
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์การจดัสรรเงินอุดหนนุทั่วไปใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๖ 

 
 

ด้วยคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในการประชุม 
ครั้งที่  ๕/๒๕๖๕  เมื่อวันที่  ๕  กันยายน  ๒๕๖๕  ได้มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป   
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตั้งงบประมาณไว้ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ปีงบประมาณ  
พ.ศ.  ๒๕๖๖ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๒  (๑๑)  และมาตรา  ๒๙  แห่งพระราชบัญญัติ 
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๒   
คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงออกประกาศก าหนดหลักเกณฑ์
การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๖  ดังนี้ 

ข้อ ๑ เ งิ น อุ ดหนุ นทั่ ว ไปที่ จั ดสรร ให้ แก่ อ งค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น   จ านวน  
๑๘๖,๕๒๐,๖๕๗,๓๐๐  บาท  ให้จัดสรรตามรายการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เงินอุดหนุนส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน  จ านวน  
๔๐,๓๑๒,๖๓๗,๙๐๐  บาท   

(๒) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร  จ านวน  ๕๓๔,๖๕๐,๐๐๐  บาท 
(๓) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารเสริม  (นม)  จ านวน  ๗,๘๑๖,๗๒๙,๙๐๐  บาท   
(๔) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน  จ านวน  ๑๘,๓๖๐,๕๕๘,๖๐๐  บาท 
(๕) เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ  (ค่าเงินเดือนครูและค่าจ้างประจ า)   

จ านวน  ๒,๕๒๕,๔๔๒,๖๐๐  บาท 
(๖) เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ  (ค่าการศึกษาของบุตร)  จ านวน

๒๑,๙๘๐,๐๐๐  บาท 
(๗) เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ  (ค่าเช่าบ้าน)  จ านวน  ๕๙,๑๙๓,๖๐๐  บาท   
(๘) เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ  (ค่าบ าเหน็จ  บ านาญ)  จ านวน  

๕๙๒,๗๕๓,๑๐๐  บาท   
(๙) เงินอุดหนุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน  จ านวน  ๕๙๘,๐๘๕,๕๐๐  บาท   
(๑๐) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวน  ๑๔,๕๙๕,๒๑๖,๕๐๐  บาท 
(๑๑) เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น  จ านวน  ๑๒,๖๖๗,๒๐๐  บาท   
(๑๒) เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น  (ค่าปัจจัยพ้ืนฐาน 

ส าหรับนักเรียนยากจน)  จ านวน  ๒๑,๖๒๖,๐๐๐  บาท   

้หนา   ๔๔

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๓๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กันยายน   ๒๕๖๕



(๑๓) เงินอุดหนุนส าหรบัสนับสนนุการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส  จ านวน  ๒,๔๖๐,๐๐๐  บาท   
(๑๔) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายเพ่ือการรักษาพยาบาลของข้าราชการ  พนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง  

จ านวน  ๖,๗๘๘,๘๗๖,๒๐๐  บาท   
(๑๕) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุข   

ของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน  ๔๓,๔๕๐,๐๐๐  บาท   
(๑๖) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายส าหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  จ านวน  

๗๑,๔๐๗,๕๓๖,๐๐๐  บาท   
(๑๗) เ งิ น อุ ดหนุ นส าห รั บสนั บสนุ นกา รสง เ ค ร าะห์ เ บี้ ย ยั ง ชี พคน พิกา ร   จ าน วน  

๑๗,๘๘๑,๘๐๗,๒๐๐  บาท   
(๑๘) เ งิ นอุ ดหนุนส าหรับสนับสนุนการสงเคราะห์ เบี้ ยยั งชีพผู้ ป่ วย เอดส์   จ านวน  

๔๘๒,๑๐๖,๐๐๐  บาท   
(๑๙) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา  จ านวน  ๑,๔๓๔,๐๐๐  บาท 
(๒๐) เงินอุดหนุนส าหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  จ านวน  ๓๑๐,๕๓๐,๐๐๐  บาท 
(๒๑) เงินอุดหนุนส าหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่  ๕  จังหวัด 

ชายแดนภาคใต้  จ านวน  ๙๖๓,๑๑๑,๒๐๐  บาท 
(๒๒) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  จ านวน  ๒,๒๖๘,๐๐๐  บาท 
(๒๓) เงินอุดหนุนส าหรับสวัสดิการครูชายแดนภาคใต้  จ านวน  ๒,๗๕๗,๘๐๐  บาท 
(๒๔) เงินอุดหนุนส าหรับสวัสดิการหัวหน้าศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กและผู้ดูแลเด็กชายแดนใต้  

๕๐,๖๔๐,๐๐๐  บาท   
(๒๕) เงินอุดหนุนส าหรับงานสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า  จ านวน  ๑,๑๓๖,๕๔๐,๐๐๐  บาท 
(๒๖) เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข

จ านวน  ๑,๕๙๙,๖๐๐,๐๐๐  บาท   
(๒๗) เงินอุดหนุนส าหรับส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค  

คนปลอดภัย  จากโรคพิษสุนัขบ้า  ตามพระปณิธาน  ศาสตราจารย์  ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ   
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี  กรมพระศรีสวางควัฒน  วรขัตติยราชนารี  จ านวน  
๖๖,๐๐๐,๐๐๐  บาท 

(๒๘) เงินอุดหนุนเพ่ือขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย  จากโรคพิษสุนัขบ้า   
ตามพระปณิธาน  ศาสตราจารย์  ดร.  สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์   
อัครราชกุมารี  กรมพระศรีสวางควัฒน  วรขัตติยราชนารี  จ านวน  ๓๓๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท   

้หนา   ๔๕

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๓๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กันยายน   ๒๕๖๕



ข้อ ๒ เงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนให้แก่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามข้อ  ๑  (๑)  จ านวน  ๔๐,๓๑๒,๖๓๗,๙๐๐  บาท  ให้จัดสรรแก่ 
เทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  โดยแบ่งวงเงินงบประมาณเป็น  ๒  ส่วน  ดังนี้ 

 ส่วนที่  ๑  จัดสรรตามสัดส่วนร้อยละ  และไม่มากกว่าจ านวนเงินตามที่ได้รับ   
การจัดสรรในปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 ส่วนที่  ๒  เงินส่วนที่เหลือจากการจัดสรรตามส่วนที่  ๑  น าไปจัดสรรเพ่ิมเติมให้แก่  
เทศบาลต าบล  และองค์การบริหารส่วนต าบล  ที่มีรายได้ต่อหัวต่ าสุดใน  ๒  กลุ่มจาก  ๕  กลุ่ม   
ที่ใช้วิธีการค านวณโดยน าสถิติการคลังมาจัดกลุ่ม  ควินไทล์  (Quintile)  ตามอัตราส่วนประชากรของ  
เทศบาลต าบล  และองค์การบริหารส่วนต าบล  แต่ละแห่ง 

ข้อ ๓ เงินอุดหนุนทั่วไปตามข้อ  ๑  ยกเว้นรายการตาม  (๑๔)  ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
จัดสรรให้แก่เทศบาลต าบล  และองค์การบริหารส่วนต าบล  ตามหลักเกณฑ์ที่จัดท าค าของบประมาณ   
ในปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๖ 

ข้อ ๔ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าเงินอุดหนุนทั่วไปที่ได้รับการจัดสรรตามข้อ  ๑   
ไปจัดท าข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าเงิน
ไปใช้จ่ายและมีเงินเหลือจ่าย  ให้ตกเป็นเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ยกเว้นรายการในข้อ  
๑  (๒)  (๖)  (๗)  และ  (๘)  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น าไปใชจ้่ายตามรายการที่ก าหนด  โดยองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นมิต้องจัดท าข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  และหากมีเงินเหลือจ่าย   
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมิได้ส่งคืนเป็นรายได้แผ่นดิน  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าเงินเหลือจ่าย 
ดังกล่าวไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดในปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๗  หรือในปีงบประมาณต่อ ๆ  ไป 

ข้อ ๕ การจัดสรรเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพ่ือการรักษาพยาบาลของข้าราชการ   
พนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง  ตามข้อ  ๑  (๑๔)  จ านวน  ๖,๗๘๘,๘๗๖,๒๐๐  บาท  ให้กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น  โอนจัดสรรให้แก่กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เป็น  ๒  งวด  โดยเงินแต่ละงวด
ให้รวมถึงค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการด้วย 

ข้อ ๖ ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรายงานการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปตามข้อ  ๑  
ให้คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ 

ข้อ ๗ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๕  เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  19  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖5 
วิษณุ  เครืองาม 

รองนายกรฐัมนตร ี  
ประธานกรรมการการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ 

้หนา   ๔๖

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๓๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กันยายน   ๒๕๖๕


