
บัญชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน งบเงินอุดหนุน อุดหนุนเฉพาะกิจ

รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ

แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 2482  ลงวันท่ี 26 ตุลาคม 2564

จ านวน

(หลัง) งบประมาณ  อปท สมทบ  รวมท้ังส้ิน

1 กระบ่ี เมืองกระบ่ี อบต.อ่าวนาง ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ช้ัน 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียน

อนุบาลอ่าวนาง องค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวนาง อ าเภอเมืองกระบ่ี
 จังหวัดกระบ่ี

1 7,959,900       7,959,900

กระบ่ี ผลรวม 1 7,959,900 -           7,959,900     

งบประมาณ (บาท)
ล าดับ จังหวัด อ าเภอ อปท. รายการ



บัญชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน งบเงินอุดหนุน อุดหนุนเฉพาะกิจ

รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ

แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 2482  ลงวันท่ี 26 ตุลาคม 2564

จ านวน

(หลัง) งบประมาณ  อปท สมทบ  รวมท้ังส้ิน

งบประมาณ (บาท)
ล าดับ จังหวัด อ าเภอ อปท. รายการ

1 กาฬสินธ์ุ กมลาไสย ทต.กมลาไสย ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ช้ัน 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม ตามแบบ

ของเทศบาลต าบลกมลาไสย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลกมลา
ไสย เทศบาลต าบลกมลาไสย อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธ์ุ

1 8,266,700       8,266,700

2 กาฬสินธ์ุ ฆ้องชัย อบต.โคกสะอาด ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ช้ัน 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียน

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด องค์การบริหารส่วนต าบลโคก
สะอาด อ าเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธ์ุ

1 7,959,900       7,959,900

3 กาฬสินธ์ุ ยางตลาด อบต.คลองขาม ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ช้ัน บันได 2 ข้าง (ช้ันล่าง 4 

ห้อง ช้ันบน 4 ห้อง) พ้ืนท่ีใช้สอย 630.00 ตารางเมตร ฐานราก - 
ตอกเสาเข็ม โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลคลองขาม 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองขาม อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธ์ุ

1 5,337,000       5,337,000

4 กาฬสินธ์ุ ร่องค า ทต.ร่องค า ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ห้องเรียน 1 ห้องธุรการ ใต้ถุนโล่ง โรงเรียน

อนุบาลเทศบาลต าบลร่องค า เทศบาลต าบลร่องค า อ าเภอร่องค า 
จังหวัดกาฬสินธ์ุ

1 2,350,000       2,350,000

กาฬสินธ์ุ ผลรวม 4 23,913,600 -           23,913,600    



บัญชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน งบเงินอุดหนุน อุดหนุนเฉพาะกิจ

รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ

แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 2482  ลงวันท่ี 26 ตุลาคม 2564

จ านวน

(หลัง) งบประมาณ  อปท สมทบ  รวมท้ังส้ิน

งบประมาณ (บาท)
ล าดับ จังหวัด อ าเภอ อปท. รายการ

1 ขอนแก่น แวงน้อย ทต.แวงน้อย ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดเล็ก มีช้ันลอย (ตอกเสาเข็ม) 

โรงเรียนเทศบาลต าบลแวงน้อย เทศบาลต าบลแวงน้อย อ าเภอแวง
น้อย จังหวัดขอนแก่น

1 7,773,700       7,773,700

ขอนแก่น ผลรวม 1 7,773,700 -           7,773,700     



บัญชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน งบเงินอุดหนุน อุดหนุนเฉพาะกิจ

รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ

แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 2482  ลงวันท่ี 26 ตุลาคม 2564

จ านวน

(หลัง) งบประมาณ  อปท สมทบ  รวมท้ังส้ิน

งบประมาณ (บาท)
ล าดับ จังหวัด อ าเภอ อปท. รายการ

1 ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต ทต.สนามชัยเขต ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ช้ัน 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) พร้อมร้ือ

ถอนอาคารเดิม (ตามแบบอาคารเรียน สปช.2/28) โรงเรียนเทศบาล
วัดบางมะเฟือง เทศบาลต าบลสนามชัยเขต อ าเภอสนามชัยเขต 
จังหวัดฉะเชิงเทรา

1 8,471,000       8,471,000

ฉะเชิงเทรา ผลรวม 1 8,471,000 -           8,471,000     



บัญชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน งบเงินอุดหนุน อุดหนุนเฉพาะกิจ

รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ

แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 2482  ลงวันท่ี 26 ตุลาคม 2564

จ านวน

(หลัง) งบประมาณ  อปท สมทบ  รวมท้ังส้ิน

งบประมาณ (บาท)
ล าดับ จังหวัด อ าเภอ อปท. รายการ

1 ชลบุรี บางละมุง ทต.หนองปลาไหล ก่อสร้างอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบแปลนเทศบาล 

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลหนองปลาไหล เทศบาลต าบลหนอง
ปลาไหล อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

1 8,000,000       8,000,000

ชลบุรี ผลรวม 1 8,000,000 -           8,000,000     



บัญชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน งบเงินอุดหนุน อุดหนุนเฉพาะกิจ

รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ

แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 2482  ลงวันท่ี 26 ตุลาคม 2564

จ านวน

(หลัง) งบประมาณ  อปท สมทบ  รวมท้ังส้ิน

งบประมาณ (บาท)
ล าดับ จังหวัด อ าเภอ อปท. รายการ

1 ชัยภูมิ หนองบัวระเหว ทต.โคกสะอาด ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ช้ัน 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียน

เทศบาลต าบลโคกสะอาด เทศบาลต าบลโคกสะอาด อ าเภอหนองบัว
ระเหว จังหวัดชัยภูมิ

1 7,959,900       7,959,900

ชัยภูมิ ผลรวม 1 7,959,900 -           7,959,900     



บัญชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน งบเงินอุดหนุน อุดหนุนเฉพาะกิจ

รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ

แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 2482  ลงวันท่ี 26 ตุลาคม 2564

จ านวน

(หลัง) งบประมาณ  อปท สมทบ  รวมท้ังส้ิน

งบประมาณ (บาท)
ล าดับ จังหวัด อ าเภอ อปท. รายการ

1 เชียงราย เทิง ทต.หงาว ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ช้ัน 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียน

อนุบาลเทศบาลต าบลหงาว เทศบาลต าบลหงาว อ าเภอเทิง จังหวัด
เชียงราย

1 7,959,900       7,959,900

2 เชียงราย ป่าแดด ทต.ป่าแดด ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ช้ัน 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียน

เทศบาล 1 (ป่าแดด) เทศบาลต าบลป่าแดด อ าเภอป่าแดด จังหวัด
เชียงราย

1 7,959,900       7,959,900

3 เชียงราย พาน อบต.ดอยงาม ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ช้ัน 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียน

องค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม (สันช้างตาย) องค์การบริหารส่วน
ต าบลดอยงาม อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย

1 9,143,900    1,016,000      10,159,900

4 เชียงราย พาน อบต.ป่าหุ่ง ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ช้ัน 12 ห้องเรียน (ฐานรากแผ่) โรงเรียน

อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลป่าหุ่ง องค์การบริหารส่วนต าบล
ป่าหุ่ง อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย

1 7,638,400       7,638,400

5 เชียงราย แม่สรวย ทต.เจดีย์หลวง ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดเล็ก มีช้ันลอย (ฐานรากแผ่) 

โรงเรียนเทศบาลต าบลเจดีย์หลวง 1 เทศบาลต าบลเจดีย์หลวง 
อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

1 7,005,200       7,005,200

6 เชียงราย เวียงเชียงรุ้ง ทต.บ้านเหล่า ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ช้ัน 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียน

เทศบาล 1 (แม่เผ่ือ) เทศบาลต าบลบ้านเหล่า อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 
จังหวัดเชียงราย

1 9,143,900    1,016,000      10,159,900

เชียงราย ผลรวม 6 48,851,200 2,032,000  50,883,200    



บัญชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน งบเงินอุดหนุน อุดหนุนเฉพาะกิจ

รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ

แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 2482  ลงวันท่ี 26 ตุลาคม 2564

จ านวน

(หลัง) งบประมาณ  อปท สมทบ  รวมท้ังส้ิน

งบประมาณ (บาท)
ล าดับ จังหวัด อ าเภอ อปท. รายการ

1 เชียงใหม่ แม่แตง ทต.แม่หอพระ ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) 

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่หอพระ เทศบาลต าบลแม่หอพระ 
อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

1 6,042,700       6,042,700

2 เชียงใหม่ แม่แตง ทต.สันมหาพน ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ช้ัน 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียน

เทศบาลต าบลสันมหาพน เทศบาลต าบลสันมหาพน อ าเภอแม่แตง 
จังหวัดเชียงใหม่

1 7,959,900       7,959,900

3 เชียงใหม่ สันก าแพง ทต.สันก าแพง ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) 

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลสันก าแพง เทศบาลต าบลสันก าแพง 
อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่

1 6,042,700       6,042,700

4 เชียงใหม่ สารภี ทต.ยางเน้ิง ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) 

โรงเรียนเทศบาลต าบลยางเน้ิง เทศบาลต าบลยางเน้ิง อ าเภอสารภี 
จังหวัดเชียงใหม่

1 6,042,700       6,042,700

เชียงใหม่ ผลรวม 4 26,088,000 -           26,088,000    



บัญชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน งบเงินอุดหนุน อุดหนุนเฉพาะกิจ

รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ

แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 2482  ลงวันท่ี 26 ตุลาคม 2564

จ านวน

(หลัง) งบประมาณ  อปท สมทบ  รวมท้ังส้ิน

งบประมาณ (บาท)
ล าดับ จังหวัด อ าเภอ อปท. รายการ

1 นครราชสีมา จักราช ทต.จักราช ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ช้ัน 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียน

เทศบาลต าบลจักราช เทศบาลต าบลจักราช อ าเภอจักราช จังหวัด
นครราชสีมา

1 9,143,900    1,016,000      10,159,900

2 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ทต.หนองไผ่ล้อม ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ช้ัน 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียน

โยธินนุกูล เทศบาลต าบลหนองไผ่ล้อม อ าเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา

1 9,143,900    1,016,000      10,159,900

นครราชสีมา ผลรวม 2 18,287,800 2,032,000  20,319,800    



บัญชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน งบเงินอุดหนุน อุดหนุนเฉพาะกิจ

รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ

แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 2482  ลงวันท่ี 26 ตุลาคม 2564

จ านวน

(หลัง) งบประมาณ  อปท สมทบ  รวมท้ังส้ิน

งบประมาณ (บาท)
ล าดับ จังหวัด อ าเภอ อปท. รายการ

1 นครศรีธรรมราช ร่อนพิบูลย์ ทต.หินตก ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ช้ัน ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลหินตก

 ท่ี ช 29/2562 โรงเรียนสาธิตเทศบาลต าบลหินตก เทศบาลต าบล
หินตก อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 12,858,300    1,428,700      14,287,000

นครศรีธรรมราช ผลรวม 1 12,858,300 1,428,700  14,287,000    



บัญชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน งบเงินอุดหนุน อุดหนุนเฉพาะกิจ

รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ

แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 2482  ลงวันท่ี 26 ตุลาคม 2564

จ านวน

(หลัง) งบประมาณ  อปท สมทบ  รวมท้ังส้ิน

งบประมาณ (บาท)
ล าดับ จังหวัด อ าเภอ อปท. รายการ

1 น่าน เวียงสา ทต.เวียงสา ก่อสร้างอาคารเรียน แบบอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุงอาคาร

 2 ช้ัน 7 ห้องเรียน (ช้ันล่าง 3 ห้อง ช้ันบน 4 ห้อง) โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลเวียงสา เทศบาลต าบลเวียงสา อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

1 5,311,000       5,311,000

2 น่าน เวียงสา อบต.แม่สา ก่อสร้างอาคารเรียน 2 ช้ัน 6 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) โรงเรียนแม่สา

วิทยาคาร (บ้านเอิน) องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สา อ าเภอเวียงสา
 จังหวัดน่าน

1 6,399,000       6,399,000

น่าน ผลรวม 2 11,710,000 -           11,710,000    



บัญชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน งบเงินอุดหนุน อุดหนุนเฉพาะกิจ

รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ

แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 2482  ลงวันท่ี 26 ตุลาคม 2564

จ านวน

(หลัง) งบประมาณ  อปท สมทบ  รวมท้ังส้ิน

งบประมาณ (บาท)
ล าดับ จังหวัด อ าเภอ อปท. รายการ

1 บุรีรัมย์ โนนดินแดง ทต.โนนดินแดง ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ช้ัน 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียน

เทศบาลต าบลโนนดินแดง เทศบาลต าบลโนนดินแดง อ าเภอโนนดิน
แดง จังหวัดบุรีรัมย์

1 9,143,900    1,016,000      10,159,900

บุรีรัมย์ ผลรวม 1 9,143,900 1,016,000  10,159,900    



บัญชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน งบเงินอุดหนุน อุดหนุนเฉพาะกิจ

รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ

แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 2482  ลงวันท่ี 26 ตุลาคม 2564

จ านวน

(หลัง) งบประมาณ  อปท สมทบ  รวมท้ังส้ิน

งบประมาณ (บาท)
ล าดับ จังหวัด อ าเภอ อปท. รายการ

1 ปทุมธานี คลองหลวง อบต.คลองส่ี ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ช้ัน 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนวัด

เพ่ิมทาน (ประยงค์ประชานุสรณ์) องค์การบริหารส่วนต าบลคลองส่ี 
อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

1 9,143,900    1,016,000      10,159,900

2 ปทุมธานี ลาดหลุมแก้ว ทต.คลองพระอุดม ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ช้ัน 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียน

เทศบาลคลองพระอุดม เทศบาลต าบลคลองพระอุดม อ าเภอลาด
หลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

1 9,143,900    1,016,000      10,159,900

ปทุมธานี ผลรวม 2 18,287,800 2,032,000  20,319,800    



บัญชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน งบเงินอุดหนุน อุดหนุนเฉพาะกิจ

รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ

แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 2482  ลงวันท่ี 26 ตุลาคม 2564

จ านวน

(หลัง) งบประมาณ  อปท สมทบ  รวมท้ังส้ิน

งบประมาณ (บาท)
ล าดับ จังหวัด อ าเภอ อปท. รายการ

1 ปราจีนบุรี นาดี ทต.นาดี ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ช้ัน 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียน

อนุบาลเทศบาลต าบลนาดี เทศบาลต าบลนาดี อ าเภอนาดี จังหวัด
ปราจีนบุรี

1 9,143,900    1,016,000      10,159,900

ปราจีนบุรี ผลรวม 1 9,143,900 1,016,000  10,159,900    



บัญชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน งบเงินอุดหนุน อุดหนุนเฉพาะกิจ

รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ

แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 2482  ลงวันท่ี 26 ตุลาคม 2564

จ านวน

(หลัง) งบประมาณ  อปท สมทบ  รวมท้ังส้ิน

งบประมาณ (บาท)
ล าดับ จังหวัด อ าเภอ อปท. รายการ

1 พะเยา ปง ทต.งิม ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดเล็ก มีช้ันลอย (ตอกเสาเข็ม) 

โรงเรียนเทศบาลต าบลงิม (คือเวียงจ่ า) เทศบาลต าบลงิม อ าเภอปง 
จังหวัดพะเยา

1 7,773,700       7,773,700

พะเยา ผลรวม 1 7,773,700 -           7,773,700     



บัญชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน งบเงินอุดหนุน อุดหนุนเฉพาะกิจ

รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ

แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 2482  ลงวันท่ี 26 ตุลาคม 2564

จ านวน

(หลัง) งบประมาณ  อปท สมทบ  รวมท้ังส้ิน

งบประมาณ (บาท)
ล าดับ จังหวัด อ าเภอ อปท. รายการ

1 พังงา ตะก่ัวทุ่ง ทต.โคกกลอย ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ช้ัน 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียน

เทศบาลโคกกลอย เทศบาลต าบลโคกกลอย อ าเภอตะก่ัวทุ่ง จังหวัด
พังงา

1 9,143,900    1,016,000      10,159,900

พังงา ผลรวม 1 9,143,900 1,016,000  10,159,900    



บัญชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน งบเงินอุดหนุน อุดหนุนเฉพาะกิจ

รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ

แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 2482  ลงวันท่ี 26 ตุลาคม 2564

จ านวน

(หลัง) งบประมาณ  อปท สมทบ  รวมท้ังส้ิน

งบประมาณ (บาท)
ล าดับ จังหวัด อ าเภอ อปท. รายการ

1 พัทลุง ตะโหมด ทต.แม่ขรี ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ช้ัน 12 ห้องเรียน (ฐานรากแผ่) โรงเรียน

อนุบาลเทศบาลต าบลแม่ขรี เทศบาลต าบลแม่ขรี อ าเภอตะโหมด 
จังหวัดพัทลุง

1 9,242,200    1,026,900      10,269,100

2 พัทลุง บางแก้ว ทต.ท่ามะเด่ือ ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ช้ัน 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียน

อนุบาลราชพฤกษ์ เทศบาลต าบลท่ามะเด่ือ อ าเภอบางแก้ว จังหวัด
พัทลุง

1 7,959,900       7,959,900

3 พัทลุง ปากพะยูน ทต.อ่าวพะยูน ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ช้ัน 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียน

อนุบาลอ่าวพะยูน เทศบาลต าบลอ่าวพะยูน อ าเภอปากพะยูน 
จังหวัดพัทลุง

1 9,143,900    1,016,000      10,159,900

4 พัทลุง เมืองพัทลุง ทต.โคกชะงาย ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) 

โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ เทศบาลต าบลโคกชะงาย อ าเภอ
เมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

1 6,042,700       6,042,700

พัทลุง ผลรวม 4 32,388,700 2,042,900  34,431,600    



บัญชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน งบเงินอุดหนุน อุดหนุนเฉพาะกิจ

รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ

แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 2482  ลงวันท่ี 26 ตุลาคม 2564

จ านวน

(หลัง) งบประมาณ  อปท สมทบ  รวมท้ังส้ิน

งบประมาณ (บาท)
ล าดับ จังหวัด อ าเภอ อปท. รายการ

1 แพร่ สอง อบต.เตาปูน ก่อสร้างอาคารประกอบ ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร 

ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบล โรงเรียนอนุบาล
องค์การบริหารส่วนต าบลเตาปูน องค์การบริหารส่วนต าบลเตาปูน 
อ าเภอสอง จังหวัดแพร่

1 1,115,000       1,115,000

แพร่ ผลรวม 1 1,115,000 -           1,115,000     



บัญชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน งบเงินอุดหนุน อุดหนุนเฉพาะกิจ

รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ

แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 2482  ลงวันท่ี 26 ตุลาคม 2564

จ านวน

(หลัง) งบประมาณ  อปท สมทบ  รวมท้ังส้ิน

งบประมาณ (บาท)
ล าดับ จังหวัด อ าเภอ อปท. รายการ

1 แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย ทต.แม่ลาน้อย ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) 

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่ลาน้อย เทศบาลต าบลแม่ลาน้อย 
อ าเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

1 6,042,700       6,042,700

แม่ฮ่องสอน ผลรวม 1 6,042,700 -           6,042,700     



บัญชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน งบเงินอุดหนุน อุดหนุนเฉพาะกิจ

รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ

แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 2482  ลงวันท่ี 26 ตุลาคม 2564

จ านวน

(หลัง) งบประมาณ  อปท สมทบ  รวมท้ังส้ิน

งบประมาณ (บาท)
ล าดับ จังหวัด อ าเภอ อปท. รายการ

1 ร้อยเอ็ด หนองพอก อบต.ภูเขาทอง ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ช้ัน 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนโนน

สมบูรณ์ประชารัฐ องค์การบริหารส่วนต าบลภูเขาทอง อ าเภอหนอง
พอก จังหวัดร้อยเอ็ด

1 7,959,900       7,959,900

ร้อยเอ็ด ผลรวม 1 7,959,900 -           7,959,900     



บัญชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน งบเงินอุดหนุน อุดหนุนเฉพาะกิจ

รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ

แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 2482  ลงวันท่ี 26 ตุลาคม 2564

จ านวน

(หลัง) งบประมาณ  อปท สมทบ  รวมท้ังส้ิน

งบประมาณ (บาท)
ล าดับ จังหวัด อ าเภอ อปท. รายการ

1 ระยอง เมืองระยอง ทต.ทับมา ก่อสร้างอาคารประกอบ แบบฐานแผ่ ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 

23.50 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 282 ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนของเทศบาล โรงเรียนอนุบาลทับมา เทศบาลต าบลทับมา 
อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

1 2,500,000       2,500,000

ระยอง ผลรวม 1 2,500,000 -           2,500,000     



บัญชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน งบเงินอุดหนุน อุดหนุนเฉพาะกิจ

รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ

แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 2482  ลงวันท่ี 26 ตุลาคม 2564

จ านวน

(หลัง) งบประมาณ  อปท สมทบ  รวมท้ังส้ิน

งบประมาณ (บาท)
ล าดับ จังหวัด อ าเภอ อปท. รายการ

1 ลพบุรี ท่าวุ้ง อบต.เขาสมอคอน ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ช้ัน 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียน

อนุบาลพระศรีอาริย์ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน อ าเภอ
ท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

1 9,143,900    1,016,000      10,159,900

2 ลพบุรี เมืองลพบุรี ทต.เขาพระงาม ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ช้ัน 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียน

อนุบาลเทศบาลต าบลเขาพระงาม เทศบาลต าบลเขาพระงาม อ าเภอ
เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

1 9,143,900    1,016,000      10,159,900

3 ลพบุรี หนองม่วง ทต.หนองม่วง ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ช้ัน 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียน

เทศบาลต าบลหนองม่วง เทศบาลต าบลหนองม่วง อ าเภอหนองม่วง 
จังหวัดลพบุรี

1 7,959,900       7,959,900

ลพบุรี ผลรวม 3 26,247,700 2,032,000  28,279,700    



บัญชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน งบเงินอุดหนุน อุดหนุนเฉพาะกิจ

รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ

แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 2482  ลงวันท่ี 26 ตุลาคม 2564

จ านวน

(หลัง) งบประมาณ  อปท สมทบ  รวมท้ังส้ิน

งบประมาณ (บาท)
ล าดับ จังหวัด อ าเภอ อปท. รายการ

1 ล าปาง วังเหนือ อบต.ร่องเคาะ ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) 

โรงเรียนบ้านห้วยก้อด องค์การบริหารส่วนต าบลร่องเคาะ อ าเภอวัง
เหนือ จังหวัดล าปาง

1 6,042,700       6,042,700

ล าปาง ผลรวม 1 6,042,700 -           6,042,700     



บัญชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน งบเงินอุดหนุน อุดหนุนเฉพาะกิจ

รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ

แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 2482  ลงวันท่ี 26 ตุลาคม 2564

จ านวน

(หลัง) งบประมาณ  อปท สมทบ  รวมท้ังส้ิน

งบประมาณ (บาท)
ล าดับ จังหวัด อ าเภอ อปท. รายการ

1 ล าพูน แม่ทา ทต.ทากาศ ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ช้ัน 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียน

อนุบาลเทศบาลต าบลทากาศ เทศบาลต าบลทากาศ อ าเภอแม่ทา 
จังหวัดล าพูน

1 7,959,900       7,959,900

2 ล าพูน ล้ี ทต.ป่าไผ่ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดเล็ก มีช้ันลอย (ฐานรากแผ่) 

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลป่าไผ่ เทศบาลต าบลป่าไผ่ อ าเภอล้ี 
จังหวัดล าพูน

1 7,005,200       7,005,200

ล าพูน ผลรวม 2 14,965,100 -           14,965,100    



บัญชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน งบเงินอุดหนุน อุดหนุนเฉพาะกิจ

รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ

แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 2482  ลงวันท่ี 26 ตุลาคม 2564

จ านวน

(หลัง) งบประมาณ  อปท สมทบ  รวมท้ังส้ิน

งบประมาณ (บาท)
ล าดับ จังหวัด อ าเภอ อปท. รายการ

1 เลย เชียงคาน ทต.เชียงคาน ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ช้ัน 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียน

เทศบาล 2 เทศบาลต าบลเชียงคาน อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

1 9,143,900    1,016,000      10,159,900

2 เลย ท่าล่ี ทต.ท่าล่ี ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดเล็ก มีช้ันลอย (ตอกเสาเข็ม) 

โรงเรียนเทศบาลท่าล่ี เทศบาลต าบลท่าล่ี อ าเภอท่าล่ี จังหวัดเลย

1 7,773,700       7,773,700

3 เลย นาด้วง ทต.นาด้วง ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ช้ัน 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียน

เทศบาลต าบลนาด้วง เทศบาลต าบลนาด้วง อ าเภอนาด้วง จังหวัดเลย

1 7,959,900       7,959,900

4 เลย นาด้วง ทต.นาดอกค า ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) 

โรงเรียนเทศบาลนาดอกค า (เทศบาล 1) เทศบาลต าบลนาดอกค า 
อ าเภอนาด้วง จังหวัดเลย

1 6,042,700       6,042,700

5 เลย เมืองเลย ทต.นาโป่ง ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) 

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาโป่ง เทศบาลต าบลนาโป่ง อ าเภอเมือง
เลย จังหวัดเลย

1 6,042,700       6,042,700

6 เลย เมืองเลย ทต.นาอาน ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ช้ัน 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียน

เทศบาลนาอาน 1 บ้านติดต่อ เทศบาลต าบลนาอาน อ าเภอเมืองเลย
 จังหวัดเลย

1 9,143,900    1,016,000      10,159,900

เลย ผลรวม 6 46,106,800 2,032,000  48,138,800    



บัญชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน งบเงินอุดหนุน อุดหนุนเฉพาะกิจ

รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ

แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 2482  ลงวันท่ี 26 ตุลาคม 2564

จ านวน

(หลัง) งบประมาณ  อปท สมทบ  รวมท้ังส้ิน

งบประมาณ (บาท)
ล าดับ จังหวัด อ าเภอ อปท. รายการ

1 สกลนคร ส่องดาว ทต.ส่องดาว ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ช้ัน 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียน

เทศบาลส่องดาว เทศบาลต าบลส่องดาว อ าเภอส่องดาว จังหวัด
สกลนคร

1 7,959,900       7,959,900

2 สกลนคร อากาศอ านวย ทต.อากาศอ านวย ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ช้ัน 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียน

เทศบาลต าบลอากาศอ านวย (ชุมชนอุปถัมถ์) เทศบาลต าบลอากาศ
อ านวย อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร

1 9,143,900    1,016,000      10,159,900

สกลนคร ผลรวม 2 17,103,800 1,016,000  18,119,800    



บัญชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน งบเงินอุดหนุน อุดหนุนเฉพาะกิจ

รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ

แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 2482  ลงวันท่ี 26 ตุลาคม 2564

จ านวน

(หลัง) งบประมาณ  อปท สมทบ  รวมท้ังส้ิน

งบประมาณ (บาท)
ล าดับ จังหวัด อ าเภอ อปท. รายการ

1 สงขลา เมืองสงขลา ทต.พะวง ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ช้ัน 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียน

อนุบาลเทศบาลต าบลพะวง เทศบาลต าบลพะวง อ าเภอเมืองสงขลา
 จังหวัดสงขลา

1 9,143,900    1,016,000      10,159,900

2 สงขลา สทิงพระ ทต.สทิงพระ ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ช้ัน 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียน

อนุบาลเทศบาลต าบลสทิงพระ เทศบาลต าบลสทิงพระ อ าเภอสทิง
พระ จังหวัดสงขลา

1 9,143,900    1,016,000      10,159,900

สงขลา ผลรวม 2 18,287,800 2,032,000  20,319,800    



บัญชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน งบเงินอุดหนุน อุดหนุนเฉพาะกิจ

รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ

แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 2482  ลงวันท่ี 26 ตุลาคม 2564

จ านวน

(หลัง) งบประมาณ  อปท สมทบ  รวมท้ังส้ิน

งบประมาณ (บาท)
ล าดับ จังหวัด อ าเภอ อปท. รายการ

1 สตูล เมืองสตูล ทต.คลองขุด ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ช้ัน 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียน

เทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) เทศบาลต าบลคลองขุด อ าเภอเมืองสตูล 
จังหวัดสตูล

1 9,143,900    1,016,000      10,159,900

สตูล ผลรวม 1 9,143,900 1,016,000  10,159,900    



บัญชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน งบเงินอุดหนุน อุดหนุนเฉพาะกิจ

รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ

แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 2482  ลงวันท่ี 26 ตุลาคม 2564

จ านวน

(หลัง) งบประมาณ  อปท สมทบ  รวมท้ังส้ิน

งบประมาณ (บาท)
ล าดับ จังหวัด อ าเภอ อปท. รายการ

1 สระบุรี หนองแค ทต.หินกอง ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ช้ัน 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียน

เทศบาลหินกอง เทศบาลต าบลหินกอง อ าเภอหนองแค จังหวัด
สระบุรี

1 9,143,900    1,016,000      10,159,900

สระบุรี ผลรวม 1 9,143,900 1,016,000  10,159,900    



บัญชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน งบเงินอุดหนุน อุดหนุนเฉพาะกิจ

รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ

แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 2482  ลงวันท่ี 26 ตุลาคม 2564

จ านวน

(หลัง) งบประมาณ  อปท สมทบ  รวมท้ังส้ิน

งบประมาณ (บาท)
ล าดับ จังหวัด อ าเภอ อปท. รายการ

1 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย อบต.แม่สิน ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ช้ัน 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียน

อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สิน องค์การบริหารส่วนต าบล
แม่สิน อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

1 9,143,900    1,016,000      10,159,900

สุโขทัย ผลรวม 1 9,143,900 1,016,000  10,159,900    



บัญชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน งบเงินอุดหนุน อุดหนุนเฉพาะกิจ

รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ

แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 2482  ลงวันท่ี 26 ตุลาคม 2564

จ านวน

(หลัง) งบประมาณ  อปท สมทบ  รวมท้ังส้ิน

งบประมาณ (บาท)
ล าดับ จังหวัด อ าเภอ อปท. รายการ

1 สุรินทร์ จอมพระ ทต.กระหาด ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ช้ัน 12 ห้องเรียน (ฐานรากแผ่) โรงเรียน

อนุบาลเทศบาลต าบลกระหาด เทศบาลต าบลกระหาด อ าเภอจอม
พระ จังหวัดสุรินทร์

1 7,638,400       7,638,400

2 สุรินทร์ สังขะ ทต.สังขะ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดเล็ก มีช้ันลอย (ฐานรากแผ่) 

โรงเรียนเทศบาลสังขะ เทศบาลต าบลสังขะ อ าเภอสังขะ จังหวัด
สุรินทร์

1 7,005,200       7,005,200

สุรินทร์ ผลรวม 2 14,643,600 -           14,643,600    



บัญชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน งบเงินอุดหนุน อุดหนุนเฉพาะกิจ

รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ

แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 2482  ลงวันท่ี 26 ตุลาคม 2564

จ านวน

(หลัง) งบประมาณ  อปท สมทบ  รวมท้ังส้ิน

งบประมาณ (บาท)
ล าดับ จังหวัด อ าเภอ อปท. รายการ

1 หนองบัวล าภู นากลาง ทต.นากลาง ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ช้ัน 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียน

เทศบาลนากลาง 1 เทศบาลต าบลนากลาง อ าเภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวล าภู

1 7,959,900       7,959,900

2 หนองบัวล าภู นาวัง ทต.นาเหล่า ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ช้ัน 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียน

อนุบาลเทศบาลต าบลนาเหล่า เทศบาลต าบลนาเหล่า อ าเภอนาวัง 
จังหวัดหนองบัวล าภู

1 7,959,900       7,959,900

หนองบัวล าภู ผลรวม 2 15,919,800 -           15,919,800    



บัญชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน งบเงินอุดหนุน อุดหนุนเฉพาะกิจ

รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ

แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 2482  ลงวันท่ี 26 ตุลาคม 2564

จ านวน

(หลัง) งบประมาณ  อปท สมทบ  รวมท้ังส้ิน

งบประมาณ (บาท)
ล าดับ จังหวัด อ าเภอ อปท. รายการ

1 อ านาจเจริญ ปทุมราชวงศา ทต.ปทุมราชวงศา ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน (ฐานรากแผ่) 

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลปทุมราชวงศา เทศบาลต าบลปทุมราช
วงศา อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ

1 5,992,600       5,992,600

2 อ านาจเจริญ เมืองอ านาจเจริญ ทต.น้ าปลีก ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ช้ัน 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียน

อนุบาลเทศบาลต าบลน้ าปลีก เทศบาลต าบลน้ าปลีก อ าเภอเมือง
อ านาจเจริญ จังหวัดอ านาจเจริญ

1 7,959,900       7,959,900

3 อ านาจเจริญ ลืออ านาจ ทต.อ านาจ ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) 

โรงเรียนเทศบาลอ านาจ เทศบาลต าบลอ านาจ อ าเภอลืออ านาจ 
จังหวัดอ านาจเจริญ

1 6,042,700       6,042,700

อ านาจเจริญ ผลรวม 3 19,995,200 -           19,995,200    



บัญชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน งบเงินอุดหนุน อุดหนุนเฉพาะกิจ

รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ

แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 2482  ลงวันท่ี 26 ตุลาคม 2564

จ านวน

(หลัง) งบประมาณ  อปท สมทบ  รวมท้ังส้ิน

งบประมาณ (บาท)
ล าดับ จังหวัด อ าเภอ อปท. รายการ

1 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ ทต.ผาจุก ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดเล็ก มีช้ันลอย (ตอกเสาเข็ม) 

โรงเรียนอนุบาลเมืองอุตรดิตถ์ เทศบาลต าบลผาจุก อ าเภอเมือง
อุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

1 7,773,700       7,773,700

อุตรดิตถ์ ผลรวม 1 7,773,700 -           7,773,700     



บัญชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน งบเงินอุดหนุน อุดหนุนเฉพาะกิจ

รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ

แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 2482  ลงวันท่ี 26 ตุลาคม 2564

จ านวน

(หลัง) งบประมาณ  อปท สมทบ  รวมท้ังส้ิน

งบประมาณ (บาท)
ล าดับ จังหวัด อ าเภอ อปท. รายการ

1 อุบลราชธานี บุณฑริก ทต.บุณฑริก ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ช้ัน 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียน

เทศบาลบุณฑริก เทศบาลต าบลบุณฑริก อ าเภอบุณฑริก จังหวัด
อุบลราชธานี

1 7,959,900       7,959,900

อุบลราชธานี ผลรวม 1 7,959,900 -           7,959,900     


