
แนวทางการจัดท าค าของบประมาณเงินอุดหนุน 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
งบเงินอุดหนุนท่ัวไป ด้านการศึกษา 

 
ท่ี รายการเงินอุดหนุน ข้อมูลรายละเอียดประกอบการจัดท าค าขอ กฏหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ/

ลักษณะของงบประมาณ 
1 เงินอุดห นุนส าหรับ

สนับสนุนศูนย์เยาวชน 
จัดสรรให้แก่เทศบาลนคร เทศบาลเมืองตามแนวทาง
สร้างภูมิ คุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในเยาวชน        
นอกสถานศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1. ค่าวัสดุอุปกรณ์ส าหรับจัดกิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการ  
    - จัดสรรศูนย์เยาวชนแห่งละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท  
    - ไม่น้อยกว่า 5 ชนิดกีฬา ตามมาตรฐานอุปกรณ์
ของกีฬาแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานราชการ       
เป็นผู้ก าหนด 
2. ค่าจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 
    - จัดสรรศูนย์เยาวชนแห่งละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
    - ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง 
 

 
 
 
- งบด าเนินงาน ลักษณะค่าตอบแทน
ใช้สอยและวัสดุ  รายการค่าวัสดุ 
ประเภทวัสดุกีฬา 
    
 
                                                   
- งบด าเนินงาน ลักษณะค่าตอบแทน
ใช้สอยและวัสดุ รายการค่าใช้สอย
ป ระ เภท รายก ารเกี่ ย วเนื่ อ งกั บ          
การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ  

๒ เงินอุดห นุนส าหรับ
ส นับส นุนโครงการ
ท้องถิ่นรักการอ่าน 

จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกแห่งที่เข้าร่วม
โครงการท้องถ่ินรักการอ่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
๑. ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหนังสือ เช่น  สารานุกรม
ส าหรับเยาวชน หนังสือส าหรับ เด็กและเยาวชน 
หนังสือสารคดี หนังสือบันเทิงคดี เป็นต้น 
    - จัดสรรองค์กรปกครองส่วนท้ อง ถ่ินแห่ งละ     
15,000 บาท 
2. ค่าจัดกิจกรรมปลูกฝังสร้างจิตส านึกการรักการอ่าน 
เช่น การรณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรม
ประกวด/แข่งขัน เป็นต้น 
    - จัดสรรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  แห่งละ    
5,000 บาท 
 

 
 
- งบด าเนินงาน ลักษณะค่าตอบแทน
ใช้สอยและวัสดุ  รายการค่าวัสดุ 
ประเภทวัสดุการศึกษา                                            
 
 
- งบด าเนินงาน ลักษณะค่าตอบแทน
ใช้สอยและวัสดุ รายการค่าใช้สอย
ป ระ เภทรายก ารเกี่ ย วเนื่ อ งกั บ          
การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ  

 
 
 

 



รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวทางสร้างภูมิคุ้มกัน 
และป้องกันยาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษา 

 
 

ท่ี จังหวัด รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1  กระบี่   เทศบาลเมืองกระบี่  
2  กาญจนบรุี   เทศบาลเมืองกาญจนบรุี  
3  กาญจนบรุี   เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น  
4  กาฬสินธ์ุ   เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  
5  กาฬสินธ์ุ   เทศบาลเมืองบัวขาว  
6  ก าแพงเพชร   เทศบาลเมืองก าแพงเพชร  
7  ก าแพงเพชร   เทศบาลเมืองปางมะค่า  
8  ก าแพงเพชร   เทศบาลเมืองหนองปลิง  
9  ขอนแก่น   เทศบาลนครขอนแก่น  

10  ขอนแก่น   เทศบาลเมืองกระนวน   
11  ขอนแก่น   เทศบาลเมืองชุมแพ  
12  ขอนแก่น   เทศบาลเมืองบ้านทุม่  
13  ขอนแก่น   เทศบาลเมืองบ้านไผ่  
14  ขอนแก่น   เทศบาลเมืองเมอืงพล  
15  ขอนแก่น   เทศบาลเมืองศิลา  
16  จันทบุรี  เทศบาลเมอืงจันทบรุ ี
17  จันทบุรี   เทศบาลเมืองขลุง  
18  จันทบุรี   เทศบาลเมืองจันทนิมิต  
19  จันทบุรี   เทศบาลเมืองท่าช้าง  
20  จันทบุรี   เทศบาลเมืองท่าใหม่  
21  ฉะเชิงเทรา  เทศบาลเมอืงฉะเชิงเทรา 
22  ชลบุรี  เทศบาลนครเจ้าพระยาสรุศักดิ ์
23  ชลบุรี  เทศบาลนครแหลมฉบัง 
24  ชลบุรี   เทศบาลเมืองชลบรุี  
25  ชลบุรี   เทศบาลเมืองบ้านบึง  
26  ชลบุรี   เทศบาลเมืองบ้านสวน  
27  ชลบุรี   เทศบาลเมืองปรกฟ้า  
28  ชลบุรี   เทศบาลเมืองพนัสนิคม  
29  ชลบุรี   เทศบาลเมืองศรรีาชา  



ท่ี จังหวัด รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
30  ชลบุรี   เทศบาลเมืองสัตหีบ  
31  ชลบุรี   เทศบาลเมืองแสนสุข  
32  ชลบุรี   เทศบาลเมืองหนองปรือ  
33  ชลบุรี   เทศบาลเมืองอ่างศิลา  
34  ชัยนาท   เทศบาลเมืองชัยนาท  
35 ชัยภูมิ เทศบาลเมอืงชัยภูม ิ
36  ชุมพร   เทศบาลเมืองชุมพร  
37  ชุมพร   เทศบาลเมืองหลังสวน  
38  เชียงราย   เทศบาลนครเชียงราย  
39  เชียงใหม่   เทศบาลนครเชียงใหม่  
40  เชียงใหม่   เทศบาลเมืองต้นเปา  
41  เชียงใหม่   เทศบาลเมืองเมอืงแกนพฒันา  
42  เชียงใหม่   เทศบาลเมืองแม่โจ้  
43  เชียงใหม่   เทศบาลเมืองแม่เหียะ  
44  ตรัง   เทศบาลนครตรัง  
45  ตรัง   เทศบาลเมืองกันตัง  
46  ตราด   เทศบาลเมืองตราด  
47  ตาก  เทศบาลนครแมส่อด 
48  ตาก   เทศบาลเมืองตาก  
49  นครนายก  เทศบาลเมอืงนครนายก 
50  นครปฐม   เทศบาลนครนครปฐม  
51  นครปฐม  เทศบาลเมอืงกระทุม่ลม้ 
52  นครปฐม  เทศบาลเมอืงนครปฐม 
53  นครปฐม  เทศบาลเมอืงไร่ขิง 
54 นครปฐม เทศบาลเมอืงสามพราน 
55  นครพนม   เทศบาลเมืองนครพนม  
56  นครราชสีมา   เทศบาลนครนครราชสีมา  
57  นครราชสีมา   เทศบาลเมืองบัวใหญ่  
58  นครราชสีมา   เทศบาลเมืองปากช่อง  
59  นครราชสีมา   เทศบาลเมืองเมอืงปัก  
60 นครราชสีมา เทศบาลเมอืงสีค้ิว 
61  นครศรีธรรมราช   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  



ท่ี จังหวัด รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
62 นครศรีธรรมราช เทศบาลเมอืงทุง่สง 
63  นครศรีธรรมราช   เทศบาลเมืองปากพนัง  
64  นครศรีธรรมราช   เทศบาลเมืองปากพูน  
65  นครสวรรค์  เทศบาลนครนครสวรรค์ 
66  นครสวรรค์   เทศบาลเมืองชุมแสง  
67  นครสวรรค์   เทศบาลเมืองตาคลี  
68 นนทบุร ี  เทศบาลนครนนทบรุี  
69 นนทบุร ี  เทศบาลนครปากเกร็ด  
70 นนทบุร ี  เทศบาลเมืองบางกรวย  
71 นนทบุร ี  เทศบาลเมืองบางบัวทอง  
72 นนทบุร ี  เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  
73 นนทบุร ี  เทศบาลเมืองพิมลราช  
74  นราธิวาส   เทศบาลเมืองนราธิวาส  
75  นราธิวาส   เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก  
76  นราธิวาส   เทศบาลเมืองตากใบ  
77  น่าน   เทศบาลเมืองน่าน  
78  บุรีรัมย์   เทศบาลเมืองบรุีรมัย์  
79  บุรีรัมย์   เทศบาลเมืองนางรอง  
80  บุรีรัมย์   เทศบาลเมืองชุมเห็ด  
81 ปทุมธานี  เทศบาลนครรงัสิต  
82  ปทุมธานี   เทศบาลเมืองปทมุธานี  
83  ปทุมธานี   เทศบาลเมืองคลองหลวง  
84  ปทุมธานี   เทศบาลเมืองคูคต  
85  ปทุมธานี   เทศบาลเมืองท่าโขลง  
86  ปทุมธานี   เทศบาลเมืองบางคูวัด  
87  ปทุมธานี   เทศบาลเมืองบงึยี่โถ  
88  ปทุมธานี   เทศบาลเมืองลาดสวาย  
89  ปทุมธานี   เทศบาลเมืองล าสามแก้ว   
90  ปทุมธานี   เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์  
91  ประจวบคีรีขันธ์   เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์  
92  ประจวบคีรีขันธ์   เทศบาลเมืองหัวหิน  
93  ปราจีนบุรี   เทศบาลเมืองปราจีนบุรี  



ท่ี จังหวัด รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
94  ปัตตานี   เทศบาลเมืองปัตตานี  
95  ปัตตานี   เทศบาลเมืองตะลบุัน  
96  พระนครศรีอยุธยา   เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา  
97  พระนครศรีอยุธยา   เทศบาลเมืองเสนา  
98  พระนครศรีอยุธยา   เทศบาลเมืองผกัไห่  
99  พระนครศรีอยุธยา   เทศบาลเมืองล าตาเสา  

100  พระนครศรีอยุธยา  เทศบาลเมอืงอโยธยา 
101 พะเยา  เทศบาลเมืองพะเยา  
102 พะเยา เทศบาลเมอืงดอกค าใต ้
103  พังงา   เทศบาลเมืองพังงา  
104  พังงา   เทศบาลเมืองตะกั่วป่า  
105  พัทลุง   เทศบาลเมืองพัทลุง  
106  พิจิตร   เทศบาลเมืองพิจิตร  
107  พิจิตร   เทศบาลเมืองตะพานหิน  
108  พิจิตร   เทศบาลเมืองบางมูลนาก  
109  พิษณุโลก   เทศบาลนครพิษณุโลก  
110  พิษณุโลก   เทศบาลเมืองอรญัญิก  
111  เพชรบุรี   เทศบาลเมืองเพชรบรุี  
112  เพชรบุรี   เทศบาลเมืองชะอ า  
113 เพชรบรูณ์  เทศบาลเมืองเพชรบรูณ์  
114 เพชรบรูณ์  เทศบาลเมืองหล่มสัก  
115 เพชรบรูณ์  เทศบาลเมืองวิเชียรบรุี  
116  แพร่   เทศบาลเมืองแพร่  
117  ภูเก็ต   เทศบาลนครภูเก็ต  
118 ภูเก็ต เทศบาลเมอืงกะทู ้
119  ภูเก็ต   เทศบาลเมืองป่าตอง  
120 มหาสารคาม เทศบาลเมอืงมหาสารคาม 
121  มุกดาหาร   เทศบาลเมืองมุกดาหาร  
122 แม่ฮ่องสอน  เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน  
123  ยโสธร   เทศบาลเมืองยโสธร  
124  ยะลา   เทศบาลนครยะลา  
125 ยะลา เทศบาลเมอืงเบตง 



ท่ี จังหวัด รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
126  ยะลา   เทศบาลเมืองสะเตงนอก  
127  ร้อยเอ็ด   เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  
128  ระนอง   เทศบาลเมืองระนอง  
129  ระนอง   เทศบาลเมืองบางริ้น  
130  ระยอง   เทศบาลนครระยอง  
131  ระยอง  เทศบาลเมอืงบ้านฉาง 
132  ระยอง   เทศบาลเมืองมาบตาพุด  
133  ราชบุรี  เทศบาลเมอืงราชบุร ี
134  ราชบุรี   เทศบาลเมืองบ้านโป่ง  
135  ราชบุรี   เทศบาลเมืองโพธาราม  
136  ราชบุรี   เทศบาลเมืองท่าผา  
137  ลพบุรี   เทศบาลเมืองลพบุรี  
138 ลพบรุ ี เทศบาลเมอืงเขาสามยอด 
139  ลพบุรี  เทศบาลเมอืงบ้านหมี ่
140  ล าปาง   เทศบาลนครล าปาง  
141  ล าปาง   เทศบาลเมืองเขลางค์นคร  
142  ล าปาง   เทศบาลเมืองพิชัย  
143  ล าปาง   เทศบาลเมืองล้อมแรด  
144  ล าพูน   เทศบาลเมืองล าพูน  
145  เลย   เทศบาลเมืองเลย  
146  เลย  เทศบาลเมอืงวังสะพงุ 
147  ศรีสะเกษ   เทศบาลเมืองศรสีะเกษ  
148  ศรีสะเกษ   เทศบาลเมืองกันทรลกัษ์  
149  สกลนคร  เทศบาลนครสกลนคร 
150  สงขลา   เทศบาลนครสงขลา  
151  สงขลา  เทศบาลนครหาดใหญ ่
152  สงขลา  เทศบาลเมอืงก าแพงเพชร 
153  สงขลา   เทศบาลเมืองเขารปูช้าง  
154  สงขลา  เทศบาลเมอืงคลองแห 
155  สงขลา   เทศบาลเมืองควนลัง  
156  สงขลา   เทศบาลเมืองคอหงส์  
157  สงขลา   เทศบาลเมืองทุ่งต าเสา  



ท่ี จังหวัด รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
158  สงขลา   เทศบาลเมืองบ้านพรุ  
159  สงขลา   เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์  
160  สงขลา  เทศบาลเมอืงม่วงงาม 
161  สงขลา   เทศบาลเมืองสะเดา  
162  สงขลา  เทศบาลเมอืงสิงหนคร 
163  สตูล   เทศบาลเมืองสตลู  
164 สมุทรปราการ  เทศบาลนครสมุทรปราการ  
165 สมุทรปราการ  เทศบาลเมืองปากน้ าสมทุรปราการ  
166 สมุทรปราการ  เทศบาลเมืองปูเ่จ้าสมิงพราย  
167 สมุทรปราการ  เทศบาลเมืองพระประแดง  
168 สมุทรปราการ  เทศบาลเมืองลัดหลวง  
169 สมุทรสงคราม  เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม  
170 สมุทรสาคร  เทศบาลนครสมุทรสาคร  
171 สมุทรสาคร เทศบาลนครอ้อมน้อย 
172 สมุทรสาคร  เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน  
173  สระแก้ว   เทศบาลเมืองสระแก้ว  
174  สระแก้ว   เทศบาลเมืองวังน้ าเย็น  
175  สระแก้ว   เทศบาลเมืองอรญัญประเทศ  
176  สระบรุี   เทศบาลเมืองสระบรุี  
177 สระบุร ี เทศบาลเมอืงแกง่คอย 
178 สระบุร ี เทศบาลเมอืงทบักวาง 
179  สระบรุี   เทศบาลเมืองพระพุทธบาท  
180 สิงห์บรุ ี  เทศบาลเมืองบางระจัน  
181 สิงห์บรุ ี  เทศบาลเมืองสงิหบ์ุรี  
182  สุโขทัย   เทศบาลเมืองสุโขทัย  
183  สุโขทัย   เทศบาลเมืองศรสีัชนาลัย  
184  สุโขทัย   เทศบาลเมืองสวรรคโลก  
185  สุพรรณบุรี   เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  
186 สุพรรรณบุร ี เทศบาลเมอืงสองพี่นอ้ง 
187 สุราษฎร์ธานี  เทศบาลนครเกาะสมุย  
188 สุราษฎร์ธานี  เทศบาลนครสรุาษฎร์ธานี  
189 สุราษฎร์ธานี เทศบาลเมอืงดอนสัก 



ท่ี จังหวัด รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
190 สุราษฎร์ธานี เทศบาลเมอืงท่าข้าม 
191  สุราษฎร์ธานี   เทศบาลเมืองนาสาร  
192  สุรินทร์   เทศบาลเมืองสรุินทร์  
193  หนองคาย   เทศบาลเมืองหนองคาย  
194  หนองคาย   เทศบาลเมืองท่าบอ่  
195  หนองบัวล าภู   เทศบาลเมืองหนองบัวล าภู  
196 อ่างทอง  เทศบาลเมืองอ่างทอง  
197  อ านาจเจริญ   เทศบาลเมืองอ านาจเจริญ  
198  อุดรธานี   เทศบาลนครอุดรธานี  
199  อุดรธานี   เทศบาลเมืองโนนสงู-น้ าค า  
200  อุดรธานี   เทศบาลเมืองบ้านดุง  
201 อุดรธานี เทศบาลเมอืงหนองส าโรง 
202  อุตรดิตถ์   เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์  
203 อุทัยธานี  เทศบาลเมืองอุทัยธานี  
204  อุบลราชธานี   เทศบาลนครอุบลราชธานี  
205  อุบลราชธานี   เทศบาลเมืองพิบลูมงัสาหาร  
206  อุบลราชธานี   เทศบาลเมืองวารินช าราบ  
207 อุบลราชธานี  เทศบาลเมืองแจระแม  
208  อุบลราชธานี   เทศบาลเมืองเดชอุดม  

 
 
 


