
กฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือส่ังการ/
ลักษณะของงบประมาณ

1 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุน  - จัดสรรส ำหรับเด็กปฐมวัยใน ศพด. , เด็กอนุบำล และเด็ก ป.๑ - ป.๖   * ลักษณะงบประมาณ 

อาหารเสริม (นม) - ให้พิจำรณำต้ังงบประมำณรองรับในอัตรำคนละ ๗.37 บำท     - ต้ังในงบด ำเนินงำน (ตำมหนังสือกรมส่งเสริม

ประกอบด้วย กำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี

1.1 ร.ร. สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) 28 พฤษภำคม 2564)

    - อปท. เป็นหน่วยจัดซ้ือจัดจ้ำงให้แก่สถำนศึกษำ

1.2 ร.ร. สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.)     - อัตรำจัดสรรคนละ ๗.37 บำท ไม่ใช่รำคำกลำง

ในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงอำหำรเสริม (นม) เป็นเพียงรำคำจัดสรร

1.3 ตำมหลักเกณฑ์ท่ีได้ท ำควำมตกลงกับส ำนักงบประมำณ

จ ำนวน ๒6๐ วัน

1.4 ร.ร. สังกัดกรมสามัญศึกษา  จ ำนวน ๒๘๐ วัน

(โรงเรียนศึกษำสงเครำะห์, โรงเรียนศึกษำพิเศษ)

1.5 สถานศึกษาสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน  จ ำนวน ๒๘๐ วัน

(ศูนย์กำรเรียนชุมชนบนพ้ืนท่ีรำบสูง )

1.6 สถานศึกษาสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  จ ำนวน ๒๘๐ วัน

(ศูนย์รับเล้ียงเด็กของกรมประชำสงเครำะห์ (เดิม))

2 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุน  - จัดสรรส ำหรับเด็กปฐมวัยใน ศพด. , เด็กอนุบำล และเด็ก ป.๑ - ป.๖   * ลักษณะงบประมาณ 

อาหารกลางวัน - ให้พิจำรณำต้ังงบประมำณรองรับในอัตรำม้ือละ ๒1 บำทต่อคน   (๑) กรณีสถานศึกษา (โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

ประกอบด้วย        ในสังกัด อปท.

2.1 ร.ร. สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.)        - ต้ังในงบด ำเนินงำน ลักษณะค่ำตอบแทน ใช้สอย 

 - จ ำนวน ๒๐๐ วัน และวัสดุ รำยกำรค่ำใช้สอย ประเภทรำยจ่ำยเก่ียวเน่ือง

2.2 ร.ร. สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.)  กับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำย 

อ่ืน ๆ โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ  

2.3        - วิธีกำร ข้ันตอนในกำรเบิกหักผลักส่งเงินเข้ำบัญชี

 - จ ำนวน ๒45 วัน เงินฝำกธนำคำรในนำมของสถำนศึกษำให้ถือปฏิบัติตำม

2.4 สถานศึกษาสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน  จ ำนวน 280 วัน ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยรำยได้และกำรจ่ำยเงิน

(ศูนย์กำรเรียนชุมชนบนพ้ืนท่ีรำบสูง ) ของสถำนศึกษำสังกัด อปท. พ.ศ. 2562 

2.5 สถานศึกษาสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  จ ำนวน 280 วัน   (๒) กรณีสถานศึกษาสังกัดหน่วยงานอ่ืน

(ศูนย์รับเล้ียงเด็กของกรมประชำสงเครำะห์ (เดิม))        - ต้ังในงบเงินอุดหนุน โดยให้ถือปฏิบัติตำมระเบียบ

กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบ

หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/

ว 4750 ลงวันท่ี 14 สิงหำคม 2563

  (๓) กรณี ศพด. ท่ีรับถ่ายโอนภารกิจจากกรมการศาสนา

      - กรณีท่ีวัด/มัสยิด มอบอ ำนำจให้ อปท. จัดซ้ือ/

จัดจ้ำงอำหำรกลำงวัน ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับสถำนศึกษำ

ในสังกัด อปท.

จ ำนวน ๒๖๐ วัน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ท่ี อปท. จัดต้ังข้ึนเองและรับถ่ายโอนภารกิจ

 - จ ำนวน ๒๐๐ วัน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ท่ี อปท. จัดต้ังข้ึนเองและรับถ่ายโอนภารกิจ 

แนวทางประมาณการรายรับและจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไป ด้านการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เฉพาะเทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล)

แนบท้ำยหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3924 ลงวันท่ี  8  กรกฎำคม 2564

ท่ี รายการ ข้อมูลรายละเอียด
ประกอบการจัดสรรเงินอุดหนุนท่ัวไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

จ ำนวน ๒๖๐ วัน 
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กฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือส่ังการ/
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ท่ี รายการ ข้อมูลรายละเอียด
ประกอบการจัดสรรเงินอุดหนุนท่ัวไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

      - กรณีท่ีวัด/มัสยิด ไม่มอบอ ำนำจให้ อปท. จัดซ้ือ/

จัดจ้ำงอำหำรกลำงวัน ให้ต้ังงบประมำณในหมวด

เงินอุดหนุน

3 เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริม  - ให้พิจำรณำต้ังงบประมำณตำมกิจกรรมดังน้ี

ศักยภาพการจัดการศึกษา ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน  * ลักษณะงบประมาณ 

ท้องถ่ิน (๑) ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line : ADSL        - ต้ังในงบด ำเนินงำน ลักษณะค่ำตอบแทน ใช้สอย 

 - โรงเรียนละ ๙,๖๐๐ บำท และวัสดุ รำยกำรค่ำใช้สอย ประเภทรำยจ่ำยเก่ียวเน่ือง

(๒) ระบบ Wireless Fidelity : WiFi กับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำย 

 - โรงเรียนละ ๗,๒๐๐ บำท อ่ืน ๆ โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ  

 - อปท. อำจพิจำรณำน ำเงินรำยได้มำสมทบเพ่ิมได้ตำมควำมจ ำเป็น        - วิธีกำร ข้ันตอนในกำรเบิกหักผลักส่งเงินเข้ำบัญชี

เงินฝำกธนำคำรในนำมของสถำนศึกษำให้ถือปฏิบัติตำม

ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยรำยได้และกำรจ่ำยเงิน

ของสถำนศึกษำสังกัด อปท. พ.ศ. 2562 

4 เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริม  -  * ลักษณะงบประมาณ 

ศักยภาพการจัดการศึกษา ผู้ปกครอง มีรำยได้ต่อครัวเรือนไม่เกิน 36,000 บำท/ปี        - ต้ังในงบด ำเนินงำน ลักษณะค่ำตอบแทน ใช้สอย 

ท้องถ่ิน (ค่าปัจจัยพ้ืนฐาน - ให้พิจำรณำต้ังงบประมำณ ดังน้ี และวัสดุ รำยกำรค่ำใช้สอย ประเภทรำยจ่ำยเก่ียวเน่ือง

ส าหรับนักเรียนยากจน)  (๑) ระดับประถมศึกษำ (ป.1 - ป.6) กับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำย 

*อัตรำคนละ 500 บำท/ภำคเรียน (1,000 บำท/คน/ปี) อ่ืน ๆ โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ  

*จัดสรรเป็นรำยบุคคล โดยใช้ข้อมูลจำกระบบกำรคัดกรอง        - วิธีกำร ข้ันตอนในกำรเบิกหักผลักส่งเงินเข้ำบัญชี

นักเรียนยำกจนของกองทุนเพ่ือควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ (กสศ.) เงินฝำกธนำคำรในนำมของสถำนศึกษำให้ถือปฏิบัติตำม

 (๒) ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น (ม.1 - ม.3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยรำยได้และกำรจ่ำยเงิน

*อัตรำคนละ 1,500 บำท/ภำคเรียน (3,000 บำท/คน/ปี) ของสถำนศึกษำสังกัด อปท. พ.ศ. 2562 

*จัดสรรเป็นรำยบุคคล โดยใช้ข้อมูลจำกระบบกำรคัดกรอง

นักเรียนยำกจนของกองทุนเพ่ือควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ (กสศ.)

5 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุน  - จัดสรรส ำหรับนักเรียนในโรงเรียน/วิทยำลัย สังกัด อปท.  * ลักษณะงบประมาณ 

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา - ให้พิจำรณำต้ังงบประมำณ ดังน้ี        - ต้ังในงบด ำเนินงำน ลักษณะค่ำตอบแทน ใช้สอย 

ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบ 5.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) และวัสดุ รำยกำรค่ำใช้สอย ประเภทรำยจ่ำยเก่ียวเน่ือง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  (๑) รำยหัว กับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำย 

 - ระดับอนุบำลศึกษำ  คนละ 850 บำท/ภำคเรียน อ่ืน ๆ โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ  

 - ระดับประถมศึกษำ  คนละ 950 บำท/ภำคเรียน        - วิธีกำร ข้ันตอนในกำรเบิกหักผลักส่งเงินเข้ำบัญชี

 - ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น  คนละ 1,750 บำท/ภำคเรียน เงินฝำกธนำคำรในนำมของสถำนศึกษำให้ถือปฏิบัติตำม

 - ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย  คนละ 1,900 บำท/ภำคเรียน ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยรำยได้และกำรจ่ำยเงิน

 - ระดับอำชีวศึกษำ (ปวช.) ของสถำนศึกษำสังกัด อปท. พ.ศ. 2562 

(1) สำขำช่ำง  คนละ 3,250 บำท/ภำคเรียน

(2) สำขำพำณิชยกรรม  คนละ 2,450 บำท/ภำคเรียน

(3) สำขำคหกรรม  คนละ 2,750 บำท/ภำคเรียน

จัดสรรส ำหรับนักเรียนในโรงเรียน สังกัด อปท . ท่ีบิดำ/มำรดำ/
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ท่ี รายการ ข้อมูลรายละเอียด
ประกอบการจัดสรรเงินอุดหนุนท่ัวไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

 (2) รำยหัวส่วนเพ่ิม (Top Up)

 - ระดับประถมศึกษำ  คนละ 250 บำท/ภำคเรียน

* โรงเรียนประถมศึกษำขนำดเล็กท่ีมีนักเรียน 120 คนลงมำ

  ให้เพ่ิมจำกรำยหัวท่ีได้รับปกติ

 - ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น  คนละ 500 บำท/ภำคเรียน

* โรงเรียนมัธยมศึกษำขนำดเล็กท่ีมีนักเรียน 300 คนลงมำ

  ให้เพ่ิมจำกรำยหัวท่ีได้รับปกติ

5.2 ค่าหนังสือเรียน

 - ระดับอนุบำลศึกษำ  คนละ 200 บำท/ปี 

 - ระดับประถมศึกษำ  จ ำแนกเป็น 

(1) ประถมศึกษำปีท่ี 1  คนละ 656.25 บำท/ปี

(2) ประถมศึกษำปีท่ี 2  คนละ 649.95 บำท/ปี

(3) ประถมศึกษำปีท่ี 3  คนละ 653.10 บำท/ปี

(4) ประถมศึกษำปีท่ี 4  คนละ 706.65 บำท/ปี

(5) ประถมศึกษำปีท่ี 5  คนละ 846.30 บำท/ปี

(6) ประถมศึกษำปีท่ี 6  คนละ 858.90 บำท/ปี

 - ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น  จ ำแนกเป็น 

(1) มัธยมศึกษำปีท่ี 1  คนละ 808.20 บำท/ปี

(2) มัธยมศึกษำปีท่ี 2  คนละ 920.85 บำท/ปี

(3) มัธยมศึกษำปีท่ี 3  คนละ 996.45 บำท/ปี

 - ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย  จ ำแนกเป็น 

(1) มัธยมศึกษำปีท่ี 4  คนละ 1,383.90 บำท/ปี

(2) มัธยมศึกษำปีท่ี 5  คนละ 1,326.15 บำท/ปี

(3) มัธยมศึกษำปีท่ี 6  คนละ 1,164.45 บำท/ปี

 - ระดับอำชีวศึกษำ (ปวช.)  จ ำแนกเป็น 

(1) สำขำช่ำง  คนละ 2,000 บำท/ปี

(2) สำขำพำณิชยกรรม  คนละ 2,000 บำท/ปี

(3) สำขำคหกรรม  คนละ 2,000 บำท/ปี

5.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน

 - ระดับอนุบำลศึกษำ  คนละ 100 บำท/ภำคเรียน 

 - ระดับประถมศึกษำ  คนละ 195 บำท/ภำคเรียน

 - ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น  คนละ 210 บำท/ภำคเรียน

 - ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย  คนละ 230 บำท/ภำคเรียน

 - ระดับอำชีวศึกษำ (ปวช.)  คนละ 230 บำท/ภำคเรียน

5.4 ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน

 - ระดับอนุบำลศึกษำ  คนละ 300 บำท/ปี 

 - ระดับประถมศึกษำ  คนละ 360 บำท/ปี

 - ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น  คนละ 450 บำท/ปี

 - ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย  คนละ 500 บำท/ปี

 - ระดับอำชีวศึกษำ (ปวช.)  คนละ 900 บำท/ปี
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กฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือส่ังการ/
ลักษณะของงบประมาณ

ท่ี รายการ ข้อมูลรายละเอียด
ประกอบการจัดสรรเงินอุดหนุนท่ัวไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

5.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

 - ระดับอนุบำลศึกษำ  คนละ 215 บำท/ภำคเรียน 

 - ระดับประถมศึกษำ  คนละ 240 บำท/ภำคเรียน

 - ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น  คนละ 440 บำท/ภำคเรียน

 - ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย  คนละ 475 บำท/ภำคเรียน

 - ระดับอำชีวศึกษำ (ปวช.)  คนละ 475 บำท/ภำคเรียน

6 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุน  - จัดสรรให้แก่ อปท. ท่ีเข้าร่วมโครงการ (จ านวน 12 อปท.)

การจัดการศึกษาแก่เด็ก
ด้อยโอกาส  (๑) ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  - งบบุคลากร ลักษณะเงินเดือน ค่าจ้างประจ าและค่าจ้าง

ต ำแหน่งครูสอนเด็กด้อยโอกำส (วุฒิปริญญำตรี) พนักงานจ้าง รายการเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 

 - อปท. ละ 1 คน ๆ ละ 15,000 บำท รวม 12 เดือน ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

 (2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ร้อยละ 5 ของค่ำจ้ำง รวม 12 เดือน  - งบกลาง ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม

 (3) ค่ำวัสดุกำรศึกษำ  - งบด าเนินงาน ลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

 - อปท. ละ 10,000 บำท รายการค่าวัสดุ ประเภทวัสดุการศึกษา

 (4) ค่ำพัฒนำบุคลำกรครูสอนเด็กด้อยโอกำส  - งบด าเนินงาน ลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

 - อปท. ละ 1 คน ๆ ละ 6,000 บำท รายการค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการ

ปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ

      ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ พนักงานจ้างรายใด 

ได้รับการเล่ือนค่าตอบแทนตามมาตรฐานท่ัวไป เก่ียวกับ

พนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และได้รับ

ค่าตอบแทนรวมกับเงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราวแล้วสูงกว่า

งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถ่ิน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้นสังกัดเบิกจ่าย

งบประมาณจากเงินรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

สมทบเพ่ิมในส่วนท่ีสูงกว่างบประมาณท่ีได้รับจัดสรร

โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

และเบิกจ่ายเงิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน

และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม

7 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุน  - จัดสรรให้แก่ อปท. ท่ีรับถ่ำยโอนภำรกิจสนำมกีฬำเพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำย

การบริหารสนามกีฬา 

(ระดับจังหวัด) มีรำยกำร  ดังน้ี
 (1) ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ (วุฒิปริญญำตรี)  - งบบุคลากร ลักษณะเงินเดือน ค่าจ้างประจ าและค่าจ้าง 

อัตรำเดือนละ 15,000 บำทต่อคน รวม 12 เดือน พนักงานจ้าง รายการเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำย ดังน้ี

ในกำรด ำเนินกำรบริหำรสนำมกีฬำท่ีได้รับกำรถ่ำยโอน จ ำนวน 1 สนำม
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กฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือส่ังการ/
ลักษณะของงบประมาณ

ท่ี รายการ ข้อมูลรายละเอียด
ประกอบการจัดสรรเงินอุดหนุนท่ัวไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

 (2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ร้อยละ 5 ของค่ำจ้ำง รวม 12 เดือน  - งบกลาง ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม

 (3) ค่ำสำธำรณูปโภค  - งบด าเนินงาน ลักษณะค่าสาธารณูปโภค

 - สนำมละ 144,000 บำทต่อปี ประเภทค่าไฟฟ้า, ค่าน  าประปา

 - อปท. อำจพิจำรณำน ำเงินรำยได้มำสมทบได้ตำมควำมจ ำเป็น

 (4) ค่ำปรับปรุงซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำสนำมกีฬำ  - งบด าเนินงาน ลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

 - สนำมละ 900,000 บำทต่อปี รายการค่าใช้สอย ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 

 - อปท. อำจพิจำรณำน ำเงินรำยได้มำสมทบได้ตำมควำมจ ำเป็น (รายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพ่ือให้สามารถใช้งาน

ได้ตามปกติ)

 (5) ค่ำพัฒนำบุคลำกร (สนำมละ 2 คน) คนละ 6,000 บำท  - งบด าเนินงาน ลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

รายการค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติ

ราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ

      ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ พนักงานจ้างรายใด 

ได้รับการเล่ือนค่าตอบแทนตามมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับ

พนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และได้รับ

ค่าตอบแทนรวมกับเงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราวแล้วสูงกว่า

กว่างบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถ่ินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้นสังกัด

เบิกจ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินสมทบเพ่ิมในส่วนท่ีสูงกว่างบประมาณท่ีได้รับ

จัดสรร โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

พ.ศ. ๒๕๖๓ และเบิกจ่ายเงิน ตามระเบียบกระทรวง

มหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน

การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม

8 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุน  - จัดสรรส ำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก (ศพด.)  * ลักษณะงบประมาณ 

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา - ให้พิจำรณำต้ังงบประมำณ ดังน้ี   (๑) ศพด. ในสังกัด อปท.

ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 8.1 ค่าจัดการเรียนการสอน        - ต้ังในงบด ำเนินงำน ลักษณะค่ำตอบแทน ใช้สอย 

(ศพด.) - จัดสรรส ำหรับเด็กอำยุ 2 - 5 ปี และวัสดุ รำยกำรค่ำใช้สอย ประเภทรำยจ่ำยเก่ียวเน่ือง

- อัตรำคนละ 1,700 บำท/ปี กับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำย 

8.2 ค่าหนังสือเรียน อ่ืน ๆ โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ  

 - จัดสรรส ำหรับเด็กอำยุ 3 - 5 ปี        - วิธีกำร ข้ันตอนในกำรเบิกหักผลักส่งเงินเข้ำบัญชี

 - อัตรำคนละ 200 บำท/ปี เงินฝำกธนำคำรในนำมของสถำนศึกษำให้ถือปฏิบัติตำม

8.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยรำยได้และกำรจ่ำยเงิน

 - จัดสรรส ำหรับเด็กอำยุ 3 - 5 ปี ของสถำนศึกษำสังกัด อปท. พ.ศ. 2562 

 - อัตรำคนละ 200 บำท/ปี 
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กฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือส่ังการ/
ลักษณะของงบประมาณ

ท่ี รายการ ข้อมูลรายละเอียด
ประกอบการจัดสรรเงินอุดหนุนท่ัวไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

8.4 ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน   (2) ศพด. ท่ีรับถ่ายโอนภารกิจจากกรมการศาสนา

 - จัดสรรส ำหรับเด็กอำยุ 3 - 5 ปี        - กรณีท่ีวัด/มัสยิด มอบอ ำนำจให้ อปท. จัดซ้ือ/

 - อัตรำคนละ 300 บำท/ปี จัดจ้ำง ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับ ศพด . ในสังกัด อปท.

8.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน         - กรณีท่ีวัด/มัสยิด ไม่มอบอ ำนำจให้ อปท. จัดซ้ือ/

 - จัดสรรส ำหรับเด็กอำยุ 3 - 5 ปี จัดจ้ำง ให้ต้ังงบประมำณในงบเงินอุดหนุน โดยถือปฏิบัติ

 - อัตรำคนละ 430 บำท/ปี ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไข

เพ่ิมเติม ประกอบหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด 

ท่ี มท 0808.2/ว 4750 ลงวันท่ี 14 สิงหำคม 2563

9 เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุน  - งบบุคลากร ลักษณะเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และ

กำรจัดกำรศึกษำขององค์กร ค่าจ้างพนักงานจ้าง รายการเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 

ปกครองส่วนท้องถ่ินในพ้ืนท่ี      - จัดสรรอัตราคุณวุฒิปริญญาตรี ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จังหวัดชำยแดนภำคใต้  ๒. ค่าประกันสังคมส าหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ (ปฏิบัติหน้าท่ี  - งบกลาง ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม

ครูสอนอิสลามศึกษา ครูสอนพุทธศาสนา ครูสอนพระปริยัติธรรม และครู

ปฏิบัติงานโภชนาการ)

     - ส่วนกลางจัดสรรให้ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ๕% 

 ๓. เงินสวัสดิการส าหรับการปฏิบัติงานประจ าส านักงานในพื นท่ีพิเศษ  - งบบุคลากร ลักษณะเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และ

(เฉพาะในพื นท่ี อ.สะเดา จ.สงขลา) ค่าจ้างพนักงานจ้าง รายการเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 

     - จัดสรรอัตราคนละ ๑,๐๐๐ บาท/เดือน ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

 ๔. ค่าจ้างเหมารายเดือนผู้ปฏิบัติหน้าท่ีครูสอนอิสลามศึกษาและ  - งบด าเนินงาน ลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

ครูสอนพุทธศาสนา รายการค่าตอบแทน 

     - จัดสรรอัตราคนละ ๙,๘๔๐ บาท/เดือน

 ๕. ค่าจ้างรายช่ัวโมงผู้ปฏิบัติหน้าท่ีครูสอนอิสลามศึกษา และครูสอน  - งบด าเนินงาน ลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

พระปริยัติธรรม รายการค่าตอบแทน 

     - จัดสรรอัตราคนละ ๘๐ วัน วันละ ๘ ช่ัวโมง ๆ ละ ๒๐๐ บาท 

 ๖. ค่าจ้างรายวันผู้ปฏิบัติหน้าท่ีนักการภารโรง  - งบด าเนินงาน ลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

(เฉพาะวันเสาร์ - วันอาทิตย์) รายการค่าตอบแทน 

     - จัดสรรอัตรา คนละ ๘๐ วัน ๆ ละ ๓๐๐ บาท 

 ๗. ค่าอาหารกลางวัน  - งบด าเนินงาน ลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

    (๑) ส าหรับสถานศึกษาท่ีส่งเสริมการเรียนหลักสูตรฟัรฎอีูน (ตาดีกา) รายการค่าใช้สอย

และหลักสูตรพระปริยัติธรรมท่ีใช้สถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เป็นท่ีจัดการสอน (ระดับชั นประถมศึกษาปีท่ี ๑ - ปีท่ี ๖) 

     - จัดสรรอัตราคนละ ๘๐ วัน ๆ ละ ๒๐ บาท 

    (๒) ส าหรับสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาแบบผสมผสานระหว่าง

มุตะวัชชีเฎาะห์ (ม. ๑-๓) และอิสลามศึกษาตอนปลาย/ซานาวียะห์ (ม. ๔-๖))

     - จัดสรรอัตราคนละ ๒๐๐ วัน ๆ ละ ๒๐ บาท 

 ๘. ค่าวัสดุส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทย  - งบด าเนินงาน ลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

     - จัดสรรอัตราโรงเรียนละ ๒๐,๐๐๐ บาท ต่อปี รายการค่าใช้สอย

ศึกษา ครูสอนพุทธศาสนา ครูสอนพระปริยัติธรรม และครูปฏิบัติงานโภชนาการ)

      - ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหักจากค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ๕%

หลักสูตรการศึกษาขั นพื นฐานและหลักสูตรอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษาตอนกลาง/

๑. ค่าจ้างรายเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจ (ปฏิบัติหน้าท่ีครูสอนอิสลาม 



หน้ำท่ี 7/7

กฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือส่ังการ/
ลักษณะของงบประมาณ

ท่ี รายการ ข้อมูลรายละเอียด
ประกอบการจัดสรรเงินอุดหนุนท่ัวไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

 - งบด าเนินงาน ลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

ท่ีจัดการศึกษาแบบผสมผสานระหว่างหลักสูตรการศึกษาขั นพื นฐานและ รายการค่าใช้สอย

หลักสูตรอิสลามศึกษา ((อิสลามศึกษาตอนกลาง/มุตะวัชชีเฎาะห์ (ม. ๑-๓) 

และอิสลามศึกษา ตอนปลาย/ซานาวียะห์ (ม. ๔-๖))

     - จัดสรรอัตราคนละ ๑,๐๐๐ บาท ต่อปี 

 ๑๐. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร และส่ือการเรียน  - งบด าเนินงาน ลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

การสอนวิชาอิสลามศึกษาและวิชาพุทธศาสนาในหลักสูตรการศึกษาขั นพื นฐาน รายการค่าใช้สอย

ในสถานศึกษาและหลักสูตรผสมผสานฯ

     (๑) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร/ส่ือการเรียนการสอน

วิชาอิสลามศึกษา/พุทธศาสนาในหลักสูตรการศึกษาขั นพื นฐาน

         - จัดสรรอัตราโรงเรียนละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท

     (๒) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตรอิสลามศึกษา (มุตะวัซซีเฎาะห์)

 และส่ือการเรียนการสอนในสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาหลักสูตรผสมผสาน 

         - จัดสรรอัตราโรงเรียนละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท

     (๓) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตรอิสลามศึกษา (ซานาวียะห์ )

และส่ือการเรียนการสอนในสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาหลักสูตรผสมผสาน 

         - จัดสรรอัตราโรงเรียนละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท

 หมายเหตุ : 1) กรณีสถำนศึกษำในสังกัด (โรงเรียน/วิทยำลัย/ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้ังงบประมำณใน
งบด ำเนินงำน ลักษณะค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  รำยกำรค่ำใช้สอย ประเภทรำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำร
ท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยรำยได้และกำรจ่ำยเงินของสถำนศึกษำสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 

2) กรณีสถำนศึกษำสังกัดอ่ืน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้ังงบประมำณในงบเงินอุดหนุน โดยถือปฏิบัติตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบ

 หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 4750 ลงวันท่ี 14 สิงหำคม 2563
3) กรณีศูนย์พัฒนำเด็กเล็กท่ีรับถ่ำยโอนภำรกิจจำกกรมกำรศำสนำ

3.1) กรณีท่ีวัด/มัสยิด มอบอ ำนำจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดซ้ือ/จัดจ้ำง ให้ต้ังในงบด ำเนินงำน โดยถือปฏิบัติตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยรำยได้และกำรจ่ำยเงินของสถำนศึกษำสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
ข้อ 10
3.2) กรณีท่ีวัด/มัสยิด ไม่มอบอ ำนำจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดซ้ือ/จัดจ้ำง ให้ต้ังงบประมำณในงบเงินอุดหนุน

 โดยถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไข
 เพ่ิมเติม ประกอบหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 4750 ลงวันท่ี 14 สิงหำคม 2563

๔) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีสถำนศึกษำในสังกัด จัดส่งแบบสรุปงบหน้ำกำรประมำณกำรรำยรับและจัดท ำงบประมำณ
รำยจ่ำยฯ (ตำมแบบฟอร์มท่ีก ำหนด) พร้อมส ำเนำเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ
พ.ศ. ๒๕6๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินละ ๑ เล่ม เพ่ือน ำมำเป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณและ
กำรวิเครำะห์งบประมำณด้ำนกำรศึกษำท้องถ่ิน (รำยกำรเงินอุดหนุนส ำหรับส่งเสริมศักยภำพกำรจัดกำรศึกษำท้องถ่ิน)
โดยจัดส่งถึง "ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำท้องถ่ิน กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน   
ถนนนครรำชสีมำ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐" ภายในวันท่ี 30 กันยายน ๒๕64

 ๙. ค่าวัสดุท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติศาสนกิจ/แบบเรียน ส าหรับสถานศึกษา



1 เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนอำหำรเสริม (นม)  - กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถ่ิน (กง.ยศ.)

- โทรศัพท์ 02 241 9000 ต่อ 5324

2 เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนอำหำรกลำงวัน  - กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถ่ิน (กง.ยศ.)

- โทรศัพท์ 02 241 9000 ต่อ 5324

3 เงินอุดหนุนส ำหรับส่งเสริมศักยภำพกำรจัดกำรศึกษำท้องถ่ิน  - กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถ่ิน (กง.ยศ.)

- โทรศัพท์ 02 241 9000 ต่อ 5324

4 เงินอุดหนุนส ำหรับส่งเสริมศักยภำพกำรจัดกำรศึกษำท้องถ่ิน  - กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถ่ิน (กง.ยศ.)

(ค่ำปัจจัยพ้ืนฐำนส ำหรับนักเรียนยำกจน) - โทรศัพท์ 02 241 9000 ต่อ 5324

5 เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำต้ังแต่ระดับอนุบำล  - กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถ่ิน (กง.ยศ.)

จนจบกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน - โทรศัพท์ 02 241 9000 ต่อ 5324

6 เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำแก่เด็กด้อยโอกำส  - กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ ศิลปวัฒนธรรม 

และภูมิปัญญาท้องถ่ิน (กง.ศน.)

- โทรศัพท์ 02 241 9000 ต่อ 5332 - 5334

7 เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนกำรบริหำรสนำมกีฬำ (ระดับจังหวัด)  - กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ ศิลปวัฒนธรรม 

และภูมิปัญญาท้องถ่ิน (กง.ศน.)

- โทรศัพท์ 02 241 9000 ต่อ 5332 - 5334

8 เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับ  - กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถ่ิน (กง.ยศ.)

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก (ศพด.) - โทรศัพท์ 02 241 9000 ต่อ 5324

9 เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  - กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถ่ิน (กง.สศ.)
ในพ้ืนท่ีจังหวัดชำยแดนภำคใต้ - โทรศัพท์ 02 241 9000 ต่อ 5312 - 5314

รายละเอียดการติดต่อหน่วยงาน
กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถ่ิน

แนบท้ายหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3924  ลงวันท่ี  8  กรกฎาคม 2564

ท่ี รายการ ข้อมูลรายละเอียดการติดต่อหน่วยงาน


