




การจัดบริการสาธารณะ / งบเงินอุดหนุน / 
รายการงบเงินอุดหนุน

ลักษณะท่ัวไปของรายการงบประมาณ หมายเหตุ

การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ
เงินอุดหนุนท่ัวไป
เงินอุดหนุนด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำท่ีและภำรกิจถ่ำยโอน จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือไปด ำเนินกำรจัดบริกำรสำธำรณะตำมอ ำนำจหน้ำท่ี

และภำรกิจถ่ำยโอน โดยจัดสรรตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรท่ีคณะกรรมกำรกำรกระจำยอ ำนำจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินก ำหนด

เงินอุดหนุนส ำหรับงบด ำเนินงำนของสถำนีสูบน  ำด้วยไฟฟ้ำ 
(ค่ำกระแสไฟฟ้ำ)

เป็นค่ำกระแสไฟฟ้ำส ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท่ีได้รับถ่ำยโอนสถำนีสูบน  ำด้วยไฟฟ้ำ 
ซ่ึงองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีได้รับกำรถ่ำยโอนสถำนีสูบน  ำด้วยไฟฟ้ำมีภำรกิจในกำรอุดหนุน
ค่ำกระแสไฟฟ้ำแก่เกษตรกรผู้ใช้น  ำในส่วนท่ีเกินหน่วยละ 60 สตำงค์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี

เงินอุดหนุนกำรบริหำรสนำมกีฬำ จัดสรรให้เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรบริหำรสนำมกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ท่ีได้รับถ่ำยโอน

เงินอุดหนุนกำรบริหำรสนำมกีฬำ (ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ
สนำมกีฬำ)

เป็นเงินเดือนและค่ำจ้ำงส ำหรับพนักงำนจ้ำงประจ ำสนำมกีฬำท่ีได้รับถ่ำยโอน

เงินอุดหนุนเพ่ือชดเชยรำยได้ท่ีได้รับผลกระทบจำกกำร
บังคับใช้กฎหมำยว่ำด้วยภำษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง

จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีได้รับผลกระทบจำกกำรบังคับใช้พระรำชบัญญัติภำษีท่ีดิน
และส่ิงปลูกสร้ำง พ.ศ. 2562

มติกำรประชุม ก.ก.ถ. ครั งท่ี 3/2563 เม่ือวันท่ี
 5 ตุลำคม 2563 เห็นชอบให้เสนอ ครม. 
พิจำรณำแนวทำงกำรชดเชยรำยได้ให้แก่ อปท.
 ท่ีได้รับผลกระทบจำกภำษีท่ีดินและส่ิงปลูก
สร้ำง เป็นเวลำ 3 ปี

เงินอุดหนุนชดเชยรำยได้ท่ีลดลงจำกเหตุกำรณ์ควำมไม่สงบ
ในพื นท่ี 5 จังหวัดชำยแดนภำคใต้

จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในพื นท่ี 5 จังหวัดชำยแดนภำคใต้ ได้แก่ จังหวัดนรำธิวำส 
ปัตตำนี ยะลำ สตูล และสงขลำ (เฉพำะอ ำเภอ จะนะ เทพำ นำทวี และสะบ้ำย้อย) ตำมอัตรำรำยหัว
ประชำกร

เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยเพ่ือกำร
รักษำพยำบำลของข้ำรำชกำร พนักงำนส่วนท้องถ่ิน 
และลูกจ้ำง

ตั งงบประมำณไว้ท่ีกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถ่ิน

เงินอุดหนุนเพ่ือบรรจุข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน
ด้ำนสำธำรณสุขท่ีปฏิบัติงำนในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด
ของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนำ 2019 เป็นกรณีท่ีมีเหตุพิเศษ

ส ำหรับข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถ่ินด้ำนสำธำรณสุขท่ีปฏิบัติงำนในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด
ของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนำ 2019 เป็นกรณีท่ีมีเหตุพิเศษ

มติกำรประชุม ก.ก.ถ. ครั งท่ี 1/2565 เม่ือวันท่ี
 2 กุมภำพันธ์ 2565 เห็นชอบให้ สถ. และ 
อปท. รับตรง ตั งงบประมำณเงินอุดหนุน
ประเภทเงินอุดหนุนท่ัวไปในปีงบประมำณ พ.ศ.
 2566 และระยะต่อไปกำรตั งงบประมำณควร
ค ำนึงถึงภำระด้ำนงบประมำณ สถำนะทำง
กำรเงิน กำรคลังของ อปท. และควำมเหล่ือม
ล  ำระหว่ำง อปท. ด้วย

เงินอุดหนุนเป็นค่ำจ้ำงลูกจ้ำงช่ัวครำวถ่ำยโอน
งำนสถำนีสูบน  ำด้วยไฟฟ้ำ

เป็นค่ำจ้ำงลูกจ้ำงช่ัวครำวส ำหรับสถำนีสูบน  ำด้วยไฟฟ้ำท่ีได้รับถ่ำยโอนจำกกรมชลประทำน

เงินอุดหนุนค่ำตอบแทนพิเศษรำยเดือนให้แก่เจ้ำหน้ำท่ี
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีปฏิบัติงำนในพื นท่ีจังหวัด
ชำยแดนใต้

จัดสรรให้ข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน ลูกจ้ำงประจ ำและพนักงำนจ้ำงในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ในพื นท่ีจังหวัด ยะลำ นรำธิวำส ปัตตำนี ยะลำ และสงขลำ (เฉพำะอ ำเภอ จะนะ 
เทพำ นำทวี และสะบ้ำย้อย) ในอัตรำเดือนละ 2,500 บำท

เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนกำรถ่ำยโอนบุคลำกร
ค่ำเงินเดือนและค่ำจ้ำงส ำหรับข้ำรำชกำร
และลูกจ้ำงถ่ำยโอน

ค่ำสิทธิประโยชน์ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงถ่ำยโอน

รายการงบประมาณเงินอุดหนุนท่ีจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยด้ำนเงินเดือน ค่ำจ้ำง และสิทธิประโยชน์
ส ำหรับข้ำรำชกำร และลูกจ้ำงประจ ำถ่ำยโอน (เงินเดือนข้ำรำชกำรถ่ำยโอน เงินประจ ำต ำแหน่ง 
ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ เงินตอบแทนพิเศษรำยเดือนส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนในพื นท่ีจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร (กบข.) เงินสมทบกองทุนส ำรองเลี ยงชีพ (กสจ.) 
ค่ำเช่ำบ้ำน ค่ำเล่ำเรียนบุตร เงินเพ่ิมส ำหรับต ำแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรสำธำรณสุข 
(พ.ต.ส.) เงินเพ่ิมพิเศษส ำหรับกำรสู้รบ (พ.ส.ร.) ค่ำตอบแทนพิเศษ (กรณีเงินเดือนเต็มขั น) 
เงินบ ำนำญ/บ ำเหน็จรำยเดือนเงินช่วยค่ำครองชีพผู้รับเบี ยหวัดบ ำนำญ (ช.ค.บ.)

ตามแนวทางท่ีคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินก าหนด
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รายการงบประมาณเงินอุดหนุนท่ีจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ตามแนวทางท่ีคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินก าหนด

การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา
เงินอุดหนุนท่ัวไป
เงินอุดหนุนส ำหรับส่งเสริมศักยภำพกำรจัดกำรศึกษำ
ท้องถ่ิน (ส่งเสริม พัฒนำกำรศึกษำ และกำรประเมินผล)

จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยใช้จ ำนวนเด็กนักเรียนและสถำนศึกษำในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นฐำนในกำรจัดสรรงบประมำณตำมรำยกำรส่งเสริมศักยภำพกำรจัดกำรศึกษำ
ของท้องถ่ิน ประกอบด้วย งำนพัฒนำเด็กนักเรียน งำนพัฒนำครู งำนพัฒนำสถำนศึกษำ 
และงำนประเมินผล

เงินอุดหนุนส ำหรับกำรจัดกำรศึกษำตั งแต่ระดับอนุบำล
จนจบกำรศึกษำขั นพื นฐำน

ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน จัดสรรให้เป็นค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน (รำยหัว) ส ำหรับนักเรียนระดับชั นอนุบำล - มัธยมศึกษำ
ตอนปลำย และระดับอำชีวศึกษำ (ปวช.) ของโรงเรียน/วิทยำลัย ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ค่ำเคร่ืองแบบนักเรียน จัดสรรให้เป็นค่ำเคร่ืองแบบนักเรียน ส ำหรับนักเรียนระดับชั นอนุบำล - มัธยมศึกษำตอนปลำย 
และระดับอำชีวศึกษำ (ปวช.) ของโรงเรียน/วิทยำลัย ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ค่ำหนังสือเรียน จัดสรรให้เป็นค่ำหนังสือเรียน ส ำหรับนักเรียนระดับชั นอนุบำล - มัธยมศึกษำตอนปลำย และระดับ
อำชีวศึกษำ (ปวช.) ของโรงเรียน/วิทยำลัย ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน จัดสรรให้เป็นค่ำอุปกรณ์กำรเรียน ส ำหรับนักเรียนระดับชั นอนุบำล - มัธยมศึกษำตอนปลำย และระดับ
อำชีวศึกษำ (ปวช.) ของโรงเรียน/วิทยำลัย ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ค่ำกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน จัดสรรให้เป็นค่ำกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน ส ำหรับนักเรียนระดับชั นอนุบำล - มัธยมศึกษำตอนปลำย 
และระดับอำชีวศึกษำ (ปวช.) ของโรงเรียน/วิทยำลัย ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำ
ส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก

ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน จัดสรรเป็นค่ำจัดกำรเรียนกำรสอนส ำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

ค่ำเคร่ืองแบบนักเรียน จัดสรรเป็นค่ำเคร่ืองแบบนักเรียนส ำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

ค่ำหนังสือเรียน จัดสรรเป็นค่ำหนังสือเรียน ส ำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน จัดสรรเป็นค่ำอุปกรณ์กำรเรียน ส ำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน

ค่ำกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน จัดสรรเป็นค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ส ำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

เงินอุดหนุนส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็กขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในเขตพื นท่ีจังหวัดชำยแดนภำคใต้ เพ่ือจัดหำ
ส่ือกำรเรียนกำรสอนเชิงสัญลักษณ์ของควำมเป็นชำติ

จัดสรรเพ่ือจัดหำส่ือกำรเรียนกำรสอนเชิงสัญลักษณ์ของควำมเป็นชำติ

เงินอุดหนุนส ำหรับส่งเสริมศักยภำพกำรจัดกำรศึกษำ
ท้องถ่ิน (ค่ำปัจจัยพื นฐำนส ำหรับนักเรียนยำกจน)

จัดสรรเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำขั นพื นฐำน เพ่ือจัดหำปัจจัยพื นฐำนท่ีจ ำเป็นต่อกำรด ำรงชีวิต
และเพ่ิมโอกำสทำงกำรศึกษำ โดยเป็นกำรช่วยเหลือนักเรียนท่ียำกจนระดับชั นประถมศึกษำปีท่ี 1 
จนจบกำรศึกษำภำคบังคับและให้มีโอกำสได้รับกำรศึกษำในระดับท่ีสูงขึ น

เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนอำหำรกลำงวัน จัดสรรเป็นค่ำอำหำรกลำงวันส ำหรับเด็กตั งแต่ปฐมวัยของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน และเด็กนักเรียนระดับอนุบำลถึงชั นประถมศึกษำปีท่ี 6 ของโรงเรียนทั งในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน และโรงเรียนเครือข่ำยในพื นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนอำหำรเสริม (นม) จัดสรรให้เป็นอำหำรเสริม (นม) ส ำหรับเด็กตั งแต่ปฐมวัยของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน และเด็กนักเรียนระดับอนุบำลถึงชั นประถมศึกษำปีท่ี 6 ของโรงเรียนทั งในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน และโรงเรียนเครือข่ำยในพื นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เงินอุดหนุนกำรจัดกำรศึกษำขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในพื นท่ีจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
(ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรม)

เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ
แก่เด็กด้อยโอกำส (ค่ำพัฒนำครูอำสำและวัสดุกำรศึกษำ)

จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท่ีเข้ำร่วมโครงกำร เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรให้ควำมช่วยเหลือ
แก่เด็กและเยำวชนผู้ด้อยโอกำสซ่ึงเป็นกลุ่มเส่ียงต่อกำรท่ีอำจมีโอกำสก่ออำชญำกรรมสร้ำงภัยคุกคำม
ต่อสังคม เพ่ือเสริมสร้ำงควำมเป็นอยู่ท่ีดีขึ นให้กับเด็กด้อยโอกำส ได้รับกำรดูแลและสำมำรถ
เข้ำถึงบริกำรของรัฐ โดยจัดสรรเป็นค่ำวัสดุกำรศึกษำ และพัฒนำบุคลำกรครูสอนเด็กด้อยโอกำส

Page 2 of 6



การจัดบริการสาธารณะ / งบเงินอุดหนุน / 
รายการงบเงินอุดหนุน

ลักษณะท่ัวไปของรายการงบประมาณ หมายเหตุ

รายการงบประมาณเงินอุดหนุนท่ีจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ตามแนวทางท่ีคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินก าหนด

เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนศูนย์เยำวชน จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็นค่ำจัดซื อวัสดุอุปกรณ์กีฬำ และนันทนำกำร 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมกำรกีฬำ และนันทนำกำร

มติท่ีประชุมคณะอนุกรรมกำรด้ำนกำรเงิน กำร
คลัง และงบประมำณ ครั งท่ี 6/2565 เม่ือ 11 
ตุลำคม 2565 เห็นชอบให้เสนอ ก.ก.ถ. 
พิจำรณำเป็นรำยกำรเงินอุดหนุนใน
ปีงบประมำณต่อ ๆ ไป

เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนโครงกำรท้องถ่ินรักกำรอ่ำน  จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื อหนังสือ เช่น 
สำรำนุกรมส ำหรับเยำวชน หนังสือส ำหรับเด็กและเยำวชน หนังสือสำรคดี เป็นต้น 
ค่ำจัดกิจกรรมปลูกฝังสร้ำงจิตส ำนึกรักกำรอ่ำน เช่น กิจกรรมกำรรณรงค์ กำรประชำสัมพันธ์ 
กำรจัดกิจกรรมประกวด/แข่งขัน เป็นต้น

มติท่ีประชุมคณะอนุกรรมกำรด้ำนกำรเงิน กำร
คลัง และงบประมำณ ครั งท่ี 6/2565 เม่ือ 11 
ตุลำคม 2565 เห็นชอบให้เสนอ ก.ก.ถ. 
พิจำรณำเป็นรำยกำรเงินอุดหนุนใน
ปีงบประมำณต่อ ๆ ไป

เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนสถำนศึกษำสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีกำรจัดกำรศึกษำลักษณะพิเศษ

ตั งงบประมำณเงินอุดหนุนให้สถำนศึกษำในสังกัด อปท. ท่ีมีกำรจัดกำรศึกษำลักษณะพิเศษ 
(โรงเรียนกีฬำ)

มติกำรประชุม ก.ก.ถ. ครั งท่ี 5/2565 เม่ือวันท่ี
 5 กันยำยน 2562 ตั งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 
2567 และปีงบประมำณต่อไป

เงินอุดหนุนส ำหรับกำรจัดกำรศึกษำภำคบังคับ 
(ค่ำกำรศึกษำของบุตร)

เป็นค่ำกำรศึกษำบุตรของข้ำรำชกำรครู พนักงำนครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในโรงเรียนสังกัด 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตำมหลักเกณฑ์และอัตรำเงินบ ำรุงกำรศึกษำและค่ำเล่ำเรียนท่ีก ำหนด
ในระเบียบกระทรวงมหำดไทย

เงินอุดหนุนส ำหรับกำรจัดกำรศึกษำภำคบังคับ (ค่ำเช่ำบ้ำน) เป็นค่ำเช่ำบ้ำนส ำหรับพนักงำนครูผู้มีสิทธิของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
โดยเป็นไปตำมหลักเกณฑ์และอัตรำท่ีก ำหนดในระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำน
ของข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2551 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม

เงินอุดหนุนส ำหรับกำรจัดกำรศึกษำภำคบังคับ (เงินเดือน
ครู ค่ำจ้ำงประจ ำ)

จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือเป็นค่ำเงินเดือนครู ค่ำจ้ำงประจ ำ 
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง เงินเพ่ิมค่ำครองชีพช่ัวครำว เงินวิทยฐำนะ ค่ำตอบแทนรำยเดือน 
เงินประกันสังคมของพนักงำนจ้ำง เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร (กบข.) 
เงินสมทบกองทุนส ำรองเลี ยงชีพ (กสจ.) ส ำหรับพนักงำนครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำง ท่ีปฏิบัติหน้ำท่ีในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เงินอุดหนุนส ำหรับกำรจัดกำรศึกษำภำคบังคับ 
(บ ำเหน็จ บ ำนำญ)

เป็นค่ำบ ำเหน็จบ ำนำญ เงินบ ำเหน็จตกทอด เงินบ ำเหน็จด ำรงชีพ เงินช่วยค่ำครองชีพผู้รับบ ำนำญ 
ของครู ครูถ่ำยโอน ครูผู้ดูแลเด็ก ท่ีเกษียณอำยุ ลำออก หรือให้ออก รวมถึงเงินบ ำเหน็จปกติ 
เงินบ ำเหน็จรำยเดือน และเงินบ ำเหน็จตกทอดของลูกจ้ำงประจ ำ ต ำแหน่งภำรโรงโรงเรียน

เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
เงินเดือน ค่ำตอบแทน เงินเพ่ิมค่ำครองชีพช่ัวครำว 
และสวัสดิกำร ส ำหรับพนักงำนครูและพนักงำนจ้ำง
ท่ีปฏิบัติหน้ำท่ีในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

เป็นเงินเดือน ค่ำตอบแทน เงินเพ่ิมค่ำครองชีพช่ัวครำว และเงินสวัสดิกำรส ำหรับข้ำรำชกำรครูผู้ดูแลเด็ก 
พนักงำนจ้ำง ต ำแหน่งหัวหน้ำศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ผู้ดูแลเด็ก (พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจผู้มีทักษะ) 
ผู้ดูแลเด็ก (พนักงำนจ้ำงท่ัวไป) ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กท่ีสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ค่ำตอบแทนพิเศษส ำหรับพนักงำนครู
และพนักงำนจ้ำงท่ีปฏิบัติหน้ำท่ีในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพื นท่ีจังหวัด
ชำยแดนภำคใต้

เป็นเงินค่ำตอบแทนพิเศษจังหวัดชำยแดนภำคใต้ส ำหรับข้ำรำชกำร/พนักงำนครูผู้ดูแลแด็ก 
และพนักงำนจ้ำงผู้ดูแลเด็ก (พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจผู้มีทักษะ) ผู้ดูแลเด็ก (พนักงำนจ้ำงท่ัวไป) 
ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กท่ีสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พื นท่ีจังหวัดชำยแดนภำคใต้

เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ
แก่เด็กด้อยโอกำส (ค่ำจ้ำงครู)

เป็นค่ำจ้ำงครูสอนเด็กด้อยโอกำส

เงินอุดหนุนกำรจัดกำรศึกษำขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในพื นท่ีจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
(ค่ำตอบแทน และสวัสดิกำร)

เป็นค่ำตอบแทน เงินเพ่ิมค่ำครองชีพ และเงินสวัสดิกำรค่ำตอบแทน เงินเพ่ิมค่ำครองชีพ 
และเงินสวัสดิกำร ส ำหรับโรงเรียน  ในพื นท่ีจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ดังนี  
 - ค่ำจ้ำงและเงินเล่ือนค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจตำมผลกำรประเมินกำรปฏิบัติรำชกำร 
ต ำแหน่งผู้ช่วยครูและวิทยำกร (ปฏิบัติหน้ำท่ีครูสอนอิสลำมศึกษำ ครูสอนพุทธศำสนำ 
ครูสอนพระปริยัติธรรมและครูผู้ปฏิบัติงำนโภชนำกำร) 
 - ค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำงเหมำบริกำรรำยเดือน (ปฏิบัติหน้ำท่ีครูสอนอิสลำมศึกษำ 
ครูสอนพุทธศำสนำ และครูสอนพระปริยัติธรรม)
 - ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงรำยช่ัวโมง (ปฏิบัติหน้ำท่ีครูสอนอิสลำมศึกษำและครูสอนพระปริยัติธรรม)
 - ค่ำตอบแทนรำยวันนักกำรภำรโรง (เสำร์-อำทิตย์) 
 - เงินประกันสังคมส ำหรับพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ
 - เงินสวัสดิกำรส ำหรับกำรปฏิบัติงำนประจ ำส ำนักงำนในพื นท่ีพิเศษ (สปพ.)
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รายการงบเงินอุดหนุน

ลักษณะท่ัวไปของรายการงบประมาณ หมายเหตุ

รายการงบประมาณเงินอุดหนุนท่ีจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ตามแนวทางท่ีคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินก าหนด

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนกำรก่อสร้ำงอำคำรเรียน
และอำคำรประกอบ

จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ด ำเนินกำรก่อสร้ำงอำคำรเรียนและอำคำรประกอบ 
เพ่ือแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนอำคำรเรียนและอำคำรประกอบในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
ของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอันเน่ืองจำกอัตรำกำรขยำยจ ำนวนเด็ก
และควำมทรุดโทรมของอำคำรเรียนท่ีมีอำยุกำรใช้งำนมำนำน

เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนกำรก่อสร้ำง
อำคำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก

จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ด ำเนินกำรก่อสร้ำงอำคำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
เพ่ือให้กำรจัดกำรศึกษำของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กมีมำตรฐำนและมีคุณภำพ 
โดยเฉพำะด้ำนอำคำรสถำนท่ี ส่ิงแวดล้อม และมีควำมปลอดภัย

เงินอุดหนุนโครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้เด็กปฐมวัย 
ท้องถ่ินไทยผ่ำนกำรเล่น (สนำมเด็กเล่นสร้ำงปัญญำ)

จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือน ำไปจัดซื อวัสดุส ำหรับใช้ในกำรสร้ำงสนำมเด็กเล่น
สร้ำงปัญญำให้กับศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในสังกัด และด ำเนินกำรก่อสร้ำงสนำมเด็กเล่นสร้ำงปัญญำ 
เพ่ือให้เด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กมีพัฒนำกำรสมบูรณ์ตำมวัยครบทั ง 4 ด้ำน คือ ด้ำนร่ำงกำย 
อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำ ผ่ำนกำรเล่นสนำมเด็กเล่นสร้ำงปัญญำ

เงินอุดหนุนส ำหรับก่อสร้ำงสระว่ำยน  ำในโรงเรียนสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ด ำเนินกำรก่อสร้ำงสระว่ำยน  ำในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน เพ่ือให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีทักษะในกำรพยุงตัวในน  ำ
และกำรว่ำยน  ำ และลดอัตรำกำรเสียชีวิตของเด็กโดยมีสำเหตุมำจำกกำรจมน  ำ

เงินอุดหนุนส ำหรับกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ
อิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเข้ำสู่
ประเทศไทย 4.0

จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำซอฟท์แวร์ระบบบริหำรจัดกำรข้อมูล
และโปรแกรมประยุกต์ รวมถึงระบบเก็บรักษำข้อมูล และค่ำใช้จ่ำยในกำรบ ำรุงรักษำทั งอุปกรณ์
และซอฟท์แวร์

เงินอุดหนุนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำด้วยเทคโนโลยี
สำรสนเทศ DLTV

จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือจัดซื อครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์ส ำหรับรับสัญญำณดำวเทียม 
ให้โรงเรียนและศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในสังกัดท่ีจัดกำรศึกษำปฐมวัย

เงินอุดหนุนส ำหรับก่อสร้ำงสระว่ำยน  ำ
ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ด ำเนินกำรก่อสร้ำงสระว่ำยน  ำในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือให้เด็กปฐมวัยมีทักษะในกำรพยุงตัวในน  ำและกำรว่ำยน  ำ และลดอัตรำกำร
เสียชีวิตของเด็กโดยมีสำเหตุมำจำกกำรจมน  ำ

มติท่ีประชุมคณะอนุกรรมกำรด้ำนกำรเงิน กำร
คลัง และงบประมำณ ครั งท่ี 6/2565 เม่ือ 11 
ตุลำคม 2565 เห็นชอบให้เสนอ ก.ก.ถ. 
พิจำรณำเป็นรำยกำรเงินอุดหนุนใน
ปีงบประมำณต่อ ๆ ไป

เงินอุดหนุนส ำหรับครุภัณฑ์ทำงกำรศึกษำ (ห้องเรียน
อัจฉริยะส ำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน)

จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือจัดซื อครุภัณฑ์ทำงกำรศึกษำ (ห้องเรียนอัจฉริยะส ำหรับโรงเรียน
ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน)

มติท่ีประชุมคณะอนุกรรมกำรด้ำนกำรเงิน กำร
คลัง และงบประมำณ ครั งท่ี 6/2565 เม่ือ 11 
ตุลำคม 2565 เห็นชอบให้เสนอ ก.ก.ถ. 
พิจำรณำเป็นรำยกำรเงินอุดหนุนใน
ปีงบประมำณต่อ ๆ ไป

การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
เงินอุดหนุนส ำหรับก่อสร้ำง/ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนทำงหลวงท้องถ่ิน

จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ด ำเนินกำรก่อสร้ำง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทำงหลวงท้องถ่ิน 
โดยเป็นถนนท่ีได้รับกำรถ่ำยโอนจำกส่วนรำชกำร และถนนท่ีอยู่ในควำมรับผิดชอบขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ซ่ึงขึ นทะเบียนทำงหลวงท้องถ่ินแล้ว เพ่ือให้ถนนท่ีอยู่ในควำมรับผิดชอบ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีมำตรฐำนเพ่ิมขึ น และประชำชนในพื นท่ีมีเส้นทำงคมนำคมท่ีสะดวก 
ปลอดภัย และลดอุบัติเหตุทำงกำรจรำจร

เงินอุดหนุนกำรก่อสร้ำงและปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภำพ
ระบบประปำหมู่บ้ำน

จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ด ำเนินกำรก่อสร้ำงและปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภำพ
ประปำหมู่บ้ำนท่ีอยู่ในควำมรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีสภำพช ำรุดทรุดโทรม 
และยังไม่ครอบคลุมประชำชนทุกครัวเรือน

เงินอุดหนุนก่อสร้ำง/ปรับปรุงและพัฒนำแหล่งกักเก็บน  ำ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรก่อสร้ำง บ ำรุงรักษำ และปรับปรุง
แหล่งกักเก็บน  ำขนำดเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมถึงท่ีได้รับกำรถ่ำยโอนภำรกิจจำก
กรมชลประทำน และมีสภำพช ำรุดเสียหำยจนไม่สำมำรถใช้ประโยชน์ได้ หรือช ำรุดเสียหำยบำงส่วน 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรแหล่งน  ำในพื นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เงินอุดหนุนส ำหรับสนุนกำรก่อสร้ำง/ปรับปรุง
และพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรน  ำระบบธนำคำรน  ำใต้ดิน

จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือด ำเนินกำรก่อสร้ำง/ปรับปรุง และพัฒนำกำรบริหำร
จัดกำรน  ำระบบธนำคำรน  ำใต้ดิน โดยกำรขุดบ่อ ขุดสระกักเก็บน  ำ/ร่องระบำยน  ำให้ลึกถึงชั นน  ำใต้ดิน 
เพ่ือเก็บน  ำและกระจำยน  ำ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ธนำคำรน  ำใต้ดินระบบปิด
และธนำคำรน  ำใต้ดินระบบเปิด

เงินอุดหนุนก่อสร้ำง/ปรับปรุงซ่อมแซมสถำนีสูบน  ำ
ด้วยไฟฟ้ำ

จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ด ำเนินกำรปรับปรุงซ่อมแซมสถำนีสูบน  ำด้วยไฟฟ้ำ 
ซ่ึงเป็นภำรกิจท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้รับกำรถ่ำยโอนมำจำกกรมชลประทำน 
เพ่ือให้เกษตรกรในพื นท่ีมีน  ำใช้เพ่ือกำรเกษตร
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การจัดบริการสาธารณะ / งบเงินอุดหนุน / 
รายการงบเงินอุดหนุน

ลักษณะท่ัวไปของรายการงบประมาณ หมายเหตุ

รายการงบประมาณเงินอุดหนุนท่ีจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ตามแนวทางท่ีคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินก าหนด

เงินอุดหนุนส ำหรับก่อสร้ำงและปรับปรุงซ่อมแซม
หอกระจำยข่ำว (เสียงตำมสำย/ไร้สำย) 
ท่ีอยู่ในควำมรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด ำเนินกำรก่อสร้ำงและปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจำยข่ำว 
(เสียงตำมสำย/ไร้สำย) ท่ีอยู่ในควำมรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

- ท่ีประชุมคณะอนุกรรมกำรด้ำนกำรเงิน กำร
คลัง และงบประมำณ ครั งท่ี 6/2565 เม่ือ 11 
ตุลำคม 2565 เห็นชอบให้เสนอ ก.ก.ถ. 
พิจำรณำเป็นรำยกำรเงินอุดหนุนใน
ปีงบประมำณต่อ ๆ ไป

เงินอุดหนุนส ำหรับปรับปรุงซ่อมแซมสถำนีขนส่งผู้โดยสำร
ท่ีได้รับกำรถ่ำยโอนจำกกรมกำรขนส่งทำงบก

เป็นโครงกำรของสถำนีขนส่งผู้โดยสำรท่ีได้รับกำรถ่ำยโอนจำกกรมกำรขนส่งทำงบก ซ่ึงหำกมีกำร
ช ำรุดเสียหำยจำกกำรใช้งำน จะต้องมีกำรซ่อมแซมเพ่ือใช้งำนได้ตำมปกติ

- ท่ีประชุมคณะอนุกรรมกำรด้ำนกำรเงิน กำร
คลัง และงบประมำณ ครั งท่ี 6/2565 เม่ือ 11 
ตุลำคม 2565 เห็นชอบให้เสนอ ก.ก.ถ. 
พิจำรณำเป็นรำยกำรเงินอุดหนุนใน
ปีงบประมำณต่อ ๆ ไป

เงินอุดหนุนส ำหรับกำรบริหำรจัดกำรน  ำเพ่ือสนับสนุน
งำนฎีกำ

ตั งงบประมำณไว้ท่ีกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถ่ิน

การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม
เงินอุดหนุนท่ัวไป
เงินอุดหนุนกำรสงเครำะห์เบี ยยังชีพผู้สูงอำยุ จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือน ำไปจ่ำยเป็นสวัสดิกำรเบี ยยังชีพรำยเดือน 

แบบขั นบันไดให้แก่ผู้สูงอำยุท่ีมีสิทธิในพื นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เงินอุดหนุนกำรสงเครำะห์เบี ยยังชีพควำมพิกำร จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือจ่ำยให้คนพิกำรท่ีมีสิทธิรับเงินเบี ยควำมพิกำร แบบขั นบันได
เงินอุดหนุนกำรสงเครำะห์เบี ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือน ำไปจัดสรรให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ท่ีมีสิทธิรับเบี ยยังชีพ 

เพ่ือเป็นกำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรสงเครำะห์ และกำรจัดสวัสดิกำรสังคมให้แก่
ผู้อยู่ในสภำวะยำกล ำบำกให้มีคุณภำพชีวิตท่ีดีขึ นและพ่ึงพำตัวเองได้ ตำมภำรกิจท่ีได้รับถ่ำยโอน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เงินอุดหนุนศูนย์บริกำรทำงสังคม เฉพำะ อบจ.พิษณุโลก
เงินอุดหนุนสถำนสงเครำะห์คนชรำ เฉพำะ อบจ. ท่ีรับถ่ำยโอนภำรกิจ
เงินอุดหนุนส ำหรับโครงกำรน้อมน ำหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่กำรปฏิบัติจนเป็นวิถีชุมชนท้องถ่ิน

มติกำรประชุม ก.ก.ถ. ครั งท่ี 1/2563 เม่ือวันท่ี
 12 กุมภำพันธ์ 2563

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
เงินอุดหนุนก่อสร้ำงลำนกีฬำ/สนำมกีฬำ จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือด ำเนินกำรก่อสร้ำงลำนกีฬำ/สนำมกีฬำ เพ่ือป้องกันและแก้ไข

ปัญหำยำเสพติดในพื นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ียังคงมีสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของยำเสพติด
อย่ำงรุนแรง

เงินอุดหนุนส ำหรับด ำเนินกำรพัฒนำแหล่งท่องเท่ียว จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส ำหรับด ำเนินกำรพัฒนำแหล่งท่องเท่ียวในพื นท่ี เพ่ือยกระดับ
คุณภำพแหล่งท่องเท่ียว และสำมำรถกระจำยนักท่องเท่ียวไปยังทุกพื นท่ี และเป็นกำรสร้ำงงำนสร้ำงรำยได้
ให้กับชุมชนและท้องถ่ินอย่ำงท่ัวถึง

เงินอุดหนุนเฉพำะกิจส ำหรับสนับสนุนสถำนสงเครำะห์
คนชรำ (ค่ำครภัณฑ์และส่ิงก่อสร้ำง)

เฉพำะ อบจ. ท่ีรับถ่ำยโอนภำรกิจ

เงินอุดหนุนส ำหรับพัฒนำยกระดับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินต้นแบบเป็นศูนย์เรียนรู้กำรบริหำรจัดกำรน  ำ
อย่ำงเป็นระบบ

จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรก่อสร้ำงศูนย์เรียนรู้ต้นแบบกำรบริหำรจัดกำรน  ำ
 เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้เร่ืองกำรบริหำรจัดกำรน  ำอย่ำงเป็นระบบให้กับชุมชน สถำนศึกษำ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืน

มติกำรประชุม ก.ก.ถ. ครั งท่ี 3/2563 เม่ือวันท่ี
 5 ตุลำคม 2563

เงินอุดหนุนค่ำครุภัณฑ์ติดตั งกล้องวงจรปิด (CCTV) จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็นค่ำครุภัณฑ์ติดตั งกล้องวงจรปิด (CCTV) มติกำรประชุม ก.ก.ถ. ครั งท่ี 1/2563 เม่ือวันท่ี
 12 กุมภำพันธ์ 2563

การจัดบริการสาธารณะด้านสาธารณสุข
เงินอุดหนุนท่ัวไป
เงินอุดหนุนกำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำร
ด้ำนสำธำรณสุขของสถำนีอนำมัยถ่ำยโอน

จัดสรรให้แก่สถำนีอนำมัย/โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล ท่ีถ่ำยโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยส ำหรับด ำเนินงำน (เงินบ ำรุง) ประกอบด้วย ค่ำตอบแทน ค่ำวัสดุ ค่ำใช้สอย 
และค่ำสำธำรณูปโภค เพ่ือกำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรด้ำนสำธำรณสุข ส ำหรับสถำนีอนำมัยท่ี
ถ่ำยโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เงินอุดหนุนส ำหรับกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำง
โครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข

จัดสรรงบประมำณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือน ำไปจัดท ำโครงกำรตำมพระรำชด ำริ
และพระปณิธำนของพระบรมวงศำนุวงศ์ โครงกำรตัวอย่ำง เช่น กำรควบคุมโรคขำดสำรไอโอดีน 
กำรส่งเสริมโภชนำกำรและสุขภำพอนำมัยแม่และเด็ก โครงกำรตรวจสุขภำพเคล่ือนท่ี โครงกำร
รณรงค์และแก้ไขปัญหำยำเสพติด เป็นต้น
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การจัดบริการสาธารณะ / งบเงินอุดหนุน / 
รายการงบเงินอุดหนุน

ลักษณะท่ัวไปของรายการงบประมาณ หมายเหตุ

รายการงบประมาณเงินอุดหนุนท่ีจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ตามแนวทางท่ีคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินก าหนด

เงินอุดหนุนส ำหรับส ำรวจข้อมูลจ ำนวนสัตว์
และขึ นทะเบียนสัตว์ ตำมโครงกำรสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจำกโรคพิษสุนัขบ้ำ ตำมพระปณิธำน 
ศำสตรำจำรย์ ดร. สมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอ 
เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี 
กรมพระศรีสวำงควัฒน วรขัตติยรำชนำรี

จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือด ำเนินกำรส ำรวจข้อมูลประชำกรสุนัข/แมว 
ทั งท่ีมีเจ้ำของและไม่มีเจ้ำของ ซ่ึงเป็นกำรด ำเนินกำรเพ่ือจัดท ำระบบฐำนข้อมูลจ ำนวนสัตว์
ในพื นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในกำรด ำเนินงำนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ

เงินอุดหนุนส ำหรับขับเคล่ือนโครงกำรสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจำกโรคพิษสุนัขบ้ำ ตำมพระปณิธำน 
ศำสตรำจำรย์ ดร. สมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอ 
เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี 
กรมพระศรีสวำงควัฒน วรขัตติยรำชนำรี

จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือบริหำรกำรจัดกำร กำรป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำ
ตำมบทบำทหน้ำท่ี (ค่ำวัคซีนและอุปกรณ์ในกำรฉีด) ส ำหรับสุนัขและแมว เพ่ือให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินมีบทบำทในกำรป้องกันควบคุมโรคในท้องถ่ินท่ีรับผิดชอบซ่ึงต้องมีกำรด ำเนินกำร
อย่ำงต่อเน่ืองและย่ังยืน

เงินอุดหนุนเพ่ือสนับสนุนค่ำป่วยกำรส ำหรับอำสำสมัคร
บริบำลท้องถ่ิน

จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน ำไปจ่ำยเป็นสวัสดิกำรค่ำตอบแทน (ค่ำป่วยกำร) 
ให้แก่นักบริบำลท้องถ่ินท่ีมีสิทธิในพื นท่ี โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีอำสำสมัครบริบำลท้องถ่ิน 
จ ำนวน 2 คน เพ่ือดูแลผู้สูงอำยุท่ีมีภำวะพ่ึงพิง ตำม care plan ของผู้สูงอำยุแต่ละคน รวมถึงสนับสนุน
กำรปฏิบัติงำนในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)

มติกำรประชุม ก.ก.ถ. ครั งท่ี 4/2561 เม่ือวันท่ี
 26 กันยำยน 2561 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
เป็นต้นไป ให้ อปท. หรือ สถ. เสนอตั ง
งบประมำณเงินอุดหนุนท่ัวไปเพ่ือเป็น
ค่ำตอบแทนนักบริบำลชุมชน

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพกำร
ให้บริกำรด้ำนสำธำรณสุขของสถำนีอนำมัยท่ีถ่ำยโอน
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (เงินอุดหนุนส ำหรับ
ค่ำครุภัณฑ์ ค่ำก่อสร้ำงและปรับปรุงสถำนีอนำมัย
ท่ีถ่ำยโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน)

จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรจัดหำครุภัณฑ์ ค่ำส่ิงก่อสร้ำง
และปรับปรุงสถำนีอนำมัย/โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล ท่ีถ่ำยโอนให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินเพ่ือพัฒนำศักยภำพและคุณภำพกำรให้บริกำรแก่ประชำชนในพื นท่ี

การจัดบริการสาธารณะด้านส่ิงแวดล้อม
เงินอุดหนุนท่ัวไป
เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนภำรกิจด้ำนกำรป้องกัน
และควบคุมไฟป่ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ส ำหรับภำรกิจด้ำนกำรป้องกันและควบคุมไฟป่ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท่ีได้รับกำรถ่ำยโอน
ภำรกิจจำกกรมป่ำไม้

มติกำรประชุม ก.ก.ถ. ครั งท่ี 2/2564 เม่ือวันท่ี
 8 กันยำยน 2564 ก.ก.ถ. เห็นชอบให้จัดตั ง
เป็นงบเงินอุดหนุนท่ัวไป ส ำนักงบประมำณ
จัดสรรงบประมำณให้ในปีงบประมำณ พ.ศ. 
2566 เป็นงบเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
เงินอุดหนุนค่ำครุภัณฑ์กำรจัดกำรส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โครงกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรส่ิงปฏิกูลและขยะมูลฝอย

เพ่ือด ำเนินกำรจัดซื อรถบรรทุกขยะ

กรมส่งเสริมปกครองท้องถ่ิน   ตุลาคม 2565
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ประเด็นข้อสังเกตของคณะอนุกรรมาธิการท้องถิ่น เทศบาลนคร เทศบาลเมือง  
และเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล)  

ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ในการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ล าดับที ่ รายการ ข้อสังเกต 
1 เงินอุดหนุนส ำหรับก่อสร้ำง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนน

ทำงหลวงท้องถิ่น 
1. ค่ำก่อสร้ำง/ปรับปรุงทำงและสะพำน ควรก ำหนดมำตรฐำน
รำคำกลำงต่อตำรำงเมตรให้เป็นไปตำมมำตรฐำนเดียวกันกับ
กรมทำงหลวง กรมทำงหลวงชนบท และกรมโยธำธิกำรและผังเมือง 
2. ก่อสร้ำง/ปรับปรุงถนน และระบบท่อระบำยน  ำ ควรออกแบบ
ระบบท่อระบำยน  ำให้ต่ ำกว่ำพื นผิวถนน และที่พักอำศัยของประชำชน 
รวมถึงฝำท่อระบำยน  ำควรออกแบบให้เป็นระนำบเดียวกันกับ
พื นผิวถนน ซึ่งกำรก่อสร้ำงถนนในปัจจุบันมีระดับควำมสูงมำกกว่ำ 
ที่พักอำศัยของประชำชน หำกวำงท่อระบำยน  ำสูงกว่ำพื นอำคำร
บ้ำนเรือนจะก่อให้เกิดน  ำท่วมขัง และส่งผลให้ประชำชนได้รับ
ควำมเดือดร้อน 
3. กำรก่อสร้ำงและปรับปรุงพื นผิวกำรจรำจรควรให้ควำมส ำคัญ
ในกำรก ำหนดควำมหนำของพื นผิวมีควำมหนำไม่ต่ ำกว่ำ 0.05 เมตร 
เนื่องจำกหำกก ำหนดควำมหนำน้อยเกินไปจะท ำให้อำยุกำรใช้งำน
สั นลง พื นผิวช ำรุดเร็ว ส่งผลให้เกิดกำรสิ นเปลืองงบประมำณ 
ในกำรปรับปรุงซ่อมแซม 
4. กำรก่อสร้ำงท่อระบำยน  ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ควรก ำหนด
ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงของท่อระบำยน  ำให้มีขนำดไม่ต่ ำกว่ำ 
0.60 เมตร เพื่อให้สำมำรถระบำยน  ำได้โดยสะดวกมำกยิ่งขึ น 
ทั งนี  กำรก ำหนดขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงของท่อระบำยน  ำเพียง 
0.40 เมตร อำจส่งผลให้เกิดปัญหำกำรอุดตันได้ง่ำยซึ่งจะเป็น
อุปสรรคปัญหำต่อกำรบริหำรจัดกำรน  ำหำกมีกำรขยำยผังเมือง
ในอนำคต นอกจำกนี  ควรฝังท่อระบำยน  ำให้อยู่ในระดับต่ ำ  
เพื่อป้องกันมิให้เกิดน  ำท่วมขัง และส่งผลให้พื นผิวถนนช ำรุดได้ 

2 เงินอุดหนุนส ำหรับกำรแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนน  ำ
อุปโภคบริโภคแก่ประชำชน (ก่อสร้ำงและปรับปรุง
เพิ่มประสิทธิภำพระบบประปำหมู่บ้ำน) 

ค่ำก่อสร้ำงระบบสำธำรณูปโภค ควรพิจำรณำตำมมำตรฐำน
รำคำกลำงของหน่วยงำนกลำงท่ีเกี่ยวข้อง 

3 เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนกำรก่อสร้ำงอำคำร
เรียนและอำคำรประกอบ 

อำคำรเรียน รูปแบบและขนำดต่ำง ๆ  ให้พิจำรณำแบบรำคำมำตรฐำน
สิ่ งก่อสร้ำงเป็นล ำดับแรกก่อน โดยค ำนึงถึงพื นที่ ใ ช้สอย 
และบริบทของแต่ละพื นที่ให้สอดคล้องกับจ ำนวนนักเรียน  
เว้นแต่มีควำมจ ำเป็น ให้พิจำรณำตำมควำมเหมำะสม 

4 เงินอุดหนุนส ำหรับก่อสร้ำงสระว่ำยน  ำในโรงเรียน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ก ำหนดรูปแบบกำรก่อสร้ำงสระว่ำยน  ำโดยค ำนึงถึงวัตถุประสงค์
ของกำรใช้งำนแต่ละพื นที่ให้เป็นไปตำมแบบมำตรฐำนสำกล 
หรือแบบมำตรฐำนของหน่วยงำนกลำงท่ีเกี่ยวข้อง 

5 ค่ำก่อสร้ำงลำนกีฬำ/สนำมกีฬำ ค่ำก่อสร้ำงสนำมกีฬำ รูปแบบและขนำดต่ำง ๆ โดยควรเป็นไปตำม
แบบมำตรฐำนเดียวกับกำรกีฬำแห่งประเทศไทย หรือกรมพลศึกษำ 

 

/6 เงินอุดหนุน ... 
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ล าดับที ่ รายการ ข้อสังเกต 
6 เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนงบประมำณโครงกำร

รักษำควำมสงบเรียบร้อยและควำมปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน (บูรณำกำรแก้ไขปัญหำอำชญำกรรม) 
ด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) 

กำรจัดซื อและติดตั งระบบกล้อง CCTV ให้หน่วยงำนที่ขอรับ
งบประมำณจัดท ำแผนกำรบริหำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย 
ให้มีควำมเ ช่ือมโยงกับหน่วยงำนป้องกันภัยที่รับผิดชอบ 
ในแต่ละพื นที่  ให้มีกำรบูรณำกำรร่วมกับเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ  
และให้หน่วยงำนที่ขอรับงบประมำณตรวจสอบและบ ำรุงรักษำ
ให้ใช้งำนได้อย่ำงต่อเนื่องและมีประสิทธิภำพ 

7 เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนกำรจัดกำรสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีกำรบริหำรจัดกำรระบบ
ก ำจัดขยะซึ่งเป็นวำระแห่งชำติ ตลอดจนพัฒนำระบบก ำจัดขยะ
ที่แต่ละท้องถิ่นได้ด ำเนินกำรอยู่แล้วให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ น 
โดยหำวิธีกำรและแนวทำงในกำรควบคุมต้นทุนกำรก ำจัดขยะ 
ในแต่ละพื นที่ให้อยู่ในระดับเดียวกัน เพื่อเป็นกำรลดภำระ
ค่ำใช้จ่ำย และเพิ่มรำยได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั งนี  
ในกำรก ำจัดขยะโดยกำรน ำขยะไปฝังกลบอำจก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อสภำพแวดล้อมในระยะยำว โดยควรก ำหนดให้มีสถำนที่ก ำจัดขยะ
ได้มำตรฐำนและมีประสิทธิภำพอย่ำงน้อยจังหวัดละหนึ่งแห่ง 
2. หน่วยงำนควรส ำรวจครุภัณฑ์ ประเภทรถบรรทุกขยะที่อยู่ใน
บัญชีรำยกำรครุภัณฑ์ของท้องถิ่นที่ไม่สำมำรถใช้งำนได้ หรือมี
อำยุใช้งำนเกิน ๒๐ ปีขึ นไป ควรจ ำหน่ำยหรือถ่ำยโอนรถบรรทุกขยะ 
ที่ยังสำมำรถใช้งำนได้ให้กับท้องถิ่นขนำดเล็ก เพื่อเป็นกำรลด
จ ำนวนรำยกำรที่ครอบครอง และด ำเนินกำรตั งของบประมำณ
เพื่อซื อรถบรรทุกขยะคันใหม่ทดแทน 

8 ประเด็นอ่ืน ๆ  กรณีกำรจัดซื อจัดจ้ำงที่มิใช่งำนก่อสร้ำง ควรก ำหนดแหล่งที่มำ
ของรำคำกลำงให้ชัดเจน เช่น 
1) รำยกำรครุภัณฑ์ ควรใช้รำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ของส ำนัก
งบประมำณก ำหนด หำกไม่มีรำคำมำตรฐำนให้อ้ำงอิงโดยใช้
รำคำที่เคยจัดหำครั งล่ำสุด หรือให้ใช้รำคำตลำด กรณีใช้รำคำ 
ที่ได้มำจำกกำรสืบรำคำจำกท้องตลำดหรือเว็บไซต์ที่สืบรำคำ 
ต้องเป็นบริษัท/ห้ำงหุ้นส่วน ที่มีควำมน่ำเช่ือถือและอยู่ในพื นที่
ใกล้เคียง โดยกำรสืบรำคำไม่น้อยกว่ำ ๓ รำย ทั งนี  ให้พิจำรณำ
จำกควำมเหมำะสมของประเภทครุภัณฑ์ และเป็นประโยชน์ 
ต่อทำงรำชกำร 
2) ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ทั งฮำร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และ
กำรพัฒนำซอฟต์แวร์ประเภทโปรแกรมประยุกต์ ให้ใช้รำคำ
มำตรฐำนตำมที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก ำหนด 
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