
1 กระบ่ี เมืองกระบ่ี ทม.กระบ่ี -                       -                       -                       -                       -                       100,000              100,000.00             

กระบ่ี ผลรวม -                      -                      -                      -                      -                      100,000            100,000.00            

องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน

 ค่าใช้จ่าย

อินเตอร์เน็ต

โรงเรียน (ADSL)

 ค่าใช้จ่าย

อินเตอร์เน็ต

โรงเรียน (Wifi)

 ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนา/ปรับปรุง

ห้องสมุด

 ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนาแหล่งเรียนรู้

ในโรงเรียน

 ค่าใช้จ่ายในการ

ปรับปรุง/ซ่อมแซม

อาคารเรียนและอาคาร

ประกอบ,อาคารศพด.

อ าเภอจังหวัดล าดับ

บัญชีรายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ผลผลิตการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เงินอุดหนุนท่ัวไป รายการเงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถ่ิน ประจ าไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563)

แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว1928   ลงวันท่ี  30  มิถุนายน 2563

โครงการคัดเลือก

สถานศึกษาฯ 

ดีเด่นด้านยาเสพติด

รวมงบประมาณท้ังส้ิน



องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน

 ค่าใช้จ่าย

อินเตอร์เน็ต

โรงเรียน (ADSL)

 ค่าใช้จ่าย

อินเตอร์เน็ต

โรงเรียน (Wifi)

 ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนา/ปรับปรุง

ห้องสมุด

 ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนาแหล่งเรียนรู้

ในโรงเรียน

 ค่าใช้จ่ายในการ

ปรับปรุง/ซ่อมแซม

อาคารเรียนและอาคาร

ประกอบ,อาคารศพด.

อ าเภอจังหวัดล าดับ

บัญชีรายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ผลผลิตการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เงินอุดหนุนท่ัวไป รายการเงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถ่ิน ประจ าไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563)

แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว1928   ลงวันท่ี  30  มิถุนายน 2563

โครงการคัดเลือก

สถานศึกษาฯ 

ดีเด่นด้านยาเสพติด

รวมงบประมาณท้ังส้ิน

1 กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ทม.กาญจนบุรี -                       -                       -                       -                       -                       100,000              100,000.00             

2 กาญจนบุรี ท่าม่วง ทต.หนองขาว 9,600                 7,200                 100,000              50,000               150,000              -                       316,800.00             

กาญจนบุรี ผลรวม 9,600                7,200                100,000            50,000              150,000            100,000            416,800.00            



องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน

 ค่าใช้จ่าย

อินเตอร์เน็ต

โรงเรียน (ADSL)

 ค่าใช้จ่าย

อินเตอร์เน็ต

โรงเรียน (Wifi)

 ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนา/ปรับปรุง

ห้องสมุด

 ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนาแหล่งเรียนรู้

ในโรงเรียน

 ค่าใช้จ่ายในการ

ปรับปรุง/ซ่อมแซม

อาคารเรียนและอาคาร

ประกอบ,อาคารศพด.

อ าเภอจังหวัดล าดับ

บัญชีรายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ผลผลิตการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เงินอุดหนุนท่ัวไป รายการเงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถ่ิน ประจ าไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563)

แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว1928   ลงวันท่ี  30  มิถุนายน 2563

โครงการคัดเลือก

สถานศึกษาฯ 

ดีเด่นด้านยาเสพติด

รวมงบประมาณท้ังส้ิน

1 กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ ทม.กาฬสินธ์ุ -                       -                       -                       -                       -                       100,000              100,000.00             

กาฬสินธ์ุ ผลรวม -                      -                      -                      -                      -                      100,000            100,000.00            



องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน

 ค่าใช้จ่าย

อินเตอร์เน็ต

โรงเรียน (ADSL)

 ค่าใช้จ่าย

อินเตอร์เน็ต

โรงเรียน (Wifi)

 ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนา/ปรับปรุง

ห้องสมุด

 ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนาแหล่งเรียนรู้

ในโรงเรียน

 ค่าใช้จ่ายในการ

ปรับปรุง/ซ่อมแซม

อาคารเรียนและอาคาร

ประกอบ,อาคารศพด.

อ าเภอจังหวัดล าดับ

บัญชีรายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ผลผลิตการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เงินอุดหนุนท่ัวไป รายการเงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถ่ิน ประจ าไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563)

แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว1928   ลงวันท่ี  30  มิถุนายน 2563

โครงการคัดเลือก

สถานศึกษาฯ 

ดีเด่นด้านยาเสพติด

รวมงบประมาณท้ังส้ิน

1 ก าแพงเพชร ลานกระบือ ทต.ช่องลม -                       -                       -                       -                       -                       100,000              100,000.00             

ก าแพงเพชร ผลรวม -                      -                      -                      -                      -                      100,000            100,000.00            



องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน

 ค่าใช้จ่าย

อินเตอร์เน็ต

โรงเรียน (ADSL)

 ค่าใช้จ่าย

อินเตอร์เน็ต

โรงเรียน (Wifi)

 ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนา/ปรับปรุง

ห้องสมุด

 ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนาแหล่งเรียนรู้

ในโรงเรียน

 ค่าใช้จ่ายในการ

ปรับปรุง/ซ่อมแซม

อาคารเรียนและอาคาร

ประกอบ,อาคารศพด.

อ าเภอจังหวัดล าดับ

บัญชีรายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ผลผลิตการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เงินอุดหนุนท่ัวไป รายการเงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถ่ิน ประจ าไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563)

แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว1928   ลงวันท่ี  30  มิถุนายน 2563

โครงการคัดเลือก

สถานศึกษาฯ 

ดีเด่นด้านยาเสพติด

รวมงบประมาณท้ังส้ิน

1 ขอนแก่น ชุมแพ ทม.ชุมแพ -                       -                       -                       -                       -                       100,000              100,000.00             

2 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ทต.ส าราญ 9,600                 7,200                 100,000              50,000               150,000              -                       316,800.00             

ขอนแก่น ผลรวม 9,600                7,200                100,000            50,000              150,000            100,000            416,800.00            



องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน

 ค่าใช้จ่าย

อินเตอร์เน็ต

โรงเรียน (ADSL)

 ค่าใช้จ่าย

อินเตอร์เน็ต

โรงเรียน (Wifi)

 ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนา/ปรับปรุง

ห้องสมุด

 ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนาแหล่งเรียนรู้

ในโรงเรียน

 ค่าใช้จ่ายในการ

ปรับปรุง/ซ่อมแซม

อาคารเรียนและอาคาร

ประกอบ,อาคารศพด.

อ าเภอจังหวัดล าดับ

บัญชีรายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ผลผลิตการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เงินอุดหนุนท่ัวไป รายการเงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถ่ิน ประจ าไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563)

แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว1928   ลงวันท่ี  30  มิถุนายน 2563

โครงการคัดเลือก

สถานศึกษาฯ 

ดีเด่นด้านยาเสพติด

รวมงบประมาณท้ังส้ิน

1 จันทบุรี ขลุง ทม.ขลุง -                       -                       -                       -                       -                       100,000              100,000.00             

จันทบุรี ผลรวม -                      -                      -                      -                      -                      100,000            100,000.00            



องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน

 ค่าใช้จ่าย

อินเตอร์เน็ต

โรงเรียน (ADSL)

 ค่าใช้จ่าย

อินเตอร์เน็ต

โรงเรียน (Wifi)

 ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนา/ปรับปรุง

ห้องสมุด

 ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนาแหล่งเรียนรู้

ในโรงเรียน

 ค่าใช้จ่ายในการ

ปรับปรุง/ซ่อมแซม

อาคารเรียนและอาคาร

ประกอบ,อาคารศพด.

อ าเภอจังหวัดล าดับ

บัญชีรายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ผลผลิตการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เงินอุดหนุนท่ัวไป รายการเงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถ่ิน ประจ าไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563)

แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว1928   ลงวันท่ี  30  มิถุนายน 2563

โครงการคัดเลือก

สถานศึกษาฯ 

ดีเด่นด้านยาเสพติด

รวมงบประมาณท้ังส้ิน

1 ชลบุรี ศรีราชา ทม.ศรีราชา -                       -                       -                       -                       -                       100,000              100,000.00             

ชลบุรี ผลรวม -                      -                      -                      -                      -                      100,000            100,000.00            



องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน

 ค่าใช้จ่าย

อินเตอร์เน็ต

โรงเรียน (ADSL)

 ค่าใช้จ่าย

อินเตอร์เน็ต

โรงเรียน (Wifi)

 ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนา/ปรับปรุง

ห้องสมุด

 ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนาแหล่งเรียนรู้

ในโรงเรียน

 ค่าใช้จ่ายในการ

ปรับปรุง/ซ่อมแซม

อาคารเรียนและอาคาร

ประกอบ,อาคารศพด.

อ าเภอจังหวัดล าดับ

บัญชีรายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ผลผลิตการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เงินอุดหนุนท่ัวไป รายการเงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถ่ิน ประจ าไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563)

แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว1928   ลงวันท่ี  30  มิถุนายน 2563

โครงการคัดเลือก

สถานศึกษาฯ 

ดีเด่นด้านยาเสพติด

รวมงบประมาณท้ังส้ิน

1 ชัยนาท สรรพยา ทต.สรรพยา -                       -                       -                       -                       -                       100,000              100,000.00             

ชัยนาท ผลรวม -                      -                      -                      -                      -                      100,000            100,000.00            



องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน

 ค่าใช้จ่าย

อินเตอร์เน็ต

โรงเรียน (ADSL)

 ค่าใช้จ่าย

อินเตอร์เน็ต

โรงเรียน (Wifi)

 ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนา/ปรับปรุง

ห้องสมุด

 ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนาแหล่งเรียนรู้

ในโรงเรียน

 ค่าใช้จ่ายในการ

ปรับปรุง/ซ่อมแซม

อาคารเรียนและอาคาร

ประกอบ,อาคารศพด.

อ าเภอจังหวัดล าดับ

บัญชีรายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ผลผลิตการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เงินอุดหนุนท่ัวไป รายการเงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถ่ิน ประจ าไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563)

แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว1928   ลงวันท่ี  30  มิถุนายน 2563

โครงการคัดเลือก

สถานศึกษาฯ 

ดีเด่นด้านยาเสพติด

รวมงบประมาณท้ังส้ิน

1 ชัยภูมิ หนองบัวแดง ทต.หนองบัวแดง -                       -                       -                       -                       -                       100,000              100,000.00             

ชัยภูมิ ผลรวม -                      -                      -                      -                      -                      100,000            100,000.00            



องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน

 ค่าใช้จ่าย

อินเตอร์เน็ต

โรงเรียน (ADSL)

 ค่าใช้จ่าย

อินเตอร์เน็ต

โรงเรียน (Wifi)

 ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนา/ปรับปรุง

ห้องสมุด

 ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนาแหล่งเรียนรู้

ในโรงเรียน

 ค่าใช้จ่ายในการ

ปรับปรุง/ซ่อมแซม

อาคารเรียนและอาคาร

ประกอบ,อาคารศพด.

อ าเภอจังหวัดล าดับ

บัญชีรายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ผลผลิตการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เงินอุดหนุนท่ัวไป รายการเงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถ่ิน ประจ าไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563)

แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว1928   ลงวันท่ี  30  มิถุนายน 2563

โครงการคัดเลือก

สถานศึกษาฯ 

ดีเด่นด้านยาเสพติด

รวมงบประมาณท้ังส้ิน

1 เชียงราย เมืองเชียงราย ทน.เชียงราย 76,800               57,600               800,000              400,000              1,200,000           -                       2,534,400.00           

2 เชียงราย พาน ทต.เมืองพาน -                       -                       -                       -                       -                       100,000              100,000.00             

เชียงราย ผลรวม 76,800              57,600              800,000            400,000            1,200,000          100,000            2,634,400.00         



องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน

 ค่าใช้จ่าย

อินเตอร์เน็ต

โรงเรียน (ADSL)

 ค่าใช้จ่าย

อินเตอร์เน็ต

โรงเรียน (Wifi)

 ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนา/ปรับปรุง

ห้องสมุด

 ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนาแหล่งเรียนรู้

ในโรงเรียน

 ค่าใช้จ่ายในการ

ปรับปรุง/ซ่อมแซม

อาคารเรียนและอาคาร

ประกอบ,อาคารศพด.

อ าเภอจังหวัดล าดับ

บัญชีรายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ผลผลิตการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เงินอุดหนุนท่ัวไป รายการเงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถ่ิน ประจ าไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563)

แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว1928   ลงวันท่ี  30  มิถุนายน 2563

โครงการคัดเลือก

สถานศึกษาฯ 

ดีเด่นด้านยาเสพติด

รวมงบประมาณท้ังส้ิน

1 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ทน.เชียงใหม่ -                       -                       -                       -                       -                       100,000              100,000.00             

เชียงใหม่ ผลรวม -                      -                      -                      -                      -                      100,000            100,000.00            



องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน

 ค่าใช้จ่าย

อินเตอร์เน็ต

โรงเรียน (ADSL)

 ค่าใช้จ่าย

อินเตอร์เน็ต

โรงเรียน (Wifi)

 ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนา/ปรับปรุง

ห้องสมุด

 ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนาแหล่งเรียนรู้

ในโรงเรียน

 ค่าใช้จ่ายในการ

ปรับปรุง/ซ่อมแซม

อาคารเรียนและอาคาร

ประกอบ,อาคารศพด.

อ าเภอจังหวัดล าดับ

บัญชีรายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ผลผลิตการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เงินอุดหนุนท่ัวไป รายการเงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถ่ิน ประจ าไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563)

แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว1928   ลงวันท่ี  30  มิถุนายน 2563

โครงการคัดเลือก

สถานศึกษาฯ 

ดีเด่นด้านยาเสพติด

รวมงบประมาณท้ังส้ิน

1 ตรัง เมืองตรัง ทน.ตรัง -                       -                       -                       -                       -                       100,000              100,000.00             

ตรัง ผลรวม -                      -                      -                      -                      -                      100,000            100,000.00            



องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน

 ค่าใช้จ่าย

อินเตอร์เน็ต

โรงเรียน (ADSL)

 ค่าใช้จ่าย

อินเตอร์เน็ต

โรงเรียน (Wifi)

 ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนา/ปรับปรุง

ห้องสมุด

 ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนาแหล่งเรียนรู้

ในโรงเรียน

 ค่าใช้จ่ายในการ

ปรับปรุง/ซ่อมแซม

อาคารเรียนและอาคาร

ประกอบ,อาคารศพด.

อ าเภอจังหวัดล าดับ

บัญชีรายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ผลผลิตการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เงินอุดหนุนท่ัวไป รายการเงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถ่ิน ประจ าไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563)

แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว1928   ลงวันท่ี  30  มิถุนายน 2563

โครงการคัดเลือก

สถานศึกษาฯ 

ดีเด่นด้านยาเสพติด

รวมงบประมาณท้ังส้ิน

1 ตราด เมืองตราด ทม.ตราด -                       -                       -                       -                       -                       100,000              100,000.00             

ตราด ผลรวม -                      -                      -                      -                      -                      100,000            100,000.00            



องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน

 ค่าใช้จ่าย

อินเตอร์เน็ต

โรงเรียน (ADSL)

 ค่าใช้จ่าย

อินเตอร์เน็ต

โรงเรียน (Wifi)

 ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนา/ปรับปรุง

ห้องสมุด

 ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนาแหล่งเรียนรู้

ในโรงเรียน

 ค่าใช้จ่ายในการ

ปรับปรุง/ซ่อมแซม

อาคารเรียนและอาคาร

ประกอบ,อาคารศพด.

อ าเภอจังหวัดล าดับ

บัญชีรายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ผลผลิตการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เงินอุดหนุนท่ัวไป รายการเงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถ่ิน ประจ าไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563)

แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว1928   ลงวันท่ี  30  มิถุนายน 2563

โครงการคัดเลือก

สถานศึกษาฯ 

ดีเด่นด้านยาเสพติด

รวมงบประมาณท้ังส้ิน

1 ตาก เมืองตาก ทม.ตาก -                       -                       -                       -                       -                       100,000              100,000.00             

ตาก ผลรวม -                      -                      -                      -                      -                      100,000            100,000.00            



องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน

 ค่าใช้จ่าย

อินเตอร์เน็ต

โรงเรียน (ADSL)

 ค่าใช้จ่าย

อินเตอร์เน็ต

โรงเรียน (Wifi)

 ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนา/ปรับปรุง

ห้องสมุด

 ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนาแหล่งเรียนรู้

ในโรงเรียน

 ค่าใช้จ่ายในการ

ปรับปรุง/ซ่อมแซม

อาคารเรียนและอาคาร

ประกอบ,อาคารศพด.

อ าเภอจังหวัดล าดับ

บัญชีรายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ผลผลิตการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เงินอุดหนุนท่ัวไป รายการเงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถ่ิน ประจ าไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563)

แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว1928   ลงวันท่ี  30  มิถุนายน 2563

โครงการคัดเลือก

สถานศึกษาฯ 

ดีเด่นด้านยาเสพติด

รวมงบประมาณท้ังส้ิน

1 นครนายก เมืองนครนายก ทม.นครนายก 28,800               21,600               300,000              150,000              450,000              100,000              1,050,400.00           

นครนายก ผลรวม 28,800              21,600              300,000            150,000            450,000            100,000            1,050,400.00         



องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน

 ค่าใช้จ่าย

อินเตอร์เน็ต

โรงเรียน (ADSL)

 ค่าใช้จ่าย

อินเตอร์เน็ต

โรงเรียน (Wifi)

 ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนา/ปรับปรุง

ห้องสมุด

 ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนาแหล่งเรียนรู้

ในโรงเรียน

 ค่าใช้จ่ายในการ

ปรับปรุง/ซ่อมแซม

อาคารเรียนและอาคาร

ประกอบ,อาคารศพด.

อ าเภอจังหวัดล าดับ

บัญชีรายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ผลผลิตการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เงินอุดหนุนท่ัวไป รายการเงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถ่ิน ประจ าไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563)

แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว1928   ลงวันท่ี  30  มิถุนายน 2563

โครงการคัดเลือก

สถานศึกษาฯ 

ดีเด่นด้านยาเสพติด

รวมงบประมาณท้ังส้ิน

1 นครปฐม เมืองนครปฐม ทน.นครปฐม -                       -                       -                       -                       -                       100,000              100,000.00             

นครปฐม ผลรวม -                      -                      -                      -                      -                      100,000            100,000.00            



องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน

 ค่าใช้จ่าย

อินเตอร์เน็ต

โรงเรียน (ADSL)

 ค่าใช้จ่าย

อินเตอร์เน็ต

โรงเรียน (Wifi)

 ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนา/ปรับปรุง

ห้องสมุด

 ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนาแหล่งเรียนรู้

ในโรงเรียน

 ค่าใช้จ่ายในการ

ปรับปรุง/ซ่อมแซม

อาคารเรียนและอาคาร

ประกอบ,อาคารศพด.

อ าเภอจังหวัดล าดับ

บัญชีรายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ผลผลิตการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เงินอุดหนุนท่ัวไป รายการเงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถ่ิน ประจ าไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563)

แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว1928   ลงวันท่ี  30  มิถุนายน 2563

โครงการคัดเลือก

สถานศึกษาฯ 

ดีเด่นด้านยาเสพติด

รวมงบประมาณท้ังส้ิน

1 นครพนม เมืองนครพนม ทม.นครพนม -                       -                       -                       -                       -                       100,000              100,000.00             

นครพนม ผลรวม -                      -                      -                      -                      -                      100,000            100,000.00            



องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน

 ค่าใช้จ่าย

อินเตอร์เน็ต

โรงเรียน (ADSL)

 ค่าใช้จ่าย

อินเตอร์เน็ต

โรงเรียน (Wifi)

 ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนา/ปรับปรุง

ห้องสมุด

 ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนาแหล่งเรียนรู้

ในโรงเรียน

 ค่าใช้จ่ายในการ

ปรับปรุง/ซ่อมแซม

อาคารเรียนและอาคาร

ประกอบ,อาคารศพด.

อ าเภอจังหวัดล าดับ

บัญชีรายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ผลผลิตการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เงินอุดหนุนท่ัวไป รายการเงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถ่ิน ประจ าไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563)

แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว1928   ลงวันท่ี  30  มิถุนายน 2563

โครงการคัดเลือก

สถานศึกษาฯ 

ดีเด่นด้านยาเสพติด

รวมงบประมาณท้ังส้ิน

1 นครราชสีมา บัวใหญ่ ทม.บัวใหญ่ -                       -                       -                       -                       -                       100,000              100,000.00             

นครราชสีมา ผลรวม -                      -                      -                      -                      -                      100,000            100,000.00            



องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน

 ค่าใช้จ่าย

อินเตอร์เน็ต

โรงเรียน (ADSL)

 ค่าใช้จ่าย

อินเตอร์เน็ต

โรงเรียน (Wifi)

 ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนา/ปรับปรุง

ห้องสมุด

 ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนาแหล่งเรียนรู้

ในโรงเรียน

 ค่าใช้จ่ายในการ

ปรับปรุง/ซ่อมแซม

อาคารเรียนและอาคาร

ประกอบ,อาคารศพด.

อ าเภอจังหวัดล าดับ

บัญชีรายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ผลผลิตการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เงินอุดหนุนท่ัวไป รายการเงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถ่ิน ประจ าไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563)

แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว1928   ลงวันท่ี  30  มิถุนายน 2563

โครงการคัดเลือก

สถานศึกษาฯ 

ดีเด่นด้านยาเสพติด

รวมงบประมาณท้ังส้ิน

1 นครศรีธรรมราช ทุ่งสง ทม.ทุ่งสง -                       -                       -                       -                       -                       100,000              100,000.00             

2 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ทม.ปากพูน 9,600                 7,200                 100,000              50,000               150,000              -                       316,800.00             

นครศรีธรรมราช ผลรวม 9,600                7,200                100,000            50,000              150,000            100,000            416,800.00            



องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน

 ค่าใช้จ่าย

อินเตอร์เน็ต

โรงเรียน (ADSL)

 ค่าใช้จ่าย

อินเตอร์เน็ต

โรงเรียน (Wifi)

 ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนา/ปรับปรุง

ห้องสมุด

 ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนาแหล่งเรียนรู้

ในโรงเรียน

 ค่าใช้จ่ายในการ

ปรับปรุง/ซ่อมแซม

อาคารเรียนและอาคาร

ประกอบ,อาคารศพด.

อ าเภอจังหวัดล าดับ

บัญชีรายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ผลผลิตการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เงินอุดหนุนท่ัวไป รายการเงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถ่ิน ประจ าไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563)

แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว1928   ลงวันท่ี  30  มิถุนายน 2563

โครงการคัดเลือก

สถานศึกษาฯ 

ดีเด่นด้านยาเสพติด

รวมงบประมาณท้ังส้ิน

1 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ ทน.นครสวรรค์ 86,400               64,800               900,000              450,000              1,350,000           100,000              2,951,200.00           

นครสวรรค์ ผลรวม 86,400              64,800              900,000            450,000            1,350,000          100,000            2,951,200.00         



องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน

 ค่าใช้จ่าย

อินเตอร์เน็ต

โรงเรียน (ADSL)

 ค่าใช้จ่าย

อินเตอร์เน็ต

โรงเรียน (Wifi)

 ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนา/ปรับปรุง

ห้องสมุด

 ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนาแหล่งเรียนรู้

ในโรงเรียน

 ค่าใช้จ่ายในการ

ปรับปรุง/ซ่อมแซม

อาคารเรียนและอาคาร

ประกอบ,อาคารศพด.

อ าเภอจังหวัดล าดับ

บัญชีรายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ผลผลิตการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เงินอุดหนุนท่ัวไป รายการเงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถ่ิน ประจ าไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563)

แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว1928   ลงวันท่ี  30  มิถุนายน 2563

โครงการคัดเลือก

สถานศึกษาฯ 

ดีเด่นด้านยาเสพติด

รวมงบประมาณท้ังส้ิน

1 นนทบุรี ปากเกร็ด ทต.บางพลับ -                       -                       -                       -                       -                       100,000              100,000.00             

นนทบุรี ผลรวม -                      -                      -                      -                      -                      100,000            100,000.00            



องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน

 ค่าใช้จ่าย

อินเตอร์เน็ต

โรงเรียน (ADSL)

 ค่าใช้จ่าย

อินเตอร์เน็ต

โรงเรียน (Wifi)

 ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนา/ปรับปรุง

ห้องสมุด

 ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนาแหล่งเรียนรู้

ในโรงเรียน

 ค่าใช้จ่ายในการ

ปรับปรุง/ซ่อมแซม

อาคารเรียนและอาคาร

ประกอบ,อาคารศพด.

อ าเภอจังหวัดล าดับ

บัญชีรายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ผลผลิตการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เงินอุดหนุนท่ัวไป รายการเงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถ่ิน ประจ าไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563)

แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว1928   ลงวันท่ี  30  มิถุนายน 2563

โครงการคัดเลือก

สถานศึกษาฯ 

ดีเด่นด้านยาเสพติด

รวมงบประมาณท้ังส้ิน

1 นราธิวาส เมืองนราธิวาส ทม.นราธิวาส 57,600               43,200               600,000              300,000              900,000              -                       1,900,800.00           

2 นราธิวาส สุไหงโก-ลก ทม.สุไหงโก-ลก -                       -                       -                       -                       -                       100,000              100,000.00             

นราธิวาส ผลรวม 57,600              43,200              600,000            300,000            900,000            100,000            2,000,800.00         



องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน

 ค่าใช้จ่าย

อินเตอร์เน็ต

โรงเรียน (ADSL)

 ค่าใช้จ่าย

อินเตอร์เน็ต

โรงเรียน (Wifi)

 ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนา/ปรับปรุง

ห้องสมุด

 ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนาแหล่งเรียนรู้

ในโรงเรียน

 ค่าใช้จ่ายในการ

ปรับปรุง/ซ่อมแซม

อาคารเรียนและอาคาร

ประกอบ,อาคารศพด.

อ าเภอจังหวัดล าดับ

บัญชีรายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ผลผลิตการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เงินอุดหนุนท่ัวไป รายการเงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถ่ิน ประจ าไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563)

แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว1928   ลงวันท่ี  30  มิถุนายน 2563

โครงการคัดเลือก

สถานศึกษาฯ 

ดีเด่นด้านยาเสพติด

รวมงบประมาณท้ังส้ิน

1 น่าน เมืองน่าน ทม.น่าน -                       -                       -                       -                       -                       100,000              100,000.00             

น่าน ผลรวม -                      -                      -                      -                      -                      100,000            100,000.00            



องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน

 ค่าใช้จ่าย

อินเตอร์เน็ต

โรงเรียน (ADSL)

 ค่าใช้จ่าย

อินเตอร์เน็ต

โรงเรียน (Wifi)

 ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนา/ปรับปรุง

ห้องสมุด

 ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนาแหล่งเรียนรู้

ในโรงเรียน

 ค่าใช้จ่ายในการ

ปรับปรุง/ซ่อมแซม

อาคารเรียนและอาคาร

ประกอบ,อาคารศพด.

อ าเภอจังหวัดล าดับ

บัญชีรายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ผลผลิตการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เงินอุดหนุนท่ัวไป รายการเงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถ่ิน ประจ าไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563)

แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว1928   ลงวันท่ี  30  มิถุนายน 2563

โครงการคัดเลือก

สถานศึกษาฯ 

ดีเด่นด้านยาเสพติด

รวมงบประมาณท้ังส้ิน

1 บึงกาฬ พรเจริญ ทต.พรเจริญ -                       -                       -                       -                       -                       100,000              100,000.00             

บึงกาฬ ผลรวม -                      -                      -                      -                      -                      100,000            100,000.00            



องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน

 ค่าใช้จ่าย

อินเตอร์เน็ต

โรงเรียน (ADSL)

 ค่าใช้จ่าย

อินเตอร์เน็ต

โรงเรียน (Wifi)

 ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนา/ปรับปรุง

ห้องสมุด

 ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนาแหล่งเรียนรู้

ในโรงเรียน

 ค่าใช้จ่ายในการ

ปรับปรุง/ซ่อมแซม

อาคารเรียนและอาคาร

ประกอบ,อาคารศพด.

อ าเภอจังหวัดล าดับ

บัญชีรายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ผลผลิตการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เงินอุดหนุนท่ัวไป รายการเงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถ่ิน ประจ าไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563)

แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว1928   ลงวันท่ี  30  มิถุนายน 2563

โครงการคัดเลือก

สถานศึกษาฯ 

ดีเด่นด้านยาเสพติด

รวมงบประมาณท้ังส้ิน

1 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ ทม.บุรีรัมย์ -                       -                       -                       -                       -                       100,000              100,000.00             

บุรีรัมย์ ผลรวม -                      -                      -                      -                      -                      100,000            100,000.00            



องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน

 ค่าใช้จ่าย

อินเตอร์เน็ต

โรงเรียน (ADSL)

 ค่าใช้จ่าย

อินเตอร์เน็ต

โรงเรียน (Wifi)

 ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนา/ปรับปรุง

ห้องสมุด

 ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนาแหล่งเรียนรู้

ในโรงเรียน

 ค่าใช้จ่ายในการ

ปรับปรุง/ซ่อมแซม

อาคารเรียนและอาคาร

ประกอบ,อาคารศพด.

อ าเภอจังหวัดล าดับ

บัญชีรายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ผลผลิตการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เงินอุดหนุนท่ัวไป รายการเงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถ่ิน ประจ าไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563)

แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว1928   ลงวันท่ี  30  มิถุนายน 2563

โครงการคัดเลือก

สถานศึกษาฯ 

ดีเด่นด้านยาเสพติด

รวมงบประมาณท้ังส้ิน

1 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ทม.ปทุมธานี -                       -                       -                       -                       -                       100,000              100,000.00             

ปทุมธานี ผลรวม -                      -                      -                      -                      -                      100,000            100,000.00            



องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน

 ค่าใช้จ่าย

อินเตอร์เน็ต

โรงเรียน (ADSL)

 ค่าใช้จ่าย

อินเตอร์เน็ต

โรงเรียน (Wifi)

 ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนา/ปรับปรุง

ห้องสมุด

 ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนาแหล่งเรียนรู้

ในโรงเรียน

 ค่าใช้จ่ายในการ

ปรับปรุง/ซ่อมแซม

อาคารเรียนและอาคาร

ประกอบ,อาคารศพด.

อ าเภอจังหวัดล าดับ

บัญชีรายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ผลผลิตการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เงินอุดหนุนท่ัวไป รายการเงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถ่ิน ประจ าไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563)

แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว1928   ลงวันท่ี  30  มิถุนายน 2563

โครงการคัดเลือก

สถานศึกษาฯ 

ดีเด่นด้านยาเสพติด

รวมงบประมาณท้ังส้ิน

1 ประจวบคีรีขันธ์ ปราณบุรี ทต.ปราณบุรี 19,200               14,400               200,000              100,000              300,000              -                       633,600.00             

2 ประจวบคีรีขันธ์ ปราณบุรี อบต.หนองตาแต้ม 19,200               14,400               200,000              100,000              300,000              -                       633,600.00             

ประจวบคีรีขันธ์ ผลรวม 38,400              28,800              400,000            200,000            600,000            -                      1,267,200.00         



องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน

 ค่าใช้จ่าย

อินเตอร์เน็ต

โรงเรียน (ADSL)

 ค่าใช้จ่าย

อินเตอร์เน็ต

โรงเรียน (Wifi)

 ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนา/ปรับปรุง

ห้องสมุด

 ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนาแหล่งเรียนรู้

ในโรงเรียน

 ค่าใช้จ่ายในการ

ปรับปรุง/ซ่อมแซม

อาคารเรียนและอาคาร

ประกอบ,อาคารศพด.

อ าเภอจังหวัดล าดับ

บัญชีรายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ผลผลิตการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เงินอุดหนุนท่ัวไป รายการเงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถ่ิน ประจ าไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563)

แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว1928   ลงวันท่ี  30  มิถุนายน 2563

โครงการคัดเลือก

สถานศึกษาฯ 

ดีเด่นด้านยาเสพติด

รวมงบประมาณท้ังส้ิน

1 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี ทม.ปราจีนบุรี -                       -                       -                       -                       -                       100,000              100,000.00             

ปราจีนบุรี ผลรวม -                      -                      -                      -                      -                      100,000            100,000.00            



องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน

 ค่าใช้จ่าย

อินเตอร์เน็ต

โรงเรียน (ADSL)

 ค่าใช้จ่าย

อินเตอร์เน็ต

โรงเรียน (Wifi)

 ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนา/ปรับปรุง

ห้องสมุด

 ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนาแหล่งเรียนรู้

ในโรงเรียน

 ค่าใช้จ่ายในการ

ปรับปรุง/ซ่อมแซม

อาคารเรียนและอาคาร

ประกอบ,อาคารศพด.

อ าเภอจังหวัดล าดับ

บัญชีรายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ผลผลิตการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เงินอุดหนุนท่ัวไป รายการเงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถ่ิน ประจ าไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563)

แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว1928   ลงวันท่ี  30  มิถุนายน 2563

โครงการคัดเลือก

สถานศึกษาฯ 

ดีเด่นด้านยาเสพติด

รวมงบประมาณท้ังส้ิน

1 ปัตตานี สายบุรี ทม.ตะลุบัน -                       -                       -                       -                       -                       100,000              100,000.00             

ปัตตานี ผลรวม -                      -                      -                      -                      -                      100,000            100,000.00            



องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน

 ค่าใช้จ่าย

อินเตอร์เน็ต

โรงเรียน (ADSL)

 ค่าใช้จ่าย

อินเตอร์เน็ต

โรงเรียน (Wifi)

 ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนา/ปรับปรุง

ห้องสมุด

 ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนาแหล่งเรียนรู้

ในโรงเรียน

 ค่าใช้จ่ายในการ

ปรับปรุง/ซ่อมแซม

อาคารเรียนและอาคาร

ประกอบ,อาคารศพด.

อ าเภอจังหวัดล าดับ

บัญชีรายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ผลผลิตการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เงินอุดหนุนท่ัวไป รายการเงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถ่ิน ประจ าไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563)

แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว1928   ลงวันท่ี  30  มิถุนายน 2563

โครงการคัดเลือก

สถานศึกษาฯ 

ดีเด่นด้านยาเสพติด

รวมงบประมาณท้ังส้ิน

1 พระนครศรีอยุธยา เสนา อบต.รางจรเข้ -                       -                       -                       -                       -                       100,000              100,000.00             

พระนครศรีอยุธยา ผลรวม -                      -                      -                      -                      -                      100,000            100,000.00            



องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน

 ค่าใช้จ่าย

อินเตอร์เน็ต

โรงเรียน (ADSL)

 ค่าใช้จ่าย

อินเตอร์เน็ต

โรงเรียน (Wifi)

 ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนา/ปรับปรุง

ห้องสมุด

 ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนาแหล่งเรียนรู้

ในโรงเรียน

 ค่าใช้จ่ายในการ

ปรับปรุง/ซ่อมแซม

อาคารเรียนและอาคาร

ประกอบ,อาคารศพด.

อ าเภอจังหวัดล าดับ

บัญชีรายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ผลผลิตการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เงินอุดหนุนท่ัวไป รายการเงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถ่ิน ประจ าไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563)

แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว1928   ลงวันท่ี  30  มิถุนายน 2563

โครงการคัดเลือก

สถานศึกษาฯ 

ดีเด่นด้านยาเสพติด

รวมงบประมาณท้ังส้ิน

1 พะเยา เมืองพะเยา ทม.พะเยา -                       -                       -                       -                       -                       100,000              100,000.00             

พะเยา ผลรวม -                      -                      -                      -                      -                      100,000            100,000.00            



องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน

 ค่าใช้จ่าย

อินเตอร์เน็ต

โรงเรียน (ADSL)

 ค่าใช้จ่าย

อินเตอร์เน็ต

โรงเรียน (Wifi)

 ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนา/ปรับปรุง

ห้องสมุด

 ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนาแหล่งเรียนรู้

ในโรงเรียน

 ค่าใช้จ่ายในการ

ปรับปรุง/ซ่อมแซม

อาคารเรียนและอาคาร

ประกอบ,อาคารศพด.

อ าเภอจังหวัดล าดับ

บัญชีรายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ผลผลิตการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เงินอุดหนุนท่ัวไป รายการเงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถ่ิน ประจ าไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563)

แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว1928   ลงวันท่ี  30  มิถุนายน 2563

โครงการคัดเลือก

สถานศึกษาฯ 

ดีเด่นด้านยาเสพติด

รวมงบประมาณท้ังส้ิน

1 พังงา ท้ายเหมือง อบต.ล าภี 9,600                 -                       100,000              50,000               -                       -                       159,600.00             

พังงา ผลรวม 9,600                -                      100,000            50,000              -                      -                      159,600.00            



องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน

 ค่าใช้จ่าย

อินเตอร์เน็ต

โรงเรียน (ADSL)

 ค่าใช้จ่าย

อินเตอร์เน็ต

โรงเรียน (Wifi)

 ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนา/ปรับปรุง

ห้องสมุด

 ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนาแหล่งเรียนรู้

ในโรงเรียน

 ค่าใช้จ่ายในการ

ปรับปรุง/ซ่อมแซม

อาคารเรียนและอาคาร

ประกอบ,อาคารศพด.

อ าเภอจังหวัดล าดับ

บัญชีรายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ผลผลิตการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เงินอุดหนุนท่ัวไป รายการเงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถ่ิน ประจ าไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563)

แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว1928   ลงวันท่ี  30  มิถุนายน 2563

โครงการคัดเลือก

สถานศึกษาฯ 

ดีเด่นด้านยาเสพติด

รวมงบประมาณท้ังส้ิน

1 พัทลุง เขาชัยสน ทต.จองถนน -                       -                       -                       -                       -                       100,000              100,000.00             

พัทลุง ผลรวม -                      -                      -                      -                      -                      100,000            100,000.00            



องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน

 ค่าใช้จ่าย

อินเตอร์เน็ต

โรงเรียน (ADSL)

 ค่าใช้จ่าย

อินเตอร์เน็ต

โรงเรียน (Wifi)

 ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนา/ปรับปรุง

ห้องสมุด

 ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนาแหล่งเรียนรู้

ในโรงเรียน

 ค่าใช้จ่ายในการ

ปรับปรุง/ซ่อมแซม

อาคารเรียนและอาคาร

ประกอบ,อาคารศพด.

อ าเภอจังหวัดล าดับ

บัญชีรายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ผลผลิตการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เงินอุดหนุนท่ัวไป รายการเงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถ่ิน ประจ าไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563)

แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว1928   ลงวันท่ี  30  มิถุนายน 2563

โครงการคัดเลือก

สถานศึกษาฯ 

ดีเด่นด้านยาเสพติด

รวมงบประมาณท้ังส้ิน

1 พิจิตร เมืองพิจิตร ทม.พิจิตร -                       -                       -                       -                       -                       100,000              100,000.00             

2 พิจิตร วังทรายพูน ทต.หนองปล้อง 9,600                 7,200                 100,000              50,000               150,000              -                       316,800.00             

พิจิตร ผลรวม 9,600                7,200                100,000            50,000              150,000            100,000            416,800.00            



องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน

 ค่าใช้จ่าย

อินเตอร์เน็ต

โรงเรียน (ADSL)

 ค่าใช้จ่าย

อินเตอร์เน็ต

โรงเรียน (Wifi)

 ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนา/ปรับปรุง

ห้องสมุด

 ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนาแหล่งเรียนรู้

ในโรงเรียน

 ค่าใช้จ่ายในการ

ปรับปรุง/ซ่อมแซม

อาคารเรียนและอาคาร

ประกอบ,อาคารศพด.

อ าเภอจังหวัดล าดับ

บัญชีรายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ผลผลิตการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เงินอุดหนุนท่ัวไป รายการเงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถ่ิน ประจ าไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563)

แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว1928   ลงวันท่ี  30  มิถุนายน 2563

โครงการคัดเลือก

สถานศึกษาฯ 

ดีเด่นด้านยาเสพติด

รวมงบประมาณท้ังส้ิน

1 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ทน.พิษณุโลก -                       -                       -                       -                       -                       100,000              100,000.00             

พิษณุโลก ผลรวม -                      -                      -                      -                      -                      100,000            100,000.00            



องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน

 ค่าใช้จ่าย

อินเตอร์เน็ต

โรงเรียน (ADSL)

 ค่าใช้จ่าย

อินเตอร์เน็ต

โรงเรียน (Wifi)

 ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนา/ปรับปรุง

ห้องสมุด

 ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนาแหล่งเรียนรู้

ในโรงเรียน

 ค่าใช้จ่ายในการ

ปรับปรุง/ซ่อมแซม

อาคารเรียนและอาคาร

ประกอบ,อาคารศพด.

อ าเภอจังหวัดล าดับ

บัญชีรายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ผลผลิตการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เงินอุดหนุนท่ัวไป รายการเงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถ่ิน ประจ าไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563)

แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว1928   ลงวันท่ี  30  มิถุนายน 2563

โครงการคัดเลือก

สถานศึกษาฯ 

ดีเด่นด้านยาเสพติด

รวมงบประมาณท้ังส้ิน

1 เพชรบุรี ชะอ า ทม.ชะอ า -                       -                       -                       -                       -                       100,000              100,000.00             

เพชรบุรี ผลรวม -                      -                      -                      -                      -                      100,000            100,000.00            



องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน

 ค่าใช้จ่าย

อินเตอร์เน็ต

โรงเรียน (ADSL)

 ค่าใช้จ่าย

อินเตอร์เน็ต

โรงเรียน (Wifi)

 ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนา/ปรับปรุง

ห้องสมุด

 ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนาแหล่งเรียนรู้

ในโรงเรียน

 ค่าใช้จ่ายในการ

ปรับปรุง/ซ่อมแซม

อาคารเรียนและอาคาร

ประกอบ,อาคารศพด.

อ าเภอจังหวัดล าดับ

บัญชีรายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ผลผลิตการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เงินอุดหนุนท่ัวไป รายการเงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถ่ิน ประจ าไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563)

แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว1928   ลงวันท่ี  30  มิถุนายน 2563

โครงการคัดเลือก

สถานศึกษาฯ 

ดีเด่นด้านยาเสพติด

รวมงบประมาณท้ังส้ิน

1 เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ ทม.เพชรบูรณ์ -                       -                       -                       -                       -                       100,000              100,000.00             

เพชรบูรณ์ ผลรวม -                      -                      -                      -                      -                      100,000            100,000.00            



องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน

 ค่าใช้จ่าย

อินเตอร์เน็ต

โรงเรียน (ADSL)

 ค่าใช้จ่าย

อินเตอร์เน็ต

โรงเรียน (Wifi)

 ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนา/ปรับปรุง

ห้องสมุด

 ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนาแหล่งเรียนรู้

ในโรงเรียน

 ค่าใช้จ่ายในการ

ปรับปรุง/ซ่อมแซม

อาคารเรียนและอาคาร

ประกอบ,อาคารศพด.

อ าเภอจังหวัดล าดับ

บัญชีรายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ผลผลิตการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เงินอุดหนุนท่ัวไป รายการเงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถ่ิน ประจ าไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563)

แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว1928   ลงวันท่ี  30  มิถุนายน 2563

โครงการคัดเลือก

สถานศึกษาฯ 

ดีเด่นด้านยาเสพติด

รวมงบประมาณท้ังส้ิน

1 แพร่ เมืองแพร่ ทม.แพร่ -                       -                       -                       -                       -                       100,000              100,000.00             

แพร่ ผลรวม -                      -                      -                      -                      -                      100,000            100,000.00            



องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน

 ค่าใช้จ่าย

อินเตอร์เน็ต

โรงเรียน (ADSL)

 ค่าใช้จ่าย

อินเตอร์เน็ต

โรงเรียน (Wifi)

 ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนา/ปรับปรุง

ห้องสมุด

 ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนาแหล่งเรียนรู้

ในโรงเรียน

 ค่าใช้จ่ายในการ

ปรับปรุง/ซ่อมแซม

อาคารเรียนและอาคาร

ประกอบ,อาคารศพด.

อ าเภอจังหวัดล าดับ

บัญชีรายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ผลผลิตการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เงินอุดหนุนท่ัวไป รายการเงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถ่ิน ประจ าไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563)

แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว1928   ลงวันท่ี  30  มิถุนายน 2563

โครงการคัดเลือก

สถานศึกษาฯ 

ดีเด่นด้านยาเสพติด

รวมงบประมาณท้ังส้ิน

1 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ทน.ภูเก็ต -                       -                       -                       -                       -                       100,000              100,000.00             

ภูเก็ต ผลรวม -                      -                      -                      -                      -                      100,000            100,000.00            



องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน

 ค่าใช้จ่าย

อินเตอร์เน็ต

โรงเรียน (ADSL)

 ค่าใช้จ่าย

อินเตอร์เน็ต

โรงเรียน (Wifi)

 ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนา/ปรับปรุง

ห้องสมุด

 ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนาแหล่งเรียนรู้

ในโรงเรียน

 ค่าใช้จ่ายในการ

ปรับปรุง/ซ่อมแซม

อาคารเรียนและอาคาร

ประกอบ,อาคารศพด.

อ าเภอจังหวัดล าดับ

บัญชีรายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ผลผลิตการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เงินอุดหนุนท่ัวไป รายการเงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถ่ิน ประจ าไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563)

แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว1928   ลงวันท่ี  30  มิถุนายน 2563

โครงการคัดเลือก

สถานศึกษาฯ 

ดีเด่นด้านยาเสพติด

รวมงบประมาณท้ังส้ิน

1 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม ทม.มหาสารคาม 67,200               50,400               700,000              350,000              1,050,000           100,000              2,317,600.00           

มหาสารคาม ผลรวม 67,200              50,400              700,000            350,000            1,050,000          100,000            2,317,600.00         



องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน

 ค่าใช้จ่าย

อินเตอร์เน็ต

โรงเรียน (ADSL)

 ค่าใช้จ่าย

อินเตอร์เน็ต

โรงเรียน (Wifi)

 ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนา/ปรับปรุง

ห้องสมุด

 ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนาแหล่งเรียนรู้

ในโรงเรียน

 ค่าใช้จ่ายในการ

ปรับปรุง/ซ่อมแซม

อาคารเรียนและอาคาร

ประกอบ,อาคารศพด.

อ าเภอจังหวัดล าดับ

บัญชีรายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ผลผลิตการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เงินอุดหนุนท่ัวไป รายการเงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถ่ิน ประจ าไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563)

แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว1928   ลงวันท่ี  30  มิถุนายน 2563

โครงการคัดเลือก

สถานศึกษาฯ 

ดีเด่นด้านยาเสพติด

รวมงบประมาณท้ังส้ิน

1 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร ทต.ดงเย็น -                       -                       -                       -                       -                       100,000              100,000.00             

มุกดาหาร ผลรวม -                      -                      -                      -                      -                      100,000            100,000.00            



องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน

 ค่าใช้จ่าย

อินเตอร์เน็ต

โรงเรียน (ADSL)

 ค่าใช้จ่าย

อินเตอร์เน็ต

โรงเรียน (Wifi)

 ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนา/ปรับปรุง

ห้องสมุด

 ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนาแหล่งเรียนรู้

ในโรงเรียน

 ค่าใช้จ่ายในการ

ปรับปรุง/ซ่อมแซม

อาคารเรียนและอาคาร

ประกอบ,อาคารศพด.

อ าเภอจังหวัดล าดับ

บัญชีรายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ผลผลิตการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เงินอุดหนุนท่ัวไป รายการเงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถ่ิน ประจ าไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563)

แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว1928   ลงวันท่ี  30  มิถุนายน 2563

โครงการคัดเลือก

สถานศึกษาฯ 

ดีเด่นด้านยาเสพติด

รวมงบประมาณท้ังส้ิน

1 แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย ทต.แม่ลาน้อย -                       -                       -                       -                       -                       100,000              100,000.00             

แม่ฮ่องสอน ผลรวม -                      -                      -                      -                      -                      100,000            100,000.00            



องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน

 ค่าใช้จ่าย

อินเตอร์เน็ต

โรงเรียน (ADSL)

 ค่าใช้จ่าย

อินเตอร์เน็ต

โรงเรียน (Wifi)

 ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนา/ปรับปรุง

ห้องสมุด

 ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนาแหล่งเรียนรู้

ในโรงเรียน

 ค่าใช้จ่ายในการ

ปรับปรุง/ซ่อมแซม

อาคารเรียนและอาคาร

ประกอบ,อาคารศพด.

อ าเภอจังหวัดล าดับ

บัญชีรายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ผลผลิตการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เงินอุดหนุนท่ัวไป รายการเงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถ่ิน ประจ าไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563)

แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว1928   ลงวันท่ี  30  มิถุนายน 2563

โครงการคัดเลือก

สถานศึกษาฯ 

ดีเด่นด้านยาเสพติด

รวมงบประมาณท้ังส้ิน

1 ยโสธร เลิงนกทา ทต.เลิงนกทา -                       -                       -                       -                       -                       100,000              100,000.00             

ยโสธร ผลรวม -                      -                      -                      -                      -                      100,000            100,000.00            



องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน

 ค่าใช้จ่าย

อินเตอร์เน็ต

โรงเรียน (ADSL)

 ค่าใช้จ่าย

อินเตอร์เน็ต

โรงเรียน (Wifi)

 ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนา/ปรับปรุง

ห้องสมุด

 ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนาแหล่งเรียนรู้

ในโรงเรียน

 ค่าใช้จ่ายในการ

ปรับปรุง/ซ่อมแซม

อาคารเรียนและอาคาร

ประกอบ,อาคารศพด.

อ าเภอจังหวัดล าดับ

บัญชีรายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ผลผลิตการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เงินอุดหนุนท่ัวไป รายการเงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถ่ิน ประจ าไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563)

แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว1928   ลงวันท่ี  30  มิถุนายน 2563

โครงการคัดเลือก

สถานศึกษาฯ 

ดีเด่นด้านยาเสพติด

รวมงบประมาณท้ังส้ิน

1 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด ทม.ร้อยเอ็ด -                       -                       -                       -                       -                       100,000              100,000.00             

2 ร้อยเอ็ด โพธ์ิชัย ทต.ชัยวารี 9,600                 7,200                 100,000              50,000               -                       -                       166,800.00             

ร้อยเอ็ด ผลรวม 9,600                7,200                100,000            50,000              -                      100,000            266,800.00            



องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน

 ค่าใช้จ่าย

อินเตอร์เน็ต

โรงเรียน (ADSL)

 ค่าใช้จ่าย

อินเตอร์เน็ต

โรงเรียน (Wifi)

 ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนา/ปรับปรุง

ห้องสมุด

 ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนาแหล่งเรียนรู้

ในโรงเรียน

 ค่าใช้จ่ายในการ

ปรับปรุง/ซ่อมแซม

อาคารเรียนและอาคาร

ประกอบ,อาคารศพด.

อ าเภอจังหวัดล าดับ

บัญชีรายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ผลผลิตการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เงินอุดหนุนท่ัวไป รายการเงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถ่ิน ประจ าไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563)

แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว1928   ลงวันท่ี  30  มิถุนายน 2563

โครงการคัดเลือก

สถานศึกษาฯ 

ดีเด่นด้านยาเสพติด

รวมงบประมาณท้ังส้ิน

1 ระนอง เมืองระนอง ทม.ระนอง -                       -                       -                       -                       -                       100,000              100,000.00             

ระนอง ผลรวม -                      -                      -                      -                      -                      100,000            100,000.00            



องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน

 ค่าใช้จ่าย

อินเตอร์เน็ต

โรงเรียน (ADSL)

 ค่าใช้จ่าย

อินเตอร์เน็ต

โรงเรียน (Wifi)

 ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนา/ปรับปรุง

ห้องสมุด

 ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนาแหล่งเรียนรู้

ในโรงเรียน

 ค่าใช้จ่ายในการ

ปรับปรุง/ซ่อมแซม

อาคารเรียนและอาคาร

ประกอบ,อาคารศพด.

อ าเภอจังหวัดล าดับ

บัญชีรายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ผลผลิตการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เงินอุดหนุนท่ัวไป รายการเงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถ่ิน ประจ าไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563)

แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว1928   ลงวันท่ี  30  มิถุนายน 2563

โครงการคัดเลือก

สถานศึกษาฯ 

ดีเด่นด้านยาเสพติด

รวมงบประมาณท้ังส้ิน

1 ระยอง เมืองระยอง ทม.มาบตาพุด -                       -                       -                       -                       -                       100,000              100,000.00             

ระยอง ผลรวม -                      -                      -                      -                      -                      100,000            100,000.00            



องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน

 ค่าใช้จ่าย

อินเตอร์เน็ต

โรงเรียน (ADSL)

 ค่าใช้จ่าย

อินเตอร์เน็ต

โรงเรียน (Wifi)

 ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนา/ปรับปรุง

ห้องสมุด

 ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนาแหล่งเรียนรู้

ในโรงเรียน

 ค่าใช้จ่ายในการ

ปรับปรุง/ซ่อมแซม

อาคารเรียนและอาคาร

ประกอบ,อาคารศพด.

อ าเภอจังหวัดล าดับ

บัญชีรายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ผลผลิตการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เงินอุดหนุนท่ัวไป รายการเงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถ่ิน ประจ าไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563)

แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว1928   ลงวันท่ี  30  มิถุนายน 2563

โครงการคัดเลือก

สถานศึกษาฯ 

ดีเด่นด้านยาเสพติด

รวมงบประมาณท้ังส้ิน

1 ราชบุรี เมืองราชบุรี ทม.ราชบุรี -                       -                       -                       -                       -                       100,000              100,000.00             

ราชบุรี ผลรวม -                      -                      -                      -                      -                      100,000            100,000.00            



องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน

 ค่าใช้จ่าย

อินเตอร์เน็ต

โรงเรียน (ADSL)

 ค่าใช้จ่าย

อินเตอร์เน็ต

โรงเรียน (Wifi)

 ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนา/ปรับปรุง

ห้องสมุด

 ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนาแหล่งเรียนรู้

ในโรงเรียน

 ค่าใช้จ่ายในการ

ปรับปรุง/ซ่อมแซม

อาคารเรียนและอาคาร

ประกอบ,อาคารศพด.

อ าเภอจังหวัดล าดับ

บัญชีรายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ผลผลิตการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เงินอุดหนุนท่ัวไป รายการเงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถ่ิน ประจ าไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563)

แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว1928   ลงวันท่ี  30  มิถุนายน 2563

โครงการคัดเลือก

สถานศึกษาฯ 

ดีเด่นด้านยาเสพติด

รวมงบประมาณท้ังส้ิน

1 ลพบุรี เมืองลพบุรี ทม.เขาสามยอด -                       -                       -                       -                       -                       100,000              100,000.00             

2 ลพบุรี เมืองลพบุรี ทต.โคกตูม 19,200               14,400               200,000              100,000              300,000              -                       633,600.00             

ลพบุรี ผลรวม 19,200              14,400              200,000            100,000            300,000            100,000            733,600.00            



องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน

 ค่าใช้จ่าย

อินเตอร์เน็ต

โรงเรียน (ADSL)

 ค่าใช้จ่าย

อินเตอร์เน็ต

โรงเรียน (Wifi)

 ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนา/ปรับปรุง

ห้องสมุด

 ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนาแหล่งเรียนรู้

ในโรงเรียน

 ค่าใช้จ่ายในการ

ปรับปรุง/ซ่อมแซม

อาคารเรียนและอาคาร

ประกอบ,อาคารศพด.

อ าเภอจังหวัดล าดับ

บัญชีรายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ผลผลิตการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เงินอุดหนุนท่ัวไป รายการเงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถ่ิน ประจ าไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563)

แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว1928   ลงวันท่ี  30  มิถุนายน 2563

โครงการคัดเลือก

สถานศึกษาฯ 

ดีเด่นด้านยาเสพติด

รวมงบประมาณท้ังส้ิน

1 ล าปาง เมืองล าปาง ทน.ล าปาง -                       -                       -                       -                       -                       100,000              100,000.00             

2 ล าปาง วังเหนือ อบต.ร่องเคาะ -                       14,400               200,000              100,000              300,000              -                       614,400.00             

ล าปาง ผลรวม -                      14,400              200,000            100,000            300,000            100,000            714,400.00            



องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน

 ค่าใช้จ่าย

อินเตอร์เน็ต

โรงเรียน (ADSL)

 ค่าใช้จ่าย

อินเตอร์เน็ต

โรงเรียน (Wifi)

 ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนา/ปรับปรุง

ห้องสมุด

 ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนาแหล่งเรียนรู้

ในโรงเรียน

 ค่าใช้จ่ายในการ

ปรับปรุง/ซ่อมแซม

อาคารเรียนและอาคาร

ประกอบ,อาคารศพด.

อ าเภอจังหวัดล าดับ

บัญชีรายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ผลผลิตการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เงินอุดหนุนท่ัวไป รายการเงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถ่ิน ประจ าไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563)

แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว1928   ลงวันท่ี  30  มิถุนายน 2563

โครงการคัดเลือก

สถานศึกษาฯ 

ดีเด่นด้านยาเสพติด

รวมงบประมาณท้ังส้ิน

1 ล าพูน เมืองล าพูน ทต.บ้านกลาง -                       -                       -                       -                       -                       100,000              100,000.00             

ล าพูน ผลรวม -                      -                      -                      -                      -                      100,000            100,000.00            



องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน

 ค่าใช้จ่าย

อินเตอร์เน็ต

โรงเรียน (ADSL)

 ค่าใช้จ่าย

อินเตอร์เน็ต

โรงเรียน (Wifi)

 ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนา/ปรับปรุง

ห้องสมุด

 ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนาแหล่งเรียนรู้

ในโรงเรียน

 ค่าใช้จ่ายในการ

ปรับปรุง/ซ่อมแซม

อาคารเรียนและอาคาร

ประกอบ,อาคารศพด.

อ าเภอจังหวัดล าดับ

บัญชีรายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ผลผลิตการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เงินอุดหนุนท่ัวไป รายการเงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถ่ิน ประจ าไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563)

แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว1928   ลงวันท่ี  30  มิถุนายน 2563

โครงการคัดเลือก

สถานศึกษาฯ 

ดีเด่นด้านยาเสพติด

รวมงบประมาณท้ังส้ิน

1 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ ทม.ศรีสะเกษ -                       -                       -                       -                       -                       100,000              100,000.00             

ศรีสะเกษ ผลรวม -                      -                      -                      -                      -                      100,000            100,000.00            



องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน

 ค่าใช้จ่าย

อินเตอร์เน็ต

โรงเรียน (ADSL)

 ค่าใช้จ่าย

อินเตอร์เน็ต

โรงเรียน (Wifi)

 ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนา/ปรับปรุง

ห้องสมุด

 ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนาแหล่งเรียนรู้

ในโรงเรียน

 ค่าใช้จ่ายในการ

ปรับปรุง/ซ่อมแซม

อาคารเรียนและอาคาร

ประกอบ,อาคารศพด.

อ าเภอจังหวัดล าดับ

บัญชีรายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ผลผลิตการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เงินอุดหนุนท่ัวไป รายการเงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถ่ิน ประจ าไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563)

แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว1928   ลงวันท่ี  30  มิถุนายน 2563

โครงการคัดเลือก

สถานศึกษาฯ 

ดีเด่นด้านยาเสพติด

รวมงบประมาณท้ังส้ิน

1 สกลนคร เมืองสกลนคร ทน.สกลนคร -                       -                       -                       -                       -                       100,000              100,000.00             

สกลนคร ผลรวม -                      -                      -                      -                      -                      100,000            100,000.00            



องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน

 ค่าใช้จ่าย

อินเตอร์เน็ต

โรงเรียน (ADSL)

 ค่าใช้จ่าย

อินเตอร์เน็ต

โรงเรียน (Wifi)

 ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนา/ปรับปรุง

ห้องสมุด

 ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนาแหล่งเรียนรู้

ในโรงเรียน

 ค่าใช้จ่ายในการ

ปรับปรุง/ซ่อมแซม

อาคารเรียนและอาคาร

ประกอบ,อาคารศพด.

อ าเภอจังหวัดล าดับ

บัญชีรายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ผลผลิตการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เงินอุดหนุนท่ัวไป รายการเงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถ่ิน ประจ าไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563)

แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว1928   ลงวันท่ี  30  มิถุนายน 2563

โครงการคัดเลือก

สถานศึกษาฯ 

ดีเด่นด้านยาเสพติด

รวมงบประมาณท้ังส้ิน

1 สงขลา เมืองสงขลา ทต.พะวง -                       -                       -                       -                       -                       100,000              100,000.00             

สงขลา ผลรวม -                      -                      -                      -                      -                      100,000            100,000.00            



องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน

 ค่าใช้จ่าย

อินเตอร์เน็ต

โรงเรียน (ADSL)

 ค่าใช้จ่าย

อินเตอร์เน็ต

โรงเรียน (Wifi)

 ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนา/ปรับปรุง

ห้องสมุด

 ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนาแหล่งเรียนรู้

ในโรงเรียน

 ค่าใช้จ่ายในการ

ปรับปรุง/ซ่อมแซม

อาคารเรียนและอาคาร

ประกอบ,อาคารศพด.

อ าเภอจังหวัดล าดับ

บัญชีรายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ผลผลิตการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เงินอุดหนุนท่ัวไป รายการเงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถ่ิน ประจ าไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563)

แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว1928   ลงวันท่ี  30  มิถุนายน 2563

โครงการคัดเลือก

สถานศึกษาฯ 

ดีเด่นด้านยาเสพติด

รวมงบประมาณท้ังส้ิน

1 สตูล เมืองสตูล ทม.สตูล -                       -                       -                       -                       -                       100,000              100,000.00             

สตูล ผลรวม -                      -                      -                      -                      -                      100,000            100,000.00            



องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน

 ค่าใช้จ่าย

อินเตอร์เน็ต

โรงเรียน (ADSL)

 ค่าใช้จ่าย

อินเตอร์เน็ต

โรงเรียน (Wifi)

 ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนา/ปรับปรุง

ห้องสมุด

 ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนาแหล่งเรียนรู้

ในโรงเรียน

 ค่าใช้จ่ายในการ

ปรับปรุง/ซ่อมแซม

อาคารเรียนและอาคาร

ประกอบ,อาคารศพด.

อ าเภอจังหวัดล าดับ

บัญชีรายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ผลผลิตการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เงินอุดหนุนท่ัวไป รายการเงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถ่ิน ประจ าไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563)

แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว1928   ลงวันท่ี  30  มิถุนายน 2563

โครงการคัดเลือก

สถานศึกษาฯ 

ดีเด่นด้านยาเสพติด

รวมงบประมาณท้ังส้ิน

1 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ ทต.บางปู 28,800               -                       300,000              150,000              450,000              -                       928,800.00             

สมุทรปราการ ผลรวม 28,800              -                      300,000            150,000            450,000            -                      928,800.00            



องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน

 ค่าใช้จ่าย

อินเตอร์เน็ต

โรงเรียน (ADSL)

 ค่าใช้จ่าย

อินเตอร์เน็ต

โรงเรียน (Wifi)

 ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนา/ปรับปรุง

ห้องสมุด

 ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนาแหล่งเรียนรู้

ในโรงเรียน

 ค่าใช้จ่ายในการ

ปรับปรุง/ซ่อมแซม

อาคารเรียนและอาคาร

ประกอบ,อาคารศพด.

อ าเภอจังหวัดล าดับ

บัญชีรายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ผลผลิตการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เงินอุดหนุนท่ัวไป รายการเงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถ่ิน ประจ าไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563)

แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว1928   ลงวันท่ี  30  มิถุนายน 2563

โครงการคัดเลือก

สถานศึกษาฯ 

ดีเด่นด้านยาเสพติด

รวมงบประมาณท้ังส้ิน

1 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร ทน.สมุทรสาคร -                       -                       -                       -                       -                       100,000              100,000.00             

สมุทรสาคร ผลรวม -                      -                      -                      -                      -                      100,000            100,000.00            



องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน

 ค่าใช้จ่าย

อินเตอร์เน็ต

โรงเรียน (ADSL)

 ค่าใช้จ่าย

อินเตอร์เน็ต

โรงเรียน (Wifi)

 ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนา/ปรับปรุง

ห้องสมุด

 ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนาแหล่งเรียนรู้

ในโรงเรียน

 ค่าใช้จ่ายในการ

ปรับปรุง/ซ่อมแซม

อาคารเรียนและอาคาร

ประกอบ,อาคารศพด.

อ าเภอจังหวัดล าดับ

บัญชีรายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ผลผลิตการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เงินอุดหนุนท่ัวไป รายการเงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถ่ิน ประจ าไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563)

แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว1928   ลงวันท่ี  30  มิถุนายน 2563

โครงการคัดเลือก

สถานศึกษาฯ 

ดีเด่นด้านยาเสพติด

รวมงบประมาณท้ังส้ิน

1 สระแก้ว วังน  าเย็น ทม.วังน  าเย็น -                       -                       -                       -                       -                       100,000              100,000.00             

สระแก้ว ผลรวม -                      -                      -                      -                      -                      100,000            100,000.00            



องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน

 ค่าใช้จ่าย

อินเตอร์เน็ต

โรงเรียน (ADSL)

 ค่าใช้จ่าย

อินเตอร์เน็ต

โรงเรียน (Wifi)

 ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนา/ปรับปรุง

ห้องสมุด

 ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนาแหล่งเรียนรู้

ในโรงเรียน

 ค่าใช้จ่ายในการ

ปรับปรุง/ซ่อมแซม

อาคารเรียนและอาคาร

ประกอบ,อาคารศพด.

อ าเภอจังหวัดล าดับ

บัญชีรายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ผลผลิตการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เงินอุดหนุนท่ัวไป รายการเงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถ่ิน ประจ าไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563)

แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว1928   ลงวันท่ี  30  มิถุนายน 2563

โครงการคัดเลือก

สถานศึกษาฯ 

ดีเด่นด้านยาเสพติด

รวมงบประมาณท้ังส้ิน

1 สระบุรี พระพุทธบาท ทม.พระพุทธบาท -                       -                       -                       -                       -                       100,000              100,000.00             

สระบุรี ผลรวม -                      -                      -                      -                      -                      100,000            100,000.00            



องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน

 ค่าใช้จ่าย

อินเตอร์เน็ต

โรงเรียน (ADSL)

 ค่าใช้จ่าย

อินเตอร์เน็ต

โรงเรียน (Wifi)

 ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนา/ปรับปรุง

ห้องสมุด

 ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนาแหล่งเรียนรู้

ในโรงเรียน

 ค่าใช้จ่ายในการ

ปรับปรุง/ซ่อมแซม

อาคารเรียนและอาคาร

ประกอบ,อาคารศพด.

อ าเภอจังหวัดล าดับ

บัญชีรายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ผลผลิตการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เงินอุดหนุนท่ัวไป รายการเงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถ่ิน ประจ าไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563)

แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว1928   ลงวันท่ี  30  มิถุนายน 2563

โครงการคัดเลือก

สถานศึกษาฯ 

ดีเด่นด้านยาเสพติด

รวมงบประมาณท้ังส้ิน

1 สุโขทัย กงไกรลาศ อบต.ป่าแฝก 9,600                 7,200                 100,000              50,000               180,000              -                       346,800.00             

2 สุโขทัย เมืองสุโขทัย อบต.บ้านหลุม 9,600                 -                       100,000              50,000               150,000              100,000              409,600.00             

สุโขทัย ผลรวม 19,200              7,200                200,000            100,000            330,000            100,000            756,400.00            



องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน

 ค่าใช้จ่าย

อินเตอร์เน็ต

โรงเรียน (ADSL)

 ค่าใช้จ่าย

อินเตอร์เน็ต

โรงเรียน (Wifi)

 ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนา/ปรับปรุง

ห้องสมุด

 ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนาแหล่งเรียนรู้

ในโรงเรียน

 ค่าใช้จ่ายในการ

ปรับปรุง/ซ่อมแซม

อาคารเรียนและอาคาร

ประกอบ,อาคารศพด.

อ าเภอจังหวัดล าดับ

บัญชีรายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ผลผลิตการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เงินอุดหนุนท่ัวไป รายการเงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถ่ิน ประจ าไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563)

แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว1928   ลงวันท่ี  30  มิถุนายน 2563

โครงการคัดเลือก

สถานศึกษาฯ 

ดีเด่นด้านยาเสพติด

รวมงบประมาณท้ังส้ิน

1 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี ทม.สุพรรณบุรี -                       -                       -                       -                       -                       100,000              100,000.00             

สุพรรณบุรี ผลรวม -                      -                      -                      -                      -                      100,000            100,000.00            



องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน

 ค่าใช้จ่าย

อินเตอร์เน็ต

โรงเรียน (ADSL)

 ค่าใช้จ่าย

อินเตอร์เน็ต

โรงเรียน (Wifi)

 ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนา/ปรับปรุง

ห้องสมุด

 ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนาแหล่งเรียนรู้

ในโรงเรียน

 ค่าใช้จ่ายในการ

ปรับปรุง/ซ่อมแซม

อาคารเรียนและอาคาร

ประกอบ,อาคารศพด.

อ าเภอจังหวัดล าดับ

บัญชีรายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ผลผลิตการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เงินอุดหนุนท่ัวไป รายการเงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถ่ิน ประจ าไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563)

แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว1928   ลงวันท่ี  30  มิถุนายน 2563

โครงการคัดเลือก

สถานศึกษาฯ 

ดีเด่นด้านยาเสพติด

รวมงบประมาณท้ังส้ิน

1 สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี ทน.สุราษฎร์ธานี -                       -                       -                       -                       -                       100,000              100,000.00             

สุราษฎร์ธานี ผลรวม -                      -                      -                      -                      -                      100,000            100,000.00            



องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน

 ค่าใช้จ่าย

อินเตอร์เน็ต

โรงเรียน (ADSL)

 ค่าใช้จ่าย

อินเตอร์เน็ต

โรงเรียน (Wifi)

 ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนา/ปรับปรุง

ห้องสมุด

 ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนาแหล่งเรียนรู้

ในโรงเรียน

 ค่าใช้จ่ายในการ

ปรับปรุง/ซ่อมแซม

อาคารเรียนและอาคาร

ประกอบ,อาคารศพด.

อ าเภอจังหวัดล าดับ

บัญชีรายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ผลผลิตการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เงินอุดหนุนท่ัวไป รายการเงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถ่ิน ประจ าไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563)

แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว1928   ลงวันท่ี  30  มิถุนายน 2563

โครงการคัดเลือก

สถานศึกษาฯ 

ดีเด่นด้านยาเสพติด

รวมงบประมาณท้ังส้ิน

1 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ ทม.สุรินทร์ 28,800               21,600               300,000              150,000              450,000              -                       950,400.00             

1 สุรินทร์ ท่าตูม ทต.ท่าตูม -                       -                       -                       -                       -                       100,000              100,000.00             

สุรินทร์ ผลรวม 28,800              21,600              300,000            150,000            450,000            100,000            1,050,400.00         



องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน

 ค่าใช้จ่าย

อินเตอร์เน็ต

โรงเรียน (ADSL)

 ค่าใช้จ่าย

อินเตอร์เน็ต

โรงเรียน (Wifi)

 ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนา/ปรับปรุง

ห้องสมุด

 ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนาแหล่งเรียนรู้

ในโรงเรียน

 ค่าใช้จ่ายในการ

ปรับปรุง/ซ่อมแซม

อาคารเรียนและอาคาร

ประกอบ,อาคารศพด.

อ าเภอจังหวัดล าดับ

บัญชีรายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ผลผลิตการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เงินอุดหนุนท่ัวไป รายการเงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถ่ิน ประจ าไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563)

แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว1928   ลงวันท่ี  30  มิถุนายน 2563

โครงการคัดเลือก

สถานศึกษาฯ 

ดีเด่นด้านยาเสพติด

รวมงบประมาณท้ังส้ิน

1 หนองคาย เมืองหนองคาย ทม.หนองคาย -                       -                       -                       -                       -                       100,000              100,000.00             

หนองคาย ผลรวม -                      -                      -                      -                      -                      100,000            100,000.00            



องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน

 ค่าใช้จ่าย

อินเตอร์เน็ต

โรงเรียน (ADSL)

 ค่าใช้จ่าย

อินเตอร์เน็ต

โรงเรียน (Wifi)

 ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนา/ปรับปรุง

ห้องสมุด

 ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนาแหล่งเรียนรู้

ในโรงเรียน

 ค่าใช้จ่ายในการ

ปรับปรุง/ซ่อมแซม

อาคารเรียนและอาคาร

ประกอบ,อาคารศพด.

อ าเภอจังหวัดล าดับ

บัญชีรายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ผลผลิตการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เงินอุดหนุนท่ัวไป รายการเงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถ่ิน ประจ าไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563)

แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว1928   ลงวันท่ี  30  มิถุนายน 2563

โครงการคัดเลือก

สถานศึกษาฯ 

ดีเด่นด้านยาเสพติด

รวมงบประมาณท้ังส้ิน

1 หนองบัวล าภู นากลาง ทต.กุดดินจ่ี -                       -                       100,000              50,000               150,000              100,000              400,000.00             

หนองบัวล าภู ผลรวม -                      -                      100,000            50,000              150,000            100,000            400,000.00            



องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน

 ค่าใช้จ่าย

อินเตอร์เน็ต

โรงเรียน (ADSL)

 ค่าใช้จ่าย

อินเตอร์เน็ต

โรงเรียน (Wifi)

 ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนา/ปรับปรุง

ห้องสมุด

 ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนาแหล่งเรียนรู้

ในโรงเรียน

 ค่าใช้จ่ายในการ

ปรับปรุง/ซ่อมแซม

อาคารเรียนและอาคาร

ประกอบ,อาคารศพด.

อ าเภอจังหวัดล าดับ

บัญชีรายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ผลผลิตการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เงินอุดหนุนท่ัวไป รายการเงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถ่ิน ประจ าไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563)

แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว1928   ลงวันท่ี  30  มิถุนายน 2563

โครงการคัดเลือก

สถานศึกษาฯ 

ดีเด่นด้านยาเสพติด

รวมงบประมาณท้ังส้ิน

1 อ่างทอง เมืองอ่างทอง ทม.อ่างทอง 38,400               28,800               400,000              200,000              450,000              100,000              1,217,200.00           

อ่างทอง ผลรวม 38,400              28,800              400,000            200,000            450,000            100,000            1,217,200.00         



องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน

 ค่าใช้จ่าย

อินเตอร์เน็ต

โรงเรียน (ADSL)

 ค่าใช้จ่าย

อินเตอร์เน็ต

โรงเรียน (Wifi)

 ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนา/ปรับปรุง

ห้องสมุด

 ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนาแหล่งเรียนรู้

ในโรงเรียน

 ค่าใช้จ่ายในการ

ปรับปรุง/ซ่อมแซม

อาคารเรียนและอาคาร

ประกอบ,อาคารศพด.

อ าเภอจังหวัดล าดับ

บัญชีรายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ผลผลิตการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เงินอุดหนุนท่ัวไป รายการเงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถ่ิน ประจ าไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563)

แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว1928   ลงวันท่ี  30  มิถุนายน 2563

โครงการคัดเลือก

สถานศึกษาฯ 

ดีเด่นด้านยาเสพติด

รวมงบประมาณท้ังส้ิน

1 อ านาจเจริญ เมืองอ านาจเจริญ ทม.อ านาจเจริญ -                       -                       -                       -                       -                       100,000              100,000.00             

อ านาจเจริญ ผลรวม -                      -                      -                      -                      -                      100,000            100,000.00            



องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน

 ค่าใช้จ่าย

อินเตอร์เน็ต

โรงเรียน (ADSL)

 ค่าใช้จ่าย

อินเตอร์เน็ต

โรงเรียน (Wifi)

 ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนา/ปรับปรุง

ห้องสมุด

 ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนาแหล่งเรียนรู้

ในโรงเรียน

 ค่าใช้จ่ายในการ

ปรับปรุง/ซ่อมแซม

อาคารเรียนและอาคาร

ประกอบ,อาคารศพด.

อ าเภอจังหวัดล าดับ

บัญชีรายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ผลผลิตการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เงินอุดหนุนท่ัวไป รายการเงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถ่ิน ประจ าไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563)

แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว1928   ลงวันท่ี  30  มิถุนายน 2563

โครงการคัดเลือก

สถานศึกษาฯ 

ดีเด่นด้านยาเสพติด

รวมงบประมาณท้ังส้ิน

1 อุดรธานี เมืองอุดรธานี ทน.อุดรธานี -                       -                       -                       -                       -                       100,000              100,000.00             

อุดรธานี ผลรวม -                      -                      -                      -                      -                      100,000            100,000.00            



องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน

 ค่าใช้จ่าย

อินเตอร์เน็ต

โรงเรียน (ADSL)

 ค่าใช้จ่าย

อินเตอร์เน็ต

โรงเรียน (Wifi)

 ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนา/ปรับปรุง

ห้องสมุด

 ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนาแหล่งเรียนรู้

ในโรงเรียน

 ค่าใช้จ่ายในการ

ปรับปรุง/ซ่อมแซม

อาคารเรียนและอาคาร

ประกอบ,อาคารศพด.

อ าเภอจังหวัดล าดับ

บัญชีรายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ผลผลิตการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เงินอุดหนุนท่ัวไป รายการเงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถ่ิน ประจ าไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563)

แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว1928   ลงวันท่ี  30  มิถุนายน 2563

โครงการคัดเลือก

สถานศึกษาฯ 

ดีเด่นด้านยาเสพติด

รวมงบประมาณท้ังส้ิน

1 อุตรดิตถ์ ลับแล ทต.หัวดง 9,600                 7,200                 100,000              50,000               150,000              -                       316,800.00             

อุตรดิตถ์ ผลรวม 9,600                7,200                100,000            50,000              150,000            -                      316,800.00            



องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน

 ค่าใช้จ่าย

อินเตอร์เน็ต

โรงเรียน (ADSL)

 ค่าใช้จ่าย

อินเตอร์เน็ต

โรงเรียน (Wifi)

 ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนา/ปรับปรุง

ห้องสมุด

 ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนาแหล่งเรียนรู้

ในโรงเรียน

 ค่าใช้จ่ายในการ

ปรับปรุง/ซ่อมแซม

อาคารเรียนและอาคาร

ประกอบ,อาคารศพด.

อ าเภอจังหวัดล าดับ

บัญชีรายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ผลผลิตการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เงินอุดหนุนท่ัวไป รายการเงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถ่ิน ประจ าไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563)

แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว1928   ลงวันท่ี  30  มิถุนายน 2563

โครงการคัดเลือก

สถานศึกษาฯ 

ดีเด่นด้านยาเสพติด

รวมงบประมาณท้ังส้ิน

1 อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี ทม.อุทัยธานี 48,000               36,000               500,000              250,000              750,000              -                       1,584,000.00           

อุทัยธานี ผลรวม 48,000              36,000              500,000            250,000            750,000            -                      1,584,000.00         



องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน

 ค่าใช้จ่าย

อินเตอร์เน็ต

โรงเรียน (ADSL)

 ค่าใช้จ่าย

อินเตอร์เน็ต

โรงเรียน (Wifi)

 ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนา/ปรับปรุง

ห้องสมุด

 ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนาแหล่งเรียนรู้

ในโรงเรียน

 ค่าใช้จ่ายในการ

ปรับปรุง/ซ่อมแซม

อาคารเรียนและอาคาร

ประกอบ,อาคารศพด.

อ าเภอจังหวัดล าดับ

บัญชีรายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ผลผลิตการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เงินอุดหนุนท่ัวไป รายการเงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถ่ิน ประจ าไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563)

แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว1928   ลงวันท่ี  30  มิถุนายน 2563

โครงการคัดเลือก

สถานศึกษาฯ 

ดีเด่นด้านยาเสพติด

รวมงบประมาณท้ังส้ิน

1 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ทน.อุบลราชธานี -                       -                       -                       -                       -                       100,000              100,000.00             

อุบลราชธานี ผลรวม -                      -                      -                      -                      -                      100,000            100,000.00            


