
บัญชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน งบเงินอุดหนุน อุดหนุนเฉพาะกิจ

รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ

แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3579  ลงวันท่ี  17  พฤศจิกายน 2563

รายได้ 

อปท. สมทบ

(หลัง) (บาท) (บาท)

1 ขอนแก่น เปือยน้อย ทต.เปือยน้อย ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) 

ส าหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลเปือยน้อย สังกัดเทศบาลต าบลเปือยน้อย 
อ าเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น

1 6,098,000       -                

ขอนแก่น ผลรวม 1 6,098,000      -               

ท่ี จ านวน งบประมาณรายการอปท.อ าเภอจังหวัด



บัญชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน งบเงินอุดหนุน อุดหนุนเฉพาะกิจ

รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ

แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3579  ลงวันท่ี  17  พฤศจิกายน 2563

รายได้ 

อปท. สมทบ

(หลัง) (บาท) (บาท)
ท่ี จ านวน งบประมาณรายการอปท.อ าเภอจังหวัด

1 ฉะเชิงเทรา บางปะกง ทต.บางวัว ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) 

ส าหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (บางวัว) สังกัดเทศบาลต าบลบางวัว 
อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

1 6,098,000       -                

ฉะเชิงเทรา ผลรวม 1 6,098,000      -               



บัญชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน งบเงินอุดหนุน อุดหนุนเฉพาะกิจ

รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ

แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3579  ลงวันท่ี  17  พฤศจิกายน 2563

รายได้ 

อปท. สมทบ

(หลัง) (บาท) (บาท)
ท่ี จ านวน งบประมาณรายการอปท.อ าเภอจังหวัด

1 เชียงราย พาน อบต.เมืองพาน ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) 

ส าหรับโรงเรียนองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพาน (บ้านดอนตัน) 
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพาน อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย

1 6,098,000       -                

เชียงราย ผลรวม 1 6,098,000      -               



บัญชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน งบเงินอุดหนุน อุดหนุนเฉพาะกิจ

รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ

แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3579  ลงวันท่ี  17  พฤศจิกายน 2563

รายได้ 

อปท. สมทบ

(หลัง) (บาท) (บาท)
ท่ี จ านวน งบประมาณรายการอปท.อ าเภอจังหวัด

1 เชียงใหม่ แม่ริม อบต.ดอนแก้ว ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ช้ัน 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) 

ส าหรับโรงเรียนบ้านดอนแก้ว สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 
อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

1 9,156,700       1,017,400       

2 เชียงใหม่ สันป่าตอง ทต.ยุหว่า ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) 

ส าหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลยุหว่า สังกัดเทศบาลต าบลยุหว่า 

อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

1 6,098,000       -                

3 เชียงใหม่ สันป่าตอง ทต.ยุหว่า ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ช้ัน 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) 

ส าหรับโรงเรียนสันป่าตองเทศบาลต าบลยุหว่า 1 สังกัดเทศบาลต าบลยุหว่า 
อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

1 9,156,700       1,017,400       

เชียงใหม่ ผลรวม 3 24,411,400     2,034,800      



บัญชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน งบเงินอุดหนุน อุดหนุนเฉพาะกิจ

รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ

แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3579  ลงวันท่ี  17  พฤศจิกายน 2563

รายได้ 

อปท. สมทบ

(หลัง) (บาท) (บาท)
ท่ี จ านวน งบประมาณรายการอปท.อ าเภอจังหวัด

1 นครพนม ธาตุพนม ทต.น้ าก  า ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ช้ัน 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) 

ส าหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลน้ าก  า สังกัดเทศบาลต าบลน้ าก  า 
อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

1 7,971,000       -                

2 นครพนม ปลาปาก อบต.ปลาปาก ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) 

ส าหรับโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลปลาปาก 

สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลปลาปาก อ าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

1 6,098,000       -                

นครพนม ผลรวม 2 14,069,000     -               



บัญชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน งบเงินอุดหนุน อุดหนุนเฉพาะกิจ

รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ

แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3579  ลงวันท่ี  17  พฤศจิกายน 2563

รายได้ 

อปท. สมทบ

(หลัง) (บาท) (บาท)
ท่ี จ านวน งบประมาณรายการอปท.อ าเภอจังหวัด

1 บึงกาฬ เซกา ทต.ท่าสะอาด ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ช้ัน 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) 

ส าหรับโรงเรียนเทศบาลท่าสะอาด สังกัดเทศบาลต าบลท่าสะอาด 
อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

1 7,971,000       -                

2 บึงกาฬ ปากคาด ทต.ปากคาด ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ช้ัน 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) 

ส าหรับโรงเรียนเทศบาลปากคาด สังกัดเทศบาลต าบลปากคาด 

อ าเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

1 9,156,700       1,017,400       

บึงกาฬ ผลรวม 2 17,127,700     1,017,400      



บัญชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน งบเงินอุดหนุน อุดหนุนเฉพาะกิจ

รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ

แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3579  ลงวันท่ี  17  พฤศจิกายน 2563

รายได้ 

อปท. สมทบ

(หลัง) (บาท) (บาท)
ท่ี จ านวน งบประมาณรายการอปท.อ าเภอจังหวัด

1 ประจวบคีรีขันธ์ ปราณบุรี อบต.หนองตาแต้ม ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ช้ัน 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) 

ส าหรับโรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตาแต้ม 
อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

1 9,156,700       1,017,400       

ประจวบคีรีขันธ์ ผลรวม 1 9,156,700      1,017,400      



บัญชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน งบเงินอุดหนุน อุดหนุนเฉพาะกิจ

รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ

แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3579  ลงวันท่ี  17  พฤศจิกายน 2563

รายได้ 

อปท. สมทบ

(หลัง) (บาท) (บาท)
ท่ี จ านวน งบประมาณรายการอปท.อ าเภอจังหวัด

1 พังงา เมืองพังงา ทต.บางเตย ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ช้ัน 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) 

ส าหรับโรงเรียนเทศบาลต าบลบางเตย สังกัดเทศบาลต าบลบางเตย 
อ าเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

1 9,156,700       1,017,400       

พังงา ผลรวม 1 9,156,700      1,017,400      



บัญชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน งบเงินอุดหนุน อุดหนุนเฉพาะกิจ

รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ

แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3579  ลงวันท่ี  17  พฤศจิกายน 2563

รายได้ 

อปท. สมทบ

(หลัง) (บาท) (บาท)
ท่ี จ านวน งบประมาณรายการอปท.อ าเภอจังหวัด

1 พัทลุง ควนขนุน อบต.พนมวังก์ ก่อสร้างอาคารโรงอาหารขนาดเล็ก 84 ที นั ง ส าหรับโรงเรียนบ้านเขาพนม 

สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลพนมวังก์ อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

1 1,202,100       -                

พัทลุง ผลรวม 1 1,202,100      -               



บัญชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน งบเงินอุดหนุน อุดหนุนเฉพาะกิจ

รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ

แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3579  ลงวันท่ี  17  พฤศจิกายน 2563

รายได้ 

อปท. สมทบ

(หลัง) (บาท) (บาท)
ท่ี จ านวน งบประมาณรายการอปท.อ าเภอจังหวัด

1 พิษณุโลก พรหมพิราม ทต.พรหมพิราม ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ช้ัน 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) 

ส าหรับโรงเรียนเทศบาลพิรามอุทิศ สังกัดเทศบาลต าบลพรหมพิราม 
อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

1 9,156,700       1,017,400       

พิษณุโลก ผลรวม 1 9,156,700      1,017,400      



บัญชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน งบเงินอุดหนุน อุดหนุนเฉพาะกิจ

รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ

แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3579  ลงวันท่ี  17  พฤศจิกายน 2563

รายได้ 

อปท. สมทบ

(หลัง) (บาท) (บาท)
ท่ี จ านวน งบประมาณรายการอปท.อ าเภอจังหวัด

1 มหาสารคาม ชื นชม ทต.หนองกุง ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ช้ัน 12 ห้องเรียน (ฐานรากแผ่) 

ส าหรับโรงเรียนบ้านหลุบแซง สังกัดเทศบาลต าบลหนองกุง 
อ าเภอชื นชม จังหวัดมหาสารคาม

1 7,649,000       -                

2 มหาสารคาม นาดูน ทต.นาดูน ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ช้ัน 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) 

ส าหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลนาดูน สังกัดเทศบาลต าบลนาดูน 

อ าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

1 7,971,000       -                

3 มหาสารคาม วาปีปทุม อบต.หนองแสง ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ช้ัน 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) 

ส าหรับโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

1 7,971,000       -                

มหาสารคาม ผลรวม 3 23,591,000     -               



บัญชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน งบเงินอุดหนุน อุดหนุนเฉพาะกิจ

รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ

แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3579  ลงวันท่ี  17  พฤศจิกายน 2563

รายได้ 

อปท. สมทบ

(หลัง) (บาท) (บาท)
ท่ี จ านวน งบประมาณรายการอปท.อ าเภอจังหวัด

1 ร้อยเอ็ด ธวัชบุรี ทต.อุ่มเม้า ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ช้ัน 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) 

ส าหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลอุ่มเม้า สังกัดเทศบาลต าบลอุ่มเม้า 
อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

1 7,971,000       -                

ร้อยเอ็ด ผลรวม 1 7,971,000      -               



บัญชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน งบเงินอุดหนุน อุดหนุนเฉพาะกิจ

รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ

แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3579  ลงวันท่ี  17  พฤศจิกายน 2563

รายได้ 

อปท. สมทบ

(หลัง) (บาท) (บาท)
ท่ี จ านวน งบประมาณรายการอปท.อ าเภอจังหวัด

1 ราชบุรี เมืองราชบุรี ทต.เขางู ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ช้ัน 12 ห้องเรียน (ฐานรากแผ่)  

ส าหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลเขางู สังกัดเทศบาลต าบลเขางู 
อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

1 9,771,800       -                

ราชบุรี ผลรวม 1 9,771,800      -               



บัญชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน งบเงินอุดหนุน อุดหนุนเฉพาะกิจ

รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ

แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3579  ลงวันท่ี  17  พฤศจิกายน 2563

รายได้ 

อปท. สมทบ

(หลัง) (บาท) (บาท)
ท่ี จ านวน งบประมาณรายการอปท.อ าเภอจังหวัด

1 เลย เมืองเลย ทต.นาดินด า ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน (ฐานรากแผ่) 

ส าหรับโรงเรียนเทศบาล 2 หนองนาทราย เทศบาลต าบลนาดินด า 
อ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

1 6,048,900       -                

เลย ผลรวม 1 6,048,900      -               



บัญชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน งบเงินอุดหนุน อุดหนุนเฉพาะกิจ

รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ

แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3579  ลงวันท่ี  17  พฤศจิกายน 2563

รายได้ 

อปท. สมทบ

(หลัง) (บาท) (บาท)
ท่ี จ านวน งบประมาณรายการอปท.อ าเภอจังหวัด

1 สระแก้ว อรัญประเทศ ทต.ฟากห้วย ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาดเล็ก มีช้ันลอย (ตอกเสาเข็ม) 

ส าหรับโรงเรียนบ้านฟากห้วย เทศบาลต าบลฟากห้วย 
อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

1 7,891,800       -                

สระแก้ว ผลรวม 1 7,891,800      -               



บัญชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน งบเงินอุดหนุน อุดหนุนเฉพาะกิจ

รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ

แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3579  ลงวันท่ี  17  พฤศจิกายน 2563

รายได้ 

อปท. สมทบ

(หลัง) (บาท) (บาท)
ท่ี จ านวน งบประมาณรายการอปท.อ าเภอจังหวัด

1 หนองคาย เมืองหนองคาย ทต.หนองสองห้อง ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) 

ส าหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลหนองสองห้อง 
สังกัดเทศบาลต าบลหนองสองห้อง อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

1 6,098,000       -                

2 หนองคาย ศรีเชียงใหม่ ทต.ศรีเชียงใหม่ ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ช้ัน 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) 

ส าหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลศรีเชียงใหม่ 

สังกัดเทศบาลต าบลศรีเชียงใหม่ อ าเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย

1 7,971,000       -                

หนองคาย ผลรวม 2 14,069,000     -               



บัญชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน งบเงินอุดหนุน อุดหนุนเฉพาะกิจ

รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ

แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3579  ลงวันท่ี  17  พฤศจิกายน 2563

รายได้ 

อปท. สมทบ

(หลัง) (บาท) (บาท)
ท่ี จ านวน งบประมาณรายการอปท.อ าเภอจังหวัด

1 หนองบัวล าภู นากลาง ทต.กุดดินจี ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ช้ัน 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) 

ส าหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลกุดดินจี  สังกัดเทศบาลต าบลกุดดินจี  
อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู

1 9,156,700       1,017,400       

หนองบัวล าภู ผลรวม 1 9,156,700      1,017,400      



บัญชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน งบเงินอุดหนุน อุดหนุนเฉพาะกิจ

รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ

แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3579  ลงวันท่ี  17  พฤศจิกายน 2563

รายได้ 

อปท. สมทบ

(หลัง) (บาท) (บาท)
ท่ี จ านวน งบประมาณรายการอปท.อ าเภอจังหวัด

1 อุดรธานี เมืองอุดรธานี ทต.หนองบัว ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ช้ัน 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) 

ส าหรับโรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส สังกัดเทศบาลต าบลหนองบัว 
อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

1 9,156,700       1,017,400       

อุดรธานี ผลรวม 1 9,156,700      1,017,400      


