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ที่ จังหวัด อ าเภอ ท้องถิ่นที่รับ

บ านาญ จ านวน จ านวนเงิน

(ราย) (บาท)

1 กระบี ่ เมืองกระบี่ ทม.กระบี ่ 30           704,789.60                         

2 กระบี ่ เมืองกระบี่ อบจ.กระบี ่ 2             2,246.45                             

3 กระบี ่ เมืองกระบี่ อบต.อ่าวนาง 5             132,790.50                         

กระบี่  ผลรวม 37          839,826.55                       

บัญชรีายละเอียดแจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ไตรมาสที่ 4 ประจ าเดอืนกรกฎาคม 2560

เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบ าเหน็จ บ านาญ)
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที่ มท 0808.5/ว  1439       ลงวันที่  18  กรกฎาคม 2560  

เงินบ านาญและบ าเหนจ็รายเดือน 1 เดือน



2

ที่ จังหวัด อ าเภอ ท้องถิ่นที่รับ

บ านาญ จ านวน จ านวนเงิน

(ราย) (บาท)

บัญชรีายละเอียดแจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ไตรมาสที่ 4 ประจ าเดอืนกรกฎาคม 2560

เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบ าเหน็จ บ านาญ)
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที่ มท 0808.5/ว  1439       ลงวันที่  18  กรกฎาคม 2560  

เงินบ านาญและบ าเหนจ็รายเดือน 1 เดือน

1 กาญจนบรีุ ทองผาภมูิ ทต.ทองผาภมูิ 1             60,249.60                           

2 กาญจนบรีุ เมืองกาญจนบรีุ ทม.กาญจนบรีุ 69           2,263,335.00                       

3 กาญจนบรีุ เมืองกาญจนบรีุ อบจ.กาญจนบรีุ 4             47,565.40                           

กาญจนบุรี  ผลรวม 74          2,371,150.00                    



3

ที่ จังหวัด อ าเภอ ท้องถิ่นที่รับ

บ านาญ จ านวน จ านวนเงิน

(ราย) (บาท)

บัญชรีายละเอียดแจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ไตรมาสที่ 4 ประจ าเดอืนกรกฎาคม 2560

เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบ าเหน็จ บ านาญ)
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที่ มท 0808.5/ว  1439       ลงวันที่  18  กรกฎาคม 2560  

เงินบ านาญและบ าเหนจ็รายเดือน 1 เดือน

1 กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ทต.หว้ยโพธิ์ 6             215,143.90                         

2 กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ทม.กาฬสินธุ์ 41           1,068,546.00                       

3 กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ อบจ.กาฬสินธุ์ 75           2,107,977.91                       

กาฬสินธุ์  ผลรวม 122        3,391,667.81                    



4

ที่ จังหวัด อ าเภอ ท้องถิ่นที่รับ

บ านาญ จ านวน จ านวนเงิน

(ราย) (บาท)

บัญชรีายละเอียดแจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ไตรมาสที่ 4 ประจ าเดอืนกรกฎาคม 2560

เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบ าเหน็จ บ านาญ)
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที่ มท 0808.5/ว  1439       ลงวันที่  18  กรกฎาคม 2560  

เงินบ านาญและบ าเหนจ็รายเดือน 1 เดือน

1 ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร ทม.ก าแพงเพชร 46           1,117,393.30                       

2 ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร อบจ.ก าแพงเพชร 4             6,075.00                             

ก าแพงเพชร  ผลรวม 50          1,123,468.30                    



5

ที่ จังหวัด อ าเภอ ท้องถิ่นที่รับ

บ านาญ จ านวน จ านวนเงิน

(ราย) (บาท)

บัญชรีายละเอียดแจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ไตรมาสที่ 4 ประจ าเดอืนกรกฎาคม 2560

เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบ าเหน็จ บ านาญ)
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที่ มท 0808.5/ว  1439       ลงวันที่  18  กรกฎาคม 2560  

เงินบ านาญและบ าเหนจ็รายเดือน 1 เดือน

1 ขอนแก่น โคกโพธิ์ไชย ทต.โพธิ์ไชย 1             43,410.80                           

2 ขอนแก่น ชุมแพ ทม.ชุมแพ 1             22,807.20                           

3 ขอนแก่น น้ าพอง ทต.น้ าพอง 3             82,698.78                           

4 ขอนแก่น น้ าพอง ทต.ม่วงหวาน 1             17,900.57                           

5 ขอนแก่น พล ทม.เมืองพล 31           828,375.60                         

6 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ทน.ขอนแก่น 200         5,443,673.09                       

7 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น อบจ.ขอนแก่น 79           2,049,813.34                       

8 ขอนแก่น สีชมพู อบต.สีชมพู 1             26,013.75                           

ขอนแก่น  ผลรวม 317        8,514,693.13                    



6

ที่ จังหวัด อ าเภอ ท้องถิ่นที่รับ

บ านาญ จ านวน จ านวนเงิน

(ราย) (บาท)

บัญชรีายละเอียดแจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ไตรมาสที่ 4 ประจ าเดอืนกรกฎาคม 2560

เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบ าเหน็จ บ านาญ)
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที่ มท 0808.5/ว  1439       ลงวันที่  18  กรกฎาคม 2560  

เงินบ านาญและบ าเหนจ็รายเดือน 1 เดือน

1 จันทบรีุ ขลุง ทม.ขลุง 31           773,474.40                         

2 จันทบรีุ ท่าใหม่ ทม.ท่าใหม่ 35           872,329.26                         

3 จันทบรีุ เมืองจันทบรีุ ทม.จันทนมิิต 1             45,288.00                           

4 จันทบรีุ เมืองจันทบรีุ ทม.จันทบรีุ 28           700,591.30                         

5 จันทบรีุ เมืองจันทบรีุ อบจ.จันทบรีุ 9             14,890.40                           

6 จันทบรีุ สอยดาว ทต.ทับช้าง 2             40,307.80                           

จันทบุรี  ผลรวม 106        2,446,881.16                    



7

ที่ จังหวัด อ าเภอ ท้องถิ่นที่รับ

บ านาญ จ านวน จ านวนเงิน

(ราย) (บาท)

บัญชรีายละเอียดแจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ไตรมาสที่ 4 ประจ าเดอืนกรกฎาคม 2560

เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบ าเหน็จ บ านาญ)
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที่ มท 0808.5/ว  1439       ลงวันที่  18  กรกฎาคม 2560  

เงินบ านาญและบ าเหนจ็รายเดือน 1 เดือน

1 ฉะเชิงเทรา บางคล้า ทต.บางคล้า 29           523,810.46                         

2 ฉะเชิงเทรา บางปะกง ทต.บางวัว 1             5,376.80                             

3 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา ทม.ฉะเชิงเทรา 26           561,916.40                         

4 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา อบจ.ฉะเชิงเทรา 19           189,679.57                         

5 ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต ทต.สนามชัยเขต 3             114,253.56                         

ฉะเชงิเทรา  ผลรวม 78          1,395,036.79                    



8

ที่ จังหวัด อ าเภอ ท้องถิ่นที่รับ

บ านาญ จ านวน จ านวนเงิน

(ราย) (บาท)

บัญชรีายละเอียดแจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ไตรมาสที่ 4 ประจ าเดอืนกรกฎาคม 2560

เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบ าเหน็จ บ านาญ)
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที่ มท 0808.5/ว  1439       ลงวันที่  18  กรกฎาคม 2560  

เงินบ านาญและบ าเหนจ็รายเดือน 1 เดือน

1 ชลบรีุ บางละมุง ทต.หว้ยใหญ่ 10           265,716.00                         

2 ชลบรีุ บา้นบงึ ทม.บา้นบงึ 1             4,275.60                             

3 ชลบรีุ พนสันคิม ทม.พนสันคิม 37           803,805.60                         

4 ชลบรีุ เมืองชลบรีุ ทต.ดอนหวัฬอ 1             21,941.40                           

5 ชลบรีุ เมืองชลบรีุ ทม.ชลบรีุ 89           2,314,462.40                       

6 ชลบรีุ เมืองชลบรีุ อบจ.ชลบรีุ 63           1,812,745.35                       

7 ชลบรีุ ศรีราชา ทน.แหลมฉบงั 3             104,208.00                         

8 ชลบรีุ ศรีราชา ทม.ศรีราชา 60           1,502,656.90                       

ชลบุรี  ผลรวม 264        6,829,811.25                    



9

ที่ จังหวัด อ าเภอ ท้องถิ่นที่รับ

บ านาญ จ านวน จ านวนเงิน

(ราย) (บาท)

บัญชรีายละเอียดแจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ไตรมาสที่ 4 ประจ าเดอืนกรกฎาคม 2560

เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบ าเหน็จ บ านาญ)
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที่ มท 0808.5/ว  1439       ลงวันที่  18  กรกฎาคม 2560  

เงินบ านาญและบ าเหนจ็รายเดือน 1 เดือน

1 ชัยนาท เมืองชัยนาท ทม.ชัยนาท 35           909,055.48                         

2 ชัยนาท เมืองชัยนาท อบจ.ชัยนาท 8             196,954.09                         

3 ชัยนาท วัดสิงห์ ทต.วัดสิงห ์ 10           238,648.10                         

ชยันาท  ผลรวม 53          1,344,657.67                    



10

ที่ จังหวัด อ าเภอ ท้องถิ่นที่รับ

บ านาญ จ านวน จ านวนเงิน

(ราย) (บาท)

บัญชรีายละเอียดแจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ไตรมาสที่ 4 ประจ าเดอืนกรกฎาคม 2560

เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบ าเหน็จ บ านาญ)
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที่ มท 0808.5/ว  1439       ลงวันที่  18  กรกฎาคม 2560  

เงินบ านาญและบ าเหนจ็รายเดือน 1 เดือน

1 ชัยภมูิ แก้งคร้อ อบต.หนองขาม 3             91,751.33                           

2 ชัยภมูิ เมืองชัยภมูิ ทม.ชัยภมูิ 29           903,626.20                         

3 ชัยภมูิ เมืองชัยภมูิ อบจ.ชัยภมูิ 59                                  1,599,987.78

ชยัภมู ิ ผลรวม 91                              2,595,365.31
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ที่ จังหวัด อ าเภอ ท้องถิ่นที่รับ

บ านาญ จ านวน จ านวนเงิน

(ราย) (บาท)

บัญชรีายละเอียดแจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ไตรมาสที่ 4 ประจ าเดอืนกรกฎาคม 2560

เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบ าเหน็จ บ านาญ)
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที่ มท 0808.5/ว  1439       ลงวันที่  18  กรกฎาคม 2560  

เงินบ านาญและบ าเหนจ็รายเดือน 1 เดือน

1 ชุมพร เมืองชุมพร ทม.ชุมพร 32           786,949.70                         

2 ชุมพร เมืองชุมพร อบจ.ชุมพร 20           254,623.60                         

3 ชุมพร หลังสวน ทม.หลังสวน 11           318,258.40                         

ชมุพร  ผลรวม 63          1,359,831.70                    
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ที่ จังหวัด อ าเภอ ท้องถิ่นที่รับ

บ านาญ จ านวน จ านวนเงิน

(ราย) (บาท)

บัญชรีายละเอียดแจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ไตรมาสที่ 4 ประจ าเดอืนกรกฎาคม 2560

เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบ าเหน็จ บ านาญ)
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที่ มท 0808.5/ว  1439       ลงวันที่  18  กรกฎาคม 2560  

เงินบ านาญและบ าเหนจ็รายเดือน 1 เดือน

1 เชียงราย ขุนตาล ทต.ปา่ตาล 2             109,762.40                         

2 เชียงราย เชียงแสน ทต.บา้นแซว 1             61,110.00                           

3 เชียงราย ปา่แดด ทต.ปา่แงะ 2             46,514.20                           

4 เชียงราย ปา่แดด ทต.ปา่แดด 2             48,420.00                           

5 เชียงราย พาน ทต.เมืองพาน 5             147,784.42                         

6 เชียงราย พาน อบต.ทรายขาว 1             19,875.81                           

7 เชียงราย พาน อบต.เมืองพาน 3             60,696.17                           

8 เชียงราย เมืองเชียงราย ทน.เชียงราย 75           1,587,794.31                       

9 เชียงราย เมืองเชียงราย อบจ.เชียงราย 15           58,276.04                           

10 เชียงราย แม่จัน ทต.จันจว้า 2             61,330.80                           

11 เชียงราย แม่จัน ทต.แม่ค า 3             108,748.00                         

12 เชียงราย แม่จัน อบต.ศรีค้ า 1             43,080.00                           

เชยีงราย  ผลรวม 112        2,353,392.15                    
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ที่ จังหวัด อ าเภอ ท้องถิ่นที่รับ

บ านาญ จ านวน จ านวนเงิน

(ราย) (บาท)

บัญชรีายละเอียดแจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ไตรมาสที่ 4 ประจ าเดอืนกรกฎาคม 2560

เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบ าเหน็จ บ านาญ)
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที่ มท 0808.5/ว  1439       ลงวันที่  18  กรกฎาคม 2560  

เงินบ านาญและบ าเหนจ็รายเดือน 1 เดือน

1 เชียงใหม่ ฝาง อบต.แม่สูน 1             38,832.00                           

2 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ทน.เชียงใหม่ 184         3,493,193.01                       

3 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ อบจ.เชียงใหม่ 73           813,332.10                         

4 เชียงใหม่ แม่วาง ทต.แม่วาง 1             25,097.80                           

5 เชียงใหม่ สันปา่ตอง ทต.บา้นกลาง 5             163,458.99                         

เชยีงใหม ่ ผลรวม 264        4,533,913.90                    



14

ที่ จังหวัด อ าเภอ ท้องถิ่นที่รับ

บ านาญ จ านวน จ านวนเงิน

(ราย) (บาท)

บัญชรีายละเอียดแจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ไตรมาสที่ 4 ประจ าเดอืนกรกฎาคม 2560

เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบ าเหน็จ บ านาญ)
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที่ มท 0808.5/ว  1439       ลงวันที่  18  กรกฎาคม 2560  

เงินบ านาญและบ าเหนจ็รายเดือน 1 เดือน

1 ตรัง กันตัง ทม.กันตัง 38           826,999.74                         

2 ตรัง เมืองตรัง ทน.ตรัง 130                                2,483,386.98

3 ตรัง เมืองตรัง อบจ.ตรัง 13           18,337.70                           

4 ตรัง เมืองตรัง อบต.นาท่ามเหนอื 2             49,369.95                           

5 ตรัง หว้ยยอด ทต.หว้ยยอด 8             105,445.00                         

ตรัง  ผลรวม 191        3,483,539.37                    



15

ที่ จังหวัด อ าเภอ ท้องถิ่นที่รับ

บ านาญ จ านวน จ านวนเงิน

(ราย) (บาท)

บัญชรีายละเอียดแจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ไตรมาสที่ 4 ประจ าเดอืนกรกฎาคม 2560

เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบ าเหน็จ บ านาญ)
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที่ มท 0808.5/ว  1439       ลงวันที่  18  กรกฎาคม 2560  

เงินบ านาญและบ าเหนจ็รายเดือน 1 เดือน

1 ตราด เมืองตราด ทม.ตราด 31           895,086.90                         

2 ตราด เมืองตราด อบจ.ตราด 7             40,839.70                           

ตราด  ผลรวม 38          935,926.60                       



16

ที่ จังหวัด อ าเภอ ท้องถิ่นที่รับ

บ านาญ จ านวน จ านวนเงิน

(ราย) (บาท)

บัญชรีายละเอียดแจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ไตรมาสที่ 4 ประจ าเดอืนกรกฎาคม 2560

เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบ าเหน็จ บ านาญ)
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที่ มท 0808.5/ว  1439       ลงวันที่  18  กรกฎาคม 2560  

เงินบ านาญและบ าเหนจ็รายเดือน 1 เดือน

1 ตาก เมืองตาก ทม.ตาก 62           1,428,774.00                       

2 ตาก เมืองตาก อบจ.ตาก 9             16,540.20                           

3 ตาก แม่สอด ทน.แม่สอด 52           1,221,919.40                       

ตาก  ผลรวม 123        2,667,233.60                    



17

ที่ จังหวัด อ าเภอ ท้องถิ่นที่รับ

บ านาญ จ านวน จ านวนเงิน

(ราย) (บาท)

บัญชรีายละเอียดแจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ไตรมาสที่ 4 ประจ าเดอืนกรกฎาคม 2560

เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบ าเหน็จ บ านาญ)
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที่ มท 0808.5/ว  1439       ลงวันที่  18  กรกฎาคม 2560  

เงินบ านาญและบ าเหนจ็รายเดือน 1 เดือน

1 นครนายก เมืองนครนายก ทม.นครนายก 41           1,032,595.50                       

2 นครนายก เมืองนครนายก อบจ.นครนายก 6             11,262.90                           

นครนายก  ผลรวม 47          1,043,858.40                    



18

ที่ จังหวัด อ าเภอ ท้องถิ่นที่รับ

บ านาญ จ านวน จ านวนเงิน

(ราย) (บาท)

บัญชรีายละเอียดแจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ไตรมาสที่ 4 ประจ าเดอืนกรกฎาคม 2560

เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบ าเหน็จ บ านาญ)
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที่ มท 0808.5/ว  1439       ลงวันที่  18  กรกฎาคม 2560  

เงินบ านาญและบ าเหนจ็รายเดือน 1 เดือน

1 นครปฐม นครชัยศรี ทต.หว้ยพลู 8             252,706.41                         

2 นครปฐม เมืองนครปฐม ทน.นครปฐม 98           2,251,647.71                       

3 นครปฐม เมืองนครปฐม อบจ.นครปฐม 13           23,397.90                           

4 นครปฐม สามพราน ทต.อ้อมใหญ่ 3             86,955.18                           

5 นครปฐม สามพราน ทม.สามพราน 6             224,259.40                         

นครปฐม  ผลรวม 128        2,838,966.60                    



19

ที่ จังหวัด อ าเภอ ท้องถิ่นที่รับ

บ านาญ จ านวน จ านวนเงิน

(ราย) (บาท)

บัญชรีายละเอียดแจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ไตรมาสที่ 4 ประจ าเดอืนกรกฎาคม 2560

เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบ าเหน็จ บ านาญ)
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที่ มท 0808.5/ว  1439       ลงวันที่  18  กรกฎาคม 2560  

เงินบ านาญและบ าเหนจ็รายเดือน 1 เดือน

1 นครพนม เมืองนครพนม ทม.นครพนม 59           1,501,134.25                       

2 นครพนม เมืองนครพนม อบจ.นครพนม 5             10,293.30                           

นครพนม  ผลรวม 64          1,511,427.55                    



20

ที่ จังหวัด อ าเภอ ท้องถิ่นที่รับ

บ านาญ จ านวน จ านวนเงิน

(ราย) (บาท)

บัญชรีายละเอียดแจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ไตรมาสที่ 4 ประจ าเดอืนกรกฎาคม 2560

เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบ าเหน็จ บ านาญ)
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที่ มท 0808.5/ว  1439       ลงวันที่  18  กรกฎาคม 2560  

เงินบ านาญและบ าเหนจ็รายเดือน 1 เดือน

1 นครราชสีมา จักราช ทต.จักราช 1             45,714.00                           

2 นครราชสีมา โนนสูง ทต.โนนสูง 22           601,049.16                         

3 นครราชสีมา บวัใหญ่ ทม.บวัใหญ่ 29           729,442.10                         

4 นครราชสีมา ปากช่อง ทม.ปากช่อง 4             123,511.35                         

5 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ทต.หนองไผ่ล้อม 5             202,549.00                         

6 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ทน.นครราชสีมา 122         3,419,617.09                       

7 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา อบจ.นครราชสีมา 261         7,162,934.45                       

นครราชสีมา  ผลรวม 444        12,284,817.15                   



21

ที่ จังหวัด อ าเภอ ท้องถิ่นที่รับ

บ านาญ จ านวน จ านวนเงิน

(ราย) (บาท)

บัญชรีายละเอียดแจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ไตรมาสที่ 4 ประจ าเดอืนกรกฎาคม 2560

เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบ าเหน็จ บ านาญ)
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที่ มท 0808.5/ว  1439       ลงวันที่  18  กรกฎาคม 2560  

เงินบ านาญและบ าเหนจ็รายเดือน 1 เดือน

1 นครศรีธรรมราช ทุ่งสง ทม.ทุ่งสง 92           2,204,956.86                       

2 นครศรีธรรมราช ปากพนงั ทม.ปากพนงั 96           2,308,102.62                       

3 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ทน.นครศรีธรรมราช 199         4,525,243.80                       

4 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช อบจ.นครศรีธรรมราช 42           380,631.73                         

นครศรีธรรมราช  ผลรวม 429        9,418,935.01                    



22

ที่ จังหวัด อ าเภอ ท้องถิ่นที่รับ

บ านาญ จ านวน จ านวนเงิน

(ราย) (บาท)

บัญชรีายละเอียดแจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ไตรมาสที่ 4 ประจ าเดอืนกรกฎาคม 2560

เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบ าเหน็จ บ านาญ)
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที่ มท 0808.5/ว  1439       ลงวันที่  18  กรกฎาคม 2560  

เงินบ านาญและบ าเหนจ็รายเดือน 1 เดือน

1 นครสวรรค์ ชุมแสง ทม.ชุมแสง 53           1,432,748.21                       

2 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ ทต.หนองเบน 6             175,947.16                         

3 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ ทน.นครสวรรค์ 162         3,820,280.31                       

4 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ อบจ.นครสวรรค์ 18           303,792.16                         

นครสวรรค์  ผลรวม 239        5,732,767.84                    



23

ที่ จังหวัด อ าเภอ ท้องถิ่นที่รับ

บ านาญ จ านวน จ านวนเงิน

(ราย) (บาท)

บัญชรีายละเอียดแจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ไตรมาสที่ 4 ประจ าเดอืนกรกฎาคม 2560

เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบ าเหน็จ บ านาญ)
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที่ มท 0808.5/ว  1439       ลงวันที่  18  กรกฎาคม 2560  

เงินบ านาญและบ าเหนจ็รายเดือน 1 เดือน

1 นนทบรีุ บางกรวย ทต.ปลายบาง 25           790,932.34                         

2 นนทบรีุ บางบวัทอง ทม.บางบวัทอง 52           1,197,381.94                       

3 นนทบรีุ ปากเกร็ด ทน.ปากเกร็ด 22           765,987.83                         

4 นนทบรีุ เมืองนนทบรีุ ทน.นนทบรีุ 107         1,941,123.41                       

5 นนทบรีุ เมืองนนทบรีุ อบจ.นนทบรีุ 169         4,576,387.09                       

นนทบุรี  ผลรวม 375        9,271,812.61                    



24

ที่ จังหวัด อ าเภอ ท้องถิ่นที่รับ

บ านาญ จ านวน จ านวนเงิน

(ราย) (บาท)

บัญชรีายละเอียดแจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ไตรมาสที่ 4 ประจ าเดอืนกรกฎาคม 2560

เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบ าเหน็จ บ านาญ)
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที่ มท 0808.5/ว  1439       ลงวันที่  18  กรกฎาคม 2560  

เงินบ านาญและบ าเหนจ็รายเดือน 1 เดือน

1 นราธิวาส เมืองนราธิวาส ทม.นราธิวาส 67           1,587,505.02                       

2 นราธิวาส เมืองนราธิวาส อบจ.นราธิวาส 4             7,631.00                             

3 นราธิวาส สุไหงโก-ลก ทม.สุไหงโก-ลก 51           1,309,518.86                       

นราธวิาส  ผลรวม 122        2,904,654.88                    



25

ที่ จังหวัด อ าเภอ ท้องถิ่นที่รับ

บ านาญ จ านวน จ านวนเงิน

(ราย) (บาท)

บัญชรีายละเอียดแจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ไตรมาสที่ 4 ประจ าเดอืนกรกฎาคม 2560

เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบ าเหน็จ บ านาญ)
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที่ มท 0808.5/ว  1439       ลงวันที่  18  กรกฎาคม 2560  

เงินบ านาญและบ าเหนจ็รายเดือน 1 เดือน

1 นา่น เมืองนา่น ทม.นา่น 54           1,144,233.11                       

2 นา่น เมืองนา่น อบจ.นา่น 26           337,058.90                         

น่าน  ผลรวม 80          1,481,292.01                    



26

ที่ จังหวัด อ าเภอ ท้องถิ่นที่รับ

บ านาญ จ านวน จ านวนเงิน

(ราย) (บาท)

บัญชรีายละเอียดแจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ไตรมาสที่ 4 ประจ าเดอืนกรกฎาคม 2560

เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบ าเหน็จ บ านาญ)
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที่ มท 0808.5/ว  1439       ลงวันที่  18  กรกฎาคม 2560  

เงินบ านาญและบ าเหนจ็รายเดือน 1 เดือน

1 บงึกาฬ เมืองบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ 1             26,164.60                           

บึงกาฬ  ผลรวม 1            26,164.60                        



27

ที่ จังหวัด อ าเภอ ท้องถิ่นที่รับ

บ านาญ จ านวน จ านวนเงิน

(ราย) (บาท)

บัญชรีายละเอียดแจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ไตรมาสที่ 4 ประจ าเดอืนกรกฎาคม 2560

เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบ าเหน็จ บ านาญ)
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที่ มท 0808.5/ว  1439       ลงวันที่  18  กรกฎาคม 2560  

เงินบ านาญและบ าเหนจ็รายเดือน 1 เดือน

1 บรีุรัมย์ นางรอง ทม.นางรอง 3             63,846.21                           

2 บรีุรัมย์ เมืองบรีุรัมย์ ทม.บรีุรัมย์ 71           1,800,695.20                       

3 บรีุรัมย์ เมืองบรีุรัมย์ อบจ.บรีุรัมย์ 9             46,808.08                           

บุรีรัมย์  ผลรวม 83          1,911,349.49                    



28

ที่ จังหวัด อ าเภอ ท้องถิ่นที่รับ

บ านาญ จ านวน จ านวนเงิน

(ราย) (บาท)

บัญชรีายละเอียดแจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ไตรมาสที่ 4 ประจ าเดอืนกรกฎาคม 2560

เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบ าเหน็จ บ านาญ)
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที่ มท 0808.5/ว  1439       ลงวันที่  18  กรกฎาคม 2560  

เงินบ านาญและบ าเหนจ็รายเดือน 1 เดือน

1 ปทุมธาน ี คลองหลวง ทม.คลองหลวง 1             3,152.50                             

2 ปทุมธาน ี คลองหลวง ทม.ท่าโขลง 2             74,685.80                           

3 ปทุมธาน ี เมืองปทุมธานี ทม.ปทุมธาน ี 13           274,756.07                         

4 ปทุมธาน ี เมืองปทุมธานี อบจ.ปทุมธาน ี 9             99,731.07                           

5 ปทุมธาน ี ล าลูกกา ทม.ล าสามแก้ว 3             89,028.60                           

6 ปทุมธาน ี ล าลูกกา อบต.บงึค าพร้อย 2             46,242.80                           

ปทุมธานี  ผลรวม 30          587,596.84                       



29

ที่ จังหวัด อ าเภอ ท้องถิ่นที่รับ

บ านาญ จ านวน จ านวนเงิน

(ราย) (บาท)

บัญชรีายละเอียดแจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ไตรมาสที่ 4 ประจ าเดอืนกรกฎาคม 2560

เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบ าเหน็จ บ านาญ)
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที่ มท 0808.5/ว  1439       ลงวันที่  18  กรกฎาคม 2560  

เงินบ านาญและบ าเหนจ็รายเดือน 1 เดือน

1 ประจวบคีรีขันธ์ ปราณบรีุ ทต.เขานอ้ย 7             151,132.61                         

2 ประจวบคีรีขันธ์ ปราณบรีุ ทต.ปราณบรีุ 2             60,476.40                           

3 ประจวบคีรีขันธ์ ปราณบรีุ อบต.ปากน้ าปราณ 2             67,311.20                           

4 ประจวบคีรีขันธ์ ปราณบรีุ อบต.หนองตาแต้ม 2             87,933.60                           

5 ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์ ทม.ประจวบคีรีขันธ์ 28           799,307.40                         

6 ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์ อบจ.ประจวบคีรีขันธ์ 9             188,232.36                         

7 ประจวบคีรีขันธ์ สามร้อยยอด ทต.ไร่เก่า 1             23,454.99                           

8 ประจวบคีรีขันธ์ หวัหนิ ทม.หวัหนิ 68           1,261,560.13                       

ประจวบคีรีขนัธ ์ ผลรวม 119        2,639,408.69                    



30

ที่ จังหวัด อ าเภอ ท้องถิ่นที่รับ

บ านาญ จ านวน จ านวนเงิน

(ราย) (บาท)

บัญชรีายละเอียดแจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ไตรมาสที่ 4 ประจ าเดอืนกรกฎาคม 2560

เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบ าเหน็จ บ านาญ)
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที่ มท 0808.5/ว  1439       ลงวันที่  18  กรกฎาคม 2560  

เงินบ านาญและบ าเหนจ็รายเดือน 1 เดือน

1 ปราจีนบรีุ กบนิทร์บรีุ ทต.กบนิทร์ 8             176,455.40                         

2 ปราจีนบรีุ เมืองปราจีนบรีุ ทม.ปราจีนบรีุ 66           1,548,818.16                       

3 ปราจีนบรีุ เมืองปราจีนบรีุ อบจ.ปราจีนบรีุ 12           223,469.76                         

ปราจีนบุรี  ผลรวม 86          1,948,743.32                    



31

ที่ จังหวัด อ าเภอ ท้องถิ่นที่รับ

บ านาญ จ านวน จ านวนเงิน

(ราย) (บาท)

บัญชรีายละเอียดแจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ไตรมาสที่ 4 ประจ าเดอืนกรกฎาคม 2560

เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบ าเหน็จ บ านาญ)
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที่ มท 0808.5/ว  1439       ลงวันที่  18  กรกฎาคม 2560  

เงินบ านาญและบ าเหนจ็รายเดือน 1 เดือน

1 ปตัตาน ี เมืองปตัตานี ทม.ปตัตาน ี 61           1,412,868.20                       

2 ปตัตาน ี เมืองปตัตานี อบจ.ปตัตาน ี 12           156,436.55                         

3 ปตัตาน ี สายบรีุ ทม.ตะลุบนั 49           1,199,828.50                       

ปัตตานี  ผลรวม 122        2,769,133.25                    



32

ที่ จังหวัด อ าเภอ ท้องถิ่นที่รับ

บ านาญ จ านวน จ านวนเงิน

(ราย) (บาท)

บัญชรีายละเอียดแจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ไตรมาสที่ 4 ประจ าเดอืนกรกฎาคม 2560

เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบ าเหน็จ บ านาญ)
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที่ มท 0808.5/ว  1439       ลงวันที่  18  กรกฎาคม 2560  

เงินบ านาญและบ าเหนจ็รายเดือน 1 เดือน

1 พระนครศรีอยุธยา ท่าเรือ ทต.ท่าเรือ 30           764,610.31                         

2 พระนครศรีอยุธยา ท่าเรือ ทต.ท่าหลวง 2             80,697.60                           

3 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน ทต.คลองจิก 3             115,884.73                         

4 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ทน.พระนครศรีอยุธยา 93           2,346,945.55                       

5 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อบจ.พระนครศรีอยุธยา 25           314,264.32                         

6 พระนครศรีอยุธยา เสนา ทต.เจ้าเจ็ด 5             208,394.00                         

7 พระนครศรีอยุธยา เสนา ทต.บางนมโค 10           378,988.72                         

8 พระนครศรีอยุธยา เสนา ทต.สามกอ 2             98,682.60                           

พระนครศรีอยุธยา  ผลรวม 170        4,308,467.83                    



33

ที่ จังหวัด อ าเภอ ท้องถิ่นที่รับ

บ านาญ จ านวน จ านวนเงิน

(ราย) (บาท)

บัญชรีายละเอียดแจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ไตรมาสที่ 4 ประจ าเดอืนกรกฎาคม 2560

เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบ าเหน็จ บ านาญ)
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที่ มท 0808.5/ว  1439       ลงวันที่  18  กรกฎาคม 2560  

เงินบ านาญและบ าเหนจ็รายเดือน 1 เดือน

1 พะเยา เมืองพะเยา ทม.พะเยา 70           1,411,982.20                       

2 พะเยา เมืองพะเยา อบจ.พะเยา 6             9,624.90                             

พะเยา  ผลรวม 76          1,421,607.10                    



34

ที่ จังหวัด อ าเภอ ท้องถิ่นที่รับ

บ านาญ จ านวน จ านวนเงิน

(ราย) (บาท)

บัญชรีายละเอียดแจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ไตรมาสที่ 4 ประจ าเดอืนกรกฎาคม 2560

เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบ าเหน็จ บ านาญ)
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที่ มท 0808.5/ว  1439       ลงวันที่  18  กรกฎาคม 2560  

เงินบ านาญและบ าเหนจ็รายเดือน 1 เดือน

1 พังงา ตะกั่วปา่ ทม.ตะกั่วปา่ 53           1,132,480.94                       

2 พังงา เมืองพังงา ทต.บางเตย 1             37,137.80                           

3 พังงา เมืองพังงา ทม.พังงา 17           312,577.00                         

4 พังงา เมืองพังงา อบจ.พังงา 5             10,565.90                           

พังงา  ผลรวม 76          1,492,761.64                    



35

ที่ จังหวัด อ าเภอ ท้องถิ่นที่รับ

บ านาญ จ านวน จ านวนเงิน

(ราย) (บาท)

บัญชรีายละเอียดแจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ไตรมาสที่ 4 ประจ าเดอืนกรกฎาคม 2560

เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบ าเหน็จ บ านาญ)
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที่ มท 0808.5/ว  1439       ลงวันที่  18  กรกฎาคม 2560  

เงินบ านาญและบ าเหนจ็รายเดือน 1 เดือน

1 พัทลุง บางแก้ว ทม.บางแก้ว 1             28,032.00                           

2 พัทลุง เมืองพัทลุง ทต.โคกชะงาย 6                                      146,552.61

3 พัทลุง เมืองพัทลุง ทม.พัทลุง 95           2,274,595.02                       

4 พัทลุง เมืองพัทลุง อบจ.พัทลุง 23           594,553.74                         

พัทลุง  ผลรวม 125        3,043,733.37                    



36

ที่ จังหวัด อ าเภอ ท้องถิ่นที่รับ

บ านาญ จ านวน จ านวนเงิน

(ราย) (บาท)

บัญชรีายละเอียดแจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ไตรมาสที่ 4 ประจ าเดอืนกรกฎาคม 2560

เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบ าเหน็จ บ านาญ)
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที่ มท 0808.5/ว  1439       ลงวันที่  18  กรกฎาคม 2560  

เงินบ านาญและบ าเหนจ็รายเดือน 1 เดือน

1 พิจิตร ตะพานหนิ ทม.ตะพานหนิ 36           983,319.20                         

2 พิจิตร ทับคล้อ ทต.ทับคล้อ 1             49,047.60                           

3 พิจิตร บางมูลนาก ทม.บางมูลนาก 48           1,239,096.10                       

4 พิจิตร เมืองพิจิตร ทม.พิจิตร 31           739,917.17                         

5 พิจิตร เมืองพิจิตร อบจ.พิจิตร 9             71,417.80                           

พิจิตร  ผลรวม 125        3,082,797.87                    



37

ที่ จังหวัด อ าเภอ ท้องถิ่นที่รับ

บ านาญ จ านวน จ านวนเงิน

(ราย) (บาท)

บัญชรีายละเอียดแจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ไตรมาสที่ 4 ประจ าเดอืนกรกฎาคม 2560

เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบ าเหน็จ บ านาญ)
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที่ มท 0808.5/ว  1439       ลงวันที่  18  กรกฎาคม 2560  

เงินบ านาญและบ าเหนจ็รายเดือน 1 เดือน

1 พิษณุโลก พรหมพิราม ทต.พรหมพิราม 17           576,878.01                         

2 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ทน.พิษณุโลก 80           1,979,435.38                       

3 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก อบจ.พิษณุโลก 13           51,919.20                           

4 พิษณุโลก วัดโบสถ์ ทต.วัดโบสถ์ 1             38,116.80                           

พิษณโุลก  ผลรวม 111        2,646,349.39                    



38

ที่ จังหวัด อ าเภอ ท้องถิ่นที่รับ

บ านาญ จ านวน จ านวนเงิน

(ราย) (บาท)

บัญชรีายละเอียดแจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ไตรมาสที่ 4 ประจ าเดอืนกรกฎาคม 2560

เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบ าเหน็จ บ านาญ)
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที่ มท 0808.5/ว  1439       ลงวันที่  18  กรกฎาคม 2560  

เงินบ านาญและบ าเหนจ็รายเดือน 1 เดือน

1 เพชรบรีุ ชะอ า ทม.ชะอ า 81           2,402,344.30                       

2 เพชรบรีุ เมืองเพชรบรีุ ทม.เพชรบรีุ 88           2,115,802.39                       

3 เพชรบรีุ เมืองเพชรบรีุ อบจ.เพชรบรีุ 9             21,319.70                           

เพชรบุรี  ผลรวม 178        4,539,466.39                    



39

ที่ จังหวัด อ าเภอ ท้องถิ่นที่รับ

บ านาญ จ านวน จ านวนเงิน

(ราย) (บาท)

บัญชรีายละเอียดแจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ไตรมาสที่ 4 ประจ าเดอืนกรกฎาคม 2560

เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบ าเหน็จ บ านาญ)
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที่ มท 0808.5/ว  1439       ลงวันที่  18  กรกฎาคม 2560  

เงินบ านาญและบ าเหนจ็รายเดือน 1 เดือน

1 เพชรบรูณ์ เมืองเพชรบรูณ์ ทม.เพชรบรูณ์ 25           755,158.50                         

2 เพชรบรูณ์ เมืองเพชรบรูณ์ อบจ.เพชรบรูณ์ 8             153,641.57                         

3 เพชรบรูณ์ หล่มสัก ทม.หล่มสัก 48           1,105,586.00                       

เพชรบูรณ ์ ผลรวม 81          2,014,386.07                    



40

ที่ จังหวัด อ าเภอ ท้องถิ่นที่รับ

บ านาญ จ านวน จ านวนเงิน

(ราย) (บาท)

บัญชรีายละเอียดแจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ไตรมาสที่ 4 ประจ าเดอืนกรกฎาคม 2560

เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบ าเหน็จ บ านาญ)
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที่ มท 0808.5/ว  1439       ลงวันที่  18  กรกฎาคม 2560  

เงินบ านาญและบ าเหนจ็รายเดือน 1 เดือน

1 แพร่ เมืองแพร่ ทม.แพร่ 66           1,510,078.40                       

2 แพร่ เมืองแพร่ อบจ.แพร่ 23           407,187.77                         

แพร่  ผลรวม 89          1,917,266.17                    



41

ที่ จังหวัด อ าเภอ ท้องถิ่นที่รับ

บ านาญ จ านวน จ านวนเงิน

(ราย) (บาท)

บัญชรีายละเอียดแจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ไตรมาสที่ 4 ประจ าเดอืนกรกฎาคม 2560

เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบ าเหน็จ บ านาญ)
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที่ มท 0808.5/ว  1439       ลงวันที่  18  กรกฎาคม 2560  

เงินบ านาญและบ าเหนจ็รายเดือน 1 เดือน

1 ภเูก็ต กะทู้ ทม.ปา่ตอง 5             178,962.51                         

2 ภเูก็ต เมืองภเูก็ต ทน.ภเูก็ต 156         2,931,118.89                       

3 ภเูก็ต เมืองภเูก็ต อบจ.ภเูก็ต 49           1,388,000.08                       

ภเูก็ต  ผลรวม 210        4,498,081.48                    



42

ที่ จังหวัด อ าเภอ ท้องถิ่นที่รับ

บ านาญ จ านวน จ านวนเงิน

(ราย) (บาท)

บัญชรีายละเอียดแจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ไตรมาสที่ 4 ประจ าเดอืนกรกฎาคม 2560

เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบ าเหน็จ บ านาญ)
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที่ มท 0808.5/ว  1439       ลงวันที่  18  กรกฎาคม 2560  

เงินบ านาญและบ าเหนจ็รายเดือน 1 เดือน

1 มหาสารคาม นาเชือก ทต.นาเชือก 6             218,056.80                         

2 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม ทม.มหาสารคาม 81                                  2,081,015.84

3 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม อบจ.มหาสารคาม 40           1,085,401.16                       

มหาสารคาม  ผลรวม 127        3,384,473.80                    



43

ที่ จังหวัด อ าเภอ ท้องถิ่นที่รับ

บ านาญ จ านวน จ านวนเงิน

(ราย) (บาท)

บัญชรีายละเอียดแจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ไตรมาสที่ 4 ประจ าเดอืนกรกฎาคม 2560

เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบ าเหน็จ บ านาญ)
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที่ มท 0808.5/ว  1439       ลงวันที่  18  กรกฎาคม 2560  

เงินบ านาญและบ าเหนจ็รายเดือน 1 เดือน

1 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร ทม.มุกดาหาร 1             24,552.00                           

2 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร อบจ.มุกดาหาร 1             2,328.30                             

มกุดาหาร  ผลรวม 2            26,880.30                        



44

ที่ จังหวัด อ าเภอ ท้องถิ่นที่รับ

บ านาญ จ านวน จ านวนเงิน

(ราย) (บาท)

บัญชรีายละเอียดแจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ไตรมาสที่ 4 ประจ าเดอืนกรกฎาคม 2560

เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบ าเหน็จ บ านาญ)
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที่ มท 0808.5/ว  1439       ลงวันที่  18  กรกฎาคม 2560  

เงินบ านาญและบ าเหนจ็รายเดือน 1 เดือน

1 แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน ทม.แม่ฮ่องสอน 5             93,973.20                           

2 แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน อบจ.แม่ฮ่องสอน 5             199,462.60                         

แมฮ่่องสอน  ผลรวม 10          293,435.80                       



45

ที่ จังหวัด อ าเภอ ท้องถิ่นที่รับ

บ านาญ จ านวน จ านวนเงิน

(ราย) (บาท)

บัญชรีายละเอียดแจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ไตรมาสที่ 4 ประจ าเดอืนกรกฎาคม 2560

เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบ าเหน็จ บ านาญ)
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที่ มท 0808.5/ว  1439       ลงวันที่  18  กรกฎาคม 2560  

เงินบ านาญและบ าเหนจ็รายเดือน 1 เดือน

1 ยโสธร กุดชุม ทต.กุดชุมพัฒนา 3             71,741.99                           

2 ยโสธร เมืองยโสธร ทม.ยโสธร 56           1,579,042.40                       

3 ยโสธร เมืองยโสธร อบจ.ยโสธร 8             179,242.11                         

4 ยโสธร เลิงนกทา ทต.เลิงนกทา 9             299,993.14                         

5 ยโสธร เลิงนกทา อบต.สร้างมิง่ 2             63,224.42                           

ยโสธร  ผลรวม 78          2,193,244.06                    



46

ที่ จังหวัด อ าเภอ ท้องถิ่นที่รับ

บ านาญ จ านวน จ านวนเงิน

(ราย) (บาท)

บัญชรีายละเอียดแจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ไตรมาสที่ 4 ประจ าเดอืนกรกฎาคม 2560

เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบ าเหน็จ บ านาญ)
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที่ มท 0808.5/ว  1439       ลงวันที่  18  กรกฎาคม 2560  

เงินบ านาญและบ าเหนจ็รายเดือน 1 เดือน

1 ยะลา เบตง ทม.เบตง 29                                    540,571.20

2 ยะลา เมืองยะลา ทน.ยะลา 118         2,756,692.80                       

3 ยะลา เมืองยะลา อบจ.ยะลา 7             74,971.08                           

ยะลา  ผลรวม 154        3,372,235.08                    



47

ที่ จังหวัด อ าเภอ ท้องถิ่นที่รับ

บ านาญ จ านวน จ านวนเงิน

(ราย) (บาท)

บัญชรีายละเอียดแจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ไตรมาสที่ 4 ประจ าเดอืนกรกฎาคม 2560

เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบ าเหน็จ บ านาญ)
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที่ มท 0808.5/ว  1439       ลงวันที่  18  กรกฎาคม 2560  

เงินบ านาญและบ าเหนจ็รายเดือน 1 เดือน

1 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด ทม.ร้อยเอ็ด 79           2,550,994.71                       

2 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด อบจ.ร้อยเอ็ด 13           282,842.76                         

3 ร้อยเอ็ด หนองพอก อบต.ภเูขาทอง 1             19,019.25                           

ร้อยเอ็ด  ผลรวม 93          2,852,856.72                    



48

ที่ จังหวัด อ าเภอ ท้องถิ่นที่รับ

บ านาญ จ านวน จ านวนเงิน

(ราย) (บาท)

บัญชรีายละเอียดแจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ไตรมาสที่ 4 ประจ าเดอืนกรกฎาคม 2560

เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบ าเหน็จ บ านาญ)
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที่ มท 0808.5/ว  1439       ลงวันที่  18  กรกฎาคม 2560  

เงินบ านาญและบ าเหนจ็รายเดือน 1 เดือน

1 ระนอง เมืองระนอง ทม.ระนอง 64           1,393,511.78                       

ระนอง  ผลรวม 64          1,393,511.78                    



49

ที่ จังหวัด อ าเภอ ท้องถิ่นที่รับ

บ านาญ จ านวน จ านวนเงิน

(ราย) (บาท)

บัญชรีายละเอียดแจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ไตรมาสที่ 4 ประจ าเดอืนกรกฎาคม 2560

เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบ าเหน็จ บ านาญ)
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที่ มท 0808.5/ว  1439       ลงวันที่  18  กรกฎาคม 2560  

เงินบ านาญและบ าเหนจ็รายเดือน 1 เดือน

1 ระยอง เมืองระยอง ทต.บา้นเพ 2             65,505.40                           

2 ระยอง เมืองระยอง ทน.ระยอง 47           1,006,022.83                       

3 ระยอง เมืองระยอง อบจ.ระยอง 11           131,965.45                         

ระยอง  ผลรวม 60          1,203,493.68                    



50

ที่ จังหวัด อ าเภอ ท้องถิ่นที่รับ

บ านาญ จ านวน จ านวนเงิน

(ราย) (บาท)

บัญชรีายละเอียดแจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ไตรมาสที่ 4 ประจ าเดอืนกรกฎาคม 2560

เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบ าเหน็จ บ านาญ)
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที่ มท 0808.5/ว  1439       ลงวันที่  18  กรกฎาคม 2560  

เงินบ านาญและบ าเหนจ็รายเดือน 1 เดือน

1 ราชบรีุ บา้นโปง่ ทม.บา้นโปง่ 40                                  1,105,109.60

2 ราชบรีุ โพธาราม ทม.โพธาราม 53           1,288,695.35                       

3 ราชบรีุ เมืองราชบรีุ ทม.ราชบรีุ 124         3,459,243.15                       

4 ราชบรีุ เมืองราชบรีุ อบจ.ราชบรีุ 9             58,577.90                           

ราชบุรี  ผลรวม 226        5,911,626.00                    



51

ที่ จังหวัด อ าเภอ ท้องถิ่นที่รับ

บ านาญ จ านวน จ านวนเงิน

(ราย) (บาท)

บัญชรีายละเอียดแจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ไตรมาสที่ 4 ประจ าเดอืนกรกฎาคม 2560

เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบ าเหน็จ บ านาญ)
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที่ มท 0808.5/ว  1439       ลงวันที่  18  กรกฎาคม 2560  

เงินบ านาญและบ าเหนจ็รายเดือน 1 เดือน

1 ลพบรีุ โคกส าโรง ทต.โคกส าโรง 35           1,023,870.10                       

2 ลพบรีุ บา้นหมี่ ทม.บา้นหมี ่ 15           320,235.65                         

3 ลพบรีุ เมืองลพบรีุ ทต.เขาพระงาม 1                                        45,442.80

4 ลพบรีุ เมืองลพบรีุ ทต.โคกตูม 1             40,232.00                           

5 ลพบรีุ เมืองลพบรีุ ทม.เขาสามยอด 1             42,233.20                           

6 ลพบรีุ เมืองลพบรีุ ทม.ลพบรีุ 72           2,078,398.34                       

7 ลพบรีุ เมืองลพบรีุ อบจ.ลพบรีุ 7             8,038.75                             

ลพบุรี  ผลรวม 132        3,558,450.84                    



52

ที่ จังหวัด อ าเภอ ท้องถิ่นที่รับ

บ านาญ จ านวน จ านวนเงิน

(ราย) (บาท)

บัญชรีายละเอียดแจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ไตรมาสที่ 4 ประจ าเดอืนกรกฎาคม 2560

เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบ าเหน็จ บ านาญ)
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที่ มท 0808.5/ว  1439       ลงวันที่  18  กรกฎาคม 2560  

เงินบ านาญและบ าเหนจ็รายเดือน 1 เดือน

1 ล าปาง เกาะคา อบจ.ล าปาง 18           58,530.40                           

2 ล าปาง เมืองล าปาง ทน.ล าปาง 86           2,033,979.81                       

3 ล าปาง วังเหนอื อบต.ร่องเคาะ 6             204,435.83                         

4 ล าปาง สบปราบ ทต.สบปราบ 2                                        77,090.93

ล าปาง  ผลรวม 112                            2,374,036.97



53

ที่ จังหวัด อ าเภอ ท้องถิ่นที่รับ

บ านาญ จ านวน จ านวนเงิน

(ราย) (บาท)

บัญชรีายละเอียดแจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ไตรมาสที่ 4 ประจ าเดอืนกรกฎาคม 2560

เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบ าเหน็จ บ านาญ)
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที่ มท 0808.5/ว  1439       ลงวันที่  18  กรกฎาคม 2560  

เงินบ านาญและบ าเหนจ็รายเดือน 1 เดือน

1 ล าพูน เมืองล าพูน ทม.ล าพูน 53           1,163,040.03                       

2 ล าพูน เมืองล าพูน อบจ.ล าพูน 19           153,671.33                         

ล าพูน  ผลรวม 72          1,316,711.36                    



54

ที่ จังหวัด อ าเภอ ท้องถิ่นที่รับ

บ านาญ จ านวน จ านวนเงิน

(ราย) (บาท)

บัญชรีายละเอียดแจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ไตรมาสที่ 4 ประจ าเดอืนกรกฎาคม 2560

เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบ าเหน็จ บ านาญ)
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที่ มท 0808.5/ว  1439       ลงวันที่  18  กรกฎาคม 2560  

เงินบ านาญและบ าเหนจ็รายเดือน 1 เดือน

1 เลย เมืองเลย ทม.เลย 34           745,510.39                         

2 เลย เมืองเลย อบจ.เลย 10           290,874.85                         

3 เลย วังสะพุง ทม.วังสะพุง 4             170,132.58                         

เลย  ผลรวม 48          1,206,517.82                    



55

ที่ จังหวัด อ าเภอ ท้องถิ่นที่รับ

บ านาญ จ านวน จ านวนเงิน

(ราย) (บาท)

บัญชรีายละเอียดแจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ไตรมาสที่ 4 ประจ าเดอืนกรกฎาคม 2560

เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบ าเหน็จ บ านาญ)
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที่ มท 0808.5/ว  1439       ลงวันที่  18  กรกฎาคม 2560  

เงินบ านาญและบ าเหนจ็รายเดือน 1 เดือน

1 ศรีสะเกษ กันทรารมย์ อบต.ผักแพว 1             20,211.57                           

2 ศรีสะเกษ โนนคูณ อบต.โนนค้อ 3             104,737.63                         

3 ศรีสะเกษ บงึบรูพ์ ทต.บงึบรูพ์ 1             16,823.24                           

4 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ ทม.ศรีสะเกษ 24           590,399.49                         

5 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ 97           2,818,601.28                       

6 ศรีสะเกษ หว้ยทับทัน ทต.หว้ยทับทัน 4             99,847.63                           

ศรีสะเกษ  ผลรวม 130        3,650,620.84                    



56

ที่ จังหวัด อ าเภอ ท้องถิ่นที่รับ

บ านาญ จ านวน จ านวนเงิน

(ราย) (บาท)

บัญชรีายละเอียดแจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ไตรมาสที่ 4 ประจ าเดอืนกรกฎาคม 2560

เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบ าเหน็จ บ านาญ)
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที่ มท 0808.5/ว  1439       ลงวันที่  18  กรกฎาคม 2560  

เงินบ านาญและบ าเหนจ็รายเดือน 1 เดือน

1 สกลนคร เมืองสกลนคร ทน.สกลนคร 57           1,435,823.20                       

2 สกลนคร เมืองสกลนคร อบจ.สกลนคร 6             155,014.20                         

สกลนคร  ผลรวม 63          1,590,837.40                    



57

ที่ จังหวัด อ าเภอ ท้องถิ่นที่รับ

บ านาญ จ านวน จ านวนเงิน

(ราย) (บาท)

บัญชรีายละเอียดแจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ไตรมาสที่ 4 ประจ าเดอืนกรกฎาคม 2560

เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบ าเหน็จ บ านาญ)
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที่ มท 0808.5/ว  1439       ลงวันที่  18  กรกฎาคม 2560  

เงินบ านาญและบ าเหนจ็รายเดือน 1 เดือน

1 สงขลา เมืองสงขลา ทน.สงขลา 165                                3,354,464.38

2 สงขลา เมืองสงขลา อบจ.สงขลา 22                                    114,230.40

3 สงขลา สะเดา ทม.สะเดา 40           920,659.80                         

4 สงขลา หาดใหญ่ ทน.หาดใหญ่ 228         4,541,168.64                       

สงขลา  ผลรวม 455        8,930,523.22                    



58

ที่ จังหวัด อ าเภอ ท้องถิ่นที่รับ

บ านาญ จ านวน จ านวนเงิน

(ราย) (บาท)

บัญชรีายละเอียดแจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ไตรมาสที่ 4 ประจ าเดอืนกรกฎาคม 2560

เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบ าเหน็จ บ านาญ)
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที่ มท 0808.5/ว  1439       ลงวันที่  18  กรกฎาคม 2560  

เงินบ านาญและบ าเหนจ็รายเดือน 1 เดือน

1 สตูล เมืองสตูล ทม.สตูล 48           1,229,776.30                       

2 สตูล เมืองสตูล อบจ.สตูล 2             69,235.48                           

สตลู  ผลรวม 50          1,299,011.78                    



59

ที่ จังหวัด อ าเภอ ท้องถิ่นที่รับ

บ านาญ จ านวน จ านวนเงิน

(ราย) (บาท)

บัญชรีายละเอียดแจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ไตรมาสที่ 4 ประจ าเดอืนกรกฎาคม 2560

เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบ าเหน็จ บ านาญ)
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที่ มท 0808.5/ว  1439       ลงวันที่  18  กรกฎาคม 2560  

เงินบ านาญและบ าเหนจ็รายเดือน 1 เดือน

1 สมุทรปราการ พระประแดง ทม.พระประแดง 53           994,272.40                         

2 สมุทรปราการ พระประแดง ทม.ลัดหลวง 1                                        35,150.27

3 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ ทน.สมุทรปราการ 117         2,528,183.45                       

4 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ อบจ.สมุทรปราการ 6             7,878.10                             

สมทุรปราการ  ผลรวม 177        3,565,484.22                    



60

ที่ จังหวัด อ าเภอ ท้องถิ่นที่รับ

บ านาญ จ านวน จ านวนเงิน

(ราย) (บาท)

บัญชรีายละเอียดแจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ไตรมาสที่ 4 ประจ าเดอืนกรกฎาคม 2560

เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบ าเหน็จ บ านาญ)
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที่ มท 0808.5/ว  1439       ลงวันที่  18  กรกฎาคม 2560  

เงินบ านาญและบ าเหนจ็รายเดือน 1 เดือน

1 สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม ทม.สมุทรสงคราม 80           1,823,485.72                       

2 สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม อบจ.สมุทรสงคราม 3             3,505.80                             

3 สมุทรสงคราม อัมพวา ทต.อัมพวา 28                                    785,214.40

สมทุรสงคราม  ผลรวม 111                            2,612,205.92



61

ที่ จังหวัด อ าเภอ ท้องถิ่นที่รับ

บ านาญ จ านวน จ านวนเงิน

(ราย) (บาท)

บัญชรีายละเอียดแจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ไตรมาสที่ 4 ประจ าเดอืนกรกฎาคม 2560

เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบ าเหน็จ บ านาญ)
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที่ มท 0808.5/ว  1439       ลงวันที่  18  กรกฎาคม 2560  

เงินบ านาญและบ าเหนจ็รายเดือน 1 เดือน

1 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน ทน.อ้อมนอ้ย 2                                        92,100.60

2 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน ทม.กระทุ่มแบน 54           1,201,770.80                       

3 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร ทน.สมุทรสาคร 80           1,796,415.36                       

4 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร อบจ.สมุทรสาคร 26           724,040.31                         

สมทุรสาคร  ผลรวม 162        3,814,327.07                    



62

ที่ จังหวัด อ าเภอ ท้องถิ่นที่รับ

บ านาญ จ านวน จ านวนเงิน

(ราย) (บาท)

บัญชรีายละเอียดแจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ไตรมาสที่ 4 ประจ าเดอืนกรกฎาคม 2560

เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบ าเหน็จ บ านาญ)
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที่ มท 0808.5/ว  1439       ลงวันที่  18  กรกฎาคม 2560  

เงินบ านาญและบ าเหนจ็รายเดือน 1 เดือน

1 สระแก้ว เมืองสระแก้ว ทม.สระแก้ว 4             132,859.71                         

2 สระแก้ว เมืองสระแก้ว อบจ.สระแก้ว 17           598,432.55                         

3 สระแก้ว วังน้ าเย็น ทม.วังน้ าเย็น 1             58,590.00                           

4 สระแก้ว อรัญประเทศ ทม.อรัญญประเทศ 19           473,338.00                         

สระแก้ว  ผลรวม 41          1,263,220.26                    



63

ที่ จังหวัด อ าเภอ ท้องถิ่นที่รับ

บ านาญ จ านวน จ านวนเงิน

(ราย) (บาท)

บัญชรีายละเอียดแจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ไตรมาสที่ 4 ประจ าเดอืนกรกฎาคม 2560

เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบ าเหน็จ บ านาญ)
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที่ มท 0808.5/ว  1439       ลงวันที่  18  กรกฎาคม 2560  

เงินบ านาญและบ าเหนจ็รายเดือน 1 เดือน

1 สระบรีุ แก่งคอย ทม.แก่งคอย 30           766,087.60                         

2 สระบรีุ พระพุทธบาท ทม.พระพุทธบาท 2             74,548.60                           

3 สระบรีุ เมืองสระบรีุ ทม.สระบรีุ 122         3,320,129.40                       

4 สระบรีุ เมืองสระบรีุ อบจ.สระบรีุ 5             119,757.20                         

5 สระบรีุ หนองแค ทต.หนองแค 39           1,071,234.78                       

6 สระบรีุ หนองแค อบต.หนองปลาหมอ 1             55,364.40                           

สระบุรี  ผลรวม 199        5,407,121.98                    



64

ที่ จังหวัด อ าเภอ ท้องถิ่นที่รับ

บ านาญ จ านวน จ านวนเงิน

(ราย) (บาท)

บัญชรีายละเอียดแจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ไตรมาสที่ 4 ประจ าเดอืนกรกฎาคม 2560

เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบ าเหน็จ บ านาญ)
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที่ มท 0808.5/ว  1439       ลงวันที่  18  กรกฎาคม 2560  

เงินบ านาญและบ าเหนจ็รายเดือน 1 เดือน

1 สิงหบ์รีุ เมืองสิงหบ์รีุ ทม.สิงหบ์รีุ 30           771,175.05                         

2 สิงหบ์รีุ เมืองสิงหบ์รีุ อบจ.สิงหบ์รีุ 3             8,429.80                             

สิงห์บุรี  ผลรวม 33          779,604.85                       



65

ที่ จังหวัด อ าเภอ ท้องถิ่นที่รับ

บ านาญ จ านวน จ านวนเงิน

(ราย) (บาท)

บัญชรีายละเอียดแจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ไตรมาสที่ 4 ประจ าเดอืนกรกฎาคม 2560

เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบ าเหน็จ บ านาญ)
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที่ มท 0808.5/ว  1439       ลงวันที่  18  กรกฎาคม 2560  

เงินบ านาญและบ าเหนจ็รายเดือน 1 เดือน

1 สุโขทัย คีรีมาศ ทต.ทุ่งหลวง 6             183,464.33                         

2 สุโขทัย คีรีมาศ ทต.บา้นโตนด 6             243,645.47                         

3 สุโขทัย ทุ่งเสล่ียม ทต.ทุ่งเสล่ียม 1             24,211.20                           

4 สุโขทัย เมืองสุโขทัย ทต.บา้นสวน 6             190,463.08                         

5 สุโขทัย เมืองสุโขทัย ทม.สุโขทัยธาน ี 48           1,352,597.38                       

6 สุโขทัย เมืองสุโขทัย อบจ.สุโขทัย 12           239,701.20                         

7 สุโขทัย เมืองสุโขทัย อบต.บา้นหลุม 3             124,851.23                         

8 สุโขทัย เมืองสุโขทัย อบต.ยางซ้าย 3             115,746.52                         

9 สุโขทัย สวรรคโลก ทม.สวรรคโลก 83           1,867,348.40                       

สุโขทัย  ผลรวม 168        4,342,028.81                    



66

ที่ จังหวัด อ าเภอ ท้องถิ่นที่รับ

บ านาญ จ านวน จ านวนเงิน

(ราย) (บาท)

บัญชรีายละเอียดแจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ไตรมาสที่ 4 ประจ าเดอืนกรกฎาคม 2560

เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบ าเหน็จ บ านาญ)
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที่ มท 0808.5/ว  1439       ลงวันที่  18  กรกฎาคม 2560  

เงินบ านาญและบ าเหนจ็รายเดือน 1 เดือน

1 สุพรรณบรีุ เมืองสุพรรณบรีุ ทม.สุพรรณบรีุ 63           1,465,725.60                       

2 สุพรรณบรีุ เมืองสุพรรณบรีุ อบจ.สุพรรณบรีุ 6             11,151.50                           

3 สุพรรณบรีุ สองพี่นอ้ง ทม.สองพี่นอ้ง 36           946,180.10                         

สุพรรณบุรี  ผลรวม 105        2,423,057.20                    



67

ที่ จังหวัด อ าเภอ ท้องถิ่นที่รับ

บ านาญ จ านวน จ านวนเงิน

(ราย) (บาท)

บัญชรีายละเอียดแจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ไตรมาสที่ 4 ประจ าเดอืนกรกฎาคม 2560

เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบ าเหน็จ บ านาญ)
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที่ มท 0808.5/ว  1439       ลงวันที่  18  กรกฎาคม 2560  

เงินบ านาญและบ าเหนจ็รายเดือน 1 เดือน

1 สุราษฎร์ธาน ี เกาะสมุย ทน.เกาะสมุย 17           404,641.17                         

2 สุราษฎร์ธาน ี ดอนสัก อบต.ปากแพรก 1             28,644.00                           

3 สุราษฎร์ธาน ี บา้นนาสาร ทม.นาสาร 42           804,677.00                         

4 สุราษฎร์ธาน ี เมืองสุราษฎร์ธานี ทต.ขุนทะเล 1             10,816.00                           

5 สุราษฎร์ธาน ี เมืองสุราษฎร์ธานี ทน.สุราษฎร์ธาน ี 84           1,850,776.00                       

6 สุราษฎร์ธาน ี เมืองสุราษฎร์ธานี อบจ.สุราษฎร์ธาน ี 39           640,313.78                         

7 สุราษฎร์ธาน ี เวียงสระ ทต.ทุ่งหลวง 2             66,206.23                           

สุราษฎร์ธานี  ผลรวม 186        3,806,074.18                    



68

ที่ จังหวัด อ าเภอ ท้องถิ่นที่รับ

บ านาญ จ านวน จ านวนเงิน

(ราย) (บาท)

บัญชรีายละเอียดแจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ไตรมาสที่ 4 ประจ าเดอืนกรกฎาคม 2560

เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบ าเหน็จ บ านาญ)
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที่ มท 0808.5/ว  1439       ลงวันที่  18  กรกฎาคม 2560  

เงินบ านาญและบ าเหนจ็รายเดือน 1 เดือน

1 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ ทม.สุรินทร์ 34           724,700.60                         

2 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ อบจ.สุรินทร์ 19           33,509.65                           

สุรินทร์  ผลรวม 53          758,210.25                       



69

ที่ จังหวัด อ าเภอ ท้องถิ่นที่รับ

บ านาญ จ านวน จ านวนเงิน

(ราย) (บาท)

บัญชรีายละเอียดแจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ไตรมาสที่ 4 ประจ าเดอืนกรกฎาคม 2560

เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบ าเหน็จ บ านาญ)
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที่ มท 0808.5/ว  1439       ลงวันที่  18  กรกฎาคม 2560  

เงินบ านาญและบ าเหนจ็รายเดือน 1 เดือน

1 หนองคาย ท่าบอ่ ทม.ท่าบอ่ 1             39,565.60                           

2 หนองคาย เมืองหนองคาย ทม.หนองคาย 54           1,702,837.85                       

3 หนองคาย เมืองหนองคาย อบจ.หนองคาย 3             2,586.91                             

หนองคาย  ผลรวม 58          1,744,990.36                    



70

ที่ จังหวัด อ าเภอ ท้องถิ่นที่รับ

บ านาญ จ านวน จ านวนเงิน

(ราย) (บาท)

บัญชรีายละเอียดแจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ไตรมาสที่ 4 ประจ าเดอืนกรกฎาคม 2560

เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบ าเหน็จ บ านาญ)
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที่ มท 0808.5/ว  1439       ลงวันที่  18  กรกฎาคม 2560  

เงินบ านาญและบ าเหนจ็รายเดือน 1 เดือน

1 หนองบวัล าภ ู เมืองหนองบวัล าภู อบจ.หนองบวัล าภ ู 1             2,868.00                             

หนองบัวล าภ ู ผลรวม 1            2,868.00                          



71

ที่ จังหวัด อ าเภอ ท้องถิ่นที่รับ

บ านาญ จ านวน จ านวนเงิน

(ราย) (บาท)

บัญชรีายละเอียดแจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ไตรมาสที่ 4 ประจ าเดอืนกรกฎาคม 2560

เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบ าเหน็จ บ านาญ)
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที่ มท 0808.5/ว  1439       ลงวันที่  18  กรกฎาคม 2560  

เงินบ านาญและบ าเหนจ็รายเดือน 1 เดือน

1 อ่างทอง ปา่โมก ทต.ปา่โมก 64           1,841,010.31                       

2 อ่างทอง เมืองอ่างทอง ทม.อ่างทอง 23           642,010.20                         

3 อ่างทอง เมืองอ่างทอง อบจ.อ่างทอง 4             9,889.10                             

อ่างทอง  ผลรวม 91          2,492,909.61                    



72

ที่ จังหวัด อ าเภอ ท้องถิ่นที่รับ

บ านาญ จ านวน จ านวนเงิน

(ราย) (บาท)

บัญชรีายละเอียดแจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ไตรมาสที่ 4 ประจ าเดอืนกรกฎาคม 2560

เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบ าเหน็จ บ านาญ)
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที่ มท 0808.5/ว  1439       ลงวันที่  18  กรกฎาคม 2560  

เงินบ านาญและบ าเหนจ็รายเดือน 1 เดือน

1 อ านาจเจริญ พนา ทต.พนา 4             169,237.66                         

2 อ านาจเจริญ เมืองอ านาจเจริญ ทม.อ านาจเจริญ 1             38,220.40                           

3 อ านาจเจริญ เมืองอ านาจเจริญ อบจ.อ านาจเจริญ 3             4,782.00                             

4 อ านาจเจริญ ลืออ านาจ ทต.อ านาจ 6             211,612.66                         

อ านาจเจริญ  ผลรวม 14          423,852.72                       



73

ที่ จังหวัด อ าเภอ ท้องถิ่นที่รับ

บ านาญ จ านวน จ านวนเงิน

(ราย) (บาท)

บัญชรีายละเอียดแจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ไตรมาสที่ 4 ประจ าเดอืนกรกฎาคม 2560

เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบ าเหน็จ บ านาญ)
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที่ มท 0808.5/ว  1439       ลงวันที่  18  กรกฎาคม 2560  

เงินบ านาญและบ าเหนจ็รายเดือน 1 เดือน

1 อุดรธาน ี น้ าโสม ทต.น้ าโสม 1                                        35,819.00

2 อุดรธาน ี เมืองอุดรธานี ทต.หนองบวั 2             80,071.48                           

3 อุดรธาน ี เมืองอุดรธานี ทน.อุดรธาน ี 222         5,801,598.96                       

4 อุดรธาน ี เมืองอุดรธานี อบจ.อุดรธาน ี 9             181,436.82                         

5 อุดรธาน ี หนองหาน ทต.โคกสูง 2             65,717.98                           

อุดรธานี  ผลรวม 236        6,164,644.24                    



74

ที่ จังหวัด อ าเภอ ท้องถิ่นที่รับ

บ านาญ จ านวน จ านวนเงิน

(ราย) (บาท)

บัญชรีายละเอียดแจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ไตรมาสที่ 4 ประจ าเดอืนกรกฎาคม 2560

เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบ าเหน็จ บ านาญ)
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที่ มท 0808.5/ว  1439       ลงวันที่  18  กรกฎาคม 2560  

เงินบ านาญและบ าเหนจ็รายเดือน 1 เดือน

1 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ ทม.อุตรดิตถ์ 88           2,250,344.99                       

2 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ อบจ.อุตรดิตถ์ 4             54,733.50                           

3 อุตรดิตถ์ ลับแล ทต.ศรีพนมมาศ 17           455,650.60                         

อุตรดติถ์  ผลรวม 109        2,760,729.09                    



75

ที่ จังหวัด อ าเภอ ท้องถิ่นที่รับ

บ านาญ จ านวน จ านวนเงิน

(ราย) (บาท)

บัญชรีายละเอียดแจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ไตรมาสที่ 4 ประจ าเดอืนกรกฎาคม 2560

เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบ าเหน็จ บ านาญ)
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที่ มท 0808.5/ว  1439       ลงวันที่  18  กรกฎาคม 2560  

เงินบ านาญและบ าเหนจ็รายเดือน 1 เดือน

1 อุทัยธาน ี เมืองอุทัยธานี ทม.อุทัยธาน ี 37           863,688.80                         

2 อุทัยธาน ี เมืองอุทัยธานี อบจ.อุทัยธาน ี 5             9,960.98                             

อุทัยธานี  ผลรวม 42          873,649.78                       



76

ที่ จังหวัด อ าเภอ ท้องถิ่นที่รับ

บ านาญ จ านวน จ านวนเงิน

(ราย) (บาท)

บัญชรีายละเอียดแจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ไตรมาสที่ 4 ประจ าเดอืนกรกฎาคม 2560

เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบ าเหน็จ บ านาญ)
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที่ มท 0808.5/ว  1439       ลงวันที่  18  กรกฎาคม 2560  

เงินบ านาญและบ าเหนจ็รายเดือน 1 เดือน

1 อุบลราชธาน ี พิบลูมังสาหาร ทม.พิบลูมังสาหาร 34           817,616.33                         

2 อุบลราชธาน ี เมืองอุบลราชธานี ทต.ขามใหญ่ 2             77,686.02                           

3 อุบลราชธาน ี เมืองอุบลราชธานี ทน.อุบลราชธาน ี 46           1,532,037.65                       

4 อุบลราชธาน ี เมืองอุบลราชธานี อบจ.อุบลราชธาน ี 80           2,345,462.89                       

5 อุบลราชธาน ี วารินช าราบ ทม.วารินช าราบ 90           2,036,162.25                       

อุบลราชธานี  ผลรวม 252        6,808,965.14                    


