
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์การจดัสรรเงินอุดหนนุทั่วไปใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖2 
 
 

ด้วยคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในการประชุม   
ครั้งที่  4/2561  เมื่อวันที่  ๒๖  กันยายน  ๒๕๖1  ได้มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การจัดสรรภาษีและเงินอุดหนุน
ทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖2   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๒  (๑๑)  และมาตรา  ๒๙  แห่งพระราชบัญญัติก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๒  คณะกรรมการ 
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงออกประกาศก าหนดหลักเกณฑ์การจัดสรร  
เงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ดังนี้ 

ข้อ ๑ เงินอุดหนุนทั่วไปที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๒  
จ านวน  226,033,086,000  บาท  ให้จัดสรรตามรายการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เงินอุดหนุนส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้ าที่ และภารกิจถ่ ายโอน  จ านวน  
50,022,100,100  บาท 

(๒) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร  จ านวน  753,294,000  บาท 
(๓) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารเสริม  (นม)  จ านวน  ๑๐,450,๐26,5๐๐  บาท 
(๔) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน  จ านวน  ๒๒,627,709,7๐๐  บาท 
(๕) เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ  (ค่าเงินเดือนครูและค่าจ้างประจ า)  

จ านวน  ๑7,148,608,8๐๐  บาท 
(๖) เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ  (ค่าการศึกษาของบุตร)  จ านวน  

๑๒๑,๖๐๐,๐๐๐  บาท 
(๗) เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ  (ค่าเช่าบ้าน)  จ านวน  170,161,๐๐๐  บาท 
(๘) เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ  (ค่าบ าเหน็จ  บ านาญ)  จ านวน  

3,587,459,3๐๐  บาท 
(๙) เงินอุดหนุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา  

ขั้นพ้ืนฐาน  จ านวน  ๓,446,371,6๐๐  บาท 
(๑๐) เงินอุดหนุนส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวน  ๑๒,811,383,6๐๐  บาท 
(๑๑) เงินอุดหนนุส าหรบัส่งเสรมิศกัยภาพการจัดการศึกษาท้องถิน่  จ านวน  ๑,๐86,905,๘๐๐  บาท 
(๑๒) เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น  (ค่าปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับ

นักเรียนยากจน)  จ านวน  136,964,๕๐๐  บาท 
(๑๓) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส  จ านวน  ๒๖,๖๕๐,๐๐๐  บาท 
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(๑๔) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายเพ่ือการรักษาพยาบาลของข้าราชการ  พนักงานส่วนท้องถิ่น   
และลูกจ้าง  จ านวน  ๖,719,227,๐๐๐  บาท 

(๑๕) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัย 
ที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน  ๔4,๐๐๐,๐๐๐  บาท 

(๑๖) เงินอุดหนุนสนับสนุนการด าเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  (อสม.)  
จ านวน  ๗,๔๘๖,๐๔๘,๘๐๐  บาท 

(๑๗) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายส าหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  จ านวน   
๖5,474,283,6๐๐  บาท 

(๑๘) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ  จ านวน  18,196,358,4๐๐  บาท 
(๑๙) เงินอุดหนุนส าหรบัสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  จ านวน  524,208,๐๐๐  บาท 
(๒๐) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา  จ านวน  ๑๒๒,๗๑๑,๘๐๐  บาท 
(๒๑) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนศูนย์บริการทางสังคม  จ านวน  ๑,๘๕๐,๐๐๐  บาท 
(๒๒) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนสถานสงเคราะห์คนชรา  จ านวน  ๘๑,๑๒๘,๖๐๐  บาท 
(๒๓) เงินอุดหนุนส าหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  จ านวน  ๓๖6,000,๐๐๐  บาท 
(๒๔) เงินอุดหนุนส าหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่  ๕  จังหวัด

ชายแดนภาคใต้  จ านวน  ๑,060,735,6๐๐  บาท 
(๒๕) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่

จังหวัดชายแดนภาคใต้  ๑๑7,๕๑9,3๐๐  บาท   
(๒๖) เงินอุดหนุนส าหรับงานสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า  จ านวน  ๑,๐๘2,65๐,๐๐๐  บาท 
(๒๗) เงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน

ภาคใต้  จ านวน  66,130,๐๐๐  บาท 
(๒๘) เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  

จ านวน  ๑,๘๖๙,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
(๒๙) เงินอุดหนุนส าหรับส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์  ปลอดโรค  

คนปลอดภัย  จากโรคพิษสุนัขบ้า  ตามพระปณิธาน  ศาสตราจารย์  ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ   
เจ้าฟ้า  จุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี  จ านวน  72,๐๐๐,๐๐๐  บาท 

(๓๐) เงินอุดหนุนเพ่ือขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย  จากโรคพิษสุนัขบ้า  
ตามพระปณิธาน  ศาสตราจารย์  ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี  
จ านวน  ๓60,๐๐๐,๐๐๐  บาท   
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ข้อ ๒ เงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖2  ตามข้อ  ๑  (๑)  จ านวน  50,022,100,100  บาท  
ให้จัดสรรแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  และองค์การบริหารส่วนต าบล  ตามอัตราส่วนร้อยละ
ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  และองค์การบริหารส่วนต าบล  ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุน
ทั่วไปส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖1 

ข้อ ๓ เงินอุดหนุนทั่วไปตามข้อ  ๑  (๒) - (๓0)  ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสรร
ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  และองค์การบริหารส่วนต าบลตามหลักเกณฑ์ที่จัดท าค าขอ
งบประมาณ  ในปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖2 

ข้อ ๔ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าเงินอุดหนุนทั่วไปที่ได้รับการจัดสรรตามข้อ  ๑   
ไปจัดท าข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
น าไปใช้จ่ายและมีเงินเหลือจ่าย  ให้ตกเป็นเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ยกเว้น   
เงินอุดหนุนทั่วไปตามรายการในข้อ  ๑  (๒)  (๖)  (๗)  (๘)  และ  (๑๔)  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
น าไปใช้จ่ายตามรายการที่ก าหนดโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมิต้องจัดท าข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

ข้อ ๕ การจัดสรรเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพ่ือการรักษาพยาบาลของข้าราชการ  
พนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง  ตามข้อ  ๑  (๑๔)  จ านวน  ๖,719,227,๐๐๐  บาท  ให้กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น  โอนจัดสรรให้แก่กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เป็น  ๒  งวด  โดยงวดที่  ๑  
ร้อยละ  ๗๐  ภายในเดือนธันวาคม  ๒๕๖1  และงวดที่  ๒  ร้อยละ  ๓๐  ภายในเดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๖2  
และเงินแต่ละงวดให้ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการในอัตราร้อยละ  ๑.๕ 

ข้อ ๖ ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรายงานการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปตามข้อ  ๑   
ให้คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ 

ข้อ ๗ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖1  เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
วิษณุ  เครืองาม 

รองนายกรฐัมนตร ี  
ประธานกรรมการการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ 
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