
กฎหมาย/ระเบยีบ/หนังสือสั่งการ/
ลักษณะของงบประมาณ

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

อาหารเสริม (นม) - ใหพ้จิำรณำต้ังงบประมำณรองรับในอัตรำคนละ ๗.37 บำท     - ต้ังในงบด ำเนนิงำน หมวดค่ำตอบแทน ใชส้อยและ

ประกอบด้วย วัสดุ รำยกำรค่ำวัสดุ ประเภทค่ำอำหำรเสริม (นม)

1.1 ร.ร. สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน (สพฐ.)     - อปท. เปน็หน่วยจัดซ้ือจัดจ้ำงใหแ้ก่สถำนศึกษำ

ตำมภำรกิจถ่ำยโอนงบประมำณ

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

ในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงอำหำรเสริม (นม) เปน็เพยีงรำคำ

1.3 จัดสรรตำมหลักเกณฑ์ที่ได้ท ำควำมตกลงกับส ำนัก

จ ำนวน ๒6๐ วัน งบประมำณ  

1.4 ร.ร. สังกัดกรมสามัญศึกษา  จ ำนวน ๒๘๐ วัน

(โรงเรียนศึกษำสงเครำะห,์ โรงเรียนศึกษำพเิศษ)

1.5 สถานศึกษาสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน  จ ำนวน ๒๘๐ วัน

(ศูนย์กำรเรียนชุมชนบนพื้นที่รำบสูง)

1.6 สถานศึกษาสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  จ ำนวน ๒๘๐ วัน

(ศูนย์รับเล้ียงเด็กของกรมประชำสงเครำะห ์(เดิม))

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

อาหารกลางวัน - ใหพ้จิำรณำต้ังงบประมำณรองรับในอัตรำมื้อละ ๒๐ บำทต่อคน   (๑) กรณีสถานศึกษา (โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก)

ประกอบด้วย        ในสังกัด อปท.

2.1 ร.ร. สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน (สพฐ.)        - ต้ังในงบด ำเนินงำน หมวดค่ำตอบแทน ใช้สอย

 - อัตรำมื้อละ ๒๐ บำทต่อคน จ ำนวน ๒๐๐ วัน และวสัดุ รำยกำรค่ำใช้สอย ประเภทรำยจำ่ยเกี่ยวเนือ่ง

2.2 ร.ร. สังกัดองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (อปท.)  กบักำรปฏบิติัรำชกำรที่ไม่เขำ้ลักษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ 

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ  

2.3 ร.ร. สังกัดกองบญัชาการต ารวจตระเวนชายแดน (ตชด.)        - วิธีกำร ขั้นตอนในกำรเบิกหักผลักส่งเงินเข้ำบัญชี

 - อัตรำมื้อละ ๒๐ บำทต่อคน จ ำนวน ๒๐๐ วัน เงินฝำกธนำคำรในนำมของสถำนศึกษำใหถ้อืปฏบิติัตำม

ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ด้วยรำยได้และกำรจำ่ยเงิน

ของสถำนศึกษำสังกัด อปท. พ.ศ. 2562

(ตชด.)   (๒) กรณีสถานศึกษาสังกัดหน่วยงานอ่ืน

๒.๔        - ต้ังในหมวดเงินอุดหนุน โดยใหถ้ือปฏบิติัตำม

 - อัตรำมื้อละ ๒๐ บำทต่อคน จ ำนวน ๒45 วัน ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ

2.5 สถานศึกษาสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน  จ ำนวน 280 วัน องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 ประกอบ

(ศูนย์กำรเรียนชุมชนบนพื้นที่รำบสูง) หนงัสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/

2.6 สถานศึกษาสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  จ ำนวน 280 วัน ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนำยน ๒๕๕9

(ศูนย์รับเล้ียงเด็กของกรมประชำสงเครำะห ์(เดิม))   (๓) กรณ ีศพด. ที่รับถ่ายโอนภารกิจจากกรมการศาสนา

      - กรณีที่วัด/มัสยิด มอบอ ำนำจให ้อปท. จัดซ้ือ/

จัดจ้ำงอำหำรกลำงวัน ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับสถำนศึกษำ

ในสังกัด อปท.

แนวทางประมาณการรายรับและจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัว่ไป ดา้นการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เฉพาะเทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล)

แนบท้ำยหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110  ลงวันที่  14  กรกฎำคม 2563

ที่ รายการ ข้อมูลรายละเอียด
ประกอบการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

จ ำนวน ๒๖๐ วัน 

จ ำนวน ๒๖๐ วัน 

ศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก (ศพด.) ที่ อปท. จัดตัง้ขึ้นเองและรับถ่ายโอนภารกิจ

 - อัตรำมื้อละ ๒๐ บำทต่อคน จ ำนวน ๒๐๐ วัน 

 * จัดสรรให ้อปท. ที่ได้รับมอบหมำยจำกกรมส่งเสริมกำรปกครอง-

ท้องถิ่น ให้เป็นหน่วยต้ังงบประมำณให้แก่โรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดน 

ศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก (ศพด.) ที่ อปท. จัดตัง้ขึ้นเองและรับถ่ายโอนภารกิจ 
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ที่ รายการ ข้อมูลรายละเอียด
ประกอบการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

      - กรณีที่วัด/มสัยดิ ไมม่อบอ ำนำจให ้อปท. จดัซ้ือ/

จัดจ้ำงอำหำรกลำงวัน ใหต้ั้งงบประมำณในหมวด

เงินอุดหนุน

3 เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริม  - ใหพ้จิำรณำต้ังงบประมำณตำมกิจกรรมดังนี้

ศักยภาพการจัดการศึกษา 3.1 ค่ำใช้จ่ำยในกำรปรับปรุงหลักสูตรสถำนศึกษำ  * ลักษณะงบประมาณ ข้อ 3.๑ - 3.6

ทอ้งถ่ิน  - โรงเรียนละ ๒๐,๐๐๐ บำท        - ต้ังในงบด ำเนินงำน หมวดค่ำตอบแทน ใช้สอย

 - อปท. อำจพิจำรณำน ำเงินรำยได้มำสมทบเพิม่ได้ตำมควำมจ ำเป็น และวสัดุ รำยกำรค่ำใช้สอย ประเภทรำยจำ่ยเกี่ยวเนือ่ง

3.2 ค่ำใช้จ่ำยอินเตอร์เน็ตโรงเรียน กับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

(๑) ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line : ADSL โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ  

 - โรงเรียนละ ๙,๖๐๐ บำท        - วิธีกำร ขัน้ตอนในกำรเบกิหกัผลักส่งเงิน

(๒) ระบบ Wireless Fidelity : WiFi เข้ำบญัชีเงินฝำกธนำคำรในนำมของสถำนศึกษำใหถ้ือ

 - โรงเรียนละ ๗,๒๐๐ บำท ปฏบิติัตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยรำยได้

 - อปท. อำจพิจำรณำน ำเงินรำยได้มำสมทบเพิม่ได้ตำมควำมจ ำเป็น และกำรจ่ำยเงินของสถำนศึกษำสังกัดองค์กรปกครอง

3.3 ค่ำใช้จ่ำยในกำรพฒันำ/ปรับปรุงหอ้งสมุดโรงเรียน ส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2562

 - โรงเรียนละ ๑๐๐,๐๐๐ บำท

 - อปท. อำจพิจำรณำน ำเงินรำยได้มำสมทบเพิม่ได้ตำมควำมจ ำเป็น

3.4 ค่ำใช้จ่ำยในกำรพฒันำแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน

 - โรงเรียนละ ๕๐,๐๐๐ บำท

 - อปท. อำจพิจำรณำน ำเงินรำยได้มำสมทบเพิม่ได้ตำมควำมจ ำเป็น

3.5 ค่ำใช้จ่ำยในกำรพฒันำกำรจัดกำรศึกษำโดยใช้โรงเรียนเปน็ฐำน  * ลักษณะเปน็โครงกำรคัดเลือกก่อนกำรจัดสรร

ในกำรพฒันำทอ้งถิน่ (SBMLD)  ** (๑) - (๒) ต้ังในงบด ำเนินงำน หมวดค่ำตอบแทน 

 (๑) โรงเรียนที่จะสมัครเข้ำร่วมในปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕64 ใช้สอยและวัสดุ รำยกำรค่ำใช้สอย ประเภทรำยจ่ำย

 - โรงเรียนละประมำณ ๕0๐,๐๐๐ บำท เกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย

 (๒) โรงเรียน SBMLD ดีเด่น หมวดอืน่ ๆ โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำร

 - โรงเรียนละประมำณ ๒๕๐,๐๐๐ บำท สถำนศึกษำ
3.6 ค่ำใช้จ่ำยในกำรรณรงค์กำรปอ้งกันยำเสพติดในสถำนศึกษำ

 (๑) โรงเรียนละ ๑๕,๐๐๐ บำท  ** ต้ังในหมวดเดียวกับข้อ 3.5
 (๒) ครูแกนน ำ โรงเรียนละ ๑ คน ๆ ละ ๓,๐๐๐ บำท  * ต้ังในหมวดค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
 (๓) เจ้ำหน้ำที่ อปท. ๆ ละ ๑ คน ๆ ละ ๓,๐๐๐ บำท  * ต้ังในหมวดค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

3.7 ค่ำใช้จ่ำยในกำรปรับปรุง/ซ่อมแซมอำคำรเรียนและอำคำรประกอบ  * ต้ังในหมวดค่ำครุภณัฑ์ ที่ดินและส่ิงก่อสร้ำง
 - โรงเรียนละ 15๐,๐๐๐ บำท 
 - อปท. อำจพิจำรณำน ำเงินรำยได้มำสมทบเพิม่ได้ตำมควำมจ ำเป็น

3.8 ค่ำใช้จ่ำยในกิจกรรมของศูนย์กำรเรียนรู้ด้ำนกำรทอ่งเที่ยวในสถำนศึกษำ ** ต้ังในหมวดเดียวกับข้อ 3.5
สังกัดองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่  * สถำนศึกษำทีไ่ด้รับกำรคัดเลือกและได้ลงนำม MOU

 - จ ำนวน 11 แหง่ ๆ ละ 10๐,๐๐๐ บำท ร่วมกับ กำรทอ่งเที่ยวแหง่ประเทศไทย (ททท.)
 - อปท. อำจพจิำรณำน ำเงินรำยได้มำสมทบเพิ่มได้
   ตำมควำมจ ำเปน็
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ที่ รายการ ข้อมูลรายละเอียด
ประกอบการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

3.9 ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมกำรจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนกำรบริหำร  ** ต้ังในหมวดเดียวกับข้อ 3.5
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพยีง "สถำนศึกษำพอเพยีง" สู่  * สถำนศึกษำทีผ่่ำนกำรประเมินตำมหลักเกณฑ์ฯ จำก
"ศูนย์กำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพยีง" "สถำนศึกษำพอเพยีง" เปน็ "ศูนย์กำรเรียนรู้ตำมหลัก

 - จ ำนวน 6 แหง่ ๆ ละ 10๐,๐๐๐ บำท ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพยีง"
 - อปท. อำจพจิำรณำน ำเงินรำยได้มำสมทบเพิ่มได้
   ตำมควำมจ ำเปน็

3.10 ค่ำใช้จ่ำยในกำรพฒันำกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนภำยใต้กรอบกิจกรรม  ** ต้ังในหมวดเดียวกับข้อ 3.5
การจัดประชุมวิชาการ การพฒันาเด็กและเยาวชน ในถิน่ทรุกันดาร
ตามพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ-
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๓

 - โรงเรียน / ศูนย์พฒันำเด็กเล็ก จ ำนวน 38 แหง่ 
แหง่ละ ๒๐๐,๐๐๐ บำท
 - อปท. อำจพจิำรณำน ำเงินรำยได้มำสมทบเพิ่มได้
   ตำมควำมจ ำเปน็

4 เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริม  -  * ลักษณะงบประมาณ 

ศักยภาพการจัดการศึกษา ที่บดิำ/มำรดำ/ผู้ปกครองมีรำยได้ต่อครัวเรือนไม่เกิน 36,000 บำท/ปี        - ต้ังในงบด ำเนินงำน หมวดค่ำตอบแทน ใช้สอย

ทอ้งถ่ิน (ค่าปจัจัยพ้ืนฐาน - ใหพ้จิำรณำต้ังงบประมำณ ดังนี้ และวสัดุ รำยกำรค่ำใช้สอย ประเภทรำยจำ่ยเกี่ยวเนือ่ง

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

*อัตรำคนละ 500 บำท/ภำคเรียน (1,000 บำท/คน/ป)ี โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ  

*จัดสรรเปน็รำยบคุคล โดยใช้ระบบกำรคัดกรองนักเรียนยำกจน        - วิธีกำร ขัน้ตอนในกำรเบกิหกัผลักส่งเงิน

ของกองทนุเพื่อควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ (กสศ.) เข้ำบญัชีเงินฝำกธนำคำรในนำมของสถำนศึกษำ

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

*อัตรำคนละ 1,500 บำท/ภำคเรียน (3,000 บำท/คน/ป)ี และกำรจ่ำยเงินของสถำนศึกษำสังกัดองค์กรปกครอง

*จัดสรรเปน็รำยบคุคล โดยใช้ระบบกำรคัดกรองนักเรียนยำกจน ส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2562

ของกองทนุเพื่อควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ (กสศ.)

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

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา - ใหพ้จิำรณำต้ังงบประมำณ ดังนี้        - ต้ังในงบด ำเนินงำน หมวดค่ำตอบแทน ใช้สอย

ตัง้แต่ระดับอนุบาลจนจบ - และวสัดุ รำยกำรค่ำใช้สอย ประเภทรำยจำ่ยเกี่ยวเนือ่ง

การศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 5.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหวั) กับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

 (๑) รำยหวั โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ  

 - ระดับอนุบำลศึกษำ  คนละ 850 บำท/ภำคเรียน        - วิธีกำร ขัน้ตอนในกำรเบกิหกัผลักส่งเงิน

 - ระดับประถมศึกษำ  คนละ 950 บำท/ภำคเรียน เข้ำบญัชีเงินฝำกธนำคำรในนำมของสถำนศึกษำ

 - ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น  คนละ 1,750 บำท/ภำคเรียน ใหป้ฏบิัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ด้วยรำยได้

 - ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย  คนละ 1,900 บำท/ภำคเรียน และกำรจ่ำยเงินของสถำนศึกษำสังกัดองค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2562

 - ระดับอำชีวศึกษำ (ปวช.)

(1) สำขำช่ำง  คนละ 3,250 บำท/ภำคเรียน

(2) สำขำพำณิชยกรรม  คนละ 2,450 บำท/ภำคเรียน

(3) สำขำคหกรรม  คนละ 2,750 บำท/ภำคเรียน

จัดสรรส ำหรับนักเรียนในโรงเรียน/วิทยำลัย สังกัด อปท. 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำต้ังแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน



หน้ำที่ 4/7

กฎหมาย/ระเบยีบ/หนังสือสั่งการ/
ลักษณะของงบประมาณ

ที่ รายการ ข้อมูลรายละเอียด
ประกอบการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

 (2) รำยหวัส่วนเพิ่ม (Top Up)

 - ระดับประถมศึกษำ  คนละ 250 บำท/ภำคเรียน

* โรงเรียนประถมศึกษำขนำดเล็กที่มีนักเรียน 120 คนลงมำ

  ใหเ้พิ่มจำกรำยหวัที่ได้รับปกติ

 - ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น  คนละ 500 บำท/ภำคเรียน

* โรงเรียนมัธยมศึกษำขนำดเล็กที่มีนักเรียน 300 คนลงมำ

  ใหเ้พิ่มจำกรำยหวัที่ได้รับปกติ

5.2 ค่าหนังสือเรียน

 - ระดับอนุบำลศึกษำ  คนละ 200 บำท/ป ี

 - ระดับประถมศึกษำ  จ ำแนกเปน็ 

(1) ประถมศึกษำปทีี่ 1  คนละ 625 บำท/ปี

(2) ประถมศึกษำปทีี่ 2  คนละ 619 บำท/ปี

(3) ประถมศึกษำปทีี่ 3  คนละ 622 บำท/ปี

(4) ประถมศึกษำปทีี่ 4  คนละ 673 บำท/ปี

(5) ประถมศึกษำปทีี่ 5  คนละ 806 บำท/ปี

(6) ประถมศึกษำปทีี่ 6  คนละ 818 บำท/ปี

 - ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น  จ ำแนกเปน็ 

(1) มัธยมศึกษำปทีี่ 1  คนละ 764 บำท/ปี

(2) มัธยมศึกษำปทีี่ 2  คนละ 877 บำท/ปี

(3) มัธยมศึกษำปทีี่ 3  คนละ 949 บำท/ปี

 - ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย  จ ำแนกเปน็ 

(1) มัธยมศึกษำปทีี่ 4  คนละ 1,318 บำท/ปี

(2) มัธยมศึกษำปทีี่ 5  คนละ 1,263 บำท/ปี

(3) มัธยมศึกษำปทีี่ 6  คนละ 1,109 บำท/ปี

 - ระดับอำชีวศึกษำ (ปวช.)  จ ำแนกเปน็ 

(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 ค่าเครือ่งแบบนักเรียน

 - ระดับอนุบำลศึกษำ  คนละ 300 บำท/ป ี

 - ระดับประถมศึกษำ  คนละ 360 บำท/ปี

 - ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น  คนละ 450 บำท/ปี

 - ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย  คนละ 500 บำท/ปี

 - ระดับอำชีวศึกษำ (ปวช.)  คนละ 900 บำท/ปี



หน้ำที่ 5/7

กฎหมาย/ระเบยีบ/หนังสือสั่งการ/
ลักษณะของงบประมาณ

ที่ รายการ ข้อมูลรายละเอียด
ประกอบการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

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  - จัดสรรใหแ้ก่ อปท. ที่เข้าร่วมโครงการ (จ านวน 14 อปท.)

การจัดการศึกษาแก่เด็ก

ด้อยโอกาส  (๑) ค่ำตอบแทนครูสอนเด็กด้อยโอกำส วุฒิปริญญำตรี  * หมวดเงินเดือน ค่ำจ้ำงประจ ำ และค่ำจ้ำงชั่วครำว

 - อปท. ละ ๑ คน ๆ ละ ๑๕,๐๐๐ บำท ๑๒ เดือน ประเภทเงินเดือนหรือเงินที่จ่ำยเพิ่มใหแ้ก่พนักงำน

 (๒) เงินสมทบกองทนุประกันสังคม ร้อยละ ๕ ของค่ำจ้ำง  - ลักษณะงบกลำง ประเภทรำยจ่ำยตำมข้อผูกพนั

 (๓) ค่ำวัสดุกำรศึกษำ  * ต้ังในหมวดค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

 - อปท. ละ ๑๐,๐๐๐ บำท

 (๔) ค่ำพฒันำบคุลำกรครูสอนเด็กด้อยโอกำส  * ต้ังในหมวดค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

 - อปท. ละ ๑ คน ๆ ละ ๖,๐๐๐ บำท

7 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุน  - จัดสรรใหแ้ก่ อปท. ที่รับถ่ำยโอนภำรกิจสนำมกีฬำเพื่อเปน็ค่ำใช้จำย  * ลักษณะงบประมาณ ข้อ 7.๑ - 7.๔ 

การบริหารสนามกีฬา       - ใหพ้จิำรณำต้ังจ่ำยใหค้รบทั้ง 12 เดือน หรือ 

(ระดับจังหวัด) ประกอบด้วยรำยกำร  ดังนี้ 1 ป ีและเมื่อรวมกับเงินประโยชน์ตอบแทนอืน่แล้ว

7.1 ค่าตอบแทนรายเดือน จะต้องไม่เกินวงเงินตำมมำตรำ 35 แห่งพระรำชบัญญัติ

(๑) พนักงานจ้างตามภารกิจ (วุฒิ ป.ตร)ี ระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ

 (๑.๑) อัตรำค่ำตอบแทนและค่ำครองชีพชั่วครำวรำยเดือน ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/

         - อัตรำเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บำท ว ๑๖๕๗ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎำคม 2556

 (๑.๒) เงินสมทบกองทนุประกันสังคม ร้อยละ ๕ ของค่ำจ้ำง

(2) พนักงานจ้างทั่วไป (ไม่ก าหนดวุฒิ)

 (๓.๑) อัตรำค่ำตอบแทนและค่ำครองชีพชั่วครำวรำยเดือน

         - อัตรำเดือนละ 10,๐๐๐ บำท

 (๓.๒) เงินสมทบกองทนุประกันสังคม ร้อยละ ๕ ของค่ำจ้ำง

7.2 ค่าสาธารณูปโภค

- สนำมกีฬำขนำดเล็ก สนำมละ ๑๔๔,๐๐๐ บำทต่อปี

 - อปท. อำจพจิำรณำน ำเงินรำยได้มำสมทบได้ตำมควำมจ ำเปน็

7.3 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมและบ ารุงรักษาสนามกีฬา

- สนำมกีฬำขนำดเล็ก สนำมละ ๙๐๐,๐๐๐ บำทต่อปี

 - อปท. อำจพจิำรณำน ำเงินรำยได้มำสมทบได้ตำมควำมจ ำเปน็

7.4 ค่าพัฒนาบคุลากร (สนามละ 2 คน)  คนละ ๖,๐๐๐ บำท

เพื่อเปน็ค่ำใช้จ่ำย ดังนี้

ในกำรด ำเนินกำรบริหำรสนำมกีฬำทีไ่ด้รับกำรถ่ำยโอน จ ำนวน ๒ สนำม



หน้ำที่ 6/7

กฎหมาย/ระเบยีบ/หนังสือสั่งการ/
ลักษณะของงบประมาณ

ที่ รายการ ข้อมูลรายละเอียด
ประกอบการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

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

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา - ใหพ้จิำรณำต้ังงบประมำณ ดังนี้   (๑) ศพด. ในสังกัด อปท.

ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 8.1 ค่าจัดการเรียนการสอน        - ต้ังในงบด ำเนินงำน หมวดค่ำตอบแทน ใช้สอย

(ศพด.) - จัดสรรส ำหรับเด็กอำยุ 2 - 5 ปี และวสัดุ รำยกำรค่ำใช้สอย ประเภทรำยจำ่ยเกี่ยวเนือ่ง

- อัตรำคนละ 1,700 บำท/ปี กบักำรปฏบิติัรำชกำรที่ไม่เขำ้ลักษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ 

8.2 ค่าหนังสือเรียน โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ  

 - จัดสรรส ำหรับเด็กอำยุ 3 - 5 ปี        - วิธีกำร ขัน้ตอนในกำรเบกิหกัผลักส่งเงิน

 - อัตรำคนละ 200 บำท/ป ี เข้ำบญัชีเงินฝำกธนำคำรในนำมของสถำนศึกษำ

8.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน ใหป้ฏบิัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ด้วยรำยได้

 - จัดสรรส ำหรับเด็กอำยุ 3 - 5 ปี และกำรจ่ำยเงินของสถำนศึกษำสังกัดองค์กรปกครอง

 - อัตรำคนละ 200 บำท/ป ี ส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2562

8.4 ค่าเครือ่งแบบนักเรียน   (2) ศพด. ทีร่ับถ่ายโอนภารกิจจากกรมการศาสนา

 - จัดสรรส ำหรับเด็กอำยุ 3 - 5 ปี        - กรณีที่วัด/มัสยิด มอบอ ำนำจให ้อปท. จัดซ้ือ/

 - อัตรำคนละ 300 บำท/ป ี จัดจ้ำง ใหป้ฏบิติัเช่นเดียวกับ ศพด. ในสังกัด อปท.

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

 - จัดสรรส ำหรับเด็กอำยุ 3 - 5 ปี จดัจำ้ง ใหต้ั้งงบประมำณในหมวดเงินอดุหนนุ ถอืปฏบิติั

 - อัตรำคนละ 430 บำท/ป ี ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ด้วยเงินอดุหนุนของ

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 ประกอบ

หนงัสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/

ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนำยน 2559

9 เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุน หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)
กำรจัดกำรศึกษำขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพ้ืนที่      - จัดสรรอัตราคุณวุฒิปริญญาตรี
จังหวัดชำยแดนภำคใต้  ๒. ค่าประกันสังคมส าหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ (ปฏบิติัหน้าที่ งบกลาง เงินสมทบกองทนุประกันสังคม

ครูสอนอิสลามศึกษา ครูสอนพทุธศาสนา ครูสอนพระปริยัติธรรม และครู
ปฏบิติังานโภชนาการ)

     - ส่วนกลางจัดสรรใหใ้นส่วนขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ ๕% 

 ๓. เงินสวัสดิการส าหรับการปฏบิติังานประจ าส านักงานในพื้นที่พเิศษ หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)
(เฉพาะในพื้นที่ อ.สะเดา จ.สงขลา)

     - จัดสรรอัตราคนละ ๑,๐๐๐ บาท/เดือน
 ๔. ค่าจ้างเหมารายเดือนผู้ปฏบิติัหน้าที่ครูสอนอิสลามศึกษาและครูสอน หมวดค่าใช้สอย

พทุธศาสนา
     - จัดสรรอัตราคนละ ๙,๘๔๐ บาท/เดือน
 ๕. ค่าจ้างรายชั่วโมงผู้ปฏบิติัหน้าที่ครูสอนอิสลามศึกษา และครูสอน หมวดค่าใช้สอย

พระปริยัติธรรม
     - จัดสรรอัตราคนละ ๘๐ วัน วันละ ๘ ชั่วโมง ๆ ละ ๒๐๐ บาท 
 ๖. ค่าจ้างรายวันผู้ปฏบิติัหน้าที่นักการภารโรง หมวดค่าใช้สอย

(เฉพาะวันเสาร์ - วันอาทติย์) 
     - จัดสรรอัตรา คนละ ๘๐ วัน ๆ ละ ๓๐๐ บาท 

ศึกษา ครูสอนพทุธศาสนา ครูสอนพระปริยติัธรรม และครูปฏบิัติงานโภชนาการ )

      - ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหักจากค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ๕%

๑. ค่าจา้งรายเดือนพนกังานจา้งตามภารกจิ (ปฏบิติัหนา้ที่ครูสอนอสิลาม 



หน้ำที่ 7/7

กฎหมาย/ระเบยีบ/หนังสือสั่งการ/
ลักษณะของงบประมาณ

ที่ รายการ ข้อมูลรายละเอียด
ประกอบการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

 ๗. ค่าอาหารกลางวัน หมวดค่าใช้สอยและวัสดุ
    (๑) ส าหรับสถานศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนหลักสูตรฟรัฎอูีน (ตาดีกา)

และหลักสูตรพระปริยัติธรรมที่ใช้สถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่
เปน็ที่จัดการสอน (ระดับชั้นประถมศึกษาปทีี่ ๑ - ปทีี่ ๖) 

     - จัดสรรอัตราคนละ ๘๐ วัน ๆ ละ ๒๐ บาท 
    (๒) ส าหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษาแบบผสมผสานระหว่าง

มุตะวัชชีเฎาะห ์(ม. ๑-๓) และอิสลามศึกษาตอนปลาย/ซานาวียะห ์(ม. ๔-๖))
     - จัดสรรอัตราคนละ ๒๐๐ วัน ๆ ละ ๒๐ บาท 
 ๘. ค่าวัสดุส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทย หมวดค่าใช้สอยและวัสดุ
     - จัดสรรอัตราโรงเรียนละ ๒๐,๐๐๐ บาท ต่อป ี

หมวดค่าใช้สอยและวัสดุ
ที่จัดการศึกษาแบบผสมผสานระหว่างหลักสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐานและ
หลักสูตรอิสลามศึกษา ((อิสลามศึกษาตอนกลาง/มุตะวัชชีเฎาะห ์(ม. ๑-๓) 
และอิสลามศึกษา ตอนปลาย/ซานาวียะห ์(ม. ๔-๖))

     - จัดสรรอัตราคนละ ๑,๐๐๐ บาท ต่อป ี
 ๑๐. ค่าใช้จ่ายในการพฒันา/ปรับปรุงหลักสูตร และส่ือการเรียนการสอน หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

วิชาอิสลามศึกษาและวิชาพทุธศาสนาในหลักสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐานใน
สถานศึกษาและหลักสูตรผสมผสานฯ

     (๑) ค่าใช้จ่ายในการพฒันาปรับปรุงหลักสูตร/ส่ือการเรียนการสอน
วิชาอิสลามศึกษา/พทุธศาสนาในหลักสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐาน

         - จัดสรรอัตราโรงเรียนละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท
     (๒) ค่าใช้จ่ายในการพฒันาหลักสูตรอิสลามศึกษา (มุตะวัซซีเฎาะห)์

 และส่ือการเรียนการสอนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาหลักสูตรผสมผสาน 
         - จัดสรรอัตราโรงเรียนละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท
     (๓) ค่าใช้จ่ายในการพฒันาหลักสูตรอิสลามศึกษา (ซานาวียะห ์)

และส่ือการเรียนการสอนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาหลักสูตรผสมผสาน 
         - จัดสรรอัตราโรงเรียนละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท

 หมายเหต ุ: 1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถำนศึกษำ (โรงเรียน/วิทยำลัย/ศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก) ในสังกดั และมีกำรจดัท ำ
งบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 โดยต้ังในงบด ำเนินงำน หมวดค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  
รำยกำรค่ำใช้สอย ประเภทรำยจำ่ยเกี่ยวเนือ่งกบักำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เขำ้ลักษณะรำยจำ่ยหมวดอื่น ๆ 
โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จำ่ยกำรบริหำรสถำนศึกษำ จะตอ้งถือปฏิบัตติามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยรายได้
และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 โดยเคร่งครัด

2) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มสีถำนศึกษำในสังกดั จดัส่งแบบสรุปงบหน้ำกำรประมำณกำรรำยรับและจดัท ำ
งบประมำณรำยจำ่ยฯ (ตำมแบบฟอร์มที่ก ำหนด) พร้อมส ำเนำเทศบัญญัติ/ขอ้บัญญัติงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปี

 งบประมำณ พ.ศ. ๒๕6๔ จ ำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นละ ๑ เล่ม เพื่อน ำมำเป็นขอ้มูลประกอบกำรพิจำรณำ
 จดัสรรงบประมำณและกำรวิเครำะห์งบประมำณด้ำนกำรศึกษำท้องถิ่น โดยจดัส่งถงึ 
 ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนยทุธศำสตร์กำรพัฒนำกำรจดักำรศึกษำท้องถิ่น กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ถนนนครรำชสีมำ  
 แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ ภายในวนัที ่30 กันยายน ๒๕63

 ๙. ค่าวสัดุทีเ่กีย่วกับการปฏิบัติศาสนกิจ/แบบเรียน ส าหรับสถานศึกษา

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษาตอนกลาง/


