
ท่ี จังหวัด อ ำเภอ อปท รำยกำร งบประมำณ 
(บำท)

1 กาญจนบุรี เลาขวัญ อบต.เลาขวัญ ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพุบอน องค์การบริหารส่วน
ต าบล เลาขวัญ อ าเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี

170,000

2 กาญจนบุรี เลาขวัญ อบต.เลาขวัญ ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแสลบเขต องค์การบริหารส่วน
ต าบล เลาขวัญ อ าเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี

170,000

3 กาญจนบุรี ศรีสวัสด์ิ อบต.หนองเป็ด ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งนา องค์การบริหารส่วน
ต าบล หนองเป็ด อ าเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี

170,000

510,000

แผนงำนยุทธศำสตร์ส่งเสริมกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ รำยกำรเงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนงบประมำณโครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถ่ินไทย ผ่ำนกำรเล่น

บัญชีกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

แนบท้ำยหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 2482 ลงวันท่ี 26 ตุลำคม 2564

กำญจนบุรี ผลรวม



ท่ี จังหวัด อ ำเภอ อปท รำยกำร งบประมำณ 
(บำท)

แผนงำนยุทธศำสตร์ส่งเสริมกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ รำยกำรเงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนงบประมำณโครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถ่ินไทย ผ่ำนกำรเล่น

บัญชีกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

แนบท้ำยหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 2482 ลงวันท่ี 26 ตุลำคม 2564

1 กาฬสินธ์ุ กมลาไสย ทต.ธัญญา ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลธัญญา เทศบาล
ต าบลธัญญา อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธ์ุ

170,000

2 กาฬสินธ์ุ กุฉินารายณ์ อบต.กุดค้าว ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดค้าว องค์การบริหารส่วน
ต าบลกุดค้าว อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ

170,000

3 กาฬสินธ์ุ กุฉินารายณ์ อบต.กุดค้าว ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบ้านหนองโง้ง 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดค้าว อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ

170,000

4 กาฬสินธ์ุ กุฉินารายณ์ อบต.เหล่าไฮงาม ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง องค์การบริหารส่วน
ต าบล เหล่าไฮงาม อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ

170,000

5 กาฬสินธ์ุ กุฉินารายณ์ อบต.เหล่าไฮงาม ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนผ้ึง องค์การบริหารส่วน
ต าบล เหล่าไฮงาม อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ

170,000

6 กาฬสินธ์ุ กุฉินารายณ์ อบต.เหล่าไฮงาม ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าไฮงาม องค์การบริหาร
ส่วนต าบล เหล่าไฮงาม อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ

170,000

7 กาฬสินธ์ุ กุฉินารายณ์ อบต.เหล่าไฮงาม ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดท่าสินเธาว์ องค์การ
บริหารส่วนต าบล เหล่าไฮงาม อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ

170,000

8 กาฬสินธ์ุ กุฉินารายณ์ อบต.เหล่าไฮงาม ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบ้านหนองเม็ก 
องค์การบริหารส่วนต าบล เหล่าไฮงาม อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ

170,000

9 กาฬสินธ์ุ ดอนจาน อบต.นาจ าปา ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดงเย็น องค์การบริหารส่วนต าบล 
นาจ าปา อ าเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธ์ุ

170,000

10 กาฬสินธ์ุ ดอนจาน อบต.นาจ าปา ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาจ าปา องค์การบริหารส่วนต าบล
 นาจ าปา อ าเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธ์ุ

170,000

11 กาฬสินธ์ุ ดอนจาน อบต.นาจ าปา ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองโพน องค์การบริหารส่วน
ต าบล นาจ าปา อ าเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธ์ุ

170,000

12 กาฬสินธ์ุ ท่าคันโท ทต.กุดจิก ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดจิก เทศบาลต าบลกุดจิก 
อ าเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธ์ุ

170,000

13 กาฬสินธ์ุ ท่าคันโท ทต.กุดจิก ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกลาง เทศบาลต าบลกุดจิก
 อ าเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธ์ุ

170,000

14 กาฬสินธ์ุ ยางตลาด อบต.ดอนสมบูรณ์ ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเค็ง องค์การบริหารส่วน
ต าบล ดอนสมบูรณ์ อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธ์ุ

170,000

15 กาฬสินธ์ุ ยางตลาด อบต.นาเชือก ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเชือก องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาเชือก อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธ์ุ

170,000

16 กาฬสินธ์ุ ยางตลาด อบต.นาเชือก ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดราษฎร์บ ารุงหนองกาว
 องค์การบริหารส่วนต าบล นาเชือก อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธ์ุ

170,000

2,720,000กำฬสินธ์ุ ผลรวม



ท่ี จังหวัด อ ำเภอ อปท รำยกำร งบประมำณ 
(บำท)

แผนงำนยุทธศำสตร์ส่งเสริมกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ รำยกำรเงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนงบประมำณโครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถ่ินไทย ผ่ำนกำรเล่น

บัญชีกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

แนบท้ำยหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 2482 ลงวันท่ี 26 ตุลำคม 2564

1 จันทบุรี เมืองจันทบุรี ทต.พลับพลา ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพลับพลา เทศบาลต าบล
พลับพลา อ าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

170,000

2 จันทบุรี สอยดาว ทต.ทับช้าง ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซอยสุขสันต์ เทศบาลต าบล
ทับช้าง อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

170,000

3 จันทบุรี สอยดาว ทต.ทับช้าง ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับสงฆ์ เทศบาลต าบลทับช้าง
 อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

170,000

4 จันทบุรี สอยดาว ทต.ทับช้าง ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะพานหก เทศบาลต าบลทับ
ช้าง อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

170,000

680,000จันทบุรี ผลรวม



ท่ี จังหวัด อ ำเภอ อปท รำยกำร งบประมำณ 
(บำท)

แผนงำนยุทธศำสตร์ส่งเสริมกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ รำยกำรเงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนงบประมำณโครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถ่ินไทย ผ่ำนกำรเล่น

บัญชีกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

แนบท้ำยหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 2482 ลงวันท่ี 26 ตุลำคม 2564

1 ชัยภูมิ เทพสถิต อบต.วะตะแบก ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลวะ
ตะแบก องค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบก อ าเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

170,000

170,000ชัยภูมิ ผลรวม



ท่ี จังหวัด อ ำเภอ อปท รำยกำร งบประมำณ 
(บำท)

แผนงำนยุทธศำสตร์ส่งเสริมกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ รำยกำรเงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนงบประมำณโครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถ่ินไทย ผ่ำนกำรเล่น

บัญชีกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

แนบท้ำยหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 2482 ลงวันท่ี 26 ตุลำคม 2564

1 เชียงราย เชียงของ ทต.ศรีดอนชัย ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลศรีดอนชัย 2 
เทศบาลต าบลศรีดอนชัย อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

170,000

2 เชียงราย เชียงของ ทต.ศรีดอนชัย ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากอิง เทศบาลต าบลศรีดอน
ชัย อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

170,000

340,000เชียงรำย ผลรวม



ท่ี จังหวัด อ ำเภอ อปท รำยกำร งบประมำณ 
(บำท)

แผนงำนยุทธศำสตร์ส่งเสริมกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ รำยกำรเงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนงบประมำณโครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถ่ินไทย ผ่ำนกำรเล่น

บัญชีกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

แนบท้ำยหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 2482 ลงวันท่ี 26 ตุลำคม 2564

1 นครปฐม บางเลน ทต.บางเลน ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบางเลน เทศบาล
ต าบลบางเลน อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

170,000

170,000นครปฐม ผลรวม



ท่ี จังหวัด อ ำเภอ อปท รำยกำร งบประมำณ 
(บำท)

แผนงำนยุทธศำสตร์ส่งเสริมกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ รำยกำรเงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนงบประมำณโครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถ่ินไทย ผ่ำนกำรเล่น

บัญชีกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

แนบท้ำยหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 2482 ลงวันท่ี 26 ตุลำคม 2564

1 นครพนม เมืองนครพนม อบต.บ้านกลาง ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลบ้านกลาง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

170,000

2 นครพนม เรณูนคร อบต.นาขาม ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาขาม องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาขาม อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

170,000

3 นครพนม เรณูนคร อบต.นาขาม ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธ์ิศรี บ้านเหิบ องค์การ
บริหารส่วนต าบล นาขาม อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

170,000

4 นครพนม เรณูนคร อบต.โพนทอง ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีคูณเมือง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพนทอง อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

170,000

680,000นครพนม ผลรวม



ท่ี จังหวัด อ ำเภอ อปท รำยกำร งบประมำณ 
(บำท)

แผนงำนยุทธศำสตร์ส่งเสริมกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ รำยกำรเงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนงบประมำณโครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถ่ินไทย ผ่ำนกำรเล่น

บัญชีกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

แนบท้ำยหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 2482 ลงวันท่ี 26 ตุลำคม 2564

1 นครราชสีมา บัวใหญ่ อบต.ดอนตะหนิน ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองหลางน้อน องค์การ
บริหารส่วนต าบล ดอนตะหนิน อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

170,000

170,000นครรำชสีมำ ผลรวม



ท่ี จังหวัด อ ำเภอ อปท รำยกำร งบประมำณ 
(บำท)

แผนงำนยุทธศำสตร์ส่งเสริมกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ รำยกำรเงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนงบประมำณโครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถ่ินไทย ผ่ำนกำรเล่น

บัญชีกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

แนบท้ำยหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 2482 ลงวันท่ี 26 ตุลำคม 2564

1 น่าน นาน้อย อบต.สถาน ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนา องค์การบริหารส่วนต าบล
 สถาน อ าเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

170,000

2 น่าน เวียงสา ทต.กลางเวียง ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา โรงเรียนเทศบาล(บ้านหนองนก) เทศบาลต าบลกลาง
เวียง อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

170,000

3 น่าน เวียงสา อบต.ตาลชุม ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลตาลชุม 
องค์การบริหารส่วนต าบลตาลชุม อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

170,000

510,000น่ำน ผลรวม



ท่ี จังหวัด อ ำเภอ อปท รำยกำร งบประมำณ 
(บำท)

แผนงำนยุทธศำสตร์ส่งเสริมกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ รำยกำรเงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนงบประมำณโครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถ่ินไทย ผ่ำนกำรเล่น

บัญชีกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

แนบท้ำยหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 2482 ลงวันท่ี 26 ตุลำคม 2564

1 บุรีรัมย์ กระสัง อบต.สูงเนิน ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปราสาททอง องค์การบริหาร
ส่วนต าบล สูงเนิน อ าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

170,000

2 บุรีรัมย์ แคนดง อบต.แคนดง ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนกลาง องค์การบริหาร
ส่วนต าบล แคนดง อ าเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์

170,000

3 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ อบต.สะแกโพรง ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสะอาด องค์การบริหาร
ส่วนต าบลสะแกโพรง อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

170,000

4 บุรีรัมย์ หนองก่ี อบต.เย้ยปราสาท ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเย้ยปราสาท องค์การบริหาร
ส่วนต าบล เย้ยปราสาท อ าเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์

170,000

5 บุรีรัมย์ หนองหงส์ อบต.เมืองฝ้าย ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฝ้าย องค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองฝ้าย อ าเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

170,000

6 บุรีรัมย์ ห้วยราช อบต.สนวน ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแซะซอ องค์การบริหารส่วน
ต าบล สนวน อ าเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

170,000

1,020,000บุรีรัมย์ ผลรวม



ท่ี จังหวัด อ ำเภอ อปท รำยกำร งบประมำณ 
(บำท)

แผนงำนยุทธศำสตร์ส่งเสริมกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ รำยกำรเงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนงบประมำณโครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถ่ินไทย ผ่ำนกำรเล่น

บัญชีกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

แนบท้ำยหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 2482 ลงวันท่ี 26 ตุลำคม 2564

1 ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี อบต.กบินทร์ ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโคกป่าแพง องค์การ
บริหารส่วนต าบล กบินทร์ อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

170,000

2 ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี อบต.เขาไม้แก้ว ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองตาม่ัน องค์การบริหาร
ส่วนต าบล เขาไม้แก้ว อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

170,000

3 ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี อบต.เขาไม้แก้ว ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโปร่งสะเดา องค์การบริหาร
ส่วนต าบล เขาไม้แก้ว อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

170,000

4 ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี อบต.เมืองเก่า ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดราษฎร์รังษี องค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองเก่า อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

170,000

680,000ปรำจีนบุรี ผลรวม



ท่ี จังหวัด อ ำเภอ อปท รำยกำร งบประมำณ 
(บำท)

แผนงำนยุทธศำสตร์ส่งเสริมกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ รำยกำรเงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนงบประมำณโครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถ่ินไทย ผ่ำนกำรเล่น

บัญชีกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

แนบท้ำยหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 2482 ลงวันท่ี 26 ตุลำคม 2564

1 ปัตตานี เมืองปัตตานี อบต.กะมิยอ ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกะมิยอ หมู่ท่ี 2 องค์การ
บริหารส่วนต าบลกะมิยอ อ าเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

170,000

170,000ปัตตำนี ผลรวม



ท่ี จังหวัด อ ำเภอ อปท รำยกำร งบประมำณ 
(บำท)

แผนงำนยุทธศำสตร์ส่งเสริมกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ รำยกำรเงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนงบประมำณโครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถ่ินไทย ผ่ำนกำรเล่น

บัญชีกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

แนบท้ำยหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 2482 ลงวันท่ี 26 ตุลำคม 2564

1 พิษณุโลก เนินมะปราง อบต.เนินมะปราง ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลเนิน
มะปราง องค์การบริหารส่วนต าบล เนินมะปราง อ าเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

170,000

2 พิษณุโลก บางกระทุ่ม ทต.ห้วยแก้ว ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลห้วยแก้ว 2 เทศบาล
ต าบลห้วยแก้ว อ าเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

170,000

340,000พิษณุโลก ผลรวม



ท่ี จังหวัด อ ำเภอ อปท รำยกำร งบประมำณ 
(บำท)

แผนงำนยุทธศำสตร์ส่งเสริมกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ รำยกำรเงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนงบประมำณโครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถ่ินไทย ผ่ำนกำรเล่น

บัญชีกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

แนบท้ำยหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 2482 ลงวันท่ี 26 ตุลำคม 2564

1 เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ อบต.น้ าร้อน ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลน้ าร้อน หมู่ท่ี 2 บ้านน้ าร้อน
เหนือ ต าบลน้ าร้อน อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าร้อน อ าเภอเมือง
เพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

170,000

170,000เพชรบูรณ์  ผลรวม



ท่ี จังหวัด อ ำเภอ อปท รำยกำร งบประมำณ 
(บำท)

แผนงำนยุทธศำสตร์ส่งเสริมกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ รำยกำรเงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนงบประมำณโครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถ่ินไทย ผ่ำนกำรเล่น

บัญชีกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

แนบท้ำยหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 2482 ลงวันท่ี 26 ตุลำคม 2564

1 มหาสารคาม บรบือ อบต.หนองจิก ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนบม องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองจิก อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

170,000

2 มหาสารคาม บรบือ อบต.หนองจิก ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองจิก องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองจิก อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

170,000

3 มหาสารคาม บรบือ อบต.หนองจิก ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวนาสว่าง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองจิก อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

170,000

4 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม ทต.แวงน่าง ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลแวงน่าง เทศบาล
ต าบลแวงน่าง อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

170,000

5 มหาสารคาม วาปีปทุม อบต.นาข่า ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวันจันทราวาส องค์การ
บริหารส่วนต าบลนาข่า อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

170,000

850,000มหำสำรคำม ผลรวม



ท่ี จังหวัด อ ำเภอ อปท รำยกำร งบประมำณ 
(บำท)

แผนงำนยุทธศำสตร์ส่งเสริมกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ รำยกำรเงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนงบประมำณโครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถ่ินไทย ผ่ำนกำรเล่น

บัญชีกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

แนบท้ำยหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 2482 ลงวันท่ี 26 ตุลำคม 2564

1 มุกดาหาร ค าชะอี อบต.ค าบก ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลค าบก 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าบก อ าเภอค าชะอี จังหวัดมุกดาหาร

170,000

2 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร ทต.ดงเย็น ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลดงเย็น เทศบาลต าบล
ดงเย็น อ าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

170,000

340,000มุกดำหำร ผลรวม



ท่ี จังหวัด อ ำเภอ อปท รำยกำร งบประมำณ 
(บำท)

แผนงำนยุทธศำสตร์ส่งเสริมกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ รำยกำรเงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนงบประมำณโครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถ่ินไทย ผ่ำนกำรเล่น

บัญชีกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

แนบท้ำยหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 2482 ลงวันท่ี 26 ตุลำคม 2564

1 ยโสธร ค าเข่ือนแก้ว อบต.กู่จาน ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกบ องค์การบริหารส่วน
ต าบล กู่จาน อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร

170,000

2 ยโสธร ค าเข่ือนแก้ว อบต.ดงเจริญ ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต าบลดงเจริญ อ าเภอค าเข่ือนแก้ว
 จังหวัดยโสธร องค์การบริหารส่วนต าบล ดงเจริญ อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร

170,000

3 ยโสธร ค าเข่ือนแก้ว อบต.ย่อ ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านค าม่วง หมู่ท่ี 7 ต าบลย่อ 
อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร องค์การบริหารส่วนต าบล ย่อ อ าเภอค าเข่ือนแก้ว 
จังหวัดยโสธร

170,000

4 ยโสธร ค าเข่ือนแก้ว อบต.ย่อ ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดยางตลาด บ้านเจริญสุข หมู่ท่ี 
11 ต าบลย่อ อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร องค์การบริหารส่วนต าบล ย่อ อ าเภอค า
เข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร

170,000

5 ยโสธร ป่าต้ิว อบต.โพธ์ิไทร ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลางสระเกษ องค์การบริหาร
ส่วนต าบล โพธ์ิไทร อ าเภอป่าต้ิว จังหวัดยโสธร

170,000

6 ยโสธร เมืองยโสธร อบต.เข่ืองค า ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านกว้าง องค์การบริหารส่วน
ต าบล เข่ืองค า อ าเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

170,000

7 ยโสธร เมืองยโสธร อบต.เข่ืองค า ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปัจฉิมวาส องค์การบริหารส่วน
ต าบล เข่ืองค า อ าเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

170,000

1,190,000ยโสธร ผลรวม



ท่ี จังหวัด อ ำเภอ อปท รำยกำร งบประมำณ 
(บำท)

แผนงำนยุทธศำสตร์ส่งเสริมกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ รำยกำรเงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนงบประมำณโครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถ่ินไทย ผ่ำนกำรเล่น

บัญชีกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

แนบท้ำยหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 2482 ลงวันท่ี 26 ตุลำคม 2564

1 ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย ทต.เกษตรวิสัย ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวง เทศบาลต าบล
เกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

170,000

2 ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย อบต.ดงคร่ังน้อย ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนทอน องค์การบริหารส่วน
ต าบล ดงคร่ังน้อย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

170,000

3 ร้อยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน ทต.หนองผือ ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผือ เทศบาลต าบลหนอง
ผือ อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

170,000

4 ร้อยเอ็ด ธวัชบุรี ทต.นิเวศน์ ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนชุมชนบ้านประตูชัย 
เทศบาลต าบลนิเวศน์ อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

170,000

5 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ อบต.นาเลิง ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด องค์การ
บริหารส่วนต าบล นาเลิง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

170,000

6 ร้อยเอ็ด หนองฮี ทต.หนองฮี ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด้กเล็กบ้านหนองฮี เทศบาลต าบลหนองฮี
 อ าเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

170,000

1,020,000ร้อยเอ็ด ผลรวม



ท่ี จังหวัด อ ำเภอ อปท รำยกำร งบประมำณ 
(บำท)

แผนงำนยุทธศำสตร์ส่งเสริมกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ รำยกำรเงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนงบประมำณโครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถ่ินไทย ผ่ำนกำรเล่น

บัญชีกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

แนบท้ำยหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 2482 ลงวันท่ี 26 ตุลำคม 2564

1 ลพบุรี โคกเจริญ อบต.วังทอง ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง 
องค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง อ าเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี

170,000

2 ลพบุรี โคกเจริญ อบต.หนองมะค่า ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
มะค่า องค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะค่า อ าเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี

170,000

3 ลพบุรี โคกส าโรง อบต.หนองแขม ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
แขม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแขม อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี

170,000

510,000ลพบุรี ผลรวม



ท่ี จังหวัด อ ำเภอ อปท รำยกำร งบประมำณ 
(บำท)

แผนงำนยุทธศำสตร์ส่งเสริมกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ รำยกำรเงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนงบประมำณโครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถ่ินไทย ผ่ำนกำรเล่น

บัญชีกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

แนบท้ำยหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 2482 ลงวันท่ี 26 ตุลำคม 2564

1 ล าปาง แม่ทะ ทต.แม่ทะ ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลแม่ทะ เทศบาล
ต าบลแม่ทะ อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง

170,000

170,000ล ำปำง ผลรวม



ท่ี จังหวัด อ ำเภอ อปท รำยกำร งบประมำณ 
(บำท)

แผนงำนยุทธศำสตร์ส่งเสริมกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ รำยกำรเงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนงบประมำณโครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถ่ินไทย ผ่ำนกำรเล่น

บัญชีกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

แนบท้ำยหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 2482 ลงวันท่ี 26 ตุลำคม 2564

1 ล าพูน เมืองล าพูน ทต.บ้านกลาง ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านกลาง เทศบาล
ต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน

170,000

2 ล าพูน เมืองล าพูน ทต.เหมืองจ้ี ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกู่เส้า หมู่ท่ี 2 เทศบาลต าบล
เหมืองจ้ี อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน

170,000

3 ล าพูน แม่ทา ทต.ทากาศ ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลทากาศ เทศบาลต าบล
ทากาศ อ าเภอแม่ทา จังหวัดล าพูน

170,000

4 ล าพูน แม่ทา ทต.ทาขุมเงิน ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสบเมย เทศบาลต าบลทาขุมเงิน 
อ าเภอแม่ทา จังหวัดล าพูน

170,000

680,000ล ำพูน ผลรวม



ท่ี จังหวัด อ ำเภอ อปท รำยกำร งบประมำณ 
(บำท)

แผนงำนยุทธศำสตร์ส่งเสริมกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ รำยกำรเงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนงบประมำณโครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถ่ินไทย ผ่ำนกำรเล่น

บัญชีกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

แนบท้ำยหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 2482 ลงวันท่ี 26 ตุลำคม 2564

1 เลย ด่านซ้าย ทต.ด่านซ้าย ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลด่านซ้าย เทศบาล
ต าบลด่านซ้าย อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

170,000

2 เลย ปากชม ทต.ปากชม ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลปากชม เทศบาล
ต าบลปากชม อ าเภอปากชม จังหวัดเลย

170,000

3 เลย ปากชม อบต.ห้วยพิชัย ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสงาว องค์การบริหารส่วน
ต าบล ห้วยพิชัย อ าเภอปากชม จังหวัดเลย

170,000

510,000เลย ผลรวม



ท่ี จังหวัด อ ำเภอ อปท รำยกำร งบประมำณ 
(บำท)

แผนงำนยุทธศำสตร์ส่งเสริมกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ รำยกำรเงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนงบประมำณโครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถ่ินไทย ผ่ำนกำรเล่น

บัญชีกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

แนบท้ำยหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 2482 ลงวันท่ี 26 ตุลำคม 2564

1 ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ อบต.โนนส าราญ ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาเสก องค์การบริหารส่วน
ต าบล โนนส าราญ อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

170,000

2 ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ อบต.โนนส าราญ ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรุ่งอรุณ องค์การบริหารส่วน
ต าบล โนนส าราญ อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

170,000

3 ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ อบต.ภูเงิน ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันติสุข องค์การบริหารส่วน
ต าบล ภูเงิน อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

170,000

4 ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ อบต.เวียงเหนือ ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเดียงตะวันตก องค์การบริหาร
ส่วนต าบล เวียงเหนือ อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

170,000

5 ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ อบต.เวียงเหนือ ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังชมภู องค์การบริหารส่วน
ต าบล เวียงเหนือ อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

170,000

6 ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ อบต.เสาธงชัย ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูมิซรอล องค์การบริหารส่วน
ต าบล เสาธงชัย อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

170,000

7 ศรีสะเกษ กันทรารมย์ อบต.ดูน ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีมังคราราม องค์การบริหาร
ส่วนต าบล ดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

170,000

8 ศรีสะเกษ ขุขันธ์ ทต.เมืองขุขันธ์ ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเมืองขุขันธ์ เทศบาล
ต าบลเมืองขุขันธ์ อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

170,000

9 ศรีสะเกษ ราษีไศล ทต.เมืองคง ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเมืองคง เทศบาล
ต าบลเมืองคง อ าเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

170,000

1,530,000ศรีสะเกษ ผลรวม



ท่ี จังหวัด อ ำเภอ อปท รำยกำร งบประมำณ 
(บำท)

แผนงำนยุทธศำสตร์ส่งเสริมกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ รำยกำรเงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนงบประมำณโครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถ่ินไทย ผ่ำนกำรเล่น

บัญชีกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

แนบท้ำยหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 2482 ลงวันท่ี 26 ตุลำคม 2564

1 สกลนคร พังโคน ทต.ไฮหย่อง ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงสวรรค์ เทศบาลต าบลไฮ
หย่อง อ าเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

170,000

2 สกลนคร พังโคน ทต.ไฮหย่อง ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูเงิน เทศบาลต าบลไฮหย่อง 
อ าเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

170,000

3 สกลนคร พังโคน ทต.ไฮหย่อง ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอุ่มเหม้า เทศบาลต าบลไฮ
หย่อง อ าเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

170,000

4 สกลนคร สว่างแดนดิน ทต.หนองหลวง ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกส าราญ เทศบาลต าบล
หนองหลวง อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

170,000

680,000สกลนคร ผลรวม



ท่ี จังหวัด อ ำเภอ อปท รำยกำร งบประมำณ 
(บำท)

แผนงำนยุทธศำสตร์ส่งเสริมกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ รำยกำรเงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนงบประมำณโครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถ่ินไทย ผ่ำนกำรเล่น

บัญชีกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

แนบท้ำยหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 2482 ลงวันท่ี 26 ตุลำคม 2564

1 สงขลา รัตภูมิ ทต.ก าแพงเพชร ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลก าแพงเพชร 
เทศบาลต าบลก าแพงเพชร อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

170,000

2 สงขลา สะเดา ทต.ปริก ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนเทศบาลต าบลปริก 
เทศบาลต าบลปริก อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

170,000

340,000สงขลำ ผลรวม



ท่ี จังหวัด อ ำเภอ อปท รำยกำร งบประมำณ 
(บำท)

แผนงำนยุทธศำสตร์ส่งเสริมกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ รำยกำรเงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนงบประมำณโครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถ่ินไทย ผ่ำนกำรเล่น

บัญชีกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

แนบท้ำยหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 2482 ลงวันท่ี 26 ตุลำคม 2564

1 สระแก้ว คลองหาด ทต.คลองหาด ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาช่องแคบ เทศบาลต าบล
คลองหาด อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

170,000

2 สระแก้ว คลองหาด ทต.คลองหาด ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาดิน เทศบาลต าบลคลอง
หาด อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

170,000

340,000สระแก้ว ผลรวม



ท่ี จังหวัด อ ำเภอ อปท รำยกำร งบประมำณ 
(บำท)

แผนงำนยุทธศำสตร์ส่งเสริมกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ รำยกำรเงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนงบประมำณโครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถ่ินไทย ผ่ำนกำรเล่น

บัญชีกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

แนบท้ำยหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 2482 ลงวันท่ี 26 ตุลำคม 2564

1 สุโขทัย บ้านด่านลานหอย ทต.ตล่ิงชัน ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตล่ิงชัน เทศบาลต าบลตล่ิงชัน
 อ าเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

170,000

170,000สุโขทัย ผลรวม



ท่ี จังหวัด อ ำเภอ อปท รำยกำร งบประมำณ 
(บำท)

แผนงำนยุทธศำสตร์ส่งเสริมกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ รำยกำรเงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนงบประมำณโครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถ่ินไทย ผ่ำนกำรเล่น

บัญชีกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

แนบท้ำยหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 2482 ลงวันท่ี 26 ตุลำคม 2564

1 สุราษฎร์ธานี คีรีรัฐนิคม อบต.ย่านยาว ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลย่านยาว
 องค์การบริหารส่วนต าบลย่านยาว อ าเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

170,000

2 สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี อบต.บางไทร ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลบางไทร 
องค์การบริหารส่วนต าบล บางไทร อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

170,000

340,000สุรำษฎร์ธำนี ผลรวม



ท่ี จังหวัด อ ำเภอ อปท รำยกำร งบประมำณ 
(บำท)

แผนงำนยุทธศำสตร์ส่งเสริมกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ รำยกำรเงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนงบประมำณโครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถ่ินไทย ผ่ำนกำรเล่น

บัญชีกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

แนบท้ำยหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 2482 ลงวันท่ี 26 ตุลำคม 2564

1 สุรินทร์ กาบเชิง ทต.กาบเชิง ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาเกาว์ใหม่ เทศบาลต าบล
กาบเชิง อ าเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

170,000

2 สุรินทร์ กาบเชิง ทต.กาบเชิง ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบักจรัง เทศบาลต าบลกาบเชิง
 อ าเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

170,000

3 สุรินทร์ กาบเชิง ทต.กาบเชิง ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปราสาทเบง เทศบาลต าบล
กาบเชิง อ าเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

170,000

4 สุรินทร์ กาบเชิง ทต.กาบเชิง ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านกาบเชิง เทศบาลต าบลกาบ
เชิง อ าเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

170,000

680,000สุรินทร์ ผลรวม



ท่ี จังหวัด อ ำเภอ อปท รำยกำร งบประมำณ 
(บำท)

แผนงำนยุทธศำสตร์ส่งเสริมกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ รำยกำรเงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนงบประมำณโครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถ่ินไทย ผ่ำนกำรเล่น

บัญชีกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

แนบท้ำยหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 2482 ลงวันท่ี 26 ตุลำคม 2564

1 หนองคาย โพธ์ิตาก อบต.โพนทอง ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดอรัญญาสุนทราลัย 
องค์การบริหารส่วนต าบล โพนทอง อ าเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย

170,000

2 หนองคาย ศรีเชียงใหม่ ทต.หนองปลาปาก ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองปลาปาก 
เทศบาลต าบลหนองปลาปาก อ าเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย

170,000

340,000หนองคำย ผลรวม



ท่ี จังหวัด อ ำเภอ อปท รำยกำร งบประมำณ 
(บำท)

แผนงำนยุทธศำสตร์ส่งเสริมกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ รำยกำรเงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนงบประมำณโครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถ่ินไทย ผ่ำนกำรเล่น

บัญชีกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

แนบท้ำยหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 2482 ลงวันท่ี 26 ตุลำคม 2564

1 หนองบัวล าภู เมืองหนองบัวล าภู ทต.นามะเฟือง ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสระแก้ว เทศบาลต าบลนา
มะเฟือง อ าเภอเมืองหนองบัวล าภู จังหวัดหนองบัวล าภู

170,000

2 หนองบัวล าภู เมืองหนองบัวล าภู ทต.หัวนา ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลหัวนา เทศบาลต าบล
หัวนา อ าเภอเมืองหนองบัวล าภู จังหวัดหนองบัวล าภู

170,000

340,000หนองบัวล ำภู ผลรวม 



ท่ี จังหวัด อ ำเภอ อปท รำยกำร งบประมำณ 
(บำท)

แผนงำนยุทธศำสตร์ส่งเสริมกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ รำยกำรเงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนงบประมำณโครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถ่ินไทย ผ่ำนกำรเล่น

บัญชีกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

แนบท้ำยหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 2482 ลงวันท่ี 26 ตุลำคม 2564

1 อ านาจเจริญ ชานุมาน ทต.โคกก่ง ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนศิลา เทศบาลต าบลโคกก่ง 
อ าเภอชานุมาน จังหวัดอ านาจเจริญ

170,000

2 อ านาจเจริญ ปทุมราชวงศา ทต.หนองข่า ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดอนงคาราม เทศบาล
ต าบลหนองข่า อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ

170,000

340,000อ ำนำจเจริญ ผลรวม



ท่ี จังหวัด อ ำเภอ อปท รำยกำร งบประมำณ 
(บำท)

แผนงำนยุทธศำสตร์ส่งเสริมกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ รำยกำรเงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนงบประมำณโครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถ่ินไทย ผ่ำนกำรเล่น

บัญชีกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

แนบท้ำยหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 2482 ลงวันท่ี 26 ตุลำคม 2564

1 อุดรธานี น้ าโสม ทต.นางัว ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลนางัว (ต าบลนางัว) 
เทศบาลต าบลนางัว อ าเภอน้ าโสม จังหวัดอุดรธานี

170,000

2 อุดรธานี น้ าโสม ทต.นางัว ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลนางัว (ต าบลศรี
ส าราญ) เทศบาลต าบลนางัว อ าเภอน้ าโสม จังหวัดอุดรธานี

170,000

3 อุดรธานี น้ าโสม อบต.น้ าโสม ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเมืองไทย ม.10 องค์การ
บริหารส่วนต าบลน้ าโสม อ าเภอน้ าโสม จังหวัดอุดรธานี

170,000

4 อุดรธานี โนนสะอาด อบต.โพธ์ิศรีส าราญ ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิศรี
ส าราญ องค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิศรีส าราญ อ าเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

170,000

5 อุดรธานี บ้านดุง อบต.บ้านจันทน์ ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตูม องค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านจันทน์ อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

170,000

6 อุดรธานี เพ็ญ ทต.บ้านธาตุ ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีเจริญโพนบก เทศบาลต าบล
บ้านธาตุ อ าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

170,000

7 อุดรธานี เพ็ญ อบต.โคกกลาง ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกก่อง องค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกกลาง อ าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

170,000

8 อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.นาข่า ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านงอย องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาข่า อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

170,000

1,360,000อุดรธำนี ผลรวม



ท่ี จังหวัด อ ำเภอ อปท รำยกำร งบประมำณ 
(บำท)

แผนงำนยุทธศำสตร์ส่งเสริมกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ รำยกำรเงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนงบประมำณโครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถ่ินไทย ผ่ำนกำรเล่น

บัญชีกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

แนบท้ำยหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 2482 ลงวันท่ี 26 ตุลำคม 2564

1 อุตรดิตถ์ พิชัย อบต.ท่ามะเฟือง ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลท่า
มะเฟือง องค์การบริหารส่วนต าบลท่ามะเฟือง อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

170,000

2 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ ทต.ป่าเซ่า ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึงหลัก เทศบาลต าบลป่าเซ่า 
อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

170,000

340,000อุตรดิตถ์ ผลรวม



ท่ี จังหวัด อ ำเภอ อปท รำยกำร งบประมำณ 
(บำท)

แผนงำนยุทธศำสตร์ส่งเสริมกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ รำยกำรเงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนงบประมำณโครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถ่ินไทย ผ่ำนกำรเล่น

บัญชีกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

แนบท้ำยหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 2482 ลงวันท่ี 26 ตุลำคม 2564

1 อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.หัวนา ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหัวนา เทศบาล
ต าบลหัวนา อ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

170,000

170,000 อุบลรำชธำนี ผลรวม


