
หนา้ที ่1

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

1 กระบี่ เมืองกระบี่ อบจ.กระบี่
2 กระบี่ เมืองกระบี่ ทม.กระบี่
3 กระบี่ เกาะลันตา ทต.เกาะลันตาใหญ 22,000                 
4 กระบี่ เขาพนม ทต.เขาพนม 9,417                   
5 กระบี่ คลองทอม ทต.คลองพน 5,200                   
6 กระบี่ คลองทอม ทต.คลองทอมใต
7 กระบี่ ปลายพระยา ทต.ปลายพระยา 22,000                 
8 กระบี่ ลําทบั ทต.ลําทบั 12,000                 
9 กระบี่ เหนือคลอง ทต.เหนือคลอง 25,020                 
10 กระบี่ อาวลึก ทต.อาวลึกใต
11 กระบี่ อาวลึก ทต.แหลมสัก 22,000                 
12 กระบี่ เกาะลันตา อบต.เกาะกลาง
13 กระบี่ เกาะลันตา อบต.เกาะลันตานอย 6,535                   
14 กระบี่ เกาะลันตา อบต.เกาะลันตาใหญ 3,874                   
15 กระบี่ เกาะลันตา อบต.คลองยาง 41,100                 
16 กระบี่ เกาะลันตา อบต.ศาลาดาน 45,872                 
17 กระบี่ เขาพนม อบต.เขาดิน 17,490                 
18 กระบี่ เขาพนม อบต.เขาพนม 2,000                   
19 กระบี่ เขาพนม อบต.โคกหาร
20 กระบี่ เขาพนม อบต.พรุเตียว
21 กระบี่ เขาพนม อบต.สินปนุ
22 กระบี่ เขาพนม อบต.หนาเขา 43,890                 
23 กระบี่ คลองทอม อบต.คลองทอมใต
24 กระบี่ คลองทอม อบต.คลองทอมเหนือ 29,360                 
25 กระบี่ คลองทอม ทต.คลองพนพฒันา
26 กระบี่ คลองทอม ทต.ทรายขาว 8,700                   
27 กระบี่ คลองทอม อบต.พรุดินนา 70,646                 
28 กระบี่ คลองทอม อบต.เพหลา 33,260                 
29 กระบี่ คลองทอม อบต.หวยน้ําขาว 600                      
30 กระบี่ ปลายพระยา อบต.เขาเขน 11,500                 
31 กระบี่ ปลายพระยา อบต.เขาตอ
32 กระบี่ ปลายพระยา อบต.คีรีวง 34,010                 
33 กระบี่ ปลายพระยา อบต.ปลายพระยา 13,600                 

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 



หนา้ที ่2

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

34 กระบี่ เมืองกระบี่ ทต.กระบี่นอย
35 กระบี่ เมืองกระบี่ อบต.เขาคราม 8,600                   
36 กระบี่ เมืองกระบี่ อบต.เขาทอง 12,100                 
37 กระบี่ เมืองกระบี่ อบต.คลองประสงคแ 4,290                   
38 กระบี่ เมืองกระบี่ อบต.ทบัปริก 6,900                   
39 กระบี่ เมืองกระบี่ อบต.ไสไทย
40 กระบี่ เมืองกระบี่ อบต.หนองทะเล 11,090                 
41 กระบี่ เมืองกระบี่ อบต.อาวนาง
42 กระบี่ ลําทบั อบต.ดินแดง 3,520                   
43 กระบี่ ลําทบั อบต.ดินอุดม 22,000                 
44 กระบี่ ลําทบั อบต.ทุงไทรทอง 6,610                   
45 กระบี่ ลําทบั อบต.ลําทบั 61,050                 
46 กระบี่ เหนือคลอง อบต.เกาะศรีบอยา 13,580                 
47 กระบี่ เหนือคลอง อบต.คลองขนาน 3,720                   
48 กระบี่ เหนือคลอง อบต.คลองเขมา 7,190                   
49 กระบี่ เหนือคลอง อบต.โคกยาง 90,000                 
50 กระบี่ เหนือคลอง อบต.ตล่ิงชัน 11,450                 
51 กระบี่ เหนือคลอง อบต.ปกาสัย 63,288                 
52 กระบี่ เหนือคลอง อบต.หวยยูง 6,800                   
53 กระบี่ เหนือคลอง อบต.เหนือคลอง 16,360                 
54 กระบี่ อาวลึก อบต.เขาใหญ
55 กระบี่ อาวลึก อบต.คลองยา 22,100                 
56 กระบี่ อาวลึก อบต.คลองหนิ 78,860                 
57 กระบี่ อาวลึก อบต.นาเหนือ
58 กระบี่ อาวลึก อบต.บานกลาง 3,404                   
59 กระบี่ อาวลึก อบต.แหลมสัก 1,000                   
60 กระบี่ อาวลึก อบต.อาวลึกใต
61 กระบี่ อาวลึก อบต.อาวลึกนอย 43,000                 
62 กระบี่ อาวลึก อบต.อาวลึกเหนือ

รวมทั้งสิ้น -             976,986                -                         -           



หนา้ที ่3

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

1 กาญจนบรีุ เมืองกาญจนบรีุ อบจ.กาญจนบรีุ

2 กาญจนบรีุ ทามะกา ทม.ทาเรือพระแทน

3 กาญจนบรีุ เมืองกาญจนบรีุ ทม.กาญจนบรีุ

4 กาญจนบรีุ ดานมะขามเต้ีย ทต.ดานมะขามเต้ีย

5 กาญจนบรีุ ทองผาภมูิ ทต.ทองผาภมูิ 47,400        
6 กาญจนบรีุ ทองผาภมูิ ทต.ทาขนุน

7 กาญจนบรีุ ทองผาภมูิ ทต.สหกรณแนิคม

8 กาญจนบรีุ ทามวง ทต.ทามวง

9 กาญจนบรีุ ทามวง ทต.ทาลอ

10 กาญจนบรีุ ทามวง ทต.มวงชุม 9,900                   
11 กาญจนบรีุ ทามวง ทต.วงัขนาย

12 กาญจนบรีุ ทามวง ทต.วงัศาลา 10,990                 
13 กาญจนบรีุ ทามวง ทต.สํารอง 4,290                   
14 กาญจนบรีุ ทามวง ทต.หนองขาว 4,290                   
15 กาญจนบรีุ ทามวง ทต.หนองตากยา

16 กาญจนบรีุ ทามวง ทต.หนองหญาดอกขาว

17 กาญจนบรีุ ทามะกา ทต.ดอนขมิ้น

18 กาญจนบรีุ ทามะกา ทต.ทามะกา

19 กาญจนบรีุ ทามะกา ทต.ทาไม

20 กาญจนบรีุ ทามะกา ทต.พระแทน

21 กาญจนบรีุ ทามะกา ทต.ลูกแก

22 กาญจนบรีุ ทามะกา ทต.หนองลาน 3,404                   
23 กาญจนบรีุ ทามะกา ทต.หวายเหนียว 1,702                   
24 กาญจนบรีุ ไทรโยค ทต.น้ําตกไทรโยคนอย

25 กาญจนบรีุ ไทรโยค ทต.วงัโพธิ์

26 กาญจนบรีุ บอพลอย ทต.บอพลอย

27 กาญจนบรีุ บอพลอย ทต.หนองรี

28 กาญจนบรีุ พนมทวน ทต.พนมทวน

29 กาญจนบรีุ พนมทวน ทต.รางหวาย

30 กาญจนบรีุ พนมทวน ทต.ตลาดเขต 34,560                 
31 กาญจนบรีุ พนมทวน ทต.หนองสาหราย 1,900                   



หนา้ที ่4

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

32 กาญจนบรีุ เมืองกาญจนบรีุ ทต.แกงเส้ียน 3,000                   
33 กาญจนบรีุ เมืองกาญจนบรีุ ทต.ทามะขาม 66,320                 
34 กาญจนบรีุ เมืองกาญจนบรีุ ทต.ปากแพรก
35 กาญจนบรีุ เมืองกาญจนบรีุ ทต.ลาดหญา
36 กาญจนบรีุ เมืองกาญจนบรีุ ทต.หนองบวั 23,000                 
37 กาญจนบรีุ เลาขวญั ทต.เลาขวญั
38 กาญจนบรีุ เลาขวญั ทต.หนองฝูาย
39 กาญจนบรีุ ศรีสวสัด์ิ ทต.เอราวณั
40 กาญจนบรีุ สังขละบรีุ ทต.วงักะ 5,790                   
41 กาญจนบรีุ หนองปรือ ทต.หนองปรือ
42 กาญจนบรีุ หนองปรือ ทต.หนองปลาไหล
43 กาญจนบรีุ หวยกระเจา ทต.สระลงเรือ 20,000                 
44 กาญจนบรีุ หวยกระเจา ทต.หวยกระเจา 7,748                   
45 กาญจนบรีุ ดานมะขามเต้ีย อบต.กลอนโด .
46 กาญจนบรีุ ดานมะขามเต้ีย อบต.จรเขเผือก
47 กาญจนบรีุ ดานมะขามเต้ีย อบต.ดานมะขามเต้ีย
48 กาญจนบรีุ ดานมะขามเต้ีย อบต.หนองไผ 7,480                   
49 กาญจนบรีุ ทองผาภมูิ อบต.ชะแล
50 กาญจนบรีุ ทองผาภมูิ อบต.ปลิ฿อก
51 กาญจนบรีุ ทองผาภมูิ ทต.ล่ินถิ่น
52 กาญจนบรีุ ทองผาภมูิ อบต.หวยเขยง
53 กาญจนบรีุ ทองผาภมูิ อบต.หนิดาด
54 กาญจนบรีุ ทามวง อบต.เขานอย 10,800                 
55 กาญจนบรีุ ทามวง อบต.ทาตะครอ 22,000                 
56 กาญจนบรีุ ทามวง อบต.ทามวง
57 กาญจนบรีุ ทามวง อบต.ทุงทอง 3,870                   
58 กาญจนบรีุ ทามวง อบต.บานใหม
59 กาญจนบรีุ ทามวง อบต.พงัตรุ
60 กาญจนบรีุ ทามวง อบต.รางสาล่ี
61 กาญจนบรีุ ทามวง อบต.หนองตากยา
62 กาญจนบรีุ ทามะกา อบต.เขาสามสิบหาบ 10,147                 
63 กาญจนบรีุ ทามะกา อบต.โคกตะบอง
64 กาญจนบรีุ ทามะกา อบต.ดอนชะเอม



หนา้ที ่5

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

65 กาญจนบรีุ ทามะกา อบต.ตะครํ้าเอน 4,000                   
66 กาญจนบรีุ ทามะกา อบต.ทามะกา 3,404                   
67 กาญจนบรีุ ทามะกา อบต.ทาเสา
68 กาญจนบรีุ ทามะกา อบต.พงตึก 3,740                   
69 กาญจนบรีุ ทามะกา ทต.พระแทนลําพระยา
70 กาญจนบรีุ ทามะกา อบต.ยางมวง
71 กาญจนบรีุ ทามะกา อบต.สนามแย 26,260                 
72 กาญจนบรีุ ทามะกา อบต.แสนตอ
73 กาญจนบรีุ ทามะกา อบต.หวายเหนียว
74 กาญจนบรีุ ทามะกา อบต.อุโลกส่ีหมื่น
75 กาญจนบรีุ ไทรโยค อบต.ทาเสา
76 กาญจนบรีุ ไทรโยค ทต.ไทรโยค
77 กาญจนบรีุ ไทรโยค อบต.บองต้ี 8,580                   
78 กาญจนบรีุ ไทรโยค อบต.ลุมสุม
79 กาญจนบรีุ ไทรโยค อบต.วงักระแจะ
80 กาญจนบรีุ ไทรโยค อบต.ศรีมงคล
81 กาญจนบรีุ ไทรโยค อบต.สิงหแ 25,520                 
82 กาญจนบรีุ บอพลอย อบต.ชองดาน
83 กาญจนบรีุ บอพลอย อบต.บอพลอย
84 กาญจนบรีุ บอพลอย อบต.หนองกราง 6,808                   
85 กาญจนบรีุ บอพลอย อบต.หนองกุม
86 กาญจนบรีุ บอพลอย อบต.หนองรี
87 กาญจนบรีุ บอพลอย อบต.หลุมรัง 17,160                 
88 กาญจนบรีุ พนมทวน ทต.ดอนเจดียแ
89 กาญจนบรีุ พนมทวน อบต.ดอนตาเพชร 70,520                 
90 กาญจนบรีุ พนมทวน อบต.ทุงสมอ
91 กาญจนบรีุ พนมทวน อบต.พนมทวน
92 กาญจนบรีุ พนมทวน อบต.พงัตรุ 59,800                 
93 กาญจนบรีุ พนมทวน อบต.หนองโรง 20,000                 
94 กาญจนบรีุ เมืองกาญจนบรีุ อบต.เกาะสําโรง 7,480                   
95 กาญจนบรีุ เมืองกาญจนบรีุ อบต.แกงเส้ียน
96 กาญจนบรีุ เมืองกาญจนบรีุ อบต.ชองสะเดา 26,290                 
97 กาญจนบรีุ เมืองกาญจนบรีุ อบต.บานเกา



หนา้ที ่6

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

98 กาญจนบรีุ เมืองกาญจนบรีุ อบต.ลาดหญา
99 กาญจนบรีุ เมืองกาญจนบรีุ อบต.วงัดง 4,290                   
100 กาญจนบรีุ เมืองกาญจนบรีุ อบต.วงัเย็น 20,000                 
101 กาญจนบรีุ เมืองกาญจนบรีุ อบต.หนองบวั 1,650                   
102 กาญจนบรีุ เมืองกาญจนบรีุ อบต.หนองหญา
103 กาญจนบรีุ เลาขวญั อบต.ทุงกระบ่ํา 3,200                   
104 กาญจนบรีุ เลาขวญั อบต.เลาขวญั
105 กาญจนบรีุ เลาขวญั อบต.หนองประดู
106 กาญจนบรีุ เลาขวญั อบต.หนองปลิง 1,600                   
107 กาญจนบรีุ เลาขวญั อบต.หนองฝูาย
108 กาญจนบรีุ เลาขวญั อบต.หนองโสน
109 กาญจนบรีุ เลาขวญั อบต.หนองนกแกว
110 กาญจนบรีุ ศรีสวสัด์ิ ทต.เขาโจด
111 กาญจนบรีุ ศรีสวสัด์ิ อบต.ดานแมแฉลบ
112 กาญจนบรีุ ศรีสวสัด์ิ อบต.ทากระดาน
113 กาญจนบรีุ ศรีสวสัด์ิ อบต.นาสวน
114 กาญจนบรีุ ศรีสวสัด์ิ อบต.แมกระบงุ
115 กาญจนบรีุ ศรีสวสัด์ิ อบต.หนองเปด็
116 กาญจนบรีุ สังขละบรีุ อบต.ปรังเผล
117 กาญจนบรีุ สังขละบรีุ อบต.ไลโว 29,810                 
118 กาญจนบรีุ สังขละบรีุ อบต.หนองลู 73,300                 
119 กาญจนบรีุ หนองปรือ ทต.สมเด็จเจริญ
120 กาญจนบรีุ หนองปรือ อบต.หนองปรือ 19,800                 
121 กาญจนบรีุ หวยกระเจา อบต.ดอนแสลบ 3,740                   
122 กาญจนบรีุ หวยกระเจา อบต.วงัไผ

รวมทั้งสิ้น 47,400        688,143                -                         -           



หนา้ที ่7

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

1 กาฬสินธุแ เมืองกาฬสินธุแ อบจ.กาฬสินธุแ

2 กาฬสินธุแ เมืองกาฬสินธุแ ทม.กาฬสินธุแ

3 กาฬสินธุแ กมลาไสย ทต.กมลาไสย 48,950                 

4 กาฬสินธุแ กมลาไสย ทต.ดงลิง 56,370                 

5 กาฬสินธุแ กมลาไสย ทต.ธญัญา 20,520                 

6 กาฬสินธุแ กมลาไสย ทต.หนองแปน 25,520                 

7 กาฬสินธุแ กุฉินารายณแ ทต.กุดหวา 54,080                 

8 กาฬสินธุแ กุฉินารายณแ ทต.จุมจัง 4,290                   

9 กาฬสินธุแ กุฉินารายณแ ทต.นาขาม

10 กาฬสินธุแ กุฉินารายณแ ทม.บวัขาว

11 กาฬสินธุแ กุฉินารายณแ ทต.เหลาใหญ 13,010                 

12 กาฬสินธุแ เขาวง ทต.กุดสิม 3,404                   

13 กาฬสินธุแ เขาวง ทต.สระพงัทอง

14 กาฬสินธุแ คํามวง ทต.คํามวง

15 กาฬสินธุแ คํามวง ทต.นาทนั 44,000                 

16 กาฬสินธุแ คํามวง ทต.โพน 16,390                 

17 กาฬสินธุแ ฆองชัย ทต.ฆองชัยพฒันา

18 กาฬสินธุแ ดอนจาน ทต.ดอนจาน 30,814                 

19 กาฬสินธุแ ดอนจาน ทต.มวงนา 41,240                 

20 กาฬสินธุแ ทาคันโท ทต.กุงเกา

21 กาฬสินธุแ ทาคันโท ทต.กุดจิก 11,140                 

22 กาฬสินธุแ ทาคันโท ทต.ดงสมบรูณแ

23 กาฬสินธุแ ทาคันโท ทต.ทาคันโท

24 กาฬสินธุแ ทาคันโท ทต.นาตาล 41,290                 

25 กาฬสินธุแ นาคู ทต.นาคู

26 กาฬสินธุแ นามน ทต.นามน

27 กาฬสินธุแ นามน ทต.สงเปลือย

28 กาฬสินธุแ เมืองกาฬสินธุแ ทต.กลางหมื่น

29 กาฬสินธุแ เมืองกาฬสินธุแ ทต.ขมิ้น 11,330                 

30 กาฬสินธุแ เมืองกาฬสินธุแ ทต.เชียงเครือ 70,290                 

31 กาฬสินธุแ เมืองกาฬสินธุแ ทต.นาจารยแ 64,650                 



หนา้ที ่8

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

32 กาฬสินธุแ เมืองกาฬสินธุแ ทต.บงึวชิัย 16,390                 

33 กาฬสินธุแ เมืองกาฬสินธุแ ทต.ไผ 22,000                 

34 กาฬสินธุแ เมืองกาฬสินธุแ ทต.โพนทอง 6,000                   

35 กาฬสินธุแ เมืองกาฬสินธุแ ทต.ภดิูน 4,290                   

36 กาฬสินธุแ เมืองกาฬสินธุแ ทต.ภปูอ 69,740                 

37 กาฬสินธุแ เมืองกาฬสินธุแ ทต.ลําคลอง 15,000                 

38 กาฬสินธุแ เมืองกาฬสินธุแ ทต.ลําพาน

39 กาฬสินธุแ เมืองกาฬสินธุแ ทต.หนองสอ 10,000                 

40 กาฬสินธุแ เมืองกาฬสินธุแ ทต.หลุบ 19,200                 

41 กาฬสินธุแ เมืองกาฬสินธุแ ทต.หวยโพธิ์

42 กาฬสินธุแ เมืองกาฬสินธุแ ทต.เหนือ

43 กาฬสินธุแ ยางตลาด ทต.เขาพระนอน 3,600                   

44 กาฬสินธุแ ยางตลาด ทต.โคกศรี 40,000                 

45 กาฬสินธุแ ยางตลาด ทต.โนนสูง 3,404                   

46 กาฬสินธุแ ยางตลาด ทต.บวับาน 170,000                

47 กาฬสินธุแ ยางตลาด ทต.ยางตลาด 28,490                 

48 กาฬสินธุแ ยางตลาด ทต.หวันาคํา 50,540                 

49 กาฬสินธุแ ยางตลาด ทต.อิต้ือ 56,850                 

50 กาฬสินธุแ ยางตลาด ทต.อุมเมา 75,070                 

51 กาฬสินธุแ รองคํา ทต.รองคํา

52 กาฬสินธุแ สมเด็จ ทต.สมเด็จ

53 กาฬสินธุแ สหสัขันธแ ทต.นามะเขือ 32,250                 

54 กาฬสินธุแ สหสัขันธแ ทต.นิคม 11,028                 

55 กาฬสินธุแ สหสัขันธแ ทต.โนนน้ําเกล้ียง

56 กาฬสินธุแ สหสัขันธแ ทต.โนนบรีุ

57 กาฬสินธุแ สหสัขันธแ ทต.โนนศิลา 20,000                 

58 กาฬสินธุแ สหสัขันธแ ทต.ภสิูงหแ 77,948        22,000                 

59 กาฬสินธุแ หนองกุงศรี ทต.คํากาว

60 กาฬสินธุแ หนองกุงศรี ทต.หนองกุงศรี 5,902                   

61 กาฬสินธุแ หนองกุงศรี ทต.หนองบวั

62 กาฬสินธุแ หนองกุงศรี ทต.หนองสรวง 2,900                   



หนา้ที ่9

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

63 กาฬสินธุแ หนองกุงศรี ทต.หนองหนิ 3,400                   

64 กาฬสินธุแ หนองกุงศรี ทต.หนองใหญ 25,000                 

65 กาฬสินธุแ หวยผ้ึง ทต.คําบง

66 กาฬสินธุแ หวยผ้ึง ทต.หนองอีบตุร

67 กาฬสินธุแ หวยผ้ึง ทต.หวยผ้ึง 30,580                 

68 กาฬสินธุแ หวยเม็ก ทต.คําเหมือดแกว 3,740                   

69 กาฬสินธุแ หวยเม็ก ทต.คําใหญ 14,504                 

70 กาฬสินธุแ หวยเม็ก ทต.ทาลาดดงยาง 22,000                 

71 กาฬสินธุแ หวยเม็ก ทต.หวยเม็ก 7,480                   

72 กาฬสินธุแ กมลาไสย อบต.กมลาไสย 30,030                 

73 กาฬสินธุแ กมลาไสย อบต.โคกสมบรูณแ 8,550                   

74 กาฬสินธุแ กมลาไสย อบต.เจาทา 25,740                 

75 กาฬสินธุแ กมลาไสย อบต.ธญัญา 26,542                 

76 กาฬสินธุแ กมลาไสย อบต.โพนงาม 24,500                 

77 กาฬสินธุแ กมลาไสย ทต.หลักเมือง

78 กาฬสินธุแ กุฉินารายณแ อบต.กุดคาว 60,000                 

79 กาฬสินธุแ กุฉินารายณแ อบต.กุดหวา

80 กาฬสินธุแ กุฉินารายณแ อบต.แจนแลน 39,940                 

81 กาฬสินธุแ กุฉินารายณแ อบต.นาโก 41,208                 

82 กาฬสินธุแ กุฉินารายณแ อบต.บวัขาว 24,850                 

83 กาฬสินธุแ กุฉินารายณแ อบต.สมสะอาด

84 กาฬสินธุแ กุฉินารายณแ อบต.สามขา 74,788        32,908                 

85 กาฬสินธุแ กุฉินารายณแ อบต.หนองหาง 56,870                 

86 กาฬสินธุแ กุฉินารายณแ อบต.เหลาไฮงาม 72,680        79,780                 

87 กาฬสินธุแ เขาวง ทต.กุดสิมคุมใหม 1,400                   

88 กาฬสินธุแ เขาวง อบต.คุมเกา

89 กาฬสินธุแ เขาวง ทต.สงเปลือย 22,000                 

90 กาฬสินธุแ เขาวง อบต.หนองผือ 20,000                 

91 กาฬสินธุแ คํามวง อบต.ดินจี่ 17,280                 

92 กาฬสินธุแ คํามวง อบต.ทุงคลอง

93 กาฬสินธุแ คํามวง อบต.นาบอน



หนา้ที ่10

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

94 กาฬสินธุแ คํามวง อบต.เนินยาง 20,000                 

95 กาฬสินธุแ คํามวง อบต.โพน 21,412                 

96 กาฬสินธุแ ฆองชัย อบต.โคกสะอาด

97 กาฬสินธุแ ฆองชัย อบต.โนนศิลาเลิง 500                      

98 กาฬสินธุแ ฆองชัย อบต.ลําชี 10,500                 

99 กาฬสินธุแ ฆองชัย อบต.เหลากลาง

100 กาฬสินธุแ ดอนจาน อบต.ดงพยุง 40,000                 

101 กาฬสินธุแ ดอนจาน อบต.นาจําปา 29,000                 

102 กาฬสินธุแ ดอนจาน อบต.สะอาดไชยศรี 2,600                   

103 กาฬสินธุแ ทาคันโท อบต.ยางอูม 6,640                   

104 กาฬสินธุแ นาคู อบต.นาคู

105 กาฬสินธุแ นาคู อบต.โนนนาจาน 4,800                   

106 กาฬสินธุแ นาคู อบต.บอแกว 16,000                 

107 กาฬสินธุแ นาคู ทต.ภแูลนชาง

108 กาฬสินธุแ นาคู อบต.สายนาวงั

109 กาฬสินธุแ นามน อบต.นามน 5,342                   

110 กาฬสินธุแ นามน อบต.ยอดแกง 58,450                 

111 กาฬสินธุแ นามน อบต.หนองบวั

112 กาฬสินธุแ นามน อบต.หลักเหล่ียม 26,000                 

113 กาฬสินธุแ เมืองกาฬสินธุแ อบต.หนองกุง 38,390                 

114 กาฬสินธุแ ยางตลาด อบต.คลองขาม 24,400                 

115 กาฬสินธุแ ยางตลาด อบต.ดอนสมบรูณแ 90,000                 

116 กาฬสินธุแ ยางตลาด อบต.นาเชือก 55,000                 

117 กาฬสินธุแ ยางตลาด อบต.นาดี 60,000                 

118 กาฬสินธุแ ยางตลาด อบต.ยางตลาด 37,840                 

119 กาฬสินธุแ ยางตลาด อบต.เวอ 100,000                

120 กาฬสินธุแ ยางตลาด อบต.หนองตอกแปนู 40,000                 
121 กาฬสินธุแ ยางตลาด อบต.หนองอิเฒา
122 กาฬสินธุแ ยางตลาด อบต.หวังัว 62,040                 
123 กาฬสินธุแ รองคํา อบต.สามัคคี 61,160                 
124 กาฬสินธุแ รองคํา อบต.เหลาออย 16,580                 



หนา้ที ่11

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

125 กาฬสินธุแ สมเด็จ ทต.แซงบาดาล 32,000                 
126 กาฬสินธุแ สมเด็จ ทต.ผาเสวย
127 กาฬสินธุแ สมเด็จ ทต.มหาไชย
128 กาฬสินธุแ สมเด็จ ทต.ลําหวยหลัว 14,290                 
129 กาฬสินธุแ สมเด็จ อบต.ศรีสมเด็จ 60,000                 
130 กาฬสินธุแ สมเด็จ อบต.สมเด็จ 1,200                   
131 กาฬสินธุแ สมเด็จ อบต.หนองแวง 127,980      22,000                 
132 กาฬสินธุแ สมเด็จ อบต.หมูมน
133 กาฬสินธุแ สหสัขันธแ อบต.โนนแหลมทอง 8,030                   
134 กาฬสินธุแ สหสัขันธแ อบต.สหสัขันธแ 22,000                 
135 กาฬสินธุแ สามชัย อบต.คําสรางเที่ยง
136 กาฬสินธุแ สามชัย อบต.สําราญ
137 กาฬสินธุแ สามชัย อบต.สําราญใต 15,000                 
138 กาฬสินธุแ สามชัย อบต.หนองชาง
139 กาฬสินธุแ หนองกุงศรี อบต.โคกเครือ
140 กาฬสินธุแ หนองกุงศรี ทต.ดงมูล 12,000                 
141 กาฬสินธุแ หนองกุงศรี อบต.เสาเลา 44,000                 
142 กาฬสินธุแ หนองกุงศรี อบต.หนองหนิ
143 กาฬสินธุแ หวยผ้ึง อบต.ไคนุน 25,740                 
144 กาฬสินธุแ หวยผ้ึง อบต.นิคมหวยผ้ึง
145 กาฬสินธุแ หวยเม็ก อบต.กุดโดน 26,000                 
146 กาฬสินธุแ หวยเม็ก อบต.คําใหญ
147 กาฬสินธุแ หวยเม็ก อบต.ทรายทอง 15,654                 
148 กาฬสินธุแ หวยเม็ก อบต.โนนสะอาด
149 กาฬสินธุแ หวยเม็ก อบต.บงึนาเรียง
150 กาฬสินธุแ หวยเม็ก อบต.พมิูล 3,790                   
151 กาฬสินธุแ หวยเม็ก อบต.หวัหนิ 7,810                   

รวมทั้งสิ้น 353,396      2,996,412             -                         -           



หนา้ที ่12

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

1 กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร อบจ.กําแพงเพชร

2 กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบรีุ ทม.ปางมะคา 87,155        

3 กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร ทม.กําแพงเพชร

4 กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบรีุ ทต.ขาณุวรลักษบรีุ 52,000                 

5 กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบรีุ ทต.สลกบาตร 27,344                 

6 กําแพงเพชร คลองขลุง ทต.คลองขลุง

7 กําแพงเพชร คลองขลุง ทต.ทาพทุรา

8 กําแพงเพชร คลองขลุง ทต.ทามะเขือ

9 กําแพงเพชร คลองขลุง ทต.วงัยาง

10 กําแพงเพชร คลองลาน ทต.คลองลานพฒันา 1,140          100,320                

11 กําแพงเพชร ทรายทองวฒันา ทต.ทุงทราย

12 กําแพงเพชร ไทรงาม ทต.ไทรงาม

13 กําแพงเพชร บงึสามัคคี ทต.ระหาน 3,874                   

14 กําแพงเพชร พรานกระตาย ทต.คลองพไิกร 181,446      

15 กําแพงเพชร พรานกระตาย ทต.บานพราน 3,904                   

16 กําแพงเพชร พรานกระตาย ทต.พรานกระตาย 21,400                 

17 กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร ทต.คลองแมลาย 25,520                 

18 กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร ทต.เทพนคร 21,404                 

19 กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร ทต.นครชุม 90,723        22,000                 

20 กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร ทต.นิคมทุงโพธิท์ะเล 76,179        31,000                 

21 กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร ทต.ปากดง

22 กําแพงเพชร ลานกระบอื ทต.ชองลม 10,212                 

23 กําแพงเพชร ลานกระบอื ทต.ลานกระบอื

24 กําแพงเพชร โกสัมพนีคร อบต.โกสัมพี 74,175        

25 กําแพงเพชร โกสัมพนีคร อบต.เพชรชมภู

26 กําแพงเพชร โกสัมพนีคร อบต.ลานดอกไมตก

27 กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบรีุ อบต.เกาะตาล 1,400                   

28 กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบรีุ อบต.โคงไผ

29 กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบรีุ อบต.ดอนแตง 1,400                   

30 กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบรีุ อบต.บอถ้ํา

31 กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบรีุ อบต.ปาุพทุรา
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เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

32 กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบรีุ อบต.ยางสูง 22,000                 

33 กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบรีุ อบต.วงัชะพลู 10,442                 

34 กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบรีุ อบต.วงัหามแห 2,600                   

35 กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบรีุ อบต.สลกบาตร 7,304                   

36 กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบรีุ อบต.แสนตอ

37 กําแพงเพชร คลองขลุง อบต.คลองขลุง

38 กําแพงเพชร คลองขลุง อบต.คลองสมบรูณแ

39 กําแพงเพชร คลองขลุง อบต.ทาพทุรา 5,452                   

40 กําแพงเพชร คลองขลุง อบต.ทามะเขือ

41 กําแพงเพชร คลองขลุง อบต.แมลาด

42 กําแพงเพชร คลองขลุง อบต.วงัแขม

43 กําแพงเพชร คลองขลุง อบต.วงัไทร 70,413        6,760                   

44 กําแพงเพชร คลองขลุง อบต.วงับวั 58,104        5,460                   

45 กําแพงเพชร คลองขลุง อบต.หวัถนน

46 กําแพงเพชร คลองลาน อบต.คลองน้ําไหล 7,450                   

47 กําแพงเพชร คลองลาน อบต.โปงุน้ํารอน 3,404                   

48 กําแพงเพชร คลองลาน อบต.สักงาม

49 กําแพงเพชร ทรายทองวฒันา อบต.ถาวรวฒันา

50 กําแพงเพชร ทรายทองวฒันา อบต.ทุงทอง

51 กําแพงเพชร ไทรงาม อบต.ไทรงาม

52 กําแพงเพชร ไทรงาม อบต.พานทอง

53 กําแพงเพชร ไทรงาม อบต.มหาชัย 77,872        18,960                 

54 กําแพงเพชร ไทรงาม อบต.หนองคลา

55 กําแพงเพชร ไทรงาม อบต.หนองทอง 73,922        4,290                   

56 กําแพงเพชร ไทรงาม อบต.หนองแมแตง 20,060                 

57 กําแพงเพชร ไทรงาม อบต.หนองไมกอง 73,922        71,954                 

58 กําแพงเพชร บงึสามัคคี อบต.เทพนิมิต

59 กําแพงเพชร บงึสามัคคี อบต.บงึสามัคคี 74,175        

60 กําแพงเพชร บงึสามัคคี อบต.วงัชะโอน
61 กําแพงเพชร ปางศิลาทอง อบต.ปางตาไว
62 กําแพงเพชร ปางศิลาทอง อบต.โพธิท์อง
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ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

63 กําแพงเพชร ปางศิลาทอง อบต.หนิดาต 16,800                 
64 กําแพงเพชร พรานกระตาย ทต.เขาคีริส 8,400                   
65 กําแพงเพชร พรานกระตาย อบต.คุยบานโอง 77,872        
66 กําแพงเพชร พรานกระตาย อบต.ถ้ํากระตายทอง
67 กําแพงเพชร พรานกระตาย อบต.ทาไม 155,744      2,400                   
68 กําแพงเพชร พรานกระตาย อบต.วงัควง
69 กําแพงเพชร พรานกระตาย อบต.วงัตะแบก 7,278                   
70 กําแพงเพชร พรานกระตาย อบต.หนองหวัววั 77,872        14,200                 
71 กําแพงเพชร พรานกระตาย อบต.หวยยั้ง 17,955                    59,500       
72 กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร อบต.คณฑี
73 กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร อบต.คลองแมลาย
74 กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร อบต.ไตรตรึงษแ 7,309                   
75 กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร อบต.ทรงธรรม 3,900                   
76 กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร อบต.ทาขุนราม 12,320                 
77 กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร อบต.ธาํมรงคแ 14,600                 
78 กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร อบต.นครชุม
79 กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร อบต.นาบอคํา 77,872        24,381                 
80 กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร อบต.ลานดอกไม
81 กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร อบต.วงัทอง
82 กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร อบต.สระแกว
83 กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร ทม.หนองปลิง 10,220                 
84 กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร อบต.อางทอง 14,142                 
85 กําแพงเพชร ลานกระบอื อบต.จันทมิา
86 กําแพงเพชร ลานกระบอื อบต.โนนพลวง
87 กําแพงเพชร ลานกระบอื อบต.บงึทบัแรต
88 กําแพงเพชร ลานกระบอื ทต.ประชาสุขสันตแ 11,000                 
89 กําแพงเพชร ลานกระบอื อบต.ลานกระบอื
90 กําแพงเพชร ลานกระบอื อบต.หนองหลวง

รวมทั้งสิ้น 1,328,586    654,864                17,955                    59,500       



หนา้ที ่15

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

1 ขอนแกน เมืองขอนแกน อบจ.ขอนแกน

2 ขอนแกน เมืองขอนแกน ทน.ขอนแกน

3 ขอนแกน กระนวน ทม.กระนวน

4 ขอนแกน ชุมแพ ทม.ชุมแพ

5 ขอนแกน บานไผ ทม.บานไผ 43,539                 

6 ขอนแกน พล ทม.เมืองพล 3,874                   

7 ขอนแกน เมืองขอนแกน ทม.ศิลา 13,400                 

8 ขอนแกน กระนวน ทต.น้ําออม

9 ขอนแกน กระนวน ทต.หนองโน

10 ขอนแกน กระนวน ทต.หวยยาง 10,288                 

11 ขอนแกน เขาสวนกวาง ทต.เขาสวนกวาง

12 ขอนแกน เขาสวนกวาง ทต.โนนสมบรูณแ 11,300                 

13 ขอนแกน โคกโพธิไ์ชย ทต.นาแพง

14 ขอนแกน โคกโพธิไ์ชย ทต.บานโคก

15 ขอนแกน โคกโพธิไ์ชย ทต.โพธิไ์ชย

16 ขอนแกน โคกโพธิไ์ชย ทต.ภผูาแดง

17 ขอนแกน ชนบท ทต.ชนบท

18 ขอนแกน ชุมแพ ทต.โคกสูงสัมพนัธแ

19 ขอนแกน ชุมแพ ทต.โนนหนั

20 ขอนแกน ชุมแพ ทต.หนองเสาเลา

21 ขอนแกน ซําสูง ทต.ซําสูง

22 ขอนแกน น้ําพอง ทต.กุดน้ําใส 2,000                   

23 ขอนแกน น้ําพอง ทต.น้ําพอง

24 ขอนแกน น้ําพอง ทต.มวงหวาน

25 ขอนแกน น้ําพอง ทต.ลําน้ําพอง 25,795                 

26 ขอนแกน น้ําพอง ทต.วงัชัย

27 ขอนแกน โนนศิลา ทต.โนนศิลา

28 ขอนแกน บานไผ ทต.ในเมือง 3,520                   

29 ขอนแกน บานฝาง ทต.โคกงาม

30 ขอนแกน บานฝาง ทต.โนนฆอง

31 ขอนแกน บานฝาง ทต.บานฝาง



หนา้ที ่16

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

32 ขอนแกน บานฝาง ทต.ปาุมะนาว

33 ขอนแกน บานแฮด ทต.โคกสําราญ 9,218                   

34 ขอนแกน บานแฮด ทต.บานแฮด 7,847                   

35 ขอนแกน บานแฮด ทต.วงัสวรรคแ 7,040                   

36 ขอนแกน เปอืยนอย ทต.เปอืยนอย 27,400                 

37 ขอนแกน เปอืยนอย ทต.สระแกว 22,000                 

38 ขอนแกน พระยืน ทต.บานโตน

39 ขอนแกน พระยืน ทต.พระบุ

40 ขอนแกน พระยืน ทต.พระยืน

41 ขอนแกน ภผูามาน ทต.ภผูามาน 500                      

42 ขอนแกน ภเูวยีง ทต.ภเูวยีง

43 ขอนแกน มัญจาคีรี ทต.นาขา 7,000                   

44 ขอนแกน มัญจาคีรี ทต.มัญจาคีรี

45 ขอนแกน เมืองขอนแกน ทต.ทาพระ

46 ขอนแกน เมืองขอนแกน ทต.หนองตูม 10,000                 

47 ขอนแกน เมืองขอนแกน ทต.โนนทอน

48 ขอนแกน เมืองขอนแกน ทต.บานคอ

49 ขอนแกน เมืองขอนแกน ทม.บานทุม

50 ขอนแกน เมืองขอนแกน ทต.บานเปด็

51 ขอนแกน เมืองขอนแกน ทต.พระลับ

52 ขอนแกน เมืองขอนแกน ทต.เมืองเกา

53 ขอนแกน เมืองขอนแกน ทต.สาวะถี 59,404                 

54 ขอนแกน เมืองขอนแกน ทต.สําราญ 61,650                 

55 ขอนแกน แวงนอย ทต.กานเหลือง 1,702                   

56 ขอนแกน แวงนอย ทต.แวงนอย 5,800                   

57 ขอนแกน แวงใหญ ทต.แวงใหญ

58 ขอนแกน สีชมพู ทต.นาจาน 9,000                   

59 ขอนแกน สีชมพู ทต.วงัเพิ่ม

60 ขอนแกน สีชมพู ทต.สีชมพู

61 ขอนแกน หนองเรือ ทต.ดอนโมง

62 ขอนแกน หนองเรือ ทต.โนนทอง 63,400                 



หนา้ที ่17

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

63 ขอนแกน หนองเรือ ทต.หนองแก

64 ขอนแกน หนองเรือ ทต.หนองเรือ

65 ขอนแกน หนองสองหอง ทต.หนองสองหอง 7,000                   

66 ขอนแกน อุบลรัตนแ ทต.เขื่อนอุบลรัตนแ

67 ขอนแกน อุบลรัตนแ ทต.โคกสูง

68 ขอนแกน อุบลรัตนแ ทต.นาคํา

69 ขอนแกน กระนวน อบต.ดูนสาด

70 ขอนแกน กระนวน อบต.บานฝาง

71 ขอนแกน กระนวน อบต.หนองกุงใหญ

72 ขอนแกน กระนวน อบต.หนองโก 11,984                 

73 ขอนแกน กระนวน อบต.หวยโจด

74 ขอนแกน กระนวน อบต.หวันาคํา

75 ขอนแกน เขาสวนกวาง อบต.เขาสวนกวาง

76 ขอนแกน เขาสวนกวาง อบต.ดงเมืองแอม 3,500                   

77 ขอนแกน เขาสวนกวาง อบต.นาง้ิว

78 ขอนแกน เขาสวนกวาง อบต.คํามวง

79 ขอนแกน โคกโพธิไ์ชย อบต.ซับสมบรูณแ

80 ขอนแกน ชนบท อบต.กุดเพยีขอม

81 ขอนแกน ชนบท ทต.ชลบถวบิลูยแ

82 ขอนแกน ชนบท อบต.โนนพะยอม 20,000                 

83 ขอนแกน ชนบท อบต.บานแทน 25,000                 

84 ขอนแกน ชนบท อบต.ปอแดง 7,800                   

85 ขอนแกน ชนบท อบต.วงัแสง

86 ขอนแกน ชนบท อบต.ศรีบญุเรือง

87 ขอนแกน ชนบท อบต.หวยแก

88 ขอนแกน ชุมแพ อบต.ขัวเรียง

89 ขอนแกน ชุมแพ อบต.ชุมแพ

90 ขอนแกน ชุมแพ อบต.ไชยสอ

91 ขอนแกน ชุมแพ ทต.นาเพยีง

92 ขอนแกน ชุมแพ อบต.นาหนองทุม

93 ขอนแกน ชุมแพ ทต.โนนสะอาด



หนา้ที ่18

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

94 ขอนแกน ชุมแพ อบต.โนนหนั

95 ขอนแกน ชุมแพ อบต.โนนอุดม

96 ขอนแกน ชุมแพ อบต.วงัหนิลาด 13,000                 

97 ขอนแกน ชุมแพ อบต.หนองเขียด

98 ขอนแกน ชุมแพ ทต.หนองไผ

99 ขอนแกน ซําสูง อบต.คําแมด

100 ขอนแกน ซําสูง อบต.คูคํา

101 ขอนแกน ซําสูง อบต.บานโนน

102 ขอนแกน ซําสูง อบต.หวยเตย

103 ขอนแกน น้ําพอง อบต.ทรายมูล 1,185                   

104 ขอนแกน น้ําพอง อบต.ทากระเสริม

105 ขอนแกน น้ําพอง อบต.บวัเงิน 117,000                

106 ขอนแกน น้ําพอง อบต.บวัใหญ

107 ขอนแกน น้ําพอง อบต.บานขาม

108 ขอนแกน น้ําพอง อบต.พงัทยุ

109 ขอนแกน น้ําพอง อบต.วงัชัย 22,920                 

110 ขอนแกน น้ําพอง ทต.สะอาด

111 ขอนแกน น้ําพอง อบต.หนองกุง

112 ขอนแกน โนนศิลา อบต.โนนแดง 34,100                 

113 ขอนแกน โนนศิลา อบต.บานหนั

114 ขอนแกน โนนศิลา อบต.เปอืยใหญ

115 ขอนแกน โนนศิลา อบต.หนองปลาหมอ

116 ขอนแกน บานไผ อบต.แคนเหนือ

117 ขอนแกน บานไผ อบต.บานไผ

118 ขอนแกน บานไผ อบต.บานลาน 3,500                   

119 ขอนแกน บานไผ อบต.ปาุปอ

120 ขอนแกน บานไผ อบต.ภเูหล็ก

121 ขอนแกน บานไผ อบต.เมืองเพยี

122 ขอนแกน บานไผ อบต.หนองน้ําใส

123 ขอนแกน บานไผ อบต.หวัหนอง

124 ขอนแกน บานไผ อบต.หนิต้ัง



หนา้ที ่19

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

125 ขอนแกน บานฝาง ทต.แกนฝาง

126 ขอนแกน บานฝาง อบต.บานเหลา 7,810                   

127 ขอนแกน บานฝาง อบต.ปาุหวายนั่ง

128 ขอนแกน บานฝาง ทต.หนองบวั

129 ขอนแกน บานแฮด อบต.โนนสมบรูณแ 22,000                 

130 ขอนแกน บานแฮด อบต.หนองแซง

131 ขอนแกน เปอืยนอย อบต.ขามปอูม

132 ขอนแกน เปอืยนอย อบต.วงัมวง 10,605                 

133 ขอนแกน พระยืน อบต.ขามปอูม 28,000                 

134 ขอนแกน พระยืน ทต.พระยืนมิ่งมงคล

135 ขอนแกน พระยืน อบต.หนองแวง 2,000                   

136 ขอนแกน พล อบต.เกาง้ิว 6,808                   

137 ขอนแกน พล อบต.โคกสงา 10,720        

138 ขอนแกน พล อบต.โจดหนองแก

139 ขอนแกน พล อบต.โนนขา 19,404                 

140 ขอนแกน พล อบต.เพก็ใหญ

141 ขอนแกน พล อบต.เมืองพล

142 ขอนแกน พล อบต.ลอมคอม

143 ขอนแกน พล อบต.โสกนกเต็น

144 ขอนแกน พล อบต.หนองมะเขือ

145 ขอนแกน พล อบต.หนองแวงนางเบา

146 ขอนแกน พล อบต.หนองแวงโสกพระ

147 ขอนแกน พล อบต.หวัทุง

148 ขอนแกน ภผูามาน อบต.นาฝาย

149 ขอนแกน ภผูามาน ทต.โนนคอม

150 ขอนแกน ภผูามาน อบต.ภผูามาน

151 ขอนแกน ภผูามาน อบต.วงัสวาบ

152 ขอนแกน ภผูามาน อบต.หวยมวง

153 ขอนแกน ภเูวยีง อบต.กุดขอนแกน

154 ขอนแกน ภเูวยีง อบต.ดินดํา

155 ขอนแกน ภเูวยีง อบต.ทุงชมพู 71,000                 



หนา้ที ่20

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

156 ขอนแกน ภเูวยีง อบต.นาชุมแสง 20,000                 

157 ขอนแกน ภเูวยีง อบต.นาหวา 7,339                   

158 ขอนแกน ภเูวยีง อบต.บานเรือ 40,000                 

159 ขอนแกน ภเูวยีง อบต.ภเูวยีง 45,930                 

160 ขอนแกน ภเูวยีง อบต.สงเปอืย

161 ขอนแกน ภเูวยีง อบต.หนองกุงเซิน

162 ขอนแกน ภเูวยีง อบต.หนองกุงธนสาร 14,250                 

163 ขอนแกน ภเูวยีง อบต.หวาทอง

164 ขอนแกน มัญจาคีรี อบต.กุดเคา

165 ขอนแกน มัญจาคีรี อบต.คําแคน 7,000                   

166 ขอนแกน มัญจาคีรี อบต.ทาศาลา

167 ขอนแกน มัญจาคีรี อบต.นางาม

168 ขอนแกน มัญจาคีรี อบต.โพนเพก็ 4,000                   

169 ขอนแกน มัญจาคีรี อบต.สวนหมอน

170 ขอนแกน มัญจาคีรี อบต.หนองแปน

171 ขอนแกน เมืองขอนแกน อบต.โคกสี

172 ขอนแกน เมืองขอนแกน อบต.ดอนชาง

173 ขอนแกน เมืองขอนแกน อบต.ดอนหนั 2,600                   

174 ขอนแกน เมืองขอนแกน อบต.แดงใหญ

175 ขอนแกน เมืองขอนแกน อบต.ทาพระ 3,404                   

176 ขอนแกน เมืองขอนแกน อบต.บานหวา 10,780                 

177 ขอนแกน เมืองขอนแกน ทต.บงึเนียม

178 ขอนแกน เวยีงเกา อบต.เขานอย 5,800                   

179 ขอนแกน เวยีงเกา ทต.ในเมือง 26,290                 

180 ขอนแกน เวยีงเกา อบต.เมืองเกาพฒันา

181 ขอนแกน แวงนอย อบต.ทางขวาง 14,900                 

182 ขอนแกน แวงนอย อบต.ทานางแนว

183 ขอนแกน แวงนอย อบต.ทาวดั

184 ขอนแกน แวงนอย อบต.ละหานนา

185 ขอนแกน แวงนอย อบต.แวงนอย 28,500                 

186 ขอนแกน แวงใหญ อบต.คอนฉิม 13,952                 



หนา้ที ่21

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

187 ขอนแกน แวงใหญ อบต.โนนทอง 25,000                 

188 ขอนแกน แวงใหญ อบต.โนนสะอาด 20,000                 

189 ขอนแกน แวงใหญ อบต.ใหมนาเพยีง

190 ขอนแกน สีชมพู อบต.ซํายาง

191 ขอนแกน สีชมพู อบต.ดงลาน

192 ขอนแกน สีชมพู อบต.บริบรูณแ

193 ขอนแกน สีชมพู อบต.บานใหม

194 ขอนแกน สีชมพู อบต.ภหูาน

195 ขอนแกน สีชมพู อบต.ศรีสุข 1,937                   

196 ขอนแกน สีชมพู อบต.สีชมพู

197 ขอนแกน สีชมพู อบต.หนองแดง

198 ขอนแกน หนองนาคํา อบต.กุดธาตุ

199 ขอนแกน หนองนาคํา ทต.ขนวน 22,000                 

200 ขอนแกน หนองนาคํา ทต.หนองนาคํา 12,000                 

201 ขอนแกน หนองเรือ ทต.กุดกวาง

202 ขอนแกน หนองเรือ อบต.จระเข 2,650                   

203 ขอนแกน หนองเรือ อบต.โนนทนั

204 ขอนแกน หนองเรือ ทต.โนนสะอาด

205 ขอนแกน หนองเรือ อบต.บานกง

206 ขอนแกน หนองเรือ ทต.บานผือ 20,000                 

207 ขอนแกน หนองเรือ อบต.บานเม็ง

208 ขอนแกน หนองเรือ ทต.ยางคํา 11,200                 

209 ขอนแกน หนองเรือ อบต.หนองเรือ

210 ขอนแกน หนองสองหอง อบต.คึมชาด

211 ขอนแกน หนองสองหอง อบต.ดงเค็ง 26,290                 

212 ขอนแกน หนองสองหอง อบต.ดอนด่ัง

213 ขอนแกน หนองสองหอง อบต.ดอนดู

214 ขอนแกน หนองสองหอง อบต.ตะกั่วปาุ 4,636                   

215 ขอนแกน หนองสองหอง อบต.โนนธาตุ

216 ขอนแกน หนองสองหอง อบต.วงัหนิ

217 ขอนแกน หนองสองหอง อบต.สําโรง



หนา้ที ่22

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

218 ขอนแกน หนองสองหอง อบต.หนองไผลอม

219 ขอนแกน หนองสองหอง อบต.หนองเม็ก

220 ขอนแกน หนองสองหอง อบต.หนองสองหอง

221 ขอนแกน หนองสองหอง อบต.หนัโจด

222 ขอนแกน อุบลรัตนแ อบต.เขื่อนอุบลรัตนแ

223 ขอนแกน อุบลรัตนแ อบต.ทุงโปงุ

224 ขอนแกน อุบลรัตนแ อบต.บานดง
225 ขอนแกน อุบลรัตนแ อบต.ศรีสุขสําราญ 20,000                 

รวมทั้งสิ้น 10,720        1,250,751             -                         -           



หนา้ที ่23

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

1 จันทบรีุ เมืองจันทบรีุ อบจ.จันทบรีุ
2 จันทบรีุ ขลุง ทม.ขลุง

3 จันทบรีุ เมืองจันทบรีุ ทม.จันทบรีุ

4 จันทบรีุ เมืองจันทบรีุ ทม.ทาชาง 8,850                   

5 จันทบรีุ ขลุง ทต.เกวยีนหกั 3,520                   

6 จันทบรีุ ขลุง ทต.ซ้ึง 3,639                   

7 จันทบรีุ ขลุง ทต.ตกพรม

8 จันทบรีุ ขลุง ทต.บอ

9 จันทบรีุ ขลุง ทต.บอเวฬุ 2,130                   

10 จันทบรีุ ขลุง ทต.วนัยาว

11 จันทบรีุ เขาคิชฌกูฏ ทต.คลองพลู 24,950                 

12 จันทบรีุ เขาคิชฌกูฏ ทต.จันทเขลม

13 จันทบรีุ เขาคิชฌกูฏ ทต.ชากไทย

14 จันทบรีุ เขาคิชฌกูฏ ทต.ตะเคียนทอง

15 จันทบรีุ เขาคิชฌกูฏ ทต.พลวง

16 จันทบรีุ ทาใหม ทต.เขาบายศรี

17 จันทบรีุ ทาใหม ทต.เขาววั-พลอยแหวน

18 จันทบรีุ ทาใหม ทม.ทาใหม

19 จันทบรีุ ทาใหม ทต.เนินสูง

20 จันทบรีุ ทาใหม ทต.หนองคลา 2,635                   

21 จันทบรีุ นายายอาม ทต.นายายอาม

22 จันทบรีุ โปงุน้ํารอน ทต.คลองใหญ 10,560                 

23 จันทบรีุ โปงุน้ํารอน ทต.โปงุน้ํารอน

24 จันทบรีุ โปงุน้ํารอน ทต.หนองตาคง 23,430                 

25 จันทบรีุ มะขาม ทต.ฉมัน

26 จันทบรีุ มะขาม ทต.ทาหลวง

27 จันทบรีุ มะขาม ทต.ปถัวี

28 จันทบรีุ มะขาม ทต.มะขาม

29 จันทบรีุ มะขาม ทต.มะขามเมืองใหม 15,000                 

30 จันทบรีุ มะขาม ทต.วงัแซม

31 จันทบรีุ มะขาม ทต.อางคีรี



หนา้ที ่24

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

32 จันทบรีุ เมืองจันทบรีุ ทต.เกาะขวาง

33 จันทบรีุ เมืองจันทบรีุ ทม.จันทนิมิต

34 จันทบรีุ เมืองจันทบรีุ ทต.บางกะจะ

35 จันทบรีุ เมืองจันทบรีุ ทต.พลับพลานารายณแ 3,000                   

36 จันทบรีุ เมืองจันทบรีุ ทต.แสลง

37 จันทบรีุ เมืองจันทบรีุ ทต.หนองบวั 3,520                   

38 จันทบรีุ สอยดาว ทต.ทรายขาว

39 จันทบรีุ สอยดาว ทต.ทบัชาง 74,486        

40 จันทบรีุ แหลมสิงหแ ทต.ปากน้ําแหลมสิงหแ

41 จันทบรีุ แหลมสิงหแ ทต.พล้ิว

42 จันทบรีุ แกงหางแมว อบต.แกงหางแมว

43 จันทบรีุ แกงหางแมว อบต.ขุนซอง

44 จันทบรีุ แกงหางแมว อบต.เขาวงกต 4,000                   

45 จันทบรีุ แกงหางแมว ทต.พวา

46 จันทบรีุ แกงหางแมว อบต.สามพี่นอง

47 จันทบรีุ ขลุง อบต.ตรอกนอง

48 จันทบรีุ ขลุง อบต.ตะปอน 3,400                   

49 จันทบรีุ ขลุง อบต.บางชัน

50 จันทบรีุ ขลุง อบต.มาบไพ

51 จันทบรีุ ขลุง อบต.วงัสรรพรส

52 จันทบรีุ ทาใหม อบต.เขาแกว

53 จันทบรีุ ทาใหม อบต.โขมง

54 จันทบรีุ ทาใหม อบต.คลองขุด

55 จันทบรีุ ทาใหม อบต.ตะกาดเงา 23,404                 

56 จันทบรีุ ทาใหม อบต.ทุงเบญจา

57 จันทบรีุ ทาใหม อบต.รําพนั

58 จันทบรีุ ทาใหม ทต.สองพี่นอง

59 จันทบรีุ ทาใหม อบต.สีพยา-บอพุ

60 จันทบรีุ นายายอาม อบต.กระแจะ 26,763                 

61 จันทบรีุ นายายอาม ทต.ชางขาม

62 จันทบรีุ นายายอาม อบต.นายายอาม



หนา้ที ่25

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

63 จันทบรีุ นายายอาม อบต.วงัโตนด 4,650                   

64 จันทบรีุ นายายอาม อบต.วงัใหม 4,290                   

65 จันทบรีุ นายายอาม ทต.สนามไชย

66 จันทบรีุ โปงุน้ํารอน ทต.ทบัไทร

67 จันทบรีุ โปงุน้ํารอน อบต.เทพนิมิต

68 จันทบรีุ โปงุน้ํารอน อบต.โปงุน้ํารอน

69 จันทบรีุ เมืองจันทบรีุ อบต.คมบาง

70 จันทบรีุ เมืองจันทบรีุ อบต.คลองนารายณแ

71 จันทบรีุ เมืองจันทบรีุ อบต.ทาชาง

72 จันทบรีุ เมืองจันทบรีุ ทต.คายเนินวง

73 จันทบรีุ เมืองจันทบรีุ ทต.พลับพลา

74 จันทบรีุ เมืองจันทบรีุ อบต.หนองบวั 3,740                   

75 จันทบรีุ สอยดาว อบต.ทรายขาว

76 จันทบรีุ สอยดาว อบต.ทุงขนาน

77 จันทบรีุ สอยดาว อบต.ปะตง

78 จันทบรีุ สอยดาว อบต.สะตอน

79 จันทบรีุ แหลมสิงหแ อบต.เกาะเปริด 22,000                 

80 จันทบรีุ แหลมสิงหแ อบต.บางกะไชย

81 จันทบรีุ แหลมสิงหแ อบต.บางสระเกา

82 จันทบรีุ แหลมสิงหแ อบต.หนองชิ่ม

รวมทั้งส้ิน 74,486        193,481                -                         -           



หนา้ที ่26

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

1 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา อบจ.ฉะเชิงเทรา

2 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา ทม.ฉะเชิงเทรา

3 ฉะเชิงเทรา บางคลา ทต.บางคลา

4 ฉะเชิงเทรา บางคลา ทต.ปากน้ํา

5 ฉะเชิงเทรา บางน้ําเปร้ียว ทต.ดอนเกาะกา 17,020                 

6 ฉะเชิงเทรา บางน้ําเปร้ียว ทต.ดอนฉิมพลี

7 ฉะเชิงเทรา บางน้ําเปร้ียว ทต.บางขนาก

8 ฉะเชิงเทรา บางน้ําเปร้ียว ทต.บางน้ําเปร้ียว

9 ฉะเชิงเทรา บางน้ําเปร้ียว ทต.ศาลาแดง

10 ฉะเชิงเทรา บางปะกง ทต.ทาขาม 36,000                 

11 ฉะเชิงเทรา บางปะกง ทต.ทาสะอาน 26,290                 

12 ฉะเชิงเทรา บางปะกง ทต.บางปะกง

13 ฉะเชิงเทรา บางปะกง ทต.บางปะกงพรหมเทพรังสรรคแ

14 ฉะเชิงเทรา บางปะกง ทต.บางผ้ึง

15 ฉะเชิงเทรา บางปะกง ทต.บางววั 22,000                 

16 ฉะเชิงเทรา บางปะกง ทต.บางววัคณารักษแ

17 ฉะเชิงเทรา บางปะกง ทต.บางสมัคร 22,000                 

18 ฉะเชิงเทรา บางปะกง ทต.พมิพา

19 ฉะเชิงเทรา บางปะกง ทต.หอมศีล

20 ฉะเชิงเทรา บานโพธิ์ ทต.เทพราช 46,290                 

21 ฉะเชิงเทรา บานโพธิ์ ทต.บานโพธิ์

22 ฉะเชิงเทรา บานโพธิ์ ทต.ลาดขวาง

23 ฉะเชิงเทรา บานโพธิ์ ทต.แสนภดูาษ

24 ฉะเชิงเทรา แปลงยาว ทต.ทุงสะเดา

25 ฉะเชิงเทรา แปลงยาว ทต.แปลงยาว 44,760                 

26 ฉะเชิงเทรา แปลงยาว ทต.วงัเย็น

27 ฉะเชิงเทรา แปลงยาว ทต.หวัสําโรง 22,000                 

28 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม ทต.เกาะขนุน

29 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม ทต.เขาหนิซอน 10,000                 

30 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม ทต.บานซอง 100,000                

31 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม ทต.พนมสารคาม 3,740                   



หนา้ที ่27

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

32 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา ทต.นครเนื่องเขต

33 ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต ทต.สนามชัยเขต

34 ฉะเชิงเทรา คลองเขื่อน อบต.กอนแกว

35 ฉะเชิงเทรา คลองเขื่อน อบต.คลองเขื่อน

36 ฉะเชิงเทรา คลองเขื่อน อบต.บางตลาด

37 ฉะเชิงเทรา คลองเขื่อน อบต.บางโรง

38 ฉะเชิงเทรา คลองเขื่อน อบต.บางเลา 4,015                   

39 ฉะเชิงเทรา ทาตะเกียบ อบต.คลองตะเกรา 50,000                 

40 ฉะเชิงเทรา ทาตะเกียบ อบต.ทาตะเกียบ

41 ฉะเชิงเทรา บางคลา อบต.ทาทองหลาง

42 ฉะเชิงเทรา บางคลา อบต.บางกระเจ็ด

43 ฉะเชิงเทรา บางคลา อบต.บางสวน

44 ฉะเชิงเทรา บางคลา อบต.สาวชะโงก

45 ฉะเชิงเทรา บางคลา อบต.เสม็ดใต 22,000                 

46 ฉะเชิงเทรา บางคลา อบต.เสม็ดเหนือ 6,479                   

47 ฉะเชิงเทรา บางคลา อบต.หวัไทร

48 ฉะเชิงเทรา บางน้ําเปร้ียว อบต.ดอนฉิมพลี 19,000                 

49 ฉะเชิงเทรา บางน้ําเปร้ียว ทต.คลองแสนแสบ 2,605                   

50 ฉะเชิงเทรา บางน้ําเปร้ียว อบต.บางน้ําเปร้ียว 22,000                 

51 ฉะเชิงเทรา บางน้ําเปร้ียว อบต.บงึน้ํารักษแ

52 ฉะเชิงเทรา บางน้ําเปร้ียว อบต.โพรงอากาศ 26,290                 

53 ฉะเชิงเทรา บางน้ําเปร้ียว อบต.โยธะกา

54 ฉะเชิงเทรา บางน้ําเปร้ียว อบต.ศาลาแดง

55 ฉะเชิงเทรา บางน้ําเปร้ียว อบต.สิงโตทอง

56 ฉะเชิงเทรา บางน้ําเปร้ียว อบต.หมอนทอง 52,200                 

57 ฉะเชิงเทรา บางปะกง อบต.เขาดิน 9,400                   

58 ฉะเชิงเทรา บางปะกง อบต.ทาสะอาน

59 ฉะเชิงเทรา บางปะกง อบต.บางเกลือ

60 ฉะเชิงเทรา บางปะกง อบต.สองคลอง 3,520                   

61 ฉะเชิงเทรา บางปะกง อบต.หนองจอก

62 ฉะเชิงเทรา บางปะกง อบต.หอมศีล 4,290                   



หนา้ที ่28

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

63 ฉะเชิงเทรา บานโพธิ์ อบต.เกาะไร

64 ฉะเชิงเทรา บานโพธิ์ อบต.คลองขุด

65 ฉะเชิงเทรา บานโพธิ์ อบต.คลองบานโพธิ์ 3,740                   

66 ฉะเชิงเทรา บานโพธิ์ อบต.คลองประเวศ

67 ฉะเชิงเทรา บานโพธิ์ อบต.ดอนทราย

68 ฉะเชิงเทรา บานโพธิ์ อบต.เทพราช 7,810                   

69 ฉะเชิงเทรา บานโพธิ์ อบต.บางกรูด

70 ฉะเชิงเทรา บานโพธิ์ อบต.สนามจันทรแ

71 ฉะเชิงเทรา บานโพธิ์ อบต.สิบเอ็ดศอก

72 ฉะเชิงเทรา บานโพธิ์ อบต.หนองตีนนก
73 ฉะเชิงเทรา บานโพธิ์ อบต.หนองบวั
74 ฉะเชิงเทรา บานโพธิ์ อบต.แหลมประดู
75 ฉะเชิงเทรา แปลงยาว อบต.แปลงยาว
76 ฉะเชิงเทรา แปลงยาว อบต.หนองไมแกน 6,390                   
77 ฉะเชิงเทรา แปลงยาว อบต.หวัสําโรง
78 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม อบต.เกาะขนุน
79 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม อบต.เขาหนิซอน
80 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม ทต.ทาถาน 50,000                 
81 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม อบต.พนมสารคาม
82 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม อบต.เมืองเกา
83 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม อบต.หนองยาว 10,300                 
84 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม อบต.หนองแหน
85 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา อบต.คลองจุกกระเฌอ
86 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา อบต.คลองนครเนื่องเขต 111,960      4,260                   
87 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา อบต.คลองนา 4,000                   
88 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา อบต.คลองเปรง
89 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา อบต.คลองหลวงแพง
90 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา อบต.คลองอุดมชลจร 5,110                   
91 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา อบต.ทาไข
92 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา อบต.บางกะไห
93 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา อบต.บางแกว 4,720                   
94 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา อบต.บางขวญั 12,100                 



หนา้ที ่29

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

95 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา อบต.บางตีนเปด็ 34,870                 
96 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา อบต.บางเตย
97 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา อบต.บางไผ
98 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา อบต.บางพระ
99 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา อบต.บานใหม 3,740                   
100 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา อบต.วงัตะเคียน 4,000                   
101 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา อบต.โสธร 3,520                   
102 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา อบต.หนามแดง
103 ฉะเชิงเทรา ราชสาสแน อบต.ดงนอย 22,000                 
104 ฉะเชิงเทรา ราชสาสแน อบต.บางคา
105 ฉะเชิงเทรา ราชสาสแน อบต.เมืองใหม
106 ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต อบต.คูยายหมี 13,965                    
107 ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต อบต.ทากระดาน 8,520                   
108 ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต อบต.ทุงพระยา
109 ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต อบต.ลาดกระทงิ 13,000                 

รวมทั้งส้ิน 111,960      769,979                13,965                    -           



หนา้ที ่30

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

1 ชลบรีุ เมืองชลบรีุ อบจ.ชลบรีุ -             

2 ชลบรีุ ศรีราชา ทน.แหลมฉบงั -             88,720                 

3 ชลบรีุ เกาะจันทรแ ทม.ปรกฟาู 6,336          

4 ชลบรีุ บางละมุง ทม.หนองปรือ -             6,370                   

5 ชลบรีุ บานบงึ ทม.บานบงึ -             4,000                   

6 ชลบรีุ พนัสนิคม ทม.พนัสนิคม -             

7 ชลบรีุ เมืองชลบรีุ ทม.ชลบรีุ 31,600        

8 ชลบรีุ เมืองชลบรีุ ทม.บานสวน 78,250        

9 ชลบรีุ เมืองชลบรีุ ทม.แสนสุข -             13,700                 

10 ชลบรีุ เมืองชลบรีุ ทม.อางศิลา -             1,800                   

11 ชลบรีุ ศรีราชา ทม.ศรีราชา -             

12 ชลบรีุ สัตหบี ทม.สัตหบี -             

13 ชลบรีุ เกาะจันทรแ ทต.เกาะจันทรแ -             

14 ชลบรีุ เกาะจันทรแ ทต.ทาบญุมี -             

15 ชลบรีุ เกาะสีชัง ทต.เกาะสีชัง -             

16 ชลบรีุ บอทอง ทต.ธาตุทอง 15,800        

17 ชลบรีุ บอทอง ทต.บอทอง 30,850        16,630                 

18 ชลบรีุ บางละมุง ทต.ตะเคียนเต้ีย -             

19 ชลบรีุ บางละมุง ทต.บางละมุง 15,800        4,290                   

20 ชลบรีุ บางละมุง ทต.โปงุ 31,600        

21 ชลบรีุ บางละมุง ทต.หวยใหญ -             22,000                 

22 ชลบรีุ บานบงึ ทต.บานบงึ -             

23 ชลบรีุ บานบงึ ทต.หนองชาก -             

24 ชลบรีุ บานบงึ ทต.หนองซํ้าซาก -             

25 ชลบรีุ บานบงึ ทต.หนองไผแกว -             

26 ชลบรีุ บานบงึ ทต.หวักุญแจ -             4,290                   

27 ชลบรีุ พนัสนิคม ทต.หมอนนาง -             

28 ชลบรีุ พนัสนิคม ทต.หวัถนน -             

29 ชลบรีุ พานทอง ทต.พานทอง -             1,140                   

30 ชลบรีุ พานทอง ทต.หนองตําลึง -             

31 ชลบรีุ เมืองชลบรีุ ทต.คลองตําหรุ -             



หนา้ที ่31

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

32 ชลบรีุ เมืองชลบรีุ ทต.ดอนหวัฬอ 15,800        8,180                   

33 ชลบรีุ เมืองชลบรีุ ทต.นาปาุ -             52,290                 

34 ชลบรีุ เมืองชลบรีุ ทต.บางทราย -             12,000                 

35 ชลบรีุ เมืองชลบรีุ ทต.เสม็ด -             

36 ชลบรีุ เมืองชลบรีุ ทต.หนองไมแดง 63,200        4,290                   

37 ชลบรีุ เมืองชลบรีุ ทต.หวยกะปิ 45,900        32,454                 

38 ชลบรีุ เมืองชลบรีุ ทต.เหมือง -             

39 ชลบรีุ ศรีราชา ทน.เจาพระยาสุรศักด์ิ -             

40 ชลบรีุ ศรีราชา ทต.บางพระ -             48,260                 

41 ชลบรีุ สัตหบี ทต.เกล็ดแกว -             

42 ชลบรีุ สัตหบี ทต.เขตรอุดมศักด์ิ 31,600        6,000                   

43 ชลบรีุ สัตหบี ทต.เขาชีจรรยแ -             

44 ชลบรีุ สัตหบี ทต.นาจอมเทยีน -             

45 ชลบรีุ สัตหบี ทต.บางเสร -             3,404                   

46 ชลบรีุ หนองใหญ ทต.หนองใหญ 46,650        3,900                   

47 ชลบรีุ เกาะจันทรแ อบต.ทาบญุมี -             

48 ชลบรีุ บอทอง อบต.เกษตรสุวรรณ -             

49 ชลบรีุ บอทอง อบต.บอกวางทอง 15,800        

50 ชลบรีุ บอทอง อบต.บอทอง -             

51 ชลบรีุ บอทอง อบต.พลวงทอง 31,600        

52 ชลบรีุ บอทอง อบต.วดัสุวรรณ -             3,000                   

53 ชลบรีุ บางละมุง อบต.เขาไมแกว 15,800        

54 ชลบรีุ บางละมุง ทต.หนองปลาไหล 63,200        

55 ชลบรีุ บานบงึ อบต.คลองกิ่ว -             

56 ชลบรีุ บานบงึ อบต.มาบไผ -             

57 ชลบรีุ บานบงึ อบต.หนองบอนแดง -             

58 ชลบรีุ บานบงึ อบต.หนองไผแกว -             7,000                   

59 ชลบรีุ บานบงึ อบต.หนองอิรุณ -             

60 ชลบรีุ พนัสนิคม ทต.กุฎโงง -             

61 ชลบรีุ พนัสนิคม อบต.โคกเพลาะ -             

62 ชลบรีุ พนัสนิคม อบต.ทาขาม -             



หนา้ที ่32

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

63 ชลบรีุ พนัสนิคม อบต.ทุงขวาง -             

64 ชลบรีุ พนัสนิคม อบต.นามะตูม -             

65 ชลบรีุ พนัสนิคม อบต.นาเริก -             6,808                   

66 ชลบรีุ พนัสนิคม อบต.นาวงัหนิ -             

67 ชลบรีุ พนัสนิคม อบต.บานชาง -             26,290                 

68 ชลบรีุ พนัสนิคม อบต.บานเซิด -             

69 ชลบรีุ พนัสนิคม อบต.ไรหลักทอง -             

70 ชลบรีุ พนัสนิคม อบต.วดัโบสถแ -             22,000                 

71 ชลบรีุ พนัสนิคม อบต.วดัหลวง -             

72 ชลบรีุ พนัสนิคม อบต.สระส่ีเหล่ียม -             18,690                 

73 ชลบรีุ พนัสนิคม อบต.หนองขยาด -             

74 ชลบรีุ พนัสนิคม อบต.หนองปรือ 330,360      16,000                 

75 ชลบรีุ พนัสนิคม อบต.หนองเหยีง -             

76 ชลบรีุ พนัสนิคม อบต.หนาพระธาตุ -             

77 ชลบรีุ พานทอง อบต.เกาะลอย -             44,000                 

78 ชลบรีุ พานทอง อบต.โคกขี้หนอน -             

79 ชลบรีุ พานทอง อบต.บางนาง -             

80 ชลบรีุ พานทอง อบต.บานเกา -             

81 ชลบรีุ พานทอง อบต.พานทองหนองกะขะ -             

82 ชลบรีุ พานทอง อบต.มาบโปงุ -             

83 ชลบรีุ พานทอง อบต.หนองหงษแ -             

84 ชลบรีุ พานทอง อบต.หนาประดู -             

85 ชลบรีุ เมืองชลบรีุ อบต.คลองตําหรุ -             

86 ชลบรีุ เมืองชลบรีุ อบต.สํานักบก -             

87 ชลบรีุ เมืองชลบรีุ อบต.หนองขางคอก 31,600        

88 ชลบรีุ เมืองชลบรีุ อบต.หนองรี -             44,000                 

89 ชลบรีุ ศรีราชา อบต.เขาคันทรง -             

90 ชลบรีุ ศรีราชา อบต.บอวนิ -             7,810                   

91 ชลบรีุ ศรีราชา อบต.บางพระ -             8,580                   

92 ชลบรีุ ศรีราชา อบต.หนองขาม -             

93 ชลบรีุ สัตหบี อบต.พลูตาหลวง -             29,520                 



หนา้ที ่33

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

94 ชลบรีุ สัตหบี อบต.แสมสาร -             

95 ชลบรีุ หนองใหญ อบต.เขาซก 15,800        

96 ชลบรีุ หนองใหญ อบต.คลองพลู -             

97 ชลบรีุ หนองใหญ อบต.หนองเสือชาง 15,800        

98 ชลบรีุ หนองใหญ อบต.หางสูง 15,800        

รวมทั้งส้ิน 949,146      567,416                -                         -           



หนา้ที ่34

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

1 ชัยนาท เมืองชัยนาท อบจ.ชัยนาท

2 ชัยนาท เมืองชัยนาท ทม.ชัยนาท

3 ชัยนาท เนินขาม ทต.เนินขาม

4 ชัยนาท มโนรมยแ ทต.คุงสําเภา

5 ชัยนาท มโนรมยแ ทต.ศิลาดาน

6 ชัยนาท มโนรมยแ ทต.หางน้ําสาคร 1,000                   

7 ชัยนาท เมืองชัยนาท ทต.ชัยนาท 62,181        

8 ชัยนาท เมืองชัยนาท ทต.นางลือ

9 ชัยนาท เมืองชัยนาท ทต.บานกลวย

10 ชัยนาท เมืองชัยนาท ทต.เสือโฮก 74,713        

11 ชัยนาท เมืองชัยนาท ทต.หาดทาเสา 3,520                   

12 ชัยนาท วดัสิงหแ ทต.วดัสิงหแ

13 ชัยนาท วดัสิงหแ ทต.หนองขุน

14 ชัยนาท วดัสิงหแ ทต.หนองนอย 78,436        

15 ชัยนาท สรรคบรีุ ทต.ดงคอน

16 ชัยนาท สรรคบรีุ ทต.ดอนกํา

17 ชัยนาท สรรคบรีุ ทต.บางขุด

18 ชัยนาท สรรคบรีุ ทต.แพรกศรีราชา

19 ชัยนาท สรรคบรีุ ทต.โพงาม

20 ชัยนาท สรรคบรีุ ทต.สรรคบรีุ 78,436        

21 ชัยนาท สรรคบรีุ ทต.หวยกรด 25,000                 

22 ชัยนาท สรรคบรีุ ทต.หวยกรดพฒันา 78,436        

23 ชัยนาท สรรพยา ทต.เจาพระยา 600                      

24 ชัยนาท สรรพยา ทต.ตลุก 600                      

25 ชัยนาท สรรพยา ทต.บางหลวง 78,436        2,000                   57,800       

26 ชัยนาท สรรพยา ทต.โพธิพ์ทิกัษแ

27 ชัยนาท สรรพยา ทต.โพนางดําตก 31,300                 

28 ชัยนาท สรรพยา ทต.โพนางดําออก

29 ชัยนาท สรรพยา ทต.สรรพยา

30 ชัยนาท สรรพยา ทต.หาดอาษา 6,680                   

31 ชัยนาท หนองมะโมง ทต.วงัตะเคียน



หนา้ที ่35

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

32 ชัยนาท หนองมะโมง ทต.หนองมะโมง

33 ชัยนาท หนัคา ทต.บานเชี่ยน

34 ชัยนาท หนัคา ทต.สามงามทาโบสถแ

35 ชัยนาท หนัคา ทต.สามงามพฒันา

36 ชัยนาท หนัคา ทต.หนองแซง

37 ชัยนาท หนัคา ทต.หวยงู 78,436        

38 ชัยนาท หนัคา ทต.หนัคา 313,744      22,000                 

39 ชัยนาท เนินขาม อบต.กะบกเต้ีย

40 ชัยนาท เนินขาม อบต.สุขเดือนหา 95,820        

41 ชัยนาท มโนรมยแ ทต.มโนรมยแ

42 ชัยนาท มโนรมยแ อบต.ทาฉนวน

43 ชัยนาท มโนรมยแ อบต.ไรพฒันา

44 ชัยนาท มโนรมยแ อบต.วดัโคก

45 ชัยนาท มโนรมยแ อบต.อูตะเภา

46 ชัยนาท เมืองชัยนาท อบต.เขาทาพระ 2,500                   

47 ชัยนาท เมืองชัยนาท อบต.ทาชัย 14,800                 

48 ชัยนาท เมืองชัยนาท ทต.ธรรมามูล

49 ชัยนาท วดัสิงหแ อบต.บอแร

50 ชัยนาท วดัสิงหแ อบต.มะขามเฒา 90,723        

51 ชัยนาท วดัสิงหแ อบต.วงัหมัน 78,436        9,000                   

52 ชัยนาท วดัสิงหแ อบต.หนองบวั

53 ชัยนาท สรรคบรีุ อบต.เที่ยงแท

54 ชัยนาท สรรพยา อบต.เขาแกว 91,233        

55 ชัยนาท หนองมะโมง อบต.กุดจอก

56 ชัยนาท หนองมะโมง อบต.สะพานหนิ

57 ชัยนาท หนัคา อบต.เดนใหญ

58 ชัยนาท หนัคา อบต.ไพรนกยูง 78,436        

59 ชัยนาท หนัคา อบต.วงัไกเถื่อน

60 ชัยนาท หนัคา อบต.หนัคา

รวมทั้งสิ้น 1,277,466    119,000                -                         57,800       



หนา้ที ่36

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

1 ชัยภมูิ เมืองชัยภมูิ อบจ.ชัยภมูิ

2 ชัยภมูิ เมืองชัยภมูิ ทม.ชัยภมูิ

3 ชัยภมูิ เกษตรสมบรูณแ ทต.เกษตรสมบรูณแ

4 ชัยภมูิ เกษตรสมบรูณแ ทต.บานเด่ือ 21,800                 

5 ชัยภมูิ เกษตรสมบรูณแ ทต.บานเปาู 9,000                   

6 ชัยภมูิ แกงครอ ทต.แกงครอ

7 ชัยภมูิ แกงครอ ทต.นาหนองทุม 12,478                 

8 ชัยภมูิ แกงครอ ทต.หนองสังขแ

9 ชัยภมูิ คอนสวรรคแ ทต.คอนสวรรคแ

10 ชัยภมูิ คอนสาร ทต.คอนสาร 22,000                 

11 ชัยภมูิ คอนสาร ทต.ทุงลุยลาย 52,890                 

12 ชัยภมูิ จัตุรัส ทต.จัตุรัส

13 ชัยภมูิ จัตุรัส ทต.หนองบวัโคก

14 ชัยภมูิ จัตุรัส ทต.หนองบวัใหญ

15 ชัยภมูิ เทพสถิต ทต.เทพสถิต

16 ชัยภมูิ บานเขวา ทต.ทุงทอง 17,020                 

17 ชัยภมูิ บานเขวา ทต.บานเขวา 6,300                   

18 ชัยภมูิ บานแทน ทต.บานแทน

19 ชัยภมูิ บําเหน็จณรงคแ ทต.บานเพชร

20 ชัยภมูิ บําเหน็จณรงคแ ทต.บําเหน็จณรงคแ 7,278                   

21 ชัยภมูิ ภเูขียว ทต.บานแกง 18,400                 

22 ชัยภมูิ ภเูขียว ทต.บานเพชรภเูขียว 22,000                 

23 ชัยภมูิ ภเูขียว ทต.ภเูขียว

24 ชัยภมูิ เมืองชัยภมูิ ทต.โคกสูง

25 ชัยภมูิ เมืองชัยภมูิ ทต.ชีลอง

26 ชัยภมูิ เมืองชัยภมูิ ทต.บานคายหมื่นแผว

27 ชัยภมูิ เมืองชัยภมูิ ทต.ลาดใหญ

28 ชัยภมูิ หนองบวัแดง ทต.หนองบวัแดง

29 ชัยภมูิ หนองบวัแดง ทต.หลวงศิริ

30 ชัยภมูิ หนองบวัระเหว ทต.โคกสะอาด 16,000                 

31 ชัยภมูิ หนองบวัระเหว ทต.หนองบวัระเหว 2,000                   



หนา้ที ่37

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

32 ชัยภมูิ หนองบวัระเหว ทต.หวยแย 22,000                 

33 ชัยภมูิ เกษตรสมบรูณแ อบต.กุดเลาะ

34 ชัยภมูิ เมืองชัยภมูิ อบต.ซับสีทอง

35 ชัยภมูิ เกษตรสมบรูณแ อบต.โนนกอก 34,686                 

36 ชัยภมูิ เกษตรสมบรูณแ อบต.โนนทอง 5,344                   

37 ชัยภมูิ เกษตรสมบรูณแ อบต.บานบวั 20,000                 

38 ชัยภมูิ เกษตรสมบรูณแ อบต.บานเปาู 19,000                 

39 ชัยภมูิ เกษตรสมบรูณแ อบต.บานยาง

40 ชัยภมูิ เกษตรสมบรูณแ อบต.บานหนั 56,320                 

41 ชัยภมูิ เกษตรสมบรูณแ อบต.สระโพนทอง

42 ชัยภมูิ เกษตรสมบรูณแ อบต.หนองขา 52,000                 

43 ชัยภมูิ เกษตรสมบรูณแ อบต.หนองโพนงาม 34,040                 

44 ชัยภมูิ แกงครอ อบต.เกายาดี

45 ชัยภมูิ แกงครอ อบต.โคกกุง

46 ชัยภมูิ แกงครอ อบต.ชองสามหมอ 56,700                    

47 ชัยภมูิ แกงครอ อบต.ทามะไฟหวาน

48 ชัยภมูิ แกงครอ อบต.นาหนองทุม 22,000                 

49 ชัยภมูิ แกงครอ อบต.บานแกง 24,400                 38,250       

50 ชัยภมูิ แกงครอ อบต.หนองขาม 7,800                   

51 ชัยภมูิ แกงครอ อบต.หนองไผ

52 ชัยภมูิ แกงครอ อบต.หลุบคา 44,000                 

53 ชัยภมูิ คอนสวรรคแ อบต.คอนสวรรคแ 4,000                   

54 ชัยภมูิ คอนสวรรคแ อบต.โคกมั่งงอย 17,600                 

55 ชัยภมูิ คอนสวรรคแ อบต.ชองสามหมอ 220,540      4,260                   

56 ชัยภมูิ คอนสวรรคแ อบต.โนนสะอาด

57 ชัยภมูิ คอนสวรรคแ อบต.บานโสก 30,000                 

58 ชัยภมูิ คอนสวรรคแ อบต.ยางหวาย

59 ชัยภมูิ คอนสวรรคแ อบต.ศรีสําราญ

60 ชัยภมูิ คอนสวรรคแ อบต.หนองขาม

61 ชัยภมูิ คอนสวรรคแ อบต.หวยไร

62 ชัยภมูิ คอนสาร อบต.คอนสาร



หนา้ที ่38

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

63 ชัยภมูิ คอนสาร อบต.ดงกลาง

64 ชัยภมูิ คอนสาร อบต.ดงบงั

65 ชัยภมูิ คอนสาร อบต.ทุงนาเลา 105,000                

66 ชัยภมูิ คอนสาร อบต.ทุงพระ 4,400                   

67 ชัยภมูิ คอนสาร อบต.โนนคูณ

68 ชัยภมูิ คอนสาร ทต.หวยยาง

69 ชัยภมูิ จัตุรัส อบต.กุดน้ําใส 4,404                   

70 ชัยภมูิ จัตุรัส อบต.บานกอก 4,000                   

71 ชัยภมูิ จัตุรัส อบต.บานขาม

72 ชัยภมูิ จัตุรัส อบต.ละหาน 37,770                 

73 ชัยภมูิ จัตุรัส อบต.สมปอุย

74 ชัยภมูิ จัตุรัส อบต.หนองโดน 30,000                 

75 ชัยภมูิ จัตุรัส อบต.หนองบวัโคก

76 ชัยภมูิ จัตุรัส อบต.หนองบวับาน

77 ชัยภมูิ ซับใหญ อบต.ซับใหญ

78 ชัยภมูิ ซับใหญ อบต.ตะโกทอง

79 ชัยภมูิ ซับใหญ อบต.ทากูบ

80 ชัยภมูิ เทพสถิต อบต.นายางกลัก

81 ชัยภมูิ เทพสถิต อบต.บานไร

82 ชัยภมูิ เทพสถิต อบต.โปงุนก

83 ชัยภมูิ เทพสถิต อบต.วะตะแบก

84 ชัยภมูิ เทพสถิต อบต.หวยยายจิ๋ว

85 ชัยภมูิ เนินสงา อบต.กะฮาด 8,580                   

86 ชัยภมูิ เนินสงา อบต.ตาเนิน 3,900                   

87 ชัยภมูิ เนินสงา อบต.รังงาม

88 ชัยภมูิ เนินสงา อบต.หนองฉิม

89 ชัยภมูิ บานเขวา อบต.ชีบน

90 ชัยภมูิ บานเขวา ทต.ตลาดแรง

91 ชัยภมูิ บานเขวา อบต.โนนแดง 22,200                 

92 ชัยภมูิ บานเขวา อบต.ภแูลนคา

93 ชัยภมูิ บานเขวา ทต.ลุมลําชี 62,310                 



หนา้ที ่39

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

94 ชัยภมูิ บานแทน ทต.บานเตา

95 ชัยภมูิ บานแทน อบต.บานแทน 14,000                 

96 ชัยภมูิ บานแทน อบต.สระพงั

97 ชัยภมูิ บานแทน อบต.สามสวน

98 ชัยภมูิ บานแทน อบต.หนองคู

99 ชัยภมูิ บําเหน็จณรงคแ อบต.เกาะมะนาว 4,762                   

100 ชัยภมูิ บําเหน็จณรงคแ อบต.โคกเพชรพฒันา

101 ชัยภมูิ บําเหน็จณรงคแ อบต.โคกเริงรมยแ

102 ชัยภมูิ บําเหน็จณรงคแ อบต.บานชวน 4,290                   

103 ชัยภมูิ บําเหน็จณรงคแ อบต.บานตาล 16,000                 

104 ชัยภมูิ บําเหน็จณรงคแ อบต.บานเพชร

105 ชัยภมูิ บําเหน็จณรงคแ อบต.หวัทะเล

106 ชัยภมูิ ภกัดีชุมพล อบต.เจาทอง 23,125                 

107 ชัยภมูิ ภกัดีชุมพล อบต.บานเจียง

108 ชัยภมูิ ภกัดีชุมพล อบต.วงัทอง

109 ชัยภมูิ ภกัดีชุมพล อบต.แหลมทอง

110 ชัยภมูิ ภเูขียว อบต.กวางโจน

111 ชัยภมูิ ภเูขียว อบต.กุดยม 18,000                 

112 ชัยภมูิ ภเูขียว อบต.โคกสะอาด 56,040                 

113 ชัยภมูิ ภเูขียว ทต.ธาตุทอง 33,330                 

114 ชัยภมูิ ภเูขียว อบต.บานดอน

115 ชัยภมูิ ภเูขียว อบต.บานเพชร

116 ชัยภมูิ ภเูขียว อบต.ผักปงั

117 ชัยภมูิ ภเูขียว อบต.หนองคอนไทย 12,000                 

118 ชัยภมูิ ภเูขียว อบต.หนองตูม

119 ชัยภมูิ ภเูขียว อบต.โอโล 27,900                 

120 ชัยภมูิ เมืองชัยภมูิ อบต.กุดตุม

121 ชัยภมูิ เมืองชัยภมูิ อบต.ทาหนิโงม

122 ชัยภมูิ เมืองชัยภมูิ อบต.นาฝาย

123 ชัยภมูิ เมืองชัยภมูิ อบต.นาเสียว 38,000                 

124 ชัยภมูิ เมืองชัยภมูิ อบต.โนนสําราญ



หนา้ที ่40

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

125 ชัยภมูิ เมืองชัยภมูิ อบต.บานคาย

126 ชัยภมูิ เมืองชัยภมูิ อบต.บานเลา

127 ชัยภมูิ เมืองชัยภมูิ อบต.บุงคลา

128 ชัยภมูิ เมืองชัยภมูิ อบต.โพนทอง

129 ชัยภมูิ เมืองชัยภมูิ อบต.รอบเมือง

130 ชัยภมูิ เมืองชัยภมูิ อบต.ลาดใหญ

131 ชัยภมูิ เมืองชัยภมูิ อบต.หนองนาแซง

132 ชัยภมูิ เมืองชัยภมูิ อบต.หนองไผ

133 ชัยภมูิ เมืองชัยภมูิ อบต.หวยตอน 81,950                 

134 ชัยภมูิ เมืองชัยภมูิ อบต.หวยบง

135 ชัยภมูิ หนองบวัแดง อบต.กุดชุมแสง

136 ชัยภมูิ หนองบวัแดง อบต.คูเมือง 42,304                 

137 ชัยภมูิ หนองบวัแดง อบต.ถ้ําววัแดง

138 ชัยภมูิ หนองบวัแดง อบต.ทาใหญ 15,670                 

139 ชัยภมูิ หนองบวัแดง อบต.นางแดด 3,520                   

140 ชัยภมูิ หนองบวัแดง อบต.วงัชมภู

141 ชัยภมูิ หนองบวัแดง อบต.หนองแวง

142 ชัยภมูิ หนองบวัระเหว อบต.วงัตะเฆ

143 ชัยภมูิ หนองบวัระเหว อบต.โสกปลาดุก 3,520                   

รวมทั้งสิ้น 220,540      1,281,591             56,700                    38,250       



หนา้ที ่41

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

1 ชุมพร เมืองชุมพร อบจ.ชุมพร

2 ชุมพร เมืองชุมพร ทม.ชุมพร

3 ชุมพร หลังสวน ทม.หลังสวน 30,580                 

4 ชุมพร ทาแซะ ทต.ทาแซะ

5 ชุมพร ทาแซะ ทต.เนินสันติ 78,436        5,110                   

6 ชุมพร ทุงตะโก ทต.ทุงตะไคร 46,900                 

7 ชุมพร ทุงตะโก ทต.ปากตะโก 4,290                   

8 ชุมพร ปะทวิ ทต.ชุมโค 235,308      29,000                 

9 ชุมพร ปะทวิ ทต.ทะเลทรัพยแ 156,872      

10 ชุมพร ปะทวิ ทต.บางสน

11 ชุมพร ปะทวิ ทต.ปะทวิ 78,436        

12 ชุมพร ปะทวิ ทต.มาบอํามฤต 78,436        26,290                 

13 ชุมพร ปะทวิ ทต.สะพลี 3,900                   

14 ชุมพร พะโต฿ะ ทต.พะโต฿ะ

15 ชุมพร เมืองชุมพร ทต.ขุนกระทงิ

16 ชุมพร เมืองชุมพร ทต.ทายาง

17 ชุมพร เมืองชุมพร ทต.นาชะอัง

18 ชุมพร เมืองชุมพร ทต.บางลึก 78,436        

19 ชุมพร เมืองชุมพร ทต.บางหมาก 78,436        

20 ชุมพร เมืองชุมพร ทต.ปากน้ําชุมพร 3,874                   

21 ชุมพร เมืองชุมพร ทต.วงัไผ 149,426      

22 ชุมพร เมืองชุมพร ทต.วงัใหม 235,308      

23 ชุมพร เมืองชุมพร ทต.หาดทรายรี 78,436        

24 ชุมพร ละแม ทต.ละแม

25 ชุมพร สวี ทต.นาโพธิ์

26 ชุมพร หลังสวน ทต.ปากน้ําหลังสวน

27 ชุมพร หลังสวน ทต.วงัตะกอ 12,500                 

28 ชุมพร ทาแซะ อบต.คุริง

29 ชุมพร ทาแซะ อบต.ทรัพยแอนันตแ 44,000                 

30 ชุมพร ทาแซะ อบต.ทาขาม 91,742        8,500                   

31 ชุมพร ทาแซะ อบต.ทาแซะ



หนา้ที ่42

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

32 ชุมพร ทาแซะ อบต.นากระตาม

33 ชุมพร ทาแซะ อบต.รับรอ

34 ชุมพร ทาแซะ อบต.สลุย 275,226      22,000                 

35 ชุมพร ทาแซะ อบต.สองพี่นอง 80,000                 

36 ชุมพร ทาแซะ อบต.หงษแเจริญ 8,816                   

37 ชุมพร ทาแซะ อบต.หนิแกว

38 ชุมพร ทุงตะโก อบต.ชองไมแกว

39 ชุมพร ทุงตะโก อบต.ตะโก 6,920                   

40 ชุมพร ปะทวิ อบต.เขาไชยราช 88,175        3,520                   

41 ชุมพร ปะทวิ อบต.ดอนยาง

42 ชุมพร ปะทวิ อบต.ปากคลอง 156,872      7,810                   

43 ชุมพร ปะทวิ อบต.สะพลี 7,000                   

44 ชุมพร พะโต฿ะ อบต.ปงัหวาน

45 ชุมพร พะโต฿ะ อบต.ปากทรง 22,000                 

46 ชุมพร พะโต฿ะ อบต.พระรักษแ

47 ชุมพร พะโต฿ะ อบต.พะโต฿ะ

48 ชุมพร เมืองชุมพร อบต.ตากแดด 12,100                 

49 ชุมพร เมืองชุมพร อบต.ถ้ําสิงหแ

50 ชุมพร เมืองชุมพร อบต.ทุงคา 7,200                   

51 ชุมพร เมืองชุมพร อบต.นาทุง

52 ชุมพร เมืองชุมพร อบต.บานนา 13,000                 

53 ชุมพร เมืองชุมพร อบต.ปากน้ํา

54 ชุมพร เมืองชุมพร อบต.วงัไผ

55 ชุมพร เมืองชุมพร อบต.วสัิยเหนือ 34,870                 

56 ชุมพร เมืองชุมพร อบต.หาดพนัไกร

57 ชุมพร ละแม อบต.ทุงคาวดั 92,252        21,900                 

58 ชุมพร ละแม อบต.ทุงหลวง 36,600                 

59 ชุมพร ละแม อบต.ละแม 156,872      

60 ชุมพร ละแม อบต.สวนแตง

61 ชุมพร สวี อบต.เขาคาย

62 ชุมพร สวี อบต.เขาทะลุ 20,000                 



หนา้ที ่43

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

63 ชุมพร สวี อบต.ครน 8,580                   

64 ชุมพร สวี อบต.ดานสวี 12,100                 

65 ชุมพร สวี อบต.ทาหนิ

66 ชุมพร สวี อบต.ทุงระยะ 25,790                 

67 ชุมพร สวี ทต.นาโพธิพ์ฒันา 74,713        5,800                   

68 ชุมพร สวี อบต.นาสัก 160,040      

69 ชุมพร สวี อบต.วสัิยใต 8,580                   

70 ชุมพร สวี อบต.สวี

71 ชุมพร หลังสวน อบต.ทามะพลา 22,000                 

72 ชุมพร หลังสวน อบต.นาขา

73 ชุมพร หลังสวน อบต.นาพญา

74 ชุมพร หลังสวน อบต.บางน้ําจืด

75 ชุมพร หลังสวน อบต.บางมะพราว 21,600                 

76 ชุมพร หลังสวน อบต.บานควน 4,290                   

77 ชุมพร หลังสวน อบต.พอแดง

78 ชุมพร หลังสวน อบต.หาดยาย

79 ชุมพร หลังสวน อบต.แหลมทราย

รวมทั้งสิ้น 2,343,422    627,420                -                         -           



หนา้ที ่44

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

1 เชียงราย เมืองเชียงราย อบจ.เชียงราย

2 เชียงราย เมืองเชียงราย ทน.เชียงราย 12,040                 

3 เชียงราย ขุนตาล ทต.บานตา 39,580                 

4 เชียงราย ขุนตาล ทต.ปาุตาล 20,000                 

5 เชียงราย ขุนตาล ทต.ยางฮอม 13,120                 

6 เชียงราย เชียงของ ทต.คร่ึง 8,580                   

7 เชียงราย เชียงของ ทต.บญุเรือง 45,600                 

8 เชียงราย เชียงของ ทต.เวยีง 17,000                 

9 เชียงราย เชียงของ ทต.เวยีงเชียงของ

10 เชียงราย เชียงของ ทต.หวยซอ

11 เชียงราย เชียงแสน ทต.เวยีง 3,874                   

12 เชียงราย เชียงแสน ทต.เวยีงเชียงแสน

13 เชียงราย เทงิ ทต.ง้ิว 34,100                 

14 เชียงราย เทงิ ทต.บานปลอง 1,700                   

15 เชียงราย เทงิ ทต.เวยีงเทงิ

16 เชียงราย เทงิ ทต.สันทรายงาม 25,150                 

17 เชียงราย เทงิ ทต.หงาว 44,350                 

18 เชียงราย ปาุแดด ทต.ปาุแงะ

19 เชียงราย ปาุแดด ทต.ปาุแดด 40,220                 

20 เชียงราย ปาุแดด ทต.ศรีโพธิเ์งิน

21 เชียงราย ปาุแดด ทต.สันมะคา 11,100                 

22 เชียงราย พญาเม็งราย ทต.พญาเม็งราย 5,429                   

23 เชียงราย พญาเม็งราย ทต.เม็งราย

24 เชียงราย พญาเม็งราย ทต.ไมยา 9,800                   

25 เชียงราย พาน ทต.เมืองพาน

26 เชียงราย เมืองเชียงราย ทต.ดอยลาน 11,000                 

27 เชียงราย เมืองเชียงราย ทต.ทาสุด 12,000                 

28 เชียงราย เมืองเชียงราย ทต.นางแล 58,940                 

29 เชียงราย เมืองเชียงราย ทต.บานดู 4,290                   

30 เชียงราย เมืองเชียงราย ทต.ปาุออดอนชัย 16,000                 

31 เชียงราย เมืองเชียงราย ทต.แมยาว 60,320                 



หนา้ที ่45

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

32 เชียงราย เมืองเชียงราย ทต.สันทราย 17,210                 

33 เชียงราย เมืองเชียงราย ทต.หวยสัก 15,590                 

34 เชียงราย แมจัน ทต.จันจวา

35 เชียงราย แมจัน ทต.ทาขาวเปลือก 9,000                   

36 เชียงราย แมจัน ทต.ปาุซาง 10,560                 

37 เชียงราย แมจัน ทต.แมคํา 45,000                 

38 เชียงราย แมจัน ทต.แมจัน

39 เชียงราย แมจัน ทต.แมไร 10,000                 

40 เชียงราย แมจัน ทต.สันทราย

41 เชียงราย แมจัน ทต.สายน้ําคํา

42 เชียงราย แมลาว ทต.ดงมะดะ 13,000                 

43 เชียงราย แมลาว ทต.ปาุกอดํา 3,520                   

44 เชียงราย แมลาว ทต.แมลาว

45 เชียงราย แมสรวย ทต.เจดียแหลวง 3,300                   

46 เชียงราย แมสรวย ทต.แมสรวย

47 เชียงราย แมสรวย ทต.เวยีงสรวย

48 เชียงราย แมสาย ทต.แมสาย 15,000                 

49 เชียงราย แมสาย ทต.แมสายมิตรภาพ 35,600                 

50 เชียงราย แมสาย ทต.เวยีงพางคํา

51 เชียงราย แมสาย ทต.หวยไคร

52 เชียงราย เวยีงแกน ทต.ทาขาม

53 เชียงราย เวยีงแกน ทต.มวงยาย 22,385                 

54 เชียงราย เวยีงแกน ทต.หลายงาว 14,850                 

55 เชียงราย เวยีงชัย ทต.เวยีงชัย 22,000                 

56 เชียงราย เวยีงเชียงรุง ทต.บานเหลา 4,290                   

57 เชียงราย เวยีงปาุเปาู ทต.ปาุง้ิว 6,000                   

58 เชียงราย เวยีงปาุเปาู ทต.แมขะจาน 17,200                 34,335                    

59 เชียงราย เวยีงปาุเปาู ทต.เวยีงกาหลง

60 เชียงราย เวยีงปาุเปาู ทต.เวยีงปาุเปาู

61 เชียงราย ขุนตาล อบต.ตา

62 เชียงราย เชียงของ อบต.ริมโขง 8,000                   



หนา้ที ่46

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

63 เชียงราย เชียงของ ทต.ศรีดอนชัย 3,404                   

64 เชียงราย เชียงของ ทต.สถาน 80,000                 

65 เชียงราย เชียงแสน ทต.บานแซว 137,340                  

66 เชียงราย เชียงแสน อบต.ปาุสัก 34,000                 

67 เชียงราย เชียงแสน ทต.แมเงิน 8,550                   

68 เชียงราย เชียงแสน ทต.โยนก 15,840                 

69 เชียงราย เชียงแสน อบต.ศรีดอนมูล

70 เชียงราย ดอยหลวง อบต.โชคชัย 3,520                   

71 เชียงราย ดอยหลวง อบต.ปงนอย

72 เชียงราย ดอยหลวง อบต.หนองปาุกอ 8,000                   

73 เชียงราย เทงิ ทต.เชียงเค่ียน

74 เชียงราย เทงิ อบต.ตับเตา 25,030                 

75 เชียงราย เทงิ อบต.ปลอง 1,600                   

76 เชียงราย เทงิ อบต.แมลอย 950                      

77 เชียงราย เทงิ อบต.เวยีง 3,000                   163,170                  

78 เชียงราย เทงิ อบต.ศรีดอนไชย 16,390                 

79 เชียงราย เทงิ อบต.หนองแรด 90,789        

80 เชียงราย ปาุแดด ทต.โรงชาง 9,290                   

81 เชียงราย พญาเม็งราย อบต.ตาดควนั 22,000                 

82 เชียงราย พญาเม็งราย อบต.แมตํ๋า 8,030                   

83 เชียงราย พญาเม็งราย อบต.แมเปา 3,740                   

84 เชียงราย พาน อบต.เจริญเมือง 6,304                   

85 เชียงราย พาน อบต.ดอยงาม

86 เชียงราย พาน อบต.ทรายขาว 20,040                 

87 เชียงราย พาน อบต.ทานตะวนั 6,610                   

88 เชียงราย พาน อบต.ธารทอง 84,620                 

89 เชียงราย พาน อบต.ปาุหุง

90 เชียงราย พาน อบต.มวงคํา 4,290                   

91 เชียงราย พาน อบต.เมืองพาน 8,000                   

92 เชียงราย พาน อบต.แมเย็น 20,000                 

93 เชียงราย พาน อบต.แมออ 8,030                   



หนา้ที ่47

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

94 เชียงราย พาน อบต.เวยีงหาว 35,420                 

95 เชียงราย พาน อบต.สันกลาง

96 เชียงราย พาน อบต.สันติสุข

97 เชียงราย พาน ทต.สันมะเค็ด 30,000                 

98 เชียงราย พาน อบต.หวังม 12,070                 

99 เชียงราย เมืองเชียงราย ทต.ดอยฮาง 68,670                    

100 เชียงราย เมืองเชียงราย ทต.ทาสาย 5,600                   

101 เชียงราย เมืองเชียงราย อบต.แมกรณแ 37,370                 

102 เชียงราย เมืองเชียงราย อบต.แมขาวตม 8,978                   

103 เชียงราย เมืองเชียงราย อบต.รอบเวยีง 20,000                 

104 เชียงราย เมืองเชียงราย อบต.ริมกก 5,280                   

105 เชียงราย เมืองเชียงราย อบต.หวยชมภู

106 เชียงราย แมจัน อบต.จอมสวรรคแ 7,040                   

107 เชียงราย แมจัน อบต.ปาุตึง 56,150                 

108 เชียงราย แมจัน อบต.แมจัน 16,500                 
109 เชียงราย แมจัน อบต.ศรีคํ้า 37,530                 
110 เชียงราย แมจัน อบต.สันทราย 10,800                 
111 เชียงราย แมฟาูหลวง อบต.เทอดไทย
112 เชียงราย แมฟาูหลวง อบต.แมฟาูหลวง 4,290                   
113 เชียงราย แมฟาูหลวง อบต.แมสลองนอก 12,500                 
114 เชียงราย แมฟาูหลวง อบต.แมสลองใน 121,950                
115 เชียงราย แมลาว อบต.จอมหมอกแกว
116 เชียงราย แมลาว อบต.บวัสลี 12,880                 
117 เชียงราย แมลาว อบต.ปาุกอดํา 8,630                   
118 เชียงราย แมลาว อบต.โปงุแพร 4,290                   
119 เชียงราย แมสรวย อบต.เจดียแหลวง 26,260                 
120 เชียงราย แมสรวย อบต.ทาก฿อ 85,770                 
121 เชียงราย แมสรวย อบต.ปาุแดด 25,900                 
122 เชียงราย แมสรวย อบต.แมพริก
123 เชียงราย แมสรวย อบต.วาวี
124 เชียงราย แมสรวย อบต.ศรีถอย
125 เชียงราย แมสาย อบต.เกาะชาง 78,230                 



หนา้ที ่48

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

126 เชียงราย แมสาย อบต.บานดาย
127 เชียงราย แมสาย อบต.โปงุงาม 7,240                   
128 เชียงราย แมสาย อบต.โปงุผา 72,480                 
129 เชียงราย แมสาย อบต.ศรีเมืองชุม 28,420                 
130 เชียงราย แมสาย อบต.หวยไคร
131 เชียงราย เวยีงแกน อบต.ปอ 49,000                 
132 เชียงราย เวยีงชัย ทต.ดอนศิลา 10,000                 
133 เชียงราย เวยีงชัย อบต.ผางาม 2,605                   
134 เชียงราย เวยีงชัย ทต.เมืองชุม 7,810                   
135 เชียงราย เวยีงชัย ทต.สิริเวยีงชัย
136 เชียงราย เวยีงชัย ทต.เวยีงเหนือ 4,290                   
137 เชียงราย เวยีงเชียงรุง อบต.ดงมหาวนั
138 เชียงราย เวยีงเชียงรุง อบต.ทุงกอ 111,770      
139 เชียงราย เวยีงเชียงรุง อบต.ปาุซาง 48,290                 
140 เชียงราย เวยีงปาุเปาู อบต.บานโปงุ
141 เชียงราย เวยีงปาุเปาู อบต.แมเจดียแ
142 เชียงราย เวยีงปาุเปาู อบต.แมเจดียแใหม 7,810                   
143 เชียงราย เวยีงปาุเปาู อบต.เวยีง 62,685                    
144 เชียงราย เวยีงปาุเปาู อบต.สันสลี 26,290                 

รวมทั้งสิ้น 202,559      2,095,609             466,200                  -           



หนา้ที ่49

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

1 เชียงใหม เมืองเชียงใหม อบจ.เชียงใหม

2 เชียงใหม เมืองเชียงใหม ทน.เชียงใหม 3,520                   

3 เชียงใหม เมืองเชียงใหม ทม.แมเหยีะ 29,480                 

4 เชียงใหม แมแตง ทม.เมืองแกนพฒันา

5 เชียงใหม สันกําแพง ทม.ตนเปา

6 เชียงใหม สันทราย ทม.แมโจ

7 เชียงใหม จอมทอง ทต.จอมทอง

8 เชียงใหม จอมทอง ทต.ดอยแกว

9 เชียงใหม จอมทอง ทต.บานแปะ 13,678                 

10 เชียงใหม จอมทอง ทต.บานหลวง 60,040                 

11 เชียงใหม เชียงดาว ทต.เชียงดาว 1,702                   

12 เชียงใหม เชียงดาว ทต.ทุงขาวพวง

13 เชียงใหม เชียงดาว ทต.ปงิโคง

14 เชียงใหม เชียงดาว ทต.พระธาตุปูุก่ํา

15 เชียงใหม เชียงดาว ทต.เมืองงาย 11,770                 

16 เชียงใหม เชียงดาว ทต.เมืองนะ 4,800                   

17 เชียงใหม ไชยปราการ ทต.ไชยปราการ 26,260                 

18 เชียงใหม ไชยปราการ ทต.หนองบวั

19 เชียงใหม ดอยเตา ทต.ทาเด่ือ - มืดกา 36,500                 

20 เชียงใหม ดอยสะเก็ด ทต.เชิงดอย 69,990                 

21 เชียงใหม ดอยสะเก็ด ทต.ดอยสะเก็ด

22 เชียงใหม ดอยสะเก็ด ทต.ตลาดใหญ

23 เชียงใหม ดอยสะเก็ด ทต.ปาุปอูง

24 เชียงใหม ดอยสะเก็ด ทต.ปาุเมี่ยง 14,000                 

25 เชียงใหม ดอยสะเก็ด ทต.แมคือ 6,534                   

26 เชียงใหม ดอยสะเก็ด ทต.แมโปงุ

27 เชียงใหม ดอยสะเก็ด ทต.แมฮอยเงิน

28 เชียงใหม ดอยสะเก็ด ทต.ลวงเหนือ

29 เชียงใหม ดอยสะเก็ด ทต.สงาบาน

30 เชียงใหม ดอยสะเก็ด ทต.สันปเูลย 22,685                 

31 เชียงใหม ดอยสะเก็ด ทต.สําราญราษฎรแ



หนา้ที ่50

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

32 เชียงใหม ดอยหลอ ทต.ยางคราม

33 เชียงใหม ดอยหลอ ทต.สองแคว

34 เชียงใหม ดอยหลอ ทต.สันติสุข

35 เชียงใหม ฝาง ทต.บานแมขา

36 เชียงใหม ฝาง ทต.เวยีงฝาง

37 เชียงใหม พราว ทต.น้ําแพร

38 เชียงใหม พราว ทต.บานโปงุ 4,000                   

39 เชียงใหม พราว ทต.ปาุตุม

40 เชียงใหม พราว ทต.ปาุไหน 23,500                 

41 เชียงใหม พราว ทต.แมปั๋ง 26,290                 

42 เชียงใหม พราว ทต.เวยีงพราว

43 เชียงใหม เมืองเชียงใหม ทต.ชางเผือก 2,130                   

44 เชียงใหม เมืองเชียงใหม ทต.ทาศาลา

45 เชียงใหม เมืองเชียงใหม ทต.ปาุแดด

46 เชียงใหม เมืองเชียงใหม ทต.ฟาูฮาม

47 เชียงใหม เมืองเชียงใหม ทต.สุเทพ 23,900                 

48 เชียงใหม เมืองเชียงใหม ทต.หนองปาุคร่ัง

49 เชียงใหม เมืองเชียงใหม ทต.หนองหอย

50 เชียงใหม แมแจม ทต.ทาผา 42,840                 

51 เชียงใหม แมแจม ทต.แมแจม

52 เชียงใหม แมแตง ทต.แมหอพระ 4,300                   

53 เชียงใหม แมแตง ทต.สันมหาพน 19,000                 

54 เชียงใหม แมแตง ทต.อินทขิล

55 เชียงใหม แมริม ทต.ขี้เหล็ก

56 เชียงใหม แมริม ทต.แมริม 15,000                 

57 เชียงใหม แมริม ทต.ริมเหนือ

58 เชียงใหม แมริม ทต.สันโปงุ 5,900                   

59 เชียงใหม แมวาง ทต.แมวาง 1,700                   

60 เชียงใหม แมอาย ทต.แมอาย 22,000                 

61 เชียงใหม สะเมิง ทต.สะเมิงใต 12,000                 

62 เชียงใหม สันกําแพง ทต.บวกคาง 3,900                   



หนา้ที ่51

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

63 เชียงใหม สันกําแพง ทต.แมปคูา 3,404                   

64 เชียงใหม สันกําแพง ทต.สันกําแพง 7,378                   

65 เชียงใหม สันกําแพง ทต.ออนใต 35,680                 

66 เชียงใหม สันทราย ทต.เจดียแแมครัว 21,500                 

67 เชียงใหม สันทราย ทต.ปาุไผ 3,404                   

68 เชียงใหม สันทราย ทต.เมืองเล็น

69 เชียงใหม สันทราย ทต.แมแฝก 20,000                 

70 เชียงใหม สันทราย ทต.สันทรายหลวง

71 เชียงใหม สันทราย ทต.สันนาเม็ง

72 เชียงใหม สันทราย ทต.สันปาุเปา

73 เชียงใหม สันทราย ทต.สันพระเนตร

74 เชียงใหม สันทราย ทต.หนองจ฿อม

75 เชียงใหม สันทราย ทต.หนองหาร

76 เชียงใหม สันทราย ทต.หนองแหยง 4,260                   

77 เชียงใหม สันปาุตอง ทต.ทุงตอม

78 เชียงใหม สันปาุตอง ทต.บานกลาง 9,480                   

79 เชียงใหม สันปาุตอง ทต.สันปาุตอง 15,000                 

80 เชียงใหม สารภี ทต.ขัวมุง

81 เชียงใหม สารภี ทต.ชมภู 20,000                 

82 เชียงใหม สารภี ทต.ไชยสถาน

83 เชียงใหม สารภี ทต.ดอนแกว

84 เชียงใหม สารภี ทต.ทากวาง

85 เชียงใหม สารภี ทต.ทาวงัตาล

86 เชียงใหม สารภี ทต.ยางเนิ้ง 4,290                   

87 เชียงใหม สารภี ทต.สันทรายมหาวงศแ 4,600                   

88 เชียงใหม สารภี ทต.สารภี

89 เชียงใหม สารภี ทต.หนองผ้ึง 2,635                   

90 เชียงใหม สารภี ทต.หนองแฝก

91 เชียงใหม หางดง ทต.บานแหวน

92 เชียงใหม หางดง ทต.สันผักหวาน

93 เชียงใหม หางดง ทต.หนองตองพฒันา 700                      



หนา้ที ่52

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

94 เชียงใหม หางดง ทต.หางดง

95 เชียงใหม หางดง ทต.หารแกว

96 เชียงใหม อมกเอย ทต.อมกเอย

97 เชียงใหม ฮอด ทต.ทาขาม 4,200                   

98 เชียงใหม ฮอด ทต.บอหลวง

99 เชียงใหม ฮอด ทต.บานตาล 17,170                 

100 เชียงใหม กัลยาณิวฒันา อบต.แจมหลวง

101 เชียงใหม กัลยาณิวฒันา อบต.บานจันทรแ

102 เชียงใหม กัลยาณิวฒันา อบต.แมแดด

103 เชียงใหม จอมทอง อบต.ขวงเปา

104 เชียงใหม จอมทอง ทต.แมสอย 41,190                 

105 เชียงใหม จอมทอง ทต.สบเต๊ียะ

106 เชียงใหม เชียงดาว อบต.เชียงดาว 126,517      

107 เชียงใหม เชียงดาว อบต.เมืองคอง

108 เชียงใหม เชียงดาว ทต.แมนะ 7,748                   

109 เชียงใหม ไชยปราการ อบต.แมทะลบ 6,808                   

110 เชียงใหม ไชยปราการ อบต.ศรีดงเย็น

111 เชียงใหม ดอยเตา อบต.ดอยเตา 2,145                   

112 เชียงใหม ดอยเตา อบต.ทาเด่ือ

113 เชียงใหม ดอยเตา อบต.บงตัน

114 เชียงใหม ดอยเตา อบต.บานแอน

115 เชียงใหม ดอยเตา อบต.โปงทุง 335,310      

116 เชียงใหม ดอยสะเก็ด ทต.ตลาดขวญั

117 เชียงใหม ดอยสะเก็ด อบต.เทพเสด็จ 92,762        

118 เชียงใหม ดอยหลอ อบต.ดอยหลอ 7,800                   

119 เชียงใหม ฝาง อบต.โปงุน้ํารอน 3,404                   

120 เชียงใหม ฝาง อบต.มอนปิ่น

121 เชียงใหม ฝาง ทต.แมขา 23,435                 

122 เชียงใหม ฝาง อบต.แมคะ 30,000                 

123 เชียงใหม ฝาง อบต.แมงอน 8,613                   

124 เชียงใหม ฝาง อบต.แมสูน



หนา้ที ่53

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

125 เชียงใหม ฝาง อบต.เวยีง

126 เชียงใหม ฝาง ทต.สันทราย

127 เชียงใหม พราว อบต.เขื่อนผาก

128 เชียงใหม พราว อบต.แมแวน

129 เชียงใหม พราว อบต.สันทราย

130 เชียงใหม พราว อบต.โหลงขอด

131 เชียงใหม เมืองเชียงใหม อบต.ชางเผือก

132 เชียงใหม เมืองเชียงใหม ทต.สันผีเส้ือ 6,239                   

133 เชียงใหม แมแจม อบต.กองแขก 14,086                 

134 เชียงใหม แมแจม อบต.ชางเค่ิง 50,000                 

135 เชียงใหม แมแจม อบต.บานทบั

136 เชียงใหม แมแจม อบต.ปางหนิฝน

137 เชียงใหม แมแจม อบต.แมนาจร 72,580                 

138 เชียงใหม แมแจม อบต.แมศึก

139 เชียงใหม แมแตง อบต.กื๊ดชาง

140 เชียงใหม แมแตง ทต.ขี้เหล็ก

141 เชียงใหม แมแตง อบต.บานชาง

142 เชียงใหม แมแตง อบต.บานเปาู

143 เชียงใหม แมแตง อบต.ปาุแป

144 เชียงใหม แมแตง อบต.เมืองกเาย

145 เชียงใหม แมแตง ทต.แมแตง 3,005                   

146 เชียงใหม แมแตง อบต.สบเปงิ 16,390                 

147 เชียงใหม แมแตง อบต.สันปาุยาง 6,370                   

148 เชียงใหม แมริม อบต.ดอนแกว 4,000                   47,250                    

149 เชียงใหม แมริม อบต.โปงุแยง

150 เชียงใหม แมริม ทต.แมแรม

151 เชียงใหม แมริม อบต.แมสา 3,404                   

152 เชียงใหม แมริม อบต.สะลวง 22,000                 

153 เชียงใหม แมริม อบต.หวยทราย

154 เชียงใหม แมริม ทต.เหมืองแกว

155 เชียงใหม แมวาง อบต.ดอนเปา 4,290                   



หนา้ที ่54

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

156 เชียงใหม แมวาง อบต.ทุงปี๊ 24,000                 

157 เชียงใหม แมวาง อบต.ทุงรวงทอง 26,290                 

158 เชียงใหม แมวาง อบต.บานกาด

159 เชียงใหม แมวาง อบต.แมวนิ 35,360                 220,920                  

160 เชียงใหม แมออน อบต.ทาเหนือ 26,290                 

161 เชียงใหม แมออน อบต.บานสหกรณแ 17,064                 

162 เชียงใหม แมออน อบต.แมทา

163 เชียงใหม แมออน อบต.หวยแกว 3,200                   

164 เชียงใหม แมออน อบต.ออนกลาง

165 เชียงใหม แมออน อบต.ออนเหนือ 20,000                 

166 เชียงใหม แมอาย อบต.ทาตอน

167 เชียงใหม แมอาย อบต.บานหลวง 25,600                 

168 เชียงใหม แมอาย อบต.แมนาวาง

169 เชียงใหม แมอาย อบต.แมสาว

170 เชียงใหม แมอาย อบต.ดอยลาง 2,605                   

171 เชียงใหม แมอาย อบต.สันตนหมื้อ

172 เชียงใหม เวยีงแหง อบต.เปยีงหลวง

173 เชียงใหม เวยีงแหง อบต.เมืองแหง

174 เชียงใหม เวยีงแหง ทต.แสนไห

175 เชียงใหม สะเมิง อบต.บอแกว

176 เชียงใหม สะเมิง อบต.แมสาบ

177 เชียงใหม สะเมิง อบต.ยั้งเมิน

178 เชียงใหม สะเมิง อบต.สะเมิงเหนือ 4,290                   

179 เชียงใหม สันกําแพง อบต.แชชาง 3,500                   

180 เชียงใหม สันกําแพง อบต.รองววัแดง 20,000                 

181 เชียงใหม สันกําแพง ทต.สันกลาง

182 เชียงใหม สันกําแพง อบต.สันกําแพง 3,874                   

183 เชียงใหม สันกําแพง ทต.หวยทราย

184 เชียงใหม สันปาุตอง อบต.ทาวงัพราว 36,500                 

185 เชียงใหม สันปาุตอง ทต.ทุงสะโตก

186 เชียงใหม สันปาุตอง อบต.น้ําบอหลวง 20,520                 



หนา้ที ่55

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

187 เชียงใหม สันปาุตอง อบต.บานกลาง

188 เชียงใหม สันปาุตอง ทต.บานแม 1,200                   

189 เชียงใหม สันปาุตอง อบต.มะขามหลวง 14,000                 

190 เชียงใหม สันปาุตอง อบต.มะขุนหวาน 25,520                 

191 เชียงใหม สันปาุตอง อบต.แมก฿า 8,090                   

192 เชียงใหม สันปาุตอง ทต.ยุหวา 22,000                 

193 เชียงใหม สันปาุตอง อบต.สันกลาง

194 เชียงใหม สารภี ทต.ปาุบง 4,000                   

195 เชียงใหม หางดง อบต.ขุนคง

196 เชียงใหม หางดง ทต.น้ําแพรพฒันา

197 เชียงใหม หางดง ทต.บานปง

198 เชียงใหม หางดง ทต.แมทาชาง

199 เชียงใหม หางดง อบต.สบแมขา

200 เชียงใหม หางดง ทต.หนองแกเว

201 เชียงใหม หางดง ทต.หนองควาย 9,708                   

202 เชียงใหม อมกเอย อบต.นาเกียน

203 เชียงใหม อมกเอย อบต.มอนจอง 47,250                    

204 เชียงใหม อมกเอย อบต.แมต่ืน

205 เชียงใหม อมกเอย อบต.ยางเปยีง 6,000                   

206 เชียงใหม อมกเอย อบต.สบโขง

207 เชียงใหม อมกเอย อบต.อมกเอย 19,000                 

208 เชียงใหม ฮอด อบต.นาคอเรือ

209 เชียงใหม ฮอด อบต.บอสลี

210 เชียงใหม ฮอด อบต.หางดง

211 เชียงใหม ฮอด อบต.ฮอด 12,540                 

รวมทั้งสิ้น 554,589      1,405,778             315,420                  -           



หนา้ที ่56

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

1 ตรัง เมืองตรัง อบจ.ตรัง

2 ตรัง เมืองตรัง ทน.ตรัง 47,362                 

3 ตรัง กันตัง ทม.กันตัง 3,874                   

4 ตรัง นาโยง ทต.นาโยงเหนือ 46,410                 

5 ตรัง ปะเหลียน ทต.ทาขาม

6 ตรัง ปะเหลียน ทต.ทุงยาว

7 ตรัง เมืองตรัง ทต.คลองเต็ง 3,874                   

8 ตรัง เมืองตรัง ทต.โคกหลอ

9 ตรัง ยานตาขาว ทต.ยานตาขาว 178,388      

10 ตรัง รัษฎา ทต.คลองปาง

11 ตรัง วงัวเิศษ ทต.วงัวเิศษ

12 ตรัง สิเกา ทต.ควนกุน 2,000                   

13 ตรัง สิเกา ทต.สิเกา 36,180                 

14 ตรัง หวยยอด ทต.นาวง 11,152                 

15 ตรัง หวยยอด ทต.ลําภรูา

16 ตรัง หวยยอด ทต.หวยยอด

17 ตรัง กันตัง อบต.กันตังใต

18 ตรัง กันตัง อบต.เกาะลิบง

19 ตรัง กันตัง อบต.คลองชีลอม

20 ตรัง กันตัง อบต.คลองลุ

21 ตรัง กันตัง อบต.ควนธานี

22 ตรัง กันตัง อบต.โคกยาง 11,448                 

23 ตรัง กันตัง อบต.นาเกลือ 92,762        

24 ตรัง กันตัง อบต.บอน้ํารอน 25,278                 

25 ตรัง กันตัง อบต.บางเปาู 95,820        4,800                   

26 ตรัง กันตัง อบต.บางสัก

27 ตรัง กันตัง อบต.บางหมาก

28 ตรัง กันตัง อบต.ยานซ่ือ

29 ตรัง กันตัง อบต.วงัวน

30 ตรัง นาโยง อบต.โคกสะบา

31 ตรัง นาโยง อบต.ชอง



หนา้ที ่57

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

32 ตรัง นาโยง อบต.นาขาวเสีย 5,804                   

33 ตรัง นาโยง อบต.นาโยงเหนือ

34 ตรัง นาโยง อบต.นาหมื่นศรี

35 ตรัง นาโยง อบต.ละมอ

36 ตรัง ปะเหลียน อบต.เกาะสุกร

37 ตรัง ปะเหลียน อบต.ทาขาม

38 ตรัง ปะเหลียน ทต.ทาพญา

39 ตรัง ปะเหลียน อบต.ทุงยาว

40 ตรัง ปะเหลียน อบต.บางดวน 44,000                 

41 ตรัง ปะเหลียน อบต.บานนา

42 ตรัง ปะเหลียน อบต.ปะเหลียน 23,200                 

43 ตรัง ปะเหลียน อบต.ลิพงั 8,580                   

44 ตรัง ปะเหลียน อบต.สุโสะ

45 ตรัง ปะเหลียน อบต.แหลมสอม 2,600                   

46 ตรัง เมืองตรัง อบต.ควนปริง 26,000                 

47 ตรัง เมืองตรัง ทต.นาตาลวง

48 ตรัง เมืองตรัง อบต.นาโต฿ะหมิง 30,578                 

49 ตรัง เมืองตรัง อบต.นาทามใต 43,000                 

50 ตรัง เมืองตรัง อบต.นาทามเหนือ

51 ตรัง เมืองตรัง อบต.นาบนิหลา

52 ตรัง เมืองตรัง อบต.นาพละ

53 ตรัง เมืองตรัง อบต.นาโยงใต

54 ตรัง เมืองตรัง อบต.น้ําผุด 1,000                   

55 ตรัง เมืองตรัง อบต.บางรัก

56 ตรัง เมืองตรัง อบต.บานควน 4,290                   

57 ตรัง เมืองตรัง อบต.บานโพธิ์

58 ตรัง เมืองตรัง อบต.หนองตรุด 28,039                 

59 ตรัง ยานตาขาว อบต.เกาะเปยีะ

60 ตรัง ยานตาขาว ทต.ทุงกระบอื 89,194        

61 ตรัง ยานตาขาว อบต.ทุงคาย 3,000                   

62 ตรัง ยานตาขาว อบต.นาชุมเหด็



หนา้ที ่58

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

63 ตรัง ยานตาขาว อบต.ในควน

64 ตรัง ยานตาขาว อบต.โพรงจระเข 20,000                 

65 ตรัง ยานตาขาว ทต.ควนโพธิ์

66 ตรัง ยานตาขาว อบต.หนองบอ

67 ตรัง รัษฎา อบต.เขาไพร

68 ตรัง รัษฎา อบต.คลองปาง

69 ตรัง รัษฎา อบต.ควนเมา 3,404                   

70 ตรัง รัษฎา อบต.หนองบวั

71 ตรัง รัษฎา อบต.หนองปรือ

72 ตรัง วงัวเิศษ อบต.เขาวเิศษ

73 ตรัง วงัวเิศษ อบต.ทาสะบา

74 ตรัง วงัวเิศษ อบต.วงัมะปราง 16,600                 

75 ตรัง วงัวเิศษ อบต.วงัมะปรางเหนือ

76 ตรัง วงัวเิศษ อบต.อาวตง

77 ตรัง สิเกา อบต.กะลาเส

78 ตรัง สิเกา อบต.เขาไมแกว 16,030                 

79 ตรัง สิเกา ทต.นาเมืองเพชร

80 ตรัง สิเกา อบต.บอหนิ 12,870                 

81 ตรัง สิเกา อบต.ไมฝาด 3,200                   

82 ตรัง หวยยอด อบต.เขากอบ 14,556                 

83 ตรัง หวยยอด อบต.เขาขาว 3,740                   

84 ตรัง หวยยอด อบต.เขาปนู 7,748                   

85 ตรัง หวยยอด ทต.ทาง้ิว 7,748                   

86 ตรัง หวยยอด อบต.ทุงตอ 3,900                   

87 ตรัง หวยยอด อบต.นาวง

88 ตรัง หวยยอด อบต.ในเตา 3,874                   

89 ตรัง หวยยอด อบต.บางกุง 27,820                 

90 ตรัง หวยยอด อบต.บางดี 101,000                

91 ตรัง หวยยอด อบต.ปากคม 3,404                   

92 ตรัง หวยยอด อบต.ปากแจม 8,520                   

93 ตรัง หวยยอด อบต.ลําภรูา



หนา้ที ่59

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

94 ตรัง หวยยอด อบต.วงัคีรี 12,100                 

95 ตรัง หวยยอด อบต.หนองชางแลน

96 ตรัง หวยยอด ทต.หวยนาง 44,000                 

97 ตรัง หวยยอด อบต.หวยยอด

98 ตรัง หาดสําราญ อบต.ตะเสะ

99 ตรัง หาดสําราญ อบต.บาหวี

100 ตรัง หาดสําราญ อบต.หาดสําราญ 4,000                   57,225                    

รวมทั้งสิ้น 456,164      726,983                57,225                    -           



หนา้ที ่60

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

1 ตราด เมืองตราด อบจ.ตราด

2 ตราด เมืองตราด ทม.ตราด

3 ตราด เกาะชาง ทต.เกาะชาง

4 ตราด เขาสมิง ทต.เขาสมิง

5 ตราด เขาสมิง ทต.แสนตุง

6 ตราด คลองใหญ ทต.คลองใหญ 44,000                 

7 ตราด คลองใหญ ทต.หาดเล็ก

8 ตราด บอไร ทต.บอพลอย

9 ตราด บอไร ทต.หนองบอน

10 ตราด เมืองตราด ทต.ชําราก

11 ตราด เมืองตราด ทต.ตะกาง

12 ตราด เมืองตราด ทต.ทาพริกเนินทราย 10,000                 

13 ตราด เมืองตราด ทต.หนองเสม็ด 22,700                 

14 ตราด แหลมงอบ ทต.น้ําเชี่ยว

15 ตราด แหลมงอบ ทต.แหลมงอบ 2,400                   

16 ตราด เกาะกูด อบต.เกาะกูด

17 ตราด เกาะกูด อบต.เกาะหมาก

18 ตราด เกาะชาง อบต.เกาะชางใต

19 ตราด เขาสมิง อบต.เขาสมิง 4,290                   

20 ตราด เขาสมิง อบต.ทาโสม

21 ตราด เขาสมิง อบต.ทุงนนทรี

22 ตราด เขาสมิง อบต.เทพนิมิต

23 ตราด เขาสมิง อบต.ประณีต

24 ตราด เขาสมิง อบต.วงัตะเคียน

25 ตราด เขาสมิง อบต.สะตอ

26 ตราด เขาสมิง อบต.แสนตุง

27 ตราด คลองใหญ อบต.คลองใหญ

28 ตราด คลองใหญ อบต.ไมรูด

29 ตราด บอไร อบต.ชางทนู

30 ตราด บอไร อบต.ดานชุมพล 3,000                   

31 ตราด บอไร อบต.นนทรียแ



หนา้ที ่61

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

32 ตราด บอไร อบต.บอพลอย 22,000                 

33 ตราด เมืองตราด อบต.ทากุม

34 ตราด เมืองตราด อบต.เนินทราย

35 ตราด เมืองตราด อบต.วงักระแจะ

36 ตราด เมืองตราด อบต.หนองคันทรง

37 ตราด เมืองตราด อบต.หนองโสน

38 ตราด เมืองตราด อบต.หวงน้ําขาว

39 ตราด เมืองตราด อบต.หวยแรง

40 ตราด เมืองตราด อบต.แหลมกลัด

41 ตราด เมืองตราด อบต.อาวใหญ 4,290                   

42 ตราด แหลมงอบ อบต.คลองใหญ

43 ตราด แหลมงอบ อบต.บางปดิ

44 ตราด แหลมงอบ อบต.แหลมงอบ

รวมทั้งสิ้น -             112,680                -                         -           



หนา้ที ่62

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

1 ตาก เมืองตาก อบจ.ตาก

2 ตาก แมสอด ทน.แมสอด 32,200                 

3 ตาก เมืองตาก ทม.ตาก

4 ตาก ทาสองยาง ทต.แมตาน 3,403                   

5 ตาก บานตาก ทต.ทุงกระเชาะ 23,000                 

6 ตาก บานตาก ทต.บานตาก

7 ตาก พบพระ ทต.พบพระ

8 ตาก เมืองตาก ทต.ไมงาม

9 ตาก เมืองตาก ทต.หนองบวัใต 44,000                 

10 ตาก แมระมาด ทต.ทุงหลวง

11 ตาก แมระมาด ทต.แมจะเรา 7,690                   

12 ตาก แมระมาด ทต.แมระมาด 10,660                 

13 ตาก แมสอด ทต.ทาสายลวด 3,740                   

14 ตาก แมสอด ทต.แมกุ 31,400                 

15 ตาก แมสอด ทต.แมตาว

16 ตาก วงัเจา ทต.วงัเจา 26,290                 

17 ตาก สามเงา ทต.สามเงา

18 ตาก อุมผาง ทต.แมจัน

19 ตาก อุมผาง ทต.อุมผาง 8,200                   

20 ตาก ทาสองยาง อบต.ทาสองยาง

21 ตาก ทาสองยาง อบต.แมตาน

22 ตาก ทาสองยาง อบต.แมวะหลวง

23 ตาก ทาสองยาง อบต.แมสอง

24 ตาก ทาสองยาง อบต.แมหละ

25 ตาก ทาสองยาง อบต.แมอุสุ

26 ตาก บานตาก อบต.เกาะตะเภา

27 ตาก บานตาก อบต.ตากตก

28 ตาก บานตาก อบต.ตากออก

29 ตาก บานตาก อบต.ทองฟาู 4,290                   

30 ตาก บานตาก อบต.แมสลิด

31 ตาก บานตาก อบต.สมอโคน



หนา้ที ่63

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

32 ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎรแ

33 ตาก พบพระ อบต.ชองแคบ

34 ตาก พบพระ อบต.พบพระ

35 ตาก พบพระ อบต.รวมไทยพฒันา

36 ตาก พบพระ อบต.วาเลยแ

37 ตาก เมืองตาก อบต.ตลุกกลางทุง 25,700                 

38 ตาก เมืองตาก อบต.น้ํารึม

39 ตาก เมืองตาก อบต.ปาุมะมวง 11,300                 

40 ตาก เมืองตาก อบต.โปงุแดง 5,500                   

41 ตาก เมืองตาก อบต.แมทอ

42 ตาก เมืองตาก อบต.วงัประจบ 49,500                 

43 ตาก เมืองตาก อบต.วงัหนิ 4,500                   

44 ตาก เมืองตาก อบต.หนองบวัเหนือ

45 ตาก แมระมาด อบต.ขะเนจื้อ 87,053                    

46 ตาก แมระมาด อบต.พระธาตุ

47 ตาก แมระมาด อบต.แมต่ืน

48 ตาก แมระมาด อบต.แมระมาด

49 ตาก แมระมาด อบต.สามหมื่น

50 ตาก แมสอด อบต.ดานแมละเมา

51 ตาก แมสอด อบต.ทาสายลวด

52 ตาก แมสอด อบต.พระธาตุผาแดง 23,740                 

53 ตาก แมสอด อบต.พะวอ

54 ตาก แมสอด อบต.มหาวนั 2,100                   

55 ตาก แมสอด อบต.แมกาษา

56 ตาก แมสอด อบต.แมกุ

57 ตาก แมสอด อบต.แมปะ 2,760                   

58 ตาก วงัเจา อบต.เชียงทอง 3,800                   

59 ตาก วงัเจา อบต.นาโบสถแ 13,000                 

60 ตาก วงัเจา อบต.ประดาง 26,250                 

61 ตาก สามเงา อบต.บานนา

62 ตาก สามเงา อบต.ยกกระบตัร 1,000                   



หนา้ที ่64

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

63 ตาก สามเงา อบต.ยานรี

64 ตาก สามเงา อบต.วงัจันทรแ

65 ตาก สามเงา อบต.วงัหมัน 20,000                 

66 ตาก สามเงา อบต.สามเงา

67 ตาก อุมผาง ทต.แมกลอง

68 ตาก อุมผาง อบต.โมโกร

69 ตาก อุมผาง อบต.อุมผาง

รวมทั้งส้ิน -             384,023                87,053                    -           



หนา้ที ่65

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

1 นครนายก เมืองนครนายก อบจ.นครนายก

2 นครนายก เมืองนครนายก ทม.นครนายก

3 นครนายก บานนา ทต.บานนา 15,840                 

4 นครนายก ปากพลี ทต.เกาะหวาย

5 นครนายก เมืองนครนายก ทต.ทาชาง

6 นครนายก องครักษแ ทต.องครักษแ

7 นครนายก บานนา อบต.เขาเพิ่ม

8 นครนายก บานนา อบต.ทองหลาง

9 นครนายก บานนา อบต.บางออ

10 นครนายก บานนา อบต.บานนา 14,000                 

11 นครนายก บานนา อบต.บานพราว

12 นครนายก บานนา อบต.บานพริก 10,000                 

13 นครนายก บานนา อบต.ปาุขะ

14 นครนายก บานนา ทต.พกิุลออก

15 นครนายก บานนา อบต.ศรีกะอาง 4,290                   

16 นครนายก บานนา อบต.อาษา

17 นครนายก ปากพลี อบต.เกาะโพธิ์ 10,000                 

18 นครนายก ปากพลี อบต.เกาะหวาย 46,000                 

19 นครนายก ปากพลี อบต.โคกกรวด 22,000                 

20 นครนายก ปากพลี อบต.ทาเรือ 4,000                   

21 นครนายก ปากพลี อบต.นาหนิลาด

22 นครนายก ปากพลี อบต.ปากพลี 6,370                   

23 นครนายก ปากพลี อบต.หนองแสง

24 นครนายก เมืองนครนายก อบต.เขาพระ 16,390                 

25 นครนายก เมืองนครนายก อบต.ดงละคร 10,000                 

26 นครนายก เมืองนครนายก อบต.ดอนยอ 38,330                 

27 นครนายก เมืองนครนายก อบต.ทาชาง

28 นครนายก เมืองนครนายก อบต.ทาทราย

29 นครนายก เมืองนครนายก อบต.บานใหญ

30 นครนายก เมืองนครนายก อบต.พรหมณี

31 นครนายก เมืองนครนายก อบต.วงักระโจม



หนา้ที ่66

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

32 นครนายก เมืองนครนายก อบต.ศรีจุฬา 3,300                   

33 นครนายก เมืองนครนายก อบต.ศรีนาวา

34 นครนายก เมืองนครนายก อบต.สาริกา 25,300                 

35 นครนายก เมืองนครนายก อบต.หนิต้ัง

36 นครนายก องครักษแ อบต.คลองใหญ 22,000                 

37 นครนายก องครักษแ อบต.ชุมพล

38 นครนายก องครักษแ อบต.ทรายมูล

39 นครนายก องครักษแ อบต.บางปลากด 7,040                   

40 นครนายก องครักษแ อบต.บางลูกเสือ

41 นครนายก องครักษแ อบต.บางสมบรูณแ

42 นครนายก องครักษแ อบต.บงึศาล 58,104        

43 นครนายก องครักษแ อบต.พระอาจารยแ 2,635                   

44 นครนายก องครักษแ อบต.โพธิแ์ทน

45 นครนายก องครักษแ อบต.ศีรษะกระบอื 73,554                 

46 นครนายก องครักษแ อบต.องครักษแ

รวมทั้งสิ้น 58,104        331,049                -                         -           



หนา้ที ่67

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

1 นครปฐม เมืองนครปฐม อบจ.นครปฐม
2 นครปฐม เมืองนครปฐม ทน.นครปฐม 77,525                 

3 นครปฐม สามพราน ทม.กระทุมลม 61,275        

4 นครปฐม สามพราน ทม.ไรขิง 7,480                   

5 นครปฐม สามพราน ทม.สามพราน

6 นครปฐม กําแพงแสน ทต.กําแพงแสน

7 นครปฐม ดอนตูม ทต.สามงาม 47,400        12,700                 

8 นครปฐม นครชัยศรี ทต.นครชัยศรี

9 นครปฐม นครชัยศรี ทต.หวยพลู

10 นครปฐม บางเลน ทต.บางเลน 5,344                   

11 นครปฐม บางเลน ทต.บางหลวง

12 นครปฐม บางเลน ทต.รางกระทุม

13 นครปฐม บางเลน ทต.ลําพญา 4,290                   

14 นครปฐม พทุธมณฑล ทต.คลองโยง 28,000                 

15 นครปฐม พทุธมณฑล ทต.ศาลายา

16 นครปฐม เมืองนครปฐม ทต.ดอนยายหอม 4,000                   

17 นครปฐม เมืองนครปฐม ทต.ธรรมศาลา 24,000                 

18 นครปฐม เมืองนครปฐม ทต.โพรงมะเด่ือ 22,404                 

19 นครปฐม เมืองนครปฐม ทต.มาบแค

20 นครปฐม สามพราน ทต.บางกระทกึ 24,880                 

21 นครปฐม สามพราน ทต.ออมใหญ 25,102                 

22 นครปฐม กําแพงแสน อบต.กระตีบ

23 นครปฐม กําแพงแสน อบต.กําแพงแสน

24 นครปฐม กําแพงแสน อบต.ดอนขอย 8,550                   

25 นครปฐม กําแพงแสน อบต.ทุงกระพงัโหม

26 นครปฐม กําแพงแสน อบต.ทุงขวาง

27 นครปฐม กําแพงแสน อบต.ทุงบวั

28 นครปฐม กําแพงแสน อบต.ทุงลูกนก

29 นครปฐม กําแพงแสน อบต.รางพกิุล

30 นครปฐม กําแพงแสน อบต.วงัน้ําเขียว

31 นครปฐม กําแพงแสน อบต.สระพฒันา 1,500                   



หนา้ที ่68

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

32 นครปฐม กําแพงแสน อบต.สระส่ีมุม

33 นครปฐม กําแพงแสน อบต.หนองกระทุม 87,155        

34 นครปฐม กําแพงแสน อบต.หวยขวาง

35 นครปฐม กําแพงแสน อบต.หวยมวง

36 นครปฐม กําแพงแสน อบต.หวยหมอนทอง

37 นครปฐม ดอนตูม อบต.ดอนพทุรา 3,800                   

38 นครปฐม ดอนตูม อบต.ดอนรวก

39 นครปฐม ดอนตูม อบต.บานหลวง

40 นครปฐม ดอนตูม อบต.ลําเหย 3,200                   

41 นครปฐม ดอนตูม อบต.หวยดวน

42 นครปฐม ดอนตูม อบต.หวยพระ

43 นครปฐม นครชัยศรี ทต.ขุนแกว

44 นครปฐม นครชัยศรี อบต.โคกพระเจดียแ

45 นครปฐม นครชัยศรี อบต.ง้ิวราย

46 นครปฐม นครชัยศรี อบต.ดอนแฝก

47 นครปฐม นครชัยศรี อบต.ทากระชับ

48 นครปฐม นครชัยศรี อบต.ทาตําหนัก 46,200                 

49 นครปฐม นครชัยศรี อบต.ทาพระยา

50 นครปฐม นครชัยศรี อบต.ไทยาวาส

51 นครปฐม นครชัยศรี อบต.นครชัยศรี 11,775                 

52 นครปฐม นครชัยศรี อบต.บางแกว

53 นครปฐม นครชัยศรี อบต.บางแกวฟาู

54 นครปฐม นครชัยศรี อบต.บางพระ

55 นครปฐม นครชัยศรี อบต.บางระกํา

56 นครปฐม นครชัยศรี อบต.พะเนียด 3,200                   

57 นครปฐม นครชัยศรี อบต.ลานตากฟาู

58 นครปฐม นครชัยศรี อบต.วดัแค

59 นครปฐม นครชัยศรี อบต.วดัละมุด

60 นครปฐม นครชัยศรี อบต.วดัสําโรง

61 นครปฐม นครชัยศรี อบต.ศรีมหาโพธิ์

62 นครปฐม นครชัยศรี อบต.ศีรษะทอง



หนา้ที ่69

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

63 นครปฐม นครชัยศรี อบต.สัมปทวน

64 นครปฐม นครชัยศรี อบต.หวยพลู

65 นครปฐม นครชัยศรี อบต.แหลมบวั 12,870                 

66 นครปฐม บางเลน อบต.คลองนกกระทงุ

67 นครปฐม บางเลน อบต.ดอนตูม

68 นครปฐม บางเลน อบต.ไทรงาม

69 นครปฐม บางเลน อบต.นราภริมยแ 4,290                   

70 นครปฐม บางเลน อบต.นิลเพชร

71 นครปฐม บางเลน อบต.บวัปากทา

72 นครปฐม บางเลน อบต.บางไทรปาุ

73 นครปฐม บางเลน อบต.บางปลา

74 นครปฐม บางเลน อบต.บางภาษี

75 นครปฐม บางเลน อบต.บางระกํา

76 นครปฐม บางเลน อบต.บางเลน

77 นครปฐม บางเลน อบต.บางหลวง

78 นครปฐม บางเลน อบต.ไผหชูาง

79 นครปฐม บางเลน อบต.ลําพญา

80 นครปฐม บางเลน อบต.หนิมูล 3,520                   

81 นครปฐม พทุธมณฑล อบต.มหาสวสัด์ิ

82 นครปฐม พทุธมณฑล อบต.ศาลายา

83 นครปฐม เมืองนครปฐม อบต.ดอนยายหอม

84 นครปฐม เมืองนครปฐม อบต.ตากอง

85 นครปฐม เมืองนครปฐม อบต.ถนนขาด

86 นครปฐม เมืองนครปฐม อบต.ทพัหลวง

87 นครปฐม เมืองนครปฐม อบต.ทุงนอย 2,000                   

88 นครปฐม เมืองนครปฐม อบต.ธรรมศาลา

89 นครปฐม เมืองนครปฐม ทม.นครปฐม

90 นครปฐม เมืองนครปฐม ทต.บอพลับ

91 นครปฐม เมืองนครปฐม อบต.บางแขม

92 นครปฐม เมืองนครปฐม อบต.บานยาง

93 นครปฐม เมืองนครปฐม อบต.พระประโทน



หนา้ที ่70

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

94 นครปฐม เมืองนครปฐม อบต.โพรงมะเด่ือ 7,278                   

95 นครปฐม เมืองนครปฐม อบต.ลําพยา

96 นครปฐม เมืองนครปฐม อบต.วงัตะกู 179,130      22,000                 

97 นครปฐม เมืองนครปฐม อบต.วงัเย็น

98 นครปฐม เมืองนครปฐม อบต.สนามจันทรแ

99 นครปฐม เมืองนครปฐม อบต.สระกะเทยีม

100 นครปฐม เมืองนครปฐม อบต.สวนปาุน 4,290                   

101 นครปฐม เมืองนครปฐม อบต.สามควายเผือก

102 นครปฐม เมืองนครปฐม อบต.หนองงูเหลือม

103 นครปฐม เมืองนครปฐม อบต.หนองดินแดง

104 นครปฐม เมืองนครปฐม อบต.หนองปากโลง

105 นครปฐม เมืองนครปฐม อบต.หวยจรเข 4,000                   

106 นครปฐม สามพราน อบต.คลองจินดา

107 นครปฐม สามพราน อบต.คลองใหม 7,160                   

108 นครปฐม สามพราน อบต.ตลาดจินดา 4,000                   

109 นครปฐม สามพราน อบต.ทรงคนอง

110 นครปฐม สามพราน อบต.ทาขาม

111 นครปฐม สามพราน อบต.ทาตลาด 174,154      

112 นครปฐม สามพราน อบต.บางชาง 3,874                   

113 นครปฐม สามพราน อบต.บางเตย

114 นครปฐม สามพราน อบต.บานใหม 12,302                 

115 นครปฐม สามพราน อบต.ยายชา 1,800                   

116 นครปฐม สามพราน อบต.สามพราน

117 นครปฐม สามพราน อบต.หอมเกร็ด

รวมทั้งสิ้น 549,114      403,334                -                         -           



หนา้ที ่71

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

1 นครพนม เมืองนครพนม อบจ.นครพนม

2 นครพนม เมืองนครพนม ทม.นครพนม

3 นครพนม ทาอุเทน ทต.ทาอุเทน

4 นครพนม ธาตุพนม ทต.ธาตุพนม

5 นครพนม ธาตุพนม ทต.ธาตุพนมใต

6 นครพนม ธาตุพนม ทต.นาหนาด 26,000                 

7 นครพนม ธาตุพนม ทต.น้ําก่ํา 18,000                 

8 นครพนม ธาตุพนม ทต.ฝ่ังแดง 203,872      20,000                 

9 นครพนม นาแก ทต.นาแก

10 นครพนม นาแก ทต.พระซอง 11,567                 

11 นครพนม นาหวา ทต.นาหวา

12 นครพนม บานแพง ทต.บานแพง

13 นครพนม ปลาปาก ทต.ปลาปาก 3,520                   

14 นครพนม โพนสวรรคแ ทต.โพนสวรรคแ 44,700                 

15 นครพนม เมืองนครพนม ทต.หนองญาติ 700                      

16 นครพนม เรณูนคร ทต.เรณูนคร

17 นครพนม ศรีสงคราม ทต.บานขา 35,000                 

18 นครพนม ศรีสงคราม ทต.ศรีสงคราม

19 นครพนม ทาอุเทน อบต.ไชยบรีุ

20 นครพนม ทาอุเทน อบต.ทาจําปา 43,806                 

21 นครพนม ทาอุเทน อบต.โนนตาล

22 นครพนม ทาอุเทน อบต.พนอม

23 นครพนม ทาอุเทน อบต.พะทาย

24 นครพนม ทาอุเทน อบต.รามราช

25 นครพนม ทาอุเทน ทต.เวนิพระบาท 3,000                   

26 นครพนม ทาอุเทน อบต.หนองเทา

27 นครพนม ธาตุพนม อบต.กุดฉิม 8,000                   

28 นครพนม ธาตุพนม อบต.ดอนนางหงสแ 12,160                 

29 นครพนม ธาตุพนม อบต.นาถอน 56,190                 

30 นครพนม ธาตุพนม อบต.พระกลางทุง

31 นครพนม ธาตุพนม อบต.โพนแพง 19,030                 



หนา้ที ่72

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

32 นครพนม ธาตุพนม อบต.แสนพนั 3,404                   

33 นครพนม ธาตุพนม อบต.อุมเหมา

34 นครพนม นาแก อบต.กานเหลือง 313,021      3,740                   

35 นครพนม นาแก อบต.คําพี้ 24,000                 

36 นครพนม นาแก อบต.นาแก 8,000                   

37 นครพนม นาแก อบต.นาคู

38 นครพนม นาแก อบต.นาเลียง 21,520                 

39 นครพนม นาแก อบต.บานแกง

40 นครพนม นาแก อบต.พมิาน

41 นครพนม นาแก อบต.พุมแก

42 นครพนม นาแก อบต.สีชมพู

43 นครพนม นาแก อบต.หนองบอ

44 นครพนม นาแก อบต.หนองสังขแ 44,000                 

45 นครพนม นาทม อบต.ดอนเตย

46 นครพนม นาทม อบต.นาทม 44,000                 

47 นครพนม นาทม อบต.หนองซน 20,000                 

48 นครพนม นาหวา ทต.ทาเรือ

49 นครพนม นาหวา อบต.นาคูณใหญ 7,278                   

50 นครพนม นาหวา อบต.นางัว

51 นครพนม นาหวา อบต.นาหวา 23,404                 

52 นครพนม นาหวา อบต.บานเสียว

53 นครพนม นาหวา อบต.เหลาพฒันา 38,390                 

54 นครพนม บานแพง อบต.นาเข

55 นครพนม บานแพง อบต.นางัว

56 นครพนม บานแพง อบต.ไผลอม

57 นครพนม บานแพง อบต.โพนทอง

58 นครพนม บานแพง อบต.หนองแวง 7,010                   

59 นครพนม ปลาปาก อบต.กุตาไก 88,000                 

60 นครพนม ปลาปาก อบต.โคกสวาง

61 นครพนม ปลาปาก อบต.โคกสูง

62 นครพนม ปลาปาก อบต.นามะเขือ



หนา้ที ่73

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

63 นครพนม ปลาปาก อบต.ปลาปาก 10,220                 

64 นครพนม ปลาปาก อบต.มหาชัย 4,500                   

65 นครพนม ปลาปาก อบต.หนองเทาใหญ

66 นครพนม ปลาปาก อบต.หนองฮี 7,748                   

67 นครพนม โพนสวรรคแ อบต.นาขมิ้น

68 นครพนม โพนสวรรคแ อบต.นาใน 13,000                 

69 นครพนม โพนสวรรคแ อบต.นาหวับอ

70 นครพนม โพนสวรรคแ อบต.บานคอ 6,808                   

71 นครพนม โพนสวรรคแ อบต.โพนจาน

72 นครพนม โพนสวรรคแ อบต.โพนบก

73 นครพนม โพนสวรรคแ อบต.โพนสวรรคแ 99,897        

74 นครพนม เมืองนครพนม อบต.กุรุคุ

75 นครพนม เมืองนครพนม อบต.ขามเฒา 7,040                   

76 นครพนม เมืองนครพนม อบต.คําเตย 55,850                 

77 นครพนม เมืองนครพนม อบต.ดงขวาง

78 นครพนม เมืองนครพนม อบต.ทาคอ

79 นครพนม เมืองนครพนม อบต.นาทราย 7,000                   

80 นครพนม เมืองนครพนม อบต.นาราชควาย

81 นครพนม เมืองนครพนม อบต.บานกลาง

82 นครพนม เมืองนครพนม อบต.บานผ้ึง 80,000                 

83 นครพนม เมืองนครพนม อบต.โพธิต์าก 3,200                   

84 นครพนม เมืองนครพนม อบต.วงัตามัว

85 นครพนม เมืองนครพนม อบต.อาจสามารถ

86 นครพนม เรณูนคร อบต.โคกหนิแฮ 27,110                 

87 นครพนม เรณูนคร อบต.ทาลาด 20,000                 

88 นครพนม เรณูนคร อบต.นาขาม

89 นครพนม เรณูนคร อบต.นางาม 8,030                   

90 นครพนม เรณูนคร อบต.โพนทอง

91 นครพนม เรณูนคร อบต.เรณู 30,580                 

92 นครพนม เรณูนคร อบต.เรณูใต 20,000                 

93 นครพนม เรณูนคร อบต.หนองยางชิ้น 13,000                 



หนา้ที ่74

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

94 นครพนม วงัยาง อบต.โคกสี 11,700                 

95 นครพนม วงัยาง อบต.ยอดชาด 44,000                 

96 นครพนม วงัยาง อบต.วงัยาง 20,000                 

97 นครพนม ศรีสงคราม อบต.ทาบอสงคราม

98 นครพนม ศรีสงคราม ทต.นาคํา

99 นครพนม ศรีสงคราม อบต.นาเด่ือ 7,500                   

100 นครพนม ศรีสงคราม อบต.บานเอื้อง 19,937                 

101 นครพนม ศรีสงคราม อบต.โพนสวาง

102 นครพนม ศรีสงคราม อบต.ศรีสงคราม

103 นครพนม ศรีสงคราม ทต.สามผง

104 นครพนม ศรีสงคราม ทต.หาดแพง

รวมทั้งสิ้น 616,790      1,051,642             -                         -           



หนา้ที ่75

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

1 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา อบจ.นครราชสีมา

2 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ทน.นครราชสีมา

3 นครราชสีมา บวัใหญ ทม.บวัใหญ

4 นครราชสีมา ปกัธงชัย ทม.เมืองปกั

5 นครราชสีมา ปากชอง ทม.ปากชอง

6 นครราชสีมา สีค้ิว ทม.สีค้ิว 1,600                   

7 นครราชสีมา แกงสนามนาง ทต.บงึสําโรง

8 นครราชสีมา ขามทะเลสอ ทต.ขามทะเลสอ

9 นครราชสีมา ขามสะแกแสง ทต.ขามสะแกแสง

10 นครราชสีมา ขามสะแกแสง ทต.โนนเมือง

11 นครราชสีมา ขามสะแกแสง ทต.หนองหวัฟาน 20,800                 

12 นครราชสีมา คง ทต.เทพาลัย

13 นครราชสีมา คง ทต.เมืองคง 14,000                 

14 นครราชสีมา ครบรีุ ทต.ครบรีุใต 7,660                   

15 นครราชสีมา ครบรีุ ทต.จระเขหนิ

16 นครราชสีมา ครบรีุ ทต.แชะ 44,000                 

17 นครราชสีมา ครบรีุ ทต.ไทรโยง-ไชยวาล

18 นครราชสีมา ครบรีุ ทต.อรพมิพแ

19 นครราชสีมา จักราช ทต.จักราช

20 นครราชสีมา เฉลิมพระเกียรติ ทต.ทาชาง

21 นครราชสีมา ชุมพวง ทต.ชุมพวง

22 นครราชสีมา โชคชัย ทต.โชคชัย

23 นครราชสีมา โชคชัย ทต.ดานเกวยีน

24 นครราชสีมา โชคชัย ทต.ทาเยี่ยม 26,290                 

25 นครราชสีมา ดานขุนทด ทต.ดานขุนทด

26 นครราชสีมา ดานขุนทด ทต.หนองกราด

27 นครราชสีมา ดานขุนทด ทต.หนองบวัตะเกียด 32,448                 

28 นครราชสีมา โนนแดง ทต.โนนแดง

29 นครราชสีมา โนนไทย ทต.โคกสวาย 15,500                 

30 นครราชสีมา โนนไทย ทต.โนนไทย

31 นครราชสีมา โนนไทย ทต.บลัลังกแ



หนา้ที ่76

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

32 นครราชสีมา โนนสูง ทต.ดอนหวาย

33 นครราชสีมา โนนสูง ทต.ดานคลา

34 นครราชสีมา โนนสูง ทต.ตลาดแค

35 นครราชสีมา โนนสูง ทต.โนนสูง

36 นครราชสีมา โนนสูง ทต.มะคา 22,000                 

37 นครราชสีมา โนนสูง ทต.ใหม

38 นครราชสีมา บวัลาย ทต.หนองบวัลาย

39 นครราชสีมา บานเหล่ือม ทต.บานเหล่ือม

40 นครราชสีมา ประทาย ทต.ประทาย

41 นครราชสีมา ปกัธงชัย ทต.ตะขบ

42 นครราชสีมา ปกัธงชัย ทต.นกออก 3,520                   

43 นครราชสีมา ปกัธงชัย ทต.บอปลาทอง

44 นครราชสีมา ปกัธงชัย ทต.ปกัธงชัย

45 นครราชสีมา ปกัธงชัย ทต.ลํานางแกว 4,000                   

46 นครราชสีมา ปากชอง ทต.กลางดง

47 นครราชสีมา ปากชอง ทต.วงัไทร

48 นครราชสีมา ปากชอง ทต.สีมามงคล

49 นครราชสีมา ปากชอง ทต.หมูสี 10,208                 

50 นครราชสีมา พระทองคํา ทต.พระทองคํา

51 นครราชสีมา พมิาย ทต.พมิาย 92,762        

52 นครราชสีมา พมิาย ทต.รังกาใหญ 40,000                 

53 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ทต.โคกกรวด

54 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ทต.โคกสูง 21,650                 

55 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ทต.จอหอ

56 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ทต.ปรุใหญ 2,130                   

57 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ทต.โพธิก์ลาง

58 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ทต.หนองไขน้ํา

59 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ทต.หนองไผลอม

60 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ทต.หวัทะเล 18,600                 

61 นครราชสีมา เมืองยาง ทต.เมืองยาง

62 นครราชสีมา ลําทะเมนชัย ทต.ขุย



หนา้ที ่77

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

63 นครราชสีมา ลําทะเมนชัย ทต.หนองบวัวง 22,000                 

64 นครราชสีมา วงัน้ําเขียว ทต.ศาลเจาพอ

65 นครราชสีมา สีค้ิว ทต.คลองไผ

66 นครราชสีมา สีค้ิว ทต.ลาดบวัขาว 20,290                 

67 นครราชสีมา สีค้ิว ทต.หนองน้ําใส

68 นครราชสีมา สีดา ทต.สีดา

69 นครราชสีมา สูงเนิน ทต.กุดจิก

70 นครราชสีมา สูงเนิน ทต.สูงเนิน

71 นครราชสีมา เสิงสาง ทต.โนนสมบรูณแ 18,000                 

72 นครราชสีมา เสิงสาง ทต.เสิงสาง

73 นครราชสีมา หนองบญุมาก ทต.หนองหวัแรต 4,000                   

74 นครราชสีมา หนองบญุมาก ทต.แหลมทอง 2,150                   

75 นครราชสีมา หวยแถลง ทต.หวยแถลง

76 นครราชสีมา หวยแถลง ทต.หนิดาด

77 นครราชสีมา แกงสนามนาง อบต.แกงสนามนาง

78 นครราชสีมา แกงสนามนาง อบต.โนนสําราญ 3,400                   

79 นครราชสีมา แกงสนามนาง อบต.บงึพะไล

80 นครราชสีมา แกงสนามนาง อบต.สีสุก

81 นครราชสีมา ขามทะเลสอ อบต.ขามทะเลสอ

82 นครราชสีมา ขามทะเลสอ อบต.บงึออ

83 นครราชสีมา ขามทะเลสอ อบต.โปงุแดง

84 นครราชสีมา ขามทะเลสอ ทต.พนัดุง

85 นครราชสีมา ขามทะเลสอ อบต.หนองสรวง

86 นครราชสีมา ขามสะแกแสง อบต.ขามสะแกแสง

87 นครราชสีมา ขามสะแกแสง อบต.ชีวกึ

88 นครราชสีมา ขามสะแกแสง อบต.พะงาด

89 นครราชสีมา ขามสะแกแสง อบต.เมืองเกษตร 12,000                 

90 นครราชสีมา ขามสะแกแสง อบต.เมืองนาท

91 นครราชสีมา ขามสะแกแสง อบต.หนองหวัฟาน

92 นครราชสีมา คง อบต.ขามสมบรูณแ 3,400                   

93 นครราชสีมา คง อบต.คูขาด



หนา้ที ่78

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

94 นครราชสีมา คง อบต.ดอนใหญ 14,000                 

95 นครราชสีมา คง อบต.ตาจั่น

96 นครราชสีมา คง อบต.เทพาลัย

97 นครราชสีมา คง อบต.โนนเต็ง 27,500                 

98 นครราชสีมา คง อบต.บานปรางคแ 8,500                   

99 นครราชสีมา คง อบต.เมืองคง

100 นครราชสีมา คง อบต.หนองบวั

101 นครราชสีมา คง อบต.หนองมะนาว 17,400                 

102 นครราชสีมา ครบรีุ อบต.ครบรีุ 5,514                   

103 นครราชสีมา ครบรีุ อบต.โคกกระชาย

104 นครราชสีมา ครบรีุ อบต.จระเขหนิ

105 นครราชสีมา ครบรีุ อบต.เฉลียง 4,000                   

106 นครราชสีมา ครบรีุ อบต.แชะ

107 นครราชสีมา ครบรีุ อบต.ตะแบกบาน 7,000                   

108 นครราชสีมา ครบรีุ อบต.บานใหม

109 นครราชสีมา ครบรีุ อบต.มาบตะโกเอน

110 นครราชสีมา ครบรีุ อบต.ลําเพยีก

111 นครราชสีมา ครบรีุ อบต.สระวานพระยา

112 นครราชสีมา จักราช อบต.คลองเมือง

113 นครราชสีมา จักราช อบต.จักราช 4,800                   

114 นครราชสีมา จักราช อบต.ทองหลาง 27,000                 

115 นครราชสีมา จักราช อบต.ศรีละกอ 7,000                   

116 นครราชสีมา จักราช อบต.สีสุก 6,934                   

117 นครราชสีมา จักราช อบต.หนองขาม 8,745                   

118 นครราชสีมา จักราช อบต.หนองพลวง 5,985                      

119 นครราชสีมา จักราช อบต.หนิโคน

120 นครราชสีมา เฉลิมพระเกียรติ อบต.ชางทอง

121 นครราชสีมา เฉลิมพระเกียรติ อบต.ทาชาง

122 นครราชสีมา เฉลิมพระเกียรติ อบต.พระพทุธ

123 นครราชสีมา เฉลิมพระเกียรติ อบต.หนองงูเหลือม

124 นครราชสีมา เฉลิมพระเกียรติ อบต.หนองยาง



หนา้ที ่79

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

125 นครราชสีมา ชุมพวง อบต.ชุมพวง

126 นครราชสีมา ชุมพวง อบต.ตลาดไทร 392,180      30,000                 

127 นครราชสีมา ชุมพวง อบต.ทาลาด

128 นครราชสีมา ชุมพวง อบต.โนนตูม

129 นครราชสีมา ชุมพวง อบต.โนนยอ

130 นครราชสีมา ชุมพวง อบต.โนนรัง

131 นครราชสีมา ชุมพวง อบต.ประสุข

132 นครราชสีมา ชุมพวง อบต.สาหราย 77,308        

133 นครราชสีมา ชุมพวง อบต.หนองหลัก

134 นครราชสีมา โชคชัย อบต.กระโทก

135 นครราชสีมา โชคชัย อบต.โชคชัย

136 นครราชสีมา โชคชัย อบต.ดานเกวยีน

137 นครราชสีมา โชคชัย อบต.ทาจะหลุง 28,740                 

138 นครราชสีมา โชคชัย อบต.ทาลาดขาว

139 นครราชสีมา โชคชัย อบต.ทาอาง

140 นครราชสีมา โชคชัย อบต.ทุงอรุณ

141 นครราชสีมา โชคชัย อบต.พลับพลา

142 นครราชสีมา โชคชัย อบต.ละลมใหมพฒันา

143 นครราชสีมา ดานขุนทด อบต.กุดพมิาน 50,000                 

144 นครราชสีมา ดานขุนทด อบต.ดานขุนทด 2,400                   

145 นครราชสีมา ดานขุนทด อบต.ดานนอก 3,300                   

146 นครราชสีมา ดานขุนทด อบต.ดานใน

147 นครราชสีมา ดานขุนทด อบต.ตะเคียน 9,042                   

148 นครราชสีมา ดานขุนทด อบต.โนนเมืองพฒันา 6,610                   

149 นครราชสีมา ดานขุนทด อบต.บานเกา 10,104                 

150 นครราชสีมา ดานขุนทด อบต.บานแปรง 30,000                 

151 นครราชสีมา ดานขุนทด อบต.พนัชนะ 22,000                 

152 นครราชสีมา ดานขุนทด อบต.สระจรเข

153 นครราชสีมา ดานขุนทด อบต.หนองกราด

154 นครราชสีมา ดานขุนทด อบต.หนองไทร

155 นครราชสีมา ดานขุนทด อบต.หนองบวัละคร



หนา้ที ่80

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

156 นครราชสีมา ดานขุนทด อบต.หวยบง 5,200                   

157 นครราชสีมา ดานขุนทด อบต.หนิดาด

158 นครราชสีมา เทพารักษแ อบต.บงึปรือ 3,400                   

159 นครราชสีมา เทพารักษแ อบต.วงัยายทอง 23,360                 

160 นครราชสีมา เทพารักษแ อบต.สํานักตะครอ

161 นครราชสีมา เทพารักษแ อบต.หนองแวง 88,300                 

162 นครราชสีมา โนนแดง อบต.ดอนยาวใหญ

163 นครราชสีมา โนนแดง อบต.โนนแดง

164 นครราชสีมา โนนแดง อบต.โนนตาเถร

165 นครราชสีมา โนนแดง ทต.วงัหนิ

166 นครราชสีมา โนนแดง อบต.สําพะเนียง

167 นครราชสีมา โนนไทย อบต.กําปงั

168 นครราชสีมา โนนไทย อบต.คางพลู

169 นครราชสีมา โนนไทย อบต.ดานจาก

170 นครราชสีมา โนนไทย อบต.ถนนโพธิ์

171 นครราชสีมา โนนไทย อบต.โนนไทย 5,110                   

172 นครราชสีมา โนนไทย อบต.บานวงั

173 นครราชสีมา โนนไทย อบต.มะคา

174 นครราชสีมา โนนไทย อบต.สายออ

175 นครราชสีมา โนนไทย อบต.สําโรง

176 นครราชสีมา โนนสูง อบต.ขามเฒา

177 นครราชสีมา โนนสูง อบต.จันอัด

178 นครราชสีมา โนนสูง อบต.ดอนชมพู

179 นครราชสีมา โนนสูง อบต.โตนด

180 นครราชสีมา โนนสูง อบต.ธารปราสาท

181 นครราชสีมา โนนสูง อบต.บงิ 7,278                   

182 นครราชสีมา โนนสูง อบต.พลสงคราม

183 นครราชสีมา โนนสูง อบต.มะคา

184 นครราชสีมา โนนสูง อบต.เมืองปราสาท

185 นครราชสีมา โนนสูง อบต.ลําคอหงษแ

186 นครราชสีมา โนนสูง อบต.ลํามูล



หนา้ที ่81

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

187 นครราชสีมา โนนสูง อบต.หลุมขาว 25,000                 

188 นครราชสีมา บวัลาย อบต.โนนจาน 25,400                 

189 นครราชสีมา บวัลาย อบต.บวัลาย

190 นครราชสีมา บวัลาย อบต.เมืองพะไล

191 นครราชสีมา บวัลาย อบต.หนองหวา

192 นครราชสีมา บวัใหญ อบต.กุดจอก 20,000                 

193 นครราชสีมา บวัใหญ อบต.ขุนทอง

194 นครราชสีมา บวัใหญ อบต.ดอนตะหนิน

195 นครราชสีมา บวัใหญ อบต.ดานชาง

196 นครราชสีมา บวัใหญ อบต.โนนทองหลาง 1,950                   

197 นครราชสีมา บวัใหญ อบต.บวัใหญ

198 นครราชสีมา บวัใหญ อบต.เสมาใหญ

199 นครราชสีมา บวัใหญ อบต.หนองแจงใหญ 2,100                   

200 นครราชสีมา บวัใหญ ทต.หนองบวัสะอาด 4,290                   

201 นครราชสีมา บวัใหญ อบต.หวยยาง

202 นครราชสีมา บานเหล่ือม อบต.โคกกระเบื้อง 44,000                 

203 นครราชสีมา บานเหล่ือม อบต.ชอระกา

204 นครราชสีมา บานเหล่ือม อบต.บานเหล่ือม

205 นครราชสีมา บานเหล่ือม อบต.วงัโพธิ์

206 นครราชสีมา ประทาย อบต.กระทุมราย

207 นครราชสีมา ประทาย อบต.โคกกลาง 49,342                 

208 นครราชสีมา ประทาย อบต.ดอนมัน

209 นครราชสีมา ประทาย อบต.ตลาดไทร

210 นครราชสีมา ประทาย อบต.ทุงสวาง

211 นครราชสีมา ประทาย อบต.นางรํา

212 นครราชสีมา ประทาย อบต.โนนเพด็

213 นครราชสีมา ประทาย อบต.ประทาย

214 นครราชสีมา ประทาย อบต.เมืองโดน

215 นครราชสีมา ประทาย อบต.วงัไมแดง

216 นครราชสีมา ประทาย อบต.หนองคาย 11,760                 

217 นครราชสีมา ประทาย อบต.หนองพลวง



หนา้ที ่82

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

218 นครราชสีมา ประทาย อบต.หนัหวยทราย

219 นครราชสีมา ปกัธงชัย อบต.เกษมทรัพยแ

220 นครราชสีมา ปกัธงชัย อบต.โคกไทย

221 นครราชสีมา ปกัธงชัย อบต.ง้ิว 4,290                   

222 นครราชสีมา ปกัธงชัย อบต.ดอน

223 นครราชสีมา ปกัธงชัย อบต.ตะขบ

224 นครราชสีมา ปกัธงชัย อบต.ตะคุ 8,580                   

225 นครราชสีมา ปกัธงชัย อบต.ตูม

226 นครราชสีมา ปกัธงชัย อบต.ธงชัยเหนือ

227 นครราชสีมา ปกัธงชัย อบต.ภหูลวง

228 นครราชสีมา ปกัธงชัย อบต.สะแกราช

229 นครราชสีมา ปกัธงชัย อบต.สําโรง

230 นครราชสีมา ปกัธงชัย อบต.สุขเกษม

231 นครราชสีมา ปากชอง อบต.ขนงพระ

232 นครราชสีมา ปากชอง อบต.คลองมวง

233 นครราชสีมา ปากชอง อบต.จันทกึ

234 นครราชสีมา ปากชอง อบต.ปากชอง

235 นครราชสีมา ปากชอง อบต.โปงุตาลอง

236 นครราชสีมา ปากชอง อบต.พญาเย็น 26,020                 

237 นครราชสีมา ปากชอง อบต.วงักะทะ

238 นครราชสีมา ปากชอง อบต.หนองน้ําแดง 30,234                 

239 นครราชสีมา ปากชอง อบต.หนองสาหราย

240 นครราชสีมา พระทองคํา อบต.ทพัร้ัง

241 นครราชสีมา พระทองคํา อบต.พงัเทยีม 9,400                   

242 นครราชสีมา พระทองคํา อบต.มาบกราด

243 นครราชสีมา พระทองคํา ทต.สระพระ

244 นครราชสีมา พระทองคํา อบต.หนองหอย

245 นครราชสีมา พมิาย อบต.กระชอน 4,500                   

246 นครราชสีมา พมิาย อบต.กระเบื้องใหญ 14,000                 

247 นครราชสีมา พมิาย อบต.ชีวาน

248 นครราชสีมา พมิาย อบต.ดงใหญ



หนา้ที ่83

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

249 นครราชสีมา พมิาย อบต.ทาหลวง

250 นครราชสีมา พมิาย อบต.ธารละหลอด

251 นครราชสีมา พมิาย อบต.นิคมสรางตนเอง

252 นครราชสีมา พมิาย อบต.ในเมือง 16,360                 

253 นครราชสีมา พมิาย อบต.โบสถแ

254 นครราชสีมา พมิาย อบต.สัมฤทธิ์

255 นครราชสีมา พมิาย อบต.หนองระเวยีง

256 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา อบต.จอหอ

257 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ทต.ไชยมงคล

258 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ทต.ตลาด

259 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา อบต.บานเกาะ 3,448                   

260 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ทต.บานโพธิ์ 1,200                   

261 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ทต.บานใหม 23,450                 

262 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา อบต.พลกรัง

263 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา อบต.พะเนา

264 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ทต.พดุซา

265 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา อบต.มะเริง

266 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ทต.เมืองใหมโคกกรวด 4,290                   

267 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา อบต.ส่ีมุม 5,000                   

268 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ทต.สุรนารี 3,520                   

269 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา อบต.หนองกระทุม

270 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา อบต.หนองจะบก

271 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา อบต.หนองบวัศาลา 3,000                   

272 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา อบต.หนองระเวยีง

273 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา อบต.หมื่นไวย

274 นครราชสีมา เมืองยาง อบต.กระเบื้องนอก

275 นครราชสีมา เมืองยาง อบต.โนนอุดม

276 นครราชสีมา เมืองยาง อบต.ละหานปลาคาว

277 นครราชสีมา ลําทะเมนชัย ทต.บานยาง

278 นครราชสีมา ลําทะเมนชัย ทต.ไพล

279 นครราชสีมา ลําทะเมนชัย ทต.ชองแมว



หนา้ที ่84

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

280 นครราชสีมา วงัน้ําเขียว อบต.ไทยสามัคคี

281 นครราชสีมา วงัน้ําเขียว อบต.ระเริง

282 นครราชสีมา วงัน้ําเขียว อบต.วงัน้ําเขียว

283 นครราชสีมา วงัน้ําเขียว อบต.วงัหมี

284 นครราชสีมา วงัน้ําเขียว อบต.อุดมทรัพยแ

285 นครราชสีมา สีค้ิว อบต.กฤษณา

286 นครราชสีมา สีค้ิว อบต.กุดนอย

287 นครราชสีมา สีค้ิว อบต.คลองไผ

288 นครราชสีมา สีค้ิว อบต.ดอนเมือง

289 นครราชสีมา สีค้ิว อบต.บานหนั

290 นครราชสีมา สีค้ิว อบต.มิตรภาพ

291 นครราชสีมา สีค้ิว อบต.ลาดบวัขาว

292 นครราชสีมา สีค้ิว อบต.วงัโรงใหญ

293 นครราชสีมา สีค้ิว อบต.สีค้ิว

294 นครราชสีมา สีค้ิว อบต.หนองบวันอย

295 นครราชสีมา สีค้ิว อบต.หนองหญาขาว 1,870                   

296 นครราชสีมา สีดา อบต.โนนประดู 3,860                   

297 นครราชสีมา สีดา อบต.โพนทอง 3,860                   

298 นครราชสีมา สีดา อบต.สามเมือง 24,674                 

299 นครราชสีมา สีดา อบต.สีดา

300 นครราชสีมา สีดา อบต.หนองตาดใหญ

301 นครราชสีมา สูงเนิน อบต.กุดจิก

302 นครราชสีมา สูงเนิน อบต.โคงยาง

303 นครราชสีมา สูงเนิน อบต.โคราช

304 นครราชสีมา สูงเนิน อบต.นากลาง

305 นครราชสีมา สูงเนิน อบต.โนนคา

306 นครราชสีมา สูงเนิน อบต.บุงขี้เหล็ก

307 นครราชสีมา สูงเนิน อบต.มะเกลือเกา 25,220                 

308 นครราชสีมา สูงเนิน อบต.มะเกลือใหม 4,260                   

309 นครราชสีมา สูงเนิน อบต.สูงเนิน

310 นครราชสีมา สูงเนิน อบต.เสมา



หนา้ที ่85

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

311 นครราชสีมา สูงเนิน อบต.หนองตะไก

312 นครราชสีมา เสิงสาง อบต.กุดโบสถแ 7,000                   

313 นครราชสีมา เสิงสาง อบต.โนนสมบรูณแ 5,514                   

314 นครราชสีมา เสิงสาง อบต.บานราษฎรแ

315 นครราชสีมา เสิงสาง อบต.สระตะเคียน 63,600                 

316 นครราชสีมา เสิงสาง อบต.สุขไพบลูยแ

317 นครราชสีมา เสิงสาง อบต.เสิงสาง

318 นครราชสีมา หนองบญุมาก อบต.ไทยเจริญ

319 นครราชสีมา หนองบญุมาก อบต.บานใหม 4,290                   

320 นครราชสีมา หนองบญุมาก อบต.ลุงเขวา

321 นครราชสีมา หนองบญุมาก อบต.สารภี 3,740                   

322 นครราชสีมา หนองบญุมาก อบต.หนองตะไก 14,640                 

323 นครราชสีมา หนองบญุมาก อบต.หนองบนุนาก 2,672                   

324 นครราชสีมา หนองบญุมาก อบต.หนองไมไผ

325 นครราชสีมา หวยแถลง ทต.กงรถ

326 นครราชสีมา หวยแถลง อบต.ง้ิว

327 นครราชสีมา หวยแถลง อบต.ตะโก 12,920                 

328 นครราชสีมา หวยแถลง อบต.ทบัสวาย

329 นครราชสีมา หวยแถลง อบต.เมืองพลับพลา

330 นครราชสีมา หวยแถลง อบต.หลุงตะเคียน

331 นครราชสีมา หวยแถลง อบต.หลุงประดู

332 นครราชสีมา หวยแถลง อบต.หวยแคน

333 นครราชสีมา หวยแถลง อบต.หวยแถลง

334 นครราชสีมา หวยแถลง อบต.หนิดาด

รวมทั้งสิ้น 562,250      1,352,137             5,985                      -           



หนา้ที ่86

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

1 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช อบจ.นครศรีธรรมราช -             
2 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ทน.นครศรีธรรมราช 21,930        25,600                 

3 นครศรีธรรมราช ทุงสง ทม.ทุงสง 4,590          27,270                 

4 นครศรีธรรมราช ปากพนัง ทม.ปากพนัง 5,730          
5 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ทม.ปากพนู 15,240        7,800                   

6 นครศรีธรรมราช ขนอม ทต.ขนอม 1,260          8,580                   

7 นครศรีธรรมราช ขนอม ทต.ทองเนียน 3,900          70,290                 

8 นครศรีธรรมราช ขนอม ทต.อาวขนอม 5,130          
9 นครศรีธรรมราช ฉวาง ทต.จันดี 1,140          
10 นครศรีธรรมราช ฉวาง ทต.ฉวาง -             
11 นครศรีธรรมราช ฉวาง ทต.ไมเรียง -             
12 นครศรีธรรมราช เฉลิมพระเกียรติ ทต.ทางพนู 2,520          
13 นครศรีธรรมราช ชะอวด ทต.ชะอวด 2,580          
14 นครศรีธรรมราช ชางกลาง ทต.หลักชาง 3,510          
15 นครศรีธรรมราช เชียรใหญ ทต.เชียรใหญ 3,000          
16 นครศรีธรรมราช ทาศาลา ทต.ทาศาลา -             
17 นครศรีธรรมราช ทุงสง ทต.ชะมาย 1,050          
18 นครศรีธรรมราช ทุงสง ทต.ถ้ําใหญ 5,730          24,563                 

19 นครศรีธรรมราช ทุงสง ทต.ที่วงั 7,050          55,850                 

20 นครศรีธรรมราช ทุงใหญ ทต.ทายาง -             
21 นครศรีธรรมราช นาบอน ทต.นาบอน 1,260          
22 นครศรีธรรมราช พรหมคีรี ทต.ทอนหงสแ 92,762        
23 นครศรีธรรมราช พรหมคีรี ทต.พรหมคีรี 3,960          22,000                 

24 นครศรีธรรมราช พรหมคีรี ทต.พรหมโลก 4,680          4,290                   

25 นครศรีธรรมราช พปินู ทต.เขาพระ 4,350          10,652                 

26 นครศรีธรรมราช พปินู ทต.พปินู 2,970          
27 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ทต.ทาง้ิว 4,740          2,400                   

28 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ทต.ทาแพ 9,330          
29 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ทต.บางจาก 2,430          22,000                 

30 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ทต.ปากนคร -             
31 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ทต.โพธิเ์สด็จ 4,680          



หนา้ที ่87

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

32 นครศรีธรรมราช รอนพบิลูยแ ทต.เขาชุมทอง 1,080          
33 นครศรีธรรมราช รอนพบิลูยแ ทต.รอนพบิลูยแ -             
34 นครศรีธรรมราช รอนพบิลูยแ ทต.หนิตก 2,160          
35 นครศรีธรรมราช ลานสกา ทต.ลานสกา -             
36 นครศรีธรรมราช สิชล ทต.ทุงใส 11,310        48,000                 

37 นครศรีธรรมราช สิชล ทต.สิชล -             
38 นครศรีธรรมราช หวัไทร ทต.เกาะเพชร 4,530          
39 นครศรีธรรมราช หวัไทร ทต.หวัไทร 3,510          
40 นครศรีธรรมราช ขนอม อบต.ควนทอง 2,250          
41 นครศรีธรรมราช จุฬาภรณแ อบต.ควนหนองควา -             
42 นครศรีธรรมราช จุฬาภรณแ อบต.ทุงโพธิ์ 1,230          4,290                   

43 นครศรีธรรมราช จุฬาภรณแ อบต.นาหมอบญุ 1,230          3,350                   

44 นครศรีธรรมราช จุฬาภรณแ อบต.บานชะอวด 1,260          
45 นครศรีธรรมราช จุฬาภรณแ อบต.สามตําบล 3,000          22,000                 

46 นครศรีธรรมราช ฉวาง อบต.กะเปยีด 5,790          
47 นครศรีธรรมราช ฉวาง ทต.ปากน้ําฉวาง 4,650          3,400                   

48 นครศรีธรรมราช ฉวาง อบต.นากะชะ -             
49 นครศรีธรรมราช ฉวาง อบต.นาเขลียง 3,480          
50 นครศรีธรรมราช ฉวาง อบต.นาแว 6,210          
51 นครศรีธรรมราช ฉวาง อบต.ไมเรียง 6,120          3,740                   

52 นครศรีธรรมราช ฉวาง อบต.ละอาย 5,400          39,604                 

53 นครศรีธรรมราช ฉวาง อบต.ไสหรา 4,830          7,480                   

54 นครศรีธรรมราช ฉวาง อบต.หวยปริก -             
55 นครศรีธรรมราช เฉลิมพระเกียรติ อบต.เชียรเขา 2,430          20,000                 

56 นครศรีธรรมราช เฉลิมพระเกียรติ ทต.ดอนตรอ 4,710          
57 นครศรีธรรมราช เฉลิมพระเกียรติ อบต.สวนหลวง 4,500          
58 นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.เกาะขันธแ -             
59 นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.ขอนหาด 2,340          
60 นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.เขาพระทอง 4,950          61,160                 

61 นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.ควนหนองหงษแ 4,740          
62 นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.เคร็ง 439,494      



หนา้ที ่88

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

63 นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.ชะอวด 3,330          18,260                 

64 นครศรีธรรมราช ชะอวด ทต.ทาประจะ 2,970          
65 นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.ทาเสม็ด 3,330          6,197                   

66 นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง 3,240          
67 นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.บานตูล 3,570          
68 นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.วงัอาง 1,170          
69 นครศรีธรรมราช ชางกลาง อบต.ชางกลาง -             
70 นครศรีธรรมราช ชางกลาง ทต.สวนขัน -             
71 นครศรีธรรมราช เชียรใหญ ทต.การะเกด 1,080          
72 นครศรีธรรมราช เชียรใหญ อบต.เขาพระบาท 1,080          
73 นครศรีธรรมราช เชียรใหญ อบต.เชียรใหญ 1,260          
74 นครศรีธรรมราช เชียรใหญ อบต.ทองลําเจียก -             
75 นครศรีธรรมราช เชียรใหญ อบต.ทาขนาน 1,080          10,000                 

76 นครศรีธรรมราช เชียรใหญ อบต.บานเนิน -             
77 นครศรีธรรมราช เชียรใหญ อบต.แมเจาอยูหวั 7,080          
78 นครศรีธรรมราช เชียรใหญ อบต.เสือหงึ 1,230          12,430                 

79 นครศรีธรรมราช เชียรใหญ อบต.ไสหมาก -             
80 นครศรีธรรมราช ถ้ําพรรณรา อบต.คลองเส 2,820          
81 นครศรีธรรมราช ถ้ําพรรณรา อบต.ดุสิต 1,260          
82 นครศรีธรรมราช ถ้ําพรรณรา อบต.ถ้ําพรรณรา 5,670          40,000                 

83 นครศรีธรรมราช ทาศาลา อบต.กลาย 3,000          26,290                 

84 นครศรีธรรมราช ทาศาลา อบต.ดอนตะโก -             
85 นครศรีธรรมราช ทาศาลา อบต.ตล่ิงชัน 6,180          30,556                 

86 นครศรีธรรมราช ทาศาลา อบต.ทาขึ้น 5,190          6,500                   

87 นครศรีธรรมราช ทาศาลา อบต.ทาศาลา 27,060        84,060                 

88 นครศรีธรรมราช ทาศาลา อบต.ไทยบรีุ 1,260          
89 นครศรีธรรมราช ทาศาลา อบต.โพธิท์อง 2,340          
90 นครศรีธรรมราช ทาศาลา อบต.โมคลาน -             
91 นครศรีธรรมราช ทาศาลา อบต.สระแกว 9,660          16,000                 

92 นครศรีธรรมราช ทาศาลา อบต.หวัตะพาน -             
93 นครศรีธรรมราช ทุงสง ทต.กะปาง 4,380          50,391                 



หนา้ที ่89

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

94 นครศรีธรรมราช ทุงสง อบต.เขาขาว 2,520          
95 นครศรีธรรมราช ทุงสง อบต.เขาโร 8,820          12,290                 

96 นครศรีธรรมราช ทุงสง อบต.ควนกรด 5,580          12,822                 

97 นครศรีธรรมราช ทุงสง อบต.นาโพธิ์ 3,000          
98 นครศรีธรรมราช ทุงสง อบต.นาไมไผ 4,050          
99 นครศรีธรรมราช ทุงสง อบต.นาหลวงเสน 6,420          5,000                   

100 นครศรีธรรมราช ทุงสง อบต.น้ําตก 1,080          
101 นครศรีธรรมราช ทุงสง อบต.หนองหงสแ 4,980          20,130                 

102 นครศรีธรรมราช ทุงใหญ อบต.กรุงหยัน 3,720          
103 นครศรีธรรมราช ทุงใหญ อบต.กุแหระ 4,770          8,000                   

104 นครศรีธรรมราช ทุงใหญ อบต.ทายาง 115,821      
105 นครศรีธรรมราช ทุงใหญ ทต.ทุงสัง 2,820          
106 นครศรีธรรมราช ทุงใหญ อบต.ทุงใหญ 223,122      10,684                 

107 นครศรีธรรมราช ทุงใหญ อบต.บางรูป 1,260          
108 นครศรีธรรมราช ทุงใหญ อบต.ปริก 13,170        10,740                 

109 นครศรีธรรมราช นบพตํิา อบต.กรุงชิง 187,631      
110 นครศรีธรรมราช นบพตํิา อบต.กะหรอ 5,520          5,512                   

111 นครศรีธรรมราช นบพตํิา อบต.นบพตํิา 11,640        48,290                 

112 นครศรีธรรมราช นบพตํิา ทต.นาเหรง 4,230          
113 นครศรีธรรมราช นาบอน อบต.แกวแสน 2,340          3,150                   

114 นครศรีธรรมราช นาบอน อบต.ทุงสง 11,100        29,480                 

115 นครศรีธรรมราช นาบอน อบต.นาบอน 1,740          
116 นครศรีธรรมราช บางขัน อบต.บางขัน 366,694      1,870                   

117 นครศรีธรรมราช บางขัน อบต.บานนิคม 1,260          
118 นครศรีธรรมราช บางขัน อบต.บานลํานาว 739,278      52,000                 

119 นครศรีธรรมราช บางขัน อบต.วงัหนิ 8,160          2,900                   

120 นครศรีธรรมราช ปากพนัง ทต.เกาะทวด 4,260          4,290                   

121 นครศรีธรรมราช ปากพนัง อบต.ขนาบนาก 4,170          600                      

122 นครศรีธรรมราช ปากพนัง อบต.คลองกระบอื 4,170          8,000                   

123 นครศรีธรรมราช ปากพนัง อบต.คลองนอย 4,740          
124 นครศรีธรรมราช ปากพนัง ทต.ชะเมา -             



หนา้ที ่90

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

125 นครศรีธรรมราช ปากพนัง อบต.ทาพญา -             
126 นครศรีธรรมราช ปากพนัง ทต.บางพระ 2,820          2,400                   

127 นครศรีธรรมราช ปากพนัง อบต.บางศาลา -             
128 นครศรีธรรมราช ปากพนัง อบต.บานเพงิ -             
129 นครศรีธรรมราช ปากพนัง อบต.บานใหม -             
130 นครศรีธรรมราช ปากพนัง อบต.ปากพนังฝ่ังตะวนัตก -             
131 นครศรีธรรมราช ปากพนัง อบต.ปากพนังฝ่ังตะวนัออก -             
132 นครศรีธรรมราช ปากพนัง อบต.ปากแพรก 1,260          
133 นครศรีธรรมราช ปากพนัง อบต.ปาุระกํา 16,710        32,375                 

134 นครศรีธรรมราช ปากพนัง อบต.หลูอง -             
135 นครศรีธรรมราช ปากพนัง อบต.แหลมตะลุมพกุ -             
136 นครศรีธรรมราช พรหมคีรี อบต.ทอนหงสแ 1,080          40,000                 

137 นครศรีธรรมราช พรหมคีรี อบต.นาเรียง 2,220          
138 นครศรีธรรมราช พรหมคีรี อบต.บานเกาะ 2,820          8,580                   

139 นครศรีธรรมราช พรหมคีรี อบต.อินคีรี 3,600          4,290                   

140 นครศรีธรรมราช พระพรหม อบต.ชางซาย 1,080          5,000                   

141 นครศรีธรรมราช พระพรหม อบต.ทายสําเภา 3,690          
142 นครศรีธรรมราช พระพรหม อบต.นาพรุ 1,080          8,360                   

143 นครศรีธรรมราช พระพรหม ทต.นาสาร 1,260          3,900                   

144 นครศรีธรรมราช พปินู ทต.กะทนู 6,870          132,000                

145 นครศรีธรรมราช พปินู ทต.ควนกลาง 3,900          
146 นครศรีธรรมราช พปินู อบต.พปินู 1,260          
147 นครศรีธรรมราช พปินู อบต.ยางคอม 6,540          3,400                   

148 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช อบต.กําแพงเซา 2,160          25,000                 

149 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช อบต.ไชยมนตรี 1,080          
150 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช อบต.ทาซัก 2,520          
151 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช อบต.ทาเรือ 1,080          8,195                   

152 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช อบต.ทาไร -             
153 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช อบต.นาเคียน 3,690          
154 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช อบต.นาทราย 2,340          9,654                   

155 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช อบต.บางจาก -             



หนา้ที ่91

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

156 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช อบต.ปากนคร 3,000          
157 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช อบต.มะมวงสองตน 1,260          4,600                   

158 นครศรีธรรมราช รอนพบิลูยแ อบต.ควนชุม 4,950          3,900                   

159 นครศรีธรรมราช รอนพบิลูยแ อบต.ควนพงั 6,000          11,370                 

160 นครศรีธรรมราช รอนพบิลูยแ อบต.รอนพบิลูยแ 1,080          
161 นครศรีธรรมราช รอนพบิลูยแ อบต.เสาธง 1,740          
162 นครศรีธรรมราช รอนพบิลูยแ อบต.หนิตก 4,080          
163 นครศรีธรรมราช ลานสกา อบต.กําโลน 7,590          7,100                   

164 นครศรีธรรมราช ลานสกา ทต.ขุนทะเล 1,260          
165 นครศรีธรรมราช ลานสกา อบต.เขาแกว 5,460          
166 นครศรีธรรมราช ลานสกา อบต.ทาดี -             
167 นครศรีธรรมราช ลานสกา อบต.ลานสกา -             
168 นครศรีธรรมราช สิชล อบต.เขานอย 8,610          
169 นครศรีธรรมราช สิชล อบต.ฉลอง -             
170 นครศรีธรรมราช สิชล อบต.ทุงปรัง 6,090          20,000                 

171 นครศรีธรรมราช สิชล อบต.เทพราช 4,740          
172 นครศรีธรรมราช สิชล อบต.เปล่ียน 1,080          
173 นครศรีธรรมราช สิชล อบต.สิชล -             
174 นครศรีธรรมราช สิชล อบต.ส่ีขีด 1,080          
175 นครศรีธรรมราช สิชล อบต.เสาเภา 1,080          
176 นครศรีธรรมราช หวัไทร อบต.เขาพงัไกร 3,900          
177 นครศรีธรรมราช หวัไทร อบต.ควนชะลิก 7,680          26,290                 

178 นครศรีธรรมราช หวัไทร อบต.ทรายขาว -             
179 นครศรีธรรมราช หวัไทร อบต.ทาซอม 4,320          8,580                   

180 นครศรีธรรมราช หวัไทร อบต.บางนบ 1,080          
181 นครศรีธรรมราช หวัไทร อบต.บานราม 1,260          
182 นครศรีธรรมราช หวัไทร อบต.รามแกว -             
183 นครศรีธรรมราช หวัไทร ทต.หนาสตน 9,240          28,391                 

184 นครศรีธรรมราช หวัไทร อบต.หวัไทร 2,340          
185 นครศรีธรรมราช หวัไทร อบต.แหลม 4,830          

รวมทั้งสิ้น 2,766,842    1,424,146             -                         -           



หนา้ที ่92

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

1 นครสวรรคแ เมืองนครสวรรคแ อบจ.นครสวรรคแ

2 นครสวรรคแ เมืองนครสวรรคแ ทน.นครสวรรคแ 55,600                 

3 นครสวรรคแ ชุมแสง ทม.ชุมแสง 2,900                   

4 นครสวรรคแ ตาคลี ทม.ตาคลี

5 นครสวรรคแ เกาเล้ียว ทต.เกาเล้ียว 3,400                   

6 นครสวรรคแ โกรกพระ ทต.โกรกพระ 8,000                   

7 นครสวรรคแ โกรกพระ ทต.บางประมุง

8 นครสวรรคแ โกรกพระ ทต.บางมะฝุอ

9 นครสวรรคแ ชุมแสง ทต.ทบักฤช

10 นครสวรรคแ ตากฟาู ทต.ตากฟาู 18,100                 

11 นครสวรรคแ ตากฟาู ทต.อุดมธญัญา 51,260                 

12 นครสวรรคแ ตาคลี ทต.ชองแค

13 นครสวรรคแ ทาตะโก ทต.ทาตะโก 6,640                   

14 นครสวรรคแ บรรพตพสัิย ทต.บรรพตพสัิย 3,740                   

15 นครสวรรคแ บรรพตพสัิย ทต.บานแดน

16 นครสวรรคแ พยุหะคีรี ทต.ทาน้ําออยมวงหกั 22,000                 

17 นครสวรรคแ พยุหะคีรี ทต.พยุหะ 26,000                 

18 นครสวรรคแ ไพศาลี ทต.ไพศาลี 45,150        

19 นครสวรรคแ เมืองนครสวรรคแ ทต.หนองเบน 4,260                   

20 นครสวรรคแ ลาดยาว ทต.ลาดยาว

21 นครสวรรคแ ลาดยาว ทต.ศาลเจาไกตอ

22 นครสวรรคแ หนองบวั ทต.หนองบวั

23 นครสวรรคแ เกาเล้ียว อบต.เขาดิน

24 นครสวรรคแ เกาเล้ียว อบต.มหาโพธิ

25 นครสวรรคแ เกาเล้ียว อบต.หนองเตา

26 นครสวรรคแ เกาเล้ียว อบต.หวัดง 1,600                   

27 นครสวรรคแ โกรกพระ อบต.โกรกพระ

28 นครสวรรคแ โกรกพระ อบต.นากลาง 1,320          

29 นครสวรรคแ โกรกพระ อบต.เนินกวาว

30 นครสวรรคแ โกรกพระ อบต.เนินศาลา

31 นครสวรรคแ โกรกพระ อบต.ยางตาล



หนา้ที ่93

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

32 นครสวรรคแ โกรกพระ อบต.ศาลาแดง

33 นครสวรรคแ โกรกพระ อบต.หาดสูง

34 นครสวรรคแ ชุมตาบง อบต.ชุมตาบง

35 นครสวรรคแ ชุมตาบง อบต.ปางสวรรคแ

36 นครสวรรคแ ชุมแสง อบต.เกยไชย

37 นครสวรรคแ ชุมแสง อบต.โคกหมอ 2,635                   

38 นครสวรรคแ ชุมแสง อบต.ฆะมัง

39 นครสวรรคแ ชุมแสง อบต.ทบักฤช

40 นครสวรรคแ ชุมแสง อบต.ทบักฤชใต

41 นครสวรรคแ ชุมแสง อบต.ทาไม

42 นครสวรรคแ ชุมแสง อบต.บางเคียน

43 นครสวรรคแ ชุมแสง อบต.ไผสิงหแ

44 นครสวรรคแ ชุมแสง อบต.พนัลาน

45 นครสวรรคแ ชุมแสง อบต.พกิุล

46 นครสวรรคแ ชุมแสง อบต.หนองกระเจา

47 นครสวรรคแ ตากฟาู อบต.เขาชายธง

48 นครสวรรคแ ตากฟาู อบต.ตากฟาู 3,404                   

49 นครสวรรคแ ตากฟาู อบต.พนุกยูง

50 นครสวรรคแ ตากฟาู อบต.ลําพยนตแ 62,691        

51 นครสวรรคแ ตากฟาู อบต.สุขสําราญ 1,300                   

52 นครสวรรคแ ตากฟาู อบต.หนองพกิุล

53 นครสวรรคแ ตาคลี อบต.จันเสน 6,900                   

54 นครสวรรคแ ตาคลี อบต.ชองแค

55 นครสวรรคแ ตาคลี อบต.ตาคลี

56 นครสวรรคแ ตาคลี อบต.พรหมนิมิต

57 นครสวรรคแ ตาคลี อบต.ลาดทพิรส

58 นครสวรรคแ ตาคลี อบต.สรอยทอง 6,400                   

59 นครสวรรคแ ตาคลี อบต.หนองโพ 25,740                 

60 นครสวรรคแ ตาคลี อบต.หนองหมอ

61 นครสวรรคแ ตาคลี อบต.หวยหอม

62 นครสวรรคแ ตาคลี อบต.หวัหวาย



หนา้ที ่94

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

63 นครสวรรคแ ทาตะโก อบต.ดอนคา

64 นครสวรรคแ ทาตะโก อบต.ทาตะโก 11,000                 

65 นครสวรรคแ ทาตะโก อบต.ทํานบ

66 นครสวรรคแ ทาตะโก อบต.พนมรอก 23,900                 

67 นครสวรรคแ ทาตะโก อบต.พนมเศษ

68 นครสวรรคแ ทาตะโก อบต.วงัมหากร

69 นครสวรรคแ ทาตะโก อบต.วงัใหญ

70 นครสวรรคแ ทาตะโก อบต.สายลําโพง 83,018        

71 นครสวรรคแ ทาตะโก อบต.หนองหลวง 1,200                   

72 นครสวรรคแ ทาตะโก อบต.หวัถนน

73 นครสวรรคแ บรรพตพสัิย อบต.เจริญผล 15,000                 

74 นครสวรรคแ บรรพตพสัิย อบต.ดานชาง 12,000                 

75 นครสวรรคแ บรรพตพสัิย อบต.ตาขีด

76 นครสวรรคแ บรรพตพสัิย อบต.ตาสัง

77 นครสวรรคแ บรรพตพสัิย อบต.ทาง้ิว

78 นครสวรรคแ บรรพตพสัิย อบต.บางแกว

79 นครสวรรคแ บรรพตพสัิย อบต.บางตาหงาย

80 นครสวรรคแ บรรพตพสัิย อบต.บงึปลาทู 30,000                 

81 นครสวรรคแ บรรพตพสัิย อบต.หนองกรด 19,200                 

82 นครสวรรคแ บรรพตพสัิย อบต.หนองตางู 36,000                 

83 นครสวรรคแ บรรพตพสัิย อบต.หกูวาง 48,000                 

84 นครสวรรคแ บรรพตพสัิย อบต.อางทอง

85 นครสวรรคแ พยุหะคีรี อบต.เขากะลา 156,872      

86 นครสวรรคแ พยุหะคีรี อบต.เขาทอง

87 นครสวรรคแ พยุหะคีรี อบต.น้ําทรง

88 นครสวรรคแ พยุหะคีรี อบต.นิคมเขาบอแกว

89 นครสวรรคแ พยุหะคีรี อบต.เนินมะกอก

90 นครสวรรคแ พยุหะคีรี อบต.พยุหะ

91 นครสวรรคแ พยุหะคีรี อบต.ยางขาว

92 นครสวรรคแ พยุหะคีรี อบต.ยานมัทรี

93 นครสวรรคแ พยุหะคีรี อบต.สระทะเล 14,240                 



หนา้ที ่95

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

94 นครสวรรคแ ไพศาลี อบต.โคกเด่ือ

95 นครสวรรคแ ไพศาลี อบต.ตะครอ

96 นครสวรรคแ ไพศาลี อบต.นาขอม

97 นครสวรรคแ ไพศาลี อบต.โพธิป์ระสาท

98 นครสวรรคแ ไพศาลี อบต.ไพศาลี

99 นครสวรรคแ ไพศาลี อบต.วงัขอย

100 นครสวรรคแ ไพศาลี อบต.วงัน้ําลัด 229,308      

101 นครสวรรคแ ไพศาลี อบต.สําโรงชัย 25,878                 

102 นครสวรรคแ เมืองนครสวรรคแ อบต.กลางแดด

103 นครสวรรคแ เมืองนครสวรรคแ อบต.เกรียงไกร

104 นครสวรรคแ เมืองนครสวรรคแ อบต.แควใหญ

105 นครสวรรคแ เมืองนครสวรรคแ อบต.ตะเคียนเล่ือน

106 นครสวรรคแ เมืองนครสวรรคแ อบต.นครสวรรคแตก

107 นครสวรรคแ เมืองนครสวรรคแ อบต.นครสวรรคแออก

108 นครสวรรคแ เมืองนครสวรรคแ อบต.บางพระหลวง

109 นครสวรรคแ เมืองนครสวรรคแ อบต.บางมวง 17,000                 

110 นครสวรรคแ เมืองนครสวรรคแ อบต.บานแกง 25,500                 

111 นครสวรรคแ เมืองนครสวรรคแ อบต.บานมะเกลือ 188,073      

112 นครสวรรคแ เมืองนครสวรรคแ อบต.บงึเสนาท

113 นครสวรรคแ เมืองนครสวรรคแ อบต.พระนอน

114 นครสวรรคแ เมืองนครสวรรคแ อบต.วดัไทรยแ

115 นครสวรรคแ เมืองนครสวรรคแ อบต.หนองกรด

116 นครสวรรคแ เมืองนครสวรรคแ อบต.หนองกระโดน

117 นครสวรรคแ เมืองนครสวรรคแ อบต.หนองปลิง

118 นครสวรรคแ แมเปนิ อบต.แมเปนิ 37,000                 

119 นครสวรรคแ แมวงกแ อบต.เขาชนกัน

120 นครสวรรคแ แมวงกแ อบต.แมเลยแ

121 นครสวรรคแ แมวงกแ อบต.แมวงกแ

122 นครสวรรคแ แมวงกแ อบต.วงัซาน

123 นครสวรรคแ ลาดยาว อบต.เนินขี้เหล็ก 500                      

124 นครสวรรคแ ลาดยาว อบต.บานไร



หนา้ที ่96

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

125 นครสวรรคแ ลาดยาว อบต.มาบแก

126 นครสวรรคแ ลาดยาว อบต.ลาดยาว 78,436        

127 นครสวรรคแ ลาดยาว อบต.วงัมา

128 นครสวรรคแ ลาดยาว อบต.วงัเมือง

129 นครสวรรคแ ลาดยาว อบต.ศาลเจาไกตอ

130 นครสวรรคแ ลาดยาว อบต.สรอยละคร 87,155        

131 นครสวรรคแ ลาดยาว อบต.สระแกว

132 นครสวรรคแ ลาดยาว อบต.หนองนมววั

133 นครสวรรคแ ลาดยาว อบต.หนองยาว

134 นครสวรรคแ ลาดยาว อบต.หวยน้ําหอม

135 นครสวรรคแ หนองบวั อบต.ทุงทอง

136 นครสวรรคแ หนองบวั อบต.ธารทหาร

137 นครสวรรคแ หนองบวั อบต.วงับอ

138 นครสวรรคแ หนองบวั อบต.หนองกลับ

139 นครสวรรคแ หนองบวั อบต.หนองบวั

140 นครสวรรคแ หนองบวั อบต.หวยถั่วใต

141 นครสวรรคแ หนองบวั อบต.หวยถั่วเหนือ 85,772        

142 นครสวรรคแ หนองบวั อบต.หวยรวม

143 นครสวรรคแ หนองบวั อบต.หวยใหญ

รวมทั้งสิ้น 1,017,795    566,297                -                         -           



หนา้ที ่97

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

1 นนทบรีุ เมืองนนทบรีุ อบจ.นนทบรีุ

2 นนทบรีุ ปากเกร็ด ทน.ปากเกร็ด 30,294                 

3 นนทบรีุ เมืองนนทบรีุ ทน.นนทบรีุ 62,200                 

4 นนทบรีุ บางกรวย ทม.บางกรวย 39,500        

5 นนทบรีุ บางบวัทอง ทม.บางบวัทอง 30,100        

6 นนทบรีุ เมืองนนทบรีุ ทม.บางศรีเมือง 22,000                 

7 นนทบรีุ ไทรนอย ทต.ไทรนอย 7,144                   

8 นนทบรีุ บางกรวย ทต.ปลายบาง

9 นนทบรีุ บางกรวย ทต.ศาลากลาง

10 นนทบรีุ บางใหญ ทต.บางมวง 25,404                 

11 นนทบรีุ บางใหญ ทต.บางเลน 34,290                 

12 นนทบรีุ บางใหญ ทต.บางใหญ

13 นนทบรีุ บางใหญ ทต.บานบางมวง

14 นนทบรีุ บางใหญ ทต.เสาธงหนิ

15 นนทบรีุ เมืองนนทบรีุ ทต.ไทรมา

16 นนทบรีุ ไทรนอย อบต.ขุนศรี

17 นนทบรีุ ไทรนอย อบต.คลองขวาง

18 นนทบรีุ ไทรนอย อบต.ทววีฒันา

19 นนทบรีุ ไทรนอย อบต.ไทรนอย

20 นนทบรีุ ไทรนอย อบต.ไทรใหญ

21 นนทบรีุ ไทรนอย อบต.ราษฎรแนิยม

22 นนทบรีุ ไทรนอย อบต.หนองเพรางาย

23 นนทบรีุ บางกรวย อบต.บางขนุน

24 นนทบรีุ บางกรวย อบต.บางขุนกอง 32,690                 

25 นนทบรีุ บางกรวย ทต.บางสีทอง 20,000                 

26 นนทบรีุ บางกรวย อบต.มหาสวสัด์ิ 2,600                   

27 นนทบรีุ บางบวัทอง อบต.บางคูรัด 38,390                 

28 นนทบรีุ บางบวัทอง อบต.บางบวัทอง 3,405                   

29 นนทบรีุ บางบวัทอง อบต.บางรักพฒันา 62,691        

30 นนทบรีุ บางบวัทอง อบต.บางรักใหญ

31 นนทบรีุ บางบวัทอง ทม.พมิลราช 30,030                 



หนา้ที ่98

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

32 นนทบรีุ บางบวัทอง อบต.ละหาร 23,500                 

33 นนทบรีุ บางบวัทอง อบต.ลําโพ

34 นนทบรีุ บางใหญ อบต.บางแมนาง

35 นนทบรีุ บางใหญ อบต.บางใหญ

36 นนทบรีุ บางใหญ อบต.บานใหม

37 นนทบรีุ ปากเกร็ด อบต.เกาะเกร็ด

38 นนทบรีุ ปากเกร็ด อบต.คลองขอย

39 นนทบรีุ ปากเกร็ด อบต.คลองพระอุดม

40 นนทบรีุ ปากเกร็ด อบต.ทาอิฐ

41 นนทบรีุ ปากเกร็ด อบต.บางตะไนยแ

42 นนทบรีุ ปากเกร็ด ทต.บางพลับ

43 นนทบรีุ ปากเกร็ด อบต.ออมเกร็ด 3,900                   

44 นนทบรีุ เมืองนนทบรีุ อบต.บางกราง

45 นนทบรีุ เมืองนนทบรีุ อบต.บางไผ

46 นนทบรีุ เมืองนนทบรีุ อบต.บางรักนอย

รวมทั้งสิ้น 132,291      335,847                



หนา้ที ่99

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

1 นราธวิาส เมืองนราธวิาส อบจ.นราธวิาส

2 นราธวิาส ตากใบ ทม.ตากใบ 1,702                   

3 นราธวิาส เมืองนราธวิาส ทม.นราธวิาส 58,020                 

4 นราธวิาส สุไหงโก-ลก ทม.สุไหงโก-ลก 107,180                

5 นราธวิาส บาเจาะ ทต.ตนไทร

6 นราธวิาส บาเจาะ ทต.บาเจาะ

7 นราธวิาส ยี่งอ ทต.ยี่งอ

8 นราธวิาส ระแงะ ทต.ตันหยงมัส

9 นราธวิาส ระแงะ ทต.มะรือโบตก

10 นราธวิาส รือเสาะ ทต.รือเสาะ

11 นราธวิาส แวง ทต.บเูก฿ะตา

12 นราธวิาส แวง ทต.แวง

13 นราธวิาส ศรีสาคร ทต.ศรีสาคร

14 นราธวิาส สุคิริน ทต.สุคิริน

15 นราธวิาส สุไหงปาดี ทต.ปะลุรู

16 นราธวิาส จะแนะ อบต.จะแนะ 7,748                   

17 นราธวิาส จะแนะ อบต.ชางเผือก

18 นราธวิาส จะแนะ อบต.ดุซงญอ 19,639                 

19 นราธวิาส จะแนะ อบต.ผดุงมาตร 6,808                   

20 นราธวิาส เจาะไอรอง อบต.จวบ 11,152                 

21 นราธวิาส เจาะไอรอง อบต.บกูิต

22 นราธวิาส เจาะไอรอง อบต.มะรือโบออก

23 นราธวิาส ตากใบ อบต.เกาะสะทอน 23,700                 

24 นราธวิาส ตากใบ อบต.โฆษติ 26,290                 

25 นราธวิาส ตากใบ อบต.นานาค

26 นราธวิาส ตากใบ อบต.บางขุนทอง

27 นราธวิาส ตากใบ อบต.พรอน

28 นราธวิาส ตากใบ อบต.ไพรวนั 12,974                 

29 นราธวิาส ตากใบ อบต.ศาลาใหม

30 นราธวิาส บาเจาะ อบต.กาเยาะมาตี 5,770                   

31 นราธวิาส บาเจาะ อบต.บาเจาะ 185,524      17,200                 



หนา้ที ่100

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

32 นราธวิาส บาเจาะ อบต.บาเระใต

33 นราธวิาส บาเจาะ อบต.บาเระเหนือ 6,808                   

34 นราธวิาส บาเจาะ อบต.ปะลุกาสาเมาะ

35 นราธวิาส บาเจาะ อบต.ลุโบะสาวอ

36 นราธวิาส เมืองนราธวิาส อบต.กะลุวอ 5,341                   

37 นราธวิาส เมืองนราธวิาส ทต.กะลุวอเหนือ

38 นราธวิาส เมืองนราธวิาส อบต.โคกเคียน 3,400                   

39 นราธวิาส เมืองนราธวิาส อบต.บางปอ 16,000                 

40 นราธวิาส เมืองนราธวิาส อบต.มะนังตายอ

41 นราธวิาส เมืองนราธวิาส อบต.ลําภู

42 นราธวิาส ยี่งอ อบต.จอเบาะ

43 นราธวิาส ยี่งอ อบต.ตะปอเยาะ

44 นราธวิาส ยี่งอ อบต.ยี่งอ

45 นราธวิาส ยี่งอ อบต.ละหาร

46 นราธวิาส ยี่งอ อบต.ลุโบะบายะ 25,500                 

47 นราธวิาส ยี่งอ อบต.ลุโบะบอืซา

48 นราธวิาส ระแงะ อบต.กาลิซา

49 นราธวิาส ระแงะ อบต.เฉลิม

50 นราธวิาส ระแงะ อบต.ตันหยงมัส 1,400                   

51 นราธวิาส ระแงะ อบต.ตันหยงลิมอ 20,000                 

52 นราธวิาส ระแงะ อบต.บองอ 7,278                   

53 นราธวิาส ระแงะ อบต.บาโงสะโต

54 นราธวิาส ระแงะ อบต.มะรือโบตก 1,702                   

55 นราธวิาส รือเสาะ อบต.โคกสะตอ

56 นราธวิาส รือเสาะ อบต.บาตง

57 นราธวิาส รือเสาะ อบต.รือเสาะ

58 นราธวิาส รือเสาะ อบต.รือเสาะออก

59 นราธวิาส รือเสาะ อบต.เรียง

60 นราธวิาส รือเสาะ อบต.ลาโละ

61 นราธวิาส รือเสาะ อบต.สามัคคี 9,443                   

62 นราธวิาส รือเสาะ อบต.สาวอ



หนา้ที ่101

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

63 นราธวิาส รือเสาะ อบต.สุวารี

64 นราธวิาส แวง อบต.กายูคละ

65 นราธวิาส แวง อบต.ฆอเลาะ

66 นราธวิาส แวง อบต.แมดง 600                      

67 นราธวิาส แวง อบต.โละจูด

68 นราธวิาส แวง อบต.แวง

69 นราธวิาส แวง อบต.เอราวณั

70 นราธวิาส ศรีสาคร อบต.กาหลง 16,090                 

71 นราธวิาส ศรีสาคร อบต.เชิงคีรี

72 นราธวิาส ศรีสาคร อบต.ซากอ

73 นราธวิาส ศรีสาคร อบต.ตะมะยูง 22,000                 

74 นราธวิาส ศรีสาคร อบต.ศรีบรรพต

75 นราธวิาส ศรีสาคร อบต.ศรีสาคร

76 นราธวิาส สุคิริน อบต.เกียรแ 1,702                   

77 นราธวิาส สุคิริน อบต.ภเูขาทอง

78 นราธวิาส สุคิริน อบต.มาโมง

79 นราธวิาส สุคิริน อบต.รมไทร

80 นราธวิาส สุคิริน อบต.สุคิริน 22,000                 

81 นราธวิาส สุไหงโก-ลก ทต.ปาเสมัส 15,700                 

82 นราธวิาส สุไหงโก-ลก อบต.ปโูยะ

83 นราธวิาส สุไหงโก-ลก อบต.มูโนะ 18,000                 

84 นราธวิาส สุไหงปาดี อบต.กาวะ

85 นราธวิาส สุไหงปาดี อบต.โต฿ะเด็ง

86 นราธวิาส สุไหงปาดี อบต.ปะลุรู

87 นราธวิาส สุไหงปาดี อบต.ริโกเ

88 นราธวิาส สุไหงปาดี อบต.สากอ

89 นราธวิาส สุไหงปาดี อบต.สุไหงปาดี

รวมทั้งสิ้น 185,524      491,147                



หนา้ที ่102

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

1 นาน เมืองนาน อบจ.นาน

2 นาน เมืองนาน ทม.นาน 46,200                 

3 นาน เชียงกลาง ทต.เชียงกลาง 36,960                 

4 นาน เชียงกลาง ทต.พระพุทธบาทเชียงคาน 34,920                 

5 นาน ทาวงัผา ทต.ทาวงัผา 2,700                   

6 นาน ทุงชาง ทต.ทุงชาง

7 นาน นานอย ทต.นานอย

8 นาน นานอย ทต.ศรีษะเกษ 10,900                 

9 นาน นาหมื่น ทต.บอแกว 4,290                   

10 นาน ปวั ทต.ปวั

11 นาน ปวั ทต.ศิลาแลง 29,100                 

12 นาน แมจริม ทต.หนองแดง 16,000                 

13 นาน เวยีงสา ทต.กลางเวยีง 7,300                   

14 นาน เวยีงสา ทต.ขึ่ง 96,330        10,400                 

15 นาน เวยีงสา ทต.เวยีงสา 6,000                   

16 นาน สองแคว ทต.ยอด

17 นาน เฉลิมพระเกียรติ อบต.ขุนนาน

18 นาน เฉลิมพระเกียรติ อบต.หวยโกเน

19 นาน เชียงกลาง อบต.เชยีงกลางพญาแกว 40,000                 

20 นาน เชียงกลาง อบต.เปอื

21 นาน เชียงกลาง อบต.พระธาตุ 2,000                   

22 นาน ทาวงัผา อบต.จอมพระ

23 นาน ทาวงัผา อบต.ตาลชุม 36,850                 

24 นาน ทาวงัผา อบต.ปาุคา 96,330        109,120                

25 นาน ทาวงัผา อบต.ผาตอ 2,800                   

26 นาน ทาวงัผา อบต.ผาทอง 6,260                   

27 นาน ทาวงัผา อบต.ยม 2,500                   

28 นาน ทาวงัผา อบต.ริม 16,390                 

29 นาน ทาวงัผา อบต.ศรีภมูิ 16,000                 

30 นาน ทาวงัผา อบต.แสนทอง 1,200                   

31 นาน ทุงชาง ทต.งอบ



หนา้ที ่103

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

32 นาน ทุงชาง อบต.ทุงชาง

33 นาน ทุงชาง อบต.ปอน

34 นาน ทุงชาง อบต.และ

35 นาน นานอย อบต.เชียงของ

36 นาน นานอย อบต.นานอย

37 นาน นานอย อบต.น้ําตก 9,000                   

38 นาน นานอย อบต.บวัใหญ

39 นาน นานอย อบต.สถาน

40 นาน นานอย อบต.สันทะ 22,000                 

41 นาน นาหมื่น อบต.นาทะนุง 4,000                   

42 นาน นาหมื่น อบต.ปงิหลวง 4,600                   

43 นาน นาหมื่น อบต.เมืองลี 2,000                   

44 นาน บอเกลือ อบต.ดงพญา

45 นาน บอเกลือ ทต.บอเกลือใต

46 นาน บอเกลือ อบต.บอเกลือเหนือ

47 นาน บอเกลือ อบต.ภฟูาู

48 นาน บานหลวง อบต.บานพี้ 5,000                   

49 นาน บานหลวง อบต.บานฟาู 4,800                   

50 นาน บานหลวง อบต.ปาุคาหลวง 10,800                 

51 นาน บานหลวง อบต.สวด 17,000                 

52 นาน ปวั อบต.แงง 1,280                   

53 นาน ปวั อบต.เจดียแชัย 13,000                 

54 นาน ปวั อบต.ไชยวฒันา 640                      

55 นาน ปวั อบต.ปาุกลาง 22,000                 

56 นาน ปวั อบต.ภคูา

57 นาน ปวั อบต.วรนคร

58 นาน ปวั อบต.ศิลาเพชร 2,640                   

59 นาน ปวั อบต.สกาด 32,620                 

60 นาน ปวั อบต.สถาน 36,850                 

61 นาน ปวั อบต.อวน 3,000                   

62 นาน ภเูพยีง อบต.ทานาว



หนา้ที ่104

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

63 นาน ภเูพยีง อบต.นาปงั

64 นาน ภเูพยีง อบต.น้ําเกี๋ยน 20,000                 

65 นาน ภเูพยีง อบต.น้ําแกน 7,400                   

66 นาน ภเูพยีง อบต.ฝายแกว

67 นาน ภเูพยีง อบต.มวงต๊ึด

68 นาน ภเูพยีง อบต.เมืองจัง

69 นาน เมืองนาน ทต.กองควาย 118,000                

70 นาน เมืองนาน อบต.ไชยสถาน 22,000                 

71 นาน เมืองนาน ทต.ดูใต

72 นาน เมืองนาน อบต.ถืมตอง 17,000                 

73 นาน เมืองนาน อบต.นาซาว 45,110                 

74 นาน เมืองนาน อบต.บอ 14,000                 

75 นาน เมืองนาน อบต.บอสวก

76 นาน เมืองนาน อบต.ผาสิงหแ

77 นาน เมืองนาน อบต.เรือง 21,000                 

78 นาน เมืองนาน อบต.สะเนียน 1,059,630    1,300                   

79 นาน แมจริม อบต.น้ําพาง

80 นาน แมจริม อบต.แมจริม 4,800                   

81 นาน แมจริม อบต.หนองแดง

82 นาน แมจริม อบต.หมอเมือง 10,000                 

83 นาน เวยีงสา อบต.จอมจันทรแ 20,000                 

84 นาน เวยีงสา อบต.ตาลชุม 17,000                 

85 นาน เวยีงสา อบต.ทุงศรีทอง

86 นาน เวยีงสา อบต.นาเหลือง 22,800                 

87 นาน เวยีงสา อบต.น้ําปั้ว

88 นาน เวยีงสา อบต.น้ํามวบ

89 นาน เวยีงสา อบต.แมขะนิง 18,400                 

90 นาน เวยีงสา อบต.แมสา 8,580                   

91 นาน เวยีงสา อบต.แมสาคร 36,390                 

92 นาน เวยีงสา อบต.ยาบหวันา

93 นาน เวยีงสา อบต.สาน 51,000                 



หนา้ที ่105

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

94 นาน เวยีงสา อบต.ไหลนาน

95 นาน เวยีงสา อบต.อายนาไลย

96 นาน สองแคว อบต.ชนแดน

97 นาน สองแคว อบต.นาไรหลวง 10,400                 

98 นาน สันติสุข อบต.ดูพงษแ 9,800                   

99 นาน สันติสุข อบต.ปาุแลวหลวง 2,800                   

100 นาน สันติสุข อบต.พงษแ

รวมทั้งสิ้น 1,252,290    1,106,900             -                         -           



หนา้ที ่106

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

1 บงึกาฬ เมืองบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ

2 บงึกาฬ เซกา ทต.ซาง

3 บงึกาฬ เซกา ทต.ทาสะอาด

4 บงึกาฬ เซกา ทต.ศรีพนา 17,404                 
5 บงึกาฬ โซพสัิย ทต.โซพสัิย

6 บงึกาฬ บงึโขงหลง ทต.บงึโขงหลง 22,000                 
7 บงึกาฬ ปากคาด ทต.ปากคาด

8 บงึกาฬ พรเจริญ ทต.ดอนหญานาง

9 บงึกาฬ พรเจริญ ทต.พรเจริญ

10 บงึกาฬ พรเจริญ ทต.ศรีสําราญ 26,100                 
11 บงึกาฬ เมืองบงึกาฬ ทต.โคกกอง

12 บงึกาฬ เมืองบงึกาฬ ทต.ไคสี 17,650                 
13 บงึกาฬ เมืองบงึกาฬ ทต.โนนสวาง 60,000                 
14 บงึกาฬ เมืองบงึกาฬ ทต.บงึกาฬ

15 บงึกาฬ เมืองบงึกาฬ ทต.วศิิษฐแ 60,000                 
16 บงึกาฬ เมืองบงึกาฬ ทต.หอคํา

17 บงึกาฬ ศรีวไิล ทต.ศรีวไิล 7,278                   
18 บงึกาฬ เซกา อบต.เซกา 3,404                   
19 บงึกาฬ เซกา อบต.ทากกแดง

20 บงึกาฬ เซกา อบต.ทาสะอาด

21 บงึกาฬ เซกา อบต.น้ําจั้น

22 บงึกาฬ เซกา อบต.บานตอง 16,000                 
23 บงึกาฬ เซกา อบต.ปงุไฮ 62,810                 
24 บงึกาฬ เซกา อบต.โสกกาม

25 บงึกาฬ เซกา อบต.หนองทุม

26 บงึกาฬ โซพสัิย อบต.คําแกว 41,910                 
27 บงึกาฬ โซพสัิย อบต.โซ

28 บงึกาฬ โซพสัิย อบต.ถ้ําเจริญ

29 บงึกาฬ โซพสัิย อบต.บวัตูม

30 บงึกาฬ โซพสัิย อบต.ศรีชมภู 25,152                 
31 บงึกาฬ โซพสัิย อบต.หนองพนัทา 35,807                 



หนา้ที ่107

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

32 บงึกาฬ โซพสัิย อบต.เหลาทอง
33 บงึกาฬ บงึโขงหลง อบต.ดงบงั
34 บงึกาฬ บงึโขงหลง อบต.ทาดอกคํา
35 บงึกาฬ บงึโขงหลง ทต.บงึงาม 36,300                 
36 บงึกาฬ บงึโขงหลง อบต.โพธิห์มากแขง
37 บงึกาฬ บุงคลา อบต.โคกกวาง
38 บงึกาฬ บุงคลา อบต.บุงคลา
39 บงึกาฬ บุงคลา อบต.หนองเด่ิน 19,509                 
40 บงึกาฬ ปากคาด อบต.นากั้ง 7,348                   
41 บงึกาฬ ปากคาด อบต.นาดง
42 บงึกาฬ ปากคาด อบต.โนนศิลา
43 บงึกาฬ ปากคาด อบต.ปากคาด
44 บงึกาฬ ปากคาด อบต.สมสนุก 44,000                 
45 บงึกาฬ ปากคาด อบต.หนองยอง
46 บงึกาฬ พรเจริญ อบต.ปาุแฝก
47 บงึกาฬ พรเจริญ อบต.วงัชมภู 4,560                   
48 บงึกาฬ พรเจริญ อบต.ศรีชมภู 94,455                 
49 บงึกาฬ พรเจริญ อบต.หนองหวัชาง 58,900                 
50 บงึกาฬ เมืองบงึกาฬ อบต.คํานาดี
51 บงึกาฬ เมืองบงึกาฬ อบต.ชัยพร 18,260                 
52 บงึกาฬ เมืองบงึกาฬ อบต.นาสวรรคแ 40,000                 
53 บงึกาฬ เมืองบงึกาฬ อบต.โนนสมบรูณแ
54 บงึกาฬ เมืองบงึกาฬ อบต.บงึกาฬ 105,000                
55 บงึกาฬ เมืองบงึกาฬ อบต.โปงุเปอืย 15,404                 
56 บงึกาฬ เมืองบงึกาฬ ทต.หนองเลิง
57 บงึกาฬ ศรีวไิล อบต.ชุมภพูร 3,600                   
58 บงึกาฬ ศรีวไิล อบต.นาสะแบง 14,000                 
59 บงึกาฬ ศรีวไิล อบต.นาสิงหแ 66,000                 
60 บงึกาฬ ศรีวไิล อบต.นาแสง

รวมทั้งสิ้น -             922,851                -                         -           



หนา้ที ่108

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

1 บรีุรัมยแ เมืองบรีุรัมยแ อบจ.บรีุรัมยแ

2 บรีุรัมยแ นางรอง ทม.นางรอง 66,980                 

3 บรีุรัมยแ เมืองบรีุรัมยแ ทม.บรีุรัมยแ 16,000                 

4 บรีุรัมยแ กระสัง ทต.กระสัง 10,220                 

5 บรีุรัมยแ กระสัง ทต.สองชั้น 31,748                 

6 บรีุรัมยแ กระสัง ทต.หนองเต็ง 37,620                 

7 บรีุรัมยแ กระสัง ทต.อุดมธรรม 17,400                 

8 บรีุรัมยแ คูเมือง ทต.คูเมือง 66,000                 

9 บรีุรัมยแ คูเมือง ทต.หนิเหล็กไฟ

10 บรีุรัมยแ แคนดง ทต.แคนดง 60,000                 

11 บรีุรัมยแ เฉลิมพระเกียรติ ทต.ถาวร

12 บรีุรัมยแ เฉลิมพระเกียรติ ทต.พนมรุง 30,580                 

13 บรีุรัมยแ เฉลิมพระเกียรติ ทต.ยายแยมวฒันา 8,000                   

14 บรีุรัมยแ ชํานิ ทต.ชํานิ

15 บรีุรัมยแ ชํานิ ทต.หนองปลอง 15,000                 

16 บรีุรัมยแ นางรอง ทต.ทุงแสงทอง 3,137                   

17 บรีุรัมยแ นาโพธิ์ ทต.นาโพธิ์ 24,000                 

18 บรีุรัมยแ โนนดินแดง ทต.โนนดินแดง

19 บรีุรัมยแ โนนสุวรรณ ทต.โกรกแกว

20 บรีุรัมยแ โนนสุวรรณ ทต.โนนสุวรรณ

21 บรีุรัมยแ บานกรวด ทต.จันทบเพชร

22 บรีุรัมยแ บานกรวด ทต.ตลาดนิคมปราสาท

23 บรีุรัมยแ บานกรวด ทต.โนนเจริญ 6,740                   

24 บรีุรัมยแ บานกรวด ทต.บานกรวด 1,600                   

25 บรีุรัมยแ บานกรวด ทต.บานกรวดปัญญาวฒันแ

26 บรีุรัมยแ บานกรวด ทต.บงึเจริญ

27 บรีุรัมยแ บานกรวด ทต.ปราสาท

28 บรีุรัมยแ บานกรวด ทต.หนองไมงาม 36,080                 

29 บรีุรัมยแ บานดาน ทต.บานดาน

30 บรีุรัมยแ บานใหมไชยพจนแ ทต.บานใหมไชยพจนแ

31 บรีุรัมยแ ประโคนชัย ทต.เขาคอก 7,000                   



หนา้ที ่109

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

32 บรีุรัมยแ ประโคนชัย ทต.โคกมา 3,000                   

33 บรีุรัมยแ ประโคนชัย ทต.ประโคนชัย

34 บรีุรัมยแ ประโคนชัย ทต.แสลงโทน 15,000                 

35 บรีุรัมยแ ปะคํา ทต.ปะคํา

36 บรีุรัมยแ พลับพลาชัย ทต.จันดุม

37 บรีุรัมยแ พลับพลาชัย ทต.พลับพลาชัย 14,000                 

38 บรีุรัมยแ พทุไธสง ทต.พทุไธสง 8,000                   

39 บรีุรัมยแ เมืองบรีุรัมยแ ทต.หนองตาด 7,000                   

40 บรีุรัมยแ เมืองบรีุรัมยแ ทต.หลักเขต

41 บรีุรัมยแ เมืองบรีุรัมยแ ทต.อิสาณ

42 บรีุรัมยแ ละหานทราย ทต.ตาจง

43 บรีุรัมยแ ละหานทราย ทต.ละหานทราย

44 บรีุรัมยแ ละหานทราย ทต.สําโรงใหม 3,500                   

45 บรีุรัมยแ ละหานทราย ทต.หนองตะครอง

46 บรีุรัมยแ ละหานทราย ทต.หนองแวง 37,670                 

47 บรีุรัมยแ ลําปลายมาศ ทต.ทะเมนชัย

48 บรีุรัมยแ ลําปลายมาศ ทต.ลําปลายมาศ

49 บรีุรัมยแ สตึก ทต.สตึก 11,220                 

50 บรีุรัมยแ หนองกี่ ทต.ดอนอะราง 21,000                 

51 บรีุรัมยแ หนองกี่ ทต.ศาลเจาพอขุนศรี

52 บรีุรัมยแ หนองกี่ ทต.หนองกี่

53 บรีุรัมยแ หนองหงสแ ทต.หนองหงสแ

54 บรีุรัมยแ หนองหงสแ ทต.หวยหนิ

55 บรีุรัมยแ หวยราช ทต.โคกเหล็ก

56 บรีุรัมยแ หวยราช ทต.หวยราช 14,000                 

57 บรีุรัมยแ กระสัง อบต.กันทรารมยแ

58 บรีุรัมยแ กระสัง อบต.ชุมแสง

59 บรีุรัมยแ กระสัง อบต.บานปรือ 15,060                 

60 บรีุรัมยแ กระสัง อบต.เมืองไผ

61 บรีุรัมยแ กระสัง อบต.ลําดวน 31,030                 

62 บรีุรัมยแ กระสัง อบต.ศรีภมูิ 4,800                   



หนา้ที ่110

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

63 บรีุรัมยแ กระสัง อบต.สูงเนิน 32,000                 

64 บรีุรัมยแ กระสัง อบต.หวยสําราญ 26,000                 

65 บรีุรัมยแ คูเมือง อบต.คูเมือง 140,000                

66 บรีุรัมยแ คูเมือง อบต.ตูมใหญ 12,000                 

67 บรีุรัมยแ คูเมือง อบต.บานแพ 6,000                   

68 บรีุรัมยแ คูเมือง อบต.ปะเคียบ 3,740                   

69 บรีุรัมยแ คูเมือง อบต.พรสําราญ 78,420                 

70 บรีุรัมยแ คูเมือง อบต.หนองขมาร 3,580                   

71 บรีุรัมยแ คูเมือง อบต.หนิเหล็กไฟ 8,520                   

72 บรีุรัมยแ แคนดง อบต.แคนดง 14,000                 

73 บรีุรัมยแ แคนดง อบต.ดงพลอง

74 บรีุรัมยแ แคนดง อบต.สระบวั

75 บรีุรัมยแ แคนดง อบต.หวัฝาย 72,210                 

76 บรีุรัมยแ เฉลิมพระเกียรติ อบต.เจริญสุข

77 บรีุรัมยแ เฉลิมพระเกียรติ อบต.อีสานเขต 62,691        

78 บรีุรัมยแ ชํานิ อบต.โคกสนวน

79 บรีุรัมยแ ชํานิ อบต.ชอผกา

80 บรีุรัมยแ ชํานิ อบต.เมืองยาง 38,920                 

81 บรีุรัมยแ ชํานิ อบต.ละลวด

82 บรีุรัมยแ นางรอง อบต.กานเหลือง

83 บรีุรัมยแ นางรอง อบต.ชุมแสง 10,000                 

84 บรีุรัมยแ นางรอง อบต.ถนนหกั

85 บรีุรัมยแ นางรอง อบต.ทรัพยแพระยา

86 บรีุรัมยแ นางรอง อบต.นางรอง 30,580                 

87 บรีุรัมยแ นางรอง อบต.บานสิงหแ

88 บรีุรัมยแ นางรอง อบต.ลําไทรโยง

89 บรีุรัมยแ นางรอง อบต.สะเดา 4,290                   

90 บรีุรัมยแ นางรอง อบต.หนองกง

91 บรีุรัมยแ นางรอง อบต.หนองไทร

92 บรีุรัมยแ นางรอง อบต.หนองโบสถแ 30,580                 

93 บรีุรัมยแ นางรอง อบต.หนองยายพมิพแ 5,850                   



หนา้ที ่111

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

94 บรีุรัมยแ นางรอง อบต.หนองโสน

95 บรีุรัมยแ นางรอง อบต.หวัถนน

96 บรีุรัมยแ นาโพธิ์ อบต.ดอนกอก 8,396                   

97 บรีุรัมยแ นาโพธิ์ อบต.นาโพธิ์ 42,900                 

98 บรีุรัมยแ นาโพธิ์ อบต.บานคู 5,070                   

99 บรีุรัมยแ นาโพธิ์ อบต.บานดู

100 บรีุรัมยแ นาโพธิ์ อบต.ศรีสวาง 32,000                 

101 บรีุรัมยแ โนนดินแดง อบต.โนนดินแดง

102 บรีุรัมยแ โนนดินแดง อบต.ลํานางรอง

103 บรีุรัมยแ โนนดินแดง อบต.สมปอุย

104 บรีุรัมยแ โนนสุวรรณ อบต.ดงอีจาน 30,000                 

105 บรีุรัมยแ โนนสุวรรณ อบต.ทุงจังหนั

106 บรีุรัมยแ โนนสุวรรณ อบต.โนนสุวรรณ

107 บรีุรัมยแ บานกรวด อบต.เขาดินเหนือ

108 บรีุรัมยแ บานกรวด อบต.สายตะกู 5,344                   

109 บรีุรัมยแ บานกรวด อบต.หนิลาด

110 บรีุรัมยแ บานดาน อบต.โนนขวาง

111 บรีุรัมยแ บานดาน ทต.ปราสาท

112 บรีุรัมยแ บานดาน อบต.วงัเหนือ

113 บรีุรัมยแ บานใหมไชยพจนแ อบต.กูสวนแตง 4,290                   

114 บรีุรัมยแ บานใหมไชยพจนแ อบต.แดงใหญ

115 บรีุรัมยแ บานใหมไชยพจนแ อบต.ทองหลาง

116 บรีุรัมยแ บานใหมไชยพจนแ อบต.หนองเยือง

117 บรีุรัมยแ บานใหมไชยพจนแ อบต.หนองแวง

118 บรีุรัมยแ ประโคนชัย อบต.โคกตูม

119 บรีุรัมยแ ประโคนชัย อบต.โคกมะขาม

120 บรีุรัมยแ ประโคนชัย อบต.โคกยาง 6,000                   

121 บรีุรัมยแ ประโคนชัย อบต.จรเขมาก 3,000                   

122 บรีุรัมยแ ประโคนชัย อบต.ตะโกตาพิ

123 บรีุรัมยแ ประโคนชัย อบต.บานไทร

124 บรีุรัมยแ ประโคนชัย อบต.ประโคนชัย



หนา้ที ่112

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

125 บรีุรัมยแ ประโคนชัย อบต.ประทดับุ

126 บรีุรัมยแ ประโคนชัย อบต.ปงักู 12,000                 

127 บรีุรัมยแ ประโคนชัย อบต.ไพศาล

128 บรีุรัมยแ ประโคนชัย อบต.ละเวีย้

129 บรีุรัมยแ ประโคนชัย อบต.ส่ีเหล่ียม

130 บรีุรัมยแ ประโคนชัย อบต.หนองบอน

131 บรีุรัมยแ ปะคํา อบต.โคกมะมวง 9,674                   

132 บรีุรัมยแ ปะคํา อบต.ไทยเจริญ 3,404                   

133 บรีุรัมยแ ปะคํา อบต.หนองบวั 12,100                 

134 บรีุรัมยแ ปะคํา อบต.หทูํานบ 20,000                 

135 บรีุรัมยแ พลับพลาชัย อบต.โคกขมิ้น 14,000                 

136 บรีุรัมยแ พลับพลาชัย อบต.ปาุชัน 4,290                   

137 บรีุรัมยแ พลับพลาชัย อบต.สะเดา

138 บรีุรัมยแ พลับพลาชัย อบต.สําโรง

139 บรีุรัมยแ พทุไธสง อบต.บานจาน 32,960                 

140 บรีุรัมยแ พทุไธสง อบต.บานเปาู 80,000                 

141 บรีุรัมยแ พทุไธสง อบต.บานยาง

142 บรีุรัมยแ พทุไธสง อบต.บานแวง

143 บรีุรัมยแ พทุไธสง อบต.พทุไธสง 3,740                   

144 บรีุรัมยแ พทุไธสง อบต.มะเฟอืง 124,362      

145 บรีุรัมยแ พทุไธสง อบต.หายโศก

146 บรีุรัมยแ เมืองบรีุรัมยแ อบต.กระสัง 3,740                   

147 บรีุรัมยแ เมืองบรีุรัมยแ อบต.กลันทา 48,000                 

148 บรีุรัมยแ เมืองบรีุรัมยแ ทม.ชุมเหด็ 43,200                 

149 บรีุรัมยแ เมืองบรีุรัมยแ อบต.ถลุงเหล็ก

150 บรีุรัมยแ เมืองบรีุรัมยแ อบต.บวัทอง 3,520                   

151 บรีุรัมยแ เมืองบรีุรัมยแ ทต.บานบวั 8,630                   

152 บรีุรัมยแ เมืองบรีุรัมยแ อบต.บานยาง 90,000                 

153 บรีุรัมยแ เมืองบรีุรัมยแ อบต.พระครู

154 บรีุรัมยแ เมืองบรีุรัมยแ อบต.เมืองฝาง

155 บรีุรัมยแ เมืองบรีุรัมยแ อบต.ลุมปฺุก



หนา้ที ่113

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

156 บรีุรัมยแ เมืองบรีุรัมยแ อบต.สวายจีก

157 บรีุรัมยแ เมืองบรีุรัมยแ อบต.สองหอง 25,300                 

158 บรีุรัมยแ เมืองบรีุรัมยแ อบต.สะแกซํา 42,100                 

159 บรีุรัมยแ เมืองบรีุรัมยแ อบต.สะแกโพรง

160 บรีุรัมยแ เมืองบรีุรัมยแ อบต.เสม็ด

161 บรีุรัมยแ ละหานทราย อบต.โคกวาน 25,840                 

162 บรีุรัมยแ ละหานทราย อบต.ละหานทราย

163 บรีุรัมยแ ลําปลายมาศ อบต.โคกกลาง

164 บรีุรัมยแ ลําปลายมาศ อบต.โคกลาม 60,000                 

165 บรีุรัมยแ ลําปลายมาศ อบต.โคกสะอาด

166 บรีุรัมยแ ลําปลายมาศ อบต.ตลาดโพธิ์

167 บรีุรัมยแ ลําปลายมาศ อบต.ทะเมนชัย

168 บรีุรัมยแ ลําปลายมาศ อบต.บานยาง

169 บรีุรัมยแ ลําปลายมาศ อบต.บโุพธิ์

170 บรีุรัมยแ ลําปลายมาศ อบต.ผไทรินทรแ

171 บรีุรัมยแ ลําปลายมาศ อบต.เมืองแฝก 46,891        

172 บรีุรัมยแ ลําปลายมาศ อบต.แสลงพนั 22,404                 

173 บรีุรัมยแ ลําปลายมาศ อบต.หนองกะทงิ 8,000                   

174 บรีุรัมยแ ลําปลายมาศ อบต.หนองคู

175 บรีุรัมยแ ลําปลายมาศ อบต.หนองโดน

176 บรีุรัมยแ ลําปลายมาศ อบต.หนองบวัโคก

177 บรีุรัมยแ ลําปลายมาศ อบต.หนิโคน

178 บรีุรัมยแ สตึก อบต.กระสัง

179 บรีุรัมยแ สตึก อบต.ชุมแสง 12,000                 

180 บรีุรัมยแ สตึก ทต.ดอนมนตแ

181 บรีุรัมยแ สตึก อบต.ทามวง

182 บรีุรัมยแ สตึก อบต.ทุงวงั

183 บรีุรัมยแ สตึก อบต.นิคม 14,000                 

184 บรีุรัมยแ สตึก อบต.เมืองแก

185 บรีุรัมยแ สตึก อบต.รอนทอง

186 บรีุรัมยแ สตึก ทต.ศรีสตึก



หนา้ที ่114

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

187 บรีุรัมยแ สตึก อบต.สนามชัย 3,520                   

188 บรีุรัมยแ สตึก ทต.สะแก

189 บรีุรัมยแ สตึก อบต.หนองใหญ

190 บรีุรัมยแ หนองกี่ อบต.โคกสวาง

191 บรีุรัมยแ หนองกี่ อบต.โคกสูง 9,000                   

192 บรีุรัมยแ หนองกี่ อบต.ทาโพธิช์ัย

193 บรีุรัมยแ หนองกี่ อบต.ทุงกระตาดพฒันา

194 บรีุรัมยแ หนองกี่ อบต.ทุงกระเต็น

195 บรีุรัมยแ หนองกี่ อบต.บกุระสัง 62,691        3,400                   

196 บรีุรัมยแ หนองกี่ อบต.เมืองไผ 12,000                 

197 บรีุรัมยแ หนองกี่ อบต.เยยปราสาท

198 บรีุรัมยแ หนองหงสแ อบต.ไทยสามัคคี 17,400                 

199 บรีุรัมยแ หนองหงสแ อบต.เมืองฝูาย

200 บรีุรัมยแ หนองหงสแ อบต.สระแกว

201 บรีุรัมยแ หนองหงสแ อบต.สระทอง 26,000                 

202 บรีุรัมยแ หนองหงสแ อบต.เสาเดียว

203 บรีุรัมยแ หนองหงสแ อบต.หนองชัยศรี

204 บรีุรัมยแ หวยราช อบต.ตาเสา

205 บรีุรัมยแ หวยราช อบต.บานตะโก 33,770                 

206 บรีุรัมยแ หวยราช อบต.เมืองโพธิ์

207 บรีุรัมยแ หวยราช อบต.สนวน 12,000                 

208 บรีุรัมยแ หวยราช ทต.สามแวง

209 บรีุรัมยแ หวยราช อบต.หวยราช

รวมทั้งสิ้น 296,635      1,993,067             -                         -           



หนา้ที ่115

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

1 ปทมุธานี เมืองปทมุธานี อบจ.ปทมุธานี

2 ปทมุธานี ธญับรีุ ทน.รังสิต 25,740                 

3 ปทมุธานี คลองหลวง ทม.คลองหลวง 5,260                   

4 ปทมุธานี คลองหลวง ทม.ทาโขลง 4,290                   

5 ปทมุธานี ธญับรีุ ทม.บงึยี่โถ 26,290                 

6 ปทมุธานี ธญับรีุ ทม.สนั่นรักษแ 18,380                 

7 ปทมุธานี เมืองปทมุธานี ทม.บางคูวดั 16,000                 

8 ปทมุธานี เมืองปทมุธานี ทม.ปทมุธานี 4,290                   

9 ปทมุธานี ลําลูกกา ทม.คูคต

10 ปทมุธานี ลําลูกกา ทม.ลําสามแกว

11 ปทมุธานี ธญับรีุ ทต.ธญับรีุ 347,608      

12 ปทมุธานี เมืองปทมุธานี ทต.บางกะดี

13 ปทมุธานี เมืองปทมุธานี ทต.บางขะแยง 30,580                 

14 ปทมุธานี เมืองปทมุธานี ทต.บางเด่ือ 29,590                 

15 ปทมุธานี เมืองปทมุธานี ทต.บางพนู 261,843      3,900                   

16 ปทมุธานี เมืองปทมุธานี ทต.บางหลวง

17 ปทมุธานี เมืองปทมุธานี ทต.บานกลาง

18 ปทมุธานี เมืองปทมุธานี ทต.บานใหม

19 ปทมุธานี เมืองปทมุธานี ทต.หลักหก 20,326                 

20 ปทมุธานี ลาดหลุมแกว ทต.คลองพระอุดม

21 ปทมุธานี ลาดหลุมแกว ทต.คูขวาง 9,000                   

22 ปทมุธานี ลาดหลุมแกว ทต.ระแหง 20,000                 

23 ปทมุธานี ลําลูกกา ทม.ลาดสวาย 10,708                 

24 ปทมุธานี ลําลูกกา ทต.ลําไทร

25 ปทมุธานี ลําลูกกา ทต.ลําลูกกา 4,290                   

26 ปทมุธานี สามโคก ทต.บางเตย

27 ปทมุธานี สามโคก ทต.สามโคก

28 ปทมุธานี หนองเสือ ทต.หนองเสือ

29 ปทมุธานี คลองหลวง อบต.คลองเจ็ด

30 ปทมุธานี คลองหลวง อบต.คลองสาม 20,680                 

31 ปทมุธานี คลองหลวง อบต.คลองส่ี 37,650                 



หนา้ที ่116

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

32 ปทมุธานี คลองหลวง อบต.คลองหก

33 ปทมุธานี คลองหลวง อบต.คลองหา 22,000                 

34 ปทมุธานี เมืองปทมุธานี อบต.บางพดู

35 ปทมุธานี เมืองปทมุธานี อบต.บางหลวง

36 ปทมุธานี เมืองปทมุธานี อบต.บานกระแชง

37 ปทมุธานี เมืองปทมุธานี อบต.บานฉาง 3,520                   

38 ปทมุธานี เมืองปทมุธานี อบต.สวนพริกไทย

39 ปทมุธานี ลาดหลุมแกว อบต.คูบางหลวง

40 ปทมุธานี ลาดหลุมแกว อบต.บอเงิน

41 ปทมุธานี ลาดหลุมแกว อบต.ระแหง 20,000                 

42 ปทมุธานี ลาดหลุมแกว อบต.ลาดหลุมแกว

43 ปทมุธานี ลาดหลุมแกว อบต.หนาไม

44 ปทมุธานี ลําลูกกา อบต.บงึคอไห 156,872      

45 ปทมุธานี ลําลูกกา อบต.บงึคําพรอย 189,600      29,810                 

46 ปทมุธานี ลําลูกกา อบต.บงึทองหลาง 3,404                   

47 ปทมุธานี ลําลูกกา อบต.พชือุดม

48 ปทมุธานี ลําลูกกา อบต.ลําไทร 75,437        6,610                   

49 ปทมุธานี ลําลูกกา อบต.ลําลูกกา

50 ปทมุธานี สามโคก อบต.กระแชง

51 ปทมุธานี สามโคก อบต.คลองควาย

52 ปทมุธานี สามโคก อบต.เชียงรากนอย

53 ปทมุธานี สามโคก อบต.เชียงรากใหญ 12,250                 

54 ปทมุธานี สามโคก อบต.ทายเกาะ

55 ปทมุธานี สามโคก อบต.บางกระบอื

56 ปทมุธานี สามโคก อบต.บางโพธิเ์หนือ

57 ปทมุธานี สามโคก อบต.บานง้ิว

58 ปทมุธานี สามโคก อบต.บานปทมุ

59 ปทมุธานี หนองเสือ อบต.นพรัตนแ 43,050                 

60 ปทมุธานี หนองเสือ อบต.บงึกาสาม

61 ปทมุธานี หนองเสือ อบต.บงึชําออ 22,000                 

62 ปทมุธานี หนองเสือ อบต.บงึบอน 12,000                 



หนา้ที ่117

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

63 ปทมุธานี หนองเสือ อบต.บงึบา

64 ปทมุธานี หนองเสือ อบต.ศาลาครุ 10,000                 
65 ปทมุธานี หนองเสือ อบต.หนองสามวงั 14,220                 

รวมทั้งสิ้น 1,031,360    485,838                -                         -           



หนา้ที ่118

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

1 ประจวบคีรีขันธแ เมืองประจวบคีรีขันธแ อบจ.ประจวบคีรีขันธแ

2 ประจวบคีรีขันธแ เมืองประจวบคีรีขันธแ ทม.ประจวบคีรีขันธแ 1,200                   

3 ประจวบคีรีขันธแ หวัหนิ ทม.หวัหนิ

4 ประจวบคีรีขันธแ กุยบรีุ ทต.กุยบรีุ

5 ประจวบคีรีขันธแ สามรอยยอด ทต.ไรใหม 30,400                 

6 ประจวบคีรีขันธแ ทบัสะแก ทต.ทบัสะแก 22,000                 

7 ประจวบคีรีขันธแ บางสะพาน ทต.กําเนิดนพคุณ

8 ประจวบคีรีขันธแ บางสะพาน ทต.บานกรูด

9 ประจวบคีรีขันธแ บางสะพาน ทต.รอนทอง

10 ประจวบคีรีขันธแ บางสะพานนอย ทต.บางสะพานนอย

11 ประจวบคีรีขันธแ ปราณบรีุ ทต.เขานอย

12 ประจวบคีรีขันธแ ปราณบรีุ ทต.ปราณบรีุ 10,560                 

13 ประจวบคีรีขันธแ ปราณบรีุ ทต.ปากน้ําปราณ

14 ประจวบคีรีขันธแ เมืองประจวบคีรีขันธแ ทต.กม.5

15 ประจวบคีรีขันธแ เมืองประจวบคีรีขันธแ ทต.คลองวาฬ 24,100                 

16 ประจวบคีรีขันธแ สามรอยยอด ทต.ไรเกา 1,702                   

17 ประจวบคีรีขันธแ หวัหนิ ทต.หนองพลับ

18 ประจวบคีรีขันธแ กุยบรีุ อบต.กุยบรีุ

19 ประจวบคีรีขันธแ กุยบรีุ อบต.กุยเหนือ

20 ประจวบคีรีขันธแ กุยบรีุ อบต.เขาแดง

21 ประจวบคีรีขันธแ กุยบรีุ อบต.ดอนยายหนู

22 ประจวบคีรีขันธแ กุยบรีุ อบต.สามกระทาย

23 ประจวบคีรีขันธแ กุยบรีุ อบต.หาดขาม 4,400                   

24 ประจวบคีรีขันธแ ทบัสะแก อบต.เขาลาน

25 ประจวบคีรีขันธแ ทบัสะแก อบต.ทบัสะแก

26 ประจวบคีรีขันธแ ทบัสะแก อบต.นาหกูวาง

27 ประจวบคีรีขันธแ ทบัสะแก อบต.แสงอรุณ

28 ประจวบคีรีขันธแ ทบัสะแก อบต.หวยยาง

29 ประจวบคีรีขันธแ ทบัสะแก อบต.อางทอง 22,000                 

30 ประจวบคีรีขันธแ บางสะพาน อบต.กําเนิดนพคุณ
31 ประจวบคีรีขันธแ บางสะพาน อบต.ชัยเกษม



หนา้ที ่119

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

32 ประจวบคีรีขันธแ บางสะพาน อบต.ทองมงคล 11,622                 
33 ประจวบคีรีขันธแ บางสะพาน อบต.ธงชัย
34 ประจวบคีรีขันธแ บางสะพาน อบต.พงศแประศาสนแ
35 ประจวบคีรีขันธแ บางสะพาน อบต.แมรําพงึ 9,400                   
36 ประจวบคีรีขันธแ บางสะพาน อบต.รอนทอง
37 ประจวบคีรีขันธแ บางสะพานนอย อบต.ชางแรก
38 ประจวบคีรีขันธแ บางสะพานนอย อบต.ไชยราช 55,480                 
39 ประจวบคีรีขันธแ บางสะพานนอย อบต.ทรายทอง
40 ประจวบคีรีขันธแ บางสะพานนอย อบต.บางสะพาน
41 ประจวบคีรีขันธแ บางสะพานนอย อบต.ปากแพรก
42 ประจวบคีรีขันธแ ปราณบรีุ อบต.เขาจาว
43 ประจวบคีรีขันธแ ปราณบรีุ อบต.ปราณบรีุ
44 ประจวบคีรีขันธแ ปราณบรีุ อบต.ปากน้ําปราณ
45 ประจวบคีรีขันธแ ปราณบรีุ อบต.วงักแพง
46 ประจวบคีรีขันธแ ปราณบรีุ อบต.หนองตาแตม
47 ประจวบคีรีขันธแ เมืองประจวบคีรีขันธแ อบต.เกาะหลัก 90,723        1,200                   
48 ประจวบคีรีขันธแ เมืองประจวบคีรีขันธแ อบต.คลองวาฬ 22,800                 
49 ประจวบคีรีขันธแ เมืองประจวบคีรีขันธแ อบต.บอนอก
50 ประจวบคีรีขันธแ เมืองประจวบคีรีขันธแ อบต.หวยทราย
51 ประจวบคีรีขันธแ เมืองประจวบคีรีขันธแ อบต.อาวนอย
52 ประจวบคีรีขันธแ สามรอยยอด อบต.ไรเกา
53 ประจวบคีรีขันธแ สามรอยยอด อบต.ไรใหม
54 ประจวบคีรีขันธแ สามรอยยอด อบต.ศาลาลัย
55 ประจวบคีรีขันธแ สามรอยยอด อบต.ศิลาลอย
56 ประจวบคีรีขันธแ สามรอยยอด อบต.สามรอยยอด 5,500                   
57 ประจวบคีรีขันธแ หวัหนิ อบต.ทบัใต
58 ประจวบคีรีขันธแ หวัหนิ อบต.บงึนคร
59 ประจวบคีรีขันธแ หวัหนิ อบต.หนองพลับ
60 ประจวบคีรีขันธแ หวัหนิ อบต.หวยสัตวแใหญ
61 ประจวบคีรีขันธแ หวัหนิ อบต.หนิเหล็กไฟ

รวมทั้งสิ้น 90,723        222,364                -                         -           



หนา้ที ่120

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

1 ปราจีนบรีุ เมืองปราจีนบรีุ อบจ.ปราจีนบรีุ

2 ปราจีนบรีุ เมืองปราจีนบรีุ ทม.ปราจีนบรีุ 3,900                   

3 ปราจีนบรีุ กบนิทรแบรีุ ทต.กบนิทรแ

4 ปราจีนบรีุ กบนิทรแบรีุ ทต.เมืองเกา

5 ปราจีนบรีุ กบนิทรแบรีุ ทต.สระบวั

6 ปราจีนบรีุ นาดี ทต.นาดี 2,640                   

7 ปราจีนบรีุ บานสราง ทต.บานสราง

8 ปราจีนบรีุ ประจันตคาม ทต.ประจันตคาม

9 ปราจีนบรีุ ประจันตคาม ทต.โพธิง์าม

10 ปราจีนบรีุ เมืองปราจีนบรีุ ทต.โคกมะกอก

11 ปราจีนบรีุ เมืองปราจีนบรีุ ทต.บานนาปรือ

12 ปราจีนบรีุ ศรีมหาโพธิ ทต.กรอกสมบรูณแ

13 ปราจีนบรีุ ศรีมหาโพธิ ทต.ศรีมหาโพธิ

14 ปราจีนบรีุ ศรีมโหสถ ทต.โคกปบี

15 ปราจีนบรีุ กบนิทรแบรีุ อบต.กบนิทรแ 185,524      56,290                 

16 ปราจีนบรีุ กบนิทรแบรีุ อบต.เขาไมแกว

17 ปราจีนบรีุ กบนิทรแบรีุ อบต.นนทรี 7,278                   

18 ปราจีนบรีุ กบนิทรแบรีุ อบต.นาแขม 10,941                 

19 ปราจีนบรีุ กบนิทรแบรีุ อบต.บอทอง 185,524      

20 ปราจีนบรีุ กบนิทรแบรีุ อบต.บานนา 3,404                   

21 ปราจีนบรีุ กบนิทรแบรีุ อบต.เมืองเกา 92,762        

22 ปราจีนบรีุ กบนิทรแบรีุ อบต.ยานรี 278,286      

23 ปราจีนบรีุ กบนิทรแบรีุ อบต.ลาดตะเคียน

24 ปราจีนบรีุ กบนิทรแบรีุ อบต.วงัดาล 371,048      

25 ปราจีนบรีุ กบนิทรแบรีุ อบต.วงัตะเคียน 92,762        

26 ปราจีนบรีุ กบนิทรแบรีุ อบต.วงัทาชาง 185,524      

27 ปราจีนบรีุ กบนิทรแบรีุ อบต.หนองกี่ 278,286      

28 ปราจีนบรีุ กบนิทรแบรีุ อบต.หาดนางแกว 21,600                 

29 ปราจีนบรีุ นาดี อบต.แกงดินสอ 371,048      

30 ปราจีนบรีุ นาดี อบต.ทุงโพธิ์ 371,048      

31 ปราจีนบรีุ นาดี อบต.นาดี 92,762        7,810                   



หนา้ที ่121

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

32 ปราจีนบรีุ นาดี อบต.บพุราหมณแ 92,762        

33 ปราจีนบรีุ นาดี อบต.สะพานหนิ 92,762        13,340                 

34 ปราจีนบรีุ นาดี อบต.สําพนัตา 92,762        

35 ปราจีนบรีุ บานสราง อบต.บางกระเบา

36 ปราจีนบรีุ บานสราง อบต.บางเตย 92,762        

37 ปราจีนบรีุ บานสราง อบต.บางแตน

38 ปราจีนบรีุ บานสราง อบต.บางปลารา

39 ปราจีนบรีุ บานสราง อบต.บางพลวง

40 ปราจีนบรีุ บานสราง อบต.บางยาง 92,762        

41 ปราจีนบรีุ บานสราง อบต.บานสราง

42 ปราจีนบรีุ ประจันตคาม อบต.เกาะลอย

43 ปราจีนบรีุ ประจันตคาม อบต.คําโตนด

44 ปราจีนบรีุ ประจันตคาม อบต.ดงบงั 21,290                 

45 ปราจีนบรีุ ประจันตคาม อบต.บานหอย 2,671                   

46 ปราจีนบรีุ ประจันตคาม อบต.บฝูุาย

47 ปราจีนบรีุ ประจันตคาม อบต.ประจันตคาม 185,524      

48 ปราจีนบรีุ ประจันตคาม อบต.หนองแกว 88,359        

49 ปราจีนบรีุ ประจันตคาม อบต.หนองแสง 92,762        

50 ปราจีนบรีุ เมืองปราจีนบรีุ อบต.โคกไมลาย

51 ปราจีนบรีุ เมืองปราจีนบรีุ อบต.ดงขี้เหล็ก 92,762        32,268                 

52 ปราจีนบรีุ เมืองปราจีนบรีุ อบต.ดงพระราม 20,000                 

53 ปราจีนบรีุ เมืองปราจีนบรีุ อบต.ทางาม 92,762        

54 ปราจีนบรีุ เมืองปราจีนบรีุ อบต.เนินหอม 185,524      3,404                   

55 ปราจีนบรีุ เมืองปราจีนบรีุ อบต.โนนหอม

56 ปราจีนบรีุ เมืองปราจีนบรีุ อบต.บางเดชะ

57 ปราจีนบรีุ เมืองปราจีนบรีุ อบต.บานพระ 92,762        30,000                 

58 ปราจีนบรีุ เมืองปราจีนบรีุ อบต.ไมเค็ด

59 ปราจีนบรีุ เมืองปราจีนบรีุ อบต.รอบเมือง

60 ปราจีนบรีุ เมืองปราจีนบรีุ อบต.วดัโบสถแ

61 ปราจีนบรีุ ศรีมหาโพธิ อบต.กรอกสมบรูณแ

62 ปราจีนบรีุ ศรีมหาโพธิ อบต.ดงกระทงยาม 3,500                   



หนา้ที ่122

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

63 ปราจีนบรีุ ศรีมหาโพธิ อบต.ทาตูม 3,404                   

64 ปราจีนบรีุ ศรีมหาโพธิ อบต.บานทาม

65 ปราจีนบรีุ ศรีมหาโพธิ อบต.ศรีมหาโพธิ 92,762        

66 ปราจีนบรีุ ศรีมหาโพธิ อบต.หนองโพรง 556,572      20,100                 

67 ปราจีนบรีุ ศรีมหาโพธิ อบต.หวัหวา

68 ปราจีนบรีุ ศรีมโหสถ อบต.โคกไทย 371,048      

69 ปราจีนบรีุ ศรีมโหสถ อบต.โคกปบี

70 ปราจีนบรีุ ศรีมโหสถ อบต.ไผชะเลือด

รวมทั้งสิ้น 4,819,221    263,840                -                         -           



หนา้ที ่123

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

1 ปตัตานี เมืองปตัตานี อบจ.ปตัตานี

2 ปตัตานี เมืองปตัตานี ทม.ปตัตานี 31,600        

3 ปตัตานี โคกโพธิ์ ทต.โคกโพธิ์

4 ปตัตานี โคกโพธิ์ ทต.นาประดู

5 ปตัตานี ปะนาเระ ทต.ปะนาเระ

6 ปตัตานี มายอ ทต.มายอ

7 ปตัตานี เมืองปตัตานี ทต.รูสะมิแล

8 ปตัตานี ยะรัง ทต.ยะรัง

9 ปตัตานี ยะหร่ิง ทต.ตันหยง 185,524      

10 ปตัตานี ยะหร่ิง ทต.บางปู

11 ปตัตานี ยะหร่ิง ทต.ยะหร่ิง

12 ปตัตานี สายบรีุ ทต.ตะลุบนั

13 ปตัตานี หนองจิก ทต.บอทอง

14 ปตัตานี หนองจิก ทต.หนองจิก

15 ปตัตานี กะพอ อบต.กะรุบี

16 ปตัตานี กะพอ อบต.ตะโละดือรามัน

17 ปตัตานี กะพอ อบต.ปลองหอย

18 ปตัตานี โคกโพธิ์ อบต.ควนโนรี

19 ปตัตานี โคกโพธิ์ อบต.โคกโพธิ์

20 ปตัตานี โคกโพธิ์ อบต.ชางไหตก

21 ปตัตานี โคกโพธิ์ อบต.ทรายขาว 47,769        

22 ปตัตานี โคกโพธิ์ อบต.ทาเรือ

23 ปตัตานี โคกโพธิ์ อบต.ทุงพลา 92,672        

24 ปตัตานี โคกโพธิ์ อบต.นาเกตุ

25 ปตัตานี โคกโพธิ์ อบต.นาประดู 24,465        

26 ปตัตานี โคกโพธิ์ อบต.บางโกระ 2,000                   

27 ปตัตานี โคกโพธิ์ อบต.ปากลอ

28 ปตัตานี โคกโพธิ์ อบต.ปาุบอน 100,300     

29 ปตัตานี โคกโพธิ์ ทต.มะกรูด 63,200        35,910                    

30 ปตัตานี ทุงยางแดง อบต.ตะโละแมะนา

31 ปตัตานี ทุงยางแดง อบต.น้ําดํา 185,524      



หนา้ที ่124

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

32 ปตัตานี ทุงยางแดง อบต.ปากู 16,000                 

33 ปตัตานี ทุงยางแดง อบต.พเิทน

34 ปตัตานี ปะนาเระ อบต.ควน 4,000                   

35 ปตัตานี ปะนาเระ อบต.คอกกระบอื

36 ปตัตานี ปะนาเระ อบต.ดอน

37 ปตัตานี ปะนาเระ อบต.ทาขาม

38 ปตัตานี ปะนาเระ อบต.ทาน้ํา

39 ปตัตานี ปะนาเระ อบต.บานกลาง

40 ปตัตานี ปะนาเระ อบต.บานนอก

41 ปตัตานี ปะนาเระ อบต.บานน้ําบอ

42 ปตัตานี ปะนาเระ ทต.พอมิ่ง

43 ปตัตานี มายอ อบต.กระเสาะ 1,936                   

44 ปตัตานี มายอ อบต.กระหวะ

45 ปตัตานี มายอ อบต.เกาะจัน

46 ปตัตานี มายอ อบต.ตรัง

47 ปตัตานี มายอ อบต.ถนน

48 ปตัตานี มายอ อบต.ปะโด

49 ปตัตานี มายอ อบต.ลางา

50 ปตัตานี มายอ อบต.ลุโบะยิไร 185,524      

51 ปตัตานี มายอ อบต.สะกํา

52 ปตัตานี มายอ อบต.สาคอบน

53 ปตัตานี เมืองปตัตานี อบต.กะมิยอ 38,026                 

54 ปตัตานี เมืองปตัตานี อบต.คลองมานิง

55 ปตัตานี เมืองปตัตานี อบต.ตะลุโบะ

56 ปตัตานี เมืองปตัตานี อบต.ตันหยงลุโละ 30,000                 

57 ปตัตานี เมืองปตัตานี อบต.บานา 463,810      

58 ปตัตานี เมืองปตัตานี อบต.บาราโหม 22,000                 

59 ปตัตานี เมืองปตัตานี อบต.บาราเฮาะ

60 ปตัตานี เมืองปตัตานี อบต.ปะกาฮะรัง

61 ปตัตานี เมืองปตัตานี อบต.ปยูุด

62 ปตัตานี แมลาน อบต.ปาุไร



หนา้ที ่125

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

63 ปตัตานี แมลาน อบต.มวงเต้ีย

64 ปตัตานี แมลาน อบต.แมลาน

65 ปตัตานี ไมแกน อบต.ดอนทราย 20,000                 

66 ปตัตานี ไมแกน อบต.ตะโละไกรทอง

67 ปตัตานี ไมแกน อบต.ไทรทอง

68 ปตัตานี ยะรัง อบต.กระโด

69 ปตัตานี ยะรัง อบต.กอลํา

70 ปตัตานี ยะรัง อบต.เขาตูม

71 ปตัตานี ยะรัง อบต.คลองใหม

72 ปตัตานี ยะรัง อบต.ประจัน

73 ปตัตานี ยะรัง อบต.ปตูิมุดี

74 ปตัตานี ยะรัง อบต.เมาะมาวี

75 ปตัตานี ยะรัง อบต.ยะรัง

76 ปตัตานี ยะรัง อบต.ระแวง 24,465        

77 ปตัตานี ยะรัง อบต.วดั

78 ปตัตานี ยะรัง อบต.สะดาวา 3,404                   

79 ปตัตานี ยะรัง อบต.สะนอ

80 ปตัตานี ยะหร่ิง อบต.จะรัง 278,286      

81 ปตัตานี ยะหร่ิง ทต.ตอหลัง

82 ปตัตานี ยะหร่ิง อบต.ตะโละ 92,762        

83 ปตัตานี ยะหร่ิง อบต.ตะโละกาโปรแ

84 ปตัตานี ยะหร่ิง อบต.ตันหยงดาลอ

85 ปตัตานี ยะหร่ิง อบต.ตาแกะ

86 ปตัตานี ยะหร่ิง อบต.ตาลีอายรแ 22,000                 

87 ปตัตานี ยะหร่ิง อบต.บาโลย

88 ปตัตานี ยะหร่ิง อบต.ปยิามุมัง

89 ปตัตานี ยะหร่ิง อบต.มะนังยง

90 ปตัตานี ยะหร่ิง อบต.ยามู

91 ปตัตานี ยะหร่ิง อบต.ราตาปนัยัง

92 ปตัตานี ยะหร่ิง อบต.สาบนั

93 ปตัตานี ยะหร่ิง อบต.หนองแรต 5,341                   



หนา้ที ่126

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

94 ปตัตานี ยะหร่ิง อบต.แหลมโพธิ์ 43,000                 

95 ปตัตานี สายบรีุ อบต.กะดุนง

96 ปตัตานี สายบรีุ อบต.ตะบิ้ง

97 ปตัตานี สายบรีุ ทต.เตราะบอน 185,524      

98 ปตัตานี สายบรีุ อบต.บางเกา 185,524      

99 ปตัตานี สายบรีุ อบต.บอืเระ

100 ปตัตานี สายบรีุ อบต.ปะเสยะวอ

101 ปตัตานี สายบรีุ อบต.แปนู 31,600        

102 ปตัตานี สายบรีุ อบต.มะนังดาลํา

103 ปตัตานี สายบรีุ อบต.ละหาร

104 ปตัตานี หนองจิก อบต.เกาะเปาะ

105 ปตัตานี หนองจิก อบต.คอลอตันหยง 22,000                 

106 ปตัตานี หนองจิก อบต.ดอนรัก

107 ปตัตานี หนองจิก อบต.ดาโต฿ะ 3,403                   

108 ปตัตานี หนองจิก อบต.ตุยง

109 ปตัตานี หนองจิก อบต.ทากําชํา

110 ปตัตานี หนองจิก อบต.บางเขา

111 ปตัตานี หนองจิก อบต.บางตาวา 3,520                   

112 ปตัตานี หนองจิก อบต.ปโุละปโุย

113 ปตัตานี หนองจิก อบต.ยาบี

114 ปตัตานี หนองจิก อบต.ลิปะสะโง

รวมทั้งสิ้น 2,078,249    236,630                35,910                    100,300     



หนา้ที ่127

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

1 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อบจ.พระนครศรีอยุธยา 5,304                   

2 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ทน.พระนครศรีอยุธยา

3 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ทม.อโยธยา 74,486        38,000                 

4 พระนครศรีอยุธยา เสนา ทม.เสนา

5 พระนครศรีอยุธยา ทาเรือ ทต.ทาเรือ

6 พระนครศรีอยุธยา ทาเรือ ทต.ทาหลวง

7 พระนครศรีอยุธยา นครหลวง ทต.นครหลวง 38,480                 

8 พระนครศรีอยุธยา นครหลวง ทต.อรัญญิก

9 พระนครศรีอยุธยา บางซาย ทต.บางซาย

10 พระนครศรีอยุธยา บางไทร ทต.บางไทร 125,382      38,075                 

11 พระนครศรีอยุธยา บางไทร ทต.ราชคราม 3,400                   

12 พระนครศรีอยุธยา บางบาล ทต.บางบาล 5,400                   

13 พระนครศรีอยุธยา บางบาล ทต.มหาพราหมณแ 119,430      2,600                   

14 พระนครศรีอยุธยา บางปะหนั ทต.บางปะหนั

15 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน ทต.คลองจิก 78,436        20,000                 

16 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน ทต.เชียงรากนอย 1,300                   

17 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน ทต.ตลาดเกรียบ

18 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน ทต.บางกระส้ัน

19 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน ทต.บานกรด

20 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน ทต.บางปะอิน 7,404                   

21 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน ทต.บานสราง 8,090                   

22 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน ทต.ปราสาททอง

23 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน ทต.พระอินทราชา 1,700                   

24 พระนครศรีอยุธยา บานแพรก ทต.บานแพรก

25 พระนครศรีอยุธยา ผักไห ทม.ผักไห 3,490                   

26 พระนครศรีอยุธยา ผักไห ทต.ลาดชะโด 8,500                   

27 พระนครศรีอยุธยา ภาชี ทต.ภาชี 20,000                 

28 พระนครศรีอยุธยา มหาราช ทต.มหาราช 4,290                   

29 พระนครศรีอยุธยา มหาราช ทต.โรงชาง 4,290                   

30 พระนครศรีอยุธยา ลาดบวัหลวง ทต.ลาดบวัหลวง

31 พระนครศรีอยุธยา ลาดบวัหลวง ทต.สามเมือง



หนา้ที ่128

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

32 พระนครศรีอยุธยา วงันอย ทม.ลําตาเสา 258,834      3,404                   

33 พระนครศรีอยุธยา เสนา ทต.เจาเจ็ด

34 พระนครศรีอยุธยา เสนา ทต.บางนมโค 235,308      35,000                 

35 พระนครศรีอยุธยา เสนา ทต.สามกอ 22,000                 

36 พระนครศรีอยุธยา เสนา ทต.หวัเวยีง 78,436        3,400                   

37 พระนครศรีอยุธยา อุทยั ทต.อุทยั 4,290                   

38 พระนครศรีอยุธยา ทาเรือ อบต.จําปา 25,404                 

39 พระนครศรีอยุธยา ทาเรือ อบต.ทาเจาสนุก

40 พระนครศรีอยุธยา ทาเรือ อบต.ทาหลวง

41 พระนครศรีอยุธยา ทาเรือ อบต.บานรอม

42 พระนครศรีอยุธยา ทาเรือ อบต.ปากทา

43 พระนครศรีอยุธยา ทาเรือ อบต.โพธิเ์อน

44 พระนครศรีอยุธยา ทาเรือ อบต.วงัแดง 16,000                 

45 พระนครศรีอยุธยา ทาเรือ อบต.ศาลาลอย

46 พระนครศรีอยุธยา ทาเรือ อบต.หนองขนาก 4,290                   

47 พระนครศรีอยุธยา นครหลวง อบต.คลองสะแก

48 พระนครศรีอยุธยา นครหลวง อบต.บอโพง

49 พระนครศรีอยุธยา นครหลวง อบต.บานชุง

50 พระนครศรีอยุธยา นครหลวง อบต.ปากจั่น

51 พระนครศรีอยุธยา นครหลวง อบต.แมลา

52 พระนครศรีอยุธยา นครหลวง อบต.หนองปลิง 30,000                 

53 พระนครศรีอยุธยา บางซาย อบต.เทพมงคล

54 พระนครศรีอยุธยา บางซาย อบต.บางซาย

55 พระนครศรีอยุธยา บางซาย อบต.ปลายกลัด 11,500                 

56 พระนครศรีอยุธยา บางซาย อบต.วงัพฒันา 1,702                   

57 พระนครศรีอยุธยา บางไทร อบต.กระแชง

58 พระนครศรีอยุธยา บางไทร อบต.โคกชาง

59 พระนครศรีอยุธยา บางไทร อบต.บางยี่โท 2,000                   

60 พระนครศรีอยุธยา บางไทร อบต.บานกลึง

61 พระนครศรีอยุธยา บางไทร อบต.บานมา

62 พระนครศรีอยุธยา บางไทร อบต.ไผพระ



หนา้ที ่129

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

63 พระนครศรีอยุธยา บางไทร อบต.โพแตง

64 พระนครศรีอยุธยา บางไทร อบต.ไมตรา

65 พระนครศรีอยุธยา บางไทร อบต.สนามชัย

66 พระนครศรีอยุธยา บางบาล อบต.กบเจา

67 พระนครศรีอยุธยา บางบาล อบต.น้ําเตา

68 พระนครศรีอยุธยา บางบาล อบต.บานคลัง 2,000                   

69 พระนครศรีอยุธยา บางบาล อบต.พระขาว 44,000                 

70 พระนครศรีอยุธยา บางปะหนั อบต.ตานิม 17,800                 

71 พระนครศรีอยุธยา บางปะหนั อบต.ทบัน้ํา 44,000                 

72 พระนครศรีอยุธยา บางปะหนั อบต.บางเด่ือ

73 พระนครศรีอยุธยา บางปะหนั อบต.บางปะหนั

74 พระนครศรีอยุธยา บางปะหนั อบต.บานขลอ

75 พระนครศรีอยุธยา บางปะหนั อบต.บานล่ี

76 พระนครศรีอยุธยา บางปะหนั อบต.พทุเลา

77 พระนครศรีอยุธยา บางปะหนั อบต.โพธิส์ามตน 13,800                 

78 พระนครศรีอยุธยา บางปะหนั อบต.เสาธง 17,900                 

79 พระนครศรีอยุธยา บางปะหนั อบต.หนัสัง 4,142                   

80 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน อบต.เกาะเกิด 31,400                 

81 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน อบต.ตล่ิงชัน

82 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน อบต.บางประแดง

83 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน อบต.บานแปงู 87,662        

84 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน อบต.บานพลับ

85 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน อบต.บานโพ 13,500                 

86 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน อบต.บานหวา 34,100                 

87 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน อบต.วดัยม 1,702                   

88 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน อบต.สามเรือน

89 พระนครศรีอยุธยา บานแพรก อบต.คลองนอย

90 พระนครศรีอยุธยา บานแพรก อบต.สําพะเนียง 16,000                 

91 พระนครศรีอยุธยา ผักไห อบต.กุฎี

92 พระนครศรีอยุธยา ผักไห อบต.ดอนลาน

93 พระนครศรีอยุธยา ผักไห อบต.ทาดินแดง



หนา้ที ่130

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

94 พระนครศรีอยุธยา ผักไห อบต.นาคู

95 พระนครศรีอยุธยา ผักไห อบต.บานแค

96 พระนครศรีอยุธยา ผักไห อบต.ลาดชิด

97 พระนครศรีอยุธยา ผักไห อบต.ลาดน้ําเค็ม

98 พระนครศรีอยุธยา ผักไห อบต.หนาโคก

99 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อบต.เกาะเรียน

100 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อบต.คลองตะเคียน 4,634                   

101 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อบต.คลองสระบวั

102 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อบต.บานเกาะ

103 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อบต.บานปอูม

104 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อบต.บานใหม

105 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อบต.ปากกราน 62,000                 

106 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อบต.ภเูขาทอง

107 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อบต.ลุมพลี

108 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อบต.วดัตูม

109 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อบต.สวนพริก

110 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อบต.สําเภาลม 55,046        6,140                   

111 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อบต.หนัตรา 92,762        44,000                 

112 พระนครศรีอยุธยา ภาชี อบต.กระจิว 37,600                 

113 พระนครศรีอยุธยา ภาชี อบต.โคกมวง 87,665        26,000                 

114 พระนครศรีอยุธยา ภาชี อบต.ดอนหญานาง 14,000                 

115 พระนครศรีอยุธยา ภาชี อบต.ไผลอม 83,989        2,000                   

116 พระนครศรีอยุธยา ภาชี อบต.พระแกว 83,989        

117 พระนครศรีอยุธยา ภาชี อบต.ระโสม 82,059        8,900                   

118 พระนครศรีอยุธยา ภาชี อบต.หนองน้ําใส 3,404                   

119 พระนครศรีอยุธยา มหาราช อบต.ทาตอ 25,000                 

120 พระนครศรีอยุธยา มหาราช อบต.บางนา

121 พระนครศรีอยุธยา มหาราช อบต.บานขวาง

122 พระนครศรีอยุธยา มหาราช อบต.บานนา

123 พระนครศรีอยุธยา มหาราช อบต.บานใหม 87,155        

124 พระนครศรีอยุธยา ลาดบวัหลวง อบต.คลองพระยาบนัลือ 146,716      



หนา้ที ่131

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

125 พระนครศรีอยุธยา ลาดบวัหลวง อบต.คูสลอด

126 พระนครศรีอยุธยา ลาดบวัหลวง อบต.พระยาบนัลือ 60,652        

127 พระนครศรีอยุธยา ลาดบวัหลวง อบต.ลาดบวัหลวง

128 พระนครศรีอยุธยา ลาดบวัหลวง อบต.สิงหนาท

129 พระนครศรีอยุธยา ลาดบวัหลวง อบต.หลักชัย 14,000                 

130 พระนครศรีอยุธยา วงันอย อบต.ขาวงาม

131 พระนครศรีอยุธยา วงันอย อบต.ชะแมบ

132 พระนครศรีอยุธยา วงันอย อบต.บอตาโล 4,290                   

133 พระนครศรีอยุธยา วงันอย อบต.พยอม

134 พระนครศรีอยุธยา วงันอย อบต.ลําไทร 30,000                 

135 พระนครศรีอยุธยา วงันอย อบต.วงัจุฬา

136 พระนครศรีอยุธยา วงันอย อบต.วงันอย

137 พระนครศรีอยุธยา วงันอย อบต.สนับทบึ

138 พระนครศรีอยุธยา วงันอย อบต.หนัตะเภา 1,500                   

139 พระนครศรีอยุธยา เสนา อบต.ชายนา

140 พระนครศรีอยุธยา เสนา อบต.ดอนทอง

141 พระนครศรีอยุธยา เสนา อบต.บานแพน 62,691        3,740                   

142 พระนครศรีอยุธยา เสนา อบต.บานโพธิ์

143 พระนครศรีอยุธยา เสนา อบต.บานหลวง

144 พระนครศรีอยุธยา เสนา อบต.มารวชิัย

145 พระนครศรีอยุธยา เสนา อบต.รางจรเข

146 พระนครศรีอยุธยา เสนา อบต.ลาดงา

147 พระนครศรีอยุธยา เสนา อบต.สามตุม 3,404                   

148 พระนครศรีอยุธยา อุทยั อบต.ขาวเมา 80,530        1,100                   

149 พระนครศรีอยุธยา อุทยั อบต.คานหาม 3,404                   

150 พระนครศรีอยุธยา อุทยั อบต.ธนู

151 พระนครศรีอยุธยา อุทยั อบต.บานชาง

152 พระนครศรีอยุธยา อุทยั อบต.บานหบี 80,530        

153 พระนครศรีอยุธยา อุทยั อบต.โพสาวหาญ

154 พระนครศรีอยุธยา อุทยั อบต.สามบณัฑิต

155 พระนครศรีอยุธยา อุทยั อบต.เสนา



หนา้ที ่132

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

156 พระนครศรีอยุธยา อุทยั อบต.หนองน้ําสม

157 พระนครศรีอยุธยา อุทยั อบต.หนองไมซุง

158 พระนครศรีอยุธยา อุทยั อบต.อุทยั

รวมทั้งสิ้น 2,061,758    904,773                -                         -           



หนา้ที ่133

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

1 พะเยา เมืองพะเยา อบจ.พะเยา

2 พะเยา ดอกคําใต ทม.ดอกคําใต

3 พะเยา เมืองพะเยา ทม.พะเยา

4 พะเยา จุน ทต.จุน 56,555                 

5 พะเยา จุน ทต.เวยีงลอ

6 พะเยา จุน ทต.หงสแหนิ 36,865                 

7 พะเยา จุน ทต.หวยขาวก่ํา

8 พะเยา เชียงคํา ทต.เชียงคํา

9 พะเยา เชียงคํา ทต.เวยีง 22,000                 

10 พะเยา เชียงคํา ทต.ฝายกวาง 16,660                 

11 พะเยา เชียงคํา ทต.หยวน

12 พะเยา เชียงมวน ทต.เชียงมวน 22,000                 

13 พะเยา ดอกคําใต ทต.บานถ้ํา 20,000                 

14 พะเยา ดอกคําใต ทต.หนองหลม 100,100                

15 พะเยา ดอกคําใต ทต.หวยลาน 73,040                 

16 พะเยา ปง ทต.งิม 32,000                 

17 พะเยา ปง ทต.ปง

18 พะเยา ปง ทต.แมยม

19 พะเยา ภกูามยาว ทต.ดงเจน 4,290                   

20 พะเยา ภซูาง ทต.สบบง

21 พะเยา เมืองพะเยา ทต.ทาจําปี

22 พะเยา เมืองพะเยา ทต.ทาวงัทอง

23 พะเยา เมืองพะเยา ทต.บานตเอม

24 พะเยา เมืองพะเยา ทต.บานตํ๊า 3,900                   

25 พะเยา เมืองพะเยา ทต.บานสาง 7,100                   

26 พะเยา เมืองพะเยา ทต.บานใหม 44,000                 

27 พะเยา เมืองพะเยา ทต.แมกา

28 พะเยา เมืองพะเยา ทต.แมปมื 9,400                   

29 พะเยา เมืองพะเยา ทต.สันปาุมวง 3,404                   

30 พะเยา แมใจ ทต.เจริญราษฎรแ

31 พะเยา แมใจ ทต.บานเหลา 54,700                 



หนา้ที ่134

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

32 พะเยา แมใจ ทต.ปาุแฝก

33 พะเยา แมใจ ทต.แมใจ

34 พะเยา แมใจ ทต.รวมใจพฒันา 700                      

35 พะเยา จุน ทต.ทุงรวงทอง

36 พะเยา จุน อบต.พระธาตุขิงแกง 42,900                 
37 พะเยา จุน อบต.หวยยางขาม 15,620                 
38 พะเยา เชียงคํา อบต.เจดียแคํา 6,808                   
39 พะเยา เชียงคํา อบต.เชียงบาน 7,290                   
40 พะเยา เชียงคํา อบต.ทุงผาสุข 4,290                   
41 พะเยา เชียงคํา อบต.น้ําแวน 3,639                   
42 พะเยา เชียงคํา อบต.แมลาว 26,290                 
43 พะเยา เชียงคํา อบต.รมเย็น 21,404                 
44 พะเยา เชียงคํา อบต.อางทอง 5,740                   
45 พะเยา เชียงมวน อบต.บานมาง 40,000                 
46 พะเยา เชียงมวน อบต.สระ 40,000                 
47 พะเยา ดอกคําใต อบต.คือเวยีง 21,500                 
48 พะเยา ดอกคําใต อบต.ดงสุวรรณ 4,100                   
49 พะเยา ดอกคําใต อบต.ดอกคําใต 3,520                   
50 พะเยา ดอกคําใต อบต.ดอนศรีชุม
51 พะเยา ดอกคําใต อบต.บานปนิ 12,920                 
52 พะเยา ดอกคําใต อบต.ปาุซาง
53 พะเยา ดอกคําใต อบต.สันโคง 7,000                   
54 พะเยา ปง อบต.ขุนควร 42,800                 
55 พะเยา ปง อบต.ควร 12,100                 
56 พะเยา ปง อบต.งิม
57 พะเยา ปง อบต.นาปรัง
58 พะเยา ปง อบต.ผาชางนอย
59 พะเยา ปง อบต.ออย 23,870                 
60 พะเยา ภกูามยาว อบต.ดงเจน
61 พะเยา ภกูามยาว อบต.แมอิง
62 พะเยา ภกูามยาว อบต.หวยแกว 31,600                 
63 พะเยา ภซูาง อบต.เชียงแรง
64 พะเยา ภซูาง อบต.ทุงกลวย 29,260                 



หนา้ที ่135

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

65 พะเยา ภซูาง อบต.ปาุสัก 21,000                 
66 พะเยา ภซูาง อบต.ภซูาง 70,290                 
67 พะเยา เมืองพะเยา อบต.จําปาุหวาย 92,000                 
68 พะเยา เมืองพะเยา อบต.บานตุน 4,287                   
69 พะเยา เมืองพะเยา อบต.แมนาเรือ 3,100                   
70 พะเยา เมืองพะเยา อบต.แมใส 3,000                   
71 พะเยา แมใจ อบต.แมสุก 34,870                 
72 พะเยา แมใจ ทต.ศรีถอย

รวมทั้งสิ้น -             1,137,912             -                         -           



หนา้ที ่136

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

1 พงังา เมืองพงังา อบจ.พงังา
2 พงังา ตะกั่วปาุ ทม.ตะกั่วปาุ

3 พงังา เมืองพงังา ทม.พงังา

4 พงังา กะปง ทต.ทานา 40,000                 

5 พงังา เกาะยาว ทต.เกาะยาว

6 พงังา คุระบรีุ ทต.คุระบรีุ

7 พงังา ตะกั่วทุง ทต.กระโสม

8 พงังา ตะกั่วทุง ทต.โคกกลอย

9 พงังา ตะกั่วปาุ ทต.บางนายสี

10 พงังา ทบัปดุ ทต.ทบัปดุ 16,000                 

11 พงังา ทายเหมือง ทต.ทายเหมือง

12 พงังา ทายเหมือง ทต.ลําแกน

13 พงังา กะปง อบต.ทานา

14 พงังา กะปง อบต.รมณียแ 2,630                   

15 พงังา กะปง อบต.เหมาะ 8,000                   

16 พงังา กะปง อบต.เหล

17 พงังา เกาะยาว อบต.เกาะยาวนอย 72,700                 

18 พงังา เกาะยาว ทต.เกาะยาวใหญ

19 พงังา เกาะยาว ทต.พรุใน 22,000                 

20 พงังา คุระบรีุ อบต.เกาะพระทอง

21 พงังา คุระบรีุ อบต.คุระ

22 พงังา คุระบรีุ อบต.บางวนั

23 พงังา คุระบรีุ อบต.แมนางขาว

24 พงังา ตะกั่วทุง อบต.กระโสม

25 พงังา ตะกั่วทุง อบต.กะไหล 4,200                   

26 พงังา ตะกั่วทุง อบต.คลองเคียน 23,250                 

27 พงังา ตะกั่วทุง อบต.โคกกลอย

28 พงังา ตะกั่วทุง อบต.ถ้ํา

29 พงังา ตะกั่วทุง อบต.ทาอยู 1,000                   

30 พงังา ตะกั่วทุง อบต.หลอยูง

31 พงังา ตะกั่วปาุ อบต.เกาะคอเขา



หนา้ที ่137

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

32 พงังา ตะกั่วปาุ ทต.คึกคัก

33 พงังา ตะกั่วปาุ อบต.โคกเคียน

34 พงังา ตะกั่วปาุ อบต.บางไทร 3,500                   

35 พงังา ตะกั่วปาุ อบต.บางมวง

36 พงังา ทบัปดุ อบต.โคกเจริญ 48,290                 

37 พงังา ทบัปดุ อบต.ทบัปดุ

38 พงังา ทบัปดุ อบต.บอแสน

39 พงังา ทบัปดุ อบต.บางเหรียง 8,100                   

40 พงังา ทบัปดุ อบต.มะรุย

41 พงังา ทายเหมือง อบต.ทายเหมือง

42 พงังา ทายเหมือง อบต.ทุงมะพราว 17,400                 

43 พงังา ทายเหมือง อบต.นาเตย

44 พงังา ทายเหมือง อบต.บางทอง

45 พงังา ทายเหมือง อบต.ลําภี

46 พงังา เมืองพงังา อบต.เกาะปนัหยี 34,740                 

47 พงังา เมืองพงังา อบต.ตากแดด 5,000                   

48 พงังา เมืองพงังา อบต.ถ้ําน้ําผุด

49 พงังา เมืองพงังา อบต.ทุงคาโงก

50 พงังา เมืองพงังา อบต.นบปริง

51 พงังา เมืองพงังา ทต.บางเตย 20,000                 

52 พงังา เมืองพงังา อบต.ปาุกอ

รวมทั้งสิ้น -             326,810                -                         -           



หนา้ที ่138

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

1 พทัลุง เมืองพทัลุง อบจ.พทัลุง

2 พทัลุง เมืองพทัลุง ทม.พทัลุง 1,000                   

3 พทัลุง กงหรา ทต.กงหรา 3,740                   

4 พทัลุง กงหรา ทต.คลองทรายขาว 16,100                 

5 พทัลุง กงหรา ทต.ชะรัด 44,000                 

6 พทัลุง เขาชัยสน ทต.เขาชัยสน 24,400                 

7 พทัลุง เขาชัยสน ทต.โคกมวง 44,000                 

8 พทัลุง เขาชัยสน ทต.จองถนน

9 พทัลุง ควนขนุน ทต.ควนขนุน 4,290                   

10 พทัลุง ควนขนุน ทต.ดอนทราย 7,900                   

11 พทัลุง ควนขนุน ทต.โตนดดวน 8,400                   

12 พทัลุง ควนขนุน ทต.ทะเลนอย 2,000                   

13 พทัลุง ควนขนุน ทต.นาขยาด 42,520                 

14 พทัลุง ควนขนุน ทต.บานสวน 22,000                 

15 พทัลุง ควนขนุน ทต.พนางตุง

16 พทัลุง ควนขนุน ทต.แพรกหา

17 พทัลุง ควนขนุน ทต.มะกอกเหนือ 22,000                 

18 พทัลุง ควนขนุน ทต.หนองพอ

19 พทัลุง ควนขนุน ทต.แหลมโตนด

20 พทัลุง ตะโหมด ทต.เขาหวัชาง

21 พทัลุง ตะโหมด ทต.ควนเสาธง 49,906                 

22 พทัลุง ตะโหมด ทต.ตะโหมด 11,710                 

23 พทัลุง ตะโหมด ทต.แมขรี 39,000                 

24 พทัลุง บางแกว ทต.ทามะเด่ือ

25 พทัลุง บางแกว ทต.บางแกว 52,580                 

26 พทัลุง ปากพะยูน ทต.เกาะนางคํา 94,800        14,000                 

27 พทัลุง ปากพะยูน ทต.ดอนทราย 6,808                   

28 พทัลุง ปากพะยูน ทต.ปากพะยูน

29 พทัลุง ปากพะยูน ทต.หารเทา 27,690                 

30 พทัลุง ปากพะยูน ทต.อาวพะยูน 10,750                 

31 พทัลุง ปาุบอน ทต.ปาุบอน



หนา้ที ่139

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

32 พทัลุง ปาุพะยอม ทต.บานพราว 22,000                 

33 พทัลุง ปาุพะยอม ทต.ลานขอย

34 พทัลุง เมืองพทัลุง ทต.เขาเจียก

35 พทัลุง เมืองพทัลุง ทต.โคกชะงาย

36 พทัลุง เมืองพทัลุง ทต.ทามิหรํา

37 พทัลุง เมืองพทัลุง ทต.นาทอม

38 พทัลุง เมืองพทัลุง ทต.ปรางหมู

39 พทัลุง เมืองพทัลุง ทต.พญาขัน 7,310                   

40 พทัลุง เมืองพทัลุง ทต.รมเมือง 15,000                 

41 พทัลุง ศรีนครินทรแ ทต.ชุมพล 33,400                 

42 พทัลุง ศรีนครินทรแ ทต.บานนา 35,650                 

43 พทัลุง ศรีนครินทรแ ทต.ลําสินธุแ 8,030                   

44 พทัลุง ศรีนครินทรแ ทต.อางทอง

45 พทัลุง กงหรา อบต.คลองเฉลิม 18,500                 

46 พทัลุง กงหรา ทต.สมหวงั

47 พทัลุง เขาชัยสน อบต.เขาชัยสน 46,900                 

48 พทัลุง เขาชัยสน อบต.ควนขนุน

49 พทัลุง เขาชัยสน อบต.หานโพธิ์ 4,000                   

50 พทัลุง ควนขนุน อบต.ชะมวง

51 พทัลุง ควนขนุน อบต.ปนัแต 22,000                 

52 พทัลุง ควนขนุน อบต.พนมวงักแ 9,200                   

53 พทัลุง ตะโหมด ทต.คลองใหญ 65,500                 25,830                    

54 พทัลุง บางแกว อบต.โคกสัก 16,230                 

55 พทัลุง บางแกว อบต.นาปะขอ

56 พทัลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก

57 พทัลุง ปากพะยูน ทต.ดอนประดู 8,580                   

58 พทัลุง ปากพะยูน อบต.ฝาละมี 27,000                 

59 พทัลุง ปาุบอน อบต.โคกทราย 11,000                 

60 พทัลุง ปาุบอน อบต.ทุงนารี 56,870                 

61 พทัลุง ปาุบอน อบต.ปาุบอน 54,854                 

62 พทัลุง ปาุบอน อบต.วงัใหม



หนา้ที ่140

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

63 พทัลุง ปาุบอน อบต.หนองธง

64 พทัลุง ปาุพะยอม อบต.เกาะเตา 68,000                 

65 พทัลุง ปาุพะยอม อบต.ปาุพะยอม 8,000                   

66 พทัลุง เมืองพทัลุง อบต.ควนมะพราว

67 พทัลุง เมืองพทัลุง อบต.ชัยบรีุ

68 พทัลุง เมืองพทัลุง อบต.ตํานาน

69 พทัลุง เมืองพทัลุง ทต.ทาแค

70 พทัลุง เมืองพทัลุง ทต.นาโหนด

71 พทัลุง เมืองพทัลุง อบต.ลําป า

72 พทัลุง ศรีบรรพต อบต.เขาปูุ

73 พทัลุง ศรีบรรพต อบต.เขายา 25,740                 

74 พทัลุง ศรีบรรพต อบต.ตะแพน 26,275                 

รวมทั้งสิ้น 94,800        1,044,833             25,830                    -           



หนา้ที ่141

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

1 พจิิตร เมืองพจิิตร อบจ.พจิิตร

2 พจิิตร ตะพานหนิ ทม.ตะพานหนิ 92,728        

3 พจิิตร บางมูลนาก ทม.บางมูลนาก 26,290                 

4 พจิิตร เมืองพจิิตร ทม.พจิิตร

5 พจิิตร ดงเจริญ ทต.วงับงคแ 1,702                   

6 พจิิตร ดงเจริญ ทต.สํานักขุนเณร

7 พจิิตร ตะพานหนิ ทต.หนองพยอม 3,404                   

8 พจิิตร ทบัคลอ ทต.เขาทราย 22,000                 

9 พจิิตร ทบัคลอ ทต.ทบัคลอ

10 พจิิตร บางมูลนาก ทต.เนินมะกอก 10,000                 

11 พจิิตร บางมูลนาก ทต.บางไผ 7,278                   

12 พจิิตร บางมูลนาก ทต.วงัตะกู 4,290                   

13 พจิิตร บางมูลนาก ทต.หอไกร

14 พจิิตร โพทะเล ทต.ทาเสา 7,260                   

15 พจิิตร โพทะเล ทต.ทุงนอย

16 พจิิตร โพทะเล ทต.บางคลาน 15,000                 

17 พจิิตร โพทะเล ทต.โพทะเล 22,000                 

18 พจิิตร โพธิป์ระทบัชาง ทต.ไผรอบ

19 พจิิตร โพธิป์ระทบัชาง ทต.โพธิป์ระทบัชาง

20 พจิิตร เมืองพจิิตร ทต.ดงปาุคํา

21 พจิิตร เมืองพจิิตร ทต.ทาฬอ 92,762        

22 พจิิตร เมืองพจิิตร ทต.วงักรด

23 พจิิตร เมืองพจิิตร ทต.หวัดง

24 พจิิตร วงัทรายพนู ทต.วงัทรายพนู

25 พจิิตร วงัทรายพนู ทต.หนองปลอง

26 พจิิตร สากเหล็ก ทต.สากเหล็ก

27 พจิิตร สามงาม ทต.กําแพงดิน 34,100                 

28 พจิิตร สามงาม ทต.เนินปอ 38,440                 

29 พจิิตร สามงาม ทต.สามงาม 47,740                 

30 พจิิตร ดงเจริญ อบต.วงัง้ิว 92,762        

31 พจิิตร ดงเจริญ อบต.วงัง้ิวใต



หนา้ที ่142

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

32 พจิิตร ดงเจริญ อบต.หวยพกุ

33 พจิิตร ดงเจริญ อบต.หวยรวม 91,742        

34 พจิิตร ตะพานหนิ อบต.คลองคูณ

35 พจิิตร ตะพานหนิ อบต.ง้ิวราย

36 พจิิตร ตะพานหนิ อบต.ดงตะขบ

37 พจิิตร ตะพานหนิ อบต.ทบัหมัน 25,078                 

38 พจิิตร ตะพานหนิ อบต.ทุงโพธิ์

39 พจิิตร ตะพานหนิ อบต.ไผหลวง 4,290                   

40 พจิิตร ตะพานหนิ อบต.วงัสําโรง 9,141                   

41 พจิิตร ตะพานหนิ อบต.วงัหลุม

42 พจิิตร ตะพานหนิ อบต.วงัหวา 92,762        

43 พจิิตร ตะพานหนิ อบต.หวยเกตุ

44 พจิิตร ทบัคลอ อบต.เขาเจ็ดลูก

45 พจิิตร ทบัคลอ อบต.เขาทราย 74,486        3,600                   

46 พจิิตร ทบัคลอ อบต.ทบัคลอ

47 พจิิตร ทบัคลอ อบต.ทายทุง

48 พจิิตร บางมูลนาก อบต.บางไผ 3,000                   

49 พจิิตร บางมูลนาก อบต.ภมูิ 4,000                   

50 พจิิตร บางมูลนาก อบต.ลําประดา 8,000                   

51 พจิิตร บางมูลนาก อบต.วงักรด

52 พจิิตร บางมูลนาก อบต.วงัตะกู

53 พจิิตร บางมูลนาก อบต.วงัสําโรง 10,000                 

54 พจิิตร บงึนาราง อบต.บางลาย

55 พจิิตร บงึนาราง อบต.บงึนาราง 92,762        

56 พจิิตร บงึนาราง อบต.โพธิไ์ทรงาม

57 พจิิตร บงึนาราง อบต.หวยแกว 3,520                   

58 พจิิตร บงึนาราง อบต.แหลมรัง

59 พจิิตร โพทะเล อบต.ทะนง 26,000                 

60 พจิิตร โพทะเล อบต.ทาขมิ้น 30,000                 

61 พจิิตร โพทะเล อบต.ทานั่ง

62 พจิิตร โพทะเล อบต.ทาบวั



หนา้ที ่143

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

63 พจิิตร โพทะเล อบต.ทายน้ํา

64 พจิิตร โพทะเล อบต.ทาเสา 9,000                   

65 พจิิตร โพทะเล อบต.บานนอย

66 พจิิตร โพทะเล อบต.โพทะเล 87,155        

67 พจิิตร โพทะเล อบต.วดัขวาง

68 พจิิตร โพธิป์ระทบัชาง อบต.ดงเสือเหลือง

69 พจิิตร โพธิป์ระทบัชาง อบต.ทุงใหญ 3,000                   

70 พจิิตร โพธิป์ระทบัชาง อบต.เนินสวาง

71 พจิิตร โพธิป์ระทบัชาง อบต.ไผทาโพ

72 พจิิตร โพธิป์ระทบัชาง อบต.โพธิป์ระทบัชาง 92,762        5,344                   

73 พจิิตร เมืองพจิิตร อบต.คลองคะเชนทรแ

74 พจิิตร เมืองพจิิตร อบต.ฆะมัง 35,910                    

75 พจิิตร เมืองพจิิตร อบต.ดงกลาง 4,260                   

76 พจิิตร เมืองพจิิตร อบต.ทาหลวง 1,500                   

77 พจิิตร เมืองพจิิตร อบต.ทาฬอ

78 พจิิตร เมืองพจิิตร อบต.บานบุง 5,110                   

79 พจิิตร เมืองพจิิตร อบต.ปากทาง

80 พจิิตร เมืองพจิิตร อบต.ปาุมะคาบ 25,600                 

81 พจิิตร เมืองพจิิตร อบต.ไผขวาง

82 พจิิตร เมืองพจิิตร อบต.เมืองเกา

83 พจิิตร เมืองพจิิตร อบต.ยานยาว 3,740                   

84 พจิิตร เมืองพจิิตร อบต.โรงชาง 17,490                 

85 พจิิตร เมืองพจิิตร อบต.สายคําโห

86 พจิิตร เมืองพจิิตร อบต.หวัดง

87 พจิิตร วชิรบารมี อบต.บานนา 1,400                   

88 พจิิตร วชิรบารมี อบต.บงึบวั 77,308        4,200                   

89 พจิิตร วชิรบารมี อบต.วงัโมกขแ

90 พจิิตร วชิรบารมี อบต.หนองหลุม

91 พจิิตร วงัทรายพนู อบต.วงัทรายพนู 8,808                   

92 พจิิตร วงัทรายพนู อบต.หนองปลาไหล 3,404                   

93 พจิิตร วงัทรายพนู อบต.หนองพระ 14,600                 



หนา้ที ่144

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

94 พจิิตร สากเหล็ก อบต.คลองทราย 3,740                   

95 พจิิตร สากเหล็ก อบต.ทาเยี่ยม

96 พจิิตร สากเหล็ก อบต.วงัทบัไทร

97 พจิิตร สากเหล็ก อบต.สากเหล็ก 92,762        4,260                   

98 พจิิตร สากเหล็ก อบต.หนองหญาไทร

99 พจิิตร สามงาม อบต.กําแพงดิน

100 พจิิตร สามงาม อบต.รังนก 51,480                 

101 พจิิตร สามงาม อบต.สามงาม 3,900                   

102 พจิิตร สามงาม อบต.หนองโสน

รวมทั้งสิ้น 979,991      536,969                35,910                    -           



หนา้ที ่145

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

1 พษิณุโลก เมืองพษิณุโลก อบจ.พษิณุโลก

2 พษิณุโลก เมืองพษิณุโลก ทน.พษิณุโลก

3 พษิณุโลก เมืองพษิณุโลก ทม.อรัญญิก 91,271        

4 พษิณุโลก ชาติตระการ ทต.ปาุแดง

5 พษิณุโลก นครไทย ทต.นครไทย

6 พษิณุโลก นครไทย ทต.บานแยง 6,808                   

7 พษิณุโลก เนินมะปราง ทต.ไทรยอย

8 พษิณุโลก เนินมะปราง ทต.เนินมะปราง 7,400                   

9 พษิณุโลก เนินมะปราง ทต.บานมุง

10 พษิณุโลก บางกระทุม ทต.เนินกุม 22,000                 

11 พษิณุโลก บางกระทุม ทต.บางกระทุม

12 พษิณุโลก บางระกํา ทต.บางระกํา 5,000                   

13 พษิณุโลก บางระกํา ทต.บางระกําเมืองใหม

14 พษิณุโลก บางระกํา ทต.บงึระมาณ

15 พษิณุโลก บางระกํา ทต.ปลักแรด

16 พษิณุโลก บางระกํา ทต.พนัเสา

17 พษิณุโลก พรหมพริาม ทต.พรหมพริาม

18 พษิณุโลก พรหมพริาม ทต.วงฆอง

19 พษิณุโลก เมืองพษิณุโลก ทต.บานใหม

20 พษิณุโลก เมืองพษิณุโลก ทต.พลายชุมพล

21 พษิณุโลก เมืองพษิณุโลก ทต.หวัรอ 19,910                 

22 พษิณุโลก วงัทอง ทต.วงัทอง 20,000                 

23 พษิณุโลก วดัโบสถแ ทต.วดัโบสถแ 5,602                   

24 พษิณุโลก ชาติตระการ อบต.ชาติตระการ

25 พษิณุโลก ชาติตระการ อบต.ทาสะแก 4,000                   

26 พษิณุโลก ชาติตระการ อบต.บอภาค

27 พษิณุโลก ชาติตระการ อบต.บานดง

28 พษิณุโลก ชาติตระการ อบต.ปาุแดง

29 พษิณุโลก ชาติตระการ อบต.สวนเมี่ยง 3,404                   

30 พษิณุโลก นครไทย อบต.นครชุม

31 พษิณุโลก นครไทย อบต.นาบวั



หนา้ที ่146

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

32 พษิณุโลก นครไทย อบต.น้ํากุม

33 พษิณุโลก นครไทย อบต.เนินเพิ่ม

34 พษิณุโลก นครไทย อบต.บอโพธิ์

35 พษิณุโลก นครไทย อบต.บานพราว 20,000                 

36 พษิณุโลก นครไทย อบต.ยางโกลน

37 พษิณุโลก นครไทย อบต.หนองกะทาว 45,904                 

38 พษิณุโลก นครไทย อบต.หวยเฮ้ีย 3,946                   

39 พษิณุโลก เนินมะปราง อบต.ชมพู 39,210                 

40 พษิณุโลก เนินมะปราง อบต.เนินมะปราง

41 พษิณุโลก เนินมะปราง อบต.บานนอยซุมขีเ้หล็ก

42 พษิณุโลก เนินมะปราง อบต.วงัโพรง 3,404                   

43 พษิณุโลก เนินมะปราง อบต.วงัยาง

44 พษิณุโลก บางกระทุม อบต.โคกสลุด

45 พษิณุโลก บางกระทุม อบต.ทาตาล

46 พษิณุโลก บางกระทุม อบต.นครปาุหมาก

47 พษิณุโลก บางกระทุม ทต.หวยแกว

48 พษิณุโลก บางกระทุม อบต.บานไร 20,000                 

49 พษิณุโลก บางกระทุม อบต.ไผลอม 9,400                   

50 พษิณุโลก บางกระทุม ทต.สนามคลี

51 พษิณุโลก บางระกํา อบต.คุยมวง 1,200                   

52 พษิณุโลก บางระกํา อบต.ชุมแสงสงคราม 20,680                 

53 พษิณุโลก บางระกํา อบต.ทานางงาม

54 พษิณุโลก บางระกํา อบต.นิคมพฒันา 45,220                 

55 พษิณุโลก บางระกํา อบต.บอทอง

56 พษิณุโลก บางระกํา อบต.บงึกอก 191,640      4,354                   

57 พษิณุโลก บางระกํา อบต.วงัอิทก 10,000                 

58 พษิณุโลก บางระกํา อบต.หนองกุลา 20,000                 

59 พษิณุโลก พรหมพริาม อบต.ดงประคํา

60 พษิณุโลก พรหมพริาม อบต.ตลุกเทยีม 14,600                 

61 พษิณุโลก พรหมพริาม อบต.ทบัยายเชียง

62 พษิณุโลก พรหมพริาม อบต.ทาชาง



หนา้ที ่147

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

63 พษิณุโลก พรหมพริาม อบต.พรหมพริาม 18,474                 

64 พษิณุโลก พรหมพริาม อบต.มะตอง 2,000                   

65 พษิณุโลก พรหมพริาม อบต.มะตูม 4,290                   

66 พษิณุโลก พรหมพริาม อบต.วงฆอง 3,000                   

67 พษิณุโลก พรหมพริาม อบต.วงัวน

68 พษิณุโลก พรหมพริาม อบต.ศรีภริมยแ

69 พษิณุโลก พรหมพริาม อบต.หนองแขม

70 พษิณุโลก พรหมพริาม อบต.หอกลอง

71 พษิณุโลก เมืองพษิณุโลก อบต.ง้ิวงาม

72 พษิณุโลก เมืองพษิณุโลก อบต.จอมทอง

73 พษิณุโลก เมืองพษิณุโลก อบต.ดอนทอง 3,400                   

74 พษิณุโลก เมืองพษิณุโลก ทต.ทาทอง 26,290                 

75 พษิณุโลก เมืองพษิณุโลก อบต.ทาโพธิ์ 14,613                 

76 พษิณุโลก เมืองพษิณุโลก อบต.บานกราง 11,474                 

77 พษิณุโลก เมืองพษิณุโลก ทต.บานคลอง 5,100                   

78 พษิณุโลก เมืองพษิณุโลก อบต.บานปาุ

79 พษิณุโลก เมืองพษิณุโลก อบต.บงึพระ

80 พษิณุโลก เมืองพษิณุโลก อบต.ปากโทก

81 พษิณุโลก เมืองพษิณุโลก อบต.ไผขอดอน 34,000                 

82 พษิณุโลก เมืองพษิณุโลก อบต.มะขามสูง

83 พษิณุโลก เมืองพษิณุโลก อบต.วงัน้ําคู

84 พษิณุโลก เมืองพษิณุโลก อบต.วดัจันทรแ

85 พษิณุโลก เมืองพษิณุโลก อบต.วดัพริก 10,000                 

86 พษิณุโลก เมืองพษิณุโลก อบต.สมอแข

87 พษิณุโลก วงัทอง อบต.แกงโสภา

88 พษิณุโลก วงัทอง อบต.ชัยนาม

89 พษิณุโลก วงัทอง อบต.ดินทอง

90 พษิณุโลก วงัทอง อบต.ทาหมื่นราม 2,580                   

91 พษิณุโลก วงัทอง อบต.บานกลาง 25,740                 

92 พษิณุโลก วงัทอง อบต.พนัชาลี

93 พษิณุโลก วงัทอง อบต.แมระกา



หนา้ที ่148

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

94 พษิณุโลก วงัทอง อบต.วงัทอง

95 พษิณุโลก วงัทอง อบต.วงันกแอน

96 พษิณุโลก วงัทอง อบต.วงัพกิุล 20,000                 

97 พษิณุโลก วงัทอง อบต.หนองพระ

98 พษิณุโลก วดัโบสถแ อบต.คันโชง

99 พษิณุโลก วดัโบสถแ อบต.ทอแท 1,500                   

100 พษิณุโลก วดัโบสถแ อบต.ทางาม

101 พษิณุโลก วดัโบสถแ อบต.บานยาง

102 พษิณุโลก วดัโบสถแ อบต.วดัโบสถแ

103 พษิณุโลก วดัโบสถแ อบต.หนิลาด

รวมทั้งสิ้น 282,911      534,503                -                         -           



หนา้ที ่149

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

1 เพชรบรีุ เมืองเพชรบรีุ อบจ.เพชรบรีุ

2 เพชรบรีุ ชะอํา ทม.ชะอํา 21,847        2,130                   

3 เพชรบรีุ เมืองเพชรบรีุ ทม.เพชรบรีุ 3,740                   

4 เพชรบรีุ เขายอย ทต.เขายอย 22,000                 

5 เพชรบรีุ ชะอํา ทต.นายาง 18,000                 

6 เพชรบรีุ ทายาง ทต.ทาไมรวก 39,000                 

7 เพชรบรีุ ทายาง ทต.ทายาง 7,790                   

8 เพชรบรีุ ทายาง ทต.ทาแลง 10,000                 

9 เพชรบรีุ ทายาง ทต.หนองจอก

10 เพชรบรีุ บานลาด ทต.บานลาด

11 เพชรบรีุ บานแหลม ทต.บางตะบนู 4,840                   

12 เพชรบรีุ บานแหลม ทต.บานแหลม 2,579                   

13 เพชรบรีุ เมืองเพชรบรีุ ทต.หวัสะพาน

14 เพชรบรีุ เมืองเพชรบรีุ ทต.หาดเจาสําราญ 28,390                 

15 เพชรบรีุ แกงกระจาน อบต.แกงกระจาน 22,000                 

16 เพชรบรีุ แกงกระจาน อบต.ปาุเด็ง

17 เพชรบรีุ แกงกระจาน อบต.พสุวรรคแ 36,000                 

18 เพชรบรีุ แกงกระจาน อบต.วงัจันทรแ

19 เพชรบรีุ แกงกระจาน อบต.สองพี่นอง

20 เพชรบรีุ แกงกระจาน อบต.หวยแมเพรียง

21 เพชรบรีุ เขายอย อบต.เขายอย

22 เพชรบรีุ เขายอย อบต.หนองชุมพล

23 เพชรบรีุ เขายอย อบต.หนองชุมพลเหนือ

24 เพชรบรีุ เขายอย อบต.หนองปรง

25 เพชรบรีุ เขายอย อบต.หนองปลาไหล

26 เพชรบรีุ เขายอย อบต.หวยทาชาง

27 เพชรบรีุ เขายอย อบต.หวยโรง

28 เพชรบรีุ ชะอํา ทต.บางเกา

29 เพชรบรีุ ชะอํา อบต.ไรใหมพฒันา 45,430                 

30 เพชรบรีุ ชะอํา อบต.สามพระยา

31 เพชรบรีุ ชะอํา อบต.หนองศาลา



หนา้ที ่150

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

32 เพชรบรีุ ชะอํา อบต.หวยทรายเหนือ

33 เพชรบรีุ ทายาง อบต.กลัดหลวง 22,000                 

34 เพชรบรีุ ทายาง อบต.เขากระปกุ 7,278                   

35 เพชรบรีุ ทายาง อบต.ทาคอย

36 เพชรบรีุ ทายาง อบต.บานในดง

37 เพชรบรีุ ทายาง อบต.ปกึเตียน

38 เพชรบรีุ ทายาง อบต.มาบปลาเคา

39 เพชรบรีุ ทายาง อบต.ยางหยอง 3,100                   

40 เพชรบรีุ ทายาง อบต.วงัไคร

41 เพชรบรีุ ทายาง อบต.หนองจอก

42 เพชรบรีุ บานลาด อบต.ตําหรุ

43 เพชรบรีุ บานลาด อบต.ถ้ํารงคแ

44 เพชรบรีุ บานลาด อบต.ทาชาง

45 เพชรบรีุ บานลาด อบต.ทาเสน

46 เพชรบรีุ บานลาด อบต.บานทาน 7,614                   

47 เพชรบรีุ บานลาด อบต.บานหาด

48 เพชรบรีุ บานลาด อบต.โรงเข

49 เพชรบรีุ บานลาด อบต.ไรโคก

50 เพชรบรีุ บานลาด อบต.ไรมะขาม 3,874                   

51 เพชรบรีุ บานลาด อบต.ไรสะทอน

52 เพชรบรีุ บานลาด อบต.สมอพลือ

53 เพชรบรีุ บานลาด อบต.หนองกระเจ็ด 4,230                   

54 เพชรบรีุ บานลาด อบต.หนองกะปุ 10,000                 

55 เพชรบรีุ บานลาด อบต.หวยลึก 1,200                   

56 เพชรบรีุ บานแหลม อบต.ทาแรง 15,620                 

57 เพชรบรีุ บานแหลม อบต.ทาแรงออก

58 เพชรบรีุ บานแหลม อบต.บางแกว 9,400                   

59 เพชรบรีุ บานแหลม อบต.บางขุนไทร 25,740                 

60 เพชรบรีุ บานแหลม อบต.บางครก

61 เพชรบรีุ บานแหลม อบต.บางตะบนู

62 เพชรบรีุ บานแหลม อบต.บานแหลม



หนา้ที ่151

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

63 เพชรบรีุ บานแหลม อบต.ปากทะเล

64 เพชรบรีุ บานแหลม อบต.แหลมผักเบี้ย 4,290                   

65 เพชรบรีุ เมืองเพชรบรีุ อบต.ชองสะแก 4,290                   

66 เพชรบรีุ เมืองเพชรบรีุ อบต.ดอนยาง

67 เพชรบรีุ เมืองเพชรบรีุ อบต.ตนมะพราว 10,220                 

68 เพชรบรีุ เมืองเพชรบรีุ อบต.ตนมะมวง

69 เพชรบรีุ เมืองเพชรบรีุ อบต.ธงชัย 1,600                   

70 เพชรบรีุ เมืองเพชรบรีุ อบต.นาพนัสาม 12,100                 

71 เพชรบรีุ เมืองเพชรบรีุ อบต.นาวุง

72 เพชรบรีุ เมืองเพชรบรีุ อบต.บางจาก

73 เพชรบรีุ เมืองเพชรบรีุ อบต.บางจาน 1,600                   

74 เพชรบรีุ เมืองเพชรบรีุ อบต.บานกุม

75 เพชรบรีุ เมืองเพชรบรีุ อบต.บานหมอ

76 เพชรบรีุ เมืองเพชรบรีุ อบต.โพพระ

77 เพชรบรีุ เมืองเพชรบรีุ อบต.โพไรหวาน

78 เพชรบรีุ เมืองเพชรบรีุ อบต.ไรสม 3,900                   

79 เพชรบรีุ เมืองเพชรบรีุ อบต.สํามะโรง

80 เพชรบรีุ เมืองเพชรบรีุ ทต.หนองขนาน 10,710                 

81 เพชรบรีุ เมืองเพชรบรีุ อบต.หนองพลับ

82 เพชรบรีุ เมืองเพชรบรีุ อบต.หนองโสน

83 เพชรบรีุ หนองหญาปลอง อบต.ทาตะครอ 3,800                   

84 เพชรบรีุ หนองหญาปลอง อบต.ยางน้ํากลัดใต 3,537                   

85 เพชรบรีุ หนองหญาปลอง อบต.หนองหญาปลอง

รวมทั้งสิ้น 21,847        408,002                -                         -           



หนา้ที ่152

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

1 เพชรบรูณแ เมืองเพชรบรูณแ อบจ.เพชรบรูณแ
2 เพชรบรูณแ เมืองเพชรบรูณแ ทม.เพชรบรูณแ
3 เพชรบรูณแ วเิชียรบรีุ ทม.วเิชียรบรีุ 6,646                      
4 เพชรบรูณแ หลมสัก ทม.หลมสัก 15,750                    
5 เพชรบรูณแ เขาคอ ทต.แคมปสน -                         
6 เพชรบรูณแ ชนแดน ทต.ชนแดน 9,450                      
7 เพชรบรูณแ ชนแดน ทต.ดงขุย 35,820                 9,450                      
8 เพชรบรูณแ ชนแดน ทต.ทาขาม 32,340                    
9 เพชรบรูณแ บงึสามพนั ทต.ซับสมอทอด 8,000                   -                         
10 เพชรบรูณแ เมืองเพชรบรูณแ ทต.ทาพล -                         
11 เพชรบรูณแ เมืองเพชรบรูณแ ทต.นาง่ัว 16,400                 -                         
12 เพชรบรูณแ เมืองเพชรบรูณแ ทต.วงัชมภู -                         
13 เพชรบรูณแ วงัโปงุ ทต.ทายดง 22,000                 -                         
14 เพชรบรูณแ วงัโปงุ ทต.วงัโปงุ -                         
15 เพชรบรูณแ วเิชียรบรีุ ทต.พเุตย 32,634                 18,900                    
16 เพชรบรูณแ ศรีเทพ ทต.โคกสะอาด 2,500                   -                         
17 เพชรบรูณแ ศรีเทพ ทต.สวางวฒันา -                         27,200       
18 เพชรบรูณแ หนองไผ ทต.เฉลียงทอง 9,450                      
19 เพชรบรูณแ หนองไผ ทต.บอไทย 49,245                    
20 เพชรบรูณแ หนองไผ ทต.นาเฉลียง 22,890                    
21 เพชรบรูณแ หนองไผ ทต.บวัวฒันา 11,445                    
22 เพชรบรูณแ หนองไผ ทต.หนองไผ -                         
23 เพชรบรูณแ หลมเกา ทต.หลมเกา -                         
24 เพชรบรูณแ หลมสัก ทต.ตาลเด่ียว -                         
25 เพชรบรูณแ เขาคอ อบต.เข็กนอย 26,290                 -                         
26 เพชรบรูณแ เขาคอ อบต.เขาคอ -                         
27 เพชรบรูณแ เขาคอ อบต.ทุงสมอ 13,000                 -                         
28 เพชรบรูณแ เขาคอ อบต.หนองแมนา 48,290                 -                         
29 เพชรบรูณแ ชนแดน อบต.ชนแดน 5,110                   -                         
30 เพชรบรูณแ ชนแดน อบต.ซับพทุรา 20,895                    
31 เพชรบรูณแ ชนแดน อบต.ดงขุย 6,000                   11,445                    
32 เพชรบรูณแ ชนแดน อบต.ตะกุดไร 18,900                    
33 เพชรบรูณแ ชนแดน อบต.ทาขาม 20,895                    



หนา้ที ่153

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

34 เพชรบรูณแ ชนแดน อบต.บานกลวย -                         
35 เพชรบรูณแ ชนแดน อบต.พทุธบาท 16,250                 97,020                    
36 เพชรบรูณแ ชนแดน อบต.ลาดแค 43,785                    
37 เพชรบรูณแ ชนแดน ทต.ศาลาลาย 32,340                    
38 เพชรบรูณแ น้ําหนาว อบต.โคกมน -                         
39 เพชรบรูณแ น้ําหนาว อบต.น้ําหนาว -                         
40 เพชรบรูณแ น้ําหนาว อบต.วงักวาง -                         
41 เพชรบรูณแ น้ําหนาว อบต.หลักดาน -                         
42 เพชรบรูณแ บงึสามพนั อบต.กันจุ -                         
43 เพชรบรูณแ บงึสามพนั อบต.ซับไมแดง 8,550                   -                         
44 เพชรบรูณแ บงึสามพนั อบต.ซับสมอทอด -                         
45 เพชรบรูณแ บงึสามพนั อบต.บงึสามพนั -                         
46 เพชรบรูณแ บงึสามพนั อบต.พญาวงั 4,260                   -                         
47 เพชรบรูณแ บงึสามพนั อบต.วงัพกิุล -                         
48 เพชรบรูณแ บงึสามพนั อบต.ศรีมงคล 11,610                 -                         
49 เพชรบรูณแ บงึสามพนั อบต.สระแกว -                         
50 เพชรบรูณแ บงึสามพนั อบต.หนองแจง -                         
51 เพชรบรูณแ เมืองเพชรบรูณแ อบต.ชอนไพร -                         
52 เพชรบรูณแ เมืองเพชรบรูณแ อบต.ดงมูลเหล็ก -                         
53 เพชรบรูณแ เมืองเพชรบรูณแ อบต.ตะเบาะ -                         
54 เพชรบรูณแ เมืองเพชรบรูณแ อบต.ทาพล -                         
55 เพชรบรูณแ เมืองเพชรบรูณแ อบต.นาปาุ 17,210                 -                         
56 เพชรบรูณแ เมืองเพชรบรูณแ อบต.นายม 16,800                 -                         
57 เพชรบรูณแ เมืองเพชรบรูณแ อบต.น้ํารอน 34,150                 -                         
58 เพชรบรูณแ เมืองเพชรบรูณแ อบต.บานโคก -                         
59 เพชรบรูณแ เมืองเพชรบรูณแ อบต.บานโตก -                         
60 เพชรบรูณแ เมืองเพชรบรูณแ อบต.ปาุเลา 32,880                 -                         
61 เพชรบรูณแ เมืองเพชรบรูณแ อบต.ระวงิ 2,800                   -                         
62 เพชรบรูณแ เมืองเพชรบรูณแ อบต.วงัชมภู 9,540                   -                         
63 เพชรบรูณแ เมืองเพชรบรูณแ อบต.สะเดียง 15,700                 -                         
64 เพชรบรูณแ เมืองเพชรบรูณแ อบต.หวยสะแก 3,900                   -                         
65 เพชรบรูณแ เมืองเพชรบรูณแ อบต.หวยใหญ 38,570                 -                         
66 เพชรบรูณแ วงัโปงุ อบต.ซับเปบิ -                         



หนา้ที ่154

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

67 เพชรบรูณแ วงัโปงุ อบต.ทายดง -                         
68 เพชรบรูณแ วงัโปงุ อบต.วงัโปงุ -                         
69 เพชรบรูณแ วงัโปงุ อบต.วงัศาล 37,400                 -                         
70 เพชรบรูณแ วงัโปงุ อบต.วงัหนิ 3,600                   -                         
71 เพชรบรูณแ วเิชียรบรีุ อบต.โคกปรง 3,404                   -                         
72 เพชรบรูณแ วเิชียรบรีุ อบต.ซับนอย -                         
73 เพชรบรูณแ วเิชียรบรีุ อบต.ซับสมบรูณแ 1,250                   11,445                    
74 เพชรบรูณแ วเิชียรบรีุ อบต.ทาโรง 11,800                 11,445                    
75 เพชรบรูณแ วเิชียรบรีุ อบต.น้ํารอน 7,850                   -                         
76 เพชรบรูณแ วเิชียรบรีุ อบต.บอรัง 32,340                    
77 เพชรบรูณแ วเิชียรบรีุ อบต.บงึกระจับ -                         
78 เพชรบรูณแ วเิชียรบรีุ อบต.พขุาม 7,990                   20,895                    
79 เพชรบรูณแ วเิชียรบรีุ อบต.พเุตย 4,290                   11,445                    
80 เพชรบรูณแ วเิชียรบรีุ อบต.ภนู้ําหยด 11,445                    
81 เพชรบรูณแ วเิชียรบรีุ อบต.ยางสาว 9,450                      
82 เพชรบรูณแ วเิชียรบรีุ อบต.วงัใหญ 24,000                 -                         
83 เพชรบรูณแ วเิชียรบรีุ อบต.สระประดู -                         
84 เพชรบรูณแ วเิชียรบรีุ อบต.สามแยก 18,900                    
85 เพชรบรูณแ ศรีเทพ อบต.คลองกระจัง 24,939                 49,245                    
86 เพชรบรูณแ ศรีเทพ อบต.นาสนุน 6,808                   82,425                    
87 เพชรบรูณแ ศรีเทพ อบต.ประดูงาม 11,445                    
88 เพชรบรูณแ ศรีเทพ อบต.ศรีเทพ 3,404                   97,335                    
89 เพชรบรูณแ ศรีเทพ อบต.สระกรวด 10,000                 11,445                    
90 เพชรบรูณแ ศรีเทพ อบต.หนองยางทอย -                         
91 เพชรบรูณแ หนองไผ อบต.กองทลู 22,890                    
92 เพชรบรูณแ หนองไผ อบต.ทาดวง 1,200                   -                         
93 เพชรบรูณแ หนองไผ อบต.ทาแดง 8,580                   -                         
94 เพชรบรูณแ หนองไผ ทต.บานโภชนแ -                         
95 เพชรบรูณแ หนองไผ อบต.เพชรละคร 15,144                 45,780                    
96 เพชรบรูณแ หนองไผ อบต.ยางงาม 34,335                    
97 เพชรบรูณแ หนองไผ อบต.วงัทาดี 11,445                    
98 เพชรบรูณแ หนองไผ อบต.วงัโบสถแ 8,520                   30,345                    
99 เพชรบรูณแ หนองไผ อบต.หนองไผ -                         



หนา้ที ่155

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

100 เพชรบรูณแ หนองไผ อบต.หวยโปงุ -                         
101 เพชรบรูณแ หลมเกา อบต.ตาดกลอย 3,874                   22,890                    
102 เพชรบรูณแ หลมเกา อบต.นาเกาะ 11,445                    
103 เพชรบรูณแ หลมเกา อบต.นาซํา 3,404                   12,922                    
104 เพชรบรูณแ หลมเกา อบต.นาแซง -                         
105 เพชรบรูณแ หลมเกา อบต.บานเนิน 20,895                    
106 เพชรบรูณแ หลมเกา อบต.วงับาล 51,240                    
107 เพชรบรูณแ หลมเกา อบต.ศิลา 9,450                      
108 เพชรบรูณแ หลมเกา อบต.หลมเกา 6,940                   30,345                    
109 เพชรบรูณแ หลมเกา อบต.หนิฮาว 27,195                    
110 เพชรบรูณแ หลมสัก อบต.ชางตะลูด 34,335                    
111 เพชรบรูณแ หลมสัก อบต.ทาอิบญุ 11,445                    
112 เพชรบรูณแ หลมสัก อบต.น้ํากอ 10,212                 22,890                    
113 เพชรบรูณแ หลมสัก อบต.น้ําชุน 20,895                    
114 เพชรบรูณแ หลมสัก อบต.บานกลาง 22,890                    
115 เพชรบรูณแ หลมสัก อบต.บานต้ิว 11,445                    
116 เพชรบรูณแ หลมสัก อบต.บานไร 11,445                    
117 เพชรบรูณแ หลมสัก อบต.บานโสก 11,445                    
118 เพชรบรูณแ หลมสัก อบต.บานหวาย 29,260                 11,445                    
119 เพชรบรูณแ หลมสัก อบต.บุงคลา 11,445                    
120 เพชรบรูณแ หลมสัก อบต.บุงน้ําเตา 11,445                    
121 เพชรบรูณแ หลมสัก อบต.ปากชอง 4,290                   22,890                    
122 เพชรบรูณแ หลมสัก อบต.ปากดุก 11,445                    
123 เพชรบรูณแ หลมสัก อบต.ฝายนาแซง 18,900                    
124 เพชรบรูณแ หลมสัก อบต.ลานบา -                         
125 เพชรบรูณแ หลมสัก อบต.วดัปาุ -                         
126 เพชรบรูณแ หลมสัก อบต.สักหลง -                         
127 เพชรบรูณแ หลมสัก อบต.หนองไขว 11,445                    
128 เพชรบรูณแ หลมสัก อบต.หวยไร 31,305                 22,890                    

รวมทั้งสิ้น -             697,728                1,409,978                27,200       



หนา้ที ่156

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

1 แพร เมืองแพร อบจ.แพร

2 แพร เมืองแพร ทม.แพร 10,914                 

3 แพร เดนชัย ทต.เดนชัย 15,000                 

4 แพร เดนชัย ทต.ปงปาุหวาย 15,000                 

5 แพร เดนชัย ทต.แมจั๊วะ

6 แพร เมืองแพร ทต.ชอแฮ 23,080                 

7 แพร เมืองแพร ทต.ทุงโฮง 18,000                 

8 แพร เมืองแพร ทต.บานถิ่น 44,000                 

9 แพร เมืองแพร ทต.ปาุแมต 3,800                   

10 แพร เมืองแพร ทต.แมคํามี 6,808                   

11 แพร เมืองแพร ทต.แมหลาย 25,520                 

12 แพร เมืองแพร ทต.วงัหงสแ

13 แพร เมืองแพร ทต.สวนเขื่อน 12,605                 

14 แพร รองกวาง ทต.บานเวยีง 40,000                 

15 แพร รองกวาง ทต.รองกวาง 40,000                 

16 แพร ลอง ทต.บานปนิ

17 แพร ลอง ทต.แมปาน

18 แพร ลอง ทต.แมลานนา 4,290                   

19 แพร ลอง ทต.เวยีงตา 800                      

20 แพร ลอง ทต.หวยออ

21 แพร วงัชิ้น ทต.วงัชิ้น 1,700                   

22 แพร สอง ทต.สอง

23 แพร สอง ทต.หวยหมาย 10,850                 

24 แพร สูงเมน ทต.สูงเมน

25 แพร หนองมวงไข ทต.หนองมวงไข 15,000                 

26 แพร เดนชัย อบต.เดนชัย

27 แพร เดนชัย อบต.ไทรยอย

28 แพร เดนชัย อบต.แมจั๊วะ

29 แพร เดนชัย อบต.หวยไร

30 แพร เมืองแพร อบต.กาญจนา

31 แพร เมืองแพร อบต.ทาขาม



หนา้ที ่157

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

32 แพร เมืองแพร ทต.ทุงกวาว

33 แพร เมืองแพร อบต.นาจักร 24,600                 

34 แพร เมืองแพร อบต.ปาุแดง

35 แพร เมืองแพร อบต.แมยม

36 แพร เมืองแพร อบต.รองฟอง 3,000                   

37 แพร เมืองแพร อบต.วงัธง

38 แพร เมืองแพร อบต.หวยมา 1,600                   

39 แพร เมืองแพร อบต.เหมืองหมอ 26,290                 

40 แพร รองกวาง อบต.น้ําเลา 22,500                 

41 แพร รองกวาง อบต.ไผโทน

42 แพร รองกวาง อบต.แมทราย

43 แพร รองกวาง อบต.แมยางตาล 32,000                 

44 แพร รองกวาง อบต.แมยางรอง 4,290                   

45 แพร รองกวาง อบต.แมยางฮอ 3,740                   

46 แพร รองกวาง อบต.รองกวาง 20,000                 

47 แพร รองกวาง อบต.หวยโรง

48 แพร ลอง อบต.ตาผามอก

49 แพร ลอง อบต.ทุงแลง 3,874                   

50 แพร ลอง อบต.บอเหล็กลอง

51 แพร ลอง อบต.บานปนิ

52 แพร ลอง ทต.ปากกาง 20,000                 

53 แพร ลอง อบต.หวัทุง

54 แพร วงัชิ้น อบต.นาพนู 31,400                 

55 แพร วงัชิ้น อบต.ปาุสัก 63,000                 

56 แพร วงัชิ้น อบต.แมเกิ๋ง

57 แพร วงัชิ้น อบต.แมปาูก

58 แพร วงัชิ้น อบต.แมพงุ 3,150                   

59 แพร วงัชิ้น อบต.วงัชิ้น

60 แพร วงัชิ้น อบต.สรอย

61 แพร สอง อบต.แดนชุมพล

62 แพร สอง อบต.เตาปนู



หนา้ที ่158

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

63 แพร สอง อบต.ทุงนาว

64 แพร สอง อบต.บานกลาง 20,000                 

65 แพร สอง อบต.บานหนุน

66 แพร สอง อบต.สะเอียบ 15,200                 

67 แพร สอง อบต.หวัเมือง

68 แพร สูงเมน อบต.ดอนมูล 3,740                   

69 แพร สูงเมน อบต.น้ําชํา 7,100                   

70 แพร สูงเมน อบต.บานกวาง 31,500                    

71 แพร สูงเมน อบต.บานกาศ

72 แพร สูงเมน อบต.บานปง

73 แพร สูงเมน อบต.บานเหลา

74 แพร สูงเมน อบต.พระหลวง

75 แพร สูงเมน อบต.รองกาศ

76 แพร สูงเมน อบต.เวยีงทอง 3,520                   

77 แพร สูงเมน อบต.สบสาย 600                      31,500                    

78 แพร สูงเมน อบต.สูงเมน 12,000                 

79 แพร สูงเมน อบต.หวัฝาย 12,355                 

80 แพร หนองมวงไข อบต.ตําหนักธรรม

81 แพร หนองมวงไข อบต.ทุงแคว

82 แพร หนองมวงไข อบต.น้ํารัด

83 แพร หนองมวงไข อบต.แมคํามี

84 แพร หนองมวงไข อบต.วงัหลวง

รวมทั้งสื้น -             621,326                63,000                    -           



หนา้ที ่159

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

1 ภเูก็ต เมืองภเูก็ต อบจ.ภเูก็ต

2 ภเูก็ต เมืองภเูก็ต ทน.ภเูก็ต 2,670                   

3 ภเูก็ต กะทู ทม.กะทู

4 ภเูก็ต กะทู ทม.ปาุตอง 12,100                 

5 ภเูก็ต ถลาง ทต.เชิงทะเล

6 ภเูก็ต ถลาง ทต.เทพกระษตัรี

7 ภเูก็ต ถลาง ทต.ปาุคลอก 31,000                 

8 ภเูก็ต ถลาง ทต.ศรีสุนทร 22,000                 

9 ภเูก็ต เมืองภเูก็ต ทต.กะรน

10 ภเูก็ต เมืองภเูก็ต ทต.ฉลอง

11 ภเูก็ต เมืองภเูก็ต ทต.รัษฎา

12 ภเูก็ต เมืองภเูก็ต ทต.ราไวยแ

13 ภเูก็ต เมืองภเูก็ต ทต.วชิิต

14 ภเูก็ต กะทู อบต.กมลา

15 ภเูก็ต ถลาง อบต.เชิงทะเล

16 ภเูก็ต ถลาง อบต.เทพกระษตัรี

17 ภเูก็ต ถลาง อบต.ไมขาว 23,404                 

18 ภเูก็ต ถลาง อบต.สาคู

19 ภเูก็ต เมืองภเูก็ต อบต.เกาะแกว 11,400                 

รวมทั้งสิ้น -             102,574                -                         -           



หนา้ที ่160

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

1 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม อบจ.มหาสารคาม

2 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม ทม.มหาสารคาม

3 มหาสารคาม กันทรวชิัย ทต.ขามเรียง 74,630                 

4 มหาสารคาม กันทรวชิัย ทต.โคกพระ

5 มหาสารคาม กันทรวชิัย ทต.ทาขอนยาง 13,378                 

6 มหาสารคาม แกดํา ทต.แกดํา 6,200                   

7 มหาสารคาม แกดํา ทต.มิตรภาพ 32,700                 

8 มหาสารคาม โกสุมพสัิย ทต.โกสุมพสัิย

9 มหาสารคาม ชื่นชม ทต.กุดปลาดุก 50,000                 

10 มหาสารคาม ชื่นชม ทต.หนองกุง 22,000                 

11 มหาสารคาม เชียงยืน ทต.เชียงยืน

12 มหาสารคาม เชียงยืน ทต.โพนทอง

13 มหาสารคาม นาเชือก ทต.นาเชือก

14 มหาสารคาม นาดูน ทต.นาดูน 15,600                 

15 มหาสารคาม นาดูน ทต.หวัดง

16 มหาสารคาม บรบอื ทต.บรบอื

17 มหาสารคาม พยัคฆภมูิพสัิย ทต.พยัคฆภมูิพสัิย 47,740                 

18 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม ทต.แวงนาง 6,039                   

19 มหาสารคาม วาปปีทมุ ทต.วาปปีทมุ

20 มหาสารคาม กันทรวชิัย อบต.กุดใสจอ

21 มหาสารคาม กันทรวชิัย อบต.ขามเฒาพฒันา

22 มหาสารคาม กันทรวชิัย อบต.เขวาใหญ

23 มหาสารคาม กันทรวชิัย อบต.คันธารราษฎรแ 25,520                 

24 มหาสารคาม กันทรวชิัย อบต.โคกพระ

25 มหาสารคาม กันทรวชิัย อบต.นาสีนวน

26 มหาสารคาม กันทรวชิัย อบต.มะคา 20,000                 

27 มหาสารคาม กันทรวชิัย อบต.ศรีสุข

28 มหาสารคาม กุดรัง อบต.กุดรัง

29 มหาสารคาม กุดรัง อบต.นาโพธิ์ 15,654                 

30 มหาสารคาม กุดรัง อบต.เลิงแฝก

31 มหาสารคาม กุดรัง อบต.หนองแวง 13,720                 



หนา้ที ่161

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

32 มหาสารคาม กุดรัง อบต.หวยเตย

33 มหาสารคาม แกดํา อบต.แกดํา 25,500                 

34 มหาสารคาม แกดํา อบต.โนนภบิาล

35 มหาสารคาม แกดํา อบต.วงัแสง

36 มหาสารคาม แกดํา อบต.หนองกุง 29,810                 

37 มหาสารคาม โกสุมพสัิย อบต.แกงแก 21,890
38 มหาสารคาม โกสุมพสัิย อบต.เขวาไร

39 มหาสารคาม โกสุมพสัิย อบต.เขื่อน

40 มหาสารคาม โกสุมพสัิย อบต.ดอนกลาง 12,100                 

41 มหาสารคาม โกสุมพสัิย อบต.แพง

42 มหาสารคาม โกสุมพสัิย อบต.โพนงาม

43 มหาสารคาม โกสุมพสัิย อบต.ยางทาแจง 2,000                   

44 มหาสารคาม โกสุมพสัิย อบต.ยางนอย

45 มหาสารคาม โกสุมพสัิย อบต.เลิงใต

46 มหาสารคาม โกสุมพสัิย อบต.วงัยาว 34,920                 

47 มหาสารคาม โกสุมพสัิย อบต.หนองกุงสวรรคแ

48 มหาสารคาม โกสุมพสัิย อบต.หนองบอน 3,400                   

49 มหาสารคาม โกสุมพสัิย อบต.หนองบวั 40,000                 

50 มหาสารคาม โกสุมพสัิย อบต.หนองเหล็ก

51 มหาสารคาม โกสุมพสัิย อบต.หวัขวาง 47,400        

52 มหาสารคาม โกสุมพสัิย อบต.เหลา

53 มหาสารคาม โกสุมพสัิย อบต.แหใต

54 มหาสารคาม ชื่นชม อบต.ชื่นชม 15,000                 

55 มหาสารคาม ชื่นชม อบต.เหลาดอกไม

56 มหาสารคาม เชียงยืน อบต.กูทอง

57 มหาสารคาม เชียงยืน อบต.เชียงยืน 14,000                 

58 มหาสารคาม เชียงยืน อบต.ดอนเงิน

59 มหาสารคาม เชียงยืน อบต.นาทอง 26,290                 

60 มหาสารคาม เชียงยืน อบต.เสือเฒา

61 มหาสารคาม เชียงยืน อบต.หนองซอน

62 มหาสารคาม เชียงยืน อบต.เหลาบวับาน



หนา้ที ่162

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

63 มหาสารคาม นาเชือก อบต.เขวาไร

64 มหาสารคาม นาเชือก อบต.นาเชือก 13,690                 

65 มหาสารคาม นาเชือก อบต.ปอพาน 3,404                   

66 มหาสารคาม นาเชือก อบต.สันปาุตอง 18,000                 

67 มหาสารคาม นาเชือก อบต.สําโรง

68 มหาสารคาม นาเชือก อบต.หนองกุง 35,000                 

69 มหาสารคาม นาเชือก อบต.หนองแดง 11,000                 

70 มหาสารคาม นาเชือก อบต.หนองโพธิ์ 27,456                 

71 มหาสารคาม นาเชือก อบต.หนองเม็ก

72 มหาสารคาม นาเชือก อบต.หนองเรือ

73 มหาสารคาม นาดูน อบต.กูสันตรัตนแ

74 มหาสารคาม นาดูน อบต.ดงดวน

75 มหาสารคาม นาดูน อบต.ดงบงั 29,040                 

76 มหาสารคาม นาดูน อบต.ดงยาง

77 มหาสารคาม นาดูน อบต.พระธาตุ 22,000                 

78 มหาสารคาม นาดูน อบต.หนองคู

79 มหาสารคาม นาดูน ทต.หนองไผ

80 มหาสารคาม บรบอื อบต.กําพี้

81 มหาสารคาม บรบอื อบต.ดอนงัว

82 มหาสารคาม บรบอื อบต.โนนแดง 37,000                 

83 มหาสารคาม บรบอื อบต.โนนราษี 20,000                 

84 มหาสารคาม บรบอื อบต.บรบอื

85 มหาสารคาม บรบอื อบต.บอใหญ 22,000                 

86 มหาสารคาม บรบอื อบต.บวัมาศ

87 มหาสารคาม บรบอื อบต.ยาง

88 มหาสารคาม บรบอื อบต.วงัไชย

89 มหาสารคาม บรบอื อบต.วงัใหม

90 มหาสารคาม บรบอื อบต.หนองโก 22,000                 

91 มหาสารคาม บรบอื อบต.หนองคูขาด 22,000                 

92 มหาสารคาม บรบอื อบต.หนองจิก

93 มหาสารคาม บรบอื อบต.หนองมวง



หนา้ที ่163

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

94 มหาสารคาม บรบอื อบต.หนองสิม 14,000                 

95 มหาสารคาม พยัคฆภมูิพสัิย อบต.กามปู 3,404                   

96 มหาสารคาม พยัคฆภมูิพสัิย อบต.นาสีนวล

97 มหาสารคาม พยัคฆภมูิพสัิย อบต.ปะหลาน 8,520                   

98 มหาสารคาม พยัคฆภมูิพสัิย อบต.ภารแอน

99 มหาสารคาม พยัคฆภมูิพสัิย อบต.เม็กดํา 44,000                 

100 มหาสารคาม พยัคฆภมูิพสัิย อบต.เมืองเตา 41,000                 

101 มหาสารคาม พยัคฆภมูิพสัิย อบต.เมืองเสือ 80,000                 

102 มหาสารคาม พยัคฆภมูิพสัิย อบต.ราษฎรแเจริญ

103 มหาสารคาม พยัคฆภมูิพสัิย อบต.ราษฎรแพฒันา

104 มหาสารคาม พยัคฆภมูิพสัิย อบต.ลานสะแก

105 มหาสารคาม พยัคฆภมูิพสัิย อบต.เวยีงชัย

106 มหาสารคาม พยัคฆภมูิพสัิย อบต.เวยีงสะอาด 9,345                   

107 มหาสารคาม พยัคฆภมูิพสัิย อบต.หนองบวั

108 มหาสารคาม พยัคฆภมูิพสัิย อบต.หนองบวัแกว

109 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม อบต.เกิ้ง

110 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม อบต.แกงเลิงจาน

111 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม อบต.เขวา

112 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม อบต.โคกกอ 70,000                 

113 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม อบต.ดอนหวาน 10,000                 

114 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม อบต.ทาตูม

115 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม อบต.ทาสองคอน

116 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม อบต.บวัคอ

117 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม อบต.ลาดพฒันา

118 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม อบต.แวงนาง 12,370                 

119 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม อบต.หนองโน

120 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม อบต.หนองปลิง 12,900                 

121 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม อบต.หวยแอง

122 มหาสารคาม ยางสีสุราช อบต.ขามเรียน 80,000                 

123 มหาสารคาม ยางสีสุราช อบต.ดงเมือง

124 มหาสารคาม ยางสีสุราช อบต.นาภู



หนา้ที ่164

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

125 มหาสารคาม ยางสีสุราช อบต.บานกู

126 มหาสารคาม ยางสีสุราช อบต.ยางสีสุราช

127 มหาสารคาม ยางสีสุราช อบต.แวงดง

128 มหาสารคาม ยางสีสุราช อบต.หนองบวัสันตุ

129 มหาสารคาม วาปปีทมุ อบต.ขามปอูม 15,000                 

130 มหาสารคาม วาปปีทมุ อบต.แคน

131 มหาสารคาม วาปปีทมุ อบต.โคกสีทองหลาง 23,000                 

132 มหาสารคาม วาปปีทมุ อบต.งัวบา 107,800                

133 มหาสารคาม วาปปีทมุ อบต.ดงใหญ

134 มหาสารคาม วาปปีทมุ อบต.นาขา 22,000                 

135 มหาสารคาม วาปปีทมุ อบต.บานหวาย 6,500                   

136 มหาสารคาม วาปปีทมุ อบต.ประชาพฒันา 5,000                   

137 มหาสารคาม วาปปีทมุ อบต.โพธิช์ัย

138 มหาสารคาม วาปปีทมุ อบต.เสือโกก 4,000                   

139 มหาสารคาม วาปปีทมุ อบต.หนองทุม

140 มหาสารคาม วาปปีทมุ อบต.หนองแสง

141 มหาสารคาม วาปปีทมุ อบต.หนองแสน 20,000                 

142 มหาสารคาม วาปปีทมุ อบต.หนองไฮ 52,080                 

143 มหาสารคาม วาปปีทมุ อบต.หวัเรือ

รวมทั้งสิ้น 47,400        1,491,600             -                         -           
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เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

1 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร อบจ.มุกดาหาร

2 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร ทม.มุกดาหาร 32,780                 

3 มุกดาหาร คําชะอี ทต.คําชะอี 25,000                 

4 มุกดาหาร ดงหลวง ทต.กกตูม 10,904                 

5 มุกดาหาร ดงหลวง ทต.ดงหลวง

6 มุกดาหาร ดงหลวง ทต.หนองแคน 73,840                 

7 มุกดาหาร ดอนตาล ทต.ดอนตาล 9,600                   

8 มุกดาหาร ดอนตาล ทต.ดอนตาลผาสุก

9 มุกดาหาร ดอนตาล ทต.บานแกง 13,000                 

10 มุกดาหาร นิคมคําสรอย ทต.นิคมคําสรอย

11 มุกดาหาร นิคมคําสรอย ทต.รมเกลา 81,562        

12 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร ทต.คําปาุหลาย

13 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร ทต.คําอาฮวน

14 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร ทต.ดงมอน 44,000                 

15 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร ทต.ดงเย็น 31,600                 

16 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร ทต.นาโสก

17 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร ทต.บางทรายใหญ 8,650                   

18 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร ทต.ผ่ึงแดด

19 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร ทต.โพนทราย

20 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร ทต.มุก

21 มุกดาหาร หนองสูง ทต.บานเปาู 34,100                 

22 มุกดาหาร หนองสูง ทต.ภวูง

23 มุกดาหาร หนองสูง ทต.หนองสูงเหนือ

24 มุกดาหาร หวานใหญ ทต.หวานใหญ

25 มุกดาหาร คําชะอี อบต.คําชะอี 44,880                 

26 มุกดาหาร คําชะอี อบต.คําบก

27 มุกดาหาร คําชะอี อบต.น้ําเที่ยง

28 มุกดาหาร คําชะอี อบต.บานคอ

29 มุกดาหาร คําชะอี อบต.บานซง 34,100                 

30 มุกดาหาร คําชะอี อบต.บานเหลา

31 มุกดาหาร คําชะอี อบต.โพนงาม 20,000                 



หนา้ที ่166

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

32 มุกดาหาร คําชะอี อบต.หนองเอี่ยน 17,100                 

33 มุกดาหาร คําชะอี อบต.เหลาสรางถอ

34 มุกดาหาร ดงหลวง อบต.ชะโนดนอย 8,030                   

35 มุกดาหาร ดงหลวง อบต.พงัแดง

36 มุกดาหาร ดงหลวง อบต.หนองบวั 30,580                 

37 มุกดาหาร ดอนตาล อบต.นาสะเม็ง

38 มุกดาหาร ดอนตาล อบต.บานบาก 16,000                 

39 มุกดาหาร ดอนตาล อบต.ปาุไร 10,000                 

40 มุกดาหาร ดอนตาล อบต.โพธิไ์ทร 4,260                   

41 มุกดาหาร ดอนตาล อบต.เหลาหมี 30,000                 

42 มุกดาหาร นิคมคําสรอย อบต.กกแดง 44,000                 

43 มุกดาหาร นิคมคําสรอย อบต.โชคชัย

44 มุกดาหาร นิคมคําสรอย อบต.นากอก

45 มุกดาหาร นิคมคําสรอย อบต.นาอุดม 3,400                   

46 มุกดาหาร นิคมคําสรอย อบต.นิคมคําสรอย

47 มุกดาหาร นิคมคําสรอย อบต.หนองแวง 66,000                 

48 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร อบต.กุดแข

49 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร ทต.นาสีนวน 74,713        

50 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร อบต.บานโคก 15,740                 

51 มุกดาหาร หนองสูง อบต.โนนยาง

52 มุกดาหาร หนองสูง อบต.หนองสูงใต 22,000                 

53 มุกดาหาร หวานใหญ ทต.ชะโนด

54 มุกดาหาร หวานใหญ อบต.บางทรายนอย 30,000                 

55 มุกดาหาร หวานใหญ อบต.ปงุขามดงหมู 22,000                 

รวมทั้งสิ้น 156,275      701,564                -                         -           



หนา้ที ่167

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

1 แมฮองสอน เมืองแมฮองสอน อบจ.แมฮองสอน

2 แมฮองสอน เมืองแมฮองสอน ทม.แมฮองสอน

3 แมฮองสอน ขุนยวม ทต.ขุนยวม 22,000                 

4 แมฮองสอน ปาย ทต.ปาย 44,000                 

5 แมฮองสอน แมลานอย ทต.แมลานอย 14,000                 

6 แมฮองสอน แมสะเรียง ทต.เมืองยวมใต

7 แมฮองสอน แมสะเรียง ทต.แมยวม 34,100                 

8 แมฮองสอน แมสะเรียง ทต.แมสะเรียง

9 แมฮองสอน ขุนยวม อบต.ขุนยวม

10 แมฮองสอน ขุนยวม อบต.เมืองปอน 13,000                 

11 แมฮองสอน ขุนยวม อบต.แมกิ๊

12 แมฮองสอน ขุนยวม อบต.แมเงา 22,000                 

13 แมฮองสอน ขุนยวม อบต.แมยวมนอย

14 แมฮองสอน ขุนยวม อบต.แมอูคอ

15 แมฮองสอน ปางมะผา อบต.ถ้ําลอด

16 แมฮองสอน ปางมะผา อบต.นาปูุปอูม

17 แมฮองสอน ปางมะผา อบต.ปางมะผา

18 แมฮองสอน ปางมะผา อบต.สบปอุง

19 แมฮองสอน ปาย อบต.ทุงยาว 22,000                 

20 แมฮองสอน ปาย อบต.โปงุสา

21 แมฮองสอน ปาย อบต.เมืองแปง

22 แมฮองสอน ปาย อบต.แมนาเติง

23 แมฮองสอน ปาย อบต.แมฮ้ี

24 แมฮองสอน ปาย อบต.เวยีงใต

25 แมฮองสอน ปาย อบต.เวยีงเหนือ 8,030                   

26 แมฮองสอน เมืองแมฮองสอน อบต.ปางหมู

27 แมฮองสอน เมืองแมฮองสอน อบต.ผาบอง

28 แมฮองสอน เมืองแมฮองสอน อบต.หมอกจําแปุ 50,000                 

29 แมฮองสอน เมืองแมฮองสอน อบต.หวยปลิูง

30 แมฮองสอน เมืองแมฮองสอน อบต.หวยโปงุ 40,000                 

31 แมฮองสอน เมืองแมฮองสอน อบต.หวยผา 25,000                 



หนา้ที ่168

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

32 แมฮองสอน แมลานอย อบต.ขุนแมลานอย

33 แมฮองสอน แมลานอย อบต.ทาผาปุูม 30,000                 

34 แมฮองสอน แมลานอย อบต.แมโถ

35 แมฮองสอน แมลานอย อบต.แมนาจาง

36 แมฮองสอน แมลานอย อบต.แมลานอย

37 แมฮองสอน แมลานอย อบต.แมลาหลวง

38 แมฮองสอน แมลานอย อบต.สันติคีรี

39 แมฮองสอน แมลานอย อบต.หวยหอม

40 แมฮองสอน แมสะเรียง อบต.บานกาศ 14,000                 

41 แมฮองสอน แมสะเรียง อบต.ปาุแป

42 แมฮองสอน แมสะเรียง อบต.แมคง

43 แมฮองสอน แมสะเรียง อบต.แมเหาะ

44 แมฮองสอน แมสะเรียง อบต.เสาหนิ

45 แมฮองสอน สบเมย อบต.กองกเอย

46 แมฮองสอน สบเมย อบต.ปาุโปง

47 แมฮองสอน สบเมย อบต.แมคะตวน

48 แมฮองสอน สบเมย อบต.แมสวด

49 แมฮองสอน สบเมย อบต.แมสามแลบ

50 แมฮองสอน สบเมย อบต.สบเมย

รวมทั้งสิ้น -             338,130                -                         -           



หนา้ที ่169

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

1 ยโสธร เมืองยโสธร อบจ.ยโสธร

2 ยโสธร เมืองยโสธร ทม.ยโสธร

3 ยโสธร กุดชุม ทต.กุดชุมพฒันา

4 ยโสธร คอวงั ทต.คอวงั

5 ยโสธร คําเขื่อนแกว ทต.คําเขื่อนแกว

6 ยโสธร ทรายมูล ทต.ทรายมูล

7 ยโสธร ไทยเจริญ ทต.คําเตย 22,000                 

8 ยโสธร ปาุต้ิว ทต.ปาุต้ิว

9 ยโสธร มหาชนะชัย ทต.ฟาูหยาด

10 ยโสธร เมืองยโสธร ทต.เดิด

11 ยโสธร เมืองยโสธร ทต.ตาดทอง 17,300                 

12 ยโสธร เลิงนกทา ทต.กุดเชียงหมี 3,900                   

13 ยโสธร เลิงนกทา ทต.บุงคา 72,000                 

14 ยโสธร เลิงนกทา ทต.เลิงนกทา

15 ยโสธร เลิงนกทา ทต.ศรีแกว

16 ยโสธร เลิงนกทา ทต.สามแยก

17 ยโสธร เลิงนกทา ทต.สามัคคี

18 ยโสธร เลิงนกทา ทต.หองแซง

19 ยโสธร กุดชุม อบต.กําแมด 4,290                   

20 ยโสธร กุดชุม อบต.กุดชุม 6,100                   

21 ยโสธร กุดชุม อบต.คําน้ําสราง

22 ยโสธร กุดชุม อบต.นาโส

23 ยโสธร กุดชุม อบต.โนนเปอืย 12,100                 

24 ยโสธร กุดชุม อบต.โพนงาม 40,000                 

25 ยโสธร กุดชุม อบต.หนองหมี

26 ยโสธร กุดชุม อบต.หนองแหน

27 ยโสธร กุดชุม อบต.หวยแกง

28 ยโสธร คอวงั อบต.กุดน้ําใส 5,700                   

29 ยโสธร คอวงั อบต.คอวงั 35,000                 

30 ยโสธร คอวงั อบต.น้ําออม

31 ยโสธร คอวงั อบต.ฟาูหวน 26,500                 



หนา้ที ่170

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

32 ยโสธร คําเขื่อนแกว อบต.กุดกุง

33 ยโสธร คําเขื่อนแกว อบต.กูจาน

34 ยโสธร คําเขื่อนแกว อบต.แคนนอย

35 ยโสธร คําเขื่อนแกว ทต.ดงแคนใหญ

36 ยโสธร คําเขื่อนแกว อบต.ดงเจริญ

37 ยโสธร คําเขื่อนแกว อบต.ทุงมน

38 ยโสธร คําเขื่อนแกว อบต.นาแก

39 ยโสธร คําเขื่อนแกว อบต.นาคํา

40 ยโสธร คําเขื่อนแกว อบต.โพนทนั

41 ยโสธร คําเขื่อนแกว อบต.ยอ 5,100                   

42 ยโสธร คําเขื่อนแกว อบต.ลุมพกุ 18,030                 

43 ยโสธร คําเขื่อนแกว อบต.สงเปอืย 30,000                 

44 ยโสธร คําเขื่อนแกว อบต.เหลาไฮ

45 ยโสธร ทรายมูล อบต.ดงมะไฟ 47,610                 

46 ยโสธร ทรายมูล อบต.ดูลาด

47 ยโสธร ทรายมูล อบต.ทรายมูล

48 ยโสธร ทรายมูล ทต.นาเวยีง

49 ยโสธร ทรายมูล อบต.ไผ 5,200                   

50 ยโสธร ไทยเจริญ อบต.คําไผ

51 ยโสธร ไทยเจริญ อบต.ไทยเจริญ

52 ยโสธร ไทยเจริญ อบต.น้ําคํา 30,580                 

53 ยโสธร ไทยเจริญ อบต.สมผอ

54 ยโสธร ปาุต้ิว อบต.กระจาย 15,050                 

55 ยโสธร ปาุต้ิว อบต.โคกนาโก

56 ยโสธร ปาุต้ิว อบต.เชียงเพง็ 24,290                 

57 ยโสธร ปาุต้ิว อบต.โพธิไ์ทร 6,000                   

58 ยโสธร ปาุต้ิว อบต.ศรีฐาน

59 ยโสธร มหาชนะชัย อบต.คูเมือง

60 ยโสธร มหาชนะชัย อบต.โนนทราย

61 ยโสธร มหาชนะชัย อบต.บากเรือ 52,500                 

62 ยโสธร มหาชนะชัย อบต.บงึแก 16,000                 



หนา้ที ่171

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

63 ยโสธร มหาชนะชัย อบต.ผือฮี

64 ยโสธร มหาชนะชัย อบต.พระเสารแ 6,500                   

65 ยโสธร มหาชนะชัย อบต.ฟาูหยาด 4,260                   

66 ยโสธร มหาชนะชัย อบต.มวง 30,000                 

67 ยโสธร มหาชนะชัย อบต.สงยาง

68 ยโสธร มหาชนะชัย อบต.หวัเมือง

69 ยโสธร เมืองยโสธร อบต.ขั้นไดใหญ

70 ยโสธร เมืองยโสธร อบต.ขุมเงิน

71 ยโสธร เมืองยโสธร อบต.เขื่องคํา

72 ยโสธร เมืองยโสธร อบต.คอเหนือ

73 ยโสธร เมืองยโสธร อบต.ดูทุง

74 ยโสธร เมืองยโสธร ทต.ทุงแต 7,040                   

75 ยโสธร เมืองยโสธร อบต.ทุงนางโอก 2,400                   

76 ยโสธร เมืองยโสธร อบต.นาสะไมยแ

77 ยโสธร เมืองยโสธร ทต.น้ําคําใหญ

78 ยโสธร เมืองยโสธร ทต.สําราญ 30,700                 

79 ยโสธร เมืองยโสธร อบต.สิงหแ

80 ยโสธร เมืองยโสธร อบต.หนองคู

81 ยโสธร เมืองยโสธร อบต.หนองเปด็ 22,000                 

82 ยโสธร เมืองยโสธร อบต.หนองเรือ 22,000                 

83 ยโสธร เมืองยโสธร อบต.หนองหนิ

84 ยโสธร เลิงนกทา ทต.กุดแห

85 ยโสธร เลิงนกทา อบต.โคกสําราญ 57,690                 

86 ยโสธร เลิงนกทา อบต.สรางมิ่ง

87 ยโสธร เลิงนกทา ทต.สวาท 24,490                 

88 ยโสธร เลิงนกทา อบต.สามแยก

รวมทั้งสิ้น -             702,330                -                         -           



หนา้ที ่172

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

1 ยะลา เมืองยะลา อบจ.ยะลา
2 ยะลา เมืองยะลา ทน.ยะลา 4,290                   
3 ยะลา เบตง ทม.เบตง
4 ยะลา เมืองยะลา ทม.สะเตงนอก 54,000                 
5 ยะลา ธารโต ทต.คอกชาง
6 ยะลา บนันังสตา ทต.เขื่อนบางลาง 8,000                   
7 ยะลา บนันังสตา ทต.บนันังสตา
8 ยะลา เมืองยะลา ทต.บดีุ
9 ยะลา เมืองยะลา ทต.ลําใหม
10 ยะลา ยะหา ทต.ยะหา
11 ยะลา รามัน ทต.เมืองรามันหแ
12 ยะลา รามัน ทต.โกตาบารู
13 ยะลา กรงปนิัง อบต.กรงปนิัง 42,972                 
14 ยะลา กรงปนิัง อบต.ปโุรง
15 ยะลา กรงปนิัง อบต.สะเอะ 6,662                   
16 ยะลา กรงปนิัง อบต.หวยกระทงิ
17 ยะลา กาบงั อบต.กาบงั
18 ยะลา กาบงั อบต.บาละ 6,000                   
19 ยะลา ธารโต อบต.คีรีเขต
20 ยะลา ธารโต อบต.ธารโต
21 ยะลา ธารโต อบต.บานแหร 15,500                 
22 ยะลา ธารโต อบต.แมหวาด
23 ยะลา บนันังสตา อบต.ตล่ิงชัน 10,080        9,800                   
24 ยะลา บนันังสตา อบต.ตาเนาะปเูต฿ะ 70,000                 
25 ยะลา บนันังสตา อบต.ถ้ําทะลุ
26 ยะลา บนันังสตา อบต.บนันังสตา 22,000                 
27 ยะลา บนันังสตา อบต.บาเจาะ 185,524      
28 ยะลา เบตง อบต.ตาเนาะแมเราะ 20,804                 
29 ยะลา เบตง ทต.ธารน้ําทพิยแ
30 ยะลา เบตง อบต.ยะรม 3,874                   
31 ยะลา เบตง อบต.อัยเยอรแเวง
32 ยะลา เมืองยะลา อบต.ตาเซะ 3,520                   
33 ยะลา เมืองยะลา ทต.ทาสาป



หนา้ที ่173

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

34 ยะลา เมืองยะลา อบต.บนันังสาเรง
35 ยะลา เมืองยะลา อบต.เปาะเสง
36 ยะลา เมืองยะลา อบต.พรอน
37 ยะลา เมืองยะลา อบต.ยะลา
38 ยะลา เมืองยะลา ทต.ยุโป
39 ยะลา เมืองยะลา อบต.ลําพะยา
40 ยะลา เมืองยะลา อบต.ลําใหม
41 ยะลา เมืองยะลา อบต.ลิดล 3,520                   
42 ยะลา เมืองยะลา อบต.หนาถ้ํา
43 ยะลา ยะหา อบต.กาตอง 185,524      
44 ยะลา ยะหา อบต.ตาชี
45 ยะลา ยะหา อบต.บาโงยซิแน
46 ยะลา ยะหา อบต.บาโร฿ะ 10,000                 
47 ยะลา ยะหา ทต.ปะแต 3,000                   
48 ยะลา ยะหา อบต.ยะหา
49 ยะลา ยะหา อบต.ละแอ
50 ยะลา รามัน อบต.กอตอตือร฿ะ
51 ยะลา รามัน อบต.กายูบอเกาะ 92,762        
52 ยะลา รามัน อบต.กาลอ
53 ยะลา รามัน อบต.กาลูปงั 7,040                   
54 ยะลา รามัน อบต.เกะรอ
55 ยะลา รามัน อบต.จะกว฿ะ
56 ยะลา รามัน อบต.ตะโละหะลอ 3,418                   
57 ยะลา รามัน อบต.ทาธง
58 ยะลา รามัน อบต.เนินงาม
59 ยะลา รามัน อบต.บาโงย 30,000                 
60 ยะลา รามัน ทต.บาลอ
61 ยะลา รามัน อบต.บอืมัง 3,404                   
62 ยะลา รามัน อบต.ยะต฿ะ
63 ยะลา รามัน อบต.วงัพญา 30,000                 
64 ยะลา รามัน อบต.อาซอง 3,807                   

รวมทั้งสิ้น 473,890      361,611                -                         -           



หนา้ที ่174

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

1 รอยเอ็ด เมืองรอยเอ็ด อบจ.รอยเอ็ด

2 รอยเอ็ด เมืองรอยเอ็ด ทม.รอยเอ็ด

3 รอยเอ็ด เกษตรวสัิย ทต.กูกาสิงหแ

4 รอยเอ็ด เกษตรวสัิย ทต.เกษตรวสัิย 494,390      19,772                 

5 รอยเอ็ด เกษตรวสัิย ทต.เมืองบวั

6 รอยเอ็ด จตุรพกัตรพมิาน ทต.โคกลาม 98,368        12,320                 

7 รอยเอ็ด จตุรพกัตรพมิาน ทต.จตุรพกัตรพมิาน 3,874                   

8 รอยเอ็ด จตุรพกัตรพมิาน ทต.ดงแดง 24,000                 

9 รอยเอ็ด จตุรพกัตรพมิาน ทต.เมืองหงสแ 40,000                 

10 รอยเอ็ด จตุรพกัตรพมิาน ทต.ล้ินฟาู

11 รอยเอ็ด จตุรพกัตรพมิาน ทต.หนองผือ 90,000                 

12 รอยเอ็ด จตุรพกัตรพมิาน ทต.หวัชาง 15,670                 

13 รอยเอ็ด จังหาร ทต.จังหาร

14 รอยเอ็ด จังหาร ทต.ดงสิงหแ 3,404                   

15 รอยเอ็ด จังหาร ทต.ดินดํา 41,580                 

16 รอยเอ็ด จังหาร ทต.ผักแวน 26,290                 

17 รอยเอ็ด ธวชับรีุ ทต.ธงธานี

18 รอยเอ็ด ธวชับรีุ ทต.นิเวศนแ 13,690                 

19 รอยเอ็ด ธวชับรีุ ทต.บานนิเวศนแ 10,000                 

20 รอยเอ็ด ธวชับรีุ ทต.มะอึ

21 รอยเอ็ด ธวชับรีุ ทต.อุมเมา

22 รอยเอ็ด ปทมุรัตตแ ทต.ปทมุรัตตแ 14,000                 

23 รอยเอ็ด พนมไพร ทต.พนมไพร

24 รอยเอ็ด พนมไพร ทต.โพธิช์ัย

25 รอยเอ็ด โพธิช์ัย ทต.คําพอุง

26 รอยเอ็ด โพธิช์ัย ทต.ชัยวารี

27 รอยเอ็ด โพธิช์ัย ทต.เชียงใหม

28 รอยเอ็ด โพธิช์ัย ทต.อัคคะคํา

29 รอยเอ็ด โพนทราย ทต.โพนทราย

30 รอยเอ็ด โพนทอง ทต.โคกกกมวง

31 รอยเอ็ด โพนทอง ทต.โคกสูง 85,626        



หนา้ที ่175

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

32 รอยเอ็ด โพนทอง ทต.โพธิท์อง

33 รอยเอ็ด โพนทอง ทต.โพนทอง

34 รอยเอ็ด เมยวดี ทต.ชมสะอาด

35 รอยเอ็ด เมยวดี ทต.ชุมพร 85,626        2,900                   

36 รอยเอ็ด เมยวดี ทต.บุงเลิศ 87,155        12,000                 

37 รอยเอ็ด เมยวดี ทต.เมยวดี 47,910        

38 รอยเอ็ด เมืองรอยเอ็ด ทต.โนนตาล

39 รอยเอ็ด เมืองรอยเอ็ด ทต.ปอภาร 99,897        

40 รอยเอ็ด เมืองสรวง ทต.กกกุง 20,000                 

41 รอยเอ็ด เมืองสรวง ทต.คูเมือง 14,000                 

42 รอยเอ็ด เมืองสรวง ทต.เมืองสรวง

43 รอยเอ็ด เมืองสรวง ทต.หนองหนิ 87,155        

44 รอยเอ็ด สุวรรณภมูิ ทต.จําปาขัน

45 รอยเอ็ด สุวรรณภมูิ ทต.ทุงกุลา 52,470                 

46 รอยเอ็ด สุวรรณภมูิ ทต.สุวรรณภมูิ

47 รอยเอ็ด สุวรรณภมูิ ทต.หนิกอง 24,400                 

48 รอยเอ็ด เสลภมูิ ทต.เกาะแกว

49 รอยเอ็ด เสลภมูิ ทต.ขวาว

50 รอยเอ็ด เสลภมูิ ทต.นาแซง

51 รอยเอ็ด เสลภมูิ ทต.นาเมือง

52 รอยเอ็ด เสลภมูิ ทต.พรสวรรคแ

53 รอยเอ็ด เสลภมูิ ทต.เมืองไพร

54 รอยเอ็ด เสลภมูิ ทต.วงัหลวง

55 รอยเอ็ด เสลภมูิ ทต.เสลภมูิ

56 รอยเอ็ด เสลภมูิ ทต.หนองหลวง

57 รอยเอ็ด หนองพอก ทต.ทาสีดา 22,000                 

58 รอยเอ็ด หนองพอก ทต.หนองพอก

59 รอยเอ็ด หนองฮี ทต.หนองฮี

60 รอยเอ็ด อาจสามารถ ทต.อาจสามารถ

61 รอยเอ็ด เกษตรวสัิย อบต.กําแพง

62 รอยเอ็ด เกษตรวสัิย อบต.กูกาสิงหแ



หนา้ที ่176

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

63 รอยเอ็ด เกษตรวสัิย อบต.เกษตรวสัิย 44,000                 

64 รอยเอ็ด เกษตรวสัิย อบต.ดงคร่ังนอย 97,442                 

65 รอยเอ็ด เกษตรวสัิย อบต.ดงคร่ังใหญ 7,600                   

66 รอยเอ็ด เกษตรวสัิย อบต.ทุงทอง 36,460                 

67 รอยเอ็ด เกษตรวสัิย อบต.น้ําออม 23,404                 

68 รอยเอ็ด เกษตรวสัิย อบต.โนนสวาง 30,580                 

69 รอยเอ็ด เกษตรวสัิย อบต.บานฝาง 76,179        3,740                   

70 รอยเอ็ด เกษตรวสัิย อบต.สิงหแโคก 3,404                   

71 รอยเอ็ด เกษตรวสัิย อบต.หนองแวง

72 รอยเอ็ด เกษตรวสัิย อบต.เหลาหลวง

73 รอยเอ็ด จตุรพกัตรพมิาน อบต.ดงกลาง 16,400                 

74 รอยเอ็ด จตุรพกัตรพมิาน อบต.ดูนอย 35,100                 

75 รอยเอ็ด จตุรพกัตรพมิาน อบต.น้ําใส

76 รอยเอ็ด จตุรพกัตรพมิาน อบต.ปาุสังขแ

77 รอยเอ็ด จตุรพกัตรพมิาน อบต.ศรีโคตร

78 รอยเอ็ด จตุรพกัตรพมิาน อบต.อีงอง 20,000                 

79 รอยเอ็ด จังหาร อบต.ปาฝา

80 รอยเอ็ด จังหาร อบต.มวงลาด 73,922        

81 รอยเอ็ด จังหาร อบต.ยางใหญ 10,500                 

82 รอยเอ็ด จังหาร อบต.แสนชาติ

83 รอยเอ็ด เชียงขวญั ทต.เชียงขวญั 24,761                 

84 รอยเอ็ด เชียงขวญั อบต.บานเขือง

85 รอยเอ็ด เชียงขวญั อบต.พระเจา 76,179        17,200                 

86 รอยเอ็ด เชียงขวญั อบต.พระธาตุ

87 รอยเอ็ด เชียงขวญั อบต.พลับพลา

88 รอยเอ็ด เชียงขวญั อบต.หมูมน

89 รอยเอ็ด ทุงเขาหลวง อบต.ทุงเขาหลวง

90 รอยเอ็ด ทุงเขาหลวง อบต.เทอดไทย

91 รอยเอ็ด ทุงเขาหลวง อบต.บงึงาม

92 รอยเอ็ด ทุงเขาหลวง อบต.มะบา

93 รอยเอ็ด ทุงเขาหลวง อบต.เหลา



หนา้ที ่177

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

94 รอยเอ็ด ธวชับรีุ อบต.เขวาทุง

95 รอยเอ็ด ธวชับรีุ อบต.ธวชับรีุ

96 รอยเอ็ด ธวชับรีุ อบต.บงึนคร

97 รอยเอ็ด ธวชับรีุ อบต.ไพศาล 7,780                   

98 รอยเอ็ด ธวชับรีุ อบต.เมืองนอย

99 รอยเอ็ด ธวชับรีุ อบต.ราชธานี

100 รอยเอ็ด ธวชับรีุ อบต.หนองไผ

101 รอยเอ็ด ธวชับรีุ อบต.หนองพอก 20,000                 

102 รอยเอ็ด ปทมุรัตตแ อบต.ขี้เหล็ก 77,872        28,000                 

103 รอยเอ็ด ปทมุรัตตแ อบต.ดอกลํ้า 70,536        26,290                 

104 รอยเอ็ด ปทมุรัตตแ อบต.โนนสงา 73,308        

105 รอยเอ็ด ปทมุรัตตแ ทต.โนนสวรรคแ 42,120                 

106 รอยเอ็ด ปทมุรัตตแ อบต.บวัแดง 74,175        

107 รอยเอ็ด ปทมุรัตตแ ทต.โพนสูง 100,010      15,510                 

108 รอยเอ็ด ปทมุรัตตแ อบต.สระบวั

109 รอยเอ็ด ปทมุรัตตแ อบต.หนองแคน 49,404                 

110 รอยเอ็ด พนมไพร อบต.กุดน้ําใส

111 รอยเอ็ด พนมไพร อบต.คอใหญ

112 รอยเอ็ด พนมไพร อบต.คําไฮ

113 รอยเอ็ด พนมไพร อบต.โคกสวาง

114 รอยเอ็ด พนมไพร อบต.ชานุวรรณ 4,260                   

115 รอยเอ็ด พนมไพร อบต.นานวล

116 รอยเอ็ด พนมไพร อบต.พนมไพร

117 รอยเอ็ด พนมไพร อบต.โพธิใ์หญ

118 รอยเอ็ด พนมไพร อบต.วารีสวสัด์ิ 20,600                 

119 รอยเอ็ด พนมไพร อบต.สระแกว

120 รอยเอ็ด พนมไพร อบต.แสนสุข 77,872        20,000                 

121 รอยเอ็ด พนมไพร อบต.หนองทพัไทย 50,000                 

122 รอยเอ็ด โพธิช์ัย อบต.ขามเปี้ย

123 รอยเอ็ด โพธิช์ัย อบต.ดอนโอง 10,380                 

124 รอยเอ็ด โพธิช์ัย อบต.บวัคํา



หนา้ที ่178

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

125 รอยเอ็ด โพธิช์ัย อบต.โพธิศ์รี

126 รอยเอ็ด โพธิช์ัย อบต.สะอาด

127 รอยเอ็ด โพธิช์ัย อบต.หนองตาไก

128 รอยเอ็ด โพนทราย อบต.ทาหาดยาว 4,290                   

129 รอยเอ็ด โพนทราย อบต.ยางคํา

130 รอยเอ็ด โพนทราย อบต.ศรีสวาง 20,000                 

131 รอยเอ็ด โพนทราย ทต.สามขา 37,620                 

132 รอยเอ็ด โพนทอง อบต.คํานาดี

133 รอยเอ็ด โพนทอง อบต.นาอุดม

134 รอยเอ็ด โพนทอง ทต.โนนชัยศรี

135 รอยเอ็ด โพนทอง อบต.พรมสวรรคแ 19,910                 

136 รอยเอ็ด โพนทอง อบต.โพธิศ์รีสวาง

137 รอยเอ็ด โพนทอง อบต.วงัสามัคคี 4,290                   

138 รอยเอ็ด โพนทอง ทต.แวง

139 รอยเอ็ด โพนทอง อบต.สระนกแกว

140 รอยเอ็ด โพนทอง อบต.สวาง

141 รอยเอ็ด โพนทอง อบต.หนองใหญ 23,650                 

142 รอยเอ็ด โพนทอง อบต.อุมเมา

143 รอยเอ็ด เมืองรอยเอ็ด อบต.ขอนแกน 78,436        34,920                 

144 รอยเอ็ด เมืองรอยเอ็ด อบต.แคนใหญ

145 รอยเอ็ด เมืองรอยเอ็ด อบต.ดงลาน 44,273                 

146 รอยเอ็ด เมืองรอยเอ็ด อบต.นาโพธิ์ 35,970                 

147 รอยเอ็ด เมืองรอยเอ็ด อบต.โนนรัง

148 รอยเอ็ด เมืองรอยเอ็ด อบต.เมืองทอง 27,800                 

149 รอยเอ็ด เมืองรอยเอ็ด อบต.รอบเมือง 15,500                 

150 รอยเอ็ด เมืองรอยเอ็ด อบต.สะอาดสมบรูณแ 78,436        25,900                 

151 รอยเอ็ด เมืองรอยเอ็ด ทต.สีแกว

152 รอยเอ็ด เมืองรอยเอ็ด อบต.หนองแกว

153 รอยเอ็ด เมืองรอยเอ็ด อบต.หนองแวง 78,436        92,950                 

154 รอยเอ็ด เมืองรอยเอ็ด อบต.เหนือเมือง 156,241      

155 รอยเอ็ด ศรีสมเด็จ ทต.บานบาก



หนา้ที ่179

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

156 รอยเอ็ด ศรีสมเด็จ ทต.โพธิท์อง 28,800                 

157 รอยเอ็ด ศรีสมเด็จ อบต.โพธิสั์ย

158 รอยเอ็ด ศรีสมเด็จ อบต.เมืองเปลือย

159 รอยเอ็ด ศรีสมเด็จ ทต.ศรีสมเด็จ

160 รอยเอ็ด ศรีสมเด็จ อบต.สวนจิก

161 รอยเอ็ด ศรีสมเด็จ อบต.หนองแวงควง 12,500                 

162 รอยเอ็ด ศรีสมเด็จ อบต.หนองใหญ

163 รอยเอ็ด สุวรรณภมูิ อบต.ชางเผือก

164 รอยเอ็ด สุวรรณภมูิ ทต.ดอกไม

165 รอยเอ็ด สุวรรณภมูิ อบต.ทุงศรีเมือง

166 รอยเอ็ด สุวรรณภมูิ ทต.ทุงหลวง 87,665        

167 รอยเอ็ด สุวรรณภมูิ อบต.นาใหญ

168 รอยเอ็ด สุวรรณภมูิ อบต.น้ําคํา

169 รอยเอ็ด สุวรรณภมูิ อบต.บอพนัขัน

170 รอยเอ็ด สุวรรณภมูิ อบต.เมืองทุง

171 รอยเอ็ด สุวรรณภมูิ อบต.สระคู 2,000                   

172 รอยเอ็ด สุวรรณภมูิ อบต.หวยหนิลาด

173 รอยเอ็ด สุวรรณภมูิ อบต.หวัชาง 76,179        

174 รอยเอ็ด สุวรรณภมูิ อบต.หวัโทน 8,400                   

175 รอยเอ็ด เสลภมูิ ทต.ทามวง 10,000                 

176 รอยเอ็ด เสลภมูิ อบต.นางาม

177 รอยเอ็ด เสลภมูิ อบต.นาเลิง

178 รอยเอ็ด เสลภมูิ อบต.บงึเกลือ

179 รอยเอ็ด เสลภมูิ อบต.โพธิท์อง 148,782      

180 รอยเอ็ด เสลภมูิ อบต.ภเูงิน

181 รอยเอ็ด เสลภมูิ อบต.ศรีวลัิย

182 รอยเอ็ด เสลภมูิ อบต.เหลานอย 5,000                   

183 รอยเอ็ด หนองพอก อบต.กกโพธิ์

184 รอยเอ็ด หนองพอก อบต.โคกสวาง

185 รอยเอ็ด หนองพอก อบต.บงึงาม 21,000                 

186 รอยเอ็ด หนองพอก อบต.ผาน้ํายอย 7,000                   



หนา้ที ่180

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

187 รอยเอ็ด หนองพอก อบต.ภเูขาทอง 6,500                   

188 รอยเอ็ด หนองพอก อบต.รอบเมือง 14,200                 

189 รอยเอ็ด หนองพอก อบต.หนองขุนใหญ 152,358      

190 รอยเอ็ด หนองพอก อบต.หนองพอก 295,688      

191 รอยเอ็ด หนองฮี อบต.ดูกอึ่ง 60,000                 

192 รอยเอ็ด หนองฮี อบต.เดนราษฎรแ 4,290                   

193 รอยเอ็ด หนองฮี อบต.สาวแห

194 รอยเอ็ด อาจสามารถ อบต.ขี้เหล็ก

195 รอยเอ็ด อาจสามารถ อบต.บานแจง 3,874                   

196 รอยเอ็ด อาจสามารถ อบต.บานดู 4,000                   

197 รอยเอ็ด อาจสามารถ ทต.โพนเมือง 48,010                 

198 รอยเอ็ด อาจสามารถ อบต.หนองขาม 20,000                 

199 รอยเอ็ด อาจสามารถ อบต.หนองบวั 3,000                   

200 รอยเอ็ด อาจสามารถ อบต.หนองหมื่นถาน 16,600                 

201 รอยเอ็ด อาจสามารถ อบต.หนอม

202 รอยเอ็ด อาจสามารถ อบต.โหรา 22,000                 

203 รอยเอ็ด อาจสามารถ อบต.อาจสามารถ

รวมทั้งสิ้น 2,938,401    1,811,552             -                         -           



หนา้ที ่181

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

1 ระนอง เมืองระนอง อบจ.ระนอง
2 ระนอง เมืองระนอง ทม.ระนอง
3 ระนอง กระบรีุ ทต.จ.ป.ร. 22,000                 
4 ระนอง กระบรีุ ทต.น้ําจืด
5 ระนอง กะเปอรแ ทต.กะเปอรแ
6 ระนอง เมืองระนอง ทต.บางนอน
7 ระนอง เมืองระนอง ทม.บางร้ิน 29,146                 
8 ระนอง เมืองระนอง ทต.ปากน้ํา
9 ระนอง เมืองระนอง ทต.ปากน้ําทาเรือ
10 ระนอง เมืองระนอง ทต.ราชกรูด
11 ระนอง เมืองระนอง ทต.หงาว
12 ระนอง ละอุน ทต.ละอุน
13 ระนอง กระบรีุ อบต.น้ําจืด
14 ระนอง กระบรีุ อบต.น้ําจืดนอย
15 ระนอง กระบรีุ อบต.บางใหญ
16 ระนอง กระบรีุ อบต.ปากจั่น
17 ระนอง กระบรีุ อบต.มะมุ
18 ระนอง กระบรีุ อบต.ลําเลียง 35,374                 
19 ระนอง กะเปอรแ อบต.กะเปอรแ
20 ระนอง กะเปอรแ อบต.บางหนิ
21 ระนอง กะเปอรแ อบต.บานนา 44,000                 
22 ระนอง กะเปอรแ อบต.มวงกลวง
23 ระนอง เมืองระนอง อบต.เกาะพยาม
24 ระนอง เมืองระนอง อบต.ทรายแดง
25 ระนอง เมืองระนอง อบต.หงาว
26 ระนอง เมืองระนอง อบต.หาดสมแปนู
27 ระนอง ละอุน อบต.บางแกว
28 ระนอง ละอุน อบต.บางพระเหนือ
29 ระนอง ละอุน อบต.ละอุนเหนือ
30 ระนอง สุขสําราญ ทต.กําพวน 20,000                 
31 ระนอง สุขสําราญ อบต.นาคา

รวมทั้งสิ้น -             150,520                -                         -           



หนา้ที ่182

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

1 ระยอง เมืองระยอง อบจ.ระยอง
2 ระยอง เมืองระยอง ทน.ระยอง 62,580                 
3 ระยอง บานฉาง ทม.บานฉาง
4 ระยอง เมืองระยอง ทม.มาบตาพดุ
5 ระยอง แกลง ทต.กองดิน
6 ระยอง แกลง ทต.ทุงควายกิน
7 ระยอง แกลง ทต.เนินฆอ 4,290                   
8 ระยอง แกลง ทต.บานนา
9 ระยอง แกลง ทต.ปากน้ําประแส
10 ระยอง แกลง ทต.เมืองแกลง
11 ระยอง แกลง ทต.สองสลึง 3,500                   
12 ระยอง แกลง ทต.สุนทรภู 2,300                   
13 ระยอง เขาชะเมา ทต.ชําฆอ
14 ระยอง นิคมพฒันา ทต.มะขามคู
15 ระยอง นิคมพฒันา ทต.มาบขา
16 ระยอง นิคมพฒันา ทต.มาบขาพฒันา
17 ระยอง บานคาย ทต.บานคาย
18 ระยอง บานฉาง ทต.บานฉาง
19 ระยอง บานฉาง ทต.พลา
20 ระยอง บานฉาง ทต.สํานักทอน 6,000                   
21 ระยอง ปลวกแดง ทต.จอมพลเจาพระยา 1,702                   
22 ระยอง ปลวกแดง ทต.บานปลวกแดง 11,568                 
23 ระยอง เมืองระยอง ทต.แกลงกะเฉด
24 ระยอง เมืองระยอง ทต.เชิงเนิน
25 ระยอง เมืองระยอง ทต.ทบัมา
26 ระยอง เมืองระยอง ทต.น้ําคอก
27 ระยอง เมืองระยอง ทต.เนินพระ
28 ระยอง เมืองระยอง ทต.บานเพ 5,344                   
29 ระยอง วงัจันทรแ ทต.ชุมแสง
30 ระยอง แกลง อบต.กระแสบน
31 ระยอง แกลง อบต.กองดิน
32 ระยอง แกลง อบต.คลองปนู 8,580                   
33 ระยอง แกลง อบต.ชากโดน
34 ระยอง แกลง อบต.ทางเกวยีน
35 ระยอง แกลง อบต.ทุงควายกิน



หนา้ที ่183

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

36 ระยอง แกลง อบต.พงัราด
37 ระยอง แกลง อบต.วงัหวา 20,700                 
38 ระยอง แกลง อบต.หวยยาง
39 ระยอง เขาชะเมา อบต.เขานอย
40 ระยอง เขาชะเมา อบต.น้ําเปน็
41 ระยอง เขาชะเมา อบต.เขาชะเมา
42 ระยอง นิคมพฒันา อบต.นิคมพฒันา 48,290                 
43 ระยอง นิคมพฒันา อบต.พนานิคม 3,404                   
44 ระยอง บานคาย ทต.ชากบก 29,040                 
45 ระยอง บานคาย อบต.ตาขัน 10,000                 
46 ระยอง บานคาย อบต.บางบตุร
47 ระยอง บานคาย ทต.บานคายพฒันา
48 ระยอง บานคาย อบต.หนองตะพาน
49 ระยอง บานคาย อบต.หนองบวั 3,900                   
50 ระยอง บานคาย อบต.หนองละลอก 5,110                   
51 ระยอง บานฉาง อบต.สํานักทอน
52 ระยอง ปลวกแดง อบต.ตาสิทธิ์ 8,580                   
53 ระยอง ปลวกแดง อบต.ปลวกแดง
54 ระยอง ปลวกแดง อบต.มาบยางพร
55 ระยอง ปลวกแดง อบต.แมน้ําคู 34,517                 
56 ระยอง ปลวกแดง อบต.ละหาร
57 ระยอง ปลวกแดง อบต.หนองไร 3,874                   
58 ระยอง เมืองระยอง อบต.กะเฉด
59 ระยอง เมืองระยอง อบต.แกลง 3,404                   
60 ระยอง เมืองระยอง อบต.ตะพง 371,048      
61 ระยอง เมืองระยอง อบต.นาตาขวญั
62 ระยอง เมืองระยอง อบต.บานแลง
63 ระยอง เมืองระยอง อบต.เพ
64 ระยอง เมืองระยอง อบต.สํานักทอง
65 ระยอง วงัจันทรแ อบต.ชุมแสง
66 ระยอง วงัจันทรแ อบต.ปาุยุบใน
67 ระยอง วงัจันทรแ อบต.พลงตาเอี่ยม 4,290                   
68 ระยอง วงัจันทรแ อบต.วงัจันทรแ 8,550                   

รวมทั้งสิ้น 371,048      289,523                -                         -           



หนา้ที ่184

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

1 ราชบรีุ เมืองราชบรีุ อบจ.ราชบรีุ -                         
2 ราชบรีุ บานโปงุ ทม.บานโปงุ -                         
3 ราชบรีุ โพธาราม ทม.โพธาราม 4,260                   -                         
4 ราชบรีุ เมืองราชบรีุ ทม.ราชบรีุ 49,110                 -                         
5 ราชบรีุ จอมบงึ ทต.จอมบงึ -                         
6 ราชบรีุ จอมบงึ ทต.ดานทบัตะโก 20,712                    
7 ราชบรีุ ดําเนินสะดวก ทต.ดําเนินสะดวก 7,278                   -                         
8 ราชบรีุ ดําเนินสะดวก ทต.บวังาม 22,000                 -                         
9 ราชบรีุ ดําเนินสะดวก ทต.บานไร -                         
10 ราชบรีุ ดําเนินสะดวก ทต.ประสาทสิทธิ์ -                         
11 ราชบรีุ ดําเนินสะดวก ทต.ศรีดอนไผ -                         
12 ราชบรีุ บางแพ ทต.บางแพ -                         
13 ราชบรีุ บางแพ ทต.โพหกั 34,100                 -                         
14 ราชบรีุ บานโปงุ ทต.กระจับ -                         
15 ราชบรีุ บานโปงุ ทต.กรับใหญ -                         
16 ราชบรีุ บานโปงุ ทม.ทาผา -                         
17 ราชบรีุ บานโปงุ ทต.เบกิไพร 400                      -                         
18 ราชบรีุ บานโปงุ ทต.หวยกระบอก -                         
19 ราชบรีุ ปากทอ ทต.ทุงหลวง -                         
20 ราชบรีุ ปากทอ ทต.ปากทอ -                         
21 ราชบรีุ โพธาราม ทต.เขาขวาง 6,808                   -                         
22 ราชบรีุ โพธาราม ทต.เจ็ดเสมียน -                         
23 ราชบรีุ โพธาราม ทต.ดอนทราย 1,800                   -                         
24 ราชบรีุ โพธาราม ทต.บานฆอง 3,740                   -                         
25 ราชบรีุ โพธาราม ทต.บานเลือก 21,375                 -                         
26 ราชบรีุ โพธาราม ทต.บานสิงหแ 7,060                   -                         
27 ราชบรีุ โพธาราม ทต.หนองโพ -                         
28 ราชบรีุ เมืองราชบรีุ ทต.เขางู -                         
29 ราชบรีุ เมืองราชบรีุ ทต.หลักเมือง 4,000                   -                         
30 ราชบรีุ เมืองราชบรีุ ทต.หลุมดิน -                         
31 ราชบรีุ เมืองราชบรีุ ทต.หวยชินสีหแ -                         



หนา้ที ่185

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

32 ราชบรีุ วดัเพลง ทต.วดัเพลง -                         
33 ราชบรีุ สวนผ้ึง ทต.บานชัฏปาุหวาย -                         
34 ราชบรีุ สวนผ้ึง ทต.สวนผ้ึง 11,000                 -                         
35 ราชบรีุ จอมบงึ อบต.แกมอน 17,000                 -                         
36 ราชบรีุ จอมบงึ อบต.จอมบงึ -                         
37 ราชบรีุ จอมบงึ อบต.ดานทบัตะโก -                         
38 ราชบรีุ จอมบงึ อบต.เบกิไพร 34,140                 -                         
39 ราชบรีุ จอมบงึ อบต.ปากชอง 3,172                      
40 ราชบรีุ จอมบงึ อบต.รางบวั 54,860        -                         
41 ราชบรีุ ดําเนินสะดวก อบต.ขุนพทิกัษแ -                         
42 ราชบรีุ ดําเนินสะดวก อบต.ดอนกรวย 22,521                    
43 ราชบรีุ ดําเนินสะดวก อบต.ดอนคลัง 3,740                   -                         
44 ราชบรีุ ดําเนินสะดวก อบต.ดอนไผ -                         
45 ราชบรีุ ดําเนินสะดวก อบต.ตาหลวง -                         
46 ราชบรีุ ดําเนินสะดวก อบต.ทานัด -                         
47 ราชบรีุ ดําเนินสะดวก อบต.แพงพวย 2,900                   -                         
48 ราชบรีุ ดําเนินสะดวก อบต.ส่ีหมื่น 3,404                   -                         
49 ราชบรีุ บางแพ อบต.ดอนคา 44,000                 -                         
50 ราชบรีุ บางแพ อบต.ดอนใหญ -                         
51 ราชบรีุ บางแพ อบต.วดัแกว -                         
52 ราชบรีุ บางแพ อบต.หวัโพ -                         
53 ราชบรีุ บานคา อบต.บานคา 18,000                 -                         
54 ราชบรีุ บานคา อบต.บานบงึ -                         
55 ราชบรีุ บานคา อบต.หนองพนัจันทรแ -                         
56 ราชบรีุ บานโปงุ อบต.เขาขลุง -                         
57 ราชบรีุ บานโปงุ อบต.คุงพยอม 6,610                   -                         
58 ราชบรีุ บานโปงุ อบต.ดอนกระเบื้อง -                         
59 ราชบรีุ บานโปงุ อบต.นครชุมนแ -                         
60 ราชบรีุ บานโปงุ อบต.บานมวง -                         
61 ราชบรีุ บานโปงุ อบต.ปากแรต -                         
62 ราชบรีุ บานโปงุ อบต.ลาดบวัขาว 9,194                   -                         



หนา้ที ่186

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

63 ราชบรีุ บานโปงุ อบต.สวนกลวย -                         
64 ราชบรีุ บานโปงุ อบต.หนองกบ -                         
65 ราชบรีุ บานโปงุ อบต.หนองปลาหมอ -                         
66 ราชบรีุ บานโปงุ อบต.หนองออ -                         
67 ราชบรีุ ปากทอ อบต.ดอนทราย -                         
68 ราชบรีุ ปากทอ อบต.บอกระดาน -                         
69 ราชบรีุ ปากทอ อบต.ปากทอ -                         
70 ราชบรีุ ปากทอ อบต.ปาุไก -                         
71 ราชบรีุ ปากทอ อบต.ยางหกั 166,665      900                      -                         
72 ราชบรีุ ปากทอ อบต.วงัมะนาว -                         
73 ราชบรีุ ปากทอ อบต.วดัยางงาม 1,800                   -                         
74 ราชบรีุ ปากทอ อบต.หนองกระทุม 7,800                   -                         
75 ราชบรีุ ปากทอ อบต.หวยยางโทน 4,568                   -                         
76 ราชบรีุ ปากทอ อบต.อางหนิ -                         
77 ราชบรีุ โพธาราม อบต.เขาชะงุม -                         
78 ราชบรีุ โพธาราม อบต.คลองขอย -                         
79 ราชบรีุ โพธาราม ทต.คลองตาคต 14,000                 -                         
80 ราชบรีุ โพธาราม อบต.ชําแระ -                         
81 ราชบรีุ โพธาราม อบต.ดอนกระเบื้อง 1,702                   -                         
82 ราชบรีุ โพธาราม อบต.เตาปนู -                         
83 ราชบรีุ โพธาราม อบต.ทาชุมพล -                         
84 ราชบรีุ โพธาราม อบต.ธรรมเสน 2,870                   -                         
85 ราชบรีุ โพธาราม อบต.บางโตนด 1,702                   -                         
86 ราชบรีุ โพธาราม อบต.สรอยฟาู -                         
87 ราชบรีุ โพธาราม อบต.หนองกวาง -                         
88 ราชบรีุ โพธาราม อบต.หนองโพ -                         
89 ราชบรีุ เมืองราชบรีุ อบต.เกาะพลับพลา 7,000                   -                         
90 ราชบรีุ เมืองราชบรีุ อบต.เขาแรง -                         
91 ราชบรีุ เมืองราชบรีุ อบต.คุงกระถิน -                         
92 ราชบรีุ เมืองราชบรีุ อบต.คุงน้ําวน -                         
93 ราชบรีุ เมืองราชบรีุ อบต.คูบวั -                         



หนา้ที ่187

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

94 ราชบรีุ เมืองราชบรีุ อบต.เจดียแหกั 14,000                 -                         
95 ราชบรีุ เมืองราชบรีุ อบต.ดอนตะโก -                         
96 ราชบรีุ เมืองราชบรีุ อบต.ดอนแร -                         
97 ราชบรีุ เมืองราชบรีุ อบต.ทาราบ 22,000                 -                         
98 ราชบรีุ เมืองราชบรีุ อบต.น้ําพุ -                         
99 ราชบรีุ เมืองราชบรีุ อบต.บางปาุ -                         
100 ราชบรีุ เมืองราชบรีุ อบต.บานไร 4,200                   -                         
101 ราชบรีุ เมืองราชบรีุ อบต.พกิุลทอง 1,800                   -                         
102 ราชบรีุ เมืองราชบรีุ อบต.สามเรือน -                         
103 ราชบรีุ เมืองราชบรีุ อบต.หนองกลางนา -                         
104 ราชบรีุ เมืองราชบรีุ อบต.หวยไผ 1,800                   -                         
105 ราชบรีุ เมืองราชบรีุ อบต.หนิกอง -                         
106 ราชบรีุ วดัเพลง อบต.เกาะศาลพระ -                         
107 ราชบรีุ วดัเพลง อบต.จอมประทดั -                         
108 ราชบรีุ วดัเพลง อบต.วดัเพลง -                         
109 ราชบรีุ สวนผ้ึง อบต.ตะนาวศรี 94,800        11,330                 -                         
110 ราชบรีุ สวนผ้ึง อบต.ทาเคย 7,480                   -                         
111 ราชบรีุ สวนผ้ึง อบต.ปาุหวาย -                         
112 ราชบรีุ สวนผ้ึง อบต.สวนผ้ึง -                         

รวมทั้งสิ้น 316,325      416,871                46,405                    -           



หนา้ที ่188

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

1 ลพบรีุ เมืองลพบรีุ อบจ.ลพบรีุ -             
2 ลพบรีุ บานหมี่ ทม.บานหมี่ -             
3 ลพบรีุ เมืองลพบรีุ ทม.เขาสามยอด 2,340          42,600                 
4 ลพบรีุ เมืองลพบรีุ ทม.ลพบรีุ -             
5 ลพบรีุ โคกสําโรง ทต.โคกสําโรง -             
6 ลพบรีุ ชัยบาดาล ทต.ลํานารายณแ -             
7 ลพบรีุ ทาวุง ทต.โคกสลุด -             
8 ลพบรีุ ทาวุง ทต.ทาโขลง -             
9 ลพบรีุ ทาวุง ทต.ทาวุง -             
10 ลพบรีุ ทาวุง ทต.บางงา -             
11 ลพบรีุ ทาวุง ทต.โพตลาดแกว 1,170          
12 ลพบรีุ ทาหลวง ทต.บานทาหลวง -             6,808                   
13 ลพบรีุ พฒันานิคม ทต.แกงเสือเตน -             
14 ลพบรีุ พฒันานิคม ทต.เขาพระยาเดินธง 2,340          
15 ลพบรีุ พฒันานิคม ทต.ดีลัง -             35,000                 
16 ลพบรีุ พฒันานิคม ทต.พฒันานิคม -             
17 ลพบรีุ เมืองลพบรีุ ทต.กกโก -             
18 ลพบรีุ เมืองลพบรีุ ทต.เขาพระงาม 2,340          
19 ลพบรีุ เมืองลพบรีุ ทต.โคกตูม -             
20 ลพบรีุ เมืองลพบรีุ ทต.ถนนใหญ -             3,740                   
21 ลพบรีุ เมืองลพบรีุ ทต.ทาศาลา -             8,580                   
22 ลพบรีุ สระโบสถแ ทต.สระโบสถแ -             
23 ลพบรีุ หนองมวง ทต.หนองมวง -             
24 ลพบรีุ โคกเจริญ อบต.โคกเจริญ -             
25 ลพบรีุ โคกเจริญ อบต.โคกแสมสาร -             11,200                 
26 ลพบรีุ โคกเจริญ อบต.ยางราก -             
27 ลพบรีุ โคกเจริญ อบต.วงัทอง -             
28 ลพบรีุ โคกเจริญ อบต.หนองมะคา -             18,774                 
29 ลพบรีุ โคกสําโรง อบต.เกาะแกว -             
30 ลพบรีุ โคกสําโรง อบต.คลองเกตุ -             
31 ลพบรีุ โคกสําโรง อบต.โคกสําโรง -             2,500                   
32 ลพบรีุ โคกสําโรง อบต.ดงมะรุม -             11,804                 
33 ลพบรีุ โคกสําโรง อบต.ถลุงเหล็ก -             



หนา้ที ่189

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

34 ลพบรีุ โคกสําโรง อบต.เพนียด 68,843        
35 ลพบรีุ โคกสําโรง อบต.วงัขอนขวาง -             
36 ลพบรีุ โคกสําโรง อบต.วงัจั่น -             
37 ลพบรีุ โคกสําโรง อบต.วงัเพลิง -             
38 ลพบรีุ โคกสําโรง อบต.สะแกราบ -             
39 ลพบรีุ โคกสําโรง อบต.หนองแขม -             
40 ลพบรีุ โคกสําโรง อบต.หลุมขาว -             
41 ลพบรีุ โคกสําโรง อบต.หวยโปงุ -             11,220                 
42 ลพบรีุ ชัยบาดาล อบต.เกาะรัง -             
43 ลพบรีุ ชัยบาดาล อบต.เขาแหลม -             
44 ลพบรีุ ชัยบาดาล อบต.ชัยนารายณแ -             
45 ลพบรีุ ชัยบาดาล อบต.ชัยบาดาล -             
46 ลพบรีุ ชัยบาดาล อบต.ซับตะเคียน 1,170          3,404                   
47 ลพบรีุ ชัยบาดาล อบต.ทาดินดํา -             
48 ลพบรีุ ชัยบาดาล อบต.ทามะนาว -             
49 ลพบรีุ ชัยบาดาล อบต.นาโสม -             
50 ลพบรีุ ชัยบาดาล อบต.นิคมลํานารายณแ -             
51 ลพบรีุ ชัยบาดาล อบต.บวัชุม -             
52 ลพบรีุ ชัยบาดาล อบต.บานใหมสามัคคี -             
53 ลพบรีุ ชัยบาดาล อบต.มวงคอม -             26,290                 
54 ลพบรีุ ชัยบาดาล อบต.ลํานารายณแ -             
55 ลพบรีุ ชัยบาดาล อบต.ศิลาทพิยแ -             2,634                   
56 ลพบรีุ ชัยบาดาล อบต.หนองยายโต฿ะ -             
57 ลพบรีุ ชัยบาดาล อบต.หวยหนิ -             7,810                   
58 ลพบรีุ ทาวุง อบต.เขาสมอคอน 1,170          
59 ลพบรีุ ทาวุง อบต.ทาวุง -             
60 ลพบรีุ ทาวุง อบต.บางคู -             
61 ลพบรีุ ทาวุง อบต.บางล่ี -             
62 ลพบรีุ ทาวุง อบต.บานเบกิ -             1,870                   
63 ลพบรีุ ทาวุง อบต.มุจลินทแ -             
64 ลพบรีุ ทาวุง อบต.หวัสําโรง -             
65 ลพบรีุ ทาหลวง อบต.แกงผักกูด 2,340          5,904                   
66 ลพบรีุ ทาหลวง อบต.ซับจําปา -             



หนา้ที ่190

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

67 ลพบรีุ ทาหลวง อบต.ทาหลวง -             6,808                   
68 ลพบรีุ ทาหลวง อบต.หนองผักแวน -             
69 ลพบรีุ ทาหลวง อบต.หวัลํา -             
70 ลพบรีุ บานหมี่ อบต.ชอนมวง -             
71 ลพบรีุ บานหมี่ อบต.เชียงงา -             
72 ลพบรีุ บานหมี่ อบต.ดอนดึง -             
73 ลพบรีุ บานหมี่ อบต.บางกะพี้ -             
74 ลพบรีุ บานหมี่ อบต.บางขาม -             
75 ลพบรีุ บานหมี่ อบต.บางพึ่ง -             
76 ลพบรีุ บานหมี่ อบต.บานกลวย -             
77 ลพบรีุ บานหมี่ อบต.บานชี -             20,000                 
78 ลพบรีุ บานหมี่ อบต.บานทราย -             
79 ลพบรีุ บานหมี่ อบต.ไผใหญ -             
80 ลพบรีุ บานหมี่ อบต.พคุา -             
81 ลพบรีุ บานหมี่ อบต.โพนทอง -             
82 ลพบรีุ บานหมี่ อบต.มหาสอน -             
83 ลพบรีุ บานหมี่ อบต.สนามแจง 1,170          
84 ลพบรีุ บานหมี่ อบต.สายหวยแกว -             
85 ลพบรีุ บานหมี่ อบต.หนองกระเบยีน -             
86 ลพบรีุ บานหมี่ อบต.หนองเตา -             
87 ลพบรีุ บานหมี่ อบต.หนองทรายขาว -             
88 ลพบรีุ บานหมี่ อบต.หนองเมือง -             
89 ลพบรีุ บานหมี่ อบต.หนิปกั -             
90 ลพบรีุ พฒันานิคม อบต.โคกสลุง -             
91 ลพบรีุ พฒันานิคม อบต.ชองสาริกา 62,888        8,000                   
92 ลพบรีุ พฒันานิคม อบต.ชอนนอย -             
93 ลพบรีุ พฒันานิคม อบต.น้ําสุด -             
94 ลพบรีุ พฒันานิคม อบต.มะนาวหวาน -             
95 ลพบรีุ พฒันานิคม อบต.หนองบวั -             
96 ลพบรีุ พฒันานิคม อบต.หวยขุนราม -             26,830                 
97 ลพบรีุ เมืองลพบรีุ อบต.โกงธนู -             
98 ลพบรีุ เมืองลพบรีุ อบต.โคกกะเทยีม -             
99 ลพบรีุ เมืองลพบรีุ อบต.โคกลําพาน -             



หนา้ที ่191

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

100 ลพบรีุ เมืองลพบรีุ อบต.ง้ิวราย -             
101 ลพบรีุ เมืองลพบรีุ อบต.ดอนโพธิ์ -             
102 ลพบรีุ เมืองลพบรีุ อบต.ตะลุง -             
103 ลพบรีุ เมืองลพบรีุ อบต.ทะเลชุบศร -             5,343                   
104 ลพบรีุ เมืองลพบรีุ อบต.ทาแค 1,170          
105 ลพบรีุ เมืองลพบรีุ อบต.ทายตลาด -             
106 ลพบรีุ เมืองลพบรีุ อบต.บางขันหมาก -             
107 ลพบรีุ เมืองลพบรีุ อบต.บานขอย -             
108 ลพบรีุ เมืองลพบรีุ ทต.ปาุตาล 1,170          
109 ลพบรีุ เมืองลพบรีุ อบต.พรหมมาสตรแ -             7,278                   
110 ลพบรีุ เมืองลพบรีุ อบต.โพธิเ์กาตน -             
111 ลพบรีุ เมืองลพบรีุ อบต.โพธิต์รุ -             
112 ลพบรีุ ลําสนธิ อบต.กุดตาเพชร -             
113 ลพบรีุ ลําสนธิ อบต.เขานอย -             
114 ลพบรีุ ลําสนธิ อบต.เขารวก -             
115 ลพบรีุ ลําสนธิ อบต.ซับสมบรูณแ -             
116 ลพบรีุ ลําสนธิ อบต.ลําสนธิ -             
117 ลพบรีุ ลําสนธิ อบต.หนองรี -             3,404                   
118 ลพบรีุ สระโบสถแ อบต.ทุงทาชาง -             
119 ลพบรีุ สระโบสถแ อบต.นิยมชัย -             
120 ลพบรีุ สระโบสถแ อบต.มหาโพธิ 65,038        
121 ลพบรีุ หนองมวง อบต.ชอนสมบรูณแ -             13,000                 
122 ลพบรีุ หนองมวง อบต.ชอนสารเดช -             
123 ลพบรีุ หนองมวง อบต.ดงดินแดง 62,691        
124 ลพบรีุ หนองมวง อบต.บอทอง -             
125 ลพบรีุ หนองมวง อบต.ยางโทน -             
126 ลพบรีุ หนองมวง อบต.หนองมวง -             

รวมทั้งสิ้น 275,840      290,801                -                         -           



หนา้ที ่192

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

1 ลําปาง เกาะคา อบจ.ลําปาง

2 ลําปาง เมืองลําปาง ทน.ลําปาง 22,000                 

3 ลําปาง เมืองลําปาง ทม.เขลางคแนคร 85,960                 

4 ลําปาง เกาะคา ทต.เกาะคา

5 ลําปาง เกาะคา ทต.เกาะคาแมยาว 5,000                   

6 ลําปาง เกาะคา ทต.ทาผา 1,317                   

7 ลําปาง เกาะคา ทต.นาแกว 6,000                   

8 ลําปาง เกาะคา ทต.ลําปางหลวง 14,635                 

9 ลําปาง เกาะคา ทต.ศาลา

10 ลําปาง เกาะคา ทต.ไหลหนิ 7,159                   

11 ลําปาง งาว ทต.หลวงใต

12 ลําปาง งาว ทต.หลวงเหนือ

13 ลําปาง แจหม ทต.แจหม

14 ลําปาง แจหม ทต.ทุงผ้ึง 11,000                 

15 ลําปาง แจหม ทต.บานสา

16 ลําปาง เถิน ทต.เถินบรีุ

17 ลําปาง เถิน ทต.แมมอก 23,600                 

18 ลําปาง เถิน ทต.ลอมแรด

19 ลําปาง เถิน ทต.เวยีงมอก 27,110                 

20 ลําปาง เมืองปาน ทต.เมืองปาน

21 ลําปาง เมืองลําปาง ทต.บอแฮว 9,600                   

22 ลําปาง เมืองลําปาง ทม.พชิัย 7,200                   

23 ลําปาง แมทะ ทต.น้ําโจ

24 ลําปาง แมทะ ทต.ปาุตันนาครัว 35,460                 

25 ลําปาง แมทะ ทต.แมทะ

26 ลําปาง แมทะ ทต.สิริราช 14,000                 

27 ลําปาง แมพริก ทต.พระบาทวงัตวง 18,000                 

28 ลําปาง แมพริก ทต.แมปุ

29 ลําปาง แมพริก ทต.แมพริก

30 ลําปาง แมเมาะ ทต.แมเมาะ 25,000                 

31 ลําปาง วงัเหนือ ทต.บานใหม



หนา้ที ่193

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

32 ลําปาง วงัเหนือ ทต.วงัเหนือ

33 ลําปาง สบปราบ ทต.สบปราบ 2,700                   

34 ลําปาง เสริมงาม ทต.ทุงงาม

35 ลําปาง เสริมงาม ทต.เสริมงาม 17,700                 

36 ลําปาง เสริมงาม ทต.เสริมซาย

37 ลําปาง หางฉัตร ทต.ปงยางคก 12,580                 

38 ลําปาง หางฉัตร ทต.เมืองยาว 8,550                   

39 ลําปาง หางฉัตร ทต.หางฉัตร

40 ลําปาง หางฉัตร ทต.หางฉัตรแมตาล 20,000                 

41 ลําปาง เกาะคา อบต.นาแสง

42 ลําปาง เกาะคา ทต.วงัพราว 3,404                   

43 ลําปาง เกาะคา อบต.ใหมพฒันา

44 ลําปาง งาว อบต.นาแก

45 ลําปาง งาว อบต.บานโปงุ

46 ลําปาง งาว อบต.บานรอง

47 ลําปาง งาว อบต.บานหวด 10,200       

48 ลําปาง งาว อบต.บานแหง 10,050                 

49 ลําปาง งาว อบต.บานออน

50 ลําปาง งาว อบต.ปงเตา 24,900                 

51 ลําปาง งาว อบต.แมตีบ

52 ลําปาง แจหม อบต.แจหม

53 ลําปาง แจหม อบต.ปงดอน

54 ลําปาง แจหม อบต.เมืองมาย 2,900                   

55 ลําปาง แจหม อบต.แมสุก

56 ลําปาง แจหม อบต.วเิชตนคร 15,604                 

57 ลําปาง เถิน อบต.นาโปงุ 77,308        

58 ลําปาง เถิน อบต.แมถอด 32,000                 

59 ลําปาง เถิน อบต.แมปะ

60 ลําปาง เถิน อบต.แมวะ 4,000                   

61 ลําปาง เมืองปาน อบต.แจซอน

62 ลําปาง เมืองปาน อบต.ทุงกวเาว 216,687      



หนา้ที ่194

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

63 ลําปาง เมืองปาน อบต.บานขอ

64 ลําปาง เมืองปาน อบต.หวัเมือง

65 ลําปาง เมืองลําปาง ทต.ตนธงชัย

66 ลําปาง เมืองลําปาง อบต.ทุงฝาย 7,810                   

67 ลําปาง เมืองลําปาง อบต.นิคมพฒันา

68 ลําปาง เมืองลําปาง อบต.บอแฮว

69 ลําปาง เมืองลําปาง อบต.บานคา 25,000                 

70 ลําปาง เมืองลําปาง อบต.บานเปาู 20,000                 

71 ลําปาง เมืองลําปาง อบต.บานแลง 3,680                   

72 ลําปาง เมืองลําปาง อบต.บานเสด็จ 37,700                 

73 ลําปาง เมืองลําปาง อบต.บานเอื้อม 12,400                 

74 ลําปาง เมืองลําปาง อบต.บญุนาคพฒันา 20,680                 

75 ลําปาง เมืองลําปาง อบต..พชิัย

76 ลําปาง แมทะ อบต.ดอนไฟ 32,680                 

77 ลําปาง แมทะ ทต.นาครัว

78 ลําปาง แมทะ อบต.บานกิ่ว 33,612        

79 ลําปาง แมทะ อบต.บานบอม 70,534        

80 ลําปาง แมทะ อบต.วงัเงิน 22,000                 

81 ลําปาง แมทะ อบต.หวัเสือ 3,874                   

82 ลําปาง แมพริก อบต.แมพริก 12,100                 

83 ลําปาง แมเมาะ อบต.จางเหนือ 138,676      15,000                 

84 ลําปาง แมเมาะ อบต.นาสัก

85 ลําปาง แมเมาะ อบต.บานดง

86 ลําปาง แมเมาะ อบต.สบปาูด

87 ลําปาง วงัเหนือ อบต.ทุงฮ้ัว

88 ลําปาง วงัเหนือ อบต.รองเคาะ 5,790                   

89 ลําปาง วงัเหนือ อบต.วงัแกว

90 ลําปาง วงัเหนือ อบต.วงัซาย 37,000                 

91 ลําปาง วงัเหนือ อบต.วงัใต

92 ลําปาง วงัเหนือ อบต.วงัทรายคํา 34,870                 

93 ลําปาง วงัเหนือ อบต.วงัทอง



หนา้ที ่195

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

94 ลําปาง วงัเหนือ อบต.วงัเหนือ

95 ลําปาง สบปราบ อบต.นายาง 22,000                 

96 ลําปาง สบปราบ อบต.แมกัวะ

97 ลําปาง สบปราบ อบต.สบปราบ

98 ลําปาง สบปราบ อบต.สมัย 156,872      

99 ลําปาง เสริมงาม อบต.เสริมกลาง 7,810                   

100 ลําปาง เสริมงาม อบต.เสริมขวา

101 ลําปาง หางฉัตร อบต.แมสัน 5,740                   

102 ลําปาง หางฉัตร อบต.วอแกว

103 ลําปาง หางฉัตร อบต.เวยีงตาล 12,809                 

104 ลําปาง หางฉัตร อบต.หนองหลม 36,000                 

รวมทั้งสิ้น 693,689      842,372                -                         10,200       



หนา้ที ่196

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

1 ลําพนู เมืองลําพนู อบจ.ลําพนู

2 ลําพนู เมืองลําพนู ทม.ลําพนู 29,040                 

3 ลําพนู ทุงหวัชาง ทต.ทุงหวัชาง

4 ลําพนู บานธิ ทต.บานธิ

5 ลําพนู บานโฮง ทต.บานโฮง 22,000                 

6 ลําพนู บานโฮง ทต.ศรีเต้ีย

7 ลําพนู ปาุซาง ทต.ปาุซาง 67,286                 

8 ลําพนู ปาุซาง ทต.มวงนอย

9 ลําพนู ปาุซาง ทต.มะกอก 8,264                   

10 ลําพนู ปาุซาง ทต.แมแรง 27,110                 

11 ลําพนู เมืองลําพนู ทต.ตนธง

12 ลําพนู เมืองลําพนู ทต.บานกลาง 8,580                   

13 ลําพนู เมืองลําพนู ทต.บานแปนู

14 ลําพนู เมืองลําพนู ทต.ประตูปาุ 13,120                 

15 ลําพนู เมืองลําพนู ทต.มะเขือแจ

16 ลําพนู เมืองลําพนู ทต.ริมปงิ

17 ลําพนู เมืองลําพนู ทต.เวยีงยอง

18 ลําพนู เมืองลําพนู ทต.หนองชางคืน 60,000                 

19 ลําพนู เมืองลําพนู ทต.เหมืองงา

20 ลําพนู เมืองลําพนู ทต.เหมืองจี้ 7,480                   

21 ลําพนู เมืองลําพนู ทต.อุโมงคแ 3,404                   

22 ลําพนู แมทา ทต.ทากาศ 8,630                   

23 ลําพนู แมทา ทต.ทากาศเหนือ 15,620                 

24 ลําพนู แมทา ทต.ทาขุมเงิน 92,108        

25 ลําพนู แมทา ทต.ทาทุงหลวง 19,500                 

26 ลําพนู แมทา ทต.ทาปลาดุก

27 ลําพนู แมทา ทต.ทาสบชัย 4,000                   

28 ลําพนู แมทา ทต.ทาสบเสา

29 ลําพนู ล้ี ทต.ดงดํา

30 ลําพนู ล้ี ทต.แมตืน 22,000                 

31 ลําพนู ล้ี ทต.ล้ี 900                      



หนา้ที ่197

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

32 ลําพนู ล้ี ทต.วงัดิน 16,000                 

33 ลําพนู ล้ี ทต.ศรีวชิัย 6,800                   

34 ลําพนู เวยีงหนองลอง ทต.วงัผาง 5,000                   

35 ลําพนู เวยีงหนองลอง ทต.หนองยวง

36 ลําพนู เวยีงหนองลอง ทต.หนองลอง 8,000                   

37 ลําพนู ทุงหวัชาง อบต.ตะเคียนปม

38 ลําพนู ทุงหวัชาง อบต.ทุงหวัชาง

39 ลําพนู ทุงหวัชาง อบต.บานปวง

40 ลําพนู บานธิ อบต.หวยยาบ 8,520                   

41 ลําพนู บานโฮง อบต.ปาุพลู 12,400                 

42 ลําพนู บานโฮง อบต.เวยีงกานตแ

43 ลําพนู บานโฮง อบต.หนองปลาสะวาย

44 ลําพนู บานโฮง อบต.เหลายาว

45 ลําพนู ปาุซาง อบต.ทาตุม

46 ลําพนู ปาุซาง อบต.นครเจดียแ 35,590                 

47 ลําพนู ปาุซาง อบต.น้ําดิบ

48 ลําพนู ปาุซาง อบต.บานเรือน

49 ลําพนู เมืองลําพนู ทต.ทาเชียงทอง 31,600        

50 ลําพนู เมืองลําพนู อบต.ปาุสัก

51 ลําพนู เมืองลําพนู ทต.ศรีบวับาน

52 ลําพนู เมืองลําพนู อบต.หนองหนาม

53 ลําพนู แมทา อบต.ทาแมลอบ 18,816                 

54 ลําพนู ล้ี ทต.กอ 1,800                   

55 ลําพนู ล้ี อบต.นาทราย 1,230          8,520                   

56 ลําพนู ล้ี ทต.ปาุไผ 55,520                 

57 ลําพนู ล้ี อบต.แมลาน 15,600                 

58 ลําพนู ล้ี อบต.เวยีงแกว 22,000                 

รวมทั้งสิ้น 124,938      531,500                -                         -           



หนา้ที ่198

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

1 เลย เมืองเลย อบจ.เลย

2 เลย เมืองเลย ทม.เลย 8,874                   

3 เลย วงัสะพงุ ทม.วงัสะพงุ 600                      

4 เลย เชียงคาน ทต.เขาแกว 3,000                   

5 เลย เชียงคาน ทต.เชียงคาน 108,060                

6 เลย เชียงคาน ทต.ธาตุ 96,130                 

7 เลย ดานซาย ทต.ดานซาย 81,039        

8 เลย ดานซาย ทต.ศรีสองรัก

9 เลย ทาล่ี ทต.ทาล่ี

10 เลย นาดวง ทต.นาดวง

11 เลย นาดวง ทต.นาดอกคํา 64,680                 

12 เลย นาแหว ทต.นาแหว 22,000                 

13 เลย ปากชม ทต.เชียงกลม

14 เลย ปากชม ทต.ปากชม

15 เลย ผาขาว ทต.ทาชางคลอง 1,100                   

16 เลย ผาขาว ทต.โนนปอแดง 80,000                 

17 เลย ภกูระดึง ทต.ภกูระดึง 95,820        63,150                 

18 เลย ภเูรือ ทต.ภเูรือ 66,000                 

19 เลย เมืองเลย ทต.นาดินดํา

20 เลย เมืองเลย ทต.นาโปงุ

21 เลย เมืองเลย ทต.นาออ

22 เลย เมืองเลย ทต.นาอาน

23 เลย เมืองเลย ทต.น้ําสวย 2,000                   

24 เลย หนองหนิ ทต.หนองหนิ 92,762        10,000                 

25 เลย เอราวณั ทต.ผาอินทรแแปลง

26 เลย เอราวณั ทต.เอราวณั 18,634                 

27 เลย เชียงคาน อบต.จอมศรี 14,850                 

28 เลย เชียงคาน อบต.เชียงคาน

29 เลย เชียงคาน อบต.นาซาว

30 เลย เชียงคาน อบต.บฮุม

31 เลย เชียงคาน อบต.ปากตม



หนา้ที ่199

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

32 เลย เชียงคาน อบต.หาดทรายขาว

33 เลย ดานซาย อบต.กกสะทอน

34 เลย ดานซาย อบต.โคกงาม

35 เลย ดานซาย อบต.นาดี 90,723        

36 เลย ดานซาย อบต.นาหอ 7,000                   

37 เลย ดานซาย อบต.ปากหมัน 181,446      

38 เลย ดานซาย อบต.โปงุ 5,000                   

39 เลย ดานซาย อบต.โพนสูง

40 เลย ดานซาย อบต.วงัยาว

41 เลย ดานซาย อบต.อิปุุม

42 เลย ทาล่ี อบต.โคกใหญ

43 เลย ทาล่ี อบต.ทาล่ี

44 เลย ทาล่ี อบต.น้ําแคม 52,580                 

45 เลย ทาล่ี อบต.หนองผือ 48,700                 

46 เลย ทาล่ี อบต.อาฮี

47 เลย นาดวง อบต.ทาสวรรคแ 2,600                   

48 เลย นาดวง อบต.ทาสะอาด

49 เลย นาดวง อบต.นาดวง

50 เลย นาแหว อบต.นาพงึ 40,000                 

51 เลย นาแหว อบต.นามาลา

52 เลย นาแหว อบต.แสงภา

53 เลย นาแหว อบต.เหลากอหก 21,202                 

54 เลย ปากชม อบต.ชมเจริญ

55 เลย ปากชม ทต.คอนสา 5,240                   

56 เลย ปากชม อบต.ปากชม

57 เลย ปากชม อบต.หวยบอซืน

58 เลย ปากชม อบต.หวยพชิัย 13,740                 

59 เลย ปากชม อบต.หาดคัมภรีแ

60 เลย ผาขาว อบต.โนนปาุซาง 13,554                 

61 เลย ผาขาว อบต.บานเพิ่ม

62 เลย ผาขาว อบต.ผาขาว 80,000                 



หนา้ที ่200

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

63 เลย ภกูระดึง อบต.ผานกเคา 80,000                 

64 เลย ภกูระดึง อบต.ภกูระดึง 4,290                   

65 เลย ภกูระดึง อบต.ศรีฐาน 40,000                 

66 เลย ภกูระดึง อบต.หวยสม

67 เลย ภเูรือ อบต.ทาศาลา

68 เลย ภเูรือ อบต.ปลาบา

69 เลย ภเูรือ ทต.รองจิก 36,240                 

70 เลย ภเูรือ อบต.ลาดคาง

71 เลย ภเูรือ อบต.สานตม

72 เลย ภเูรือ อบต.หนองบวั

73 เลย ภหูลวง อบต.แกงศรีภมูิ 2,382                   

74 เลย ภหูลวง อบต.ภหูอ 49,110                 

75 เลย ภหูลวง อบต.เลยวงัไสยแ

76 เลย ภหูลวง อบต.หนองคัน 18,800                 

77 เลย ภหูลวง อบต.หวยสีเสียด 178,388      

78 เลย เมืองเลย อบต.กกดู 86,417        

79 เลย เมืองเลย อบต.กกทอง

80 เลย เมืองเลย อบต.ชัยพฤกษแ 20,000                 

81 เลย เมืองเลย อบต.นาแขม 43,500                 

82 เลย เมืองเลย อบต.น้ําสวย

83 เลย เมืองเลย อบต.น้ําหมาน

84 เลย เมืองเลย อบต.เมือง 174,154      

85 เลย เมืองเลย อบต.ศรีสองรัก

86 เลย เมืองเลย อบต.เส้ียว

87 เลย วงัสะพงุ อบต.เขาหลวง

88 เลย วงัสะพงุ อบต.โคกขมิ้น 4,889                   

89 เลย วงัสะพงุ อบต.ทรายขาว 9,164                   

90 เลย วงัสะพงุ ทต.ปากปวน

91 เลย วงัสะพงุ อบต.ผานอย 9,384                   

92 เลย วงัสะพงุ อบต.ผาบิ้ง

93 เลย วงัสะพงุ อบต.วงัสะพงุ 8,580                   



หนา้ที ่201

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

94 เลย วงัสะพงุ ทต.ศรีสงคราม 19,700                 

95 เลย วงัสะพงุ อบต.หนองง้ิว

96 เลย วงัสะพงุ อบต.หนองหญาปลอง 272,169      47,600                 

97 เลย หนองหนิ อบต.ตาดขา 13,000                 

98 เลย หนองหนิ อบต.ปวนพุ

99 เลย หนองหนิ อบต.หนองหนิ

100 เลย เอราวณั อบต.ทรัพยแไพวลัยแ

101 เลย เอราวณั อบต.ผาสามยอด 181,446      26,290                 

รวมทั้งสิ้น 1,434,364    1,281,623             -                         -           



หนา้ที ่202

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

1 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ

2 ศรีสะเกษ กันทรลักษแ ทม.กันทรลักษแ 156,872      

3 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ ทม.ศรีสะเกษ

4 ศรีสะเกษ กันทรลักษแ ทต.สวนกลวย

5 ศรีสะเกษ กันทรารมยแ ทต.กันทรารมยแ

6 ศรีสะเกษ ขุขันธแ ทต.เมืองขุขันธแ

7 ศรีสะเกษ ขุนหาญ ทต.กระหวนั

8 ศรีสะเกษ ขุนหาญ ทต.กันทรอม

9 ศรีสะเกษ ขุนหาญ ทต.ขุนหาญ

10 ศรีสะเกษ ขุนหาญ ทต.โนนสูง

11 ศรีสะเกษ ขุนหาญ ทต.โพธิก์ระสังขแ 84,080                 

12 ศรีสะเกษ ขุนหาญ ทต.สิ

13 ศรีสะเกษ บงึบรูพแ ทต.บงึบรูพแ 103,465      

14 ศรีสะเกษ ปรางคแกู ทต.ปรางคแกู

15 ศรีสะเกษ พยุหแ ทต.พยุหแ 10,000                 

16 ศรีสะเกษ ไพรบงึ ทต.ไพรบงึ

17 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ ทต.น้ําคํา 50,968        55,000                 

18 ศรีสะเกษ ยางชุมนอย ทต.ยางชุมนอย 36,340        11,000                 

19 ศรีสะเกษ ราษไีศล ทต.เมืองคง 76,743        4,290                   

20 ศรีสะเกษ วงัหนิ ทต.บสูุง 47,400        99,718                 

21 ศรีสะเกษ ศรีรัตนะ ทต.ศรีรัตนะ

22 ศรีสะเกษ หวยทบัทนั ทต.หวยทบัทนั 26,290                 

23 ศรีสะเกษ อุทมุพรพสัิย ทต.กําแพง

24 ศรีสะเกษ อุทมุพรพสัิย ทต.โคกจาน

25 ศรีสะเกษ อุทมุพรพสัิย ทต.แต

26 ศรีสะเกษ อุทมุพรพสัิย ทต.สระกําแพงใหญ

27 ศรีสะเกษ อุทมุพรพสัิย ทต.อุทมุพรพสัิย

28 ศรีสะเกษ กันทรลักษแ อบต.กระแชง

29 ศรีสะเกษ กันทรลักษแ อบต.กุดเสลา 15,800                 

30 ศรีสะเกษ กันทรลักษแ อบต.ขนุน 5,408                   

31 ศรีสะเกษ กันทรลักษแ อบต.จานใหญ 81,640                 



หนา้ที ่203

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

32 ศรีสะเกษ กันทรลักษแ อบต.ชํา

33 ศรีสะเกษ กันทรลักษแ อบต.ตระกาจ

34 ศรีสะเกษ กันทรลักษแ อบต.ทุงใหญ 75,913                 

35 ศรีสะเกษ กันทรลักษแ อบต.น้ําออม 4,000                   

36 ศรีสะเกษ กันทรลักษแ อบต.โนนสําราญ 80,000                 

37 ศรีสะเกษ กันทรลักษแ อบต.ภเูงิน 22,000                 

38 ศรีสะเกษ กันทรลักษแ อบต.ภผูาหมอก

39 ศรีสะเกษ กันทรลักษแ อบต.เมือง 17,290                 

40 ศรีสะเกษ กันทรลักษแ อบต.รุง

41 ศรีสะเกษ กันทรลักษแ อบต.ละลาย

42 ศรีสะเกษ กันทรลักษแ อบต.เวยีงเหนือ

43 ศรีสะเกษ กันทรลักษแ อบต.สังเม็ก

44 ศรีสะเกษ กันทรลักษแ อบต.เสาธงชัย 8,500                   

45 ศรีสะเกษ กันทรลักษแ ทต.หนองหญาลาด

46 ศรีสะเกษ กันทรลักษแ อบต.บงึมะลู 20,000                 

47 ศรีสะเกษ กันทรารมยแ อบต.คําเนียม 40,000                 

48 ศรีสะเกษ กันทรารมยแ อบต.จาน

49 ศรีสะเกษ กันทรารมยแ อบต.ดู 2,500                   

50 ศรีสะเกษ กันทรารมยแ อบต.ดูน 24,000                 

51 ศรีสะเกษ กันทรารมยแ อบต.ทาม 18,370                 

52 ศรีสะเกษ กันทรารมยแ อบต.โนนสัง 10,000                 

53 ศรีสะเกษ กันทรารมยแ อบต.บวันอย

54 ศรีสะเกษ กันทรารมยแ อบต.ผักแพว

55 ศรีสะเกษ กันทรารมยแ อบต.เมืองนอย

56 ศรีสะเกษ กันทรารมยแ อบต.ยาง

57 ศรีสะเกษ กันทรารมยแ อบต.ละทาย

58 ศรีสะเกษ กันทรารมยแ อบต.หนองแกว 24,400                 

59 ศรีสะเกษ กันทรารมยแ อบต.หนองบวั

60 ศรีสะเกษ กันทรารมยแ อบต.หนองแวง

61 ศรีสะเกษ กันทรารมยแ อบต.หนองหวัชาง

62 ศรีสะเกษ กันทรารมยแ อบต.อีปาด



หนา้ที ่204

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

63 ศรีสะเกษ ขุขันธแ อบต.กฤษณา

64 ศรีสะเกษ ขุขันธแ อบต.กันทรารมยแ 30,188                 

65 ศรีสะเกษ ขุขันธแ อบต.โคกเพชร

66 ศรีสะเกษ ขุขันธแ อบต.จะกง

67 ศรีสะเกษ ขุขันธแ อบต.ใจดี 186,830                

68 ศรีสะเกษ ขุขันธแ อบต.ดองกําเม็ด

69 ศรีสะเกษ ขุขันธแ อบต.ตะเคียน 18,580                 

70 ศรีสะเกษ ขุขันธแ อบต.ตาอุด 26,290                 

71 ศรีสะเกษ ขุขันธแ อบต.นิคมพฒันา 13,960                 

72 ศรีสะเกษ ขุขันธแ อบต.ปราสาท 4,290                   

73 ศรีสะเกษ ขุขันธแ อบต.ปรือใหญ 33,000                 

74 ศรีสะเกษ ขุขันธแ อบต.ลมศักด์ิ 12,065                 

75 ศรีสะเกษ ขุขันธแ อบต.ศรีตระกูล 20,000                 

76 ศรีสะเกษ ขุขันธแ ทต.ศรีสะอาด

77 ศรีสะเกษ ขุขันธแ อบต.สะเดาใหญ 13,458                 

78 ศรีสะเกษ ขุขันธแ อบต.สําโรงตาเจ็น

79 ศรีสะเกษ ขุขันธแ อบต.โสน 29,810                 

80 ศรีสะเกษ ขุขันธแ อบต.หนองฉลอง 2,000                   

81 ศรีสะเกษ ขุขันธแ อบต.หวยใต

82 ศรีสะเกษ ขุขันธแ อบต.หวยสําราญ

83 ศรีสะเกษ ขุขันธแ อบต.หวยเหนือ

84 ศรีสะเกษ ขุขันธแ อบต.หวัเสือ

85 ศรีสะเกษ ขุนหาญ อบต.ขุนหาญ

86 ศรีสะเกษ ขุนหาญ อบต.บกัดอง

87 ศรีสะเกษ ขุนหาญ อบต.พราน 2,000                   

88 ศรีสะเกษ ขุนหาญ อบต.โพธิว์งศแ

89 ศรีสะเกษ ขุนหาญ อบต.ไพร

90 ศรีสะเกษ ขุนหาญ อบต.ภฝููาย 5,000                   

91 ศรีสะเกษ ขุนหาญ อบต.หวยจันทรแ 23,600                 

92 ศรีสะเกษ น้ําเกล้ียง อบต.เขิน

93 ศรีสะเกษ น้ําเกล้ียง อบต.คูบ 31,600        8,580                   
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งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

94 ศรีสะเกษ น้ําเกล้ียง อบต.ตองปดิ 183,486      

95 ศรีสะเกษ น้ําเกล้ียง อบต.น้ําเกล้ียง 23,000                 

96 ศรีสะเกษ น้ําเกล้ียง อบต.รุงระวี 22,000                 

97 ศรีสะเกษ น้ําเกล้ียง อบต.ละเอาะ 29,062        

98 ศรีสะเกษ โนนคูณ อบต.โนนคอ 5,400                   

99 ศรีสะเกษ โนนคูณ อบต.บก 174,312      

100 ศรีสะเกษ โนนคูณ อบต.โพธิ์ 117,226      

101 ศรีสะเกษ โนนคูณ อบต.หนองกุง 37,000                 

102 ศรีสะเกษ โนนคูณ อบต.เหลากวาง

103 ศรีสะเกษ บงึบรูพแ อบต.เปาฺะ

104 ศรีสะเกษ เบญจลักษแ อบต.ทาคลอ

105 ศรีสะเกษ เบญจลักษแ อบต.เสียว 18,000                 

106 ศรีสะเกษ เบญจลักษแ อบต.หนองงูเหลือม 4,290                   

107 ศรีสะเกษ เบญจลักษแ อบต.หนองหวา 11,000                 

108 ศรีสะเกษ เบญจลักษแ อบต.หนองฮาง

109 ศรีสะเกษ ปรางคแกู อบต.กู 11,900                 

110 ศรีสะเกษ ปรางคแกู อบต.ดู 10,000                 

111 ศรีสะเกษ ปรางคแกู อบต.ตูม

112 ศรีสะเกษ ปรางคแกู อบต.พมิาย 14,300                 

113 ศรีสะเกษ ปรางคแกู อบต.พมิายเหนือ

114 ศรีสะเกษ ปรางคแกู อบต.โพธิศ์รี 16,400                 

115 ศรีสะเกษ ปรางคแกู อบต.สมอ

116 ศรีสะเกษ ปรางคแกู อบต.สําโรงปราสาท

117 ศรีสะเกษ ปรางคแกู อบต.หนองเชียงทนู 15,000                 

118 ศรีสะเกษ ปรางคแกู อบต.สวาย 27,300                 

119 ศรีสะเกษ พยุหแ อบต.ตําแย

120 ศรีสะเกษ พยุหแ อบต.โนนเพก็

121 ศรีสะเกษ พยุหแ อบต.พยุหแ 13,500                 

122 ศรีสะเกษ พยุหแ อบต.พรหมสวสัด์ิ

123 ศรีสะเกษ พยุหแ อบต.หนองคา 4,290                   

124 ศรีสะเกษ โพธิศ์รีสุวรรณ ทต.โดด 42,000                 
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เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

125 ศรีสะเกษ โพธิศ์รีสุวรรณ ทต.ผือใหญ

126 ศรีสะเกษ โพธิศ์รีสุวรรณ อบต.เสียว 1,702                   

127 ศรีสะเกษ โพธิศ์รีสุวรรณ อบต.หนองมา 3,450                   

128 ศรีสะเกษ โพธิศ์รีสุวรรณ อบต.อีเซ

129 ศรีสะเกษ ไพรบงึ อบต.ดินแดง 20,000                 

130 ศรีสะเกษ ไพรบงึ อบต.โนนปนู

131 ศรีสะเกษ ไพรบงึ อบต.ปราสาทเยอ

132 ศรีสะเกษ ไพรบงึ อบต.ไพรบงึ

133 ศรีสะเกษ ไพรบงึ ทต.สําโรงพลัน

134 ศรีสะเกษ ไพรบงึ อบต.สุขสวสัด์ิ 23,700                 

135 ศรีสะเกษ ภสิูงหแ อบต.โคกตาล 40,000                 

136 ศรีสะเกษ ภสิูงหแ อบต.ดงรัก

137 ศรีสะเกษ ภสิูงหแ อบต.ตะเคียนราม

138 ศรีสะเกษ ภสิูงหแ อบต.ไพรพฒันา 47,910        

139 ศรีสะเกษ ภสิูงหแ อบต.ละลม

140 ศรีสะเกษ ภสิูงหแ อบต.หวยตามอญ

141 ศรีสะเกษ ภสิูงหแ อบต.หวยต้ึกชู 2,000                   

142 ศรีสะเกษ เมืองจันทรแ อบต.ตาโกน 39,600                 

143 ศรีสะเกษ เมืองจันทรแ ทต.เมืองจันทรแ

144 ศรีสะเกษ เมืองจันทรแ ทต.หนองใหญ

145 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ อบต.คูซอด

146 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ อบต.จาน

147 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ อบต.ซํา

148 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ อบต.ตะดอบ 60,000                 

149 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ อบต.ทุม

150 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ อบต.โพธิ์

151 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ อบต.โพนขา 60,390                 

152 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ อบต.โพนเขวา

153 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ อบต.โพนคอ

154 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ อบต.หญาปลอง 26,290                 

155 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ อบต.หนองแกว
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ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

156 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ อบต.หนองครก 16,000                 

157 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ อบต.หนองไผ

158 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ อบต.หนองไฮ

159 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ อบต.หมากเขียบ

160 ศรีสะเกษ ยางชุมนอย อบต.กุดเมืองฮาม 4,290                   

161 ศรีสะเกษ ยางชุมนอย อบต.คอนกาม 4,290                   

162 ศรีสะเกษ ยางชุมนอย อบต.โนนคูณ 48,430                 

163 ศรีสะเกษ ยางชุมนอย อบต.บงึบอน 6,404                   

164 ศรีสะเกษ ยางชุมนอย อบต.ยางชุมใหญ 19,000                 

165 ศรีสะเกษ ยางชุมนอย อบต.ล้ินฟาู

166 ศรีสะเกษ ราษไีศล อบต.จิกสังขแทอง

167 ศรีสะเกษ ราษไีศล อบต.ดาน

168 ศรีสะเกษ ราษไีศล อบต.ดู 78,163        

169 ศรีสะเกษ ราษไีศล ทต.บวัหุง 76,743        

170 ศรีสะเกษ ราษไีศล อบต.ไผ

171 ศรีสะเกษ ราษไีศล อบต.เมืองคง

172 ศรีสะเกษ ราษไีศล อบต.เมืองแคน 88,000                 

173 ศรีสะเกษ ราษไีศล ทต.สมปอุย 50,000                 

174 ศรีสะเกษ ราษไีศล อบต.สรางปี่ 29,800                 

175 ศรีสะเกษ ราษไีศล อบต.หนองแค

176 ศรีสะเกษ ราษไีศล อบต.หนองหมี

177 ศรีสะเกษ ราษไีศล อบต.หนองอึ่ง 40,000                 

178 ศรีสะเกษ ราษไีศล อบต.หวานคํา 25,520                 

179 ศรีสะเกษ วงัหนิ อบต.ดวนใหญ 83,160                 

180 ศรีสะเกษ วงัหนิ อบต.ทุงสวาง

181 ศรีสะเกษ วงัหนิ อบต.ธาตุ 6,000                   

182 ศรีสะเกษ วงัหนิ อบต.บอแกว 20,190                 

183 ศรีสะเกษ วงัหนิ อบต.โพนยาง

184 ศรีสะเกษ วงัหนิ ทต.วงัหนิ 56,100                 

185 ศรีสะเกษ วงัหนิ อบต.ศรีสําราญ 244,648      

186 ศรีสะเกษ ศรีรัตนะ อบต.ตูม



หนา้ที ่208

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

187 ศรีสะเกษ ศรีรัตนะ อบต.พงิพวย
188 ศรีสะเกษ ศรีรัตนะ อบต.ศรีแกว 21,140                 
189 ศรีสะเกษ ศรีรัตนะ อบต.ศรีโนนงาม
190 ศรีสะเกษ ศรีรัตนะ อบต.สระเยาวแ
191 ศรีสะเกษ ศรีรัตนะ อบต.สะพงุ 11,150                 
192 ศรีสะเกษ ศรีรัตนะ อบต.เส่ืองขาว
193 ศรีสะเกษ ศิลาลาด อบต.กุง 1,000                   
194 ศรีสะเกษ ศิลาลาด อบต.คลีกล้ิง
195 ศรีสะเกษ ศิลาลาด อบต.โจดมวง 10,000                 
196 ศรีสะเกษ ศิลาลาด อบต.หนองบวัดง 22,000                 
197 ศรีสะเกษ หวยทบัทนั อบต.กลวยกวาง
198 ศรีสะเกษ หวยทบัทนั ทต.จานแสนไชย 10,000                 
199 ศรีสะเกษ หวยทบัทนั อบต.ปราสาท 34,000                 
200 ศรีสะเกษ หวยทบัทนั อบต.ผักไหม
201 ศรีสะเกษ หวยทบัทนั อบต.เมืองหลวง
202 ศรีสะเกษ หวยทบัทนั อบต.หวยทบัทนั
203 ศรีสะเกษ อุทมุพรพสัิย อบต.กานเหลือง 7,000                   
204 ศรีสะเกษ อุทมุพรพสัิย อบต.ขะยูง
205 ศรีสะเกษ อุทมุพรพสัิย อบต.แข 24,000                 
206 ศรีสะเกษ อุทมุพรพสัิย อบต.แขม 37,620                 
207 ศรีสะเกษ อุทมุพรพสัิย อบต.โคกหลาม
208 ศรีสะเกษ อุทมุพรพสัิย อบต.ตาเกษ
209 ศรีสะเกษ อุทมุพรพสัิย อบต.ทุงไชย
210 ศรีสะเกษ อุทมุพรพสัิย อบต.ปะอาว 20,000                 
211 ศรีสะเกษ อุทมุพรพสัิย อบต.โพธิช์ัย
212 ศรีสะเกษ อุทมุพรพสัิย อบต.รังแรง
213 ศรีสะเกษ อุทมุพรพสัิย อบต.สําโรง
214 ศรีสะเกษ อุทมุพรพสัิย อบต.หนองหาง
215 ศรีสะเกษ อุทมุพรพสัิย อบต.หนองไฮ
216 ศรีสะเกษ อุทมุพรพสัิย อบต.หวัชาง 5,000                   
217 ศรีสะเกษ อุทมุพรพสัิย อบต.อี่หลํ่า

รวมทั้งสิ้น 1,454,938    2,422,456             -                         -           



หนา้ที ่209

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

1 สกลนคร เมืองสกลนคร อบจ.สกลนคร

2 สกลนคร เมืองสกลนคร ทน.สกลนคร 36,510                 

3 สกลนคร กุดบาก ทต.กุดบาก

4 สกลนคร กุดบาก ทต.กุดไห 26,400                 

5 สกลนคร กุดบาก ทต.กุดแฮด 22,000                 

6 สกลนคร กุสุมาลยแ ทต.กุสุมาลยแ

7 สกลนคร คําตากลา ทต.คําตากลา

8 สกลนคร คําตากลา ทต.แพด 55,330                 

9 สกลนคร โคกศรีสุพรรณ ทต.ตองโขบ 22,800                 

10 สกลนคร เจริญศิลป ทต.เจริญศิลป

11 สกลนคร บานมวง ทต.บานมวง 3,500                   

12 สกลนคร บานมวง ทต.หวยหลัว 30,000                 

13 สกลนคร พรรณานิคม ทต.นาใน 12,810                 

14 สกลนคร พรรณานิคม ทต.บวัสวาง 110,000                

15 สกลนคร พรรณานิคม ทต.พรรณานิคม

16 สกลนคร พรรณานิคม ทต.พอกนอย 1,930                   

17 สกลนคร พงัโคน ทต.พงัโคน 6,000                   

18 สกลนคร เมืองสกลนคร ทต.ง้ิวดอน

19 สกลนคร เมืองสกลนคร ทต.เชียงเครือ 15,650                 

20 สกลนคร เมืองสกลนคร ทต.ดงมะไฟ 23,800                 

21 สกลนคร เมืองสกลนคร ทต.ทาแร 6,808                   

22 สกลนคร เมืองสกลนคร ทต.ธาตุนาเวง

23 สกลนคร เมืองสกลนคร ทต.หนองลาด

24 สกลนคร เมืองสกลนคร ทต.เหลาปอแดง 700                      

25 สกลนคร เมืองสกลนคร ทต.ฮางโฮง 18,270                 

26 สกลนคร วานรนิวาส ทต.นาซอ

27 สกลนคร วานรนิวาส ทต.วานรนิวาส

28 สกลนคร วานรนิวาส ทต.หนองแวง

29 สกลนคร วาริชภมูิ ทต.คําบอ 16,650                 

30 สกลนคร วาริชภมูิ ทต.ปลาโหล 5,600                   

31 สกลนคร วาริชภมูิ ทต.วาริชภมูิ



หนา้ที ่210

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

32 สกลนคร วาริชภมูิ ทต.หนองลาด 39,200                 

33 สกลนคร สวางแดนดิน ทต.โคกสี 84,560                 

34 สกลนคร สวางแดนดิน ทต.ดอนเขือง

35 สกลนคร สวางแดนดิน ทต.บงใต

36 สกลนคร สวางแดนดิน ทต.บานตาย 11,000                 

37 สกลนคร สวางแดนดิน ทต.พนันา

38 สกลนคร สวางแดนดิน ทต.สวางแดนดิน

39 สกลนคร สวางแดนดิน ทต.หนองหลวง

40 สกลนคร สองดาว ทต.ทาศิลา 14,020                 

41 สกลนคร สองดาว ทต.สองดาว 14,960                 

42 สกลนคร อากาศอํานวย ทต.บะหวา

43 สกลนคร อากาศอํานวย ทต.สามัคคีพฒันา 5,512                   

44 สกลนคร อากาศอํานวย ทต.อากาศอํานวย 12,100                 

45 สกลนคร กุดบาก ทต.นามอง

46 สกลนคร กุสุมาลยแ อบต.กุสุมาลยแ 12,500                 

47 สกลนคร กุสุมาลยแ อบต.นาเพยีง 3,404                   

48 สกลนคร กุสุมาลยแ อบต.นาโพธิ์ 9,500                   

49 สกลนคร กุสุมาลยแ อบต.โพธไิพศาล

50 สกลนคร กุสุมาลยแ อบต.อุมจาน

51 สกลนคร คําตากลา อบต.คําตากลา 4,290                   

52 สกลนคร คําตากลา อบต.นาแต 24,540                 

53 สกลนคร คําตากลา อบต.หนองบวัสิม 24,000                 

54 สกลนคร โคกศรีสุพรรณ อบต.ดานมวงคํา 15,000                 

55 สกลนคร โคกศรีสุพรรณ อบต.แมดนาทม 8,000                   

56 สกลนคร โคกศรีสุพรรณ อบต.เหลาโพนคอ 42,200                 

57 สกลนคร เจริญศิลป อบต.โคกศิลา

58 สกลนคร เจริญศิลป อบต.เจริญศิลป

59 สกลนคร เจริญศิลป อบต.ทุงแก

60 สกลนคร เจริญศิลป อบต.บานเหลา

61 สกลนคร เจริญศิลป อบต.หนองแปน

62 สกลนคร เตางอย อบต.จันทรแเพญ็



หนา้ที ่211

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

63 สกลนคร เตางอย อบต.เตางอย

64 สกลนคร เตางอย อบต.นาตาล 15,000                 

65 สกลนคร เตางอย อบต.บงึทวาย 4,000                   

66 สกลนคร นิคมน้ําอูน อบต.นิคมน้ําอูน 3,404                   

67 สกลนคร นิคมน้ําอูน อบต.สุวรรณคาม

68 สกลนคร นิคมน้ําอูน อบต.หนองบวั

69 สกลนคร นิคมน้ําอูน อบต.หนองปลิง 3,404                   

70 สกลนคร บานมวง อบต.ดงหมอทอง

71 สกลนคร บานมวง อบต.ดงหมอทองใต 4,800                   

72 สกลนคร บานมวง อบต.ดงเหนือ

73 สกลนคร บานมวง อบต.โนนสะอาด

74 สกลนคร บานมวง อบต.บอแกว

75 สกลนคร บานมวง อบต.มวง

76 สกลนคร บานมวง อบต.มาย 17,180                 

77 สกลนคร บานมวง อบต.หนองกวัง่ 70,000                 

78 สกลนคร พรรณานิคม อบต.ชางมิ่ง

79 สกลนคร พรรณานิคม อบต.เชิงชุม

80 สกลนคร พรรณานิคม ทต.นาหวับอ 39,260                 

81 สกลนคร พรรณานิคม อบต.บะฮี

82 สกลนคร พรรณานิคม ทต.พรรณานคร

83 สกลนคร พรรณานิคม ทต.ไร 25,000                 

84 สกลนคร พรรณานิคม ทต.วงัยาง

85 สกลนคร พงัโคน อบต.ตนผ้ึง 52,900                 

86 สกลนคร พงัโคน ทต.พงัโคนศรีจําปา

87 สกลนคร พงัโคน อบต.มวงไข 55,580                 

88 สกลนคร พงัโคน ทต.แร 26,600                 

89 สกลนคร พงัโคน ทต.ไฮหยอง 60,000                 

90 สกลนคร โพนนาแกว ทต.เชียงสือ 10,000                 

91 สกลนคร โพนนาแกว ทต.นาแกว 30,687                 

92 สกลนคร โพนนาแกว อบต.นาตงวฒันา

93 สกลนคร โพนนาแกว อบต.บานแปนู



หนา้ที ่212

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

94 สกลนคร โพนนาแกว ทต.บานโพน 22,000                 

95 สกลนคร ภพูาน อบต.กกปลาซิว 55,210                 

96 สกลนคร ภพูาน ทต.โคกภู 7,500                   

97 สกลนคร ภพูาน ทต.สรางคอ

98 สกลนคร ภพูาน อบต.หลุบเลา 5,000                   

99 สกลนคร เมืองสกลนคร อบต.ขมิ้น

100 สกลนคร เมืองสกลนคร อบต.โคกกอง

101 สกลนคร เมืองสกลนคร อบต.ดงชน

102 สกลนคร เมืองสกลนคร อบต.ดงมะไฟ 1,600                   

103 สกลนคร เมืองสกลนคร ทต.เมืองทองทาแร 1,500                   

104 สกลนคร เมืองสกลนคร อบต.โนนหอม 22,500                 

105 สกลนคร เมืองสกลนคร อบต.พงัขวาง

106 สกลนคร เมืองสกลนคร อบต.มวงลาย 40,000                 

107 สกลนคร เมืองสกลนคร อบต.หวยยาง 30,460                 

108 สกลนคร วานรนิวาส ทต.กุดเรือคํา 22,000                 

109 สกลนคร วานรนิวาส อบต.ขัวกาย -                      

110 สกลนคร วานรนิวาส อบต.คอนสวรรคแ 3,520                   

111 สกลนคร วานรนิวาส ทต.คูสะคาม 13,000                 

112 สกลนคร วานรนิวาส อบต.เด่ือศรีคันไชย -                      

113 สกลนคร วานรนิวาส อบต.ธาตุ -                      

114 สกลนคร วานรนิวาส อบต.นาคํา -                      

115 สกลนคร วานรนิวาส อบต.วานรนิวาส 35,950                 

116 สกลนคร วานรนิวาส อบต.ศรีวชิัย -                      

117 สกลนคร วานรนิวาส อบต.หนองแวงใต -                      

118 สกลนคร วานรนิวาส ทต.หนองสนม -                      

119 สกลนคร วานรนิวาส อบต.อินทรแแปลง -                      

120 สกลนคร วาริชภมูิ อบต.คอเขียว -                      

121 สกลนคร วาริชภมูิ อบต.วาริชภมูิ 50,640                 

122 สกลนคร สวางแดนดิน อบต.คอใต -                      

123 สกลนคร สวางแดนดิน อบต.คําสะอาด 14,400                 

124 สกลนคร สวางแดนดิน อบต.ตาลโกน 26,000                 



หนา้ที ่213

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

125 สกลนคร สวางแดนดิน อบต.ตาลเนิ้ง 1,000                   

126 สกลนคร สวางแดนดิน อบต.ทรายมูล -                      

127 สกลนคร สวางแดนดิน อบต.ธาตุทอง 6,474                   

128 สกลนคร สวางแดนดิน อบต.บงเหนือ -                      

129 สกลนคร สวางแดนดิน อบต.บานถอน -                      

130 สกลนคร สวางแดนดิน อบต.โพนสูง -                      

131 สกลนคร สวางแดนดิน อบต.แวง -                      

132 สกลนคร สวางแดนดิน อบต.สวางแดนดิน -                      

133 สกลนคร สองดาว ทต.ปทมุวาปี -                      

134 สกลนคร สองดาว ทต.วฒันา 4,000                   

135 สกลนคร สองดาว ทต.สองดาวหนองแดง -                      

136 สกลนคร อากาศอํานวย ทต.ทากอน -                      

137 สกลนคร อากาศอํานวย อบต.นาฮี -                      

138 สกลนคร อากาศอํานวย อบต.โพนงาม -                      

139 สกลนคร อากาศอํานวย ทต.โพนแพง 37,120                 

140 สกลนคร อากาศอํานวย ทต.วาใหญ 33,220                 

141 สกลนคร อากาศอํานวย อบต.อากาศ 23,400                 

รวมทั้งสิ้น -             1,613,853             -                         -           



หนา้ที ่214

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

1 สงขลา เมืองสงขลา อบจ.สงขลา -                      

2 สงขลา เมืองสงขลา ทน.สงขลา 25,000                 

3 สงขลา หาดใหญ ทน.นครหาดใหญ 1,000                   

4 สงขลา เมืองสงขลา ทม.เขารูปชาง -                      

5 สงขลา รัตภมูิ ทม.กําแพงเพชร -                      

6 สงขลา สะเดา ทม.ปาดังเบซารแ 6,569                   

7 สงขลา สะเดา ทม.สะเดา -                      

8 สงขลา สิงหนคร ทม.สิงหนคร 56,100                 

9 สงขลา หาดใหญ ทม.คลองแห 280,114      60,020                 

10 สงขลา หาดใหญ ทม.ควนลัง 69,870                 

11 สงขลา หาดใหญ ทม.คอหงสแ 74,350                 

12 สงขลา หาดใหญ ทม.ทุงตําเสา 3,874                   

13 สงขลา หาดใหญ ทม.บานพรุ 12,100                 

14 สงขลา กระแสสินธุแ ทต.กระแสสินธุแ 36,250                 

15 สงขลา กระแสสินธุแ ทต.เชิงแส -                      

16 สงขลา คลองหอยโขง ทต.โคกมวง 22,000                 

17 สงขลา คลองหอยโขง ทต.ทุงลาน 3,400                   

18 สงขลา ควนเนียง ทต.ควนเนียง -                      

19 สงขลา ควนเนียง ทต.บางเหรียง 25,000                 

20 สงขลา จะนะ ทต.จะนะ -                      

21 สงขลา จะนะ ทต.บานนา 7,610                   

22 สงขลา เทพา ทต.เทพา -                      

23 สงขลา เทพา ทต.ลําไพล 4,000                   

24 สงขลา นาทวี ทต.นาทวี 75,500                 

25 สงขลา นาทวี ทต.นาทวนีอก -                      

26 สงขลา บางกลํ่า ทต.ทาชาง 12,320                 

27 สงขลา บางกลํ่า ทต.บานหาร -                      

28 สงขลา เมืองสงขลา ทต.เกาะแตว 3,600                   

29 สงขลา เมืองสงขลา ทต.พะวง 106,880                

30 สงขลา ระโนด ทต.บอตรุ 26,290                 

31 สงขลา ระโนด ทต.ปากแตระ -                      



หนา้ที ่215

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

32 สงขลา ระโนด ทต.ระโนด -                      

33 สงขลา รัตภมูิ ทต.กําแพงเพชร 83,182                 

34 สงขลา รัตภมูิ ทต.คูหาใต -                      

35 สงขลา รัตภมูิ ทต.นาสีทอง -                      

36 สงขลา สทงิพระ ทต.สทงิพระ -                      

37 สงขลา สะเดา ทต.คลองแงะ -                      

38 สงขลา สะเดา ทต.ปริก -                      

39 สงขลา สะเดา ทต.ปาดัง 5,670                   

40 สงขลา สะเดา ทต.สํานักขาม -                      

41 สงขลา สะบายอย ทต.สะบายอย 5,400                   

42 สงขลา สิงหนคร ทต.ชะแล -                      

43 สงขลา หาดใหญ ทต.คูเตา 3,740                   

44 สงขลา หาดใหญ ทต.น้ํานอย 30,030                 

45 สงขลา หาดใหญ ทต.บานไร 22,000                 

46 สงขลา หาดใหญ ทต.พะตง 4,260                   

47 สงขลา กระแสสินธุแ อบต.เกาะใหญ 27,000                 

48 สงขลา กระแสสินธุแ อบต.โรง -                      

49 สงขลา คลองหอยโขง อบต.คลองหลา 12,320                 

50 สงขลา คลองหอยโขง อบต.คลองหอยโขง -                      

51 สงขลา ควนเนียง อบต.ควนโส -                      

52 สงขลา ควนเนียง อบต.รัตภมูิ 4,375                   

53 สงขลา ควนเนียง อบต.หวยลึก 4,260                   

54 สงขลา จะนะ อบต.ขุนตัดหวาย -                      

55 สงขลา จะนะ อบต.คลองเปยีะ 7,810                   

56 สงขลา จะนะ อบต.คู 33,000                 

57 สงขลา จะนะ อบต.แค 10,000                 

58 สงขลา จะนะ อบต.จะโหนง -                      

59 สงขลา จะนะ อบต.ตล่ิงชัน -                      

60 สงขลา จะนะ อบต.ทาหมอไทร -                      

61 สงขลา จะนะ ทต.นาทบั -                      

62 สงขลา จะนะ อบต.นาหวา 4,260                   



หนา้ที ่216

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

63 สงขลา จะนะ อบต.น้ําขาว -                      

64 สงขลา จะนะ อบต.ปาุชิง 18,810                 

65 สงขลา จะนะ อบต.สะกอม -                      

66 สงขลา จะนะ อบต.สะพานไมแกน 13,280                 

67 สงขลา เทพา อบต.เกาะสะบา -                      

68 สงขลา เทพา อบต.ทามวง -                      

69 สงขลา เทพา อบต.เทพา 7,278                   

70 สงขลา เทพา อบต.ปากบาง -                      

71 สงขลา เทพา อบต.วงัใหญ 2,000                   

72 สงขลา เทพา อบต.สะกอม -                      

73 สงขลา นาทวี อบต.คลองกวาง 4,000                   

74 สงขลา นาทวี อบต.คลองทราย -                      

75 สงขลา นาทวี อบต.ฉาง -                      

76 สงขลา นาทวี อบต.ทบัชาง -                      

77 สงขลา นาทวี อบต.ทาประดู -                      

78 สงขลา นาทวี อบต.นาหมอศรี -                      

79 สงขลา นาทวี อบต.ประกอบ 18,000                 

80 สงขลา นาทวี อบต.ปลักหนู -                      34,335                    

81 สงขลา นาทวี อบต.สะทอน -                      

82 สงขลา นาหมอม อบต.คลองหรัง 8,520                   

83 สงขลา นาหมอม อบต.ทุงขมิ้น 1,950                   

84 สงขลา นาหมอม อบต.นาหมอม -                      

85 สงขลา นาหมอม อบต.พจิิตร -                      

86 สงขลา บางกลํ่า อบต.บางกลํ่า 4,000                   

87 สงขลา บางกลํ่า อบต.แมทอม -                      

88 สงขลา เมืองสงขลา อบต.เกาะยอ -                      

89 สงขลา เมืองสงขลา อบต.ทุงหวงั 9,050                   

90 สงขลา ระโนด อบต.คลองแดน -                      

91 สงขลา ระโนด อบต.แดนสงวน -                      

92 สงขลา ระโนด อบต.ตะเครียะ -                      

93 สงขลา ระโนด อบต.ทาบอน -                      



หนา้ที ่217

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

94 สงขลา ระโนด อบต.บานขาว -                      

95 สงขลา ระโนด อบต.บานใหม -                      

96 สงขลา ระโนด อบต.พงัยาง 40,000                 

97 สงขลา ระโนด อบต.ระโนด 5,790                   

98 สงขลา ระโนด อบต.ระวะ 64,400                 

99 สงขลา ระโนด อบต.วดัสน 20,000                 

100 สงขลา รัตภมูิ อบต.เขาพระ 5,270                   

101 สงขลา รัตภมูิ อบต.ควนรู 20,260                 

102 สงขลา รัตภมูิ อบต.ทาชะมวง -                      

103 สงขลา สทงิพระ อบต.กระดังงา -                      

104 สงขลา สทงิพระ อบต.คลองรี 22,000                 

105 สงขลา สทงิพระ อบต.คูขุด 4,260                   

106 สงขลา สทงิพระ อบต.จะทิ้งพระ -                      

107 สงขลา สทงิพระ อบต.ชุมพล 1,200                   

108 สงขลา สทงิพระ อบต.ดีหลวง -                      

109 สงขลา สทงิพระ อบต.ทาหนิ -                      

110 สงขลา สทงิพระ อบต.บอดาน 23,510                 

111 สงขลา สทงิพระ อบต.บอแดง 4,260                   

112 สงขลา สทงิพระ อบต.วดัจันทรแ -                      

113 สงขลา สทงิพระ อบต.สนามชัย 52,920        5,344                   

114 สงขลา สะเดา อบต.เขามีเกียรติ 4,000                   

115 สงขลา สะเดา อบต.ทาโพธิ์ 24,960                 

116 สงขลา สะเดา อบต.ทุงหมอ -                      

117 สงขลา สะเดา อบต.ปริก 5,805                   

118 สงขลา สะเดา อบต.พงัลา -                      

119 สงขลา สะเดา อบต.สํานักแตว -                      

120 สงขลา สะบายอย อบต.เขาแดง -                      

121 สงขลา สะบายอย อบต.คูหา 25,740                 

122 สงขลา สะบายอย อบต.จะแหน -                      

123 สงขลา สะบายอย อบต.ทุงพอ 31,880                 

124 สงขลา สะบายอย อบต.ธารคีรี -                      



หนา้ที ่218

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

125 สงขลา สะบายอย อบต.บานโหนด -                      

126 สงขลา สะบายอย อบต.บาโหย -                      

127 สงขลา สะบายอย อบต.เปยีน -                      

128 สงขลา สะบายอย ทต.ทาพระยา -                      

129 สงขลา สิงหนคร อบต.ชิงโค -                      

130 สงขลา สิงหนคร อบต.ทํานบ -                      

131 สงขลา สิงหนคร อบต.บางเขียด 26,290                 

132 สงขลา สิงหนคร อบต.ปากรอ 2,400                   

133 สงขลา สิงหนคร อบต.ปาุขาด -                      

134 สงขลา สิงหนคร ทม.มวงงาม 26,290                 

135 สงขลา สิงหนคร อบต.รําแดง -                      

136 สงขลา สิงหนคร อบต.วดัขนุน 78,436        -                      

137 สงขลา หาดใหญ อบต.คลองอูตะเภา 4,290                   

138 สงขลา หาดใหญ อบต.ฉลุง 4,260                   

139 สงขลา หาดใหญ อบต.ทาขาม 10,708                 

140 สงขลา หาดใหญ อบต.ทุงใหญ -                      

141 สงขลา หาดใหญ อบต.พะตง -                      

รวมทั้งสิ้น 411,470      1,358,845             34,335                    -           



หนา้ที ่219

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

1 สตูล เมืองสตูล อบจ.สตูล -                      

2 สตูล เมืองสตูล ทม.สตูล 1,400                   

3 สตูล ควนโดน ทต.ควนโดน 24,000                 

4 สตูล ทุงหวา ทต.ทุงหวา -                      

5 สตูล เมืองสตูล ทต.คลองขุด -                      

6 สตูล เมืองสตูล ทต.เจ฿ะบลัิง -                      

7 สตูล เมืองสตูล ทต.ฉลุง 156,872      6,000                   

8 สตูล ละงู ทต.กําแพง 8,000                   

9 สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง 106,700                

10 สตูล ควนกาหลง อบต.ทุงนุย 340,468      1,600                   

11 สตูล ควนกาหลง อบต.อุใดเจริญ 58,740                 

12 สตูล ควนโดน อบต.ควนโดน 5,034                   

13 สตูล ควนโดน อบต.ควนสตอ 51,480                 

14 สตูล ควนโดน อบต.ยานซ่ือ 40,000                 

15 สตูล ควนโดน อบต.วงัประจัน 87,155        -                      

16 สตูล ทาแพ อบต.ทาแพ 348,620      -                      

17 สตูล ทาแพ อบต.ทาเรือ 85,117        9,000                   

18 สตูล ทาแพ อบต.แป-ระ -                      

19 สตูล ทาแพ อบต.สาคร -                      

20 สตูล ทุงหวา อบต.ขอนคลาน -                      

21 สตูล ทุงหวา อบต.ทุงบหุลัง -                      

22 สตูล ทุงหวา อบต.ทุงหวา -                      

23 สตูล ทุงหวา อบต.นาทอน 85,117        3,740                   

24 สตูล ทุงหวา อบต.ปาุแกบอหนิ -                      

25 สตูล มะนัง อบต.นิคมพฒันา 52,580                 

26 สตูล มะนัง อบต.ปาลแมพฒันา 141,072      6,418                   

27 สตูล เมืองสตูล อบต.เกตรี 85,117        2,300                   

28 สตูล เมืองสตูล อบต.เกาะสาหราย -                      

29 สตูล เมืองสตูล อบต.ควนขัน 54,536        -                      

30 สตูล เมืองสตูล อบต.ควนโพธิ์ 85,117        -                      

31 สตูล เมืองสตูล อบต.เจ฿ะบลัิง -                      



หนา้ที ่220

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

32 สตูล เมืองสตูล อบต.ฉลุง -                      

33 สตูล เมืองสตูล อบต.ตันหยงโป 85,117        -                      

34 สตูล เมืองสตูล อบต.ตํามะลัง 2,000                   

35 สตูล เมืองสตูล อบต.บานควน 287,460      84,800                 

36 สตูล เมืองสตูล อบต.ปยูู 5,000                   

37 สตูล ละงู อบต.กําแพง 47,230                 

38 สตูล ละงู อบต.เขาขาว 156,872      31,782                 

39 สตูล ละงู อบต.น้ําผุด -                      

40 สตูล ละงู อบต.ปากน้ํา 78,436        7,304                   

41 สตูล ละงู อบต.ละงู 231,585      34,536                 

42 สตูล ละงู อบต.แหลมสน 26,290                 

รวมทั้งสิ้น 2,308,661    615,934                -                         -           



หนา้ที ่221

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

1 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ อบจ.สมุทรปราการ -                      

2 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ ทน.สมุทรปราการ -                      

3 สมุทรปราการ พระประแดง ทม.ปูุเจาสมิงพราย 109,550                

4 สมุทรปราการ พระประแดง ทม.พระประแดง -                      

5 สมุทรปราการ พระประแดง ทม.ลัดหลวง 4,290                   

6 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ ทม.ปากน้ําสมุทรปราการ 12,800                 

7 สมุทรปราการ บางบอ ทต.คลองดาน -                      

8 สมุทรปราการ บางบอ ทต.คลองสวน -                      

9 สมุทรปราการ บางบอ ทต.บางบอ -                      

10 สมุทรปราการ บางบอ ทต.บางพลีนอย -                      

11 สมุทรปราการ บางพลี ทต.บางพลี 14,672                 

12 สมุทรปราการ บางเสาธง ทต.บางเสาธง -                      

13 สมุทรปราการ พระสมุทรเจดียแ ทต.พระสมุทรเจดียแ 5,106                   

14 สมุทรปราการ พระสมุทรเจดียแ ทต.แหลมฟาูผา -                      

15 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ ทต.ดานสําโรง -                      

16 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ ทต.บางปู 15,000                 

17 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ ทต.บางเมือง -                      

18 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ ทต.แพรกษา -                      

19 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ ทต.สําโรงเหนือ -                      

20 สมุทรปราการ บางบอ อบต.คลองดาน -                      

21 สมุทรปราการ บางบอ อบต.คลองนิยมยาตรา -                      

22 สมุทรปราการ บางบอ อบต.บางบอ 28,000                 

23 สมุทรปราการ บางบอ อบต.บางเพรียง 3,900                   

24 สมุทรปราการ บางบอ อบต.บานระกาศ -                      

25 สมุทรปราการ บางบอ อบต.เปร็ง 51,160                 

26 สมุทรปราการ บางพลี อบต.บางแกว -                      

27 สมุทรปราการ บางพลี อบต.บางโฉลง 69,000                 

28 สมุทรปราการ บางพลี อบต.บางปลา 45,850                 

29 สมุทรปราการ บางพลี อบต.บางพลีใหญ 66,570                 

30 สมุทรปราการ บางพลี อบต.ราชาเทวะ 35,440                 32,489                    

31 สมุทรปราการ บางพลี อบต.หนองปรือ -                      



หนา้ที ่222

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

32 สมุทรปราการ บางเสาธง อบต.บางเสาธง -                      

33 สมุทรปราการ บางเสาธง อบต.ศีรษะจรเขนอย 22,000                 

34 สมุทรปราการ บางเสาธง อบต.ศีรษะจรเขใหญ 13,202                 

35 สมุทรปราการ พระประแดง อบต.ทรงคนอง 2,050                   

36 สมุทรปราการ พระประแดง อบต.บางกระสอบ -                      

37 สมุทรปราการ พระประแดง อบต.บางกอบวั -                      

38 สมุทรปราการ พระประแดง อบต.บางกระเจา -                      

39 สมุทรปราการ พระประแดง อบต.บางน้ําผ้ึง -                      

40 สมุทรปราการ พระประแดง อบต.บางยอ 18,270                 

41 สมุทรปราการ พระสมุทรเจดียแ อบต.นาเกลือ -                      

42 สมุทรปราการ พระสมุทรเจดียแ อบต.ในคลองบางปลากด 30,030                 

43 สมุทรปราการ พระสมุทรเจดียแ อบต.บานคลองสวน -                      

44 สมุทรปราการ พระสมุทรเจดียแ อบต.แหลมฟาูผา -                      

45 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ อบต.เทพารักษแ -                      

46 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ อบต.บางดวน -                      

47 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ อบต.บางโปรง -                      

48 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ อบต.แพรกษา -                      

49 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ อบต.แพรกษาใหม -                      

รวมทั้งสิ้น -             546,890                32,489                    -           



หนา้ที ่223

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

1 สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม อบจ.สมุทรสงคราม -                      

2 สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม ทม.สมุทรสงคราม 7,278                   

3 สมุทรสงคราม บางคนที ทต.กระดังงา -                      

4 สมุทรสงคราม บางคนที ทต.บางกระบอื -                      

5 สมุทรสงคราม บางคนที ทต.บางนกแขวก -                      

6 สมุทรสงคราม บางคนที ทต.บางยี่รงคแ -                      

7 สมุทรสงคราม อัมพวา ทต.เหมืองใหม -                      

8 สมุทรสงคราม อัมพวา ทต.อัมพวา 12,100                 

9 สมุทรสงคราม บางคนที อบต.กระดังงา -                      

10 สมุทรสงคราม บางคนที อบต.จอมปลวก -                      

11 สมุทรสงคราม บางคนที อบต.ดอนมะโนรา 10,000                 

12 สมุทรสงคราม บางคนที อบต.บางคนที -                      

13 สมุทรสงคราม บางคนที อบต.บางพรม -                      

14 สมุทรสงคราม บางคนที อบต.บางสะแก -                      

15 สมุทรสงคราม บางคนที อบต.โรงหบี -                      

16 สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม อบต.คลองเขิน 500                      

17 สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม อบต.คลองโคน -                      

18 สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม อบต.ทายหาด -                      

19 สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม อบต.นางตะเคียน -                      

20 สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม อบต.บางแกว -                      

21 สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม อบต.บางขันแตก -                      

22 สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม ทต.บางจะเกร็ง -                      

23 สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม อบต.บานปรก -                      

24 สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม อบต.ลาดใหญ 87,092                 

25 สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม อบต.แหลมใหญ -                      

26 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.แควออม 3,040                   

27 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ทาคา -                      

28 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.บางแค -                      

29 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.บางชาง -                      

30 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.บางนางล่ี -                      

31 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ปลายโพงพาง 6,000                   



หนา้ที ่224

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

32 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.แพรกหนามแดง -                      

33 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ยี่สาร 4,290                   

34 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.วดัประดู -                      

35 สมุทรสงคราม อัมพวา ทต.สวนหลวง -                      

36 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.เหมืองใหม -                      

รวมทั้งสิ้น -             130,300                -                         -           



หนา้ที ่225

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

1 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร อบจ.สมุทรสาคร -                      

2 สมุทรสาคร กระทุมแบน ทน.ออมนอย 2,100                   

3 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร ทน.สมุทรสาคร -                      

4 สมุทรสาคร กระทุมแบน ทม.กระทุมแบน -                      

5 สมุทรสาคร กระทุมแบน ทต.ดอนไกดี 18,150                 

6 สมุทรสาคร กระทุมแบน ทต.สวนหลวง -                      

7 สมุทรสาคร บานแพว ทต.เกษตรพฒันา 92,550        -                      

8 สมุทรสาคร บานแพว ทต.บานแพว -                      

9 สมุทรสาคร บานแพว ทต.หลักหา 20,000                 

10 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร ทต.ทาจีน -                      

11 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร ทต.นาดี -                      

12 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร ทต.บางปลา -                      

13 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร ทต.บางหญาแพรก -                      

14 สมุทรสาคร กระทุมแบน อบต.คลองมะเด่ือ 4,290                   

15 สมุทรสาคร กระทุมแบน อบต.แคราย 5,900                   

16 สมุทรสาคร กระทุมแบน อบต.ทาไม -                      

17 สมุทรสาคร กระทุมแบน อบต.ทาเสา -                      

18 สมุทรสาคร กระทุมแบน อบต.บางยาง -                      

19 สมุทรสาคร กระทุมแบน อบต.หนองนกไข 3,740                   

20 สมุทรสาคร บานแพว อบต.คลองตัน -                      

21 สมุทรสาคร บานแพว อบต.เจ็ดร้ิว -                      

22 สมุทรสาคร บานแพว อบต.บานแพว -                      

23 สมุทรสาคร บานแพว อบต.สวนสม -                      

24 สมุทรสาคร บานแพว อบต.หลักสอง -                      

25 สมุทรสาคร บานแพว อบต.หลักสาม -                      

26 สมุทรสาคร บานแพว อบต.อําแพง 48,290                 

27 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร อบต.กาหลง -                      

28 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร อบต.คอกกระบอื 2,000                   

29 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร อบต.โคกขาม -                      

30 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร อบต.ชัยมงคล -                      

31 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร อบต.ทาทราย 6,300                   



หนา้ที ่226

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

32 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร อบต.นาโคก -                      

33 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร อบต.บางกระเจา -                      

34 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร อบต.บางโทรัด 51,600                 

35 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร อบต.บางน้ําจืด -                      

36 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร อบต.บานเกาะ -                      

37 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร อบต.บานบอ -                      

38 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร อบต.พนัทายนรสิงหแ -                      10,377                    

รวมทั้งสิ้น 92,550        162,370                10,377                    -           



หนา้ที ่227

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

1 สระแกว เมืองสระแกว อบจ.สระแกว -                      
2 สระแกว เมืองสระแกว ทม.สระแกว -                      
3 สระแกว วงัน้ําเย็น ทม.วงัน้ําเย็น -                      
4 สระแกว อรัญประเทศ ทม.อรัญญประเทศ 3,660          -                      
5 สระแกว เขาฉกรรจแ ทต.เขาฉกรรจแ -                      
6 สระแกว คลองหาด ทต.คลองหาด -                      
7 สระแกว โคกสูง ทต.โคกสูง -                      
8 สระแกว ตาพระยา ทต.ตาพระยา 1,937                   
9 สระแกว เมืองสระแกว ทต.ทาเกษม -                      
10 สระแกว เมืองสระแกว ทต.ศาลาลําดวน -                      
11 สระแกว วงัสมบรูณแ ทต.วงัทอง 12,000                 
12 สระแกว วงัสมบรูณแ ทต.วงัสมบรูณแ -                      
13 สระแกว วฒันานคร ทต.วฒันานคร -                      
14 สระแกว อรัญประเทศ ทต.บานดาน -                      
15 สระแกว อรัญประเทศ ทต.บานใหมหนองไทร -                      
16 สระแกว อรัญประเทศ ทต.ปาุไร -                      
17 สระแกว อรัญประเทศ ทต.ฟากหวย -                      
18 สระแกว เขาฉกรรจแ อบต.เขาฉกรรจแ -                      
19 สระแกว เขาฉกรรจแ อบต.เขาสามสิบ -                      
20 สระแกว เขาฉกรรจแ อบต.พระเพลิง -                      
21 สระแกว เขาฉกรรจแ อบต.หนองหวา -                      
22 สระแกว คลองหาด อบต.คลองไกเถื่อน -                      
23 สระแกว คลองหาด อบต.ซับมะกรูด -                      
24 สระแกว คลองหาด อบต.ไทยอุดม -                      
25 สระแกว คลองหาด อบต.ไทรเด่ียว -                      
26 สระแกว คลองหาด อบต.ไทรทอง -                      
27 สระแกว คลองหาด อบต.เบญจขร 171,168      -                      
28 สระแกว โคกสูง อบต.โนนหมากมุน -                      
29 สระแกว โคกสูง อบต.หนองมวง 4,260                   
30 สระแกว โคกสูง อบต.หนองแวง -                      
31 สระแกว ตาพระยา อบต.โคคลาน -                      
32 สระแกว ตาพระยา อบต.ตาพระยา -                      
33 สระแกว ตาพระยา อบต.ทพัไทย -                      
34 สระแกว ตาพระยา อบต.ทพัราช -                      
35 สระแกว ตาพระยา อบต.ทพัเสด็จ 17,480                 



หนา้ที ่228

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

36 สระแกว เมืองสระแกว อบต.โคกปี่ฆอง -                      
37 สระแกว เมืองสระแกว อบต.ทาเกษม 29,810                 
38 สระแกว เมืองสระแกว อบต.ทาแยก -                      
39 สระแกว เมืองสระแกว อบต.บานแกง -                      
40 สระแกว เมืองสระแกว อบต.ศาลาลําดวน -                      
41 สระแกว เมืองสระแกว อบต.สระแกว -                      
42 สระแกว เมืองสระแกว อบต.สระขวญั -                      
43 สระแกว เมืองสระแกว อบต.หนองบอน -                      
44 สระแกว วงัน้ําเย็น อบต.คลองหนิปนู 40,000                 
45 สระแกว วงัน้ําเย็น อบต.ตาหลังใน 20,000                 
46 สระแกว วงัน้ําเย็น อบต.ทุงมหาเจริญ -                      
47 สระแกว วงัสมบรูณแ อบต.วงัใหม 77,790                 
48 สระแกว วฒันานคร อบต.ชองกุม 26,830                 
49 สระแกว วฒันานคร อบต.แซรแออ -                      
50 สระแกว วฒันานคร อบต.ทาเกวยีน -                      
51 สระแกว วฒันานคร อบต.โนนหมากเค็ง -                      
52 สระแกว วฒันานคร อบต.ผักขะ 5,000                   
53 สระแกว วฒันานคร อบต.วฒันานคร -                      
54 สระแกว วฒันานคร อบต.หนองตะเคียนบอน -                      
55 สระแกว วฒันานคร อบต.หนองน้ําใส -                      
56 สระแกว วฒันานคร อบต.หนองแวง -                      
57 สระแกว วฒันานคร อบต.หนองหมากฝูาย -                      
58 สระแกว วฒันานคร อบต.หวยโจด -                      
59 สระแกว อรัญประเทศ อบต.คลองทบัจันทรแ 4,290                   
60 สระแกว อรัญประเทศ อบต.คลองน้ําใส 4,200                   
61 สระแกว อรัญประเทศ อบต.ทบัพริก -                      
62 สระแกว อรัญประเทศ อบต.ทาขาม -                      
63 สระแกว อรัญประเทศ อบต.ผานศึก 4,260                   
64 สระแกว อรัญประเทศ อบต.เมืองไผ 3,740                   
65 สระแกว อรัญประเทศ อบต.หนองสังขแ 3,740                   
66 สระแกว อรัญประเทศ อบต.หนัทราย 6,610                   

รวมทั้งสิ้น 174,828      261,947                -                         -           



หนา้ที ่229

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

1 สระบรีุ เมืองสระบรีุ อบจ.สระบรีุ -                      

2 สระบรีุ แกงคอย ทม.แกงคอย -                      

3 สระบรีุ พระพทุธบาท ทม.พระพทุธบาท -                      

4 สระบรีุ เมืองสระบรีุ ทม.สระบรีุ -                      

5 สระบรีุ แกงคอย ทม.ทบักวาง 44,000                 

6 สระบรีุ เฉลิมพระเกียรติ ทต.หนาพระลาน -                      

7 สระบรีุ ดอนพดุ ทต.ดอนพดุ -                      

8 สระบรีุ บานหมอ ทต.ตลาดนอย -                      

9 สระบรีุ บานหมอ ทต.ทาลาน -                      

10 สระบรีุ บานหมอ ทต.บางโขมด -                      

11 สระบรีุ บานหมอ ทต.บานหมอ -                      

12 สระบรีุ พระพทุธบาท ทต.พกุราง 7,480                   

13 สระบรีุ มวกเหล็ก ทต.มวกเหล็ก 26,260                 

14 สระบรีุ เมืองสระบรีุ ทต.กุดนกเปลา -                      

15 สระบรีุ เมืองสระบรีุ ทต.ตะกุด -                      

16 สระบรีุ เมืองสระบรีุ ทต.ปอฺกแปกฺ -                      

17 สระบรีุ วงัมวง ทต.คําพราน -                      

18 สระบรีุ วงัมวง ทต.วงัมวง -                      

19 สระบรีุ วหิารแดง ทต.วหิารแดง -                      

20 สระบรีุ วหิารแดง ทต.หนองหมู -                      

21 สระบรีุ เสาไห ทต.ตนตาล-พระยาทด -                      

22 สระบรีุ เสาไห ทต.บานยาง 10,000                 

23 สระบรีุ เสาไห ทต.เมืองเกา -                      

24 สระบรีุ เสาไห ทต.สวนดอกไม 20,000                 

25 สระบรีุ เสาไห ทต.เสาไห -                      

26 สระบรีุ เสาไห ทต.หวัปลวก -                      

27 สระบรีุ หนองแค ทต.คชสิทธิ์ -                      

28 สระบรีุ หนองแค ทต.ไผตํ่า -                      

29 สระบรีุ หนองแค ทต.หนองแค -                      

30 สระบรีุ หนองแค ทต.หนิกอง -                      

31 สระบรีุ หนองแซง ทต.หนองแซง -                      



หนา้ที ่230

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

32 สระบรีุ หนองโดน ทต.หนองโดน -                      

33 สระบรีุ แกงคอย อบต.ชะอม -                      

34 สระบรีุ แกงคอย อบต.ชําผักแพว -                      

35 สระบรีุ แกงคอย อบต.ตาลเด่ียว -                      

36 สระบรีุ แกงคอย อบต.เตาปนู -                      

37 สระบรีุ แกงคอย อบต.ทาคลอ -                      

38 สระบรีุ แกงคอย อบต.ทาตูม -                      

39 สระบรีุ แกงคอย อบต.ทามะปราง -                      

40 สระบรีุ แกงคอย อบต.บานปาุ -                      

41 สระบรีุ แกงคอย อบต.สองคอน 1,050                   

42 สระบรีุ แกงคอย อบต.หวยแหง -                      

43 สระบรีุ แกงคอย อบต.หนิซอน -                      

44 สระบรีุ เฉลิมพระเกียรติ อบต.เขาดินพฒันา -                      

45 สระบรีุ เฉลิมพระเกียรติ อบต.บานแกง -                      

46 สระบรีุ เฉลิมพระเกียรติ อบต.ผ้ึงรวง -                      

47 สระบรีุ เฉลิมพระเกียรติ อบต.พแุค 9,260                   

48 สระบรีุ เฉลิมพระเกียรติ อบต.หนาพระลาน 4,000                   

49 สระบรีุ เฉลิมพระเกียรติ อบต.หวยบง 3,740                   3,919                      

50 สระบรีุ ดอนพดุ อบต.ดงตะงาว -                      

51 สระบรีุ บานหมอ อบต.โคกใหญหรเทพ -                      

52 สระบรีุ บานหมอ อบต.ไผขวาง -                      

53 สระบรีุ บานหมอ อบต.เมืองขีดขิน -                      

54 สระบรีุ บานหมอ ทต.สรางโศก -                      

55 สระบรีุ บานหมอ ทต.หนองบวั -                      

56 สระบรีุ พระพทุธบาท อบต.เขาวง -                      

57 สระบรีุ พระพทุธบาท ทต.ธารเกษม 3,900                   

58 สระบรีุ พระพทุธบาท ทต.นายาว -                      

59 สระบรีุ พระพทุธบาท อบต.พคํุาจาน -                      

60 สระบรีุ พระพทุธบาท ทต.หนองแก -                      

61 สระบรีุ พระพทุธบาท ทต.หวยปาุหวาย -                      

62 สระบรีุ มวกเหล็ก อบต.ซับสนุน 2,130                   



หนา้ที ่231

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

63 สระบรีุ มวกเหล็ก อบต.มวกเหล็ก -                      

64 สระบรีุ มวกเหล็ก อบต.มิตรภาพ -                      

65 สระบรีุ มวกเหล็ก อบต.ลําพญากลาง 3,740                   

66 สระบรีุ มวกเหล็ก อบต.ลําสมพงุ -                      

67 สระบรีุ มวกเหล็ก อบต.หนองยางเสือ -                      

68 สระบรีุ เมืองสระบรีุ อบต.โคกสวาง -                      

69 สระบรีุ เมืองสระบรีุ อบต.ดาวเรือง -                      

70 สระบรีุ เมืองสระบรีุ อบต.ตล่ิงชัน -                      

71 สระบรีุ เมืองสระบรีุ อบต.ปากขาวสาร -                      

72 สระบรีุ เมืองสระบรีุ อบต.หนองโน -                      

73 สระบรีุ เมืองสระบรีุ อบต.หนองปลาไหล -                      

74 สระบรีุ เมืองสระบรีุ อบต.หนองยาว -                      

75 สระบรีุ วงัมวง อบต.วงัมวง -                      

76 สระบรีุ วงัมวง ทต.แสลงพนั -                      

77 สระบรีุ วหิารแดง อบต.คลองเรือ 4,260                   

78 สระบรีุ วหิารแดง อบต.เจริญธรรม -                      

79 สระบรีุ วหิารแดง อบต.บานลํา -                      

80 สระบรีุ วหิารแดง อบต.วหิารแดง 10,212                 

81 สระบรีุ วหิารแดง อบต.หนองสรวง -                      

82 สระบรีุ วหิารแดง อบต.หนองหมู -                      

83 สระบรีุ เสาไห อบต.ชางไทยงาม -                      

84 สระบรีุ เสาไห อบต.บานยาง -                      

85 สระบรีุ เสาไห อบต.มวงงาม -                      

86 สระบรีุ เสาไห อบต.เริงราง -                      

87 สระบรีุ หนองแค อบต.กุมหกั -                      

88 สระบรีุ หนองแค อบต.คชสิทธิ์ 12,292        -                      9,619                      

89 สระบรีุ หนองแค อบต.โคกตูม-โพนทอง -                      

90 สระบรีุ หนองแค อบต.โคกแย -                      

91 สระบรีุ หนองแค อบต.บวัลอย 1,500                   

92 สระบรีุ หนองแค อบต.หนองแขม -                      

93 สระบรีุ หนองแค อบต.หนองไขน้ํา -                      



หนา้ที ่232

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

94 สระบรีุ หนองแค อบต.หนองจรเข -                      

95 สระบรีุ หนองแค อบต.หนองจิก -                      

96 สระบรีุ หนองแค อบต.หนองนาก 12,292        -                      

97 สระบรีุ หนองแค อบต.หนองปลาหมอ 9,000                   

98 สระบรีุ หนองแค อบต.หนองปลิง -                      

99 สระบรีุ หนองแค อบต.หนองโรง 3,740                   

100 สระบรีุ หนองแค อบต.หวยขมิ้น -                      

101 สระบรีุ หนองแค อบต.หวยทราย -                      

102 สระบรีุ หนองแซง อบต.ไกเสา -                      

103 สระบรีุ หนองแซง อบต.โคกสะอาด -                      

104 สระบรีุ หนองแซง อบต.มวงหวาน -                      

105 สระบรีุ หนองแซง อบต.หนองกบ 26,290                 

106 สระบรีุ หนองแซง อบต.หนองหวัโพ -                      

107 สระบรีุ หนองโดน อบต.ดอนทอง -                      

108 สระบรีุ หนองโดน อบต.บานกลับ -                      

109 สระบรีุ หนองโดน อบต.หนองโดน -                      

รวมทั้งสิ้น 24,584        190,562                -                         -           



หนา้ที ่233

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

1 สิงหแบรีุ เมืองสิงหแบรีุ อบจ.สิงหแบรีุ -                      

2 สิงหแบรีุ เมืองสิงหแบรีุ ทม.สิงหแบรีุ -                      

3 สิงหแบรีุ คายบางระจัน ทต.โพสังโฆ -                      

4 สิงหแบรีุ ทาชาง ทต.ถอนสมอ -                      

5 สิงหแบรีุ บางระจัน ทม.บางระจัน 6,800                   

6 สิงหแบรีุ พรหมบรีุ ทต.บางน้ําเชี่ยว -                      

7 สิงหแบรีุ พรหมบรีุ ทต.ปากบาง 4,290                   

8 สิงหแบรีุ อินทรแบรีุ ทต.ทบัยา 14,000                 

9 สิงหแบรีุ อินทรแบรีุ ทต.อินทรแบรีุ -                      

10 สิงหแบรีุ คายบางระจัน อบต.คอทราย -                      

11 สิงหแบรีุ คายบางระจัน อบต.ทาขาม 22,000                 

12 สิงหแบรีุ คายบางระจัน อบต.คายบางระจัน -                      

13 สิงหแบรีุ คายบางระจัน อบต.โพทะเล 5,110                   

14 สิงหแบรีุ คายบางระจัน อบต.โพสังโฆ -                      

15 สิงหแบรีุ คายบางระจัน อบต.หนองกระทุม 1,800                   

16 สิงหแบรีุ ทาชาง อบต.โพประจักษแ 20,000                 

17 สิงหแบรีุ ทาชาง อบต.วหิารขาว -                      

18 สิงหแบรีุ บางระจัน อบต.บานจา -                      

19 สิงหแบรีุ บางระจัน อบต.พกัทนั -                      

20 สิงหแบรีุ บางระจัน อบต.แมลา 5,970                   

21 สิงหแบรีุ บางระจัน อบต.ไมดัด -                      

22 สิงหแบรีุ บางระจัน อบต.สระแจง 3,400                   

23 สิงหแบรีุ พรหมบรีุ อบต.บานแปงู -                      

24 สิงหแบรีุ พรหมบรีุ อบต.บานหมอ 17,070                 

25 สิงหแบรีุ พรหมบรีุ อบต.พระงาม 3,740                   

26 สิงหแบรีุ พรหมบรีุ อบต.โรงชาง 30,000                 

27 สิงหแบรีุ เมืองสิงหแบรีุ อบต.จักรสีหแ 25,000                 

28 สิงหแบรีุ เมืองสิงหแบรีุ อบต.ตนโพธิ์ -                      

29 สิงหแบรีุ เมืองสิงหแบรีุ อบต.บางกระบอื -                      

30 สิงหแบรีุ เมืองสิงหแบรีุ อบต.บางมัญ -                      

31 สิงหแบรีุ เมืองสิงหแบรีุ อบต.โพกรวม 6,000                   



หนา้ที ่234

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

32 สิงหแบรีุ เมืองสิงหแบรีุ อบต.มวงหมู -                      

33 สิงหแบรีุ เมืองสิงหแบรีุ อบต.หวัไผ -                      

34 สิงหแบรีุ อินทรแบรีุ อบต.ง้ิวราย -                      

35 สิงหแบรีุ อินทรแบรีุ อบต.ชีน้ําราย -                      

36 สิงหแบรีุ อินทรแบรีุ อบต.ทองเอน -                      

37 สิงหแบรีุ อินทรแบรีุ อบต.ทางาม -                      

38 สิงหแบรีุ อินทรแบรีุ อบต.น้ําตาล -                      

39 สิงหแบรีุ อินทรแบรีุ อบต.ประศุก 8,580                   

40 สิงหแบรีุ อินทรแบรีุ อบต.โพธิช์ัย -                      

41 สิงหแบรีุ อินทรแบรีุ อบต.หวยชัน -                      

42 สิงหแบรีุ อินทรแบรีุ อบต.อินทรแบรีุ -                      

รวมทั้งสิ้น -             173,760                -                         -           



หนา้ที ่235

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

1 สุโขทยั เมืองสุโขทยั อบจ.สุโขทยั -                      

2 สุโขทยั เมืองสุโขทยั ทม.สุโขทยัธานี -                      

3 สุโขทยั สวรรคโลก ทม.สวรรคโลก 18,380                 

4 สุโขทยั กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ -                      154,665                  

5 สุโขทยั คีรีมาศ ทต.ทุงหลวง -                      

6 สุโขทยั คีรีมาศ ทต.บานโตนด -                      

7 สุโขทยั ทุงเสล่ียม ทต.กลางดง 45,000                 

8 สุโขทยั ทุงเสล่ียม ทต.เขาแกวศรีสมบรูณแ 1,740                   

9 สุโขทยั ทุงเสล่ียม ทต.ทุงเสล่ียม 2,000                   

10 สุโขทยั บานดานลานหอย ทต.ตล่ิงชัน 19,400                 

11 สุโขทยั บานดานลานหอย ทต.ลานหอย 36,590                 

12 สุโขทยั เมืองสุโขทยั ทต.บานกลวย -                      

13 สุโขทยั เมืองสุโขทยั ทต.บานสวน 1,200                   

14 สุโขทยั เมืองสุโขทยั ทต.เมืองเกา -                      

15 สุโขทยั ศรีนคร ทต.ศรีนคร -                      

16 สุโขทยั ศรีสัชนาลัย ทม.ศรีสัชนาลัย -                      

17 สุโขทยั ศรีสัชนาลัย ทต.หาดเส้ียว -                      

18 สุโขทยั ศรีสําโรง ทต.ศรีสําโรง -                      

19 สุโขทยั สวรรคโลก ทต.ในเมือง -                      

20 สุโขทยั สวรรคโลก ทต.ปาุกุมเกาะ 5,670                   

21 สุโขทยั กงไกรลาศ อบต.กกแรต 3,080                   

22 สุโขทยั กงไกรลาศ อบต.กง -                      

23 สุโขทยั กงไกรลาศ อบต.ไกรกลาง -                      

24 สุโขทยั กงไกรลาศ อบต.ไกรนอก 13,100                 

25 สุโขทยั กงไกรลาศ อบต.ไกรใน -                      

26 สุโขทยั กงไกรลาศ อบต.ดงเดือย -                      

27 สุโขทยั กงไกรลาศ อบต.ทาฉนวน -                      

28 สุโขทยั กงไกรลาศ อบต.บานใหมสุขเกษม -                      

29 สุโขทยั กงไกรลาศ อบต.ปาุแฝก 25,404                 

30 สุโขทยั กงไกรลาศ อบต.หนองตูม 8,080                   

31 สุโขทยั คีรีมาศ อบต.โตนด 11,260                 



หนา้ที ่236

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

32 สุโขทยั คีรีมาศ อบต.ทุงยางเมือง 29,040                 

33 สุโขทยั คีรีมาศ อบต.นาเชิงคีรี -                      

34 สุโขทยั คีรีมาศ อบต.บานน้ําพุ 10,556                 

35 สุโขทยั คีรีมาศ อบต.บานปอูม 25,720                 

36 สุโขทยั คีรีมาศ อบต.ศรีคีรีมาศ 2,500                   

37 สุโขทยั คีรีมาศ อบต.สามพวง -                      

38 สุโขทยั คีรีมาศ อบต.หนองกระด่ิง 43,000                 

39 สุโขทยั คีรีมาศ อบต.หนองจิก 7,690                   

40 สุโขทยั ทุงเสล่ียม อบต.ทุงเสล่ียม -                      

41 สุโขทยั ทุงเสล่ียม อบต.ไทยชนะศึก 1,400                   

42 สุโขทยั ทุงเสล่ียม อบต.บานใหมไชยมงคล -                      

43 สุโขทยั บานดานลานหอย อบต.บานดาน 5,200                   

44 สุโขทยั บานดานลานหอย อบต.ลานหอย 4,000                   

45 สุโขทยั บานดานลานหอย อบต.วงัตะครอ -                      

46 สุโขทยั บานดานลานหอย อบต.วงัน้ําขาว -                      

47 สุโขทยั บานดานลานหอย อบต.วงัลึก 4,290                   

48 สุโขทยั บานดานลานหอย อบต.หนองหญาปลอง -                      

49 สุโขทยั เมืองสุโขทยั อบต.ตาลเต้ีย -                      

50 สุโขทยั เมืองสุโขทยั อบต.บานสวน -                      

51 สุโขทยั เมืองสุโขทยั อบต.บานหลุม -                      

52 สุโขทยั เมืองสุโขทยั อบต.ปากแคว 11,940                 

53 สุโขทยั เมืองสุโขทยั อบต.ปากพระ -                      

54 สุโขทยั เมืองสุโขทยั อบต.เมืองเกา -                      

55 สุโขทยั เมืองสุโขทยั อบต.ยางซาย 36,600                 

56 สุโขทยั เมืองสุโขทยั อบต.วงัทองแดง -                      

57 สุโขทยั ศรีนคร อบต.คลองมะพลับ 22,000                 

58 สุโขทยั ศรีนคร อบต.นครเดิฐ -                      

59 สุโขทยั ศรีนคร อบต.น้ําขุม -                      

60 สุโขทยั ศรีนคร อบต.ศรีนคร -                      

61 สุโขทยั ศรีนคร อบต.หนองบวั -                      

62 สุโขทยั ศรีสัชนาลัย อบต.ดงคู -                      



หนา้ที ่237

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

63 สุโขทยั ศรีสัชนาลัย อบต.บานแกง 29,580                 

64 สุโขทยั ศรีสัชนาลัย อบต.บานตึก -                      

65 สุโขทยั ศรีสัชนาลัย อบต.ปาุง้ิว 3,874                   

66 สุโขทยั ศรีสัชนาลัย อบต.แมสํา -                      

67 สุโขทยั ศรีสัชนาลัย อบต.แมสิน 6,160                   

68 สุโขทยั ศรีสัชนาลัย อบต.สารจิตร -                      

69 สุโขทยั ศรีสัชนาลัย อบต.หนองออ -                      

70 สุโขทยั ศรีสําโรง อบต.เกาะตาเล้ียง 3,874                   

71 สุโขทยั ศรีสําโรง อบต.ทบัผ้ึง 15,000                 

72 สุโขทยั ศรีสําโรง อบต.นาขุนไกร -                      

73 สุโขทยั ศรีสําโรง อบต.บานซาน 1,937                   

74 สุโขทยั ศรีสําโรง อบต.บานนา 8,000                   

75 สุโขทยั ศรีสําโรง อบต.บานไร -                      

76 สุโขทยั ศรีสําโรง อบต.ราวตนจันทรแ -                      

77 สุโขทยั ศรีสําโรง อบต.วงัทอง -                      

78 สุโขทยั ศรีสําโรง อบต.วงัลึก 3,874                   

79 สุโขทยั ศรีสําโรง อบต.วงัใหญ -                      

80 สุโขทยั ศรีสําโรง อบต.วดัเกาะ -                      

81 สุโขทยั ศรีสําโรง อบต.สามเรือน -                      

82 สุโขทยั สวรรคโลก อบต.คลองกระจง -                      

83 สุโขทยั สวรรคโลก ทต.คลองยาง -                      

84 สุโขทยั สวรรคโลก อบต.ทาทอง -                      

85 สุโขทยั สวรรคโลก อบต.นาทุง -                      

86 สุโขทยั สวรรคโลก อบต.ปากน้ํา -                      

87 สุโขทยั สวรรคโลก ทต.เมืองบางขลัง 12,000                 

88 สุโขทยั สวรรคโลก อบต.เมืองบางยม -                      

89 สุโขทยั สวรรคโลก อบต.ยานยาว -                      

90 สุโขทยั สวรรคโลก อบต.วงัไมขอน -                      

91 สุโขทยั สวรรคโลก อบต.หนองกลับ -                      

รวมทั้งสิ้น -             479,139                154,665                  -           
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เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
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บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

1 สุพรรณบรีุ เมืองสุพรรณบรีุ อบจ.สุพรรณบรีุ -                      

2 สุพรรณบรีุ เมืองสุพรรณบรีุ ทม.สุพรรณบรีุ -                      

3 สุพรรณบรีุ สองพี่นอง ทม.สองพี่นอง -                      

4 สุพรรณบรีุ ดอนเจดียแ ทต.ดอนเจดียแ -                      

5 สุพรรณบรีุ ดอนเจดียแ ทต.สระกระโจม -                      

6 สุพรรณบรีุ ดานชาง ทต.ดานชาง -                      

7 สุพรรณบรีุ เดิมบางนางบวช ทต.เขาดิน 20,000                 

8 สุพรรณบรีุ เดิมบางนางบวช ทต.เขาพระ -                      

9 สุพรรณบรีุ เดิมบางนางบวช ทต.เดิมบาง 11,080                 

10 สุพรรณบรีุ เดิมบางนางบวช ทต.ทุงคลี -                      

11 สุพรรณบรีุ เดิมบางนางบวช ทต.นางบวช 48,260                 

12 สุพรรณบรีุ เดิมบางนางบวช ทต.บอกรุ -                      

13 สุพรรณบรีุ เดิมบางนางบวช ทต.ปากน้ํา -                      

14 สุพรรณบรีุ เดิมบางนางบวช ทต.หนองกระทุม 4,415          -                      

15 สุพรรณบรีุ บางปลามา ทต.โคกคราม -                      

16 สุพรรณบรีุ บางปลามา ทต.ตนคราม -                      

17 สุพรรณบรีุ บางปลามา ทต.ตะคา -                      

18 สุพรรณบรีุ บางปลามา ทต.บางปลามา -                      

19 สุพรรณบรีุ บางปลามา ทต.บานแหลม -                      

20 สุพรรณบรีุ บางปลามา ทต.บานแหลมพฒันา -                      

21 สุพรรณบรีุ บางปลามา ทต.ไผกองดิน -                      

22 สุพรรณบรีุ เมืองสุพรรณบรีุ ทต.ทาระหดั -                      

23 สุพรรณบรีุ เมืองสุพรรณบรีุ ทต.ทาเสด็จ 3,874                   

24 สุพรรณบรีุ เมืองสุพรรณบรีุ ทต.บางกุง 47,400        -                      

25 สุพรรณบรีุ เมืองสุพรรณบรีุ ทต.โพธิพ์ระยา -                      

26 สุพรรณบรีุ เมืองสุพรรณบรีุ ทต.สวนแตง -                      

27 สุพรรณบรีุ เมืองสุพรรณบรีุ ทต.หวยวงัทอง -                      

28 สุพรรณบรีุ ศรีประจันตแ ทต.ปลายนา -                      

29 สุพรรณบรีุ ศรีประจันตแ ทต.วงัยาง -                      

30 สุพรรณบรีุ ศรีประจันตแ ทต.ศรีประจันตแ -                      

31 สุพรรณบรีุ สองพี่นอง ทต.ทุงคอก 8,850                   
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ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

32 สุพรรณบรีุ สามชุก ทต.สามชุก -                      

33 สุพรรณบรีุ หนองหญาไซ ทต.หนองหญาไซ -                      

34 สุพรรณบรีุ อูทอง ทต.กระจัน -                      

35 สุพรรณบรีุ อูทอง ทต.ขุนพดัเพง็ -                      

36 สุพรรณบรีุ อูทอง ทต.จรเขสามพนั -                      

37 สุพรรณบรีุ อูทอง ทต.เจดียแ 3,404                   

38 สุพรรณบรีุ อูทอง ทต.ทาวอูทอง 40,000                 

39 สุพรรณบรีุ อูทอง ทต.บานโขง 9,000                   

40 สุพรรณบรีุ อูทอง ทต.บานดอน -                      

41 สุพรรณบรีุ อูทอง ทต.สระยายโสม -                      

42 สุพรรณบรีุ อูทอง ทต.อูทอง -                      

43 สุพรรณบรีุ ดอนเจดียแ อบต.ดอนเจดียแ 90,000                 

44 สุพรรณบรีุ ดอนเจดียแ อบต.ทะเลบก -                      

45 สุพรรณบรีุ ดอนเจดียแ อบต.ไรรถ -                      

46 สุพรรณบรีุ ดอนเจดียแ อบต.สระกระโจม 20,000                 

47 สุพรรณบรีุ ดอนเจดียแ อบต.หนองสาหราย -                      

48 สุพรรณบรีุ ดานชาง อบต.ดานชาง -                      

49 สุพรรณบรีุ ดานชาง อบต.นิคมกระเสียว -                      

50 สุพรรณบรีุ ดานชาง อบต.วงัคัน -                      

51 สุพรรณบรีุ ดานชาง อบต.หนองมะคาโมง -                      

52 สุพรรณบรีุ ดานชาง อบต.หวยขมิ้น -                      

53 สุพรรณบรีุ ดานชาง อบต.วงัยาว -                      

54 สุพรรณบรีุ ดานชาง อบต.องคแพระ -                      

55 สุพรรณบรีุ เดิมบางนางบวช อบต.เขาพระ -                      

56 สุพรรณบรีุ เดิมบางนางบวช อบต.โคกชาง -                      

57 สุพรรณบรีุ เดิมบางนางบวช อบต.นางบวช -                      

58 สุพรรณบรีุ เดิมบางนางบวช อบต.บอกรุ -                      

59 สุพรรณบรีุ เดิมบางนางบวช อบต.ปาุสะแก 17,910                 

60 สุพรรณบรีุ เดิมบางนางบวช อบต.ยางนอน -                      

61 สุพรรณบรีุ เดิมบางนางบวช อบต.หวัเขา -                      

62 สุพรรณบรีุ เดิมบางนางบวช อบต.หวันา -                      



หนา้ที ่240

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน
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บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

63 สุพรรณบรีุ บางปลามา อบต.กฤษณา -                      
64 สุพรรณบรีุ บางปลามา อบต.จรเขใหญ -                      
65 สุพรรณบรีุ บางปลามา อบต.บางปลามา -                      
66 สุพรรณบรีุ บางปลามา อบต.บางใหญ -                      
67 สุพรรณบรีุ บางปลามา อบต.ไผกองดิน 22,000                 
68 สุพรรณบรีุ บางปลามา อบต.มะขามลม -                      
69 สุพรรณบรีุ บางปลามา อบต.วงัน้ําเย็น -                      
70 สุพรรณบรีุ บางปลามา อบต.วดัดาว -                      
71 สุพรรณบรีุ บางปลามา อบต.วดัโบสถแ 3,600                   
72 สุพรรณบรีุ บางปลามา อบต.สาลี -                      
73 สุพรรณบรีุ บางปลามา อบต.องครักษแ -                      
74 สุพรรณบรีุ เมืองสุพรรณบรีุ อบต.โคกโคเฒา -                      
75 สุพรรณบรีุ เมืองสุพรรณบรีุ อบต.ดอนกํายาน 22,000                 
76 สุพรรณบรีุ เมืองสุพรรณบรีุ อบต.ดอนตาล -                      
77 สุพรรณบรีุ เมืองสุพรรณบรีุ อบต.ดอนโพธิท์อง 3,720                   
78 สุพรรณบรีุ เมืองสุพรรณบรีุ อบต.ดอนมะสังขแ -                      
79 สุพรรณบรีุ เมืองสุพรรณบรีุ อบต.ตล่ิงชัน -                      
80 สุพรรณบรีุ เมืองสุพรรณบรีุ อบต.ทบัตีเหล็ก -                      
81 สุพรรณบรีุ เมืองสุพรรณบรีุ ทต.บานโพธิ์ 1,720                   
82 สุพรรณบรีุ เมืองสุพรรณบรีุ อบต.ไผขวาง -                      
83 สุพรรณบรีุ เมืองสุพรรณบรีุ อบต.พหิารแดง -                      
84 สุพรรณบรีุ เมืองสุพรรณบรีุ อบต.ร้ัวใหญ -                      
85 สุพรรณบรีุ เมืองสุพรรณบรีุ อบต.ศาลาขาว -                      
86 สุพรรณบรีุ เมืองสุพรรณบรีุ อบต.สนามคลี 39,400                 
87 สุพรรณบรีุ เมืองสุพรรณบรีุ อบต.สนามชัย 2,400                   
88 สุพรรณบรีุ เมืองสุพรรณบรีุ อบต.สวนแตง -                      
89 สุพรรณบรีุ ศรีประจันตแ อบต.ดอนปรู 12,100                 
90 สุพรรณบรีุ ศรีประจันตแ อบต.บางงาม -                      
91 สุพรรณบรีุ ศรีประจันตแ ทต.บานกราง -                      
92 สุพรรณบรีุ ศรีประจันตแ อบต.มดแดง -                      
93 สุพรรณบรีุ ศรีประจันตแ ทต.วงัน้ําซับ -                      
94 สุพรรณบรีุ ศรีประจันตแ ทต.วงัหวา -                      
95 สุพรรณบรีุ ศรีประจันตแ อบต.ศรีประจันตแ -                      



หนา้ที ่241

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

96 สุพรรณบรีุ สองพี่นอง อบต.ดอนมะนาว 5,110                   
97 สุพรรณบรีุ สองพี่นอง อบต.ตนตาล -                      
98 สุพรรณบรีุ สองพี่นอง อบต.ทุงคอก -                      
99 สุพรรณบรีุ สองพี่นอง อบต.เนินพระปรางคแ 47,400        -                      
100 สุพรรณบรีุ สองพี่นอง อบต.บอสุพรรณ 11,200                 
101 สุพรรณบรีุ สองพี่นอง อบต.บางตะเคียน -                      
102 สุพรรณบรีุ สองพี่นอง อบต.บางตาเถร 7,278                   
103 สุพรรณบรีุ สองพี่นอง อบต.บางพลับ 6,039                   
104 สุพรรณบรีุ สองพี่นอง อบต.บางเลน -                      
105 สุพรรณบรีุ สองพี่นอง อบต.บานกุม -                      
106 สุพรรณบรีุ สองพี่นอง อบต.บานชาง -                      
107 สุพรรณบรีุ สองพี่นอง อบต.ศรีสําราญ -                      
108 สุพรรณบรีุ สองพี่นอง อบต.หนองบอ -                      
109 สุพรรณบรีุ สองพี่นอง อบต.หวัโพธิ์ -                      
110 สุพรรณบรีุ สามชุก อบต.กระเสียว 20,000                 
111 สุพรรณบรีุ สามชุก อบต.บานสระ -                      
112 สุพรรณบรีุ สามชุก อบต.ยานยาว 11,200                 
113 สุพรรณบรีุ สามชุก อบต.วงัลึก 20,000                 
114 สุพรรณบรีุ สามชุก อบต.หนองผักนาก 16,000                 
115 สุพรรณบรีุ สามชุก อบต.หนองสะเดา -                      
116 สุพรรณบรีุ หนองหญาไซ อบต.แจงงาม 1,600                   
117 สุพรรณบรีุ หนองหญาไซ อบต.ทพัหลวง 16,000                 
118 สุพรรณบรีุ หนองหญาไซ อบต.หนองขาม 95,820        -                      35,700       
119 สุพรรณบรีุ หนองหญาไซ อบต.หนองโพธิ์ 15,000                 
120 สุพรรณบรีุ หนองหญาไซ อบต.หนองราชวตัร 7,748                   
121 สุพรรณบรีุ หนองหญาไซ อบต.หนองหญาไซ -                      
122 สุพรรณบรีุ อูทอง อบต.ดอนคา 16,500                 
123 สุพรรณบรีุ อูทอง อบต.ดอนมะเกลือ -                      
124 สุพรรณบรีุ อูทอง อบต.พลับพลาไชย -                      
125 สุพรรณบรีุ อูทอง อบต.ยุงทะลาย -                      
126 สุพรรณบรีุ อูทอง อบต.สระพงัลาน -                      11,706                    
127 สุพรรณบรีุ อูทอง อบต.หนองโอง 2,300                   

รวมทั้งสิ้น 195,035      535,293                11,706                    35,700       



หนา้ที ่242

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

1 สุราษฎรแธานี เมืองสุราษฎรแธานี อบจ.สุราษฎรแธานี -                      

2 สุราษฎรแธานี เมืองสุราษฎรแธานี ทน.สุราษฎรแธานี 29,270                 

3 สุราษฎรแธานี เกาะสมุย ทน.เกาะสมุย 12,950                 

4 สุราษฎรแธานี ดอนสัก ทม.ดอนสัก -                      

5 สุราษฎรแธานี บานนาสาร ทม.นาสาร 31,510                 

6 สุราษฎรแธานี พนุพนิ ทม.ทาขาม 3,404                   

7 สุราษฎรแธานี กาญจนดิษฐแ ทต.กรูด -                      

8 สุราษฎรแธานี กาญจนดิษฐแ ทต.กาญจนดิษฐแ -                      

9 สุราษฎรแธานี กาญจนดิษฐแ ทต.ชางขวา 4,290                   

10 สุราษฎรแธานี กาญจนดิษฐแ ทต.ชางซาย 7,480                   

11 สุราษฎรแธานี กาญจนดิษฐแ ทต.ทาทองใหม -                      

12 สุราษฎรแธานี เกาะพะงัน ทต.เกาะพะงัน 17,410                 

13 สุราษฎรแธานี เกาะพะงัน ทต.บานใต -                      

14 สุราษฎรแธานี คีรีรัฐนิคม ทต.ทาขนอน -                      

15 สุราษฎรแธานี เคียนซา ทต.เคียนซา -                      

16 สุราษฎรแธานี ไชยา ทต.ตลาดไชยา 9,000                   

17 สุราษฎรแธานี ไชยา ทต.พมุเรียง -                      

18 สุราษฎรแธานี ทาฉาง ทต.ทาฉาง -                      

19 สุราษฎรแธานี ทาชนะ ทต.ทาชนะ -                      

20 สุราษฎรแธานี บานตาขุน ทต.บานเชี่ยวหลาน -                      

21 สุราษฎรแธานี บานตาขุน ทต.บานตาขุน -                      

22 สุราษฎรแธานี บานนาเดิม ทต.บานนา -                      

23 สุราษฎรแธานี พนม ทต.คลองชะอุน 191,640      -                      

24 สุราษฎรแธานี พนม ทต.พนม -                      

25 สุราษฎรแธานี พระแสง ทต.บางสวรรคแ 19,800                 

26 สุราษฎรแธานี พระแสง ทต.ยานดินแดง -                      

27 สุราษฎรแธานี เมืองสุราษฎรแธานี ทต.ขุนทะเล -                      

28 สุราษฎรแธานี เมืองสุราษฎรแธานี ทต.วดัประดู -                      

29 สุราษฎรแธานี เวยีงสระ ทต.เขานิพนัธแ 1,937                   

30 สุราษฎรแธานี เวยีงสระ ทต.ทุงหลวง 6,800                   

31 สุราษฎรแธานี เวยีงสระ ทต.บานสอง 45,020                 



หนา้ที ่243

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

32 สุราษฎรแธานี เวยีงสระ ทต.เมืองเวยีง -                      

33 สุราษฎรแธานี เวยีงสระ ทต.เวยีงสระ 26,290                 

34 สุราษฎรแธานี กาญจนดิษฐแ อบต.คลองสระ 10,000                 

35 สุราษฎรแธานี กาญจนดิษฐแ อบต.ตะเคียนทอง 6,800                   

36 สุราษฎรแธานี กาญจนดิษฐแ อบต.ทาทอง 14,080                 

37 สุราษฎรแธานี กาญจนดิษฐแ อบต.ทาทองใหม -                      

38 สุราษฎรแธานี กาญจนดิษฐแ อบต.ทาอุแท 20,177                 

39 สุราษฎรแธานี กาญจนดิษฐแ อบต.ทุงกง 19,350                 

40 สุราษฎรแธานี กาญจนดิษฐแ อบต.ทุงรัง -                      

41 สุราษฎรแธานี กาญจนดิษฐแ อบต.ปาุรอน -                      

42 สุราษฎรแธานี กาญจนดิษฐแ อบต.พลายวาส -                      

43 สุราษฎรแธานี เกาะพะงัน ทต.เกาะเตา -                      

44 สุราษฎรแธานี เกาะพะงัน ทต.เพชรพะงัน -                      

45 สุราษฎรแธานี คีรีรัฐนิคม อบต.กะเปา 3,404                   

46 สุราษฎรแธานี คีรีรัฐนิคม อบต.ถ้ําสิงขร 14,290                 

47 สุราษฎรแธานี คีรีรัฐนิคม อบต.ทากระดาน 3,404                   

48 สุราษฎรแธานี คีรีรัฐนิคม อบต.ทาขนอน 93,699        25,740                 

49 สุราษฎรแธานี คีรีรัฐนิคม อบต.น้ําหกั 196,736      3,404                   

50 สุราษฎรแธานี คีรีรัฐนิคม อบต.บานทําเนียบ 35,145                 

51 สุราษฎรแธานี คีรีรัฐนิคม อบต.บานยาง 20,000                 

52 สุราษฎรแธานี คีรีรัฐนิคม อบต.ยานยาว -                      

53 สุราษฎรแธานี เคียนซา อบต.เขาตอก -                      

54 สุราษฎรแธานี เคียนซา อบต.เคียนซา -                      

55 สุราษฎรแธานี เคียนซา ทต.บานเสด็จ 556,572      -                      

56 สุราษฎรแธานี เคียนซา อบต.พวงพรมคร 2,635                   

57 สุราษฎรแธานี เคียนซา อบต.อรัญคามวารี -                      

58 สุราษฎรแธานี ชัยบรีุ อบต.คลองนอย 25,750                 

59 สุราษฎรแธานี ชัยบรีุ อบต.ชัยบรีุ 3,874                   

60 สุราษฎรแธานี ชัยบรีุ อบต.ไทรทอง -                      

61 สุราษฎรแธานี ชัยบรีุ อบต.สองแพรก 5,429                   

62 สุราษฎรแธานี ไชยา อบต.ตะกรบ 3,000                   



หนา้ที ่244

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

63 สุราษฎรแธานี ไชยา อบต.ทุง 26,290                 

64 สุราษฎรแธานี ไชยา อบต.ปากหมาก -                      

65 สุราษฎรแธานี ไชยา อบต.ปาุเว -                      

66 สุราษฎรแธานี ไชยา อบต.โมถาย -                      

67 สุราษฎรแธานี ไชยา อบต.เลม็ด 37,450                 

68 สุราษฎรแธานี ไชยา ทต.เวยีง -                      

69 สุราษฎรแธานี ดอนสัก อบต.ชลคราม 22,000                 

70 สุราษฎรแธานี ดอนสัก อบต.ไชยคราม -                      

71 สุราษฎรแธานี ดอนสัก อบต.ดอนสัก -                      

72 สุราษฎรแธานี ดอนสัก อบต.ปากแพรก 235,308      -                      

73 สุราษฎรแธานี ทาฉาง อบต.เขาถาน -                      

74 สุราษฎรแธานี ทาฉาง อบต.คลองไทร -                      

75 สุราษฎรแธานี ทาฉาง อบต.ทาเคย 16,000                 

76 สุราษฎรแธานี ทาฉาง อบต.ทาฉาง 45,250                 

77 สุราษฎรแธานี ทาฉาง อบต.ปากฉลุย 256,878      28,640                 

78 สุราษฎรแธานี ทาฉาง อบต.เสวยีด 8,580                   

79 สุราษฎรแธานี ทาชนะ อบต.คลองพา -                      

80 สุราษฎรแธานี ทาชนะ อบต.คันธลีุ 8,580                   

81 สุราษฎรแธานี ทาชนะ อบต.ทาชนะ 9,304                   

82 สุราษฎรแธานี ทาชนะ อบต.ประสงคแ 324,156      -                      

83 สุราษฎรแธานี ทาชนะ อบต.วงั 80,591        -                      

84 สุราษฎรแธานี ทาชนะ อบต.สมอทอง -                      

85 สุราษฎรแธานี บานตาขุน อบต.เขาวง 8,000                   

86 สุราษฎรแธานี บานตาขุน อบต.พรุไทย -                      

87 สุราษฎรแธานี บานตาขุน อบต.พะแสง -                      

88 สุราษฎรแธานี บานนาเดิม อบต.ทรัพยแทวี 98,368        -                      

89 สุราษฎรแธานี บานนาเดิม อบต.ทาเรือ 192,067      -                      

90 สุราษฎรแธานี บานนาเดิม อบต.นาใต -                      

91 สุราษฎรแธานี บานนาเดิม อบต.บานนา -                      

92 สุราษฎรแธานี บานนาสาร ทต.คลองปราบ 7,600                   

93 สุราษฎรแธานี บานนาสาร ทต.ควนศรี 6,800                   



หนา้ที ่245

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

94 สุราษฎรแธานี บานนาสาร อบต.ควนสุบรรณ -                      

95 สุราษฎรแธานี บานนาสาร ทต.ทาชี 13,000                 

96 สุราษฎรแธานี บานนาสาร อบต.ทุงเตา -                      

97 สุราษฎรแธานี บานนาสาร อบต.ทุงเตาใหม -                      

98 สุราษฎรแธานี บานนาสาร อบต.น้ําพุ 82,059        700                      

99 สุราษฎรแธานี บานนาสาร ทต.พรุพี 1,400                   

100 สุราษฎรแธานี บานนาสาร อบต.เพิ่มพนูทรัพยแ 6,800                   

101 สุราษฎรแธานี บานนาสาร อบต.ลําพนู 10,650                 

102 สุราษฎรแธานี พนม อบต.คลองศก -                      

103 สุราษฎรแธานี พนม อบต.ตนยวน -                      

104 สุราษฎรแธานี พนม อบต.พนม 10,900                 

105 สุราษฎรแธานี พนม อบต.พลูเถื่อน -                      

106 สุราษฎรแธานี พระแสง อบต.ไทรขึง 170,234      38,390                 

107 สุราษฎรแธานี พระแสง อบต.ไทรโสภา 256,878      -                      

108 สุราษฎรแธานี พระแสง อบต.บางสวรรคแ 5,000                   

109 สุราษฎรแธานี พระแสง อบต.สาคู -                      

110 สุราษฎรแธานี พระแสง อบต.สินเจริญ -                      

111 สุราษฎรแธานี พระแสง อบต.สินปนุ -                      

112 สุราษฎรแธานี พระแสง อบต.อิปนั -                      

113 สุราษฎรแธานี พนุพนิ อบต.กรูด 3,400                   

114 สุราษฎรแธานี พนุพนิ อบต.เขาหวัควาย -                      

115 สุราษฎรแธานี พนุพนิ อบต.ตะปาน -                      

116 สุราษฎรแธานี พนุพนิ อบต.ทาขาม 130,119      -                      61,200       

117 สุราษฎรแธานี พนุพนิ อบต.ทาโรงชาง -                      

118 สุราษฎรแธานี พนุพนิ อบต.ทาสะทอน 111,110      -                      

119 สุราษฎรแธานี พนุพนิ อบต.น้ํารอบ 7,800                   

120 สุราษฎรแธานี พนุพนิ อบต.บางงอน 2,400                   

121 สุราษฎรแธานี พนุพนิ อบต.บางเดือน -                      

122 สุราษฎรแธานี พนุพนิ อบต.บางมะเด่ือ -                      

123 สุราษฎรแธานี พนุพนิ อบต.พนุพนิ 12,300                 

124 สุราษฎรแธานี พนุพนิ อบต.มะลวน 2,634                   



หนา้ที ่246

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

125 สุราษฎรแธานี พนุพนิ อบต.ลีเล็ด 3,400                   

126 สุราษฎรแธานี พนุพนิ อบต.ศรีวชิัย -                      

127 สุราษฎรแธานี พนุพนิ อบต.หนองไทร 92,252        -                      

128 สุราษฎรแธานี พนุพนิ อบต.หวัเตย -                      

129 สุราษฎรแธานี เมืองสุราษฎรแธานี อบต.คลองฉนาก -                      

130 สุราษฎรแธานี เมืองสุราษฎรแธานี อบต.คลองนอย 2,900                   

131 สุราษฎรแธานี เมืองสุราษฎรแธานี อบต.บางชนะ -                      

132 สุราษฎรแธานี เมืองสุราษฎรแธานี อบต.บางไทร 82,059        -                      

133 สุราษฎรแธานี เมืองสุราษฎรแธานี อบต.บางใบไม 62,691        -                      

134 สุราษฎรแธานี เมืองสุราษฎรแธานี อบต.บางโพธิ์ -                      

135 สุราษฎรแธานี เมืองสุราษฎรแธานี อบต.มะขามเต้ีย 1,702                   

136 สุราษฎรแธานี วภิาวดี อบต.ตะกุกใต -                      

137 สุราษฎรแธานี วภิาวดี อบต.ตะกุกเหนือ 3,400                   

138 สุราษฎรแธานี เวยีงสระ อบต.คลองฉนวน 8,580                   

รวมทั้งสิ้น 3,213,417    791,493                -                         61,200       



หนา้ที ่247

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

1 สุรินทรแ เมืองสุรินทรแ อบจ.สุรินทรแ -                      

2 สุรินทรแ เมืองสุรินทรแ ทม.สุรินทรแ -                      

3 สุรินทรแ กาบเชิง ทต.กาบเชิง 105,000                

4 สุรินทรแ จอมพระ ทต.กระหาด -                      

5 สุรินทรแ จอมพระ ทต.จอมพระ

6 สุรินทรแ จอมพระ ทต.บแุกรง 45,000                 

7 สุรินทรแ ชุมพลบรีุ ทต.ชุมพลบรีุ 7,278                   

8 สุรินทรแ ชุมพลบรีุ ทต.ทุงศรีชุมพล -                      

9 สุรินทรแ ชุมพลบรีุ ทต.ยะวกึ -                      

10 สุรินทรแ ชุมพลบรีุ ทต.สระขุด -                      

11 สุรินทรแ ทาตูม ทต.ทาตูม 30,100        -                      

12 สุรินทรแ ทาตูม ทต.เมืองแก 23,700                 

13 สุรินทรแ บวัเชด ทต.บวัเชด 185,524      29,040                 

14 สุรินทรแ ปราสาท ทต.กังแอน -                      

15 สุรินทรแ ปราสาท ทต.กันตวจระมวล -                      

16 สุรินทรแ ปราสาท ทต.นิคมปราสาท -                      

17 สุรินทรแ เมืองสุรินทรแ ทต.เมืองที -                      

18 สุรินทรแ รัตนบรีุ ทต.รัตนบรีุ 26,200                 

19 สุรินทรแ ลําดวน ทต.ลําดวนสุรพนิทแ -                      

20 สุรินทรแ ศีขรภมูิ ทต.ผักไหม -                      

21 สุรินทรแ ศีขรภมูิ ทต.ศีขรภมูิ 1,500                   

22 สุรินทรแ สนม ทต.แคน -                      

23 สุรินทรแ สนม ทต.สนม 33,680                 

24 สุรินทรแ สังขะ ทต.สังขะ -                      

25 สุรินทรแ สําโรงทาบ ทต.สําโรงทาบ 16,390                 

26 สุรินทรแ สําโรงทาบ ทต.หมื่นศรี -                      

27 สุรินทรแ กาบเชิง อบต.คูตัน -                      

28 สุรินทรแ กาบเชิง ทต.โคกตะเคียน -                      

29 สุรินทรแ กาบเชิง อบต.ดาน -                      

30 สุรินทรแ กาบเชิง อบต.ตะเคียน -                      

31 สุรินทรแ กาบเชิง อบต.แนงมุด 7,810                   



หนา้ที ่248

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

32 สุรินทรแ เขวาสินรินทรแ ทต.เขวาสินรินทรแ -                      

33 สุรินทรแ เขวาสินรินทรแ อบต.ตากูก -                      

34 สุรินทรแ เขวาสินรินทรแ อบต.บานแร -                      

35 สุรินทรแ เขวาสินรินทรแ อบต.บงึ -                      

36 สุรินทรแ เขวาสินรินทรแ อบต.ปราสาททอง -                      

37 สุรินทรแ จอมพระ อบต.จอมพระ 11,325                 

38 สุรินทรแ จอมพระ อบต.ชุมแสง -                      

39 สุรินทรแ จอมพระ อบต.บานผือ -                      

40 สุรินทรแ จอมพระ อบต.เปน็สุข -                      

41 สุรินทรแ จอมพระ อบต.เมืองลีง 35,000                 

42 สุรินทรแ จอมพระ อบต.ลุมระวี -                      

43 สุรินทรแ จอมพระ อบต.หนองสนิท -                      

44 สุรินทรแ ชุมพลบรีุ อบต.กระเบื้อง 11,740                 

45 สุรินทรแ ชุมพลบรีุ ทต.นาหนองไผ -                      

46 สุรินทรแ ชุมพลบรีุ อบต.ไพรขลา -                      

47 สุรินทรแ ชุมพลบรีุ อบต.เมืองบวั -                      

48 สุรินทรแ ชุมพลบรีุ อบต.ศรีณรงคแ -                      

49 สุรินทรแ ชุมพลบรีุ อบต.หนองเรือ 30,000                 

50 สุรินทรแ ทาตูม อบต.กระโพ -                      

51 สุรินทรแ ทาตูม อบต.ทาตูม 7,278                   

52 สุรินทรแ ทาตูม อบต.ทุงกุลา -                      

53 สุรินทรแ ทาตูม อบต.บะ -                      

54 สุรินทรแ ทาตูม อบต.บวัโคก -                      

55 สุรินทรแ ทาตูม อบต.พรมเทพ 62,920                 

56 สุรินทรแ ทาตูม อบต.โพนครก 4,200                   

57 สุรินทรแ ทาตูม อบต.หนองบวั 2,400                   

58 สุรินทรแ ทาตูม อบต.หนองเมธี -                      

59 สุรินทรแ โนนนารายณแ อบต.คําผง -                      

60 สุรินทรแ โนนนารายณแ อบต.โนน 62,691        -                      

61 สุรินทรแ โนนนารายณแ อบต.ระเวยีง -                      

62 สุรินทรแ โนนนารายณแ อบต.หนองเทพ 66,000                 



หนา้ที ่249

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

63 สุรินทรแ โนนนารายณแ อบต.หนองหลวง 22,000                 

64 สุรินทรแ บวัเชด อบต.จรัส -                      

65 สุรินทรแ บวัเชด อบต.ตาวงั -                      

66 สุรินทรแ บวัเชด อบต.บวัเชด -                      

67 สุรินทรแ บวัเชด อบต.สะเดา -                      

68 สุรินทรแ บวัเชด อบต.สําเภาลูน -                      

69 สุรินทรแ บวัเชด อบต.อาโพน 22,000                 

70 สุรินทรแ ปราสาท อบต.กังแอน 30,580                 

71 สุรินทรแ ปราสาท อบต.โคกยาง -                      

72 สุรินทรแ ปราสาท อบต.โคกสะอาด 22,000                 

73 สุรินทรแ ปราสาท อบต.เชื้อเพลิง 2,300                   

74 สุรินทรแ ปราสาท อบต.โชคนาสาม -                      

75 สุรินทรแ ปราสาท อบต.ตานี 12,700                 

76 สุรินทรแ ปราสาท อบต.ตาเบา 5,110                   

77 สุรินทรแ ปราสาท อบต.ทมอ 1,200                   

78 สุรินทรแ ปราสาท อบต.ทุงมน -                      

79 สุรินทรแ ปราสาท อบต.บานไทร 48,290                 

80 สุรินทรแ ปราสาท อบต.บานพลวง 10,000                 

81 สุรินทรแ ปราสาท อบต.ประทดับุ -                      

82 สุรินทรแ ปราสาท อบต.ปราสาททนง -                      

83 สุรินทรแ ปราสาท อบต.ปรือ -                      

84 สุรินทรแ ปราสาท อบต.ไพล 22,000                 

85 สุรินทรแ ปราสาท อบต.สมุด 78,436        -                      

86 สุรินทรแ ปราสาท อบต.หนองใหญ -                      

87 สุรินทรแ พนมดงรัก อบต.โคกกลาง -                      

88 สุรินทรแ พนมดงรัก อบต.จีกแดก -                      

89 สุรินทรแ พนมดงรัก อบต.ตาเมียง 3,404                   

90 สุรินทรแ พนมดงรัก อบต.บกัได 20,957                 

91 สุรินทรแ เมืองสุรินทรแ อบต.กาเกาะ -                      

92 สุรินทรแ เมืองสุรินทรแ อบต.แกใหญ 30,300                 

93 สุรินทรแ เมืองสุรินทรแ อบต.คอโค 34,200                 



หนา้ที ่250

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

94 สุรินทรแ เมืองสุรินทรแ อบต.เฉนียง -                      

95 สุรินทรแ เมืองสุรินทรแ อบต.ตระแสง -                      

96 สุรินทรแ เมืองสุรินทรแ อบต.ต้ังใจ 78,436        -                      

97 สุรินทรแ เมืองสุรินทรแ อบต.ตาอ็อง -                      

98 สุรินทรแ เมืองสุรินทรแ อบต.ทาสวาง -                      

99 สุรินทรแ เมืองสุรินทรแ อบต.เทนมียแ -                      

100 สุรินทรแ เมืองสุรินทรแ อบต.นอกเมือง -                      

101 สุรินทรแ เมืองสุรินทรแ อบต.นาดี -                      

102 สุรินทรแ เมืองสุรินทรแ อบต.นาบวั 10,500                 

103 สุรินทรแ เมืองสุรินทรแ อบต.บฤุาษี -                      

104 สุรินทรแ เมืองสุรินทรแ อบต.เพี้ยราม 55,555        8,580                   

105 สุรินทรแ เมืองสุรินทรแ อบต.เมืองที 3,200                   

106 สุรินทรแ เมืองสุรินทรแ อบต.ราม -                      

107 สุรินทรแ เมืองสุรินทรแ อบต.สลักได -                      

108 สุรินทรแ เมืองสุรินทรแ อบต.สวาย -                      

109 สุรินทรแ เมืองสุรินทรแ อบต.สําโรง 95,820        -                      

110 สุรินทรแ เมืองสุรินทรแ อบต.แสลงพนัธแ -                      

111 สุรินทรแ รัตนบรีุ อบต.กุดขาคีม 185,524      22,000                 

112 สุรินทรแ รัตนบรีุ อบต.แก -                      

113 สุรินทรแ รัตนบรีุ อบต.ดอนแรด 22,000                 

114 สุรินทรแ รัตนบรีุ อบต.ทบัใหญ 20,000                 

115 สุรินทรแ รัตนบรีุ อบต.ธาตุ 4,290                   

116 สุรินทรแ รัตนบรีุ อบต.น้ําเขียว -                      

117 สุรินทรแ รัตนบรีุ อบต.เบดิ -                      

118 สุรินทรแ รัตนบรีุ อบต.ไผ -                      

119 สุรินทรแ รัตนบรีุ อบต.ยางสวาง 26,290                 

120 สุรินทรแ รัตนบรีุ อบต.รัตนบรีุ 8,400                   

121 สุรินทรแ รัตนบรีุ อบต.หนองบวัทอง -                      

122 สุรินทรแ รัตนบรีุ อบต.หนองบวับาน 52,580                 

123 สุรินทรแ ลําดวน อบต.โชกเหนือ -                      

124 สุรินทรแ ลําดวน อบต.ตระเปยีงเตีย 52,900                 



หนา้ที ่251

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

125 สุรินทรแ ลําดวน อบต.ตรําดม -                      

126 สุรินทรแ ลําดวน อบต.ลําดวน -                      

127 สุรินทรแ ลําดวน อบต.อูโลก -                      

128 สุรินทรแ ศรีณรงคแ อบต.แจนแวน -                      

129 สุรินทรแ ศรีณรงคแ อบต.ณรงคแ -                      

130 สุรินทรแ ศรีณรงคแ อบต.ตรวจ 75,000                 

131 สุรินทรแ ศรีณรงคแ อบต.ศรีสุข -                      

132 สุรินทรแ ศรีณรงคแ อบต.หนองแวง -                      

133 สุรินทรแ ศีขรภมูิ อบต.กุดหวาย -                      

134 สุรินทรแ ศีขรภมูิ อบต.ขวาวใหญ -                      

135 สุรินทรแ ศีขรภมูิ อบต.คาละแมะ -                      

136 สุรินทรแ ศีขรภมูิ อบต.จารพตั 1,600                   

137 สุรินทรแ ศีขรภมูิ อบต.ชางปี่ 66,000                 

138 สุรินทรแ ศีขรภมูิ อบต.ตรมไพร 1,500                   

139 สุรินทรแ ศีขรภมูิ อบต.ตรึม -                      

140 สุรินทรแ ศีขรภมูิ อบต.แตล 48,290                 

141 สุรินทรแ ศีขรภมูิ อบต.นารุง -                      

142 สุรินทรแ ศีขรภมูิ อบต.ยาง -                      

143 สุรินทรแ ศีขรภมูิ อบต.ระแงง -                      

144 สุรินทรแ ศีขรภมูิ อบต.หนองขวาว -                      

145 สุรินทรแ ศีขรภมูิ อบต.หนองบวั -                      

146 สุรินทรแ ศีขรภมูิ อบต.หนองเหล็ก 6,000                   

147 สุรินทรแ สนม อบต.นานวน -                      

148 สุรินทรแ สนม อบต.โพนโก -                      

149 สุรินทรแ สนม อบต.สนม -                      

150 สุรินทรแ สนม อบต.หนองระฆัง -                      

151 สุรินทรแ สนม อบต.หนองอียอ -                      

152 สุรินทรแ สนม อบต.หวังัว -                      

153 สุรินทรแ สังขะ อบต.กระเทยีม 121,650                

154 สุรินทรแ สังขะ อบต.ขอนแตก -                      

155 สุรินทรแ สังขะ อบต.ดม -                      



หนา้ที ่252

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

156 สุรินทรแ สังขะ อบต.ตาคง 27,400                 

157 สุรินทรแ สังขะ อบต.ตาตุม -                      

158 สุรินทรแ สังขะ อบต.ทบัทนั 86,680                 

159 สุรินทรแ สังขะ อบต.เทพรักษา -                      

160 สุรินทรแ สังขะ อบต.บานจารยแ -                      17,955                    

161 สุรินทรแ สังขะ อบต.บานชบ 40,000                 

162 สุรินทรแ สังขะ อบต.พระแกว 4,200                   

163 สุรินทรแ สังขะ อบต.สะกาด -                      

164 สุรินทรแ สังขะ อบต.สังขะ -                      

165 สุรินทรแ สําโรงทาบ อบต.กระออม 62,181        10,200                 

166 สุรินทรแ สําโรงทาบ อบต.เกาะแกว 46,200                 

167 สุรินทรแ สําโรงทาบ อบต.ประดู -                      

168 สุรินทรแ สําโรงทาบ อบต.ศรีสุข -                      

169 สุรินทรแ สําโรงทาบ อบต.สะโน -                      

170 สุรินทรแ สําโรงทาบ อบต.สําโรงทาบ 59,230        -                      

171 สุรินทรแ สําโรงทาบ อบต.เสม็จ 18,200                 

172 สุรินทรแ สําโรงทาบ อบต.หนองไผลอม 125,600                

173 สุรินทรแ สําโรงทาบ อบต.หนองฮะ 6,400                   

รวมทั้งสิ้น 893,497      1,729,162             17,955                    -           



หนา้ที ่253

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

1 หนองคาย เมืองหนองคาย อบจ.หนองคาย -                      
2 หนองคาย ทาบอ ทม.ทาบอ 63,200        -                      
3 หนองคาย เมืองหนองคาย ทม.หนองคาย 20,000                 
4 หนองคาย ทาบอ ทต.บานถอน 6,000                   
5 หนองคาย ทาบอ ทต.โพนสา -                      
6 หนองคาย เฝูาไร ทต.เฝูาไร -                      
7 หนองคาย โพนพสัิย ทต.โพนพสัิย -                      
8 หนองคาย โพนพสัิย ทต.สรางนางขาว -                      
9 หนองคาย เมืองหนองคาย ทต.กวนวนั 22,000                 
10 หนองคาย เมืองหนองคาย ทต.บานเด่ือ 63,200        -                      
11 หนองคาย เมืองหนองคาย ทต.ปะโค -                      
12 หนองคาย เมืองหนองคาย ทต.โพธิช์ัย 3,404                   
13 หนองคาย เมืองหนองคาย ทต.วดัธาตุ 19,804                 
14 หนองคาย เมืองหนองคาย ทต.เวยีงคุก -                      
15 หนองคาย เมืองหนองคาย ทต.หนองสองหอง -                      
16 หนองคาย เมืองหนองคาย ทต.หาดคํา 13,278                 
17 หนองคาย ศรีเชียงใหม ทต.ศรีเชียงใหม -                      
18 หนองคาย ศรีเชียงใหม ทต.หนองปลาปาก 35,000                 
19 หนองคาย สังคม ทต.สังคม -                      
20 หนองคาย ทาบอ ทต.กองนาง 189,600      14,000                 
21 หนองคาย ทาบอ อบต.โคกคอน 126,400      -                      
22 หนองคาย ทาบอ อบต.ทาบอ -                      
23 หนองคาย ทาบอ อบต.นาขา 77,947        -                      
24 หนองคาย ทาบอ อบต.น้ําโมง 126,400      -                      
25 หนองคาย ทาบอ อบต.บานเด่ือ 5,343                   
26 หนองคาย ทาบอ อบต.บานวาน 63,200        -                      
27 หนองคาย ทาบอ อบต.โพนสา 63,200        -                      
28 หนองคาย ทาบอ อบต.หนองนาง -                      
29 หนองคาย เฝูาไร อบต.นาดี -                      
30 หนองคาย เฝูาไร อบต.วงัหลวง 189,600      -                      
31 หนองคาย เฝูาไร อบต.หนองหลวง 3,740                   
32 หนองคาย เฝูาไร อบต.อุดมพร 316,000      -                      
33 หนองคาย โพธิต์าก อบต.ดานศรีสุข 63,200        -                      
34 หนองคาย โพธิต์าก อบต.โพธิต์าก -                      
35 หนองคาย โพธิต์าก อบต.โพนทอง 249,800      -                      



หนา้ที ่254

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

36 หนองคาย โพนพสัิย อบต.กุดบง 189,600      20,000                 
37 หนองคาย โพนพสัิย อบต.จุมพล 142,200      -                      
38 หนองคาย โพนพสัิย อบต.ชุมชาง 126,400      -                      27,930                    
39 หนองคาย โพนพสัิย อบต.เซิม -                      
40 หนองคาย โพนพสัิย อบต.ทุงหลวง -                      
41 หนองคาย โพนพสัิย อบต.นาหนัง 442,400      -                      
42 หนองคาย โพนพสัิย อบต.บานผือ -                      
43 หนองคาย โพนพสัิย อบต.บานโพธิ์ 189,600      -                      
44 หนองคาย โพนพสัิย อบต.วดัหลวง 23,000                 
45 หนองคาย โพนพสัิย อบต.เหลาตางคํา 17,869                 
46 หนองคาย เมืองหนองคาย อบต.คายบกหวาน 63,200        2,100                   
47 หนองคาย เมืองหนองคาย อบต.พระธาตุบงัพวน 189,600      4,000                   
48 หนองคาย เมืองหนองคาย อบต.โพนสวาง 63,200        45,000                 
49 หนองคาย เมืองหนองคาย อบต.เมืองหมี 3,874                   
50 หนองคาย เมืองหนองคาย อบต.สีกาย -                      
51 หนองคาย เมืองหนองคาย อบต.หนองกอมเกาะ 63,200        -                      
52 หนองคาย เมืองหนองคาย อบต.หนิโงม 123,400      -                      
53 หนองคาย รัตนวาปี อบต.นาทบัไฮ 331,800      25,000                 
54 หนองคาย รัตนวาปี อบต.บานตอน -                      
55 หนองคาย รัตนวาปี อบต.พระบาทนาสิงหแ 60,200        44,000                 
56 หนองคาย รัตนวาปี อบต.โพนแพง 63,200        44,000                 
57 หนองคาย รัตนวาปี อบต.รัตนวาปี 22,000                 
58 หนองคาย ศรีเชียงใหม อบต.บานหมอ 6,000                   
59 หนองคาย ศรีเชียงใหม อบต.พระพทุธบาท 189,600      3,500                   
60 หนองคาย ศรีเชียงใหม อบต.พานพราว 20,000                 
61 หนองคาย สระใคร อบต.คอกชาง 189,600      4,000                   
62 หนองคาย สระใคร อบต.บานฝาง 252,800      75,310                 
63 หนองคาย สระใคร อบต.สระใคร -                      
64 หนองคาย สังคม อบต.แกงไก -                      
65 หนองคาย สังคม อบต.นาง้ิว 189,600      -                      
66 หนองคาย สังคม อบต.บานมวง 189,600      -                      
67 หนองคาย สังคม อบต.ผาต้ัง -                      
68 หนองคาย สังคม อบต.สังคม -                      

รวมทั้งสิ้น 4,650,947    502,222                27,930                    -           



หนา้ที ่255

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

1 หนองบวัลําภู เมืองหนองบวัลําภู อบจ.หนองบวัลําภู -                      

2 หนองบวัลําภู เมืองหนองบวัลําภู ทม.หนองบวัลําภู 26,290                 

3 หนองบวัลําภู นากลาง ทต.กุดดินจี่ 40,000                 

4 หนองบวัลําภู นากลาง ทต.เกากลอย 4,373                   

5 หนองบวัลําภู นากลาง ทต.นากลาง 29,700                 

6 หนองบวัลําภู นากลาง ทต.นาหนองทุม -                      

7 หนองบวัลําภู นากลาง ทต.ฝ่ังแดง -                      

8 หนองบวัลําภู นาวงั ทต.นาเหลา 30,000                 

9 หนองบวัลําภู โนนสัง ทต.กุดดู -                      

10 หนองบวัลําภู โนนสัง ทต.โนนสัง -                      

11 หนองบวัลําภู โนนสัง ทต.บานคอ 28,000                 

12 หนองบวัลําภู โนนสัง ทต.หนองเรือ 5,075                   

13 หนองบวัลําภู เมืองหนองบวัลําภู ทต.นาคําไฮ -                      

14 หนองบวัลําภู เมืองหนองบวัลําภู ทต.นามะเฟอืง -                      

15 หนองบวัลําภู เมืองหนองบวัลําภู ทต.หวันา -                      

16 หนองบวัลําภู ศรีบญุเรือง ทต.จอมทอง 20,000                 

17 หนองบวัลําภู ศรีบญุเรือง ทต.โนนสะอาด -                      

18 หนองบวัลําภู ศรีบญุเรือง ทต.โนนสูงเปลือย -                      

19 หนองบวัลําภู ศรีบญุเรือง ทต.ยางหลอ 151,377      -                      

20 หนองบวัลําภู ศรีบญุเรือง ทต.หนองแก 2,200                   

21 หนองบวัลําภู สุวรรณคูหา ทต.นาดาน 4,000                   

22 หนองบวัลําภู สุวรรณคูหา ทต.นาดี 25,660                 

23 หนองบวัลําภู สุวรรณคูหา ทต.บานโคก 17,000                 

24 หนองบวัลําภู สุวรรณคูหา ทต.บญุทนั -                      

25 หนองบวัลําภู สุวรรณคูหา ทต.สุวรรณคูหา -                      

26 หนองบวัลําภู นากลาง อบต.กุดแห 3,404                   

27 หนองบวัลําภู นากลาง อบต.ดงสวรรคแ -                      

28 หนองบวัลําภู นากลาง อบต.ดานชาง -                      

29 หนองบวัลําภู นากลาง อบต.โนนเมือง 57,804                 

30 หนองบวัลําภู นากลาง อบต.อุทยัสวรรคแ -                      

31 หนองบวัลําภู นาวงั อบต.เทพคีรี -                      



หนา้ที ่256

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

32 หนองบวัลําภู นาวงั อบต.นาแก 26,260                 

33 หนองบวัลําภู นาวงั อบต.นาเหลา -                      

34 หนองบวัลําภู นาวงั อบต.วงัทอง 22,000                 

35 หนองบวัลําภู นาวงั อบต.วงัปลาปอูม 2,400                   

36 หนองบวัลําภู โนนสัง อบต.กุดดู 82,195                 

37 หนองบวัลําภู โนนสัง อบต.โคกมวง 14,000                 

38 หนองบวัลําภู โนนสัง อบต.โคกใหญ 32,290                 

39 หนองบวัลําภู โนนสัง อบต.นิคมพฒันา -                      

40 หนองบวัลําภู โนนสัง อบต.โนนเมือง 22,000                 

41 หนองบวัลําภู โนนสัง อบต.บานถิ่น -                      

42 หนองบวัลําภู โนนสัง อบต.ปางกู 34,140                 

43 หนองบวัลําภู เมืองหนองบวัลําภู อบต.กุดจิก -                      

44 หนองบวัลําภู เมืองหนองบวัลําภู อบต.นาคําไฮ 66,000                 

45 หนองบวัลําภู เมืองหนองบวัลําภู อบต.นามะเฟอืง -                      

46 หนองบวัลําภู เมืองหนองบวัลําภู อบต.โนนขมิ้น 27,110                 

47 หนองบวัลําภู เมืองหนองบวัลําภู อบต.โนนทนั -                      

48 หนองบวัลําภู เมืองหนองบวัลําภู อบต.บานขาม 15,000                 

49 หนองบวัลําภู เมืองหนองบวัลําภู อบต.บานพราว -                      

50 หนองบวัลําภู เมืองหนองบวัลําภู อบต.ปาุไมงาม 44,000                 

51 หนองบวัลําภู เมืองหนองบวัลําภู อบต.หนองบวั 87,155        4,000                   

52 หนองบวัลําภู เมืองหนองบวัลําภู อบต.หนองภยัศูนยแ 13,616                 

53 หนองบวัลําภู เมืองหนองบวัลําภู อบต.หนองสวรรคแ -                      

54 หนองบวัลําภู เมืองหนองบวัลําภู อบต.หนองหวา 60,000                 

55 หนองบวัลําภู เมืองหนองบวัลําภู อบต.หวันา 9,300                   

56 หนองบวัลําภู ศรีบญุเรือง อบต.กุดสะเทยีน -                      

57 หนองบวัลําภู ศรีบญุเรือง อบต.ทรายทอง 32,874                 

58 หนองบวัลําภู ศรีบญุเรือง อบต.นากอก -                      

59 หนองบวัลําภู ศรีบญุเรือง อบต.โนนมวง -                      

60 หนองบวัลําภู ศรีบญุเรือง อบต.เมืองใหม -                      

61 หนองบวัลําภู ศรีบญุเรือง อบต.ศรีบญุเรือง -                      

62 หนองบวัลําภู ศรีบญุเรือง อบต.หนองกุงแกว 68,080                 



หนา้ที ่257

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

63 หนองบวัลําภู ศรีบญุเรือง อบต.หนองบวัใต 3,874                   

64 หนองบวัลําภู ศรีบญุเรือง อบต.หนันางาม -                      

65 หนองบวัลําภู สุวรรณคูหา อบต.กุดผ้ึง -                      

66 หนองบวัลําภู สุวรรณคูหา อบต.ดงมะไฟ -                      173,400     

67 หนองบวัลําภู สุวรรณคูหา อบต.นาสี -                      

68 หนองบวัลําภู สุวรรณคูหา อบต.บานโคก 49,200                 

รวมทั้งส้ิน 238,532      921,845                173,400     



หนา้ที ่258

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

1 อางทอง เมืองอางทอง อบจ.อางทอง -                      
2 อางทอง เมืองอางทอง ทม.อางทอง 30,180                 
3 อางทอง ไชโย ทต.เกษไชโย -                      
4 อางทอง ไชโย ทต.ไชโย -                      
5 อางทอง ปาุโมก ทต.ปาุโมก -                      
6 อางทอง โพธิท์อง ทต.โคกพทุรา -                      
7 อางทอง โพธิท์อง ทต.ทางพระ 25,740                 
8 อางทอง โพธิท์อง ทต.โพธิท์อง -                      
9 อางทอง โพธิท์อง ทต.มวงคัน -                      
10 อางทอง โพธิท์อง ทต.รํามะสัก 128,168      -                      
11 อางทอง เมืองอางทอง ทต.โพสะ -                      
12 อางทอง เมืองอางทอง ทต.ศาลาแดง -                      
13 อางทอง วเิศษชัยชาญ ทต.ทาชาง 37,000                 
14 อางทอง วเิศษชัยชาญ ทต.บางจัก 267,018      4,290                   
15 อางทอง วเิศษชัยชาญ ทต.ไผดําพฒันา 900                      
16 อางทอง วเิศษชัยชาญ ทต.มวงเต้ีย 7,810                   
17 อางทอง วเิศษชัยชาญ ทต.วเิศษไชยชาญ 140,162      -                      
18 อางทอง วเิศษชัยชาญ ทต.สาวรองไห 167,714      3,000                   
19 อางทอง วเิศษชัยชาญ ทต.หวยคันแหลน -                      
20 อางทอง สามโก ทต.สามโก 4,164                   
21 อางทอง แสวงหา ทต.แสวงหา 133,509      -                      
22 อางทอง ไชโย อบต.ชัยฤทธิ์ -                      
23 อางทอง ไชโย อบต.เทวราช 22,000                 
24 อางทอง ไชโย อบต.ราชสถิตยแ 13,400                 
25 อางทอง ปาุโมก อบต.นรสิงหแ 140,162      -                      
26 อางทอง ปาุโมก อบต.บางเสด็จ -                      
27 อางทอง ปาุโมก อบต.โผงเผง -                      
28 อางทอง ปาุโมก อบต.โรงชาง -                      
29 อางทอง ปาุโมก อบต.สายทอง -                      
30 อางทอง ปาุโมก อบต.เอกราช -                      
31 อางทอง โพธิท์อง อบต.คําหยาด 2,000                   
32 อางทอง โพธิท์อง อบต.บางเจาฉา -                      
33 อางทอง โพธิท์อง อบต.บางพลับ 22,000                 
34 อางทอง โพธิท์อง อบต.บางระกํา 140,162      -                      
35 อางทอง โพธิท์อง อบต.ยางชาย -                      



หนา้ที ่259

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

36 อางทอง โพธิท์อง อบต.หนองแมไก -                      
37 อางทอง โพธิท์อง อบต.องครักษแ 140,162      -                      
38 อางทอง โพธิท์อง อบต.อางแกว 140,162      22,000                 
39 อางทอง โพธิท์อง อบต.อินทประมูล -                      
40 อางทอง เมืองอางทอง อบต.คลองววั -                      
41 อางทอง เมืองอางทอง อบต.จําปาหลอ -                      
42 อางทอง เมืองอางทอง อบต.ตลาดกรวด -                      
43 อางทอง เมืองอางทอง อบต.บานแห -                      
44 อางทอง เมืองอางทอง อบต.บานอิฐ 280,324      -                      
45 อางทอง เมืองอางทอง อบต.ปาุง้ิว -                      
46 อางทอง เมืองอางทอง อบต.ยานซ่ือ -                      
47 อางทอง เมืองอางทอง อบต.หวัไผ -                      
48 อางทอง วเิศษชัยชาญ อบต.คลองขนาก -                      
49 อางทอง วเิศษชัยชาญ อบต.ตลาดใหม -                      
50 อางทอง วเิศษชัยชาญ อบต.บางจัก 140,162      -                      
51 อางทอง วเิศษชัยชาญ อบต.ไผจําศีล -                      
52 อางทอง วเิศษชัยชาญ อบต.ไผวง 3,000                   
53 อางทอง วเิศษชัยชาญ อบต.ยี่ลน -                      
54 อางทอง วเิศษชัยชาญ อบต.ศาลเจาโรงทอง 243,000                
55 อางทอง วเิศษชัยชาญ อบต.หลักแกว 2,900                   
56 อางทอง วเิศษชัยชาญ อบต.หวัตะพาน -                      
57 อางทอง สามโก อบต.โพธิม์วงพนัธแ 13,835                 
58 อางทอง สามโก อบต.อบทม 140,162      -                      
59 อางทอง แสวงหา อบต.จําลอง -                      
60 อางทอง แสวงหา อบต.บานพราน 140,162      -                      
61 อางทอง แสวงหา อบต.วงัน้ําเย็น 133,509      6,000                   
62 อางทอง แสวงหา อบต.ศรีพราน 3,000                   
63 อางทอง แสวงหา อบต.สีบวัทอง 140,162      -                      
64 อางทอง แสวงหา ทต.เพชรเมืองทอง -                      
65 อางทอง แสวงหา อบต.หวยไผ -                      

รวมทั้งสิ้น 2,371,700    466,219                -                         -           



หนา้ที ่260

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

1 อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ อบจ.อํานาจเจริญ -             -                      
2 อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ ทม.อํานาจเจริญ 388,020      16,190                 
3 อํานาจเจริญ ชานุมาน ทต.โคกกง -                      
4 อํานาจเจริญ ชานุมาน ทต.ชานุมาน 33,597        -                      51,000       
5 อํานาจเจริญ ปทมุราชวงศา ทต.นาปาุแซง 133,350      12,100                 
6 อํานาจเจริญ ปทมุราชวงศา ทต.ปทมุราชวงศา 91,560        -                      
7 อํานาจเจริญ ปทมุราชวงศา ทต.หนองขา 11,800                 
8 อํานาจเจริญ ปทมุราชวงศา ทต.หวย 168,840      24,400                 
9 อํานาจเจริญ พนา ทต.พนา 64,680        -                      
10 อํานาจเจริญ พนา ทต.พระเหลา 119,070      17,240                 
11 อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ ทต.ไกคํา 91,560        16,440                 
12 อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ ทต.นายม 54,390        3,874                   
13 อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ ทต.นาวงั 22,152        3,404                   
14 อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ ทต.นาหมอมา 45,780        5,842                   
15 อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ ทต.น้ําปลีก 228,553      -                      
16 อํานาจเจริญ ลืออํานาจ ทต.โคกกลาง 68,670        -                      
17 อํานาจเจริญ ลืออํานาจ ทต.ดงมะยาง 68,670        33,600                 
18 อํานาจเจริญ ลืออํานาจ ทต.เปอืย 77,280        8,810                   
19 อํานาจเจริญ ลืออํานาจ ทต.สามหนอง -                      
20 อํานาจเจริญ ลืออํานาจ ทต.อํานาจ 22,890        -                      
21 อํานาจเจริญ เสนางคนิคม ทต.เสนางคนิคม 45,780        6,000                   
22 อํานาจเจริญ หวัตะพาน ทต.รัตนวารีศรีเจริญ 24,525        -                      
23 อํานาจเจริญ หวัตะพาน ทต.หวัตะพาน 69,897        -                      
24 อํานาจเจริญ ชานุมาน อบต.คําเขื่อนแกว 76,943        22,000                 220,150     
25 อํานาจเจริญ ชานุมาน อบต.โคกสาร 4,260                   101,150     
26 อํานาจเจริญ ชานุมาน อบต.ชานุมาน 45,780        -                      128,350     
27 อํานาจเจริญ ชานุมาน อบต.ปาุกอ 26,828        42,100                 254,150     
28 อํานาจเจริญ ปทมุราชวงศา อบต.คําโพน 68,670        -                      165,750     
29 อํานาจเจริญ ปทมุราชวงศา อบต.นาหวา -                      
30 อํานาจเจริญ ปทมุราชวงศา อบต.โนนงาม 69,488        3,414                   
31 อํานาจเจริญ ปทมุราชวงศา อบต.ลือ 131,082      -                      
32 อํานาจเจริญ พนา อบต.จานลาน 55,617        -                      
33 อํานาจเจริญ พนา อบต.พนา 77,280        10,000                 



หนา้ที ่261

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

34 อํานาจเจริญ พนา อบต.ไมกลอน 251,790      35,440                 
35 อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ อบต.กุดปลาดุก 60,690        -                      
36 อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ อบต.คึมใหญ 302,822      22,000                 
37 อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ อบต.ดอนเมย 23,299        32,000                 
38 อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ อบต.นาจิก 23,299        -                      
39 อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ อบต.นาแต 818            -                      
40 อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ อบต.นาผือ 35,037        -                      
41 อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ อบต.น้ําปลีก 18,900        -                      
42 อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ อบต.โนนโพธิ์ 77,821        -                      
43 อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ อบต.โนนหนามแทง -                      
44 อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ อบต.บุง 45,780        -                      
45 อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ อบต.ปลาคาว 91,967        17,240                 
46 อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ อบต.สรางนกทา 63,409        -                      
47 อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ อบต.หนองมะแซว 14,843        -                      
48 อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ อบต.หวยไร 22,890        40,000                 
49 อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ อบต.เหลาพรวน 68,670        21,000                 
50 อํานาจเจริญ ลืออํานาจ อบต.ดงบงั 91,560        44,000                 
51 อํานาจเจริญ ลืออํานาจ อบต.แมด 114,450      -                      
52 อํานาจเจริญ ลืออํานาจ อบต.ไรขี 68,670        -                      
53 อํานาจเจริญ เสนางคนิคม อบต.นาเวยีง 65,580        8,300                   
54 อํานาจเจริญ เสนางคนิคม อบต.โพนทอง 45,780        -                      
55 อํานาจเจริญ เสนางคนิคม อบต.ไรสีสุก 23,862        10,000                 
56 อํานาจเจริญ เสนางคนิคม ทต.สิริเสนางคแ 114,450      3,874                   
57 อํานาจเจริญ เสนางคนิคม อบต.หนองสามสี 45,780        4,000                   
58 อํานาจเจริญ เสนางคนิคม อบต.หนองไฮ 46,598        22,000                 
59 อํานาจเจริญ หวัตะพาน อบต.คําพระ 81,592        30,000                 
60 อํานาจเจริญ หวัตะพาน ทต.เค็งใหญ 48,233        -                      
61 อํานาจเจริญ หวัตะพาน อบต.จิกดู 83,580        52,000                 
62 อํานาจเจริญ หวัตะพาน อบต.โพนเมืองนอย 114,450      37,200                 
63 อํานาจเจริญ หวัตะพาน อบต.สรางถอนอย 114,450      -                      
64 อํานาจเจริญ หวัตะพาน อบต.หนองแกว 68,670        -                      

รวมทั้งสิ้น 4,600,692    620,528                -                         920,550     



หนา้ที ่262

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

1 อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบจ.อุดรธานี -                      

2 อุดรธานี เมืองอุดรธานี ทน.อุดรธานี -                      

3 อุดรธานี บานดุง ทม.บานดุง 36,800                 

4 อุดรธานี เมืองอุดรธานี ทม.โนนสูง-น้ําคํา -                      

5 อุดรธานี เมืองอุดรธานี ทม.หนองสําโรง -                      

6 อุดรธานี กุดจับ ทต.กุดจับ -                      

7 อุดรธานี กุดจับ ทต.เชียงเพง็ 31,600                 

8 อุดรธานี กุดจับ ทต.ตาลเลียน 3,740                   

9 อุดรธานี กุดจับ ทต.สรางกอ 5,427                   

10 อุดรธานี กุมภวาปี ทต.กงพานพนัดอน 15,000                 

11 อุดรธานี กุมภวาปี ทต.กุมภวาปี 12,074                 

12 อุดรธานี กุมภวาปี ทต.เชียงแหว 232,308      -                      

13 อุดรธานี กุมภวาปี ทต.ปะโค 3,874                   

14 อุดรธานี กุมภวาปี ทต.พนัดอน -                      

15 อุดรธานี กุมภวาปี ทต.เวยีงคํา 18,404                 

16 อุดรธานี กุมภวาปี ทต.หนองหวา 34,040                 

17 อุดรธานี กุมภวาปี ทต.หวยเกิ้ง -                      

18 อุดรธานี กูแกว ทต.กูแกว 17,000                 

19 อุดรธานี ไชยวาน ทต.ไชยวาน 24,200                 

20 อุดรธานี ไชยวาน ทต.โพนสูง 12,000                 

21 อุดรธานี ทุงฝน ทต.ทุงฝน 20,000                 

22 อุดรธานี น้ําโสม ทต.นางัว 14,000                 

23 อุดรธานี น้ําโสม ทต.น้ําโสม 13,416                 

24 อุดรธานี โนนสะอาด ทต.โนนสะอาด -                      

25 อุดรธานี โนนสะอาด ทต.หนองแวงโนนสะอาด -                      

26 อุดรธานี บานผือ ทต.บานผือ 10,000                 

27 อุดรธานี เพญ็ ทต.บานธาตุ -                      

28 อุดรธานี เพญ็ ทต.เพญ็ -                      

29 อุดรธานี เมืองอุดรธานี ทต.นาขา 10,200                 

30 อุดรธานี เมืองอุดรธานี ทต.นิคมสงเคราะหแ -                      

31 อุดรธานี เมืองอุดรธานี ทต.บานจั่น -                      



หนา้ที ่263

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

32 อุดรธานี เมืองอุดรธานี ทต.หนองขอนกวาง -                      

33 อุดรธานี เมืองอุดรธานี ทต.หนองบวั 40,000                 

34 อุดรธานี เมืองอุดรธานี ทต.หนองไผ -                      

35 อุดรธานี วงัสามหมอ ทต.ผาสุก 16,742                 

36 อุดรธานี วงัสามหมอ ทต.ลําพนัชาด 3,800                   

37 อุดรธานี วงัสามหมอ ทต.วงัสามหมอ -                      

38 อุดรธานี วงัสามหมอ ทต.หนองหญาไซ 24,000                 

39 อุดรธานี ศรีธาตุ ทต.จําปี 15,260                 

40 อุดรธานี ศรีธาตุ ทต.บานโปรง 44,000                 

41 อุดรธานี ศรีธาตุ ทต.ศรีธาตุ 3,600                   

42 อุดรธานี ศรีธาตุ ทต.หวันาคํา -                      

43 อุดรธานี สรางคอม ทต.สรางคอม 6,340                   

44 อุดรธานี หนองววัซอ ทต.โนนหวาย 59,685                 

45 อุดรธานี หนองววัซอ ทต.ภผูาแดง -                      

46 อุดรธานี หนองววัซอ ทต.หนองววัซอ 5,100                   

47 อุดรธานี หนองววัซอ ทต.อูบมุง -                      

48 อุดรธานี หนองแสง ทต.นาดี 313,744      18,000                 

49 อุดรธานี หนองแสง ทต.แสงสวาง 17,910                 

50 อุดรธานี หนองหาน ทต.โคกสูง -                      

51 อุดรธานี หนองหาน ทต.บานเชียง 156,872      -                      

52 อุดรธานี หนองหาน ทต.หนองไผ 5,342                   

53 อุดรธานี หนองหาน ทต.หนองเม็ก 2,130                   

54 อุดรธานี หนองหาน ทต.หนองหาน -                      

55 อุดรธานี กุดจับ อบต.กุดจับ 44,000                 

56 อุดรธานี กุดจับ อบต.ขอนยูง -                      

57 อุดรธานี กุดจับ ทต.ยางชุม -                      

58 อุดรธานี กุดจับ อบต.ตาลเลียน -                      

59 อุดรธานี กุดจับ ทต.ปะโค 11,600                 

60 อุดรธานี กุดจับ ทต.เมืองเพยี -                      

61 อุดรธานี กุดจับ อบต.สรางกอ -                      

62 อุดรธานี กุมภวาปี อบต.กุมภวาปี 7,480                   



หนา้ที ่264

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

63 อุดรธานี กุมภวาปี ทต.แชแล 9,062                   

64 อุดรธานี กุมภวาปี อบต.ตูมใต -                      

65 อุดรธานี กุมภวาปี อบต.ทาล่ี 7,000                   

66 อุดรธานี กุมภวาปี อบต.ผาสุก 13,700                 

67 อุดรธานี กุมภวาปี อบต.สีออ 23,680                 

68 อุดรธานี กุมภวาปี อบต.เสอเพลอ -                      

69 อุดรธานี กูแกว ทต.คอนสาย -                      

70 อุดรธานี กูแกว อบต.คอใหญ -                      

71 อุดรธานี กูแกว อบต.โนนทองอินทรแ 2,636                   

72 อุดรธานี ไชยวาน อบต.คําเลาะ -                      

73 อุดรธานี ไชยวาน ทต.หนองแวงแกมหอม 7,800                   

74 อุดรธานี ไชยวาน อบต.หนองหลัก 30,043                 

75 อุดรธานี ทุงฝน อบต.ทุงฝน -                      

76 อุดรธานี ทุงฝน ทต.ทุงใหญ 1,700                   

77 อุดรธานี ทุงฝน อบต.นาชุมแสง -                      

78 อุดรธานี ทุงฝน อบต.นาทม -                      

79 อุดรธานี นายูง อบต.นาแค 16,635                 

80 อุดรธานี นายูง ทต.นายูง -                      

81 อุดรธานี นายูง ทต.โนนทอง -                      

82 อุดรธานี นายูง อบต.บานกอง -                      

83 อุดรธานี น้ําโสม อบต.นางัว 10,000                 

84 อุดรธานี น้ําโสม อบต.น้ําโสม -                      

85 อุดรธานี น้ําโสม อบต.บานหยวก -                      

86 อุดรธานี น้ําโสม อบต.ศรีสําราญ -                      

87 อุดรธานี น้ําโสม อบต.สามัคคี -                      

88 อุดรธานี น้ําโสม อบต.โสมเยี่ยม 18,000                 

89 อุดรธานี น้ําโสม อบต.หนองแวง 7,480                   

90 อุดรธานี โนนสะอาด อบต.โคกกลาง -                      

91 อุดรธานี โนนสะอาด อบต.ทมนางาม 21,600                 

92 อุดรธานี โนนสะอาด อบต.บุงแกว 40,000                 

93 อุดรธานี โนนสะอาด อบต.โพธิศ์รีสําราญ -                      



หนา้ที ่265

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

94 อุดรธานี โนนสะอาด อบต.หนองกุงศรี -                      

95 อุดรธานี บานดุง อบต.ดงเย็น 29,000                 

96 อุดรธานี บานดุง อบต.ถอนนาลับ -                      

97 อุดรธานี บานดุง อบต.นาคํา 17,480                 

98 อุดรธานี บานดุง อบต.นาไหม 19,500                 

99 อุดรธานี บานดุง อบต.บานจันทนแ -                      

100 อุดรธานี บานดุง อบต.บานชัย 37,520                 

101 อุดรธานี บานดุง อบต.บานดุง 27,050                 

102 อุดรธานี บานดุง อบต.บานตาด 95,400                 

103 อุดรธานี บานดุง อบต.บานมวง 160,000                

104 อุดรธานี บานดุง อบต.โพนสูง 8,000                   

105 อุดรธานี บานดุง อบต.วงัทอง 22,000                 

106 อุดรธานี บานดุง อบต.ออมกอ -                      

107 อุดรธานี บานผือ ทต.กลางใหญ 22,030                 

108 อุดรธานี บานผือ อบต.ขาวสาร 4,290                   

109 อุดรธานี บานผือ อบต.เขือน้ํา 160,000                

110 อุดรธานี บานผือ อบต.คําดวง -                      

111 อุดรธานี บานผือ ทต.คําบง -                      

112 อุดรธานี บานผือ อบต.จําปาโมง -                      

113 อุดรธานี บานผือ อบต.โนนทอง 35,130                 

114 อุดรธานี บานผือ อบต.บานคอ 28,640                 

115 อุดรธานี บานผือ อบต.บานผือ 10,800                 

116 อุดรธานี บานผือ อบต.เมืองพาน 20,604                 

117 อุดรธานี บานผือ อบต.หนองแวง 6,000                   

118 อุดรธานี บานผือ อบต.หนองหวัคู 2,130                   

119 อุดรธานี บานผือ อบต.หายโศก -                      

120 อุดรธานี ประจักษแศิลปาคม อบต.นามวง 6,040                   

121 อุดรธานี ประจักษแศิลปาคม อบต.หวยสามพาด -                      

122 อุดรธานี ประจักษแศิลปาคม อบต.อุมจาน -                      

123 อุดรธานี พบิลูยแรักษแ อบต.ดอนกลอย -                      76,500       

124 อุดรธานี พบิลูยแรักษแ อบต.นาทราย 8,504                   
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เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก
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บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

125 อุดรธานี พบิลูยแรักษแ อบต.บานแดง 6,370                   

126 อุดรธานี เพญ็ อบต.โคกกลาง -                      

127 อุดรธานี เพญ็ อบต.จอมศรี -                      

128 อุดรธานี เพญ็ อบต.เชียงหวาง 80,000                 

129 อุดรธานี เพญ็ อบต.เตาไห -                      

130 อุดรธานี เพญ็ อบต.นาบวั 5,000                   

131 อุดรธานี เพญ็ อบต.นาพู 5,874                   

132 อุดรธานี เพญ็ อบต.บานเหลา -                      

133 อุดรธานี เพญ็ อบต.เพญ็ 60,000                 

134 อุดรธานี เพญ็ อบต.สรางแปนู -                      

135 อุดรธานี เพญ็ อบต.สุมเสา -                      

136 อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.กุดสระ 10,000                 

137 อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.โคกสะอาด -                      

138 อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.เชียงพณิ 55,580                 

139 อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.เชียงยืน 96,830                 

140 อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.นากวาง 27,142                 

141 อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.นาขา -                      

142 อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.นาดี 78,436        4,290                   

143 อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.นิคมสงเคราะหแ 16,000                 

144 อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.โนนสูง -                      

145 อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.บานขาว 1,200                   

146 อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.บานจั่น -                      

147 อุดรธานี เมืองอุดรธานี ทต.บานตาด 26,000                 

148 อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.สามพราว 95,000                 

149 อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.หนองนาคํา -                      

150 อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.หนองไฮ -                      

151 อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.หมูมน 6,808                   

152 อุดรธานี วงัสามหมอ อบต.คําโคกสูง -                      

153 อุดรธานี วงัสามหมอ ทต.บะยาว -                      

154 อุดรธานี วงัสามหมอ อบต.หนองกุงทบัมา 1,702                   

155 อุดรธานี ศรีธาตุ อบต.ตาดทอง 12,920                 



หนา้ที ่267

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

156 อุดรธานี ศรีธาตุ อบต.นายูง 3,740                   

157 อุดรธานี ศรีธาตุ อบต.ศรีธาตุ 5,342                   

158 อุดรธานี ศรีธาตุ อบต.หนองนกเขียน 20,000                 

159 อุดรธานี สรางคอม อบต.เชียงดา -                      

160 อุดรธานี สรางคอม อบต.นาสะอาด -                      

161 อุดรธานี สรางคอม ทต.บานโคก 17,020                 

162 อุดรธานี สรางคอม ทต.บานยวด -                      

163 อุดรธานี สรางคอม อบต.บานหนิโงม -                      

164 อุดรธานี หนองววัซอ ทต.กุดหมากไฟ 700                      

165 อุดรธานี หนองววัซอ อบต.น้ําพน -                      

166 อุดรธานี หนองววัซอ ทต.หนองบวับาน -                      

167 อุดรธานี หนองววัซอ อบต.หนองออ -                      

168 อุดรธานี หนองววัซอ อบต.หมากหญา -                      

169 อุดรธานี หนองแสง อบต.ทบักุง 261,465      -                      

170 อุดรธานี หนองแสง อบต.แสงสวาง 15,000                 

171 อุดรธานี หนองแสง อบต.หนองแสง -                      

172 อุดรธานี หนองหาน อบต.ดอนหายโศก -                      

173 อุดรธานี หนองหาน อบต.บานเชียง -                      

174 อุดรธานี หนองหาน อบต.บานยา -                      

175 อุดรธานี หนองหาน ทต.ผักตบ 17,000                 

176 อุดรธานี หนองหาน อบต.พงังู -                      

177 อุดรธานี หนองหาน อบต.โพนงาม -                      

178 อุดรธานี หนองหาน อบต.สรอยพราว 22,400                 

179 อุดรธานี หนองหาน อบต.สะแบง -                      

180 อุดรธานี หนองหาน อบต.หนองสระปลา 3,800                   

181 อุดรธานี หนองหาน อบต.หนองหาน -                      

รวมทั้งสิ้น 1,042,825    2,151,936             -                         76,500       



หนา้ที ่268

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

1 อุตรดิตถแ เมืองอุตรดิตถแ อบจ.อุตรดิตถแ -                      

2 อุตรดิตถแ เมืองอุตรดิตถแ ทม.อุตรดิตถแ 15,000                 

3 อุตรดิตถแ ตรอน ทต.ตรอน -                      

4 อุตรดิตถแ ตรอน ทต.บานแกง -                      

5 อุตรดิตถแ ทองแสนขัน ทต.ทองแสนขัน 1,000                   

6 อุตรดิตถแ ทาปลา ทต.จริม -                      

7 อุตรดิตถแ ทาปลา ทต.ทาปลา -                      

8 อุตรดิตถแ ทาปลา ทต.รวมจิต -                      

9 อุตรดิตถแ น้ําปาด ทต.น้ําปาด -                      

10 อุตรดิตถแ บานโคก ทต.บานโคก -                      

11 อุตรดิตถแ พชิัย ทต.ทาสัก 38,390                 

12 อุตรดิตถแ พชิัย ทต.ในเมือง -                      

13 อุตรดิตถแ ฟากทา ทต.ฟากทา -                      

14 อุตรดิตถแ เมืองอุตรดิตถแ ทต.คุงตะเภา 5,780                   

15 อุตรดิตถแ เมืองอุตรดิตถแ ทต.ทาเสา 3,000                   

16 อุตรดิตถแ เมืองอุตรดิตถแ ทต.น้ําริด 7,810                   

17 อุตรดิตถแ เมืองอุตรดิตถแ ทต.บานเกาะ -                      

18 อุตรดิตถแ เมืองอุตรดิตถแ ทต.บานดานนาขาม 30,000                 

19 อุตรดิตถแ เมืองอุตรดิตถแ ทต.ผาจุก 7,000                   

20 อุตรดิตถแ เมืองอุตรดิตถแ ทต.วงักะพี้ 7,500                   

21 อุตรดิตถแ เมืองอุตรดิตถแ ทต.หาดกรวด 3,900                   

22 อุตรดิตถแ ลับแล ทต.ทุงยั้ง 63,500                 

23 อุตรดิตถแ ลับแล ทต.ศรีพนมมาศ -                      

24 อุตรดิตถแ ลับแล ทต.หวัดง 31,000                 

25 อุตรดิตถแ ตรอน อบต.ขอยสูง 5,600                   

26 อุตรดิตถแ ตรอน อบต.น้ําอาง 49,750                 

27 อุตรดิตถแ ตรอน อบต.บานแกง 5,000                   

28 อุตรดิตถแ ตรอน อบต.วงัแดง -                      

29 อุตรดิตถแ ตรอน อบต.หาดสองแคว -                      

30 อุตรดิตถแ ทองแสนขัน อบต.น้ําพี้ 4,700                   

31 อุตรดิตถแ ทองแสนขัน อบต.บอทอง 41,290                 



หนา้ที ่269

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

32 อุตรดิตถแ ทองแสนขัน อบต.ปาุคาย -                      

33 อุตรดิตถแ ทองแสนขัน อบต.ผักขวง 15,691                 

34 อุตรดิตถแ ทาปลา อบต.ทาปลา 18,400                 

35 อุตรดิตถแ ทาปลา อบต.ทาแฝก -                      

36 อุตรดิตถแ ทาปลา อบต.นางพญา 8,000                   

37 อุตรดิตถแ ทาปลา อบต.น้ําหมัน -                      

38 อุตรดิตถแ ทาปลา อบต.ผาเลือด 1,300                   

39 อุตรดิตถแ ทาปลา อบต.รวมจิต 3,520                   

40 อุตรดิตถแ ทาปลา อบต.หาดลา 61,160                 

41 อุตรดิตถแ น้ําปาด อบต.เดนเหล็ก 20,000                 

42 อุตรดิตถแ น้ําปาด อบต.น้ําไคร -                      

43 อุตรดิตถแ น้ําปาด อบต.น้ําไผ 13,950                 

44 อุตรดิตถแ น้ําปาด อบต.บานฝาย -                      

45 อุตรดิตถแ น้ําปาด อบต.แสนตอ 32,000                 

46 อุตรดิตถแ น้ําปาด อบต.หวยมุน -                      

47 อุตรดิตถแ บานโคก อบต.นาขุม -                      

48 อุตรดิตถแ บานโคก อบต.บอเบี้ย 22,000                 

49 อุตรดิตถแ บานโคก อบต.มวงเจ็ดตน -                      

50 อุตรดิตถแ พชิัย อบต.คอรุม 28,400                 

51 อุตรดิตถแ พชิัย อบต.ทามะเฟอืง -                      

52 อุตรดิตถแ พชิัย อบต.ทาสัก 3,404                   

53 อุตรดิตถแ พชิัย อบต.นายาง -                      

54 อุตรดิตถแ พชิัย อบต.นาอิน 16,500                 

55 อุตรดิตถแ พชิัย อบต.ในเมือง -                      

56 อุตรดิตถแ พชิัย อบต.บานโคน 25,000                 

57 อุตรดิตถแ พชิัย อบต.บานดารา 22,000                 

58 อุตรดิตถแ พชิัย อบต.บานหมอ 3,600                   

59 อุตรดิตถแ พชิัย อบต.พญาแมน 1,200                   

60 อุตรดิตถแ พชิัย อบต.ไรออย 9,560                   

61 อุตรดิตถแ ฟากทา อบต.บานเส้ียว 25,500                 

62 อุตรดิตถแ ฟากทา อบต.ฟากทา 500                      



หนา้ที ่270

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

63 อุตรดิตถแ ฟากทา อบต.สองคอน -                      

64 อุตรดิตถแ ฟากทา อบต.สองหอง 500                      

65 อุตรดิตถแ เมืองอุตรดิตถแ อบต.ขุนฝาง 22,000                 

66 อุตรดิตถแ เมืองอุตรดิตถแ ทต.ง้ิวงาม 24,200                 

67 อุตรดิตถแ เมืองอุตรดิตถแ อบต.ถ้ําฉลอง -                      

68 อุตรดิตถแ เมืองอุตรดิตถแ อบต.บานดาน 35,000                 

69 อุตรดิตถแ เมืองอุตรดิตถแ อบต.บานดานนาขาม -                      

70 อุตรดิตถแ เมืองอุตรดิตถแ ทต.ปาุเซา -                      

71 อุตรดิตถแ เมืองอุตรดิตถแ อบต.วงัดิน 13,000                 

72 อุตรดิตถแ เมืองอุตรดิตถแ อบต.แสนตอ 56,100                 

73 อุตรดิตถแ เมืองอุตรดิตถแ อบต.หาดง้ิว -                      

74 อุตรดิตถแ ลับแล อบต.ชัยจุมพล 21,790                 

75 อุตรดิตถแ ลับแล อบต.ดานแมคํามัน -                      

76 อุตรดิตถแ ลับแล ทต.พระเสด็จ -                      

77 อุตรดิตถแ ลับแล อบต.นานกกก 2,634                   

78 อุตรดิตถแ ลับแล อบต.ไผลอม 44,000                 

79 อุตรดิตถแ ลับแล อบต.ฝายหลวง 26,290                 

80 อุตรดิตถแ ลับแล อบต.แมพลู -                      

รวมทั้งสิ้น -             897,419                -                         -           



หนา้ที ่271

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

1 อุทยัธานี เมืองอุทยัธานี อบจ.อุทยัธานี -                      
2 อุทยัธานี เมืองอุทยัธานี ทม.อุทยัธานี -                      
3 อุทยัธานี ทพัทนั ทต.ตลุกดู -                      
4 อุทยัธานี ทพัทนั ทต.ทพัทนั 74,080                 
5 อุทยัธานี ทพัทนั ทต.หนองสระ -                      
6 อุทยัธานี บานไร ทต.บานไร -                      
7 อุทยัธานี บานไร ทต.เมืองการุง -                      
8 อุทยัธานี เมืองอุทยัธานี ทต.หาดทนง -                      
9 อุทยัธานี ลานสัก ทต.ลานสัก -                      
10 อุทยัธานี สวางอารมณแ ทต.พลวงสองนาง 4,000                   
11 อุทยัธานี สวางอารมณแ ทต.สวางแจงสบายใจ -                      
12 อุทยัธานี สวางอารมณแ ทต.สวางอารมณแ -                      
13 อุทยัธานี หนองขาหยาง ทต.หนองขาหยาง -                      
14 อุทยัธานี หนองฉาง ทต.เขาบางแกรก -                      
15 อุทยัธานี หนองฉาง ทต.หนองฉาง -                      
16 อุทยัธานี ทพัทนั อบต.โคกหมอ -                      
17 อุทยัธานี ทพัทนั อบต.หนองกระทุม 16,400                 
18 อุทยัธานี ทพัทนั อบต.หนองกลางดง 12,380                 
19 อุทยัธานี ทพัทนั อบต.หนองยายดา -                      
20 อุทยัธานี บานไร อบต.คอกควาย 4,000                   
21 อุทยัธานี บานไร อบต.เจาวดั 1,400                   
22 อุทยัธานี บานไร อบต.ทพัหลวง 3,400                   
23 อุทยัธานี บานไร อบต.บานบงึ -                      
24 อุทยัธานี บานไร อบต.บานไร 10,000                 
25 อุทยัธานี บานไร อบต.บานใหมคลองเคียน -                      
26 อุทยัธานี บานไร อบต.เมืองการุง 5,000                   
27 อุทยัธานี บานไร อบต.วงัหนิ 600                      
28 อุทยัธานี บานไร อบต.หนองจอก -                      
29 อุทยัธานี บานไร อบต.หนองบมกลวย -                      
30 อุทยัธานี บานไร อบต.หวยแหง -                      
31 อุทยัธานี บานไร อบต.หชูาง -                      
32 อุทยัธานี เมืองอุทยัธานี อบต.เกาะเทโพ 5,110                   
33 อุทยัธานี เมืองอุทยัธานี อบต.ดอนขวาง -                      
34 อุทยัธานี เมืองอุทยัธานี อบต.ทาซุง -                      
35 อุทยัธานี เมืองอุทยัธานี อบต.น้ําซึม -                      



หนา้ที ่272

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

36 อุทยัธานี เมืองอุทยัธานี อบต.เนินแจง -                      
37 อุทยัธานี เมืองอุทยัธานี อบต.สะแกกรัง -                      
38 อุทยัธานี เมืองอุทยัธานี อบต.หนองแก -                      
39 อุทยัธานี เมืองอุทยัธานี อบต.หนองไผแบน -                      
40 อุทยัธานี ลานสัก อบต.ทุงนางาม -                      
41 อุทยัธานี ลานสัก อบต.น้ํารอบ 65,090                 
42 อุทยัธานี ลานสัก อบต.ประดูยืน -                      
43 อุทยัธานี ลานสัก อบต.ปาุออ -                      
44 อุทยัธานี ลานสัก อบต.ระบํา -                      
45 อุทยัธานี ลานสัก อบต.ลานสัก -                      
46 อุทยัธานี สวางอารมณแ อบต.บอยาง 8,400                   
47 อุทยัธานี สวางอารมณแ อบต.ไผเขียว -                      
48 อุทยัธานี สวางอารมณแ อบต.หนองหลวง -                      
49 อุทยัธานี หนองขาหยาง อบต.ดงขวาง -                      
50 อุทยัธานี หนองขาหยาง อบต.ทาโพ -                      
51 อุทยัธานี หนองขาหยาง อบต.หนองขาหยาง 1,200                   
52 อุทยัธานี หนองขาหยาง อบต.หนองไผ -                      
53 อุทยัธานี หนองขาหยาง อบต.หลุมเขา -                      
54 อุทยัธานี หนองฉาง อบต.เขากวางทอง 47,000                 
55 อุทยัธานี หนองฉาง อบต.ทุงพง 4,000                   
56 อุทยัธานี หนองฉาง อบต.ทุงโพ 30,010                 
57 อุทยัธานี หนองฉาง อบต.หนองฉาง -                      
58 อุทยัธานี หนองฉาง อบต.หนองนางนวล -                      
59 อุทยัธานี หนองฉาง อบต.หนองยาง -                      
60 อุทยัธานี หนองฉาง อบต.หนองสรวง 22,600                 
61 อุทยัธานี หนองฉาง อบต.อุทยัเกา -                      
62 อุทยัธานี หวยคต อบต.ทองหลาง -                      
63 อุทยัธานี หวยคต อบต.สุขฤทยั -                      
64 อุทยัธานี หวยคต อบต.หวยคต -                      

รวมทั้งสิ้น -             314,670                -                         -           



หนา้ที ่273

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

1 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี อบจ.อุบลราชธานี -                      

2 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ทน.อุบลราชธานี 47,467                 

3 อุบลราชธานี เดชอุดม ทม.เดชอุดม -                      

4 อุบลราชธานี พบิลูมังสาหาร ทม.พบิลูมังสาหาร -                      

5 อุบลราชธานี วารินชําราบ ทม.วารินชําราบ -                      

6 อุบลราชธานี กุดขาวปุูน ทต.กุดขาวปุูน 18,000                 

7 อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.ขามปอูม 44,500                 

8 อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.เขมราฐ -                      

9 อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.เทพวงศา -                      

10 อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.หนองผือ 267,582      8,580                   

11 อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.หวันา 26,650                 

12 อุบลราชธานี เขื่องใน ทต.เขื่องใน 18,600                 

13 อุบลราชธานี เขื่องใน ทต.บานกอก 76,743        -                      

14 อุบลราชธานี โขงเจียม ทต.บานดานโขงเจียม -                      

15 อุบลราชธานี เดชอุดม ทต.กุดประทาย 44,000                 

16 อุบลราชธานี เดชอุดม ทต.นาสวง 53,360                 

17 อุบลราชธานี เดชอุดม ทต.บวังาม 125,382      -                      

18 อุบลราชธานี เดชอุดม ทต.โพนงาม -                      

19 อุบลราชธานี ตระการพชืผล ทต.ตระการพชืผล 8,320                   

20 อุบลราชธานี ตาลสุม ทต.ตาลสุม -                      

21 อุบลราชธานี นาจะหลวย ทต.นาจะหลวย -                      

22 อุบลราชธานี นาเยีย ทต.นาเยีย 15,000                 

23 อุบลราชธานี น้ําขุน ทต.ขี้เหล็ก -                      

24 อุบลราชธานี น้ํายืน ทต.น้ํายืน 16,240                 

25 อุบลราชธานี บณุฑริก ทต.คอแลน -                      

26 อุบลราชธานี บณุฑริก ทต.บณุฑริก -                      

27 อุบลราชธานี พบิลูมังสาหาร ทต.อางศิลา -                      

28 อุบลราชธานี โพธิไ์ทร ทต.โพธิไ์ทร 70,536        14,000                 

29 อุบลราชธานี มวงสามสิบ ทต.มวงสามสิบ 45,270                 

30 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ทต.ขามใหญ 25,520                 

31 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ทต.ปทมุ 7,000                   



หนา้ที ่274

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

32 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ทต.อุบล -                      

33 อุบลราชธานี วารินชําราบ ทต.คําขวาง -                      

34 อุบลราชธานี วารินชําราบ ทต.คําน้ําแซบ -                      

35 อุบลราชธานี วารินชําราบ ทต.เมืองศรีไค -                      

36 อุบลราชธานี วารินชําราบ ทต.แสนสุข -                      

37 อุบลราชธานี วารินชําราบ ทต.หวยขะยุง -                      

38 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม ทต.ศรีเมืองใหม 282,144      -                      

39 อุบลราชธานี สิรินธร ทต.ชองเม็ก 253,821      15,000                 

40 อุบลราชธานี สิรินธร ทต.นิคมสรางตนเองลําโดมนอย 256,878      -                      

41 อุบลราชธานี กุดขาวปุูน อบต.กาบนิ 3,404                   

42 อุบลราชธานี กุดขาวปุูน อบต.แกงเค็ง 27,800                 

43 อุบลราชธานี กุดขาวปุูน อบต.ขาวปุูน 221,766      -                      

44 อุบลราชธานี กุดขาวปุูน อบต.โนนสวาง 50,000                 

45 อุบลราชธานี กุดขาวปุูน อบต.หนองทนัน้ํา 34,870                 

46 อุบลราชธานี เขมราฐ อบต.แกงเหนือ 211,608      -                      

47 อุบลราชธานี เขมราฐ อบต.เจียด 20,000                 

48 อุบลราชธานี เขมราฐ อบต.นาแวง -                      

49 อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.หนองนกทา 278,286      -                      

50 อุบลราชธานี เขมราฐ อบต.หนองสิม -                      

51 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.กลางใหญ 57,920                 

52 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.กอเอ 150,000                

53 อุบลราชธานี เขื่องใน ทต.หวยเรือ -                      

54 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.คอทอง 146,716      -                      

55 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.ชีทวน 78,436        22,000                 

56 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.แดงหมอ -                      

57 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.ทาไห 33,610                 

58 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.ธาตุนอย 80,000                 

59 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.นาคําใหญ 58,814                 

60 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.โนนรัง -                      

61 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.บานไทย -                      

62 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.ยางขี้นก 26,290                 



หนา้ที ่275

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

63 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.ศรีสุข -                      

64 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.สรางถอ -                      

65 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.สหธาตุ -                      

66 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหลา 4,400                   

67 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หวัดอน 28,780                 

68 อุบลราชธานี โขงเจียม อบต.โขงเจียม -                      

69 อุบลราชธานี โขงเจียม อบต.นาโพธิก์ลาง -                      

70 อุบลราชธานี โขงเจียม อบต.หนองแสงใหญ 60,000                 

71 อุบลราชธานี โขงเจียม อบต.หวยไผ -                      

72 อุบลราชธานี โขงเจียม อบต.หวยยาง -                      

73 อุบลราชธานี ดอนมดแดง อบต.คําไฮใหญ 20,413                 

74 อุบลราชธานี ดอนมดแดง อบต.ดอนมดแดง 20,680                 

75 อุบลราชธานี ดอนมดแดง อบต.ทาเมือง 34,400                 

76 อุบลราชธานี ดอนมดแดง อบต.เหลาแดง 25,000                 

77 อุบลราชธานี เดชอุดม อบต.กลาง 48,370                 

78 อุบลราชธานี เดชอุดม อบต.แกง -                      

79 อุบลราชธานี เดชอุดม อบต.คําคร่ัง 28,600                 

80 อุบลราชธานี เดชอุดม อบต.ตบหู 392,180      -                      

81 อุบลราชธานี เดชอุดม อบต.ทาโพธิศ์รี 41,000                 

82 อุบลราชธานี เดชอุดม อบต.ทุงเทงิ -                      

83 อุบลราชธานี เดชอุดม อบต.นากระแซง -                      

84 อุบลราชธานี เดชอุดม อบต.นาเจริญ 311,488      -                      

85 อุบลราชธานี เดชอุดม อบต.นาสวง -                      

86 อุบลราชธานี เดชอุดม อบต.โนนสมบรูณแ -                      

87 อุบลราชธานี เดชอุดม อบต.บวังาม 21,000                 

88 อุบลราชธานี เดชอุดม อบต.ปาุโมง -                      

89 อุบลราชธานี เดชอุดม อบต.เมืองเดช 4,000                   

90 อุบลราชธานี เดชอุดม อบต.สมสะอาด -                      

91 อุบลราชธานี ตระการพชืผล อบต.กระเดียน -                      

92 อุบลราชธานี ตระการพชืผล อบต.กุดยาลวน 7,642                   

93 อุบลราชธานี ตระการพชืผล อบต.กุศกร -                      



หนา้ที ่276

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

94 อุบลราชธานี ตระการพชืผล อบต.เกษม 3,404                   

95 อุบลราชธานี ตระการพชืผล อบต.ขามเปี้ย 20,604                 

96 อุบลราชธานี ตระการพชืผล อบต.คอนสาย -                      

97 อุบลราชธานี ตระการพชืผล อบต.คําเจริญ -                      

98 อุบลราชธานี ตระการพชืผล อบต.โคกจาน -                      

99 อุบลราชธานี ตระการพชืผล อบต.เซเปด็ -                      

100 อุบลราชธานี ตระการพชืผล อบต.ตระการ 209,916      16,640                 

101 อุบลราชธานี ตระการพชืผล อบต.ตากแดด 4,290                   

102 อุบลราชธานี ตระการพชืผล อบต.ถ้ําแข -                      

103 อุบลราชธานี ตระการพชืผล อบต.ทาหลวง -                      

104 อุบลราชธานี ตระการพชืผล อบต.นาพนิ -                      

105 อุบลราชธานี ตระการพชืผล อบต.นาสะไม -                      

106 อุบลราชธานี ตระการพชืผล อบต.โนนกุง 73,358        22,400                 

107 อุบลราชธานี ตระการพชืผล อบต.บานแดง 38,070                 

108 อุบลราชธานี ตระการพชืผล อบต.เปาู 40,940                 

109 อุบลราชธานี ตระการพชืผล อบต.สะพอื 48,290                 

110 อุบลราชธานี ตระการพชืผล อบต.หนองเตา -                      

111 อุบลราชธานี ตระการพชืผล อบต.หวยฝูายพฒันา -                      

112 อุบลราชธานี ตระการพชืผล อบต.ไหลทุง -                      

113 อุบลราชธานี ตาลสุม อบต.คําหวา -                      

114 อุบลราชธานี ตาลสุม อบต.จิกเทงิ 9,540                   

115 อุบลราชธานี ตาลสุม อบต.ตาลสุม 36,000                 

116 อุบลราชธานี ตาลสุม อบต.นาคาย -                      

117 อุบลราชธานี ตาลสุม อบต.สําโรง -                      

118 อุบลราชธานี ตาลสุม อบต.หนองกุง -                      

119 อุบลราชธานี ทุงศรีอุดม อบต.กุดเรือ 25,520                 

120 อุบลราชธานี ทุงศรีอุดม อบต.โคกชําแระ -                      

121 อุบลราชธานี ทุงศรีอุดม อบต.นาเกษม -                      

122 อุบลราชธานี ทุงศรีอุดม อบต.นาหอม -                      

123 อุบลราชธานี ทุงศรีอุดม อบต.หนองอม 70,000                 

124 อุบลราชธานี นาจะหลวย ทต.ภจูองนายอย 589,898      180,000                



หนา้ที ่277

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

125 อุบลราชธานี นาจะหลวย อบต.โนนสมบรูณแ -                      

126 อุบลราชธานี นาจะหลวย อบต.โนนสวรรคแ 20,000                 

127 อุบลราชธานี นาจะหลวย อบต.บานตูม 44,000                 

128 อุบลราชธานี นาจะหลวย อบต.พรสวรรคแ 72,960                 

129 อุบลราชธานี นาจะหลวย อบต.โสกแสง 23,900                 

130 อุบลราชธานี นาตาล อบต.กองโพน 72,793        42,730                 

131 อุบลราชธานี นาตาล อบต.นาตาล -                      

132 อุบลราชธานี นาตาล อบต.พะลาน -                      

133 อุบลราชธานี นาตาล อบต.พงัเคน -                      

134 อุบลราชธานี นาเยีย อบต.นาดี 78,436        27,100                 

135 อุบลราชธานี นาเยีย ทต.นาจาน 95,820        -                      

136 อุบลราชธานี นาเยีย ทต.นาเรือง 17,200                 

137 อุบลราชธานี น้ําขุน อบต.โคกสะอาด -                      

138 อุบลราชธานี น้ําขุน ทต.ตาเกา 368,894      -                      

139 อุบลราชธานี น้ําขุน อบต.ไพบลูยแ -                      

140 อุบลราชธานี น้ํายืน อบต.เกาขาม -                      

141 อุบลราชธานี น้ํายืน ทต.โซง 371,048      -                      

142 อุบลราชธานี น้ํายืน อบต.โดมประดิษฐแ 145,586      -                      

143 อุบลราชธานี น้ํายืน อบต.บเุปอืย -                      

144 อุบลราชธานี น้ํายืน อบต.ยาง 26,200                 

145 อุบลราชธานี น้ํายืน อบต.ยางใหญ -                      

146 อุบลราชธานี น้ํายืน ทต.สีวเิชียร 19,000                 

147 อุบลราชธานี บณุฑริก ทต.นาโพธิ์ 339,288      -                      

148 อุบลราชธานี บณุฑริก อบต.โนนคอ -                      

149 อุบลราชธานี บณุฑริก อบต.บวังาม -                      

150 อุบลราชธานี บณุฑริก อบต.บานแมด -                      

151 อุบลราชธานี บณุฑริก อบต.โพนงาม -                      

152 อุบลราชธานี บณุฑริก อบต.หนองสะโน 12,600                 

153 อุบลราชธานี บณุฑริก อบต.หวยขา -                      

154 อุบลราชธานี พบิลูมังสาหาร ทต.กุดชมภู -                      

155 อุบลราชธานี พบิลูมังสาหาร อบต.ดอนจิก 5,020                   



หนา้ที ่278

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

156 อุบลราชธานี พบิลูมังสาหาร อบต.ทรายมูล 900                      

157 อุบลราชธานี พบิลูมังสาหาร อบต.นาโพธิ์ -                      

158 อุบลราชธานี พบิลูมังสาหาร อบต.โนนกลาง -                      

159 อุบลราชธานี พบิลูมังสาหาร อบต.โนนกาหลง -                      

160 อุบลราชธานี พบิลูมังสาหาร อบต.บานแขม -                      

161 อุบลราชธานี พบิลูมังสาหาร ทต.โพธิไ์ทร 146,716      -                      

162 อุบลราชธานี พบิลูมังสาหาร ทต.โพธิศ์รี 168,194      -                      

163 อุบลราชธานี พบิลูมังสาหาร อบต.ระเว 22,900                 

164 อุบลราชธานี พบิลูมังสาหาร อบต.ไรใต -                      

165 อุบลราชธานี พบิลูมังสาหาร อบต.หนองบวัฮี 13,000                 

166 อุบลราชธานี พบิลูมังสาหาร อบต.อางศิลา 4,500                   

167 อุบลราชธานี โพธิไ์ทร อบต.โพธิไ์ทร -                      

168 อุบลราชธานี โพธิไ์ทร อบต.มวงใหญ -                      

169 อุบลราชธานี โพธิไ์ทร อบต.สองคอน -                      

170 อุบลราชธานี โพธิไ์ทร อบต.สารภี 44,000                 

171 อุบลราชธานี โพธิไ์ทร อบต.สําโรง -                      

172 อุบลราชธานี โพธิไ์ทร อบต.เหลางาม -                      

173 อุบลราชธานี มวงสามสิบ อบต.ดุมใหญ 22,400                 

174 อุบลราชธานี มวงสามสิบ อบต.เตย -                      

175 อุบลราชธานี มวงสามสิบ อบต.นาเลิง 10,400                 

176 อุบลราชธานี มวงสามสิบ อบต.ไผใหญ 34,840                 

177 อุบลราชธานี มวงสามสิบ อบต.โพนแพง -                      

178 อุบลราชธานี มวงสามสิบ อบต.มวงสามสิบ 22,810                 

179 อุบลราชธานี มวงสามสิบ อบต.ยางโยภาพ -                      

180 อุบลราชธานี มวงสามสิบ อบต.ยางสักกระโพหลุม 12,000                 

181 อุบลราชธานี มวงสามสิบ อบต.หนองไขนก -                      

182 อุบลราชธานี มวงสามสิบ อบต.หนองชางใหญ -                      

183 อุบลราชธานี มวงสามสิบ อบต.หนองเมือง -                      

184 อุบลราชธานี มวงสามสิบ อบต.หนองเหลา -                      

185 อุบลราชธานี มวงสามสิบ อบต.หนองฮาง 44,000                 

186 อุบลราชธานี มวงสามสิบ อบต.เหลาบก -                      



หนา้ที ่279

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

187 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี อบต.กระโสบ -                      

188 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี อบต.กุดลาด -                      

189 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี อบต.ขี้เหล็ก 1,400                   

190 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ทม.แจระแม 4,550                   

191 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี อบต.ปะอาว -                      

192 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี อบต.ไรนอย 4,400                   

193 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี อบต.หนองขอน 22,040                 

194 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี อบต.หนองบอ -                      

195 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี อบต.หวัเรือ 2,000                   

196 อุบลราชธานี วารินชําราบ อบต.คูเมือง -                      

197 อุบลราชธานี วารินชําราบ อบต.ทาลาด 324,340      -                      

198 อุบลราชธานี วารินชําราบ ทต.ธาตุ -                      

199 อุบลราชธานี วารินชําราบ อบต.โนนผ้ึง 10,414                 

200 อุบลราชธานี วารินชําราบ อบต.โนนโหนน -                      

201 อุบลราชธานี วารินชําราบ อบต.บุงหวาย 15,000                 

202 อุบลราชธานี วารินชําราบ ทต.บุงไหม 81,562        -                      

203 อุบลราชธานี วารินชําราบ อบต.โพธิใ์หญ 3,740                   

204 อุบลราชธานี วารินชําราบ อบต.สระสมิง -                      

205 อุบลราชธานี วารินชําราบ อบต.หนองกินเพล 22,000                 

206 อุบลราชธานี วารินชําราบ อบต.หวยขะยุง -                      

207 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม อบต.แกงกอก -                      

208 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม อบต.คําไหล -                      

209 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม อบต.ดอนใหญ -                      

210 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม อบต.ตะบาย -                      

211 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม อบต.นาคํา 26,200                 

212 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม อบต.นาเลิน -                      

213 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม อบต.ลาดควาย -                      

214 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม อบต.วาริน -                      

215 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม อบต.สงยาง -                      

216 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม อบต.หนามแทง -                      

217 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม อบต.เอือดใหญ 66,000                 



หนา้ที ่280

เงนิเดือน เงนิสวัสดิการ    ค่าตอบแทน ค่าจัด
ส าหรบั เก่ียวกับการศึกษาของบตุร เงนิเพ่ิมค่าครองชีพ การเรยีน

ข้าราชการครู ส าหรับข้าราชการครู ชัว่คราวและเงนิประกันสังคม การสอน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ส าหรบัผู้ดูแลเด็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0893.4/ว 1189      ลงวันที่  12 มิถุนายน   2558         

บญัชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงนิอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาทอ้งถ่ินใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

218 อุบลราชธานี สวางวรีะวงศแ อบต.แกงโดม -                      

219 อุบลราชธานี สวางวรีะวงศแ ทต.ทาชาง -                      

220 อุบลราชธานี สวางวรีะวงศแ ทต.บุงมะแลง -                      

221 อุบลราชธานี สวางวรีะวงศแ ทต.สวาง -                      

222 อุบลราชธานี สําโรง อบต.ขามปอูม -                      

223 อุบลราชธานี สําโรง อบต.คอนอย -                      

224 อุบลราชธานี สําโรง อบต.โคกกอง -                      

225 อุบลราชธานี สําโรง อบต.โคกสวาง -                      

226 อุบลราชธานี สําโรง อบต.โนนกลาง -                      

227 อุบลราชธานี สําโรง อบต.โนนกาเล็น -                      

228 อุบลราชธานี สําโรง อบต.บอน -                      

229 อุบลราชธานี สําโรง ทต.สําโรง 7,480                   

230 อุบลราชธานี สําโรง อบต.หนองไฮ 160,040      -                      

231 อุบลราชธานี สิรินธร อบต.คันไร 18,000                 

232 อุบลราชธานี สิรินธร อบต.คําเขื่อนแกว 125,382      40,000                 

233 อุบลราชธานี สิรินธร อบต.ชองเม็ก 168,194      -                      

234 อุบลราชธานี สิรินธร อบต.โนนกอ 13,300                 

235 อุบลราชธานี สิรินธร อบต.ฝางคํา 273,116      -                      

236 อุบลราชธานี เหลาเสือโกก อบต.แพงใหญ -                      

237 อุบลราชธานี เหลาเสือโกก อบต.โพนเมือง 17,500                 

238 อุบลราชธานี เหลาเสือโกก อบต.หนองบก 113,790                

239 อุบลราชธานี เหลาเสือโกก ทต.เหลาเสือโกก

รวมทั้งสิ้น 6,766,147    2,762,472             -                         -           


