมาณการราคาโครงการ โดยผู้มีความรู้
ความสามารถด้านวิศวกรรม (ผู้มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม)
2.3 ประมาณการราคาโครงการ พร้อมบัญ ชีแสดงปริมาณวัส ดุ ปริมาณงาน และราคาต่อหน่วย
ของวัสดุและแรงงาน (B.O.Q)
2.4 รูปภาพสถานที่ที่จะก่อสร้าง
2.5 แผนผังบริเวณที่จะก่อสร้าง พร้อมระบุพื้นที่ที่จะก่อสร้าง
2.6 สาเนาแผนพัฒ นาท้อ งถิ่น ท้องถิ่น ที่ร ะบุโ ครงการที่ข อรับการสนับ สนุนงบประมาณ (รับรอง
สาเนาถูกต้องให้ครบถ้วน)
2.7 หนังสือแสดงเอกสารสิทธิ์ หรือหนังสือที่ได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้ใช้พื้นที่ดาเนินการโครงการ
2.8 เอกสารของสถานศึกษา (โรงเรียน/วิทยาลัย) ได้แก่
1) แบบสารวจข้อมูลนักเรียนย้อนหลัง 5 ปี และแนวโน้มในอนาคต 5 ปี
2) แบบสารวจข้อมูลจานวนนักเรียน
3) แบบสารวจข้อมูลอาคาร
4) แผนความต้องการงบลงทุนค่าก่อสร้างอาคาร แบบ 1
5) แผนความต้องการงบลงทุนค่าก่อสร้างอาคาร แบบ 2
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วิธีการคิด/สูตรในการคิดคานวณ :
1. จัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้เกณฑ์การพิจารณาจาก
- ความพร้อมในการก่อสร้าง (มีพื้นที่)
- หลักขาดแคลน (ไม่มีอาคารเรียน/มี แต่ไม่เพียงพอ)
- หลักทดแทน (อาคารเดิมชารุด/ทรุดโทรม)
- จานวนนักเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ข้อมูลความต้องการ (คาขอ) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านจังหวัด จาแนกตามประเภทอาคารเรียน
และอาคารประกอบ
2. โรงเรียนที่ไม่เคยได้รับการจัดสรรงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบประเภทนั้น ๆ
ในระยะเวลาย้อนหลัง 3 ปีที่ผ่านมา จะได้รับการพิจารณาเป็นลาดับแรก หากเคยได้รับจัดสรรงบประมาณในระยะเวลา
ย้อนหลัง 3 ปีที่ผ่านมาแล้ว จะพิจารณาเป็นลาดับถัดไป
ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการงบประมาณ : (ถ้ามี)
- ไม่มี เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ (สานักงาน) : 02-241-9000 ต่อ 5324
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ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
รำยกำร ด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศ DLTV
เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ
หลักกำร/แนวทำง
ในกำรตั้งงบประมำณ

ควำมสอดคล้อง
ในมิติเชิงยุทธศำสตร์

ระเบียบกฎหมำย
ที่เกี่ยวข้อง

เอกสำร/ข้อมูล
ประกอบกำรเสนอ
คำขอตั้งงบประมำณ

วิธีกำรคิด/
สูตรในกำรคำนวณ

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับ ปฐมวัยด้ว ยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV เป็ น การ
พัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีในการสร้างองค์ความรู้พัฒนา
ทัก ษะในการดูแ ลเด็ก ปฐมวัย ที่ถู ก ต้องสอดคล้อ งกับ การพัฒนาศัก ยภาพคน ยกระดับ
คุณ ภาพการเรี ย นรู้ใ ห้ มี คุ ณ ภาพและเท่ า เที ย มกั น อย่ า งมี ก รอบทิศ ทางในการพั ฒ นา
อย่างมีมาตรฐาน

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์
แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน ด้านสังคม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
เป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น การสร้ า งหลั ก ประกั น ให้ ก ารศึ ก ษามี คุ ณ ภาพอย่ า งเท่ า เที ย ม
และครอบคลุ ม ส่ ง เสริ ม โอกาสในการเรี ยนรู้ ต ลอดชี วิ ต สาหรั บทุ ก คน

นโยบายรัฐบาล ที่ 4 : การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
แผนปฏิบัติราชการของ มท. การวางรากฐานการพัฒนาองค์กรอย่างสมดุล
แผนปฏิบัติราชการของ สถ. การส่งเสริมและพัฒนาบริการสาธารณะของท้องถิ่นที่มีคุณภาพ
เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน

1. บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สานักงบประมาณ
2. คุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์และครุภัณฑ์ และขอบเขตงาน โครงการขยายผล
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จัดการศึกษาปฐมวัย ที่มีนักเรียนตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป
แต่ ไ ม่ เ กิ น 120 คน ให้ จั ด สรรงบประมาณซื้ อ ครุ ภั ณ ฑ์ รั บ สั ญ ญาณดาวเที ย ม
แก่โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จัดการศึกษาปฐมวัย แห่งละ 1 ชุด 30,700 บาท
ประกอบด้วย
1. จานรับสัญญาณดาวเทียมระบบ KUBand
2. เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม
3. จอ TV ขนาด 55” LED (SMART)
4. ค่าติดตั้ง เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คสาหรับสานักงาน
5. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คสาหรับสานักงาน
6. เครื่องปริ้นเตอร์พร้อม tank Ink
7. HDD. External (1 TB)

หน่วยงำน : กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
(โทร. 0-2241-9000 ต่อ 5308)
จัดทำโดย : กลุ่มงานส่งเสริมการกระจายอานาจและการจัดทางบประมาณเงินอุดหนุน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
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แบบฟอร์มแนวทางและหลักเกณฑ์ในการตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
ประเภทเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
รายการ : ชุดอุปกรณ์สาหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV
หลักการ/แนวทางในการตั้งงบประมาณ :
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2579 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยเป้าหมายที่ 5 คนทุกช่วงวัย
มีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพและพัฒ นาคุณภาพชีวิตได้ตาม
ศักยภาพเด็กแรกเกิด 0 – 5 ปี มีพัฒนาการสมวัยและครูผู้ดูแลเด็กมีความรู้ทักษะในการดูแลเด็กถูกต้องสอดคล้องกับการ
พัฒนาเด็กอย่างรอบด้านดังนั้น การพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับ ปฐมวัยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV จึงเป็นการพัฒนา
คุ ณ ภาพบุ ค ลากรทางการศึกษา โดยใช้ เทคโนโลยี ในการสร้างองค์ค วามรู้พั ฒ นาทั กษะในการดู แลเด็ กปฐมวั ย ที่ ถูกต้ อ ง
สอดคล้องกับการพัฒนาศักยภาพคนและยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและเท่าเทียมกันอย่างมีกรอบทิศทางในการ
พัฒนาอย่างมีมาตรฐาน
เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีในการสร้างองค์ความรู้พัฒนาทักษะในการ
ดูแลเด็กปฐมวัยที่ถูกต้องสอดคล้องกับการพัฒนาศักยภาพคนและยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและเท่าเทียมกัน
อย่างมีกรอบทิศทางในการพัฒนาอย่างมีมาตรฐาน ลดปัญหาการขาดแคลนครูผู้สอน พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้สามารถมีความรู้และทักษะใหม่ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานใน
อนาคต ปรับกระบวนการเรียนรู้และหลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้ าด้วยกันเพื่อให้
เอื้อต่อการพั ฒ นาผู้เรียนทั้งในด้ านความรู้ ทั กษะ การใฝ่เรียนรู้ การแก้ปั ญ หา การรับ ฟังความเห็ นผู้ อื่น การมีคุณ ธรรม

จริยธรรมและความเป็นพลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน
ความสอดคล้องในมิติเชิงยุทธศาสตร์ :

1. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) :
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์
เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ เรื่อง
4.6 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4.6.2 การส่งเสริมบทบาท การมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ครอบครัว และชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
2. แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน : ด้านสังคม
ประเด็นการปฏิรูป/แนวทางการปฏิรูป การมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้ และการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม
3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
แนวทางการพัฒนา ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3.3.6 จัดทาสื่อการเรียนรู้ที่เป็นสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์และสามารถใช้งานผ่านระบบอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ให้เอื้อต่อคนทุกกลุ่มเข้าถึงได้ง่าย สะดวก ทั่วถึง
4. เป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)
เป้าหมายเรื่อง สร้างหลักประกันให้ การศึกษามีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและครอบคลุม และส่งเสริมโอกาส
ในการเรียนรู้ตลอดชีวิตสาหรับทุกคน
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ระเบียบกฎหมาย/ข้อสั่งการ/นโยบายสาคัญที่เกี่ยวข้อง :
1. นโยบายรัฐบาล :
นโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557
นโยบายที่ 4 : การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
4.4 พัฒ นาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้ สามารถมี ความรู้และทั กษะใหม่ ที่สามารถ
ประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรู้และหลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม
โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ ทักษะ การใฝ่เรียนรู้ การแก้ปัญหา
การรับฟังความเห็นผู้อื่น การมีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นพลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและ
นอกโรงเรียน
2. แผนปฏิบัติราชการของ มท. :
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การวางรากฐานการพัฒนาองค์กรอย่างสมดุล
เป้าประสงค์ 4.1 องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดีและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง
กลยุทธ์ 4.1.10 เพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานและการบริหารจัดการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยคานึงถึงการสร้างแรงจูงใจ และการสร้างความเท่าเทียมในพื้นที่
3. แผนปฏิบัติราชการของ สถ.
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมและพัฒนาบริการสาธารณะของท้องถิน่ ที่มีคุณภาพ เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน
เป้าประสงค์ 3 การศึกษา การสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีคุณภาพและมาตรฐาน
กลยุทธ์ 5 รวมพลังองค์กรภาคีทุกภาคส่วนร่วมหนุนเสริมการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ประสบ
ความสาเร็จในการพัฒนาตามแนวทางการพัฒนาท้องถิน่ ที่ยั่งยืน ตามเป้าหมาย

เอกสาร/ข้อมูลที่ต้องจัดเตรียมประกอบการเสนอคาขอตั้งงบประมาณ :
1. บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สานักงบประมาณ
2. คุณ ลั กษณะเฉพาะของอุ ป กรณ์ และครุภั ณ ฑ์ และขอบเขตงาน โครงการขยายผลการศึ ก ษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วิธีการคิด/สูตรในการคิดคานวณ :
โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จัดการศึกษาปฐมวัย ที่มีนักเรียนตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 120 คน
ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการงบประมาณ : (ถ้ามี)
จัดสรรงบประมาณซื้อครุภัณฑ์รับสัญญาณดาวเทียม ให้โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จัดการศึกษา
ปฐมวัย แห่งละ 1 ชุด 30,700 บาท ประกอบด้วย
1. จานรับสัญญาณดาวเทียมระบบ KUBand
2. เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม
3. จอ TV ขนาด 55” LED (SMART)
4. ค่าติดตั้ง เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คสาหรับสานักงาน
5. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คสาหรับสานักงาน
6. เครื่องปริ้นเตอร์พร้อม tank Ink
7. HDD. External (1 TB)
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ (สานักงาน) : 0 2241 9000 ต่อ 5308
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แนวทางและหลักเกณฑ์ในการตั้งงบประมาณ ด้านสังคม
1. รายการ เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยความพิการ
2. รายการ เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
3. รายการ ค่าใช้จ่ายสาหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
4. รายการ เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนงบประมาณเพื่อดาเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
5. รายการ ก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา
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รำยกำร

เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสงเครำะห์เบี้ยควำมพิกำร
เงินอุดหนุนทั่วไป

หลักกำร/แนวทำง
ในกำรตั้งงบประมำณ

การจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการเป็นภารกิจที่ต้องถ่ายโอนให้ อปท.
โครงการจั ด สวั ส ดิ ก ารเบี้ ย ความพิ ก ารให้ แ ก่ ค นพิ ก าร
เป็นนโยบายรัฐบาลที่ต้องการให้คนพิการมีสิทธิสามารถเข้าถึง
สวัสดิการและความช่วยเหลือของรัฐอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค
และเท่าเทียมกันทางสังคม
มติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ 25 พฤศจิ ก ายน 2557 และ
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559

ควำมสอดคล้อง
ในมิติเชิงยุทธศำสตร์

ระเบียบกฎหมำย
ที่เกี่ยวข้อง

เอกสำร/ข้อมูลประกอบกำร
เสนอคำขอตั้งงบประมำณ

1. มติคณะรัฐมนตรี เห็ นชอบให้ เพิ่มอั ตราเบี้ ย ความพิก ารจากเดิม 500 บาท
เป็น 800 บาท ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป
2. พระราชบั ญ ญั ติ ก าหนดแผนและขั้ น ตอนการกระจายอ านาจให้ แ ก่
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ.2542
3. ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่า ด้ว ยหลัก เกณฑ์ก ารจ่ า ยเงินเบี้ย ความพิก าร
ให้คนพิการขององค์ก รปกครองส่วนท้อ งถิ่ น พ.ศ. 2553 และแก้ไขเพิ่มเติมถึ ง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

1. จ านวนคนพิ ก ารที่ ล งทะเบี ย นรั บ เงิ น เบี้ ย ความพิ ก ารต่ อ อปท.
และเป็ น ผู้ มี สิ ท ธิ รั บ เงิ น เบี้ ย ความพิ ก าร
2. จ านวนเงิ น ที่ ต้ อ งเบิ ก จ่ า ยให้ แ ก่ ค นพิ ก ารที่ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ เงิ น เบี้ ย
ความพิการ

วิธีกำรคิด/
สูตรในกำรคำนวณ

ผู้พิการอัตราคนละ 800 บาทต่อเดือน

หน่วยงำน : กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
(โทร. 0-2241-9000 ต่อ 4131, 4132)
จัดทำโดย : กลุ่มงานส่งเสริมการกระจายอานาจและการจัดทางบประมาณเงินอุดหนุน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
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แบบฟอร์มแนวทางและหลักเกณฑ์ในการตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง
หน่วยงาน : กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น (กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต)
ประเภทเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนทั่วไป
รายการ : เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยความพิการ
หลักการ/แนวทางในการตั้งงบประมาณ :
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2542
กาหนดให้ ภ ารกิจการจ่ายเบี้ย ยังชีพคนพิการเป็นภารกิจที่ต้องถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น รวมถึง
นโยบายรัฐบาลที่ต้องการให้คนพิการมีสิทธิสามารถเข้าถึงสวัสดิการและความช่วยเหลือของรัฐอย่างทั่วถึงเป็นไป
ตามความในมาตรา 20 (9) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ตามโครงการ
จัดสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการซึ่งมีคุณสมบัติตามที่ระเบียบกาหนดและมีความประสงค์ขอรับเงินเบี้ย
ความพิการและได้ลงทะเบียนคนพิการไว้แล้ว ดังนั้น เพื่อให้การจัดสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ
เป็นไปอย่างทั่วถึงเป็นธรรม จึงต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการ
ทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพโดยจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนาไปจ่าย
ให้ แก่คนพิการที่มีสิ ทธิรั บเงินเบี้ย ความพิการในอัตราคนละ 800 บาทต่อเดือน ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553)
ความสอดคล้องในมิติเชิงยุทธศาสตร์ :
 นโยบายระดับชาติ
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 และ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 เห็นชอบให้เพิ่มอัตรา
เบี้ยความพิการจากเดิม 500 บาท เป็น 800 บาท ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป
ระเบียบกฎหมาย/ข้อสั่งการ/นโยบายสาคัญที่เกี่ยวข้อง :
1. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 และ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 เห็นชอบให้เพิ่ม
อัตราเบี้ยความพิการจากเดิม 500 บาท เป็น 800 บาท ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป
2. พระราชบั ญ ญั ติ ก าหนดแผนและขั้ น ตอนการกระจายอ านาจให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
พ.ศ.2542 กาหนดให้ภารกิจการจ่ายเบี้ยยังชีพความพิการเป็นภารกิจที่ต้องถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ยหลั กเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้ คนพิการขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
เอกสาร/ข้อมูลที่ต้องจัดเตรียมประกอบการเสนอคาขอตั้งงบประมาณ :
1. จานวนคนพิการที่ลงทะเบียนรับเงินเบี้ย ความพิการต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเป็นผู้มีสิทธิ
รับเงินเบี้ยความพิการ
2. จานวนเงินที่ต้องเบิกจ่ายให้แก่คนพิการที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยความพิการ
วิธีการคิด/สูตรในการคิดคานวณ :
ผู้พิการอัตราคนละ 800 บาทต่อเดือน
ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการงบประมาณ : (ถ้ามี)
- ไม่มี เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ (สานักงาน) : 02-2419000 ต่อ 4131,4132
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รำยกำร เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนกำรสงเครำะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
เงินอุดหนุนทั่วไป

หลักกำร/แนวทำง
ในกำรตั้งงบประมำณ

ควำมสอดคล้อง
ในมิติเชิงยุทธศำสตร์

ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ 20 ปี ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นการสร้ า งโอกาส
ความเสมอภาคและเท่าเทีย มกั นทางสั งคม

ระเบียบกฎหมำย
ที่เกี่ยวข้อง

เอกสำร/ข้อมูลประกอบกำร
เสนอคำขอตั้งงบประมำณ

การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์เป็นภารกิจที่ได้รับภารกิจถ่ายโอน
จากกระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์
เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน จึงขอรับการ
สนั บสนุ นงบประมาณเพื่อจัดสรรเบี้ยยังชีพให้ กับผู้ ป่ว ยเอดส์
ที่แพทย์ได้รับ รอง

1. พ.ร.บ. กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่ อปท.
พ.ศ.2542 ก าหนดให้ ภ ารกิ จ การจ่ า ยเบี้ ย ยั ง ชี พ ผู้ ป่ ว ยเอดส์
เป็นภารกิจที่ต้องถ่ายโอนให้แก่ อปท.
2. ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการจ่ า ยเงิ น สงเคราะห์
เพื่อการยังชีพ ของ อปท. พ.ศ. 2548

1. ฐานข้อมูลจานวนผู้ป่วยเอดส์ที่ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพ
ต่อ อปท. และเป็นผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ
2. จานวนเงินที่ต้องเบิกจ่ายให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิได้รับ เงิน
เบี้ยยังชีพ

วิธีกำรคิด/
สูตรในกำรคำนวณ

ผู้ป่วยเอดส์มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพรายละ 500 บาท ต่อเดือน

หน่วยงำน : กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
(โทร. 0-2241-9000 ต่อ 4131, 4132)
จัดทำโดย : กลุ่มงานส่งเสริมการกระจายอานาจและการจัดทางบประมาณเงินอุดหนุน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
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แบบฟอร์มแนวทางและหลักเกณฑ์ในการตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง
หน่วยงาน : กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น (กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต)
ประเภทเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนทั่วไป
รายการ : เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
หลักการ/แนวทางในการตั้งงบประมาณ :
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
กาหนดให้ภารกิจการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์เป็นภารกิจที่ต้องถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้รับ
ภารกิจถ่ายโอนจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 และเพื่อให้
สอดคล้อง กับภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน จึงขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเพื่อจัดสรรเบี้ยยังชีพให้กับ
ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทาการวินิจฉัยแล้วและมีความเป็นอยู่ยากจน หรือถูกทอดทิ้ง หรือขาดผู้อุปการะ
ดูแลหรือไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้
ความสอดคล้องในมิติเชิงยุทธศาสตร์ :
 นโยบายระดับชาติ
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียม
กันทางสังคม
ระเบียบกฎหมาย/ข้อสั่งการ/นโยบายสาคัญที่เกี่ยวข้อง :
1. พระราชบั ญ ญั ติ ก าหนดแผนและขั้ น ตอนการกระจายอ านาจให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
พ.ศ.2542 กาหนดให้ภารกิจการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์เป็นภารกิจที่ต้องถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548
เอกสาร/ข้อมูลที่ต้องจัดเตรียมประกอบการเสนอคาขอตั้งงบประมาณ :
1. ฐานข้อมูลจานวนผู้ป่วยเอดส์ที่ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเป็นผู้มี
สิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ
2. จานวนเงินที่ต้องเบิกจ่ายให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพ
วิธีการคิด/สูตรในการคิดคานวณ :
ผู้ป่วยเอดส์มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพรายละ 500 บาท ต่อเดือน
ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการงบประมาณ : (ถ้ามี)
- ไม่มี เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ (สานักงาน) : 02-2419000 ต่อ 4131,4132
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รำยกำรเงินค่ำใช้จ่ำยสำหรับสนับสนุนกำรสงเครำะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ
เงินอุดหนุนทั่วไป

หลักกำร/แนวทำง
ในกำรตั้งงบประมำณ

ปั จจุ บั นสั งคมไทยก้ าวสู่ สั งคมผู้ สู งอายุ เพื่ อให้ การจั ดสวั สดิ การ
ให้ แ ก่ ผู้ สู ง อายุ เ ป็ น ไปอย่ า งทั่ ว ถึ ง จึ ง ขอรั บ การสนั บ สนุ น
งบประมาณ โดยจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ อปท. นาไป
จ่ายให้แก่ผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับ เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายเดือน
แบบขั้น บั น ได

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค
และเท่าเทีย มกัน ทางสั งคม
มติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ 18 ตุ ล าคม 2554 เห็ น ชอบ
จัดให้มีเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสาหรับ ผู้สู งอายุ

ควำมสอดคล้อง
ในมิติเชิงยุทธศำสตร์

ระเบียบกฎหมำย
ที่เกี่ยวข้อง

เอกสำร/ข้อมูลประกอบกำร
เสนอคำขอตั้งงบประมำณ

1. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2554
2. พ.ร.บ. กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่ อปท.
พ.ศ. 2542
3. ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยหลั กเกณฑ์ ก ารจ่ า ยเงิ น
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2562

1. จ านวนผู้ สู ง อายุ ที่ ล งทะเบี ย นรั บ เงิ น เบี้ ย ยั ง ชี พ ผู้ สู ง อายุ
ต่อ อปท. และเป็นผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
2. จ านวนเงิน ที่ต้องเบิ กจ่ายให้ แก่ผู้ สู งอายุที่มีสิ ทธิ ได้รับ เงิน
เบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุ

วิธีกำรคิด/
สูตรในกำรคำนวณ

1. ผู้สูงอายุที่มีสิทธิ อายุ 60-69 ปี
2. ผู้สูงอายุที่มีสิทธิ อายุ 70-79 ปี
3. ผู้สูงอายุที่มีสิทธิ อายุ 80-89 ปี
4. ผู้สูงอายุที่มีสิทธิ อายุ 90 ปี ขึ้นไป

คนละ 600 บาท
คนละ 700 บาท
คนละ 800 บาท
คนละ 1,000 บาท

หน่วยงำน : กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
(โทร. 0-2241-9000 ต่อ 4131, 4132)
จัดทำโดย : กลุ่มงานส่งเสริมการกระจายอานาจและการจัดทางบประมาณเงินอุดหนุน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
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แบบฟอร์มแนวทางและหลักเกณฑ์ในการตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง
หน่วยงาน : กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น (กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต)
ประเภทเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนทั่วไป
รายการ : ค่าใช้จ่ายสาหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
หลักการ/แนวทางในการตั้งงบประมาณ :
ปัจจุบันสังคมไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ จากการลดลงของอัตราการเกิดและอายุขัยเฉลี่ยของประชากรที่ยืนยาวขึ้น
เพื่อให้การจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุเป็นไปอย่างทั่วถึง จึงขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นการสร้างหลักประกัน
ด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุตามนโยบายของรัฐบาล โดยจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนาไปจ่ายให้แก่
ผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายเดือนแบบขั้นบันได ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552) โดยเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2554
เป็นต้นไป ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2554

ความสอดคล้องในมิติเชิงยุทธศาสตร์ :
 นโยบายระดับชาติ
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2554 เห็นชอบจัดให้มีเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสาหรับผู้สูงอายุ
โดยผู้สูงอายุ 60-69 ปี จะได้รับ 600 บาท อายุ 70-79 ปี จะได้รับ 700 บาท อายุ 80-89 ปี จะได้รับ 800 บาท
และอายุ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับ 1,000 บาท
ระเบียบกฎหมาย/ข้อสั่งการ/นโยบายสาคัญที่เกี่ยวข้อง :
1. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2554 เห็นชอบจัดให้มีเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสาหรับ
ผู้สูงอายุโดยผู้สูงอายุ 60-69 ปี จะได้รับ 600 บาท อายุ 70-79 ปี จะได้รับ 700 บาท อายุ 80-89 ปี จะได้รับ 800 บาท
และอายุ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับ 1,000 บาท
2. พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
กาหนดให้ภารกิจการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นภารกิจที่ต้องถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
เอกสาร/ข้อมูลที่ต้องจัดเตรียมประกอบการเสนอคาขอตั้งงบประมาณ :
1. จานวนผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเป็นผู้มีสิทธิ
รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
2. จานวนเงินที่ต้องเบิกจ่ายให้แก่ผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
วิธีการคิด/สูตรในการคิดคานวณ :
1 ผู้สูงอายุที่มีสิทธิ อายุ 60-69 ปี คนละ 600 บาท
2 ผู้สูงอายุที่มีสิทธิ อายุ 70-79 ปี คนละ 700 บาท
3 ผู้สูงอายุที่มีสิทธิ อายุ 80-89 ปี คนละ 800 บาท
4 ผู้สูงอายุที่มีสิทธิ อายุ 90 ปี ขึ้นไป คนละ 1,000 บาท
ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการงบประมาณ : (ถ้ามี)
- ไม่มี เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ (สานักงาน) : 02-2419000 ต่อ 4131,4132
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รำยกำร

เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงบประมำณ
เพื่อดำเนินกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยว
เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ

หลักกำร/แนวทำงในกำรตั้งงบประมำณ
ด้วย อปท. มีอานาจหน้าที่ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลโดยการจัดทาแผนบารุงรักษา
ปรับสภาพแวดล้อม ปรับปรุงซ่อมแซม และพัฒนาภูมิทัศน์ให้เป็นสถานที่ ท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งเป็นภารกิจ
ที่ ส ามารถสร้ า งรายได้ ใ ห้ กั บ ประเทศชาติ

ควำมสอดคล้องในมิติเชิงยุทธศำสตร์
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 เรื่อง รับทราบแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน
พ.ศ. 2559-2563 (CBT Thailand)
ระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง

1. พ.ร.บ. กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542 อปท. มีอานาจหน้าที่ดูแลและจัดทาบริการสาธารณะ
เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชน
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
2. ตามมาตรา 16 ให้เทศบาลเมืองพัทยาและ อบต. มีอานาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชน
ตามข้อ 8 การส่งเสริมการท่องเที่ยว
3. พ.ร.บ. สภาต าบลและองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว น ต าบล พ.ศ. 2537 และ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 3 พ.ศ. 2542) มี ห น้ า ที่
ที่อาจทากิจกรรมในเขต อบต. ตามมาตรา 68 ตามข้อ 12 การท่องเที่ยว
4. อานาจหน้าที่ของเทศบาลตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2543 การส่งเสริมกิจการการท่องเที่ยว

เอกสำร/ข้อมูลประกอบกำรเสนอคำขอตั้งงบประมำณ
1. บันทึกการตรวจสอบรายละเอียดด้านเทคนิคและประมาณการ
ราคาโครงการโดยผู้มีความรู้ความสามารถด้า นวิศวกรรมเป็ น
ผูล้ งนามตรวจสอบโครงการแล้ว
2. รายละเอียดโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
3. ประมาณการราคาโครงการ
4. แบบแปลนของโครงการ
5. สาเนาบันทึกการส่งมอบแหล่งท่องเที่ยวให้แก่ อปท.

6. ผังบริเวณสถานที่ดาเนินโครงการ
7. ภาพถ่ายสถานที่ดาเนินโครงการ
8. สาเนาแผนพัฒนาจังหวัด
9. สาเนาแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ระบุโครงการที่ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ
10. เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามแต่กรณี

ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรำยกำรงบประมำณ
ให้แต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรม (ผู้มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม) ตามความเหมาะสม
เพื่อทาหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดโครงการ แบบแปลน วงเงินงบประมาณของโครงการให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์
และมาตรฐานของทางราชการ โดยคานึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสาคัญด้วย

หน่วยงำน : กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
(โทร. 0-2241-9000 ต่อ 4132)
จัดทำโดย : กลุ่มงานส่งเสริมการกระจายอานาจและการจัดทางบประมาณเงินอุดหนุน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
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แบบฟอร์มแนวทางและหลักเกณฑ์ในการตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง
หน่วยงาน : กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น (กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต)
ประเภทเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
รายการ : เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนงบประมาณเพื่อดาเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
หลักการ/แนวทางในการตั้งงบประมาณ :
ด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอานาจหน้าที่ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจาเป็นต้องร่วมขับเคลื่อนการท่องเที่ยว โดยการจัดทาแผน บารุงรักษา ปรับสภาพแวดล้อม
ปรับปรุงซ่อมแซม และพัฒนาภูมิทัศน์ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งเป็นภารกิจที่สามารถสร้างรายได้
ให้กับประเทศชาติเป็นอันดับสองรองจากการส่งออก จึงมีความจาเป็นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเป็นหน่วยดาเนินการ
ให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงการท่องเที่ยวในระดับหมู่บ้าน ชุมชน
ความสอดคล้องในมิติเชิงยุทธศาสตร์ :
 นโยบายระดับชาติ
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่ามีเสถียรภาพและยั่งยืน
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ชาติ รายได้ประชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ และการกระจายรายได้
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ เรื่องสร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว
- แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่บทเรื่อง สร้างความสามารถในการ
แข่งขัน
- มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง : เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 เรื่องรับทราบแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชน
อย่างยั่งยืน พ.ศ. 2559-2563 (CBT Thailand)
- นโยบายที่เกี่ยวข้อง : สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)
เป้ า หมายเรื่ อ ง ส่ งเสริ ม ที่ มี คุ ณ ค่ า และการเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ และสอดคล้ องกั บ นโยบายเน้ นหนั ก ของ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง สนับสนุนการดาเนินการพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้กับผลผลิตของ ชุมชน ด้วยการสนับสนุน
ให้ชุมชนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ และสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทย
ระเบียบกฎหมาย/ข้อสั่งการ/นโยบายสาคัญที่เกี่ยวข้อง :
(1) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีหน้าที่และอานาจดูแลและจัดทาบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชน
ในท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
(2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
โดยการกาหนดอานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ ตามมาตรา 16 มาตรา 16 ให้เทศบาล
เมืองพัทยาและองค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชน
ในท้องถิ่นของตนเอง ตามข้อ (8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว
(3) พระราชบัญญัติสภาตาบล และองค์การบริหารส่วน ตาบล พ.ศ. 2537 และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542)
มีหน้าที่ที่อาจทากิจกรรมในเขต อบต. ตามมาตรา 68 ตามข้อ 12 การท่องเที่ยว
(4) อานาจหน้ าที่ของเทศบาลตามพระราชบัญญั ติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2543 การส่งเสริม
กิจการการท่องเที่ยว
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เอกสาร/ข้อมูลที่ต้องจัดเตรียมประกอบการเสนอคาขอตั้งงบประมาณ :
1. บันทึกการตรวจสอบรายละเอียดด้านเทคนิคและประมาณการราคาโครงการ โดยผู้มีความรู้ความสามารถ
ด้านวิศวกรรม (ผู้มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม) เป็นผู้ลงนามตรวจสอบโครงการแล้ว
2. รายละเอียดโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุง
และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
3. ประมาณการราคาโครงการ พร้อมบัญชีแสดงปริมาณวัสดุ ปริมาณแรงงาน และราคาต่อหน่วยของวัสดุและ
แรงงาน (B.O.Q.) กรณีที่มีการจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบโครงการ จะต้องเป็นราคาตามราคามาตรฐานของทางราชการ
และหากเป็นรายการที่ไม่มีราคามาตรฐานของทางราชการกาหนดไว้ ให้มใี บเสนอราคาจากสถานประกอบการอย่างน้อย 3 แห่ง
4. แบบแปลนของโครงการ โดยมีรายละเอียดประกอบแบบแปลนครบถ้วนสามารถตรวจสอบได้
5. สาเนาบันทึกการส่งมอบแหล่งท่องเที่ยวให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติกาหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (กรณีแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการถ่ายโอน)
6. ผังบริเวณสถานที่ดาเนินโครงการ
7. ภาพถ่ายสถานที่ดาเนินโครงการ
8. สาเนาแผนพัฒนาจังหวัด (ถ้ามี)
9. สาเนาแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ระบุโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
10. เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามแต่กรณี เช่น หนังสือแสดงเอกสารสิทธิ์ หรือหนังสือที่ได้รับอนุมัติหรืออนุญาต
ให้ใช้พื้นที่ดาเนินการ เป็นต้น
วิธีการคิด/สูตรในการคิดคานวณ :
จัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้เกณฑ์พิจารณาดาเนินการ ดังนี้
1. เป็นโครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
หรือจากส่วนราชการอื่น หรือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง ซึ่งมีสภาพชารุด
เสียหายจนไม่สามารถใช้งานได้หรือชารุดเสียหายบางส่วน และมีความจาเป็นต้องได้รับการพัฒนาและปรับปรุงให้สามารถ
ใช้ประโยชน์ได้
2. ประเภทของการสนับสนุนการพัฒนาท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนา ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ การดาเนินการ
เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางกายภาพ โดยมีขอบเขตของการสนับสนุน ดังนี้
(1) ด้านสิ่งอานวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว เช่น ห้องน้าสาธารณะศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ร้านจาหน่าย
สินค้าและของที่ระลึก ลานจอดรถ ป้ายบอกทางและป้ายสื่อความหมาย ถนนเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวและทางเดินภายใน
แหล่งท่องเที่ยวเท่านั้น ระบบสาธารณูปโภคที่จาเป็นในแหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น รวมถึงสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ
สาหรับคนพิการและผู้สูงอายุ
(2) ด้านความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยว เช่น ราวกันตก ป้ายเตือน ป้ายห้าม กล้องโทรทัศน์วงจรปิด เป็นต้น
(3) ด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และการจัดระเบียบพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว
3. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณาสนับสนุน ดังต่อไปนี้
(1) เป็นแหล่งท่องเที่ยวสาคัญ/แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม/มีนักท่องเที่ยวจานวนมาก (แหล่งท่องเที่ยวที่มี
ศักยภาพสูง)
(2) เน้นพื้นที่เมืองท่องเที่ยวรอง/ส่วนเมืองหลักให้เน้นชานเมืองหรือชุมชนนอกเมือง/เมืองที่อยู่รอบ ๆ
สนามบินหลัก
(3) เป็นแหล่งท่องเที่ยวเดิมที่มีความชารุดทรุดโทรม (ปรับปรุงซ่อมแซม)
(4) เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ (แหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ) โดยมีองค์ประกอบสาคัญ คือ
- เป็นพื้นที่ที่ไม่ใช่เป็นของเอกชน
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- ได้รับความนิยมและมีนักท่องเที่ยวจานวนมาก
- มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว มีความโดดเด่นและทรงคุณค่าทางธรรมชาติ วัฒนธรรม และหรือ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- มีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย
- สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ
- มีกลไกการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ
(5) หน่วยงานมีความพร้อมในการบริหารจัดการให้เกิดความยั่งยืน มีแผนงาน และแผนการบริหารจัดการที่ชัดเจน
(6) ลักษณะโครงการ
- มีความพร้อม สามารถดาเนินการได้ทันทีภายหลังจากที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
- รูปแบบการท่ องเที่ยวแบบเชื่อมโยง เน้ นการสร้างเรื่องราว (Story) อาทิ การท่ องเที่ ยวเชิ ง
ธรรมชาติ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม/มรดก การท่องเที่ ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวทางน้า
และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เป็นต้น
- ส่งเสริมการใช้ยางพาราเป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบของงานก่อสร้าง
- ดาเนินการเพื่อแก้ปัญหาแหล่งท่องเที่ยวที่เสื่อมโทรม
- ดาเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว
- สอดคล้องกับนโยบาย/ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของประเทศ/ กลุ่มจังหวัด/จังหวัด
- สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และคุ้มค่าต่อการลงทุน
- ชุมชนโดยรอบแหล่งท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในการพัฒ นา หรื อได้ประโยชน์จากการพัฒ นา
แหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ
- มีการศึกษาผลกระทบทั้งทางด้านสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
- เป็นความต้องการของชุมชน
4. โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ หากวงเงิน ต่อหน่วยเกิน 10,000,000 บาท ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเตรียมเงินงบประมาณสมทบ ร้อยละ 10 ของงบประมาณทั้งโครงการ
ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการงบประมาณ : (ถ้ามี)
ให้แต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรม (ผู้มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม) ตามความเหมาะสม
เพื่อทาหน้ าที่ตรวจสอบรายละเอียดโครงการ แบบแปลน วงเงินงบประมาณของโครงการให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และ
มาตรฐานของทางราชการ โดยคานึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสาคัญด้วย
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ (สานักงาน) : 02 - 2419000 ต่อ 4132
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รำยกำร

เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้ำงลำนกีฬำ/สนำมกีฬำ
เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ

หลักกำร/แนวทำงในกำรตั้งงบประมำณ
อปท. มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ค่าก่อสร้างลานกีฬา/
สนามกี ฬ า เพื่ อ สร้ า งพื้ น ที่ ส ร้ า งสรรค์ เ ชิ ง บวกให้ เ ด็ ก เยาวชน และประชาชนกลุ่ ม เสี่ ย งมี ส ถานที่ ส าหรั บ
ออกกาลั ง กาย และใช้ เวลาว่ า งให้ เกิด ประโยชน์

ควำมสอดคล้องในมิติเชิงยุทธศำสตร์
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านความมั่นคง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ด้านการบริหารจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒนา

ระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
คาสั่งศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ที่ 5/2561 เรื่อง ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร
กลไกการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ระดับพื้นที่ กาหนดให้ อปท. จัดตั้ง ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติ ด เทศบาลนคร/เมื อง/ต าบล/องค์การบริหารส่ ว นต าบล/เมื องพั ท ยา เรีย กโดยย่ อ ว่ า
ศป.ปส.อปท.

เอกสำร/ข้อมูลประกอบกำรเสนอคำขอตั้งงบประมำณ
1. บันทึกการตรวจสอบรายละเอียดด้านเทคนิคฯ
1.7 หนังสือแสดงเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน
1.1 คาขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
1.8 เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.2 ประมาณการราคา
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง
1.3 แบบรูปรายการของโครงการ
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
1.4 ผังบริเวณสถานที่ดาเนินโครงการ
1.5 ภาพถ่ายสถานที่ดาเนินโครงการ
1.6 สาเนาแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ระบุโครงการ
ทีข่ อรับการสนับสนุนงบประมาณ
หน่วยงำน : กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
(โทร. 0-2241-9000 ต่อ 4133)
จัดทำโดย : กลุ่มงานส่งเสริมการกระจายอานาจและการจัดทางบประมาณเงินอุดหนุน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
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แบบฟอร์มแนวทางและหลักเกณฑ์ในการตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง
หน่วยงาน : กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น (กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต)
ประเภทเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
รายการ : ก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา
หลักการ/แนวทางในการตั้งงบประมาณ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ค่าก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา เพื่อสร้างพื้นที่สร้างสรรค์เชิงบวกให้เด็ก เยาวชน และประชาชน กลุ่มเสี่ยงมีสถานที่
สาหรับออกกาลังกาย และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ความสอดคล้องในมิติเชิงยุทธศาสตร์ :
 นโยบายระดับชาติ
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านความมั่นคง
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : การบริหารจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒนา เพื่อให้
เกิดความสอดคล้องกันระหว่างแผนงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงกับแผนงานการพัฒนาอื่นๆ ภายใต้การมี
ส่วนร่วมของภาคประชาชน
ระเบียบกฎหมาย/ข้อสั่งการ/นโยบายสาคัญที่เกี่ยวข้อง :
คาสั่งศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ที่ 5/2561 เรื่อง ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร
กลไกการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับพื้นที่ กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเทศบาลนคร/เมือง/ตาบล/องค์การบริหารส่วนตาบล/เมืองพัทยา เรียกโดยย่อว่า
ศป.ปส.อปท. เป็นกลไกบูรณาการการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยมีนายกเทศมนตรี/นายกองค์การบริหารส่วนตาบล เป็นผู้อานวยการ
เอกสาร/ข้อมูลที่ต้องจัดเตรียมประกอบการเสนอคาขอตั้งงบประมาณ :
1. บันทึกการตรวจสอบรายละเอียดด้านเทคนิคฯ ตามแบบฟอร์มที่กาหนด ซึ่งผู้มีความรู้ความสามารถ
ด้านวิศวกรรม ลงนามตรวจสอบโครงการแล้ว
1.1 คาขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแบบฟอร์มที่กาหนด
1.2 ประมาณการราคา พร้อมบัญชีแสดงปริมาณวัสดุ ปริมาณแรงงาน และราคาต่อหน่วยของวัสดุ
และแรงงาน (B.O.Q) กรณีที่มีการจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบโครงการ ต้องเป็นราคามาตรฐานของทางราชการ และหาก
เป็นรายการที่ไม่มีราคามาตรฐานของทางราชการกาหนดไว้ให้มีใบเสนอราคาจากสถานประกอบการอย่างน้อย 3 แห่ง
1.3 แบบรูปรายการของโครงการ โดยมีรายละเอียดประกอบแบบครบถ้วนตรวจสอบได้
1.4 ผังบริเวณสถานที่ดาเนินโครงการ พร้อมระบุพิกัด
1.5 ภาพถ่ายสถานที่ดาเนินโครงการ
1.6 สาเนาแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ระบุโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
1.7 หนังสือแสดงเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน หรือหนังสืออนุมัติหรืออนุญาตให้ดาเนินการก่อสร้างสนามกีฬา/
ลานกีฬา จากหน่วยงานเจ้าของที่ดิน โดยผู้มีอานาจอนุมัติหรืออนุญาต
1.8 เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
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วิธีการคิด/สูตรในการคิดคานวณ :
พื้นที่ที่มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ค่าก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา และพร้อมปฏิบัติตามข้อเสนอแนะจากสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งได้กาหนด
แนวทางการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด และลานกีฬา สนามกีฬา (ตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 3633 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561) จัดทาคาขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ เพื่อสร้างพื้นที่สร้างสรรค์ เชิงบวกให้เด็กและเยาวชนมีสถานที่สาหรับ ออกกาลังกาย และใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
1) โครงการที่ ข อรั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณโครงการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด
ค่าก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา ควรอยู่ในพื้นที่ที่มีสถานะความรุนแรงของยาเสพติด จากข้อมูลของศูนย์อานวยการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด (ศอ.ปส.จ.) หรือศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอาเภอ
(ศป.ปส.อ.)
2) โครงการจะต้องดาเนินการในแหล่งชุมชนหนาแน่น หรือบริเวณสถานที่ราชการ โรงเรียน วัด
หรือใกล้แหล่งชุมชนอื่น ๆ ที่ประชาชนส่วนมากจะใช้ประโยชน์ได้ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า และความสะดวกในการ
บารุงรักษา
3) พื้นที่ดาเนินการโครงการจะต้องไม่ซ้าซ้อนหรือใกล้เคียงกับสนามกีฬา และแผนการก่อสร้าง
สนามกีฬาระดับอาเภอและสนามกีฬาระดับตาบลของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
4) โครงการที่ ข อรั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณหากวงเงิ น ตั้ ง แต่ 10,000,000 บาท ขึ้ น ไป
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเตรียมเงินงบประมาณสมทบ ร้อยละ 10 ของงบประมาณทั้งโครงการ
5) โครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ หากก่อสร้างในที่ดินของเจ้าของโครงการ ให้จัดส่ง
หนังสือแสดงเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน (สาเนาโฉนดที่ดิน ,สาเนาหลักฐานการซื้อขาย) หากมิใช่ที่ดินต้องมีหนังสืออนุมัติ
หรืออนุญาตให้ดาเนิน การก่อสร้ างสนามกีฬา/ลานกีฬา จากหน่วยงานเจ้าของที่ดิน โดยผู้มีอานาจอนุมั ติห รือ
อนุญาต
6) โครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ต้องมีความพร้อมดาเนินการได้ทันที โดยบรรจุ
โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น และมีเอกสารประกอบไปด้วย บันทึกการตรวจสอบรายละเอียดด้านเทคนิคและ
ประมาณการราคา, รายละเอียดโครงการ, ประมาณการราคา พร้อมบัญชีแสดงปริมาณวัสดุ ปริมาณแรงงาน และ
ราคาต่อหน่วยของวัสดุ และแรงงาน (B.O.Q), แบบแปลนโครงการ, ผังบริเวณดาเนินโครงการพร้อมระบุพิกัด ,
ภาพถ่ายสถานที่ดาเนินโครงการ และสาเนาแผนพัฒนาท้องถิ่น
7) กรณีที่จะนายางธรรมชาติมาใช้ในการก่อสร้างพื้นผิวลานกีฬา/สนามกีฬา ต้องเป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 21 วรรคสอง
เพื่อให้การกาหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้ อหรือจ้างมีมาตรฐาน และเป็นประโยชน์ต่อทาง
ราชการ หากพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างใดมีประกาศกาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้วให้กาหนดรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง หรือรายการในการก่อสร้างตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือเพื่อ
ความสะดวกจะระบุเฉพาะหมายเลขมาตรฐานก็ได้ ซึ่งมีประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

101

(1) ประกาศกระทรวงอุ ต สาหกรรม ฉบั บ ที่ 4694 (พ.ศ. 2558) ออกตามความ
ในพระราชบั ญญั ติ มาตรฐานผลิ ตภั ณฑ์ อุ ตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กาหนดมาตรฐานผลิ ตภั ณฑ์ อุ ตสาหกรรม
เม็ดยางใช้ทาพื้นสังเคราะห์ (มอก. 2682 – 2558)
(2) ประกาศกระทรวงอุ ต สาหกรรม ฉบั บ ที่ 4695 (พ.ศ. 2558) ออกตามความ
ในพระราชบั ญญั ติ มาตรฐานผลิ ตภั ณฑ์ อุ ตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่ อง ก าหนดมาตรฐานผลิ ตภั ณฑ์ อุ ตสาหกรรม
พื้นสังเคราะห์ (มอก. 2683 – 2558)
8) แต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรม (ผู้มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม)
จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จานวนตามความเหมาะสม เพื่อทาหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดโครงการ แบบ
แปลน วงเงินงบประมาณของโครงการ ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานของทางราชการ โดยคานึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสาคัญ
9) แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประกอบด้วย
- ผู้บริหารหน่วยงานหรือรองผู้บริหารฯ ที่ได้รับมอบหมาย ประธานกรรมการ
- ผู้แทน ศอ.ปส.จ.
กรรมการ
- ผู้แทนสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
กรรมการ
- หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จานวน 2 คน
กรรมการและเลขานุการ
ทั้งนี้ เพื่อให้การพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ต้องขออนุมัติหรืออนุญาตก่อสร้างในที่ดิน ซึ่งมิ ใช่ที่ดินของหน่วยงาน
ถูกต้องตามกฎหมายและลดโอกาสการยกเลิกโครงการ/ส่งคืนงบประมาณ เนื่องจากไม่ได้รับอนุมัติหรืออนุญาตที่
ถูกต้อง อาจแต่งตั้งผู้แทนหน่วยงานราชการเจ้าของที่ดินในพื้นที่ ร่วมเป็นกรรมการ เพิ่มเติม เช่น ที่ดินสาธารณะ
ประโยชน์แต่งตั้งผู้แทนสานักงานที่ดิ นจังหวัด, ที่ราชพัสดุแต่งตั้งผู้แทนสานักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัด , ที่ดินวัด
แต่งตั้งผู้แทนสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด เป็นต้น โดยคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดมีหน้าที่ดาเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล รายละเอียดโครงการ ประมาณการค่าใช้จ่าย
ของโครงการให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานของทางราชการ และหนังสือแสดงเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน หรือ
หนังสืออนุมัติหรืออนุญาตจากหน่วยงานเจ้าของที่ดิน โดยผู้มีอานาจอนุมัติหรืออนุญาต โดยจัดลาดับความสาคัญ
ของโครงการที่ควรได้รับการจัดสรร ทั้งนี้ ให้คานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสาคัญ
ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการงบประมาณ : (ถ้ามี)
- ไม่มี เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ (สานักงาน) : 02-241-9000 ต่อ 4133
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แนวทางและหลักเกณฑ์ในการตั้งงบประมาณ ด้านบริหารจัดการ
1. รายการ เงินอุดหนุนส้าหรับงบด้าเนินงานของสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า)
2. รายการ เงินอุดหนุนส้าหรับด้าเนินการตามอ้านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
3. รายการ เงินอุดหนุนส้าหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพืนที่
5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
4. รายการ เงินอุดหนุนส้าหรับสนับสนุนการบริหารสนามกีฬาถ่ายโอน
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เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงำน
ของสถำนีสูบนำด้วยไฟฟ้ำ (ค่ำกระแสไฟฟ้ำ)

รำยกำร

เงินอุดหนุนทั่วไป
หลักกำร/แนวทำง
ในกำรตัง
งบประมำณ

เดิม สถ. ได้สารวจข้อมูลภาระค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบนาด้วยไฟฟ้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับ
การถ่ายโอนจากกรมชลประทานและส่วนราชการอื่นตามแผนปฏิบัติการกาหนดขันตอนการกระจาย
อานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี
สาหรับชาระหนีค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบนาด้วยไฟฟ้า โดยมีการประมาณการค่ากระแสไฟฟ้า
สถานีสูบนาด้วยไฟฟ้า คือ นางบประมาณที่ได้รับสาหรับค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบนาด้วยไฟฟ้า
3 ปีงบประมาณย้อนหลังนามาหาค่าเฉลี่ย และอัตราค่ากระแสไฟฟ้าที่มีการเพิ่มขึนในแต่ละปี และการ
สูบนาเพิ่มของเกษตรกร เพื่อนามาการตังคาของบประมาณ

ควำมสอดคล้อง
ในมิติเชิงยุทธศำสตร์

ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี : ด้านที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 : ด้านที่ 4 ด้านการเติบโตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ระเบียบกฎหมำย
ที่เกี่ยวข้อง

1. ระเบียบกรมชลประทำนว่ำด้วยกำรถ่ำยโอนภำรกิจให้แก่ อปท.
2. แผนปฏิบัตกิ ำรกำหนดขันตอนกำรกระจำยอำนำจให้แก่ อปท. (ฉบับที่ 2)
- ด้านการถ่ายโอนภารกิจ

เอกสำร/ข้อมูลประกอบ
กำรเสนอคำขอตัง
งบประมำณ

1. ข้อมูลค่ำกระแสไฟฟ้ำของสถำนีสูบนำด้วยไฟฟ้ำ ย้อนหลัง 3 ปีงบประมำณ
2. ใบเสร็จค่ำกระแสไฟฟ้ำจำกกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค
3. แบบงบหน้ำรำยงำนภำระค่ำกระแสไฟฟ้ำของสถำนีสูบนำด้วยไฟฟ้ำ

วิธีกำรคิด/
สูตรในกำรคำนวณ

ค่ำกระแสไฟฟ้ำจำกกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค (ไม่รวมค่ำใช้จ่ำยในส่วนที่
เกษตรกรต้องรับผิดชอบ 60 สตำงค์/หน่วย)

หน่วยงำน : กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
(โทร. 0-2241-9000 ต่อ 4114 Fax : 0-2241-6931 )
จัดทำโดย : กลุ่มงานส่งเสริมการกระจายอานาจและการจัดทางบประมาณเงินอุดหนุน
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แบบฟอร์มแนวทางและหลักเกณฑ์ในการตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง
หน่วยงาน : กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
ประเภทเงินอุดหนุน : อุดหนุนทั่วไป
รายการ : เงินอุดหนุนส้าหรับงบด้าเนินงานของสถานีสูบน้้าด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า)
หลักการ/แนวทางในการตั้งงบประมาณ :
เดิมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ส้ารวจข้อมูลภาระค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้รับการถ่ายโอนจากกรมชลประทานและส่วนราชการอื่นตามแผนปฏิบัติการก้าหนดขันตอนการกระจายอ้านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี ส้าหรับช้าระหนีค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้า
ด้วยไฟฟ้า โดยมีการประมาณการค่ากระแสไฟฟ้ าสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้า คือ น้างบประมาณที่ได้รับส้าหรับค่ากระแสไฟฟ้า
ของสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้า 3 ปีงบประมาณย้อนหลังน้ามาหาค่าเฉลี่ย และอัตราค่ากระแสไฟฟ้าที่มีการเพิ่มขึนในแต่ละปี และ
การสูบน้าเพิ่มของเกษตรกร เพื่อน้ามาการตังค้าของบประมาณ

ความสอดคล้องในมิติเชิงยุทธศาสตร์ :
 นโยบายระดับชาติ
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ด้านที่ 4 ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ระเบียบกฎหมาย/ข้อสั่งการ/นโยบายส้าคัญที่เกี่ยวข้อง :
- ระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- แผนปฏิบัติการก้าหนดขันตอนการกระจายอ้านาจให้แก่ อปท. (ฉ.2) ด้านการถ่ายโอนภารกิจ

เอกสาร/ข้อมูลที่ต้องจัดเตรียมประกอบการเสนอค้าขอตั้งงบประมาณ :
1. ข้อมูลค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสบู นา้ ด้วยไฟฟ้า ย้อนหลัง ๓ ปีงบประมาณ
2. ใบเสร็จค่ากระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
3. แบบงบหน้ารายงานภาระค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสบู นา้ ด้วยไฟฟ้า

วิธีการคิด/สูตรในการคิดค้านวณ :
ค่ากระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ไม่รวมค่าใช้จา่ ยในส่วนที่เกษตรกรต้องรับผิดชอบ 60 สตางค์/หน่วย)

ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการงบประมาณ : (ถ้ามี)
- ไม่มี -

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ (ส้านักงาน) : กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน โทร. 0-2241-9000 ต่อ 4114
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นอุดหนุนสำหรับดำเนินกำร
รำยกำร เงิตำมอ
ำนำจหน้ำที่และภำรกิจถ่ำยโอน
เงินอุดหนุนทั่วไป

หลักกำร/แนวทำง
ในกำรตั้งงบประมำณ
- พ.ร.บ.กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่ อปท.
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 30 (4)
การเพิ่ ม สั ด ส่ ว นรายได้ ข อง อปท. ต่ อ รายได้ สุ ท ธิ ข องรั ฐ บาล
ให้ เ พิ่ ม ขึ้ น ตามระยะเวลาที่ เ หมาะสมแก่ ก ารพั ฒ นาให้ อปท.
สามารถดาเนินกิจการบริการสาธารณะได้ด้วยตนเองในภารกิจตาม
อ านาจหน้ า ที่ ข อง อปท. และภารกิ จ ที่ ไ ด้ รั บ การถ่ า ยโอน
- คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้ แ ก่ อปท. เป็นผู้ก าหนด
หลักเกณฑ์และและกรอบวงเงิน

ควำมสอดคล้อง
ในมิติเชิงยุทธศำสตร์
- ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
(Inclusive Growth)
- แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 :
ยุทธศาสตร์ที่ 5.3 การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม

ระเบียบกฎหมำย
ที่เกี่ยวข้อง
พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอำนำจ
ให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2549

เอกสำร/ข้อมูลประกอบ
กำรเสนอคำขอตั้งงบประมำณ

1. หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสาหรับดาเนินการ
ตามอานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนของปีที่ผ่านมาราย อปท.
2. จานวนประชากร ขนาดพื้นที่ของ อปท. รายได้ของ อปท.
รายจ่ายการจัดบริการสาธารณะขั้นพื้นฐาน

วิธีกำรคิด/
สูตรในกำรคำนวณ
เป็นไปตำมหลักเกณฑ์คณะกรรมกำรกำรกระจำยอำนำจ
ให้แก่ อปท.

หน่วยงำน : สานักบริหารการคลังท้องถิ่น
(โทร. 02-241-9043)
จัดทำโดย : กลุ่มงานส่งเสริมการกระจายอานาจและการจัดทางบประมาณเงินอุดหนุน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
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แบบฟอร์มแนวทางและหลักเกณฑ์ในการตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง
หน่วยงาน : กลุ่มงานการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ สานักบริหารการคลังท้องถิ่น
ประเภทเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนทั่วไป
รายการ : เงินอุดหนุนทั่วไปสาหรับดาเนินการตามอานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
หลักการ/แนวทางในการตั้งงบประมาณ :
พระราชบั ญญั ติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้ แก่องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น พ.ศ. 2542
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 30 (4) บัญญัติให้กาหนดจัดสรรภาษีและอากร เงินอุดหนุน และ
รายได้อื่น ให้แ ก่อ งค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการตามอานาจและหน้าที่
ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่น แต่ล ะประเภทอย่ างเหมาะสม โดยการเพิ่ ม สั ดส่ ว นรายได้ ข ององค์ กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต่อรายได้สุทธิของรัฐบาลให้เพิ่มขึ้นตามระยะเวลาที่เหมาะสมแก่การพัฒนาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถดาเนิ นกิจการบริการสาธารณะได้ด้วยตนเองในภารกิจตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน
คณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้กาหนดหลักเกณฑ์และและกรอบ
วงเงินให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ความสอดคล้องในมิติเชิงยุทธศาสตร์ :
 นโยบายระดับชาติ
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
(Inclusive Growth)
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 5.3 การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
ระเบียบกฎหมาย/ข้อสั่งการ/นโยบายสาคัญที่เกี่ยวข้อง :
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
เอกสาร/ข้อมูลที่ต้องจัดเตรียมประกอบการเสนอคาขอตั้งงบประมาณ :
1. หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสาหรับดาเนินการตามอานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน ของปี
ที่ผ่านมาราย อปท.
2. จานวนประชากร ขนาดพื้นที่ของ อปท. รายได้ของ อปท. รายจ่ายการจัดบริการสาธารณะขั้นพื้นฐาน
วิธีการคิด/สูตรในการคิดคานวณ :
เป็นไปตามหลักเกณฑ์คณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการงบประมาณ : (ถ้ามี)
- ไม่มี เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ (สานักงาน) : 0-2241-9043
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นอุดหนุนทั่วไปสำหรับชดเชยรำยได้ที่ลดลงจำกเหตุกำรณ์
รำยกำร เงิควำมไม่
สงบในพื้นที่ 5 จังหวัด ชำยแดนภำคใต้
เงินอุดหนุนทั่วไป
ควำมสอดคล้อง
ในมิติเชิงยุทธศำสตร์

หลักกำร/แนวทำง
ในกำรตั้งงบประมำณ

- มติคณะรัฐมนตรี : เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.)
ครั้งที่ 1/2551

จัดสรรตามจานวนประชากรในอัตราคนละ 400 บาท

- นโยบำยที่เกี่ยวข้อง :
การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้
นายุทธศาสตร์เข้าใจ เข้าถึงและพัฒนา มาใช้ตามแนวทาง
กัลยาณมิตรแบบสันติวิธี สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการ
ยุติธรรม ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้อง
กับความต้องการในพื้นที่

เอกสำร/ข้อมูลประกอบ
กำรเสนอคำขอตั้งงบประมำณ

จากฐานข้อมูลอ้างอิงจานวนประชากรจากฐานข้อมูล
กรมการปกครอง ณ วันที่ 30 กันยายนของปีที่เสนอ
ของบประมาณ

วิธีกำรคิด/
สูตรในกำรคำนวณ

ตามจานวนประชากรในอัตราคนละ 400 บาท

หน่วยงำน : สานักบริหารการคลังท้องถิ่น
(โทร. 0-2241-9000 ต่อ 1426,1432)
จัดทำโดย : กลุ่มงานส่งเสริมการกระจายอานาจและการจัดทางบประมาณเงินอุดหนุน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
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แบบฟอร์มแนวทางและหลักเกณฑ์ในการตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง
หน่วยงาน : สานักบริหารการคลังท้องถิ่น
ประเภทเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนทั่วไป
รายการ : เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับชดเชยรำยได้ที่ลดลงจำกเหตุกำรณ์ควำมไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัด ชำยแดนภำคใต้
หลักการ/แนวทางในการตั้งงบประมาณ :
จัดสรรตำมจำนวนประชำกรในอัตรำคนละ 400 บำท
ความสอดคล้องในมิติเชิงยุทธศาสตร์ :
 นโยบายระดับชาติ
- มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง สรุปผลกำรประชุมคณะกรรมกำรพัฒนำเขตพัฒนำเศรษฐกิจเฉพำะกิจจังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ (จชต.) ครั้งที่ 1/2551
- นโยบำยที่เกี่ยวข้อง กำรรักษำควำมมั่นคงของรัฐและกำรต่ำงประเทศ เร่งแก้ไขปัญหำกำรใช้ควำมรุนแรง
ในจั งหวัด ชำยแดนภำคใต้ น ำยุ ท ธศำสตร์ เข้ ำใจ เข้ ำถึ งและพั ฒ นำ มำใช้ ต ำมแนวทำงกั ล ยำณมิ ต รแบบสั น ติ วิ ธี
สร้ำงควำมเชื่อมั่นในกระบวนกำรยุติธรรม ควบคู่กับกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรในพื้นที่
ระเบียบกฎหมาย/ข้อสั่งการ/นโยบายสาคัญที่เกี่ยวข้อง :
- ไม่มี เอกสาร/ข้อมูลที่ต้องจัดเตรียมประกอบการเสนอคาขอตั้งงบประมาณ :
จำกฐำนข้อมูลอ้ำงอิงจำนวนประชำกรจำกฐำนข้อมูลจำนวนประชำกรของกรมกำรปกครอง ณ วันที่
30 กันยำยนของปีที่ของบประมำณ
วิธีการคิด/สูตรในการคิดคานวณ :
จัดสรรตำมจำนวนประชำกรในอัตรำคนละ 400 บำท
ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการงบประมาณ : (ถ้ามี)
- ไม่มี เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ (สานักงาน) : 0-2241-9000 ต่อ 1426 , 1432

109

รำยกำร

เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนกำรบริหำรสนำมกีฬำถ่ำยโอน
เงินอุดหนุนทั่วไป

หลักกำร/แนวทำง
ในกำรตั้งงบประมำณ
อปท. ได้ รั บโอนภารกิ จการบริ หารสนามกี ฬ า
ถ่ายโอน (ระดับจังหวัด) จานวน 62 สนามกีฬา
ดังนั้น จึงต้องสนับสนุนงบประมาณให้แก่ อปท.
ตามภารกิ จ ถ่ า ยโอนดั ง กล่ า วอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
เพื่อ ให้ อปท. มี ศัก ยภาพในการบริ หารสนาม
กีฬาอย่างมีคุณภาพ

ควำมสอดคล้อง
ในมิติเชิงยุทธศำสตร์

ระเบียบกฎหมำย
ที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี : ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
นโยบำยที่เกี่ยวข้อง : การศึกษาและเรียนรู้
การทานุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

ประกาศคณะกรรมการการกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทัว่ ไป
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เอกสำร/ข้อมูล
ประกอบกำรเสนอคำขอตั้ง
งบประมำณ
- ข้อมูลการเบิกจ่าย หรือใบเสร็จรับเงิน
ค่าสาธารณูปโภคในแต่ละเดือนในปีงบประมาณ
ที่ผ่านมา
- รายชื่อพนักงานจ้างของ อปท. ได้รับการจัดสรร
ค่าพัฒนาบุคลากร แห่งละ 2 คน
คนละ 6,000 บาท
- ข้อมูลการเบิกจ่ายค่าปรับปรุงซ่อมแซม
บารุงรักษาสนาม ย้อนหลัง 3 ปี

วิธีกำรคิด/
สูตรในกำรคำนวณ
การจัดสรรงบประมาณมี 3 ขนาด สนามขนาดใหญ่
สนามขนาดกลาง และสนามขนาดเล็ก
ตามจานวนสนามที่ได้รับการถ่ายโอน มีรายการดังนี้
1. ค่าสาธารณูปโภค สนามขนาดเล็ก
แห่งละ 144,000 บาท
2. ค่าพัฒนาบุคลากรประจาสนามกีฬา
แห่งละ 12,000 บาท (จานวน 2 คน)
3. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมบารุงรักษาสนาม
สนามขนาดเล็ก แห่งละ 900,000 บาท

หน่วยงำน กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
(โทร. 0-2241-9021-23 ต่อ 402)
จัดทำโดย : กลุ่มงานส่งเสริมการกระจายอานาจและการจัดทางบประมาณเงินอุดหนุน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
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แบบฟอร์มแนวทางและหลักเกณฑ์ในการตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
ประเภทเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนทั่วไป
รายการ : เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการบริหารสนามกีฬาถ่ายโอน
หลักการ/แนวทางในการตั้งงบประมาณ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับโอนภารกิจการบริหารสนามกีฬาถ่ายโอน (ระดับจังหวัด) จานวน 62 สนาม
ดังนั้น จึงต้องสนับสนุนงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามภารกิจถ่ายโอนดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพในการบริหารสนามกีฬาให้แก่เด็กเยาวชน และประชาชนอย่างมีคุณภาพ
ความสอดคล้องในมิติเชิงยุทธศาสตร์ :
 นโยบายระดับชาติ
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- นโยบายที่เกี่ยวข้อง การศึกษาและเรียนรู้ การทานุบารุงศาสนา ศิลปและวัฒนธรรม
ระเบียบกฎหมาย/ข้อสั่งการ/นโยบายสาคัญที่เกี่ยวข้อง :
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงิน
อุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เอกสาร/ข้อมูลที่ต้องจัดเตรียมประกอบการเสนอคาขอตั้งงบประมาณ :
- ข้อมูลการเบิกจ่าย หรือใบเสร็จรับเงิน ค่าสาธารณูปโภคในแต่ละเดือนในปีงบประมาณที่ผ่านมา
- รายชื่อพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับการจัดสรรค่าพัฒนาบุคลากร แห่งละ 2 คน
คนละ 6,000 บาท
- ข้อมูลการเบิกจ่ายค่าปรับปรุงซ่อมแซมบารุงรักษาสนาม ย้อนหลัง 3 ปี
วิธีการคิด/สูตรในการคิดคานวณ :
การจัดสรรงบประมาณมี 3 ขนาด สนามขนาดใหญ่ สนามขนาดกลาง และสนามขนาดเล็ก ตามจานวนสนาม
ที่ได้รับการถ่ายโอน มีรายการดังนี้
(1) ค่าสาธารณูปโภค สนามขนาดเล็ก แห่งละ 144,000 บาท
(2) ค่าพัฒนาบุคลากรประจาสนามกีฬา แห่งละ 12,000 บาท (จานวน 2 คน)
(3) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมบารุงรักษาสนาม สนามขนาดเล็ก แห่งละ 900,000 บาท
ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการงบประมาณ :
-ไม่ม-ี
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ (สานักงาน) : 02-241-9021-23 ต่อ 402
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แนวทางและหลักเกณฑ์ในการตั้งงบประมาณ ด้านสาธารณสุข
1. รายการ เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุข
ของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. รายการ เงินอุดหนุนสาหรับการดาเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข
3. รายการ เงินอุดหนุนสาหรับสารวจข้อมูลจานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จ
เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี
4. รายการ เงินอุดหนุนสาหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี
5. รายการ ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดาเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจาหมู่บ้าน (อสม.)
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เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำร
รำยกำร สำธำรณสุขของสถำนีอนำมัยที่ถ่ำยโอนให้แก่ อปท.
เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ
หลักกำร/แนวทำงในกำรตั้งงบประมำณ
พระรำชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอำนำจให้แ ก่
อปท. พ.ศ. 2542 และแผนกำรกระจำยอำจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2543
กาหนดให้ภ ารกิจ ด้า นสาธารณสุขเป็นภารกิจที่จะต้อ งถ่ ายโอนให้แ ก่
อปท. ซึ่ งในขณะนีสถานีอ นามั ย /โรงพยาบาลส่งเสริมสุข ภาพตาบล
(รพ.สต.) ที่ถ่ายโอนมายัง อปท. ยังขาดงบประมาณในการดาเนินงาน
ในด้า นของบุคลากร และวัสดุก ารแพทย์ ต่างๆ ทาให้ สถานีอ นามัย /
โรงพยาบาลส่ งเสริม สุ ข ภาพต าบลให้ บ ริก ารกั บ ประชาชนได้ ไ ม่เ ต็ ม
ศักยภาพ

ระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
- รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ.2560
มาตรา 55 รัฐต้องดาเนินการให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มี
ประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงเสริมสร้างให้ประชาชนมีความรู้พืนฐานเกีย่ วกับ
การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค
มาตรา 250 อปท. มีหน้าที่และอานาจดูแลและจัดทาบริการสาธารณะ
มาตรา 257 การปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
- พระรำชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอำนำจ
ให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542
มาตรา 16 และมาตรา 17 กาหนดให้ อปท. มีอานาจหน้าที่ในการ
จัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของท้องถิ่นของตนเอง
ซึ่งรวมถึงด้านการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว การรักษาพยาบาล
และการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อด้วย
- ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินบำรุงโรงพยำบำลและ
หน่วยบริกำรสำธำรณสุขของ อปท. ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561

ควำมสอดคล้องในมิติเชิงยุทธศำสตร์
- ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 : แนวทางการพัฒนา
การลดความเหลื่อมลาทางสังคม
- นโยบำยรัฐบำล : การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพ
ของประชาชน
- แผนยุทธศำสตร์ของ มท. : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายอย่างยั่งยืน
- แผนยุทธศำสตร์ 4 ปี ของ สถ. พ.ศ. 2561 – 2564 และแผนปฏิบัติ
รำชกำรประจำปี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมและพัฒนาบริการสาธารณะ
ของท้องถิ่นที่มีคุณภาพเพื่อคุณภาพชีวติ ของประชาชน และกลยุทธ์ที่ 3
พัฒนาการบริการสาธารณะของท้องถิน่ ผ่านการร่วมหรือการดาเนินการของ
เอกชนหรือหน่วยงานรัฐที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริการประชาชน

วิธีกำรคิด/สูตรในกำรคำนวณ
1. ค่าใช้จ่า ยสาหรับ ค่ำครุภัณ ฑ์ และสิ่ งก่อสร้ำ งรวมถึง ปรับปรุง อาคาร สถานที่ ที่จาเป็ น
ต่อการให้บริการด้านสาธารณสุขที่ถ่ายโอนมาสังกัด อปท.
2. ค่ำดำเนินงำน (เงินบำรุง)
- ขนำดใหญ่ รับผิดชอบประชากรประมาณ 8001 คนขึนไป (ที่เหมาะสมควรไม่เกิน 30,000
คน ขึ น ไ ป) มี แพ ท ย์ เ วช ปฏิ บั ติ ห รื อ แพท ย์ เ วช ปฏิ บั ติ คร อ บค รั ว * ทั น ตแ พท ย์
เภสัชกร เทคนิคการแพทย์ กายภาพบาบัด หรือ นักกิจกรรมบาบัด แห่งละ 2,000,000 บาท
- ขนำดกลำง รั บผิ ด ชอบประชากรประมาณ 3,001 - 8,000 คน มี พ ยาบาลเวชปฏิ บั ติ
กรอบวงเงิน แห่งละ 1,500,000 บาท
- ขนำดเล็ ก ประชากรน้ อ ย รั บ ผิ ด ชอบประชากร 3,000 คน มี พ ยาบาลเวชปฏิ บั ติ
หรือพยาบาลวิชาชีพ กรอบวงเงิน แห่งละ 1,000,000 บาท

เอกสำร/ข้อมูลประกอบกำรเสนอคำขอตั้งงบประมำณ
1. ข้อมูลจานวนสถานีอนามัย/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลที่ถ่ายโอน
ให้แก่ อปท.
2. ข้อมูลการสารวจความต้องการครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้างที่จาเป็นต่อการ
ให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัย/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
ที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท.
3. ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินบารุง

หน่วยงำน : กองสาธารณสุขท้องถิ่น
(โทร. 0-2241-9000 ต่อ 5407, 0-2241-7225)
จัดทำโดย : กลุ่มงานส่งเสริมการกระจายอานาจและการจัดทางบประมาณเงินอุดหนุน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
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แบบฟอร์มแนวทางและหลักเกณฑ์ในการตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง
หน่วยงาน : กองสาธารณสุขท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประเภทเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนทั่วไป และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
รายการ : 1. โครงการเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอน
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง)
2. โครงการเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอน
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (งบดาเนินงานเงินบารุง)
หลักการ/แนวทางในการตั้งงบประมาณ :
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแผนการ
กระจายอาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 กาหนดให้ภารกิจด้านสาธารณสุขเป็นภารกิจที่จะต้องถ่ายโอน
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ได้ดาเนินการถ่ายโอนภารกิจด้านสถานีอนามัย/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
(รพ.สต.) จานวน 28 แห่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นที่เรียบร้อย ในปี 2555 มีการถ่ายโอนสถานีอนามัย/
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) อีกจานวน 11 แห่ง และสถานบริการสาธารณสุขชุมชน จานวน 1 แห่ง ในปี 2557
มีการถ่ายโอนสถานีอนามัย/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) เพิ่มเติม อีก 4 แห่ง ปี 2559 ปี 2560 มีการถ่ายโอน
สถานีอนามัย/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) อีก 1 แห่ง และในปี 2562 มีการถ่ายโอนสถานีอนามัย/
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) อีก 6 แห่ง รวมทั้งหมด 57 แห่ง ในขณะเดียวกันกระทรวงสาธารณสุขได้มีการ
พัฒนาและยกระดับสถานีอนามัยในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ยังไม่ได้ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขึ้นเป็น
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเกือบครบทุกแห่งและมีการพัฒนาทีมหมอครอบครัวสาหรับหน่วยบริการปฐมภูมิ
เพื่อให้สถานีอนามัย/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) และศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชน ที่ถ่ายโอนมายัง
องค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น ได้ รับ การพั ฒ นาศักยภาพและคุณภาพการให้ บ ริการแก่ป ระชาชนในพื้ นที่ ทั ด เที ย มกับ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งในขณะนี้สถานีอนามัย/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
(รพ.สต.) ที่ถ่ายโอนมายังองค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังขาดงบประมาณในการดาเนินงานในด้านของบุคลากร และวัสดุ
การแพทย์ต่างๆ อีกทั้งในปีที่ผ่านมาการได้รับการสนับสนุนทางด้านเวชภัณฑ์ และค่ายาจากโรงพยาบาลแม่ข่ายไม่ได้รับ
การสนับสนุนเหมือนเดิมทาให้สถานีอนามัย/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลให้บริการกั บประชาชนได้ไม่เต็มศักยภาพ
จึงต้อวขอตั้งงบประมาณเพื่อสนับสนุนภารกิจดังกล่าวเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการต่อไป

ความสอดคล้องในมิติเชิงยุทธศาสตร์ :
 นโยบายระดับชาติ
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
เป้าหมายการสร้างเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี มุ่งเน้นการเสริมสร้างการจัดการสุขภาวะในทุกรูปแบบที่นาไปสู่
การมีศักยภาพในจัดการสุขภาวะที่ดีด้วยตนเอง พร้อมทั้งสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมให้คนไทย
มีสุขภาวะที่ดี และมี “ทักษะด้านสุขภาวะ” ที่เหมาะสม
ประเด็ น ที่ 1 : การสร้า งความรอบรู้ด้ า นสุ ขภาพ (Health Literacy) โดยพั ฒ นาองค์ความรู้และการสื่ อสาร
ด้านสุขภาพที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ให้แก่ประชาชน พร้อมทั้งเฝ้าระวังและจัดการกับความรู้ทางสุขภาพที่ไม่ถูกต้อง จนเกิดเป็น
“ทักษะทางปัญญาและสังคม” ที่เป็นการเพิ่มศักยภาพในการจัดการสุขภาวะตนเองให้มีความเหมาะสม และการมีกิจกรรม
ทางกายที่เพียงพอในการดารงชีวิต
ประเด็ น ที่ 2 : การป้ อ งกั น และควบคุ ม ปั จ จั ย เสี่ ย งที่ คุ ก คามสุ ข ภาพ โดยผลั ก ดั น การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ
ในทุ กนโยบาย (Health in All Policies) ที่ ให้ หน่ ว ยงานทุ กภาคส่ ว นร่ว มในการรับ ผิ ด ชอบต่ อสุ ขภาพของประชาชน
เพื่อลดภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสุขภาวะคนไทย

114

ประเด็ น ที่ 3 : การสร้า งสภาพแวดล้ อมที่ เ อื้ อ ต่ อ การมี สุ ข ภาวะที่ ดี โดยส่ ง เสริม ให้ มี การจั ด สภาพแวดล้ อ ม
ทางกายภาพที่เป็นมิตรต่อสุขภาพและเอื้อต่อการมีกิจกรรมสาหรับยกระดับสุขภาวะของสังคม
ประเด็นที่ 4 : การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะดีในทุกพื้นที่ โดยให้ชุมชนเป็นแหล่งบ่มเพาะ
จิตสานึกการมีสุขภาพดีของประชาชน ผ่านการจัดการความรู้ (Knowledge management) ด้านสุขภาพที่เป็นประโยชน์
และสนั บ สนุ นให้ มี การแลกเปลี่ย นเรีย นรู้การสร้า งสุ ขภาวะที่ พึง ประสงค์ระหว่ า งกัน โดยรัฐ จะท าหน้ าที่เป็ นผู้กากับ
(Facilitator) ที่สาคัญในการอานวยความสะดวกให้ชุมชนสามารถสร้างการมีสุขภาวะที่ดีของตนเองได้ เช่น ให้ความรู้
สนับสนุนทรัพยากรที่จาเป็นในการจัดการสุขภาวะแก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้ชุมชนเป็นพื้นที่สาคัญในการจัดการสุข
ภาวะของแต่ละพื้นที่
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
แนวทางการพัฒนา : การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก
สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล :
5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน การเสริมความเข้มแข็งของระบบ
เฝ้าระวังโรคระบาด โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้า โดยมีเครือข่ายหน่วยเฝ้าระวัง หน่วยตรวจวินิจฉัยโรค และ
หน่วยที่สามารถตัดสินใจเชิงนโยบายในการสกัดกั้นการแพร่กระจายได้อย่างทันท่วงที
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ มท. : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของเครือข่ายอย่างยั่ งยืน ภายใต้วิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยและปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพียงส่ง เสริม งาน
ด้านสาธารณสุขและสุขภาพชุมชนท้องถิ่น
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี ของ สถ. พ.ศ. 2561 – 2564 และแผนปฏิบัติราชการประจาปี :
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมและพัฒนาบริการสาธารณะของท้องถิ่นที่มีคุณภาพเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาการบริการสาธารณะของท้องถิ่นผ่านการร่วมหรือการดาเนินการของเอกชนหรือหน่วยงานรัฐ
ที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริการประชาชน

ระเบียบกฎหมาย/ข้อสั่งการ/นโยบายสาคัญที่เกี่ยวข้อง :
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
มาตรา 55 รัฐต้องดาเนินการให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงเสริมสร้างให้
ประชาชนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค
มาตรา 250 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอานาจดูแลและจัดทาบริการสาธารณะ
มาตรา 257 การปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
- พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
มาตรา 16 และมาตรา 17 กาหนดให้ อปท. มีอานาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น
ของตนเอง ซึ่งรวมถึงด้านการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว การรักษาพยาบาล และการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อด้วย
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบารุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561

เอกสาร/ข้อมูลที่ต้องจัดเตรียมประกอบการเสนอคาขอตั้งงบประมาณ :
1. ข้อมูลจานวนสถานีอนามัย/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลทีถ่ ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ข้อมูลการสารวจความต้องการครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้างที่จาเป็นต่อการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานี
อนามัย/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินบารุง
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วิธีการคิด/สูตรในการคิดคานวณ :
1. อุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสาหรับค่าครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้างรวมถึงปรับปรุง อาคาร สถานที่ ที่จาเป็นต่อการ
ให้บริการด้านสาธารณสุขแก่สถานีอนามัย/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ที่ถ่ายโอนมาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. จัดสรรให้แก่สถานีอนามัย/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล สาหรับดาเนินงาน (เงินบารุง) ประกอบด้วย
ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย และค่าสาธารณูปโภค เพื่อการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุข สาหรับสถานี
อนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยถัวจ่ายได้ทุกรายการ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินบารุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 แห่ง
โดยแบ่งขนาดสถานีอนามัย/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ออกเป็น 3 กลุ่ม และแต่ละกลุ่มกรอบวงเงินงบประมาณ
ต่างกัน เนื่องจากจานวนประชาชนที่มารับบริการต่างกันทาให้การใช้งบประมาณมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาศัยเกณฑ์
การแบ่งตามความรับผิดชอบประชากรในพื้นที่ ดังนี้
- ขนาดใหญ่ รับผิดชอบประชากรประมาณ 8001 คนขึ้นไป (ที่เหมาะสม ควรไม่เกิน 30,000 คนขึ้นไปมีแพทย์เวชปฏิบัติ
หรือแพทย์เวชปฏิบัติครอบครัว *ทันตแพทย์ เภสัชกร เทคนิคการแพทย์ กายภาพบาบัด หรือนักกิจกรรมบาบัด
กรอบวงเงิน แห่งละ 2,000,000 บาท
- ขนาดกลาง รับ ผิ ด ชอบประชากรประมาณ 3,001 – 8,000 คน มี พ ยาบาลเวชปฏิบั ติ กรอบวงเงิ น แห่ ง ละ
1,500,000 บาท
- ขนาดเล็ก ประชากรน้อย รับผิดชอบประชากร 3,000 คน มีพยาบาลเวชปฏิบัติ หรือพยาบาลวิชาชีพ กรอบวงเงิน
แห่งละ 1,000,000 บาท

ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการงบประมาณ : (ถ้ามี)
- ไม่มี เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ (สานักงาน) : กองสาธารณสุขท้องถิ่น โทรศัพท์ 0 2241 7225, 0 241 9000 ต่อ 5407
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อุดหนุนสำหรับกำรดำเนินงำนตำมพระรำชดำริ
รำยกำร เงิด้ำนนสำธำรณสุ
ข
เงินอุดหนุนทั่วไป
หลักกำร/แนวทำง
ในกำรตั้งงบประมำณ

ควำมสอดคล้อง
ในมิติเชิงยุทธศำสตร์

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร
รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงให้
ความสาคัญกับงานสาธารณสุขเป็นอย่างยิ่ง ดังจะเห็นได้ว่าโครงการ
ที่พระราชทานให้กับประชาชนในระยะแรกๆ เป็นการพระราชทาน
พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ในการก่อสร้างสถานบริการสาธารณสุข
และระยะต่อมาเป็นโครงการพัฒนาสุขภาพอนามัยให้แก่ประชาชน
โดยมีโครงการตามพระราชดาริและตามพระปณิธานของพระบรม
วงศานุวงศ์ ที่ อปท. จะต้องขับเคลื่อนการดาเนินงานให้เป็นรูปธรรม
และประสบผลสัมฤทธิ์

ระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง

เพื่อสนองงานตามพระราชดาริและพระปณิธานของ
พระบรมวงศานุ ว งศ์ และเพิ่ ม ศั ก ยภาพให้ อปท.
ในการดาเนินงานตามพระราชดาริและพระปณิธาน
ของพระบรมวงศานุวงศ์

- ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 :
แนวทางการพัฒนา การลดความเหลื่อมลาทางสังคม
- นโยบำยรัฐบำล : การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข
และสุขภาพของประชาชน
- แผนยุทธศำสตร์ของ มท. : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายอย่าง
ยั่งยืน
- แผนยุทธศำสตร์ 4 ปี ของ สถ. พ.ศ. 2561 – 2564 และ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมและ
พัฒนาบริการสาธารณะของท้องถิน่ ที่มคี ุณภาพเพือ่ คุณภาพชีวติ ของ
ประชาชน และกลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาการบริการสาธารณะของท้องถิ่น
ผ่านการร่วมหรือการดาเนินการของเอกชนหรือหน่วยงานรัฐที่เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อการบริการประชาชน

เอกสำร/ข้อมูลประกอบกำร
เสนอคำขอตั้งงบประมำณ

1. ข้อมูลจานวนหมู่บ้าน/ชุมชน ของ อปท.
2. ข้ อ มู ล โครงการตามพระราชด าริ ข อง
พระบรมวงศานุวงศ์ด้านสาธารณสุข
3. ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ

วิธีกำรคิด/สูตรในกำรคำนวณ
จำนวนชุมชน/หมู่บ้ำนในพื้นที่ อปท. x 20,000 บำท เพื่อนาไปจัดทาโครงการตาม
พระราชดาริและพระปณิธานของพระบรมวงศานุวงศ์

หน่วยงำน : กองสาธารณสุขท้องถิ่น
(โทร. 0-2241-9000 ต่อ 5407, 0-2241-7225)
จัดทำโดย : กลุ่มงานส่งเสริมการกระจายอานาจและการจัดทางบประมาณเงินอุดหนุน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
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แบบฟอร์มแนวทางและหลักเกณฑ์ในการตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง
หน่วยงาน : กองสาธารณสุขท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประเภทเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนทั่วไป
รายการ : โครงการเงินอุดหนุนสาหรับการดาเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข
หลักการ/แนวทางในการตั้งงบประมาณ :
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
ทรงให้ความสาคัญกับงานสาธารณสุขเป็นอย่างยิ่ง ดังจะเห็นได้ว่าโครงการที่พระราชทานให้กับประชาชนในระยะแรกๆ
เป็นการพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ในการก่อสร้างสถานบริการสาธารณสุข และระยะต่อมาเป็นโครงการ
พัฒนาสุขภาพอนามัยให้แก่ประชาชน เมื่อประชาชนมีร่างกายที่สมบู รณ์แข็งแรงจะนาไปสู่สุขภาพจิตที่ดี และส่งผลให้การ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดีตามไปด้วย ดังพระราชดารัสตอนหนึ่งว่า "...การรักษาความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย
เป็นปัจจัยของเศรษฐกิจที่ดี และสังคมที่มั่นคงเพราะร่างกายที่แข็งแรงนั้น โดยปกติจะอานวยผลให้สุขภาพจิตใจสมบูรณ์ ด้วย
และเมื่อมีสุขภาพสมบูรณ์ดีพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจแล้ว ย่อมมีกาลังทาประโยชน์สร้างสรรค์เศรษฐกิจ และสังคมของ
บ้านเมืองได้เต็มที่ ทั้งไม่เป็นภาระแก่สังคมด้วย คือ เป็นแต่ผู้สร้างมิใช่ผู้ถ่วง ความเจริญ..." ทรงมีพระราชดาริว่า ชาวบ้าน
ควรมีความรู้ทางการสาธารณสุ ขตามสมควร เพื่อช่วยเหลือตนเองในท้องถิ่น ที่ขาดแคลนสถานพยาบาลประกอบกับ
พระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดาริ
ให้มีชุมชนหมู่บ้านไอโอดีน เพื่อป้องกันและควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน ทั้งนี้ยังมีโครงการ
ตามพระราชดาริและตามพระปณิธานของพระบรมวงศานุวงศ์ ที่กระทรวงมหาดไทยจะต้องขับเคลื่ อนการดาเนิ นงาน
ในรูปธรรมและประสบผลสัมฤทธิ์

ความสอดคล้องในมิติเชิงยุทธศาสตร์ :
 นโยบายระดับชาติ
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
เป้าหมายการสร้างเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี มุ่งเน้นการเสริมสร้างการจัดการสุขภาวะในทุกรูปแบบที่นาไปสู่
การมีศักยภาพในจัดการสุขภาวะที่ดีด้วยตนเอง พร้อมทั้งสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมให้คนไทยมีสุข
ภาวะที่ดี และมี “ทักษะด้านสุขภาวะ” ที่เหมาะสม
ประเด็ น ที่ 1 : การสร้า งความรอบรู้ด้ า นสุ ขภาพ (Health Literacy) โดยพั ฒ นาองค์ความรู้และการสื่ อสาร
ด้านสุขภาพที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ให้แก่ประชาชน พร้อมทั้งเฝ้าระวังและจัดการกับความรู้ทางสุขภาพที่ไม่ถูกต้อง จนเกิด
เป็น “ทักษะทางปัญญาและสังคม” ที่เป็นการเพิ่มศักยภาพในการจัดการสุขภาวะตนเองให้มีความเหมาะสม และการมี
กิจกรรมทางกายที่เพียงพอในการดารงชีวิต
ประเด็ น ที่ 2 : การป้ อ งกั น และควบคุม ปั จ จั ย เสี่ ย งที่ คุ ก คามสุ ข ภาพ โดยผลั ก ดั น การสร้ า งเสริ ม สุ ขภาพใน
ทุกนโยบาย (Health in All Policies) ที่ให้หน่วยงานทุกภาคส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสุขภาพของประชาชน เพื่อลด
ภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสุขภาวะคนไทย
ประเด็นที่ 3 : การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี โดยส่งเสริมให้มีการจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพที่เป็นมิตรต่อสุขภาพและเอื้อต่อการมีกิจกรรมสาหรับยกระดับสุขภาวะของสังคม
ประเด็นที่ 4 : การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะดีในทุกพื้นที่ โดยให้ชุมชนเป็นแหล่ง
บ่มเพาะจิตสานึกการมีสุขภาพดีของประชาชน ผ่านการจัดการความรู้ (Knowledge management) ด้านสุขภาพที่เป็น
ประโยชน์และสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างสุขภาวะที่พึงประสงค์ระหว่างกัน โดยรัฐจะทาหน้าที่เป็นผู้
กากับ (Facilitator) ที่สาคัญในการอานวยความสะดวกให้ชุมชนสามารถสร้างการมีสุขภาวะที่ดีของตนเองได้ เช่น ให้
ความรู้ สนับสนุนทรัพยากรที่จาเป็นในการจัดการสุขภาวะแก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้ชุมชนเป็นพื้นที่สาคัญในการจัดการ
สุขภาวะของแต่ละพื้นที่
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- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
แนวทางการพัฒนา : การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน
และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก
สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล :
5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน การเสริมความเข้มแข็งของ
ระบบเฝ้าระวังโรคระบาด โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้า โดยมีเครือข่ายหน่วยเฝ้าระวัง หน่วยตรวจวินิจฉัยโรค
และหน่วยที่สามารถตัดสินใจเชิงนโยบายในการสกัดกั้นการแพร่กระจายได้อย่างทันท่วงที
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ มท. :
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่ งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายอย่าง
ยั่งยืน ภายใต้วิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมงานด้านสาธารณสุขและสุขภาพชุมชนท้องถิ่น
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี ของ สถ. พ.ศ. 2561 – 2564 และแผนปฏิบัติราชการประจาปี :
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมและพัฒนาบริการสาธารณะของท้องถิ่นที่มีคุณภาพเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาการบริการสาธารณะของท้องถิ่นผ่านการร่วมหรือการดาเนินการของเอกชนหรือหน่วยงาน
รัฐที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริการประชาชน

ระเบียบกฎหมาย/ข้อสั่งการ/นโยบายสาคัญที่เกี่ยวข้อง :
เพื่อสนองงานตามพระราชดาริและพระปณิธานของพระบรมวงศานุวงศ์ และเพิ่มศักยภาพให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการดาเนินงานตามพระราชดาริและพระปณิธานของพระบรมวงศานุวงศ์
เอกสาร/ข้อมูลที่ต้องจัดเตรียมประกอบการเสนอคาขอตั้งงบประมาณ :
1. ข้อมูลจานวนหมู่บ้าน/ชุมชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ข้อมูลโครงการตามพระราชดาริของพระบรมวงศานุวงศ์ด้านสาธารณสุข
3. ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ
วิธีการคิด/สูตรในการคิดคานวณ :
ใช้จานวนชุมชนและจานวนหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเกณฑ์เพื่อนาไปจัดทาโครงการ
ตามพระราชดาริและพระปณิธานของพระบรมวงศานุวงศ์ โดยใช้จานวนชุมชน/หมู่ บ้านละ เป็นข้อมูลการจัดสรร
ชุมชน/หมู่บ้านละ 20,000 บาท
ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการงบประมาณ : (ถ้ามี)
- ไม่มี เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ (สานักงาน) : กองสาธารณสุขท้องถิ่น โทรศัพท์ 0 2241 7225,0 241 9000 ต่อ 5407
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รำยกำร เงินอุดหนุนสาหรับสารวจข้อมูลจานวนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
รำยกำร เงินอุดหนุนสาหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน
ศ.ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

เงินอุดหนุนทั่วไป
หลักกำร/แนวทำง
ในกำรตั้งงบประมำณ

ควำมสอดคล้อง
ในมิติเชิงยุทธศำสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงมีพระประสงค์
ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย ประกอบกับใน ปี พ.ศ. 2550
องค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์การควบคุมโรคระบาดสัตว์ระหว่าง
ประเทศ (OIE) ได้ตกลงร่วมกันกาหนดเป้าหมายให้ประเทศที่มีอบุ ัติการณ์
ของโรคจะต้องร่วมมือกันกาจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปภายใน พ.ศ. 2563
ดังนั้น จึงจาเป็นต้องเร่งรัด การป้องกันและควบคุมเพือ่ ให้โรคพิษสุนัขบ้า
หมดไปจากประเทศไทย ภายในปี พ.ศ. 2563

ระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
- คาสั่งสานัก นายกรัฐมนตรี ที่ 214/2559 ลงวันที่ 29 กั นยายน
2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดาเนินโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข บ้า ตามพระปณิธานของ
ศ.ดร. สมเด็ จ พระเจ้ า น้ อ งนางเธอ เจ้ า ฟ้ า จุ ฬ าภรณ วลั ย ลั ก ษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
- คาสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดาเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคฯ
ที่ 1/2559 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2559

- ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 :
แนวทางการพัฒนา การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
- นโยบำยรัฐบำล : การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข
และสุขภาพของประชาชน
- แผนยุทธศำสตร์ของ มท. : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายอย่าง
ยั่งยืน
- แผนยุทธศำสตร์ 4 ปี ของ สถ. พ.ศ. 2561 – 2564 และ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมและ
พัฒนาบริการสาธารณะของท้องถิน่ ที่มคี ุณภาพเพือ่ คุณภาพชีวติ ของ
ประชาชน และกลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาการบริการสาธารณะของท้องถิ่น
ผ่านการร่วมหรือการดาเนินการของเอกชนหรือหน่วยงานรัฐที่เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อการบริการประชาชน

เอกสำร/ข้อมูลประกอบกำร
เสนอคำขอตั้งงบประมำณ
1. ข้อมูลการสารวจจานวนสุนัขและแมวในปีที่ผ่านมา
2. ข้อมูลการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์
และอุปกรณ์ในการฉีด
3. ข้อมูลการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์
4. ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ

วิธีกำรคิด/สูตรในกำรคำนวณ
1. สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ จำนวน 2 ครั้ง ๆ ละ 3 บำท/1 ตัว
2. กำรฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้ำในสัตว์ จำนวนสุนัข/แมว x 30 บำท

หน่วยงำน : กองสาธารณสุขท้องถิ่น
(โทร. 0-2241-9000 ต่อ 5407, 0-2241-7225)
จัดทำโดย : กลุ่มงานส่งเสริมการกระจายอานาจและการจัดทางบประมาณเงินอุดหนุน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

120

แบบฟอร์มแนวทางและหลักเกณฑ์ในการตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง
หน่วยงาน : กองสาธารณสุขท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประเภทเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนทั่วไป
รายการ :
1. โครงการเงินอุดหนุนสาหรับสารวจข้อมูลจานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
2. โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
หลักการ/แนวทางในการตั้งงบประมาณ :
ด้วยพระปณิธานที่ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควั ฒ น วรขัตติ ยราชนารี ทรงเจริญ รอยตามเบื้ องพระยุ คลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ เบศร มหาภู มิ พล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการดูแล
ทุกข์สุขของพสกนิกรชาวไทย รวมถึงสรรพชีวิตภายใต้ร่มพระบารมีให้ได้รับความผาสุก ตราบจนทุกวันนี้ และขออัญ เชิญ
พระกระแสรับสั่งเมื่อครั้งเสด็จทอดพระเนตรการดาเนินงานของศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ ณ อาเภอสัตหีบ จังหวัด
ชลบุรี เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559 ว่า “ทรงห่วงใยปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าที่เป็นปัญหาสาคัญของชาติ” และทรงมีพระประสงค์
ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย ประกอบกับใน ปี พ.ศ. 2550 องค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์การควบคุมโรค
ระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) ได้ตกลงร่วมกันกาหนดเป้าหมายให้ประเทศที่มีอุบัติการณ์ของโรคจะต้องร่วมมือกันกาจัด
โรคพิ ษ สุ นั ข บ้ า ให้ ห มดไปภายใน พ.ศ. 2563 ซึ่ ง จากข้ อ มู ล ผู้ ถู ก สุ นั ข กั ด ที่ ม ารับ การฉี ด วั ค ซี น ป้ อ งกั น โรคพิ ษ สุ นั ข บ้ า
ในสถานบริการของกระทรวงสาธารณสุ ข พบว่า มี แนวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้น ทุ กปี หากรวมผู้ ที่ ไปรับ บริการจากสถานบริการของ
มหาวิทยาลัยและเอกชนด้วยประมาณการว่าน่าจะถึงปีละ 5 แสนคน ซึ่งรัฐต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นเงินสูงถึง 1,000 ล้านบาทต่อปี
นับว่าเป็นภาระที่รัฐบาลต้องนาเงินภาษีอากรมาใช้จ่ายเพื่อการนี้เป็นจานวนมาก หากมีผู้ถูกสุนัขกัดและผู้ที่ต้องได้รับการ
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าลดลง ค่าใช้จ่ายที่ลดลงจะได้นาไปทาประโยชน์อื่นๆ ได้มากมาย และประเทศไทยยังเป็นประเทศหนึ่ง
ที่ยังคงพบโรคพิษสุนัขบ้า ทั้งในคนและในสัตว์ ทั้งนี้ ปัจจุบันข้อมูลจากกรมปศุสัตว์มีจานวนสุนัขจรจัดประมาณ 10 ล้านตัว
ทั่วประเทศไทย ดังนั้น จึงจาเป็นต้องเร่งรัด การป้องกันและควบคุมเพื่อให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย

ความสอดคล้องในมิติเชิงยุทธศาสตร์ :
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) :
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
เป้าหมายการสร้างเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี มุ่งเน้นการเสริมสร้างการจัดการสุขภาวะในทุกรูปแบบ ที่นาไปสู่การมีศักยภาพ
ในจัดการสุขภาวะที่ดีด้วยตนเอง พร้อมทั้งสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี และมี
“ทักษะด้านสุขภาวะ” ที่เหมาะสม
ประเด็นที่ 2 : การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาพ โดยผลักดันการสร้างเสริมสุขภาพในทุกนโยบาย
(Health in All Policies) ที่ให้หน่วยงานทุกภาคส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสุขภาพของประชาชน เพื่อลดภัยคุกคามที่เป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาสุขภาวะคนไทย
ประเด็นที่ 3 : การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี โดยส่งเสริมให้มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ที่เป็นมิตรต่อสุขภาพและเอื้อต่อการมีกิจกรรมสาหรับยกระดับสุขภาวะของสังคม
ประเด็นที่ 5 : การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะดีในทุกพื้นที่ โดยให้ชุมชนเป็นแหล่งบ่มเพาะจิตสานึก
การมี สุขภาพดีของประชาชน ผ่านการจัดการความรู้ (Knowledge management) ด้านสุขภาพที่ เป็ นประโยชน์ และสนั บสนุ น
ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างสุขภาวะที่พึงประสงค์ระหว่างกัน โดยรัฐจะทาหน้าที่เป็นผู้กากับ (Facilitator) ที่สาคัญ
ในการอานวยความสะดวกให้ชุมชนสามารถสร้างการมีสุขภาวะที่ดีของตนเองได้ เช่น ให้ความรู้ สนับสนุนทรัพยากรที่จาเป็น
ในการจัดการสุขภาวะแก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้ชุมชนเป็นพื้นที่สาคัญในการจัดการสุขภาวะของแต่ละพื้นที่
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สอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 :
แนวทางการพัฒนา : การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพืน้ ฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก
สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล :
5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน การเสริมความเข้มแข็งของระบบ
เฝ้าระวังโรคระบาด โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้า โดยมีเครือข่ายหน่วยเฝ้าระวัง หน่วยตรวจวินิจฉัยโรค และหน่วย
ที่สามารถตัดสินใจเชิงนโยบายในการสกัดกั้นการแพร่กระจายได้อย่างทันท่วงที
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ มท. :
ยุท ธศาสตร์ที่ 3 การเสริม สร้างความเข้ม แข็งของชุ มชนและส่ งเสริม การมีส่ วนร่วมของเครือข่ายอย่างยั่ งยื น
ภายใต้วิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ส่งเสริมงานด้านสาธารณสุขและสุขภาพชุมชนท้องถิ่น
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี ของ สถ. พ.ศ. 2561 – 2564 และแผนปฏิบัติราชการประจาปี :
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมและพัฒนาบริการสาธารณะของท้องถิ่นที่มีคุณภาพเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาการบริการสาธารณะของท้องถิ่นผ่านการร่วมหรือการดาเนินการของเอกชนหรือหน่วยงานรัฐ
ที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริการประชาชน

ระเบียบกฎหมาย/ข้อสั่งการ/นโยบายสาคัญที่เกี่ยวข้อง :
คาสั่งสานักนายกรัฐมนตรี ที่ 214/2559 ลงวันที่ 29 กันยายน 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดาเนิน
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิ ษสุนัขบ้าตามพระปณิ ธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงรับเป็นประธาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าสิริภ าจุฑ าภรณ์ ทรงรับ เป็ นรองประธานกรรมการฯ มี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็ น รองประธาน
กรรมการฯ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นกรรมการ และมีอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นกรรมการ
คาสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดาเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคฯ ที่ 1/2559 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2559 ศาสตราจารย์
ดร. สมเด็ จ พระเจ้ า น้ อ งนางเธอเจ้ า ฟ้ า จุ ฬ าภรณวลั ย ลั กษณ์ อั ค รราชกุ ม ารี กรมพระศรีส วางควั ฒ น วรขั ต ติ ย ราชนารี
ทรงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ 8 คณะโดยกระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ที่ 4 :
คณะอนุกรรมการด้านการขับเคลื่อนการดาเนินงานโรคพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่น โดยมี ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน
คณะอนุ กรรมการ อธิบดี กรมส่งเสริมการปกครองท้ องถิ่น เป็ นอนุกรรมการ และรองอธิบดีกรมส่งเสริมปกครองท้ องถิ่น
เป็นเลขานุการคณะอนุกรรมการ

เอกสาร/ข้อมูลที่ต้องจัดเตรียมประกอบการเสนอคาขอตั้งงบประมาณ :
1. ข้อมูลการสารวจจานวนสุนัขและแมวในปีที่ผ่านมา
2. ข้อมูลการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์และอุปกรณ์ในการฉีด
3. ข้อมูลการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์
4. ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ

วิธีการคิด/สูตรในการคิดคานวณ :
จานวนสุนัขและแมวจากการสารวจของปีที่ผ่านมา บวกเพิ่มร้อยละ 20
เนื่องจากเป็นข้อมูลการคานวณทางเทคนิคจากกรมปศุสัตว์ ซึ่งฐานการคานวณจากจานวนสุนัขที่มีอยู่ สาหรับสุนัข
ที่เกิดใหม่ การสูญเสียวัคซีนระหว่างการฉีด สุนัขที่ฉีดปีแรก (ต้องฉีด 2 เข็ม เป็นการฉีดกระตุ้น) ซึ่งสุนัขตัวเมียตั้งท้องได้ปีละ
2 ครั้ง ครั้งหนึ่งออกลูกไม่ต่ากว่า 3 ตัว

ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการงบประมาณ : (ถ้ามี)
- ไม่มี เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ (สานักงาน) : กองสาธารณสุขท้องถิ่น โทรศัพท์ที่ทางาน 0 2241 7225
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รำยกำร

ค่ำใช้จ่ำยสนับสนุนดำเนินกำรของอำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจำหมู่บ้ำน (อสม.)
เงินอุดหนุนทั่วไป
ควำมสอดคล้อง
ในมิติเชิงยุทธศำสตร์

หลักกำร/แนวทำง
ในกำรตั้งงบประมำณ
- คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2552 เห็นชอบตาม
ยุทธศาสตร์และแผนงานเสริมสร้างรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ความมั่นคงด้านสังคม โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่ บ้ า น (อสม.) เชิ ง รุ ก โดยให้ อ าสาสมั ค รสาธารณสุ ข
ประจ าหมู่บ้ า น (อสม.) ได้ รับ เงิน ค่า ป่ว ยการในการปฏิบั ติง าน
ส่งเสริมสุขภาพในท้องถิ่นและชุมชน โดยกาหนดอัตราค่าป่วยการ
ให้เบิกจ่ายเป็นรายเดือนในอัตรา 600 บาทต่อคน โดยเริ่มจ่าย
ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 เป็นต้นมา
- คณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 มีมติเห็นชอบ
ให้ เ พิ่ม ค่ าป่ ว ยการเป็ น เดื อ นละ 1,000 บาทต่ อคน ซึ่ ง ปัจ จุ บั น
อาสาสมัค รสาธารณสุข ประจาหมู่ บ้า น (อสม.) มีจานวนทั้ งสิ้ น
1,039,729 คน ปฏิบัติตามบทบาท หน้าทีและความรับผิดชอบ
ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ

- ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 :
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
เป้าหมายที่ 3 คนไทยมีพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพที่ลดลงและมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นระดับปัจเจก
- นโยบำยรัฐบำล : การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และ
สุขภาพของประชาชน
- แผนยุทธศำสตร์ของ มท. : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายอย่าง
ยั่งยืน
- แผนยุทธศำสตร์ 4 ปี ของ สถ. พ.ศ. 2561 – 2564 และแผนปฏิบัติ
รำชกำรประจำปี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมและพัฒนาบริการ
สาธารณะของท้องถิ่นที่มีคุณภาพเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน และ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาการบริการสาธารณะของท้องถิ่นผ่านการร่วมหรือการ
ดาเนินการของเอกชนหรือหน่วยงานรัฐที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริการ
ประชาชน

เอกสำร/ข้อมูลประกอบกำรเสนอ
คำขอตั้งงบประมำณ
1. ประสานหน่วยงานสาธารณสุขระดับจังหวัด (สานักงานสาธารณสุข
จังหวัด) ขอฐานข้อมูลจานวนอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
(อสม.) เพื่อประกอบการตั้งคาของบประมาณ
2. แบบรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อขอรับค่าป่วยการขออาสาสมัคร
สาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.)

วิธีกำรคิด/
สูตรในกำรคำนวณ

จั ด สรรให้ อปท. น าไปจ่ า ยเป็ น สวั ส ดิ ก ารค่ า ตอบแทน
(ค่าป่วยการ) ให้แก่ อสม. ที่มีสิทธิในพื้นที่ ในอัตราคนละ
1,000 บาทต่อเดือน

หน่วยงำน : กองสาธารณสุขท้องถิ่น
(โทร. 0-2241-9000 ต่อ 5407, 0-2241-7225)
จัดทำโดย : กลุ่มงานส่งเสริมการกระจายอานาจและการจัดทางบประมาณเงินอุดหนุน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
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แบบฟอร์มแนวทางและหลักเกณฑ์ในการตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง
หน่วยงาน : กองสาธารณสุขท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประเภทเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนทั่วไป
รายการ : โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.)
หลักการ/แนวทางในการตั้งงบประมาณ :
ตามมติที่ประชุมขององค์การอนามัยโลก ณ เมืองอัลมาอตา ประเทศรัสเซีย ปี 2524 กาหนดให้ประเทศสมาชิก
มี เป้ าหมายที่ ประชากรจะมี สุขภาพอนามั ยดี อย่ างทั่ วถึงทุ กคนในปี พ.ศ. 2543 (Health for all by the year 2000) โดยมี
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) เป็นผู้ปฏิบัติหลักที่สาคัญ (Key Actors) และมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็น
ผู้สนับสนุนด้านวิชาการการดาเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) เริ่มดาเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521
จนถึงปี พ.ศ. 2552 เป็นระยะเวลา 30 ปี โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) ทางานโดยจิตอาสา จนเป็นที่
ยอมรับและยกย่องชมเชยจากวงการแพทย์ วงการสาธารณสุข และสังคมทั่วไป ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้ง
ผู้อานวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก (Dr.H.Mahler) ว่าการสาธารณสุขมูลฐาน (สสม.) และ อาสาสมัครสาธารณสุขประจา
หมู่บ้าน (อสม.) เป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทย และนานาประเทศต่างยกย่องประเทศไทยว่าเป็นกิจการสาธารณสุข
มูลฐานที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในโลก
จนในปี พ.ศ. 2552 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2552 เห็นชอบตามยุทธศาสตร์และแผนงานเสริมสร้าง
รายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก
โดยให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) ได้รับเงินค่าป่วยการในการปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพในท้องถิ่นและ
ชุมชน การดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ การดูแลผู้ป่วย และเฝ้าระวังโรคในชุมชน เป็นการสร้างขวัญและกาลังใจของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) เห็นควรตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่ม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก โดยกาหนดอัตราค่าป่วยการสาหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจา
หมู่บ้าน (อสม.) ให้เบิกจ่ายเป็นรายเดือนในอัตรา 600 บาทต่อคน โดยเริ่มจ่ายตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 เป็นต้นมา
ต่อมา ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 มีมติเห็นชอบให้เพิ่มค่าป่วยการอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจาหมู่บ้าน (อสม.) จากเดิมอัตราเดือนละ 600 บาทต่อคน เป็นเดือนละ 1,000 บาทต่อคน ซึ่ง ปัจจุบันอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) มีจานวนทั้งสิ้น 1,039,729 คน ปฏิบั ติตามบทบาท หน้าที และความรับผิดชอบด้วย
ความมุ่งมั่น ตั้งใจ

ความสอดคล้องในมิติเชิงยุทธศาสตร์ :
 นโยบายระดับชาติ
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
เป้าหมายการสร้างเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี มุ่งเน้นการเสริมสร้างการจัดการสุขภาวะในทุกรูปแบบที่นาไปสู่
การมีศักยภาพในจัดการสุขภาวะที่ดีด้วยตนเอง พร้อมทั้งสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมให้คนไทยมีสุข
ภาวะที่ดี และมี “ทักษะด้านสุขภาวะ” ที่เหมาะสม
ประเด็นที่ 1 : การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) โดยพัฒนาองค์ความรู้และการสื่อสารด้าน
สุขภาพที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ให้แก่ประชาชน พร้อมทั้งเฝ้าระวังและจัดการกับความรู้ทางสุขภาพที่ไม่ถูกต้อง จนเกิดเป็น
“ทักษะทางปัญญาและสังคม” ที่เป็นการเพิ่มศักยภาพในการจัดการสุขภาวะตนเองให้มีความเหมาะสม และการมีกิจกรรม
ทางกายที่เพียงพอในการดารงชีวิต
ประเด็นที่ 2 : การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาพ โดยผลักดันการสร้างเสริมสุขภาพในทุ ก
นโยบาย (Health in All Policies) ที่ให้หน่วยงานทุกภาคส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสุขภาพของประชาชน เพื่อลดภัย
คุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสุขภาวะคนไทย
ประเด็นที่ 3 : การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี โดยส่งเสริมให้มีการจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพที่เป็นมิตรต่อสุขภาพและเอื้อต่อการมีกิจกรรมสาหรับยกระดับสุขภาวะของสังคม
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ประเด็นที่ 4 : การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะดีในทุกพื้นที่ โดยให้ชุมชนเป็นแหล่งบ่มเพาะ
จิตสานึกการมีสุขภาพดีของประชาชน ผ่านการจัดการความรู้ (Knowledge management) ด้านสุขภาพที่เป็นประโยชน์
และสนั บ สนุ นให้ มี การแลกเปลี่ ยนเรีย นรู้การสร้า งสุขภาวะที่ พึ ง ประสงค์ระหว่ า งกัน โดยรัฐ จะท าหน้ า ที่ เป็น ผู้กากับ
(Facilitator) ที่สาคัญในการอานวยความสะดวกให้ชุมชนสามารถสร้างการมีสุขภาวะที่ดีของตนเองได้ เช่น ให้ความรู้
สนับสนุนทรัพยากรที่จาเป็นในการจัดการสุขภาวะแก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้ชุมชนเป็นพื้นที่สาคัญในการจัดการสุขภาวะ
ของแต่ละพื้นที่
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
เป้าหมายที่ 3 : คนไทยมีพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพที่ลดลงและมีคุณภาพชีวติ ที่ดีขึ้นระดับปัจเจก
สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล :
นโยบายการยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
การพัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยเน้นการป้องกันโรคมากกว่ารอให้ป่วยแล้ว จึงมารักษา สร้างกลไก
การจั ด การสุขภาพในระดั บเขตแทนการกระจุกตัว อยู่ที่ส่ว นกลาง ปรับ ระบบการจ้างงาน การกระจายบุคลากรและ
ทรัพยากรสาธารณสุขให้เหมาะสมกับท้องถิ่นและให้ภาคเอกชนสามารถมีส่วนร่วมในการจ้างบุคลากรเพื่อจัดบริการ
สาธารณสุข โดยรัฐเป็นผู้กากับดูแล สนับสนุนความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชนในการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์
และสาธารณสุ ข โดยส่ ง เสริ ม การร่ ว มลงทุ น และการใช้ ท รั พ ยากรและบุ ค ลากรร่ ว มกั น โดยมี ข้ อ ตกลงที่ รั ด กุ ม และ
เป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ มท. :
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายอย่างยั่งยืน ภายใต้
วิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมงานด้านสาธารณสุขและสุขภาพชุมชนท้องถิ่น
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี ของ สถ. พ.ศ. 2561 – 2564 และแผนปฏิบัติราชการประจาปี :
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมและพัฒนาบริการสาธารณะของท้องถิ่นที่มีคุณภาพเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาการบริการสาธารณะของท้องถิ่นผ่านการร่วมหรือการดาเนินการของเอกชนหรือหน่วยงานรัฐ
ที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริการประชาชน

ระเบียบกฎหมาย/ข้อสั่งการ/นโยบายสาคัญที่เกี่ยวข้อง :
- ไม่มี -

เอกสาร/ข้อมูลที่ต้องจัดเตรียมประกอบการเสนอคาขอตั้งงบประมาณ :
1. ประสานหน่วยงานสาธารณสุขระดับจังหวัด (สานักงานสาธารณสุขจังหวัด) ขอฐานข้อมูลจานวน
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อประกอบการตั้งคาของบประมาณ
2. แบบรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อขอรับค่าป่วยการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บา้ น (อสม.)

วิธีการคิด/สูตรในการคิดคานวณ :
จ่ายเป็นสวัสดิการค่าตอบแทน(ค่าป่วยการ) ให้แก่ อสม. ที่มีสิทธิในพื้นที่ ในอัตราคนละ 1,000 บาทต่อเดือน
ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการงบประมาณ : (ถ้ามี)
- ไม่มี เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ (สานักงาน) : กองสาธารณสุขท้องถิ่น โทรศัพท์ 0 2241 7225, 0 241 9000 ต่อ 5407
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แนวทางและหลักเกณฑ์ในการตั้งงบประมาณ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. รายการ เงินอุดหนุนส้าหรับปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้า
2. รายการ เงินอุดหนุนส้าหรับการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น
3. รายการ เงินอุดหนุนส้าหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้าอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน
(ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน)
4. รายการ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจส้าหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนา
แหล่งกักเก็บน้าให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. รายการ เงินอุดหนุนส้าหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาการบริหาร
จัดการน้าระบบธนาคารน้าใต้ดิน
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รำยกำร

เงินอุดหนุนสำหรับปรับปรุงซ่อมแซมสถำนีสูบนำด้วยไฟฟ้ำ
เงินอุดหนุนทั่วไป

หลักกำร/แนวทำง
ในกำรตัง
งบประมำณ

ภารกิจสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้าเป็นภารกิจที่ อปท. ได้รับการถ่ายโอนมาจากกรมชลประทาน
โดยรัฐบาลให้ความช่วยเหลือค่าไฟฟ้าแก่เกษตรกรผู้ใช้น้าในโครงการ ตาม พ.ร.บ. กาหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้ แก่ อปท. พ.ศ. 2542 โดยมีกิ จ กรรมหลั ก 3 กิ จ กรรม
คือ ค่ากระแสไฟฟ้า ค่ าจ้างลูก จ้างชั่วคราวประจาสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้า และค่าปรับปรุ ง
ซ่อมแซมสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้า

ควำมสอดคล้อง
ในมิติเชิงยุทธศำสตร์

ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ด้านการสร้างการเติบโตคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แผนพั ฒ นำเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชำติ ฉบั บ ที่ 12 ด้ า นการเติ บ โตที่ เ ป็ น มิ ต ร
กับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ระเบียบกฎหมำย
ที่เกี่ยวข้อง

เอกสำร/ข้อมูลประกอบ
กำรเสนอคำขอตัง
งบประมำณ

- ระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการถ่ายโอนภารกิจให้แก่ อปท.
- แผนปฏิบัติการกาหนดขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่ อปท. (ฉบับที่ 2)
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0890.3/1957 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2549
เรื่อง การบริหารจัดการสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้าของ อปท.

1. บันทึ กการตรวจสอบรายละเอียดด้านเทคนิคและประมาณการราคาโครงการโดยผู้ มีใบอนุญาตประกอบวิ ชาชี พ
วิศวกรรม เป็นผู้ลงนามตรวจสอบโครงการแล้ว
2. รายละเอี ยดโครงการเงิ นอุ ดหนุ นส าหรั บค่ าปรั บปรุ งซ่ อมแซมสถานี สู บน้ าด้ วยไฟฟ้ า และแบบส ารวจข้ อมู ล
รายละเอียดและประมาณการการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3. ประมาณการราคาโครงการ พร้อมบัญชีแสดงปริมาณวัสดุ ปริมาณแรงงาน และราคาต่อหน่วยของวัสดุและแรงงาน
4. แบบแปลนของโครงการ โดยมีรายละเอียดประกอบแบบแปลนครบถ้วนตรวจสอบได้
5. ผังบริเวณสถานที่ดาเนินโครงการ
6. ภาพถ่ายสถานที่ดาเนินโครงการ
7. สาเนาแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ระบุโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
8. บั น ทึ ก การถ่ า ยโอนของสถานี สู บน้ าที่ ไ ด้ รั บการถ่ า ยโอนจากกรมชลประทาน หรื อ ส่ ว นราชการอื่ น ๆ
ตามแผนการการกระจายอานาจฯ

วิธีกำรคิด/
สูตรในกำรคำนวณ

ตามประมาณการราคาโครงการ

หน่วยงำน : กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
(โทร. 0-2241-9000 ต่อ 4114 Fax : 0-2241-6931 )
จัดทำโดย : กลุ่มงานส่งเสริมการกระจายอานาจและการจัดทางบประมาณเงินอุดหนุน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
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แบบฟอร์มแนวทางและหลักเกณฑ์ในการตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง
หน่วยงาน : กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
ประเภทเงินอุดหนุน : อุดหนุนเฉพาะกิจ
รายการ : เงินอุดหนุนส้าหรับปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้้าด้วยไฟฟ้า
หลักการ/แนวทางในการตั้งงบประมาณ :
ภารกิจสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้าเป็นภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนมาจากกรมชลประทาน
โดยรัฐบาลให้ ความช่ วยเหลือค่าไฟฟ้าแก่เกษตรกรผู้ ใช้น้ าในโครงการสถานีสูบ น้ าด้ วยไฟฟ้ า ซึ่งเป็น ภารกิจถ่ายโอนตาม
พระราชบัญญัติก้าหนดแผนและขันตอนการกระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 โดยมีกิจกรรมหลัก
3 กิจกรรม คือ ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวประจ้าสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้า และค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้า
ซึ่งที่ผ่านมากรมชลประทานมีการก่อสร้างสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้า และท้าการถ่ายโอนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
สถานีสูบน้ามีการช้ารุดเสียหายจากการใช้งาน ท้าให้ต้องมีการซ่อมแซมเพื่อให้สามารถใช้งานได้เพิ่มขึนทุกปี

ความสอดคล้องในมิติเชิงยุทธศาสตร์ :
 นโยบายระดับชาติ
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ด้านที่ 4 ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ระเบียบกฎหมาย/ข้อสั่งการ/นโยบายส้าคัญที่เกี่ยวข้อง :
- ระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- แผนปฏิบัติการก้าหนดขันตอนการกระจายอ้านาจให้แก่ อปท. (ฉ.2) ด้านการถ่ายโอนภารกิจ
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0890.3/1957 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2549 เรื่อง การบริหารจัดการ
สถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เอกสาร/ข้อมูลที่ต้องจัดเตรียมประกอบการเสนอค้าขอตั้งงบประมาณ :
1. บันทึกการตรวจสอบรายละเอียดด้านเทคนิคและประมาณการราคาโครงการโดยผู้มีความรู้ความสามารถด้าน
วิศวกรรม (ผู้มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม) เป็นผู้ลงนามตรวจสอบโครงการแล้ว
2. รายละเอียดโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนส้าหรับค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้า ด้วยไฟฟ้า และ
แบบส้ารวจข้อมูลรายละเอียดและประมาณการการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3. ประมาณการราคาโครงการ พร้อมบัญ ชี แสดงปริมาณวัสดุ ปริม าณแรงงาน และราคาต่อหน่ วยของวัสดุและ
แรงงาน (B.O.Q.) ปร.4 ปร.5
4. แบบแปลนของโครงการ โดยมีรายละเอียดประกอบแบบแปลนครบถ้วนตรวจสอบได้
5. ผังบริเวณสถานที่ด้าเนินโครงการ (ภาพถ่ายแผนที่)
6. ภาพถ่ายสถานที่ด้าเนินโครงการ
7. ส้าเนาแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ระบุโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
8. บันทึกการถ่ายโอนของสถานีสูบน้าที่ได้รับการถ่ายโอนจากกรมชลประทาน หรือ ส่วนราชการอื่นๆ ตามแผนการ
กระจายอ้านาจฯ
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วิธีการคิด/สูตรในการคิดค้านวณ :
ตามประมาณการราคาโครงการ
ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการงบประมาณ : (ถ้ามี)
- ไม่มี เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ (ส้านักงาน) : กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน โทร. 0-2241-9000 ต่อ 4114
โทรสาร 0-2241-6931
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นอุดหนุนสำหรับกำรโครงกำรก่อสร้ำง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทำงหลวงท้องถิ่น
รำยกำร เงิ(ถนนถ่
ำยโอนภำรกิจ และถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ

หลักกำร/แนวทำง
ในกำรตั้ง
งบประมำณ

1. โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณต้องอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น /
แผนประจาปีงบประมาณ และเป็นโครงการที่เป็นข้อมูลที่อยู่ในการจัดทาแผน 5 ปี
(พ.ศ. 2563 – 2567)
2. เป็นโครงการที่สามารถดาเนินการได้ทันที
3. เป็นโครงการที่สร้างประโยชน์แก่ประชาชนโดยส่วนรวม
4. ให้ อปท. ในตรวจสอบรายละเอี ยดโครงการ ประมาณการราคา แบบแปลน
ผั ง บริ เ วณ ภาพถ่ า ย วงเงิ น งบประมาณของโครงการ ให้ ถู ก ต้ อ งตามหลั ก เกณฑ์
และมาตรฐานของทางราชการ

ควำมสอดคล้อง
ในมิติเชิงยุทธศำสตร์

ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่งและการคมนาคมทางบก

เอกสำร/ข้อมูลประกอบ
กำรเสนอคำขอตั้ง
งบประมำณ

วิธีกำรคิด/
สูตรในกำรคำนวณ

1. บันทึกการตรวจสอบรายละเอียดด้านเทคนิคและประมาณการราคาโครงการ โดยผู้มีความรู้
ความสามารถด้านวิศวกรรม
2. รายละเอียดคาขอโครงการ
3. ประมาณการราคาโครงการ
4. แบบแปลนโครงการ
5. รูปภาพตัดขวางงานก่อสร้าง/ซ่อมสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซม
6. กรณีถนนถ่ายโอนต้องมีสาเนาบันทึกการส่งมอบสายทางให้แก่ อปท.
7. ผังบริเวณสถานที่ดาเนินโครงการ
8. รูปถ่ายสภาพสถานที่ดาเนินโครงการ
9. สาเนาแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ระบุโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
10. เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามแต่กรณี เช่น บันทึกการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น ฯลฯ

ตามประมาณการราคาโครงการ

หน่วยงำน : กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
(โทร. 0-2241-9000 ต่อ 4113 Fax : 0-2241-6931 )
จัดทำโดย : กลุ่มงานส่งเสริมการกระจายอานาจและการจัดทางบประมาณเงินอุดหนุน
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กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

แบบฟอร์มแนวทางและหลักเกณฑ์ในการตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง
หน่วยงาน : กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
ประเภทเงินอุดหนุน : อุดหนุนเฉพาะกิจ
รายการ : เงินอุดหนุนสาหรับการโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น
(ถนนถ่ายโอนภารกิจ และถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
หลักการ/แนวทางในการตั้งงบประมาณ :
1. โครงการที ่เ สนอขอรับ การสนับ สนุน งบประมาณต้อ งอยู ่ใ นแผนพัฒ นาท้อ งถิ ่น หรือแผนประจ าปี
งบประมาณ และเป็นโครงการที่เป็นข้อมูลที่อยู่ในการจัดทาแผน 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567)
2. โครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณต้องเป็นโครงการที่สามารถดาเนินการได้ทันที
3. เป็นโครงการที่สร้างประโยชน์แก่ประชาชนโดยส่วนรวม กรณีที่วงเงินงบประมาณตั้งแต่ 10,000,000 บาท ขึ้นไป
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเตรียมเงินงบประมาณสมทบ ร้อยละ 10 ของงบประมาณทั้งโครงการ
4. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในตรวจสอบรายละเอียดโครงการ ประมาณการราคา แบบแปลน ผังบริเวณ ภาพถ่าย
วงเงินงบประมาณของโครงการ ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานของทางราชการ โดยคานึงถึงประโยชน์สูงสุด
ของทางราชการเป็นสาคัญด้วย

ความสอดคล้องในมิติเชิงยุทธศาสตร์ :
 นโยบายระดับชาติ
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ข้อ 6 นโยบายการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน ด้านการขนส่งและการคมนาคมทางบก
ระเบียบกฎหมาย/ข้อสั่งการ/นโยบายสาคัญที่เกี่ยวข้อง :
- ไม่มี เอกสาร/ข้อมูลที่ต้องจัดเตรียมประกอบการเสนอคาขอตั้งงบประมาณ :
1. บันทึกการตรวจสอบรายละเอียดด้านเทคนิคและประมาณการราคาโครงการ โดยผู้มีความรู้ความสามารถ
ด้านวิศวกรรม (ผู้มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม) ลงนามตรวจสอบโครงการแล้ว
2. รายละเอียดคาขอโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสาหรับโครงการก่อสร้าง/ซ่อมสร้าง/ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น
3. ประมาณการราคาโครงการ พร้อมบัญชีแสดงปริมาณวัสดุ ปริมาณแรงงาน และราคาต่อหน่วยของวัสดุ และ
แรงงาน (B.O.Q) กรณีที่มีการจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบโครงการ จะต้องเป็นราคาตามราคามาตรฐานของทางราชการ และหาก
เป็นรายการที่ไม่มีราคามาตรฐานของทางราชการกาหนดไว้ให้มี ใบเสนอราคาจากสถานประกอบการอย่างน้อย ๓ แห่ง
4. แบบแปลนโครงการ โดยมีรายละเอียดประกอบแบบแปลนครบถ้วนสามารถตรวจสอบได้
5. รูปภาพตัดขวางงานก่อสร้าง/ซ่อมสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซม
6. กรณีถนนถ่ายโอนต้องมีสาเนาบันทึกการส่งมอบสายทางให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติ
กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
7. ผังบริเวณสถานที่ดาเนินโครงการ
8. รูปถ่ายสภาพสถานที่ดาเนินโครงการ
9. สาเนาแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ระบุโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
10. เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามแต่กรณี เช่น บันทึกการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น หนังสือแสดงเอกสารสิทธิ์ หรือ
หนังสือที่ได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้ใช้พื้นที่ดาเนินการโครงการ (ถ้ามี)
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วิธีการคิด/สูตรในการคิดคานวณ :
ตามประมาณการราคาโครงการ

ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการงบประมาณ : (ถ้ามี)
-ไม่ม-ี
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ (สานักงาน) : กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน โทร. 0-2241-9000
ต่อ 4113 โทรสาร 0-2241-6931
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ดหนุนสาหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนาอุปโภคบริโภค
รำยกำร เงิแก่นปอุระชาชน
(ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมูบ่ ้าน)
เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ
หลักกำร/แนวทำง
ในกำรตั้ง
งบประมำณ

การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณต้องอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือเป็นไป
ตามแผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรนา ในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
น าอุ ป โภคบริโ ภคแก่ ป ระชาชน และต้ องมี ความพร้อมด้ า นแหล่ ง น า สถานที่
ก่อสร้าง ระบบไฟฟ้า และสามารถดาเนินการได้ทันที

ควำมสอดคล้อง
ในมิติเชิงยุทธศำสตร์

ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี : ด้านการสร้างการเติบโตคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
อนุรักษ์ฟื้นฟู สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านนา
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ฉบับที่ 12 ด้านการเติบโตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
มติคณะรัฐมนตรี : เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 เรื่อง แผนยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการทรัพยากรนา (ปี พ.ศ. 2558 – 2569)
นโยบำยทีเ่ กี่ยวข้อง : สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล : ด้านการรักษาความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากร และการสร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

1. บันทึกการตรวจสอบรายละเอียดด้านเทคนิคและประมาณการราคาโครงการ โดยผู้มี
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม เป็นผู้ลงนามตรวจสอบโครงการแล้ว
เอกสำร/ข้อมูลประกอบ
2. รายละเอียดโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
กำรเสนอคำขอตั้ง
3. ประมาณการราคาโครงการ
งบประมำณ
4. แบบแปลนของโครงการ
5. ผังบริเวณสถานที่ดาเนินโครงการ
6. ภาพถ่ายสถานที่ดาเนินโครงการ
7. สาเนาแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ระบุโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
8. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามแต่กรณี

วิธีกำรคิด/
สูตรในกำรคำนวณ

ตามประมาณการราคาโครงการ

หน่วยงำน : กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
(โทร. 0-2241-9000 ต่อ 4115 Fax : 0-2241-6931 )
จัดทำโดย : กลุ่มงานส่งเสริมการกระจายอานาจและการจัดทางบประมาณเงินอุดหนุน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

133

แบบฟอร์มแนวทางและหลักเกณฑ์ในการตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง
หน่วยงาน : กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
ประเภทเงินอุดหนุน : อุดหนุนเฉพาะกิจ
รายการ : เงินอุดหนุนส้ำหรับกำรแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชำชน
(ก่อสร้ำงและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภำพประปำหมู่บ้ำน)
หลักการ/แนวทางในการตั้งงบประมาณ :
1. โครงกำรที่ เสนอขอรับ กำรสนั บสนุนงบประมำณต้ องอยู่ในแผนพั ฒ นำท้องถิ่น หรือ เป็ น ไปตำมแผน
ยุทธศำสตร์บริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำ ในกำรแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชำชน หรือเป็น
พืนที่/หมู่บ้ำนที่ไม่มีระบบประปำหมู่บ้ำน จ้ำนวน 104 หมู่บ้ำน ตำมหนังสือ สถ. ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 2231 ลงวันที่
7 มิถุนำยน 2562 กรณี อปท. มีควำมพร้อมสำมำรถก่อสร้ำงระบบประปำได้ และมีควำมประสงค์ขอรับกำรสนับสนุน
งบประมำณ หรือหมู่บ้ำนที่มีควำมต้องกำรปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภำพระบบประปำ ประกอบกับเป็นโครงกำรที่ปรำกฏ
ในข้อมูลโครงสร้ำงพืนฐำนในระบบข้อมูลกลำงของ อปท. (Info) หรือเป็นพืนที่/หมู่บ้ำนที่ไม่มีระบบประปำ
2. โครงกำรที่เสนอขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณจะต้องมีควำมพร้อมด้ำนแหล่งน้ำ (บำดำล/ผิวดิน)
สถำนที่ก่อสร้ำง ระบบไฟฟ้ำ และสำมำรถด้ำเนินกำรได้ทัน ที (ในกรณี น้ำบำดำลจะต้องมีกำรขุดเจำะบ่อบำดำล
มีปริมำณน้ำ และคุณภำพเพียงพอในกำรผลิตน้ำประปำอยู่ก่อนแล้ว)
3. โครงกำรก่อสร้ำงและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภำพประปำหมู่บ้ำน อปท. สำมำรถใช้บัญชีนวัตกรรมไทยของ
ส้ำนักงบประมำณ เพื่อน้ำไปประกอบกำรพิจำรณำในกำรจัดหำสินค้ำหรือบริกำรนวัตกรรมไทยได้
4. เป็นโครงกำรที่สร้ำงประโยชน์แก่ประชำชนโดยส่วนรวม กรณีที่วงเงินงบประมำณตังแต่ 10,000,000 บำท
ขึนไป ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจำรณำเตรียมเงินงบประมำณสมทบ ร้อยละ 10 ของงบประมำณทังโครงกำร
5. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในตรวจสอบรำยละเอียดโครงกำร ประมำณกำรรำคำ แบบแปลน ผังบริเวณ
ภำพถ่ำย วงเงิน งบประมำณของโครงกำร ให้ถูกต้องตำมหลักเกณฑ์และมำตรฐำนของทำงรำชกำร โดยค้ำนึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของทำงรำชกำรเป็นส้ำคัญด้วย
ความสอดคล้องในมิติเชิงยุทธศาสตร์ :
 นโยบายระดับชาติ
- ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตคุณภำพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ฟื้นฟู
และสร้ำงควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติ และมีควำมมั่นคงด้ำนน้ำ
- แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ แผนแม่บทด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตคุณภำพชีวิต
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ฉบับที่ 12 : ยุทธศำสตร์ที่ 4 ด้ำนกำรเติบโตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน แนวทำงกำรพัฒนำ : กำรรักษำฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติ สร้ำงสมดุลของ
กำรอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืนและเป็นธรรม และเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำเพื่อให้เกิด
ควำมมั่นคงสมดุล และยั่งยืน
- มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง เมื่อวันที่ 7 พฤษภำคม 2558 เรื่อง แผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำ
(ปี พ.ศ. 2558 – 2569) ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรจัดกำรน้ำอุปโภคบริโภค - กลยุทธ์ที่ 1 กำรจัดหำแหล่งน้ำต้นทุนและ
กำรก่อสร้ำงระบบประปำ - กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภำพระบบประปำชนบท
- นโยบำยที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำล : ด้ำนที่ 9 กำรรักษำควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกร และ
กำรสร้ำงควำมสมดุลระหว่ำงกำรอนุรักษ์กับกำรใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน
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ระเบียบกฎหมาย/ข้อสั่งการ/นโยบายสาคัญที่เกี่ยวข้อง :
- ไม่มี เอกสาร/ข้อมูลที่ต้องจัดเตรียมประกอบการเสนอคาขอตั้งงบประมาณ :
1. บันทึกกำรตรวจสอบรำยละเอียดด้ำนเทคนิคและประมำณกำรรำคำโครงกำร โดยผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ
ด้ำนวิศวกรรม (ผู้มีใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรม) เป็นผู้ลงนำมตรวจสอบโครงกำรแล้ว
2. รำยละเอียดโครงกำรเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ เงินอุดหนุนส้ำหรับกำรแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนน้ำอุปโภค
บริโภคแก่ประชำชน
3. ประมำณกำรรำคำโครงกำร พร้อมบัญชีแสดงปริมำณวัสดุ ปริมำณแรงงำน และรำคำต่อหน่วยของวัสดุและ
แรงงำน (B.O.Q.) กรณีที่มีกำรจัดซือครุภัณฑ์ประกอบโครงกำร จะต้องเป็นรำคำตำมรำคำมำตรฐำนของทำงรำชกำร
และหำกเป็นรำยกำรที่ไม่มีรำคำมำตรฐำนของทำงรำชกำรก้ำหนดไว้ ให้มีใบเสนอรำคำจำกสถำนประกอบกำรอย่ำงน้อย
๓ แห่ง
4. แบบแปลนของโครงกำร โดยมีรำยละเอียดประกอบแบบแปลนครบถ้วนสำมำรถตรวจสอบได้
5. ผังบริเวณสถำนที่ด้ำเนินโครงกำร
6. ภำพถ่ำยสถำนที่ด้ำเนินโครงกำร
7. ส้ำเนำแผนพัฒนำท้องถิ่นที่ระบุโครงกำรที่ขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณ
8. เอกสำรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตำมแต่กรณี เช่น หนังสือแสดงเอกสำรสิทธิ์หรือหนังสือที่ได้รับอนุมัติหรืออนุญำต
ให้ใช้พืนที่ด้ำเนินกำร เอกสำรยืนยันกำรตรวจสอบปริมำณและคุณภำพน้ำ เป็นต้น
วิธีการคิด/สูตรในการคิดคานวณ :
ตำมประมำณกำรรำคำโครงกำร
ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการงบประมาณ : (ถ้ามี)
- ไม่มี เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ (สานักงาน) : กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำโครงสร้ำงพืนฐำน โทร. 0-2241-9000
ต่อ 4115 โทรสำร 0-2241-6931
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รำยกำร

เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนกำรก่อสร้ำง/ปรับปรุงและพัฒนำ
แหล่งกักเก็บน้ำให้แก่ อปท.
เงินอุดหนุนทั่วไป

หลักกำร/แนวทำง
ในกำรตั้ง
งบประมำณ

โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บนาให้แก่ อปท. เป็นโครงการ
ที่ได้ รับการถ่ายโอนภารกิจจากกรมชลประทาน หรือจากส่วนราชการอื่ น หรือเป็ น
แหล่งนาของ อปท. เอง ซึ่งมีสภาพชารุดเสียหายและมีความจาเป็นต้องได้รับการพัฒนา
และปรับปรุงให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ โดยโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนต้องอยู่
ในแผนพั ฒ นาท้ องถิ่ น หรื อ แผนประจ าปี ง บประมาณ และต้ อ งเป็ น โครงการที่
สามารถดาเนินการได้ทันทีภายหลังจากที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี : ด้านการสร้างการเติบโตคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ควำมสอดคล้อง อนุรักษ์ฟื้นฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านนา
ในมิติเชิงยุทธศำสตร์ แผนพั ฒ นำเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ง ชำติ ด้ า นการสร้ า งการเติ บ โตคุ ณ ภาพชี วิ ต
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

1 บันทึกการตรวจสอบรายละเอียดด้านเทคนิคและประมาณการราคาโครงการ โดยผู้มี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม เป็นผู้ลงนามตรวจสอบโครงการแล้ว
2. รายละเอียดโครงการเงินอุดหนุน
เอกสำร/ข้อมูลประกอบ 3. ประมาณการราคาโครงการ
กำรเสนอคำขอตั้ง
4. แบบแปลนของโครงการ
งบประมำณ
5. สาเนาบันทึกการส่งมอบแหล่งนาให้แก่ อปท.
6. ผังบริเวณสถานที่ดาเนินโครงการ
7. ภาพถ่ายสถานที่ดาเนินโครงการ
8. สาเนาแผนพัฒนาจังหวัด
9. สาเนาแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ระบุโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
10. เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามแต่กรณี

วิธีกำรคิด/
สูตรในกำรคำนวณ

ตามประมาณการราคาโครงการ

หน่วยงำน : กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
(โทร. 0-2241-9000 ต่อ 4113 Fax : 0-2241-6931 )
จัดทำโดย : กลุ่มงานส่งเสริมการกระจายอานาจและการจัดทางบประมาณเงินอุดหนุน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
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แบบฟอร์มแนวทางและหลักเกณฑ์ในการตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง
หน่วยงาน : กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
ประเภทเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
รายการ : เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้าให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
หลักการ/แนวทางในการตั้งงบประมาณ :
1. เป็นโครงการที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากกรมชลประทาน หรือจากส่วนราชการอื่น (อ่างเก็บน้า ,
ฝาย, ท้านบดิน, สระเก็บน้า, อื่น ๆ) หรือเป็นแหล่งน้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง ซึ่งมีสภาพช้ารุดเสียหาย
จนไม่สามารถใช้งานได้หรือช้ารุดเสียหายบางส่วน และมีความจ้าเป็นต้องได้รับการพัฒนาและปรับปรุงให้สามารถ
ใช้ประโยชน์ได้
2. โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนต้องอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือแผนประจ้าปี งบประมาณ
3. เป็นโครงการก่อสร้างแหล่ งกักเก็บน้าไว้ใช้บนพืนดินและใต้ดิน เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับน้าไว้ใช้
ส้าหรับอุปโภคบริโภคได้อย่างเพียงพอ
4. โครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณต้องเป็นโครงการที่สามารถด้าเนินการได้ทันทีภายหลังจาก
ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
5. โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ กรณีที่วงเงินงบประมาณตังแต่ 10,000,000 บาท
ขึนไป ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเตรียมเงินงบประมาณสมทบ ร้อยละ 10 ของงบประมาณทังโครงการ
6. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในตรวจสอบรายละเอียดโครงการ ประมาณการราคา แบบแปลน ผังบริเวณ
ภาพถ่าย วงเงินงบประมาณของโครงการ ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานของทางราชการ โดยค้านึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นส้าคัญด้วย
ความสอดคล้องในมิติเชิงยุทธศาสตร์ :
 นโยบายระดับชาติ
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างการเติบโตคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ฟื้นฟู
และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้า
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนแม่บทด้านการสร้างการเติบโตคุณภาพชีวิต
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ระเบียบกฎหมาย/ข้อสั่งการ/นโยบายสาคัญที่เกี่ยวข้อง :
- ไม่มี เอกสาร/ข้อมูลที่ต้องจัดเตรียมประกอบการเสนอคาขอตั้งงบประมาณ :
1 บันทึกการตรวจสอบรายละเอียดด้านเทคนิคและประมาณการราคาโครงการ โดยผู้มีความรู้ความสามารถ
ด้านวิศวกรรม (ผู้มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม) เป็นผู้ลงนามตรวจสอบโครงการแล้ว
2. รายละเอียดโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนส้าหรับสนับสนุน การก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนา
แหล่งกักเก็บน้าให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. ประมาณการราคาโครงการ พร้อมบัญ ชีแสดงปริม าณวัส ดุ ปริม าณแรงงาน และราคาต่อหน่วยของวัสดุ
และแรงงาน (B.O.Q.) กรณีที่มีการจัดซือครุภัณฑ์ประกอบโครงการ จะต้องเป็นราคาตามราคามาตรฐานของทางราชการ และ
หากเป็นรายการที่ไม่มีราคามาตรฐานของทางราชการก้าหนดไว้ ให้มีใบเสนอราคาจากสถานประกอบการอย่างน้อย ๓ แห่ง
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4. แบบแปลนของโครงการ โดยมี รายละเอี ย ดประกอบแบบแปลนครบถ้ว น สามารถตรวจสอบได้
5. ส้ า เนาบั น ทึ ก การส่ ง มอบแหล่ ง น้ า ให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ตามพระราชบัญญัติ ก้าหนดแผน
และขันตอนการกระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ (กรณีถ่ายโอน)
6. ผังบริเวณสถานที่ด้าเนินโครงการ
7. ภาพถ่ายสถานที่ด้าเนินโครงการ
8. ส้าเนาแผนพัฒนาจังหวัด (ถ้ามี)
9. ส้าเนาแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ระบุโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
10. เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามแต่กรณี เช่น หนังสือแสดงเอกสารสิทธิ์ หรือหนังสือที่ได้รับอนุมัติหรืออนุญาต
ให้ใช้พืนที่ด้าเนินการ เอกสารยืนยันการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้า เป็นต้น

วิธีการคิด/สูตรในการคิดคานวณ :
ตามประมาณการราคาโครงการ
ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการงบประมาณ : (ถ้ามี)
- ไม่มี เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ (สานักงาน) : กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน โทร. 0-2241-9000
ต่อ 4113 โทรสาร 0-2241-6931
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รำยกำร

เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนกำรก่อสร้ำง/ปรับปรุงและ
พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรนำระบบธนำคำรนำใต้ดิน
เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ

หลักกำร/แนวทำงในกำรตังงบประมำณ
เพื่อช่วยแก้ไขปัญหานาท่วม นาแล้ง การขาดแคลนนานอกเขตชลประทาน

ควำมสอดคล้องในมิติเชิงยุทธศำสตร์
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน

ระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
พ.ร.บ. กาหนดแผนและขันตอนการกระจายอานาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542 กาหนดอานาจ
หน้ า ที่ อปท. มี อ านาจหน้ า ที่ ใ นการจั ด บริ ก ารสาธารณะภายในเขตของท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ตอบสนอง
ต่อการแก้ไขปัญหาหรือความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งในการจัดบริการสาธารณะ อปท.
อาจดาเนินการด้วยตนเอง มอบหมายให้ องค์กรอื่นจัดบริการสาธารณะแทนตน หรือรวมกลุ่ม ของ
อปท.เพื่อจัดบริการสาธารณะร่วมกัน

เอกสำร/ข้อมูลประกอบกำรเสนอคำขอตังงบประมำณ
1. บันทึกการตรวจสอบรายละเอียดด้านเทคนิคและ
ประมาณการราคาโครงการ โดยผู้ มคี วามรู้ ความสามารถ
ด้านวิศวกรรม เป็นผู้ลงนามตรวจสอบโครงการแล้ว
2. รายละเอียดโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
3. ประมาณการราคาโครงการ
4. แบบแปลนของโครงการ
5. ส าเนาบั น ทึ กการส่ ง มอบแหล่ ง น าให้ แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
6. ผังบริเวณสถานที่ดาเนินโครงการ

7. ภาพถ่ายสถานที่ดาเนินโครงการ
8. สาเนาแผนพัฒนาจังหวัด (ถ้ามี)
9. สาเนาแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ระบุโครงการที่ขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณ
10. ส าเนาเอกสารข้อมู ล การบรรจุ โ ครงการไว้ ใ น
แผนพัฒนาแหล่งนา 5 ปี
11. เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามแต่กรณี

หน่วยงำน : กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
(โทร. 0-2241-9000 ต่อ 4104)
จัดทำโดย : กลุ่มงานส่งเสริมการกระจายอานาจและการจัดทางบประมาณเงินอุดหนุน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
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แบบฟอร์มแนวทางและหลักเกณฑ์ในการตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง
หน่วยงาน : กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น (กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต)
ประเภทเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
รายการ : เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการน้าระบบธนาคารน้าใต้ดิน
หลักการ/แนวทางในการตั้งงบประมาณ :
เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาน้าท่วม น้าแล้ง การขาดแคลนน้านอกเขตชลประทาน
ความสอดคล้องในมิติเชิงยุทธศาสตร์ :
 นโยบายระดับชาติ
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน
- นโยบายที่เกี่ยวข้อง นโยบายรัฐบาล ด้านที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ

ระเบียบกฎหมาย/ข้อสั่งการ/นโยบายสาคัญที่เกี่ยวข้อง :
พระราชบัญญัติก้าหนดแผนและขันตอนการกระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ก้าหนด
อ้านาจหน้าที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ้านาจหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะภายในเขตของท้องถิ่นเพื่อสนองตอบต่อการ
แก้ไขปั ญ หาหรือความต้ องการของประชาชนในท้ องถิ่น ซึ่งในการจัด บริการสาธารณะ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น อาจ
ด้าเนินการด้วยตนเอง มอบหมายให้องค์กรอื่นจัดบริการสาธารณะแทนตน หรือรวมกลุ่มขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อ
จัดบริการการสาธารณะร่วมกัน

เอกสาร/ข้อมูลที่ต้องจัดเตรียมประกอบการเสนอคาขอตั้งงบประมาณ :
1. บันทึกการตรวจสอบรายละเอียดด้านเทคนิคและประมาณการราคาโครงการ โดยผู้มีความรู้ความสามารถด้าน
วิศวกรรม (ผู้มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม) เป็นผู้ลงนามตรวจสอบโครงการแล้ว
2. รายละเอียดโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนส้าหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาการ
บริหารจัดการน้าระบบธนาคารน้าใต้ดิน
3. ประมาณการราคาโครงการพร้อมบัญชีแสดงปริมาณวัสดุ ปริมาณแรงงาน และราคาต่อหน่วยของวัสดุและ
แรงงาน (B.O.Q.) กรณีที่มีการจัดซือครุภัณฑ์ประกอบโครงการ จะต้องเป็นราคาตามราคามาตรฐานของทางราชการและหาก
เป็นรายการที่ไม่มีราคามาตรฐานของทางราชการก้าหนดไว้ให้มีใบเสนอราคาจากสถานประกอบการอย่างน้อย 3 แห่ง
4. แบบแปลนของโครงการ โดยมีรายละเอียดประกอบแบบแปลนครบถ้วนสามารถตรวจสอบได้
5. ส้าเนาบันทึกการส่งมอบแหล่งน้าให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติก้าหนดแผนและขันตอน
การกระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (กรณีที่เป็นการถ่ายโอน)
6. ผังบริเวณสถานที่ด้าเนินโครงการ
7. ภาพถ่ายสถานที่ด้าเนินโครงการ
8. ส้าเนาแผนพัฒนาจังหวัด (ถ้ามี)
9. ส้าเนาแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ระบุโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
10. ส้าเนาเอกสารข้อมูลการบรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาแหล่งนา้ 5 ปี
11. เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามแต่กรณี เช่น หนังสือแสดงเอกสารสิทธิ์หรือหนังสือที่ได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้
ใช้พืนที่ด้าเนินการ
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วิธีการคิด/สูตรในการคิดคานวณ :
จัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้เกณฑ์การพิจารณา ดังนี
1. เป็นโครงการที่มีพืนที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อปท. หรือที่ได้รับการถ่ายโอนที่ประสบปัญหาน้าท่วมและน้าแล้ง
เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง และพัฒนาการบริหารจัดการน้าระบบธนาคารน้าใต้ดิน โดยการขุดบ่อ/ขุดสระกักเก็บน้า/ร่องระบายน้าให้ลึก
ถึงชันน้าใต้ดินเพื่อเก็บน้าและกระจายน้า แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี
1.1 ธนาคารน้าใต้ดินระบบปิด (ระบบครัวเรือน/ระบบร่องระบายน้าไร้ท่อ/ระบบขนาดใหญ่) ให้เลือกพืนที่ต่้า
ที่เป็นจุดรวมน้า มีน้าขัง บริเวณที่เปียกแชะ เช่น หลังห้องน้า บริเวณล้างภาชนะต่างๆหรือทางน้าผิวดินไหลผ่านมีน้าขังตลอดปี
1.2 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด (บ่อชะลอน้า/บ่อรับน้า/บ่อตกตะกอน/บ่อลม) เป็นบ่อส้าหรับการจัดการปัญหา
น้าบาดาลที่แห้งและขาดแคลน เพื่อ เติมน้าลงใต้ดินและเพิ่มปริมาณน้าใต้ดินให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค และใช้ท้า
การเกษตรในฤดูแล้ง
2. โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจะต้องเป็นโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒ นาการบริหาร
จัดการน้าระบบธนาคารน้าใต้ดิน
3. โครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณต้อ งเป็นโครงการที่สามารถด้าเนินการได้ทันทีภายหลังจากที่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ

ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการงบประมาณ : (ถ้ามี)
แนวทางและหลักเกณฑ์ในการตังงบประมาณ
1. ให้ อปท. รวบรวมหรือทบทวนข้อมูลที่ เกี่ยวข้อง เพื่ อน้ามาศึกษาถึงลั กษณะทั่ วไปของพืนที่ ด้าเนิ นโครงการ
เพื่อให้ทราบถึงปัญหาความต้องการ ความขาดแคลน และข้อจ้ากัดในการพัฒนาด้านการบริหารจัดการน้า พร้อมทั งน้าแผนการ
พัฒนาและโครงการต่าง ๆ ที่ได้มีการจัดท้าไว้แล้ว เช่น ฝาย การขุดลอกล้าน้าต่าง ๆ มาศึกษาทบทวนและท้าการศึกษา
ทางด้า นวิศ วกรรมและชลศาสตร์ที่เกี่ย วข้ อง เพื่อ หาแนวทาง และวิธีการแก้ไ ขปัญ หาของพืนที่ที่สอดคล้องกับการท้ า
ธนาคารน้าใต้ดิน แล้วจึงวางระบบการพัฒนา
2. คัดเลือกพืนที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อปท. หรือที่ได้รับการถ่ายโอนหรือพืนที่อื่นที่ได้รับความยินยอมให้ใช้
ประโยชน์ที่ประสบปัญหาน้าท่วมและน้าแล้งเพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการน้าระบบธนาคารน้าใต้ดิน โดยการ
ขุดบ่อ/ขุดสระกักเก็บน้า/ร่องระบายน้าให้ลึกถึงชันน้าใต้ดินเพื่อเก็บน้าและกระจายน้า แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี
2.1 ธนาคารนา้ ใต้ดินระบบปิด (ระบบครัวเรือน/ระบบร่องระบายน้าไร้ท่อ/ระบบขนาดใหญ่) ให้เลือกพืนที่
ต่้าที่เป็นจุดรวมน้า มีน้าขัง บริเวณที่เปียกแฉะ เช่น หลังห้องน้า บริเวณล้างภาชนะต่าง ๆ หรือทางน้าผิวดิน ไหลผ่านมีน้าขัง
ตลอดปี โดยการก่อสร้าง/ขุดบ่อหรือร่องระบายน้า โดยมีแนวทางการออกแบบ ดังนี 1) รักษาระดับ ความห่างของหลุมจาก
สิ่งก่อสร้างหรือรากฐานประมาณอย่างน้อย 10 ฟุต 2) สร้างระบบหรือพืนที่ให้น้าล้นออกจากหลุม ในกรณี ที่มีฝนตกเยอะเกิน
ปริมาณ 3) ขนาดความกว้างลึกยาว ของหลุมขึนอยู่กับปริมาณน้าที่ลงหรือปริมาณน้าในพืนที่ 4) ความลึกของหลุมควรอยู่ระหว่าง
18 ถึง 48 นิว (หรืออาจจะลึกกว่าก็ได้ ในกรณีที่พืนที่จ้ากัดไม่สามารถขยายด้านกว้างได้) 5) ควรจะมีบ่อสังเกตการณ์อย่างน้อย
หนึ่งบ่อ (บ่อที่มีท่อพีวีซีโผล่พ้นขึนมาเหนือผิวดิน) ในพืนที่ใกล้เคียง และแนะน้า ให้ท้าระบบ clean out ด้วย 6) คลุมวัสดุที่จะ
ลงในหลุม เช่น หิน กรวด ด้วยผ้ากันตะกอน (geotextile) 7) อัตราการซึมน้าสูงสุดไม่ให้เกิน 48 ชั่วโมง หรือขนาดบ่อตามความ
เหมาะสมของพืนที่ (รวมหลายจุดเป็น 1 โครงการ) รวมทังอุปกรณ์ให้ใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และห้ามวัสดุที่ ท้าลาย
สิ่งแวดล้อม เช่น ยางรถยนต์ ขวดพลาสติก เป็นต้น โดยค้านวณค่าก่อสร้าง/ปรับปรุง ตามข้อเท็จจริงและราคามาตรฐานของทาง
ราชการ
2.2 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด (บ่อชะลอน้า/บ่อรับน้า/บ่อตกตะกอน/บ่อลม) เป็นบ่อส้าหรับการจัดการปัญหา
น้ า บาดาลที่ แ ห้ งและขาดแคลน เพื่ อเติ ม น้ า ลงใต้ ดิ น และเพิ่ ม ปริม าณน้ าใต้ ดิ น ให้ เพี ยงพอต่ อการอุ ปโภคบริโภค และใช้
ท้าการเกษตรในฤดูแล้ง โดยการก่อสร้าง/ขุดบ่อเป็นกลุ่ม ๆ ละ 2 – 3 บ่อ แต่ละกลุ่มห่างกันประมาณ 1,000 – 1,500 เมตร
ความลึ กของบ่ อ อย่ างน้ อย 7 เมตร หรือขนาดบ่ อตามความเหมาะสมของพื นที่ ชั นดิ น และพื นที่ โพรงน้ าใต้ ดิ น โดยค้ านวณ
ค่าก่อสร้าง/ปรับปรุง ตามข้อเท็จจริงและราคามาตรฐานของทางราชการ
3. สถานที่ก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการน้าระบบธนาคารน้าใต้ดินต้องอยู่ในความรับผิดชอบของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสถานที่อื่น และต้องมีหนังสือที่ได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้ใช้พืนที่ด้าเนินการ
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4. โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ หากวงเงินต่อหน่วยตังแต่ 10,000,000 บาท ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสมทบงบประมาณ ร้อยละ 10
5. ให้ แต่ งตั งผู้มี ความรู้ความสามารถด้านวิ ศวกรรม (ผู้ มี ใบอนุ ญ าตเป็ น ผู้ป ระกอบวิช าชี พ วิศวกรรม) ในพื นที่
ตามความเหมาะสมเพื่ อ ท้ า หน้ า ที่ ต รวจสอบรายละเอี ยดโครงการ แบบแปลน วงเงินงบประมาณของโครงการให้ ถูกต้ อง
ตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานของทางราชการ โดยค้านึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นส้าคัญด้วย

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ (สานักงาน) : 0 2241 9000 ต่อ 4104
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แนวทางและหลักเกณฑ์ในการตั้งงบประมาณ ด้านสิ่งแวดล้อม
1. รายการ ค่าครุภัณฑ์การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ)
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กำรจัดกำรสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยให้แก่ อปท.
รำยกำร ค่(ครุำครุภัณภัณฑ์รฑ์ถบรรทุ
กขยะ)
เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ
หลักกำร/
แนวทำงในกำร
ตั้งงบประมำณ

แผนแม่บทกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 - 2564) กาหนดให้กระทรวงมหาดไทย
เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการดาเนินการเร่งรัดการดาเนินการกาจัดขยะมูลฝอยตกค้างทั่วประเทศให้หมดไป
โดยกากับดูแลจังหวัดและ อปท. ดาเนินการปิด และ/หรือปรับปรุงฟื้นฟูสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยเดิมให้ถูกต้อง
เป็นหน่วยงานจัดตั้งงบประมาณการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดและ อปท. ก ากั บ ติดตาม เร่งรัด อปท.
ให้ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดและแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ของประเทศในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย

ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเจริญเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา (4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน แนวทางการพัฒนา (3) การแก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม
มติคณะรัฐมนตรี : เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 เรื่อง เห็นชอบแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ
(พ.ศ. 2559 - 2564)
นโยบำยที่เกี่ยวข้อง : การบริหารจัดการขยะ

ระเบียบ
กฎหมำย
ที่เกี่ยวข้อง

ควำมสอดคล้อง
ในมิติเชิง
ยุทธศำสตร์

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 พฤษภำคม 2558 ได้มีมติมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย
เป็นหน่วยงานหลักในการแก้ไขปัญหาในภาพรวมของประเทศ

1. แบบคำของบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
2. รำยละเอียดประกอบกำรชี้แจง
3. แบบประมำณกำรใช้จ่ำย
4. แผนพัฒนำท้องถิ่น
5. แผนงำนจัดหำครุภัณฑ์

เอกสำร/ข้อมูล
ประกอบกำรเสนอ
คำขอตั้ง
งบประมำณ

หน่วยงำน : กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
(โทร. 0-2241-9000 ต่อ 2112)
จัดทำโดย : กลุ่มงานส่งเสริมการกระจายอานาจและการจัดทางบประมาณเงินอุดหนุน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
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แบบฟอร์มแนวทางและหลักเกณฑ์ในการตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง
หน่วยงาน : กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประเภทเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
รายการ : โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หลักการ/แนวทางในการตั้งงบประมาณ :
แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 - 2564) กาหนดให้ กระทรวงมหาดไทย
เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการดาเนินการเร่งรัดการดาเนินการกาจัดขยะมูลฝอยตกค้างทั่วประเทศให้หมดไป โดยกากับ
ดูแลจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการปิด และ/หรือปรับปรุงฟื้นฟูสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยเดิมให้ถูกต้อง
เป็นหน่วยงานจัดตั้งงบประมาณการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กากับ ติดตาม เร่งรัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดและแผนแม่บทการบริห าร
จัดการขยะมูลฝอยของประเทศในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
ความสอดคล้องในมิติเชิงยุทธศาสตร์ :
 นโยบายระดับชาติ
-ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเจริญเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา (4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
-แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา (3) การแก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม
-มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 เรื่อง เห็นชอบแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ของประเทศ (พ.ศ. 2559 - 2564)
-นโยบายที่เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการขยะ
ระเบียบกฎหมาย/ข้อสั่งการ/นโยบายสาคัญที่เกี่ยวข้อง :
มติ ค ณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั น ที่ 12 พฤษภาคม 2558 ได้ มี ม ติ ม อบหมายให้ ก ระทรวงมหาดไทยเป็ น หน่ ว ยงานหลั ก
ในการแก้ไขปัญหาในภาพรวมของประเทศ
เอกสาร/ข้อมูลที่ต้องจัดเตรียมประกอบการเสนอคาขอตั้งงบประมาณ :
1. แบบคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี
2. รายละเอียดประกอบการชี้แจง
3. แบบประมาณการใช้จ่าย
4. แผนพัฒนาท้องถิ่น
5. แผนงานจัดหาครุภัณฑ์
วิธีการคิด/สูตรในการคิดคานวณ :
ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการงบประมาณ (ถ้ามี) :
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ (สานักงาน) : 02 241 9000 ต่อ 2112
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เบอร์โทรศัพท์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงาน
สานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานมาตรฐานทั่วไปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น
กลุ่มงานมาตรฐานวินัยบุคคลส่วนท้องถิ่น
สานักบริหารการคลังท้องถิ่น
กลุ่มงานบาเหน็จบานาญและสวัสดิการ
กลุ่มงานนโยบายการคลังและพัฒนารายได้
กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กลุ่มงานส่งเสริ มการจั ดการศึกษานอกระบบ ศิลปะ วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต
กลุ่ มงานส่ งเสริ มการกระจายอานาจและการจัดทางบประมาณ
เงินอุดหนุน
กองสาธารณสุขท้องถิ่น
กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น

เบอร์โทรศัพท์
0 2241 9000 ต่อ 3785
0 2241 9000 ต่อ 4211
0 2241 9000 ต่อ 4222
0 2241 9000 ต่อ 3133
0 2241 9069
0 2241 8897
0 2241 9021 - 3 ต่อ 304
0 2241 9021 - 3 ต่อ 201
0 2241 9021 - 3 ต่อ 401
0 2241 9021 - 3
0 2241 9000 ต่อ 4111 - 4116
0 2241 9000 ต่อ 4131 - 4135
0 2241 9000 ต่อ 2332
0 2243 0540
0 2241 7225
0 2241 9000 ต่อ 2112 - 2114
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เอกสารค้นคว้าเพิม่ เติม
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กลุ่มงานส่งเสริมการกระจายอานาจ
และการจัดทางบประมาณเงินอุดหนุน
กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
โทร. 02-241-9000 ต่อ 2332

