
หนา้ท ี1
สิ่งที่สงมาดวย 

กฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ/

ลักษณะของงบประมาณ

๑ เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศนูยพฒันาเดก็เล็ก ๑. เงินเดือนสําหรับขาราชการครูผูดแูลเดก็, ครู หมวดเงินเดอืน 

รายการเงินเดือน คาตอบแทน เงินเพิ่มคาครองชีพ 2. เงินวิทยฐานะชํานาญการ คนละ 3,500 บาทตอเดือน หมวดเงินเดอืน 

สวัสดิการ (คาเชาบาน และคาการศึกษาของบุตร) 3. คาตอบแทนพนักงานจาง (อัตราตามจํานวนที่กรมสงเสริม

และคาสวัสดิการชายแดนภาคใตสาํหรับพนักงานครู การปกครองทองถิ่นจัดสรรให)

และพนักงานจางที่ปฏิบัติหนาที่ในศูนยพัฒนาเด็ก      3.1 กรณีศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดตั้งเอง

หรือรับการถายโอนภารกิจจากกรมการพัฒนาชุมชน, สปช. 

หรือกรมการศาสนา รปูแบบ ที่ ๑ หรือ ๒ (กรณีเปนพนักงานจางของ อปท.)  

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๙๓.๔/ว ๒๗๖ 

ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๔ 

         3.๑.1 พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนงผูชวยหัวหนาศูนยพัฒนา หมวดเงินเดอืน 

เด็กเล็ก (วุฒิปริญญาตรี)

                 -  จัดสรรอัตราคนละ ๑๕,๐๐๐ บาทตอเดือน

         3.1.๒ พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนงผูดูแลเด็ก (ผูมีทักษะ) หมวดเงินเดอืน 

                 -  จัดสรรอัตราคนละ ๙,๔๐๐ บาทตอเดือน

         3.1.๓ พนักงานจางทั่วไป ตําแหนงผูดูแลเด็ก (ไมกําหนดคณุวุฒิ) หมวดเงินเดอืน 

                 -  จัดสรรอัตราคนละ ๙,๐๐๐ บาทตอเดือน

หมายเหต ุกรณขีอ 3.1.1 - 3.1.2 พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง

ผูชวยหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และผูดูแลเด็ก รายใด

ไดรับการเลื่อนคาตอบแทนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจางของ อปท.

และไดรับคาตอบแทนรวมกับเงนิเพิ่มคาครองชีพแลว สูงกวางบประมาณ

ที่ไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ิน ให อปท. ตนสังกัด

ตั้งงบประมาณจากเงินรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสมทบเพิ่ม

ในสวนที่สูงกวางบประมาณที่ไดรบัการจัดสรร โดยปฏิบัติตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณของ อปท. พ.ศ. 2541

และที่แกไขเพิ่มเติม 

ซึ่งอยูระหวางการพิจารณาราง พ.ร.บ. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนั้น ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น  (ที่มีศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด)

เตรียมการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไป รายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศนูยพฒันาเดก็เล็ก

ที่ รายการ

รายการเงินเดือน คาตอบแทน เงินเพิ่มคาครองชีพ สวัสดิการ (คาเชาบาน และคาการศกึษาของบุตร)

ใหสอดคลองตามรายละเอียด ดังนี้

ขอมูลเงินอุดหนุนทั่วไป

รายการและหลักเณฑการจัดสรรเงินอุดหนุนท่ัวไป รายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศนูยพฒันาเดก็เล็ก 

 และคาสวัสดิการชายแดนภาคใตสําหรับพนักงานครู และพนกังานจางที่ปฏิบัติหนาที่ในศูนยพัฒนาเด็ก

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศนูยพฒันาเดก็เล็ก

แนวทางการประมาณการรายรับและจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอดุหนุนท่ัวไป 

 และพนักงานจางที่ปฏิบัตหินาที่ในศูนยพัฒนาเด็ก)

สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

แนบทายหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0809.4/ว2070   ลงวันที่   14  กรกฎาคม 2563            

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

(เงินเดือน คาตอบแทน เงินเพิ่มคาครองชีพ สวัสดิการ (คาเชาบาน และคาการศกึษาของบุตร) และคาสวัสดิการชายแดนภาคใตสําหรับพนักงานครู



หนา้ท ี2
กฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ/

ลักษณะของงบประมาณ
ที่ รายการ ขอมูลเงินอุดหนุนทั่วไป

    3.2 กรณีศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น หมวดคาใชสอย ประเภทรายจาย

รับการถายโอนภารกิจจากกรมการศาสนา รปูแบบที่ 2 และ ๓ เกี่ยวเนื่องกับการปฏบัิติราชการ

(กรณีไมเปนพนักงานจางของ อปท. แตทําสัญญาจางกับศาสนสถาน) ที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๙๓.๔/ว ๒๗๖    - โครงการสนับสนุนคาใชจาย

ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๔ การบริหารสถานศกึษา

4. เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจาง หมวดเงินเดอืน 

     4.1 กรณีศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดตั้งเอง

หรือรับการถายโอนภารกิจจากกรมการพัฒนาชุมชน, สปช.

หรือกรมการศาสนา รปูแบบ ที่ ๑ หรือ ๒ (กรณีเปนพนักงานจางของ อปท.)  

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๙๓.๔/ว ๒๗๖ 

ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๔ 

     -  ตามขอ 3.1.๒ จัดสรรอัตราคนละ ๒,๐๐๐ บาทตอเดือน

     -  ตามขอ 3.1.๓ จัดสรรอัตราคนละ ๑,๐๐๐ บาทตอเดือน

    4.2 กรณีศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น หมวดคาใชสอย ประเภทรายจาย

รับการถายโอนภารกิจจากกรมการศาสนา รปูแบบที่ 2 และ ๓ เกี่ยวเนื่องกับการปฏบัิติราชการ

(กรณีไมเปนพนักงานจางของ อปท. แตทําสัญญาจางกับศาสนสถาน) ที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๙๓.๔/ว ๒๗๖    - โครงการสนับสนุนคาใชจาย

ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๔ การบริหารสถานศกึษา

 5. เงินประกันสังคมของพนักงานจาง

     5.1 กรณีศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดตั้งเอง งบกลาง - เงินสมทบกองทุน

หรือรับการถายโอนภารกิจจากกรมการพัฒนาชุมชน, สปช. (เด็ก ๓ ขวบ) ประกันสังคม

หรือกรมการศาสนา รปูแบบ ที่ ๑ หรือ ๒ (กรณีเปนพนักงานจางของ อปท.)  

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๙๓.๔/ว ๒๗๖ 

ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๔ 

     - กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจัดสรรใหในสวน อปท. ๕%

     - อปท. หักจากคาตอบแทนพนักงานจาง ๕%

    5.2 กรณีศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น หมวดคาใชสอย ประเภทรายจาย

รับการถายโอนภารกิจจากกรมการศาสนา รปูแบบที่ 2 และ ๓ เกี่ยวเนื่องกับการปฏบัิติราชการ

(กรณีไมเปนพนักงานจางของ อปท. แตทําสัญญาจางกับศาสนสถาน) ที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๙๓.๔/ว ๒๗๖    - โครงการสนับสนุนคาใชจาย

ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๔ การบริหารสถานศกึษา

      - กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจัดสรรใหในสวนของศาสนสถาน 5%

     - ศาสนสถานหักจากคาตอบแทนพนักงานจาง 5%



หนา้ท ี3
กฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ/

ลักษณะของงบประมาณ
ที่ รายการ ขอมูลเงินอุดหนุนทั่วไป

 6. คาสวัสดิการสําหรับขาราชการครูผูดแูลเดก็, ครู ค.ศ.1 

     - คาการศึกษาของบุตร ตั้งจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย หมวดคาตอบแทน 

วาดวยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศกึษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น

พ.ศ. ๒๕41 และที่แกไขเพิ่มเติม 

    - คาเชาบาน ตั้งจายตามจริงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย หมวดคาตอบแทน 

คาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม

 7. คาตอบแทนพิเศษรายเดอืนใหแกเจาหนาที่ผูปฏบัิติงานของ หมวดเงินเดอืน

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต (จังหวัดยะลา

ปตตานี นราธิวาส และสงขลาใน ๔ อาํเภอ ไดแก อ.จะนะ อ.เทพา

อ.นาทวี และสะบายอย) เฉพาะศูนยพัฒนาเดก็เล็กที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น

กรณีจัดตั้งเอง หรือรับการถายโอนภารกิจจากกรมการพัฒนาชุมชน,

 สปช. (เด็ก ๓ ขวบ) หรือกรมการศาสนา รปูแบบ ที่ ๑ หรือ ๒ 

(กรณีเปนพนักงานจางของ อปท.) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 

ที่ มท ๐๘๙๓.๔/ว ๒๗๖ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๔

     - จัดสรรอัตราคนละ ๒,๕๐๐ บาทตอเดือน 


