
บัญชีรายละเอียดการจดัสรรงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2561 
แผนงานบูรณาการสง่เสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ผลผลติจดัสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ
แนบท้ายหนังสอืกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน ดว่นที่สดุ ที่ มท 0816.2/ว 2196 ลงวนัที่ 17 ตลุาคม 2560

อาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน
จ านวน เงินงบประมาณ อปท. สมทบ รวมทั้งสิ้น
(หลงั) (บาท) (บาท) (บาท)

1 กระบี่ เมอืงกระบี่ อบต.ไสไทย รร.บ้านไสไทย 1     9,054,300       1,017,300       10,071,600       
กระบี ่ผลรวม 1     9,054,300      1,017,300      10,071,600      

ที่ จงัหวดั อ าเภอ อปท. ชื่อสถานศึกษา



บัญชีรายละเอียดการจดัสรรงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2561 
แผนงานบูรณาการสง่เสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ผลผลติจดัสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ
แนบท้ายหนังสอืกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน ดว่นที่สดุ ที่ มท 0816.2/ว 2196 ลงวนัที่ 17 ตลุาคม 2560

อาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน
จ านวน เงินงบประมาณ อปท. สมทบ รวมทั้งสิ้น
(หลงั) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ จงัหวดั อ าเภอ อปท. ชื่อสถานศึกษา

1 กาญจนบุรี เมอืงกาญจนบุรี ทม.กาญจนบุรี รร.เทศบาล 2 ประชาภิบาล 1     9,054,300       1,017,300       10,071,600       
กาญจนบุรี ผลรวม 1     9,054,300      1,017,300      10,071,600      



บัญชีรายละเอียดการจดัสรรงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2561 
แผนงานบูรณาการสง่เสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ผลผลติจดัสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ
แนบท้ายหนังสอืกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน ดว่นที่สดุ ที่ มท 0816.2/ว 2196 ลงวนัที่ 17 ตลุาคม 2560

อาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน
จ านวน เงินงบประมาณ อปท. สมทบ รวมทั้งสิ้น
(หลงั) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ จงัหวดั อ าเภอ อปท. ชื่อสถานศึกษา

1 ก าแพงเพชร เมอืงก าแพงเพชร ทม.ก าแพงเพชร วทิยาลัยอาชวีศึกษาเมอืงก าแพงเพชร 1     9,054,300       1,017,300       10,071,600       
ก าแพงเพชร ผลรวม 1     9,054,300      1,017,300      10,071,600      



บัญชีรายละเอียดการจดัสรรงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2561 
แผนงานบูรณาการสง่เสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ผลผลติจดัสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ
แนบท้ายหนังสอืกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน ดว่นที่สดุ ที่ มท 0816.2/ว 2196 ลงวนัที่ 17 ตลุาคม 2560

อาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน
จ านวน เงินงบประมาณ อปท. สมทบ รวมทั้งสิ้น
(หลงั) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ จงัหวดั อ าเภอ อปท. ชื่อสถานศึกษา

1 จนัทบุรี ขลุง ทม.ขลุง รร.เทศบาลเมอืงขลุง ๑ (บุรวทิยาคาร) 1     9,054,300       1,017,300       10,071,600       
2 จนัทบุรี ขลุง ทม.ขลุง รร.เทศบาลเมอืงขลุง ๒ 1     9,054,300       1,017,300       10,071,600       

จนัทบุรี ผลรวม 2     18,108,600    2,034,600      20,143,200      



บัญชีรายละเอียดการจดัสรรงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2561 
แผนงานบูรณาการสง่เสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ผลผลติจดัสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ
แนบท้ายหนังสอืกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน ดว่นที่สดุ ที่ มท 0816.2/ว 2196 ลงวนัที่ 17 ตลุาคม 2560

อาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน
จ านวน เงินงบประมาณ อปท. สมทบ รวมทั้งสิ้น
(หลงั) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ จงัหวดั อ าเภอ อปท. ชื่อสถานศึกษา

1 ชลบุรี พนัสนิคม ทม.พนัสนิคม รร.เทศบาล 2 วดักลางทุมมาวาส 1     9,054,300       1,017,300       10,071,600       
ชลบุรี ผลรวม 1     9,054,300      1,017,300      10,071,600      



บัญชีรายละเอียดการจดัสรรงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2561 
แผนงานบูรณาการสง่เสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ผลผลติจดัสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ
แนบท้ายหนังสอืกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน ดว่นที่สดุ ที่ มท 0816.2/ว 2196 ลงวนัที่ 17 ตลุาคม 2560

อาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน
จ านวน เงินงบประมาณ อปท. สมทบ รวมทั้งสิ้น
(หลงั) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ จงัหวดั อ าเภอ อปท. ชื่อสถานศึกษา

1 เชยีงราย แมจ่นั อบต.ป่าตึง รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลป่าตึง 1     9,054,300       1,017,300       10,071,600       
เชียงราย ผลรวม 1     9,054,300      1,017,300      10,071,600      



บัญชีรายละเอียดการจดัสรรงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2561 
แผนงานบูรณาการสง่เสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ผลผลติจดัสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ
แนบท้ายหนังสอืกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน ดว่นที่สดุ ที่ มท 0816.2/ว 2196 ลงวนัที่ 17 ตลุาคม 2560

อาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน
จ านวน เงินงบประมาณ อปท. สมทบ รวมทั้งสิ้น
(หลงั) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ จงัหวดั อ าเภอ อปท. ชื่อสถานศึกษา

1 เชยีงใหม่ ฝาง ทต.เวยีงฝาง รร.เทศบาลเวยีงฝาง 1     9,054,300       1,017,300       10,071,600       
2 เชยีงใหม่ ฝาง อบต.แมสู่น รร.บ้านล้องออ้ 1     9,054,300       1,017,300       10,071,600       
3 เชยีงใหม่ แมริ่ม อบต.ดอนแกว้ รร.ดอนแกว้เนรมติปัญญา 1     9,054,300       1,017,300       10,071,600       
4 เชยีงใหม่ สารภี ทต.ยางเนิ้ง รร.เทศบาลต าบลยางเนิ้ง 1     9,054,300       1,017,300       10,071,600       

เชียงใหม่ ผลรวม 4     36,217,200    4,069,200      40,286,400      



บัญชีรายละเอียดการจดัสรรงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2561 
แผนงานบูรณาการสง่เสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ผลผลติจดัสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ
แนบท้ายหนังสอืกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน ดว่นที่สดุ ที่ มท 0816.2/ว 2196 ลงวนัที่ 17 ตลุาคม 2560

อาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน
จ านวน เงินงบประมาณ อปท. สมทบ รวมทั้งสิ้น
(หลงั) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ จงัหวดั อ าเภอ อปท. ชื่อสถานศึกษา

1 ตรัง เมอืงตรัง ทน.ตรัง รร.เทศบาล 1 สังขวทิย์ 1     9,054,300       1,017,300       10,071,600       
ตรัง ผลรวม 1     9,054,300      1,017,300      10,071,600      



บัญชีรายละเอียดการจดัสรรงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2561 
แผนงานบูรณาการสง่เสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ผลผลติจดัสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ
แนบท้ายหนังสอืกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน ดว่นที่สดุ ที่ มท 0816.2/ว 2196 ลงวนัที่ 17 ตลุาคม 2560

อาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน
จ านวน เงินงบประมาณ อปท. สมทบ รวมทั้งสิ้น
(หลงั) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ จงัหวดั อ าเภอ อปท. ชื่อสถานศึกษา

1 นครปฐม เมอืงนครปฐม ทน.นครปฐม รร.เทศบาล 4 เชาวนปรีชาอทุิศ 1     9,054,300       1,017,300       10,071,600       
2 นครปฐม สามพราน ทต.ออ้มใหญ่ รร.เทศบาล 2 วดัอ้อมใหญ่ (นครราษฏร์วทิยาคาร) 1     9,054,300       1,017,300       10,071,600       

นครปฐม ผลรวม 2     18,108,600    2,034,600      20,143,200      



บัญชีรายละเอียดการจดัสรรงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2561 
แผนงานบูรณาการสง่เสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ผลผลติจดัสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ
แนบท้ายหนังสอืกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน ดว่นที่สดุ ที่ มท 0816.2/ว 2196 ลงวนัที่ 17 ตลุาคม 2560

อาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน
จ านวน เงินงบประมาณ อปท. สมทบ รวมทั้งสิ้น
(หลงั) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ จงัหวดั อ าเภอ อปท. ชื่อสถานศึกษา

1 นครราชสีมา โนนแดง ทต.โนนแดง รร.เทศบาลต าบลโนนแดง 1     9,054,300       1,017,300       10,071,600       
นครราชสมีา ผลรวม 1     9,054,300      1,017,300      10,071,600      



บัญชีรายละเอียดการจดัสรรงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2561 
แผนงานบูรณาการสง่เสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ผลผลติจดัสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ
แนบท้ายหนังสอืกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน ดว่นที่สดุ ที่ มท 0816.2/ว 2196 ลงวนัที่ 17 ตลุาคม 2560

อาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน
จ านวน เงินงบประมาณ อปท. สมทบ รวมทั้งสิ้น
(หลงั) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ จงัหวดั อ าเภอ อปท. ชื่อสถานศึกษา

1 นครศรีธรรมราช เมอืงนครศรีธรรมราช ทน.นครศรีธรรมราช รร.สาธติเทศบาลวดัเพชรจริก 1     9,054,300       1,017,300       10,071,600       
2 นครศรีธรรมราช ทุ่งสง ทม.ทุ่งสง รร.เทศบาลวดัชยัชมุพล 1     9,054,300       1,017,300       10,071,600       

นครศรีธรรมราช ผลรวม 2     18,108,600    2,034,600      20,143,200      



บัญชีรายละเอียดการจดัสรรงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2561 
แผนงานบูรณาการสง่เสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ผลผลติจดัสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ
แนบท้ายหนังสอืกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน ดว่นที่สดุ ที่ มท 0816.2/ว 2196 ลงวนัที่ 17 ตลุาคม 2560

อาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน
จ านวน เงินงบประมาณ อปท. สมทบ รวมทั้งสิ้น
(หลงั) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ จงัหวดั อ าเภอ อปท. ชื่อสถานศึกษา

1 นครสวรรค์ เมอืงนครสวรรค์ ทน.นครสวรรค์ รร.เทศบาลวดัพรหมจริยาวาส 1     9,054,300       1,017,300       10,071,600       
นครสวรรค์ ผลรวม 1     9,054,300      1,017,300      10,071,600      



บัญชีรายละเอียดการจดัสรรงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2561 
แผนงานบูรณาการสง่เสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ผลผลติจดัสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ
แนบท้ายหนังสอืกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน ดว่นที่สดุ ที่ มท 0816.2/ว 2196 ลงวนัที่ 17 ตลุาคม 2560

อาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน
จ านวน เงินงบประมาณ อปท. สมทบ รวมทั้งสิ้น
(หลงั) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ จงัหวดั อ าเภอ อปท. ชื่อสถานศึกษา

1 บุรีรัมย์ เมอืงบุรีรัมย์ ทม.บุรีรัมย์ รร.เทศบาล 2 อสิาณธรีวทิยาคาร 1     9,054,300       1,017,300       10,071,600       
2 บุรีรัมย์ นางรอง ทม.นางรอง รร.เทศบาล 1 ทีโอเอวทิยา 1     9,054,300       1,017,300       10,071,600       

บุรีรัมย ์ผลรวม 2     18,108,600    2,034,600      20,143,200      



บัญชีรายละเอียดการจดัสรรงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2561 
แผนงานบูรณาการสง่เสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ผลผลติจดัสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ
แนบท้ายหนังสอืกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน ดว่นที่สดุ ที่ มท 0816.2/ว 2196 ลงวนัที่ 17 ตลุาคม 2560

อาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน
จ านวน เงินงบประมาณ อปท. สมทบ รวมทั้งสิ้น
(หลงั) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ จงัหวดั อ าเภอ อปท. ชื่อสถานศึกษา

1 ประจวบคีรีขนัธ์ เมอืงประจวบคีรีขนัธ์ ทม.ประจวบคีรีขนัธ์ รร.เทศบาลวดัธรรมกิาราม 1     9,054,300       1,017,300       10,071,600       
2 ประจวบคีรีขนัธ์ สามร้อยยอด ทต.ไร่เกา่ รร.เทศบาล 1 บ้านตาลเจด็ยอด 1     9,054,300       1,017,300       10,071,600       

ประจวบคีรีขันธ ์ผลรวม 2     18,108,600    2,034,600      20,143,200      



บัญชีรายละเอียดการจดัสรรงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2561 
แผนงานบูรณาการสง่เสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ผลผลติจดัสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ
แนบท้ายหนังสอืกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน ดว่นที่สดุ ที่ มท 0816.2/ว 2196 ลงวนัที่ 17 ตลุาคม 2560

อาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน
จ านวน เงินงบประมาณ อปท. สมทบ รวมทั้งสิ้น
(หลงั) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ จงัหวดั อ าเภอ อปท. ชื่อสถานศึกษา

1 พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา ทน.พระนครศรีอยธุยา รร.เทศบาลวดัป่าโค 1     9,054,300       1,017,300       10,071,600       
พระนครศรีอยธุยา ผลรวม 1     9,054,300      1,017,300      10,071,600      



บัญชีรายละเอียดการจดัสรรงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2561 
แผนงานบูรณาการสง่เสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ผลผลติจดัสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ
แนบท้ายหนังสอืกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน ดว่นที่สดุ ที่ มท 0816.2/ว 2196 ลงวนัที่ 17 ตลุาคม 2560

อาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน
จ านวน เงินงบประมาณ อปท. สมทบ รวมทั้งสิ้น
(หลงั) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ จงัหวดั อ าเภอ อปท. ชื่อสถานศึกษา

1 พังงา ตะกั่วทุ่ง ทต.โคกกลอย รร.อนุบาลเทศบาลต าบลโคกกลอย 1     9,054,300       1,017,300       10,071,600       
พังงา ผลรวม 1     9,054,300      1,017,300      10,071,600      



บัญชีรายละเอียดการจดัสรรงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2561 
แผนงานบูรณาการสง่เสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ผลผลติจดัสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ
แนบท้ายหนังสอืกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน ดว่นที่สดุ ที่ มท 0816.2/ว 2196 ลงวนัที่ 17 ตลุาคม 2560

อาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน
จ านวน เงินงบประมาณ อปท. สมทบ รวมทั้งสิ้น
(หลงั) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ จงัหวดั อ าเภอ อปท. ชื่อสถานศึกษา

1 พัทลุง เมอืงพัทลุง ทม.พัทลุง รร.เทศบาลวดันิโครธาราม 1     9,054,300       1,017,300       10,071,600       
พัทลงุ ผลรวม 1     9,054,300      1,017,300      10,071,600      



บัญชีรายละเอียดการจดัสรรงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2561 
แผนงานบูรณาการสง่เสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ผลผลติจดัสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ
แนบท้ายหนังสอืกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน ดว่นที่สดุ ที่ มท 0816.2/ว 2196 ลงวนัที่ 17 ตลุาคม 2560

อาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน
จ านวน เงินงบประมาณ อปท. สมทบ รวมทั้งสิ้น
(หลงั) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ จงัหวดั อ าเภอ อปท. ชื่อสถานศึกษา

1 เพชรบุรี ชะอ า ทม.ชะอ า รร.เทศบาล 1 บ้านชะอ า 1     9,054,300       1,017,300       10,071,600       
2 เพชรบุรี ชะอ า ทม.ชะอ า รร.เทศบาล 4 บ้านบ่อแขม 1     9,054,300       1,017,300       10,071,600       
3 เพชรบุรี ชะอ า ทม.ชะอ า รร.เทศบาล 8 สวนสนชะอ า 1     9,054,300       1,017,300       10,071,600       

เพชรบุรี ผลรวม 3     27,162,900    3,051,900      30,214,800      



บัญชีรายละเอียดการจดัสรรงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2561 
แผนงานบูรณาการสง่เสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ผลผลติจดัสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ
แนบท้ายหนังสอืกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน ดว่นที่สดุ ที่ มท 0816.2/ว 2196 ลงวนัที่ 17 ตลุาคม 2560

อาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน
จ านวน เงินงบประมาณ อปท. สมทบ รวมทั้งสิ้น
(หลงั) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ จงัหวดั อ าเภอ อปท. ชื่อสถานศึกษา

1 เพชรบูรณ์ เมอืงเพชรบูรณ์ ทม.เพชรบูรณ์ รร.เทศบาล 2 (วดัภูเขาดิน) 1     9,054,300       1,017,300       10,071,600       
เพชรบูรณ์ ผลรวม 1     9,054,300      1,017,300      10,071,600      



บัญชีรายละเอียดการจดัสรรงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2561 
แผนงานบูรณาการสง่เสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ผลผลติจดัสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ
แนบท้ายหนังสอืกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน ดว่นที่สดุ ที่ มท 0816.2/ว 2196 ลงวนัที่ 17 ตลุาคม 2560

อาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน
จ านวน เงินงบประมาณ อปท. สมทบ รวมทั้งสิ้น
(หลงั) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ จงัหวดั อ าเภอ อปท. ชื่อสถานศึกษา

1 ภูเกต็ เมอืงภูเกต็ ทต.กะรน รร.เทศบาลวดักติติสังฆาราม 1     9,054,300       1,017,300       10,071,600       
2 ภูเกต็ เมอืงภูเกต็ ทต.รัษฎา รร.เทศบาลต าบลรัษฎา 1     9,054,300       1,017,300       10,071,600       

ภูเก็ต ผลรวม 2     18,108,600    2,034,600      20,143,200      



บัญชีรายละเอียดการจดัสรรงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2561 
แผนงานบูรณาการสง่เสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ผลผลติจดัสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ
แนบท้ายหนังสอืกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน ดว่นที่สดุ ที่ มท 0816.2/ว 2196 ลงวนัที่ 17 ตลุาคม 2560

อาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน
จ านวน เงินงบประมาณ อปท. สมทบ รวมทั้งสิ้น
(หลงั) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ จงัหวดั อ าเภอ อปท. ชื่อสถานศึกษา

1 มหาสารคาม เมอืงมหาสารคาม อบจ.มหาสารคาม รร.มะค่าพิทยาคม 1     9,054,300       1,017,300       10,071,600       
2 มหาสารคาม เมอืงมหาสารคาม อบจ.มหาสารคาม รร.เวยีงสะอาดพิทยาคม 1     9,054,300       1,017,300       10,071,600       

มหาสารคาม ผลรวม 2     18,108,600    2,034,600      20,143,200      



บัญชีรายละเอียดการจดัสรรงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2561 
แผนงานบูรณาการสง่เสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ผลผลติจดัสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ
แนบท้ายหนังสอืกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน ดว่นที่สดุ ที่ มท 0816.2/ว 2196 ลงวนัที่ 17 ตลุาคม 2560

อาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน
จ านวน เงินงบประมาณ อปท. สมทบ รวมทั้งสิ้น
(หลงั) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ จงัหวดั อ าเภอ อปท. ชื่อสถานศึกษา

1 ยโสธร เมอืงยโสธร ทม.ยโสธร รร.เทศบาล 2 สามคัคีวฒันา 1     9,054,300       1,017,300       10,071,600       
ยโสธร ผลรวม 1     9,054,300      1,017,300      10,071,600      



บัญชีรายละเอียดการจดัสรรงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2561 
แผนงานบูรณาการสง่เสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ผลผลติจดัสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ
แนบท้ายหนังสอืกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน ดว่นที่สดุ ที่ มท 0816.2/ว 2196 ลงวนัที่ 17 ตลุาคม 2560

อาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน
จ านวน เงินงบประมาณ อปท. สมทบ รวมทั้งสิ้น
(หลงั) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ จงัหวดั อ าเภอ อปท. ชื่อสถานศึกษา

1 ระยอง นิคมพัฒนา อบต.นิคมพัฒนา รร.อนุบาลต าบลนิคมพัฒนา 1     9,054,300       1,017,300       10,071,600       
ระยอง ผลรวม 1     9,054,300      1,017,300      10,071,600      



บัญชีรายละเอียดการจดัสรรงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2561 
แผนงานบูรณาการสง่เสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ผลผลติจดัสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ
แนบท้ายหนังสอืกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน ดว่นที่สดุ ที่ มท 0816.2/ว 2196 ลงวนัที่ 17 ตลุาคม 2560

อาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน
จ านวน เงินงบประมาณ อปท. สมทบ รวมทั้งสิ้น
(หลงั) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ จงัหวดั อ าเภอ อปท. ชื่อสถานศึกษา

1 ล าปาง เมอืงล าปาง ทน.ล าปาง รร.เทศบาล 1 บ้านแสนเมอืงมลู 1     9,054,300       1,017,300       10,071,600       
2 ล าปาง เมอืงล าปาง ทน.ล าปาง รร.เทศบาล 4 บ้านเชยีงราย 1     9,054,300       1,017,300       10,071,600       

ล าปาง ผลรวม 2     18,108,600    2,034,600      20,143,200      



บัญชีรายละเอียดการจดัสรรงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2561 
แผนงานบูรณาการสง่เสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ผลผลติจดัสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ
แนบท้ายหนังสอืกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน ดว่นที่สดุ ที่ มท 0816.2/ว 2196 ลงวนัที่ 17 ตลุาคม 2560

อาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน
จ านวน เงินงบประมาณ อปท. สมทบ รวมทั้งสิ้น
(หลงั) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ จงัหวดั อ าเภอ อปท. ชื่อสถานศึกษา

1 ล าพูน เมอืงล าพูน ทต.บ้านกลาง รร.เทศบาล ๑ บ้านกลาง 1     9,054,300       1,017,300       10,071,600       
ล าพูน ผลรวม 1     9,054,300      1,017,300      10,071,600      



บัญชีรายละเอียดการจดัสรรงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2561 
แผนงานบูรณาการสง่เสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ผลผลติจดัสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ
แนบท้ายหนังสอืกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน ดว่นที่สดุ ที่ มท 0816.2/ว 2196 ลงวนัที่ 17 ตลุาคม 2560

อาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน
จ านวน เงินงบประมาณ อปท. สมทบ รวมทั้งสิ้น
(หลงั) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ จงัหวดั อ าเภอ อปท. ชื่อสถานศึกษา

1 ศรีสะเกษ เมอืงศรีสะเกษ ทม.ศรีสะเกษ รร.เทศบาล 1 วดัเจยีงอี 1     9,054,300       1,017,300       10,071,600       
2 ศรีสะเกษ กนัทรลักษ์ ทม.กนัทรลักษ์ รร.เทศบาล 1 (อนุบาลป่าไม)้ 1     9,054,300       1,017,300       10,071,600       

ศรีสะเกษ ผลรวม 2     18,108,600    2,034,600      20,143,200      



บัญชีรายละเอียดการจดัสรรงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2561 
แผนงานบูรณาการสง่เสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ผลผลติจดัสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ
แนบท้ายหนังสอืกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน ดว่นที่สดุ ที่ มท 0816.2/ว 2196 ลงวนัที่ 17 ตลุาคม 2560

อาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน
จ านวน เงินงบประมาณ อปท. สมทบ รวมทั้งสิ้น
(หลงั) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ จงัหวดั อ าเภอ อปท. ชื่อสถานศึกษา

1 สกลนคร เมอืงสกลนคร อบจ.สกลนคร รร.ร่มไทรวทิยา 1     9,054,300       1,017,300       10,071,600       
2 สกลนคร ค าตากล้า ทต.ค าตากล้า รร.เทศบาลค าตากล้า 1     9,054,300       1,017,300       10,071,600       

สกลนคร ผลรวม 2     18,108,600    2,034,600      20,143,200      



บัญชีรายละเอียดการจดัสรรงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2561 
แผนงานบูรณาการสง่เสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ผลผลติจดัสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ
แนบท้ายหนังสอืกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน ดว่นที่สดุ ที่ มท 0816.2/ว 2196 ลงวนัที่ 17 ตลุาคม 2560

อาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน
จ านวน เงินงบประมาณ อปท. สมทบ รวมทั้งสิ้น
(หลงั) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ จงัหวดั อ าเภอ อปท. ชื่อสถานศึกษา

1 สงขลา เมอืงสงขลา ทน.สงขลา รร.เทศบาล 3 วดัศาลาหัวยาง 1     9,054,300       1,017,300       10,071,600       
สงขลา ผลรวม 1     9,054,300      1,017,300      10,071,600      



บัญชีรายละเอียดการจดัสรรงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2561 
แผนงานบูรณาการสง่เสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ผลผลติจดัสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ
แนบท้ายหนังสอืกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน ดว่นที่สดุ ที่ มท 0816.2/ว 2196 ลงวนัที่ 17 ตลุาคม 2560

อาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน
จ านวน เงินงบประมาณ อปท. สมทบ รวมทั้งสิ้น
(หลงั) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ จงัหวดั อ าเภอ อปท. ชื่อสถานศึกษา

1 สมทุรสงคราม เมอืงสมทุรสงคราม ทม.สมทุรสงคราม รร.เทศบาลวดัป้อมแกว้ 1     9,054,300       1,017,300       10,071,600       
สมุทรสงคราม ผลรวม 1     9,054,300      1,017,300      10,071,600      



บัญชีรายละเอียดการจดัสรรงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2561 
แผนงานบูรณาการสง่เสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ผลผลติจดัสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ
แนบท้ายหนังสอืกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน ดว่นที่สดุ ที่ มท 0816.2/ว 2196 ลงวนัที่ 17 ตลุาคม 2560

อาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน
จ านวน เงินงบประมาณ อปท. สมทบ รวมทั้งสิ้น
(หลงั) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ จงัหวดั อ าเภอ อปท. ชื่อสถานศึกษา

1 สมทุรสาคร กระทุ่มแบน ทน.ออ้มน้อย วทิยาลัยอาชวีศึกษาเทศบาลออ้มน้อย 1     9,054,300       1,017,300       10,071,600       
2 สมทุรสาคร กระทุ่มแบน อบต.คลองมะเด่ือ รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลคลองมะเด่ือ 1     9,054,300       1,017,300       10,071,600       

สมุทรสาคร ผลรวม 2     18,108,600    2,034,600      20,143,200      



บัญชีรายละเอียดการจดัสรรงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2561 
แผนงานบูรณาการสง่เสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ผลผลติจดัสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ
แนบท้ายหนังสอืกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน ดว่นที่สดุ ที่ มท 0816.2/ว 2196 ลงวนัที่ 17 ตลุาคม 2560

อาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน
จ านวน เงินงบประมาณ อปท. สมทบ รวมทั้งสิ้น
(หลงั) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ จงัหวดั อ าเภอ อปท. ชื่อสถานศึกษา

1 สระบุรี หนองแค ทต.หนองแค รร.เทศบาล 2 วดัเสนานฤมติร 1     9,054,300       1,017,300       10,071,600       
สระบุรี ผลรวม 1     9,054,300      1,017,300      10,071,600      



บัญชีรายละเอียดการจดัสรรงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2561 
แผนงานบูรณาการสง่เสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ผลผลติจดัสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ
แนบท้ายหนังสอืกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน ดว่นที่สดุ ที่ มท 0816.2/ว 2196 ลงวนัที่ 17 ตลุาคม 2560

อาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน
จ านวน เงินงบประมาณ อปท. สมทบ รวมทั้งสิ้น
(หลงั) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ จงัหวดั อ าเภอ อปท. ชื่อสถานศึกษา

1 สุโขทัย ทุ่งเสล่ียม ทต.ทุ่งเสล่ียม รร.เทศบาลทุ่งเสล่ียม (ศรีเสล่ียมวทิยา) 1     9,054,300       1,017,300       10,071,600       
สโุขทัย ผลรวม 1     9,054,300      1,017,300      10,071,600      



บัญชีรายละเอียดการจดัสรรงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2561 
แผนงานบูรณาการสง่เสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ผลผลติจดัสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ
แนบท้ายหนังสอืกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน ดว่นที่สดุ ที่ มท 0816.2/ว 2196 ลงวนัที่ 17 ตลุาคม 2560

อาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน
จ านวน เงินงบประมาณ อปท. สมทบ รวมทั้งสิ้น
(หลงั) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ จงัหวดั อ าเภอ อปท. ชื่อสถานศึกษา

1 สุราษฎร์ธานี พุนพิน ทม.ท่าขา้ม รร.ทม.ท่าขา้ม 4 1     9,054,300       1,017,300       10,071,600       
สรุาษฎร์ธานี ผลรวม 1     9,054,300      1,017,300      10,071,600      



บัญชีรายละเอียดการจดัสรรงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2561 
แผนงานบูรณาการสง่เสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ผลผลติจดัสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ
แนบท้ายหนังสอืกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน ดว่นที่สดุ ที่ มท 0816.2/ว 2196 ลงวนัที่ 17 ตลุาคม 2560

อาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน
จ านวน เงินงบประมาณ อปท. สมทบ รวมทั้งสิ้น
(หลงั) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ จงัหวดั อ าเภอ อปท. ชื่อสถานศึกษา

1 สุรินทร์ ส าโรงทาบ ทต.หมื่นศรี รร.กฬีาหมื่นศรีวทิยานุสรณ์ 1     9,054,300       1,017,300       10,071,600       
สรุินทร์ ผลรวม 1     9,054,300      1,017,300      10,071,600      



บัญชีรายละเอียดการจดัสรรงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2561 
แผนงานบูรณาการสง่เสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ผลผลติจดัสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ
แนบท้ายหนังสอืกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน ดว่นที่สดุ ที่ มท 0816.2/ว 2196 ลงวนัที่ 17 ตลุาคม 2560

อาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน
จ านวน เงินงบประมาณ อปท. สมทบ รวมทั้งสิ้น
(หลงั) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ จงัหวดั อ าเภอ อปท. ชื่อสถานศึกษา

1 หนองคาย เมอืงหนองคาย อบจ.หนองคาย รร.กฬีาจงัหวดัหนองคาย 1     9,054,300       1,017,300       10,071,600       
2 หนองคาย เมอืงหนองคาย ทม.หนองคาย รร.เทศบาล ๕ มชียัวทิยา 1     9,054,300       1,017,300       10,071,600       

หนองคาย ผลรวม 2     18,108,600    2,034,600      20,143,200      



บัญชีรายละเอียดการจดัสรรงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2561 
แผนงานบูรณาการสง่เสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ผลผลติจดัสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ
แนบท้ายหนังสอืกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน ดว่นที่สดุ ที่ มท 0816.2/ว 2196 ลงวนัที่ 17 ตลุาคม 2560

อาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน
จ านวน เงินงบประมาณ อปท. สมทบ รวมทั้งสิ้น
(หลงั) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ จงัหวดั อ าเภอ อปท. ชื่อสถานศึกษา

1 อดุรธานี เมอืงอดุรธานี ทน.อดุรธานี รร.เทศบาล 3 บ้านเหล่า 1     9,054,300       1,017,300       10,071,600       
อุดรธานี ผลรวม 1     9,054,300      1,017,300      10,071,600      



บัญชีรายละเอียดการจดัสรรงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2561 
แผนงานบูรณาการสง่เสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ผลผลติจดัสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ
แนบท้ายหนังสอืกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน ดว่นที่สดุ ที่ มท 0816.2/ว 2196 ลงวนัที่ 17 ตลุาคม 2560

อาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน
จ านวน เงินงบประมาณ อปท. สมทบ รวมทั้งสิ้น
(หลงั) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ จงัหวดั อ าเภอ อปท. ชื่อสถานศึกษา

1 อตุรดิตถ์ เมอืงอตุรดิตถ์ อบจ.อตุรดิตถ์ รร.องค์การบริหารส่วนจงัหวดัอตุรดิตถ์ 1     9,054,300       1,017,300       10,071,600       
อุตรดติถ์ ผลรวม 1     9,054,300      1,017,300      10,071,600      


