
บัญชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน งบเงินอุดหนุน อุดหนุนเฉพาะกิจ

รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

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

จ านวน งบประมาณ

(หลัง) (บาท)

1 กาญจนบุรี บ่อพลอย อบต.หนองกุ่ม ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ฐานรากแผ่) 

ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกระทุ่ม หมู่ท่ี 2 
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม อ าเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

1 1,837,200          

2 กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี อบต.หนองหญ้า ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คน (ฐานรากแผ่) 

ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้า 
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้า อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

1 2,324,800          

3 กาญจนบุรี เลาขวัญ อบต.หนองประดู่ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81 - 100 คน (ฐานรากแผ่) 

ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองประดู่ สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองประดู่ 
อ าเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี

1 2,774,500          

4 กาญจนบุรี ศรีสวัสด์ิ ทต.เขาโจด ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ฐานรากแผ่) 

ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไกรเกรียง สังกัดเทศบาลต าบลเขาโจด 
อ าเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี

1 1,837,200          

กาญจนบุรี ผลรวม 4 8,773,700         

รายการอปท.อ าเภอจังหวัดท่ี



บัญชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน งบเงินอุดหนุน อุดหนุนเฉพาะกิจ

รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

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

จ านวน งบประมาณ

(หลัง) (บาท)
รายการอปท.อ าเภอจังหวัดท่ี

1 ก าแพงเพชร พรานกระต่าย อบต.ห้วยย้ัง ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) 

ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานไผ่ สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยย้ัง 
อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร

1 2,028,700          

ก าแพงเพชร ผลรวม 1 2,028,700         



บัญชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน งบเงินอุดหนุน อุดหนุนเฉพาะกิจ

รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

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

จ านวน งบประมาณ

(หลัง) (บาท)
รายการอปท.อ าเภอจังหวัดท่ี

1 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ทต.สาวะถี ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) 

ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีชมบาล บ้านม่วงโป้ สังกัดเทศบาลต าบลสาวะถี 
อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

1 2,028,700          

2 ขอนแก่น หนองเรือ ทต.กุดกว้าง ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คน (ฐานรากแผ่) 

ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านส าราญหินลาด สังกัดเทศบาลต าบลกุดกว้าง 
อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

1 2,324,800          

ขอนแก่น ผลรวม 2 4,353,500         



บัญชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน งบเงินอุดหนุน อุดหนุนเฉพาะกิจ

รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

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

จ านวน งบประมาณ

(หลัง) (บาท)
รายการอปท.อ าเภอจังหวัดท่ี

1 จันทบุรี สอยดาว อบต.ทรายขาว ก่อสร้างอาคารประกอบ (ตามแบบขององค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวก าหนด) 

ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดส าโรง สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

1 919,000            

2 จันทบุรี สอยดาว อบต.ทรายขาว ก่อสร้างอาคารประกอบ (ตามแบบขององค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวก าหนด) 

ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมหาเจรีย สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

1 919,000            

จันทบุรี ผลรวม 2 1,838,000         



บัญชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน งบเงินอุดหนุน อุดหนุนเฉพาะกิจ

รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

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

จ านวน งบประมาณ

(หลัง) (บาท)
รายการอปท.อ าเภอจังหวัดท่ี

1 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม อบต.เกาะขนุน ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ฐานรากแผ่) 

ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาน้อย สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขนุน 
อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

1 1,837,200          

ฉะเชิงเทรา ผลรวม 1 1,837,200         



บัญชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน งบเงินอุดหนุน อุดหนุนเฉพาะกิจ

รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

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

จ านวน งบประมาณ

(หลัง) (บาท)
รายการอปท.อ าเภอจังหวัดท่ี

1 ชัยนาท สรรคบุรี ทต.บางขุด ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบางขุด 

(หลวงปู่เย็นอุปถัมภ์) สังกัดเทศบาลต าบลบางขุด อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

1 3,033,000          

ชัยนาท ผลรวม 1 3,033,000         



บัญชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน งบเงินอุดหนุน อุดหนุนเฉพาะกิจ

รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

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

จ านวน งบประมาณ

(หลัง) (บาท)
รายการอปท.อ าเภอจังหวัดท่ี

1 ชุมพร เมืองชุมพร อบต.นาทุ่ง ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คน (ตอกเสาเข็ม) 

ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลนาทุ่ง สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาทุ่ง 
อ าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

1 2,470,000          

ชุมพร ผลรวม 1 2,470,000         



บัญชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน งบเงินอุดหนุน อุดหนุนเฉพาะกิจ

รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

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

จ านวน งบประมาณ

(หลัง) (บาท)
รายการอปท.อ าเภอจังหวัดท่ี

1 เชียงราย แม่จัน อบต.ป่าตึง ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ฐานรากแผ่) 

ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันติสุข สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลป่าตึง 
อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

1 1,837,200          

เชียงราย ผลรวม 1 1,837,200         



บัญชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน งบเงินอุดหนุน อุดหนุนเฉพาะกิจ

รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

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

จ านวน งบประมาณ

(หลัง) (บาท)
รายการอปท.อ าเภอจังหวัดท่ี

1 เชียงใหม่ เชียงดาว ทต.แม่นะ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) 

ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่นะ สังกัดเทศบาลต าบลแม่นะ 
อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

1 2,028,700          

2 เชียงใหม่ ฮอด ทต.บ้านตาล ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คน (ตอกเสาเข็ม) 

ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลัฏฐิวัน สังกัดเทศบาลต าบลบ้านตาล 
อ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

1 2,470,000          

เชียงใหม่ ผลรวม 2 4,498,700         



บัญชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน งบเงินอุดหนุน อุดหนุนเฉพาะกิจ

รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

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

จ านวน งบประมาณ

(หลัง) (บาท)
รายการอปท.อ าเภอจังหวัดท่ี

1 ตราด บ่อไร่ อบต.นนทรีย์ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ฐานรากแผ่) 

ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะม่วง สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลนนทรีย์ 
อ าเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

1 1,837,200          

ตราด ผลรวม 1 1,837,200         



บัญชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน งบเงินอุดหนุน อุดหนุนเฉพาะกิจ

รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

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

จ านวน งบประมาณ

(หลัง) (บาท)
รายการอปท.อ าเภอจังหวัดท่ี

1 นครศรีธรรมราช นาบอน อบต.แก้วแสน ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81 - 100 คน (ตอกเสาเข็ม) 

ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเกาะสระ สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลแก้วแสน 
อ าเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 2,968,000          

2 นครศรีธรรมราช พรหมคีรี อบต.ทอนหงส์ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ฐานรากแผ่) 

ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในเขียว 1 สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลทอนหงส์ 
อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 1,837,200          

3 นครศรีธรรมราช พิปูน ทต.ควนกลาง ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81 - 100 คน (ตอกเสาเข็ม) 

ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากเสียว สังกัดเทศบาลต าบลควนกลาง 
อ าเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 2,968,000          

นครศรีธรรมราช ผลรวม 3 7,773,200         



บัญชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน งบเงินอุดหนุน อุดหนุนเฉพาะกิจ

รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

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

จ านวน งบประมาณ

(หลัง) (บาท)
รายการอปท.อ าเภอจังหวัดท่ี

1 นครสวรรค์ โกรกพระ อบต.ศาลาแดง ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) 

ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระจังงาม สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลศาลาแดง 
อ าเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

1 2,028,700          

2 นครสวรรค์ แม่วงก์ อบต.วังซ่าน ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) 

ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะเคียนงาม สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลวังซ่าน 
อ าเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

1 2,028,700          

นครสวรรค์ ผลรวม 2 4,057,400         



บัญชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน งบเงินอุดหนุน อุดหนุนเฉพาะกิจ

รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

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

จ านวน งบประมาณ

(หลัง) (บาท)
รายการอปท.อ าเภอจังหวัดท่ี

1 น่าน แม่จริม อบต.น้ าพาง ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ฐานรากแผ่) 

ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ าปูน สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าพาง 
อ าเภอแม่จริม จังหวัดน่าน

1 1,837,200          

2 น่าน แม่จริม อบต.น้ าพาง ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คน (ฐานรากแผ่)  

ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ าตวง สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าพาง 
อ าเภอแม่จริม จังหวัดน่าน

1 2,324,800          

น่าน ผลรวม 2 4,162,000         



บัญชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน งบเงินอุดหนุน อุดหนุนเฉพาะกิจ

รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

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

จ านวน งบประมาณ

(หลัง) (บาท)
รายการอปท.อ าเภอจังหวัดท่ี

1 บึงกาฬ โซ่พิสัย อบต.ศรีชมภู ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คน (ตอกเสาเข็ม) 

ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธ์ิ สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลศรีชมภู 
อ าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

1 2,470,000          

บึงกาฬ ผลรวม 1 2,470,000         



บัญชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน งบเงินอุดหนุน อุดหนุนเฉพาะกิจ

รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

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

จ านวน งบประมาณ

(หลัง) (บาท)
รายการอปท.อ าเภอจังหวัดท่ี

1 บุรีรัมย์ คูเมือง อบต.พรส าราญ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) 

ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ 
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญ อ าเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

1 2,028,700          

บุรีรัมย์ ผลรวม 1 2,028,700         



บัญชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน งบเงินอุดหนุน อุดหนุนเฉพาะกิจ

รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

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

จ านวน งบประมาณ

(หลัง) (บาท)
รายการอปท.อ าเภอจังหวัดท่ี

1 ประจวบคีรีขันธ์ กุยบุรี อบต.ดอนยายหนู ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คน (ตอกเสาเข็ม) 

ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนมะขาม สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลดอนยายหนู 
อ าเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

1 2,470,000          

ประจวบคีรีขันธ์ ผลรวม 1 2,470,000         



บัญชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน งบเงินอุดหนุน อุดหนุนเฉพาะกิจ

รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

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

จ านวน งบประมาณ

(หลัง) (บาท)
รายการอปท.อ าเภอจังหวัดท่ี

1 พัทลุง กงหรา อบต.คลองเฉลิม ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) 

ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดนูรุลมุมีนีน สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเฉลิม 
อ าเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

1 2,028,700          

2 พัทลุง ควนขนุน ทต.ดอนทราย ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คน (ตอกเสาเข็ม) 

ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนดินแดง สังกัดเทศบาลต าบลดอนทราย 

อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

1 2,470,000          

3 พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนประดู่ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คน (ตอกเสาเข็ม) 

ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหัวควน สังกัดเทศบาลต าบลดอนประดู่ 
อ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

1 2,470,000          

4 พัทลุง ปากพะยูน ทต.หารเทา ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คน (ตอกเสาเข็ม) 

ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหารเทา สังกัดเทศบาลต าบลหารเทา 
อ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

1 2,470,000          

5 พัทลุง ปากพะยูน อบต.ฝาละมี ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คน (ตอกเสาเข็ม) 

ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนพระ สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลฝาละมี 

อ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

1 2,470,000          

พัทลุง ผลรวม 5 11,908,700       



บัญชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน งบเงินอุดหนุน อุดหนุนเฉพาะกิจ

รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

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

จ านวน งบประมาณ

(หลัง) (บาท)
รายการอปท.อ าเภอจังหวัดท่ี

1 พิจิตร โพธ์ิประทับช้าง อบต.โพธ์ิประทับช้าง ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คน (ตอกเสาเข็ม) 

ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธ์ิประทับช้าง 
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิประทับช้าง อ าเภอโพธ์ิประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

1 2,470,000          

พิจิตร ผลรวม 1 2,470,000         



บัญชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน งบเงินอุดหนุน อุดหนุนเฉพาะกิจ

รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

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

จ านวน งบประมาณ

(หลัง) (บาท)
รายการอปท.อ าเภอจังหวัดท่ี

1 พิษณุโลก พรหมพิราม อบต.มะต้อง ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ฐานรากแผ่) 

ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะต้อง สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลมะต้อง 
อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

1 1,837,200          

2 พิษณุโลก วังทอง อบต.บ้านกลาง ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ฐานรากแผ่) 

ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปรือ สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง 
อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

1 1,837,200          

พิษณุโลก ผลรวม 2 3,674,400         



บัญชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน งบเงินอุดหนุน อุดหนุนเฉพาะกิจ

รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

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

จ านวน งบประมาณ

(หลัง) (บาท)
รายการอปท.อ าเภอจังหวัดท่ี

1 เพชรบุรี ชะอ า อบต.ไร่ใหม่พัฒนา ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ฐานรากแผ่) 

ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งแย้ สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลไร่ใหม่พัฒนา 
อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี

1 1,837,200          

เพชรบุรี ผลรวม 1 1,837,200         



บัญชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน งบเงินอุดหนุน อุดหนุนเฉพาะกิจ

รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

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

จ านวน งบประมาณ

(หลัง) (บาท)
รายการอปท.อ าเภอจังหวัดท่ี

1 เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี อบต.ภูน้ าหยด ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ฐานรากแผ่) 

ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระท่ีน่ัง สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลภูน้ าหยด 
อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

1 1,837,200          

2 เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี อบต.ภูน้ าหยด ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ฐานรากแผ่) 

ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูน้ าหยด สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลภูน้ าหยด 
อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

1 1,837,200          

3 เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี อบต.ภูน้ าหยด ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ฐานรากแผ่) 

ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรหมประชาสรรค์ 
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลภูน้ าหยด อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

1 1,837,200          

เพชรบูรณ์ ผลรวม 3 5,511,600         



บัญชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน งบเงินอุดหนุน อุดหนุนเฉพาะกิจ

รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

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

จ านวน งบประมาณ

(หลัง) (บาท)
รายการอปท.อ าเภอจังหวัดท่ี

1 มหาสารคาม กันทรวิชัย ทต.ขามเรียง ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) 

ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะกอก สังกัดเทศบาลต าบลขามเรียง 
อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

1 2,028,700          

2 มหาสารคาม กันทรวิชัย ทต.ขามเรียง ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) 

ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลขามเรียง (บ้านดอนหน่อง) 
สังกัดเทศบาลต าบลขามเรียง อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

1 2,028,700          

มหาสารคาม ผลรวม 2 4,057,400         



บัญชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน งบเงินอุดหนุน อุดหนุนเฉพาะกิจ

รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

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

จ านวน งบประมาณ

(หลัง) (บาท)
รายการอปท.อ าเภอจังหวัดท่ี

1 มุกดาหาร ดงหลวง ทต.กกตูม ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ฐานรากแผ่) 

ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกกตูม สังกัดเทศบาลต าบลกกตูม 
อ าเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

1 1,837,200          

2 มุกดาหาร หว้านใหญ่ อบต.ป่งขามดงหมู ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) 

ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนิเวศน์วิหาร สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลป่งขามดงหมู 
อ าเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

1 2,028,700          

3 มุกดาหาร หว้านใหญ่ อบต.ป่งขามดงหมู ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) 

ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมะรุกขาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลป่งขามดงหมู 
อ าเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

1 2,028,700          

มุกดาหาร ผลรวม 3 5,894,600         



บัญชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน งบเงินอุดหนุน อุดหนุนเฉพาะกิจ

รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

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

จ านวน งบประมาณ

(หลัง) (บาท)
รายการอปท.อ าเภอจังหวัดท่ี

1 แม่ฮ่องสอน ปางมะผ้า อบต.ถ้ าลอด ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) 

ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ าลอด สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าลอด 
อ าเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

1 2,028,700          

แม่ฮ่องสอน ผลรวม 1 2,028,700         



บัญชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน งบเงินอุดหนุน อุดหนุนเฉพาะกิจ

รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

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

จ านวน งบประมาณ

(หลัง) (บาท)
รายการอปท.อ าเภอจังหวัดท่ี

1 ยโสธร ทรายมูล อบต.ดงมะไฟ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) 

ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกก่องดอนนกชุม 
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ อ าเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

1 2,028,700          

2 ยโสธร ป่าต้ิว อบต.กระจาย ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คน (ตอกเสาเข็ม) 

ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระจาย สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลกระจาย 
อ าเภอป่าต้ิว จังหวัดยโสธร

1 2,470,000          

ยโสธร ผลรวม 2 4,498,700         



บัญชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน งบเงินอุดหนุน อุดหนุนเฉพาะกิจ

รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

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

จ านวน งบประมาณ

(หลัง) (บาท)
รายการอปท.อ าเภอจังหวัดท่ี

1 ยะลา เบตง อบต.ตาเนาะแมเราะ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ฐานรากแผ่) 

ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อน้ าร้อน สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลตาเนาะแมเราะ 
อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา

1 1,837,200          

ยะลา ผลรวม 1 1,837,200         



บัญชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน งบเงินอุดหนุน อุดหนุนเฉพาะกิจ

รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

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

จ านวน งบประมาณ

(หลัง) (บาท)
รายการอปท.อ าเภอจังหวัดท่ี

1 ร้อยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน อบต.ศรีโคตร ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ฐานรากแผ่) 

ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนแคน สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลศรีโคตร 
อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

1 1,837,200          

2 ร้อยเอ็ด จังหาร ทต.จังหาร ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) 

ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าง้ิว สังกัดเทศบาลต าบลจังหาร 
อ าเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด

1 2,028,700          

3 ร้อยเอ็ด จังหาร ทต.ดินด า ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คน (ฐานรากแผ่)  

ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวรอง สังกัดเทศบาลต าบลดินด า 
อ าเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด

1 2,324,800          

4 ร้อยเอ็ด จังหาร อบต.แสนชาติ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ฐานรากแผ่) 

ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขวาชี สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลแสนชาติ 
อ าเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด

1 1,837,200          

5 ร้อยเอ็ด เมืองสรวง ทต.กกกุง ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คน (ตอกเสาเข็ม) 

ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลกกกุง สังกัดเทศบาลต าบลกกกุง 
อ าเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด

1 2,470,000          

ร้อยเอ็ด ผลรวม 5 10,497,900       



บัญชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน งบเงินอุดหนุน อุดหนุนเฉพาะกิจ

รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

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

จ านวน งบประมาณ

(หลัง) (บาท)
รายการอปท.อ าเภอจังหวัดท่ี

1 ราชบุรี บางแพ อบต.ดอนคา ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81 - 100 คน (ตอกเสาเข็ม) 

ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลดอนคา 
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลดอนคา อ าเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

1 2,968,000          

ราชบุรี ผลรวม 1 2,968,000         



บัญชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน งบเงินอุดหนุน อุดหนุนเฉพาะกิจ

รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

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

จ านวน งบประมาณ

(หลัง) (บาท)
รายการอปท.อ าเภอจังหวัดท่ี

1 ล าปาง แม่เมาะ อบต.นาสัก ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) 

ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสบจาง สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาสัก 
อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง

1 2,028,700          

ล าปาง ผลรวม 1 2,028,700         



บัญชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน งบเงินอุดหนุน อุดหนุนเฉพาะกิจ

รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

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

จ านวน งบประมาณ

(หลัง) (บาท)
รายการอปท.อ าเภอจังหวัดท่ี

1 ศรีสะเกษ ขุขันธ์ อบต.ปรือใหญ่ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ฐานรากแผ่) 

ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินแสง องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ 
อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

1 1,837,200          

2 ศรีสะเกษ ขุขันธ์ อบต.ปรือใหญ่ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คน (ฐานรากแผ่) 

ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปรือคัน องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ 
อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

1 2,324,800          

ศรีสะเกษ ผลรวม 2 4,162,000         



บัญชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน งบเงินอุดหนุน อุดหนุนเฉพาะกิจ

รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

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

จ านวน งบประมาณ

(หลัง) (บาท)
รายการอปท.อ าเภอจังหวัดท่ี

1 สงขลา จะนะ อบต.คู ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คน (ตอกเสาเข็ม) 

ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดเร๊าะหม๊ะ องค์การบริหารส่วนต าบลคู 
อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

1 2,470,000          

สงขลา ผลรวม 1 2,470,000         



บัญชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน งบเงินอุดหนุน อุดหนุนเฉพาะกิจ

รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

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

จ านวน งบประมาณ

(หลัง) (บาท)
รายการอปท.อ าเภอจังหวัดท่ี

1 สตูล ละงู อบต.ละงู ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81 - 100 คน (ตอกเสาเข็ม) 

ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในเมือง สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลละงู 
อ าเภอละงู จังหวัดสตูล

1 2,968,000          

2 สตูล ละงู อบต.ละงู ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81 - 100 คน (ตอกเสาเข็ม) 

ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลละงู 
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลละงู อ าเภอละงู จังหวัดสตูล

1 2,968,000          

สตูล ผลรวม 2 5,936,000         



บัญชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน งบเงินอุดหนุน อุดหนุนเฉพาะกิจ

รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

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

จ านวน งบประมาณ

(หลัง) (บาท)
รายการอปท.อ าเภอจังหวัดท่ี

1 สระแก้ว เขาฉกรรจ์ อบต.หนองหว้า ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คน (ตอกเสาเข็ม) 

ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับสมบูรณ์ สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า 
อ าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

1 2,470,000          

สระแก้ว ผลรวม 1 2,470,000         



บัญชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน งบเงินอุดหนุน อุดหนุนเฉพาะกิจ

รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

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

จ านวน งบประมาณ

(หลัง) (บาท)
รายการอปท.อ าเภอจังหวัดท่ี

1 สิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี อบต.ม่วงหมู่ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) 

ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางเด่ือ องค์การบริหารส่วนต าบลม่วงหมู่ 
อ าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

1 2,028,700          

สิงห์บุรี ผลรวม 1 2,028,700         



บัญชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน งบเงินอุดหนุน อุดหนุนเฉพาะกิจ

รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

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

จ านวน งบประมาณ

(หลัง) (บาท)
รายการอปท.อ าเภอจังหวัดท่ี

1 สุโขทัย บ้านด่านลานหอย อบต.บ้านด่าน ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) 

ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังแดด สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด่าน 
อ าเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

1 2,028,700          

2 สุโขทัย เมืองสุโขทัย อบต.ยางซ้าย ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) 

ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านยางซ้าย สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลยางซ้าย 
อ าเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

1 2,028,700          

สุโขทัย ผลรวม 2 4,057,400         



บัญชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน งบเงินอุดหนุน อุดหนุนเฉพาะกิจ

รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

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

จ านวน งบประมาณ

(หลัง) (บาท)
รายการอปท.อ าเภอจังหวัดท่ี

1 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต.โคกช้าง ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) 

ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามเอก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกช้าง 
อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

1 2,028,700          

2 สุพรรณบุรี บางปลาม้า ทต.ต้นคราม ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) 

ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นคราม สังกัดเทศบาลต าบลต้นคราม 
อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

1 2,028,700          

3 สุพรรณบุรี สามชุก อบต.วังลึก ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81 - 100 คน (ตอกเสาเข็ม) 

ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งแฝก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลวังลึก 
อ าเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

1 2,968,000          

สุพรรณบุรี ผลรวม 3 7,025,400         



บัญชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน งบเงินอุดหนุน อุดหนุนเฉพาะกิจ

รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

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

จ านวน งบประมาณ

(หลัง) (บาท)
รายการอปท.อ าเภอจังหวัดท่ี

1 สุรินทร์ ปราสาท อบต.ทมอ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ฐานรากแผ่) 

ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเจริญสุข สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลทมอ 
อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

1 1,837,200          

2 สุรินทร์ พนมดงรัก อบต.โคกกลาง ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ฐานรากแผ่) 

ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกโบสถ์ สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง 
อ าเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์

1 1,837,200          

3 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ อบต.เพ้ียราม ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81 - 100 คน (ฐานรากแผ่) 

ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพญาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลเพ้ียราม 
อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

1 2,774,500          

4 สุรินทร์ ศีขรภูมิ อบต.จารพัต ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ฐานรากแผ่) 

ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเปรียง สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลจารพัต 
อ าเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

1 1,837,200          

5 สุรินทร์ สังขะ อบต.บ้านชบ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) 

ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนชาย สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชบ 
อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

1 2,028,700          

สุรินทร์ ผลรวม 5 10,314,800       



บัญชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน งบเงินอุดหนุน อุดหนุนเฉพาะกิจ

รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

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

จ านวน งบประมาณ

(หลัง) (บาท)
รายการอปท.อ าเภอจังหวัดท่ี

1 หนองคาย เมืองหนองคาย อบต.ค่ายบกหวาน ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81 - 100 คน (ฐานรากแผ่) 

ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาฮี สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลค่ายบกหวาน 
อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

1 2,774,500          

2 หนองคาย รัตนวาปี อบต.นาทับไฮ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ฐานรากแผ่) 

ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศิริมงคลชัยราม สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาทับไฮ 
อ าเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย

1 1,837,200          

หนองคาย ผลรวม 2 4,611,700         



บัญชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน งบเงินอุดหนุน อุดหนุนเฉพาะกิจ

รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

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

จ านวน งบประมาณ

(หลัง) (บาท)
รายการอปท.อ าเภอจังหวัดท่ี

1 หนองบัวล าภู สุวรรณคูหา ทต.นาด่าน ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ฐานรากแผ่) 

ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านส้มป่อย สังกัดเทศบาลต าบลนาด่าน 
อ าเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวล าภู

1 1,837,200          

2 หนองบัวล าภู สุวรรณคูหา ทต.นาด่าน ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ฐานรากแผ่) 

ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกุดฮู ชมภูทอง สังกัดเทศบาลต าบลนาด่าน 
อ าเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวล าภู

1 1,837,200          

3 หนองบัวล าภู สุวรรณคูหา อบต.บ้านโคก ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คน (ฐานรากแผ่) 

ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต่างแดน สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโคก 
อ าเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวล าภู

1 2,324,800          

หนองบัวล าภู ผลรวม 3 5,999,200         



บัญชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน งบเงินอุดหนุน อุดหนุนเฉพาะกิจ

รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

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

จ านวน งบประมาณ

(หลัง) (บาท)
รายการอปท.อ าเภอจังหวัดท่ี

1 อ่างทอง แสวงหา อบต.วังน้ าเย็น ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คน (ตอกเสาเข็ม) 

ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลวังน้ าเย็น 
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลวังน้ าเย็น อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

1 2,470,000          

อ่างทอง ผลรวม 1 2,470,000         



บัญชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน งบเงินอุดหนุน อุดหนุนเฉพาะกิจ

รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

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

จ านวน งบประมาณ

(หลัง) (บาท)
รายการอปท.อ าเภอจังหวัดท่ี

1 อ านาจเจริญ ปทุมราชวงศา ทต.หนองข่า ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คน (ฐานรากแผ่) 

ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอนงคาราม สังกัดเทศบาลต าบลหนองข่า 
อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ

1 2,324,800          

2 อ านาจเจริญ พนา อบต.ไม้กลอน ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ฐานรากแผ่) 

ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสงบคารมณ์ สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลไม้กลอน 
อ าเภอพนา จังหวัดอ านาจเจริญ

1 1,837,200          

อ านาจเจริญ ผลรวม 2 4,162,000         



บัญชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน งบเงินอุดหนุน อุดหนุนเฉพาะกิจ

รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

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

จ านวน งบประมาณ

(หลัง) (บาท)
รายการอปท.อ าเภอจังหวัดท่ี

1 อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านชัย ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) 

ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใหม่ศรีสุมังค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชัย 
อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

1 2,028,700          

2 อุดรธานี เมืองอุดรธานี ทต.บ้านตาด ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81 - 100 คน (ตอกเสาเข็ม) 

ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านตาด สังกัดเทศบาลต าบลบ้านตาด 
อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

1 2,968,000          

อุดรธานี ผลรวม 2 4,996,700         



บัญชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน งบเงินอุดหนุน อุดหนุนเฉพาะกิจ

รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

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

จ านวน งบประมาณ

(หลัง) (บาท)
รายการอปท.อ าเภอจังหวัดท่ี

1 อุตรดิตถ์ ทองแสนขัน อบต.ป่าคาย ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ฐานรากแผ่) 

ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ห้วยพ้ี สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลป่าคาย 
อ าเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

1 1,837,200          

2 อุตรดิตถ์ ลับแล อบต.ชัยจุมพล ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) 

ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดห้องสูง องค์การบริหารส่วนต าบลชัยจุมพล 
อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

1 2,028,700          

อุตรดิตถ์ ผลรวม 2 3,865,900         



บัญชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน งบเงินอุดหนุน อุดหนุนเฉพาะกิจ

รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

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

จ านวน งบประมาณ

(หลัง) (บาท)
รายการอปท.อ าเภอจังหวัดท่ี

1 อุบลราชธานี เดชอุดม อบต.แก้ง ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คน (ฐานรากแผ่) 

ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยาง สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลแก้ง 
อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

1 2,324,800          

2 อุบลราชธานี น้ าขุ่น อบต.ไพบูลย์ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81 - 100 คน (ตอกเสาเข็ม) 

ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองดุม สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลไพบูลย์ 
อ าเภอน้ าขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

1 2,968,000          

อุบลราชธานี ผลรวม 2 5,292,800         


