
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์การจดัสรรเงินอุดหนนุทั่วไปใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 
 

ด้วยคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ในการประชุม   
ครั้งที่  ๓/๒๕๖๓  เมื่อวันที่  ๕  ตุลาคม  ๒๕๖๓  ได้มีมติเหน็ชอบหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทัว่ไป
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตั้งงบประมาณไว้ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   ปีงบประมาณ  
พ.ศ.  ๒๕๖๔   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๒  (๑๑)  และมาตรา  ๒๙  แห่งพระราชบัญญัติก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ.  ๒๕๔๒  คณะกรรมการ 
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงออกประกาศก าหนดหลักเกณฑ์การจัดส รร 
เงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่ตั้งงบประมาณไว้ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่   
ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔  ดังนี้ 

ข้อ ๑ เ งิ นอุ ดหนุ นทั่ ว ไปที่ จั ดสรร ให้ แก่ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น   จ านวน  
๑๘๓,๔๑๘,๒๐๕,๔๐๐  บาท  ให้จัดสรรตามรายการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เงินอุดหนุนส าหรับด า เนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ ายโอน   จ านวน  
44,714,149,๐๐๐  บาท 

(๒) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร  จ านวน  ๔๙๘,๘๙๒,๗๐๐  บาท 
(๓) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารเสริม  (นม)  จ านวน  8,453,377,8๐๐  บาท   
(๔) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน  จ านวน  18,193,830,200  บาท 
(๕) เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ  (ค่าเงินเดือนครูและค่าจ้างประจ า)  

จ านวน  2,872,709,4๐๐  บาท 
(๖) เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ   (ค่าการศึกษาของบุตร)  จ านวน  

20,506,300  บาท 
(๗) เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ  (ค่าเช่าบ้าน)  จ านวน  40,363,700  บาท   
(๘) เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ   (ค่าบ าเหน็จ  บ านาญ)  จ านวน  

497,067,900  บาท 
(๙) เงินอุดหนุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา  

ขั้นพ้ืนฐาน  จ านวน  562,548,000  บาท   
(๑๐) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวน  13,634,681,700  บาท 
(๑๑) เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น  จ านวน  598,114,200  บาท   

้หนา   ๑๖

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๖๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๓



(๑๒) เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น  (ค่าปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับ
นักเรียนยากจน)  จ านวน  14,850,000  บาท   

(๑๓) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส  จ านวน  2,870,000  บาท   
(๑๔) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพ่ือการรักษาพยาบาลของข้าราชการ  พนักงาน 

ส่วนท้องถิ่น  และลูกจ้าง  จ านวน  5,800,283,700  บาท   
(๑๕) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานอีนามยั

ที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน  45,000,000  บาท   
(๑๖) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายส าหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   จ านวน  

๖๖,๐๑๖,๙๒๔,๘๐๐  บาท   
(๑๗) เ งิ น อุ ดหนุ น ส า ห รั บสนั บสนุ นกา ร สง เ ค ร า ะห์ เ บี้ ย ยั ง ชี พคน พิกา ร   จ าน วน  

16,631,049,600  บาท   
(๑๘) เ งิ นอุ ดหนุ นส าหรั บสนั บสนุ นการสง เ คราะห์ เบี้ ยยั งชี พผู้ ป่ วย เอดส์   จ านวน   

483,๕๗6,000  บาท 
(๑๙) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา  จ านวน  3,372,0๐๐  บาท 
(๒๐) เงินอุดหนุนส าหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  จ านวน  294,570,000  บาท 
(๒๑) เงินอุดหนุนส าหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่   ๕  จังหวัด

ชายแดนภาคใต้  จ านวน  953,870,800  บาท 
(๒๒) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ในพ้ืนที่

จังหวัดชายแดนภาคใต้  จ านวน  ๑,๑๔๕,๐๐๐  บาท 
(๒๓) เงินอุดหนุนส าหรับสวัสดิการครูชายแดนภาคใต้  จ านวน  2,757,800  บาท 
(๒๔) เงินอุดหนุนส าหรับงานสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า  จ านวน  1,039,816,000  บาท 
(๒๕) เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข

จ านวน  1,633,240,000  บาท 
(๒๖) เงินอุดหนุนส าหรับส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค  

คนปลอดภัย  จากโรคพิษสุนัขบ้า  ตามพระปณิธาน  ศาสตราจารย์  ดร.  สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ   
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี  กรมพระศรีสวางควัฒน  วรขัตติยราชนารี  จ านวน   
68,๒๔๖,๔00  บาท 

(๒๗) เงินอุดหนุนส าหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย  จากโรคพิษสุนัขบ้า  
ตามพระปณิธาน  ศาสตราจารย์  ดร.  สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์   
อัครราชกุมารี  กรมพระศรีสวางควัฒน  วรขัตติยราชนารี  จ านวน  340,๓๙2,๔๐๐  บาท 

้หนา   ๑๗

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๖๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๓



ข้อ ๒ เงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนให้แก่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  ตามข้อ  ๑  (๑)  จ านวน  44,714,149,๐๐๐  บาท  ให้จัดสรรแกเ่ทศบาลต าบล  
และองค์การบริหารส่วนต าบล  ตามอัตราส่วนร้อยละที่เทศบาลต าบล  และองค์การบริหารส่วนต าบล  
ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน   
ในปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

ข้อ ๓ เงินอุดหนุนทั่วไปตามข้อ  ๑  ยกเว้นรายการตาม  (๑๔)  ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
จัดสรรให้แก่เทศบาลต าบล  และองค์การบริหารส่วนต าบล  ตามหลักเกณฑ์ที่จัดท าค าของบประมาณ   
ในปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

ข้อ ๔ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าเงินอุดหนุนทั่วไปที่ได้รับการจัดสรรตามข้อ   ๑   
ไปจัดท าข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี   หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
น าไปใช้จ่ายและมีเงินเหลือจ่าย  ให้ตกเป็นเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ยกเว้น  รายการ 
ในข้อ  ๑  (๒)  (๖)  (๗)  และ  (๘)  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าไปใช้จ่ายตามรายการที่ก าหนด 
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมิต้องจัดท าข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี    
และหากมีเงินเหลือจ่ายและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมิได้ส่งคืนเป็นรายได้แผ่นดิน  ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นน าเงินเหลือจ่ายดังกล่าวไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดในปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕   
หรือในปีงบประมาณต่อ ๆ  ไป 

ข้อ ๕ การจัดสรรเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพ่ือการรักษาพยาบาลของข้าราชการ  
พนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง  ตามข้อ  ๑  (๑๔)  จ านวน  5,800,283,700  บาท  ให้กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น  โอนจัดสรรให้แก่กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เป็น  ๒  งวด  โดยเงินแต่ละงวด
ให้รวมถึงค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการด้วย 

ข้อ ๖ ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรายงานการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปตามข้อ  ๑  
ให้คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ 

ข้อ ๗ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๓  เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  30  ตลุาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 
วิษณุ  เครืองาม 

รองนายกรฐัมนตรี 
ประธานกรรมการการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ 

้หนา   ๑๘

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๖๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๓


