
 รายการเงินเดือน คาตอบแทน 

เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว

 สวัสดิการ สําหรับพนักงานครู

ที่ จังหวัด อําเภอ องคกร รหัส อปท. และพนักงานจางผูดแูลเด็ก

ปกครองสวนทองถิ่น รหัสงบประมาณ เปาหมาย หมายเหตุ

1500838002500011

(บาท) (คน)

1 กาฬสินธุ กมลาไสย ทต.ดงลิง 6460303 120,400                        1            

2 กาฬสินธุ กมลาไสย ทต.ธัญญา 5460309 139,400                        1            

3 กาฬสินธุ กุฉินารายณ ทต.กุดหวา 5460513 120,400                        1            

4 กาฬสินธุ กุฉินารายณ ทต.จุมจัง 6460506 120,400                        1            

5 กาฬสินธุ กุฉินารายณ ทต.นาขาม 6460502 120,400                        1            

6 กาฬสินธุ เขาวง ทต.กุดสิมคุมใหม 6460601 120,400                        1            

7 กาฬสินธุ คํามวง ทต.คํามวง 5461007 120,400                        1            

8 กาฬสินธุ คํามวง ทต.นาทัน 6461003 120,400                        1            

9 กาฬสินธุ ดอนจาน ทต.ดอนจาน 6461702 120,400                        1            

10 กาฬสินธุ ดอนจาน ทต.มวงนา 6461704 120,400                        1            

11 กาฬสินธุ เมืองกาฬสินธุ ทต.โพนทอง 6460113 120,400                        1            

12 กาฬสินธุ เมืองกาฬสินธุ ทต.หนองสอ 5460118 120,400                        1            

13 กาฬสินธุ ยางตลาด ทต.ยางตลาด 5460717 120,400                        1            

14 กาฬสินธุ ยางตลาด ทต.อิตื้อ 6460714 120,400                        1            

15 กาฬสินธุ รองคํา ทต.รองคํา 5460403 120,400                        1            

16 กาฬสินธุ สมเด็จ ทต.ลําหวยหลัว 6461304 120,400                        1            

17 กาฬสินธุ หนองกุงศรี ทต.หนองสรวง 6461206 120,400                        1            

18 กาฬสินธุ กุฉินารายณ อบต.บัวขาว 6460501 120,400                        1            

19 กาฬสินธุ หวยเม็ก อบต.พิมูล 6460809 58,300                          2            

บัญชีรายชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีไดรับแจงจัดสรรเงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
แผนงานยุทธศาสตรสงเสริมการกระจายอาํนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผลผลิตการจัดสรรเงินอุดหนนุใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

 (เพื่อจายเปนเงินเดือน เงินวิทยฐานะ คาตอบแทน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว สวัสดิการ คาตอบแทนพิเศษชายแดนใต สําหรับพนักงานครู และพนักงานจางท่ีปฎิบัติหนาที่ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก )

ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0809.4/ ว2059 ลงวันที่ 16 กันยายน 2564

  ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนกันยายน 2564) ประจําปงบประมาณรายจาย พ.ศ. 2564



 รายการเงินเดือน คาตอบแทน 

เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว

 สวัสดิการ สําหรับพนักงานครู

ที่ จังหวัด อําเภอ องคกร รหัส อปท. และพนักงานจางผูดแูลเด็ก

ปกครองสวนทองถิ่น รหัสงบประมาณ เปาหมาย หมายเหตุ

1500838002500011

(บาท) (คน)

บัญชีรายชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีไดรับแจงจัดสรรเงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
แผนงานยุทธศาสตรสงเสริมการกระจายอาํนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผลผลิตการจัดสรรเงินอุดหนนุใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

 (เพื่อจายเปนเงินเดือน เงินวิทยฐานะ คาตอบแทน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว สวัสดิการ คาตอบแทนพิเศษชายแดนใต สําหรับพนักงานครู และพนักงานจางท่ีปฎิบัติหนาที่ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก )

ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0809.4/ ว2059 ลงวันที่ 16 กันยายน 2564

  ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนกันยายน 2564) ประจําปงบประมาณรายจาย พ.ศ. 2564

1 ขอนแกน ชุมแพ ทต.โนนหัน 5400514 120,400                        1            



 รายการเงินเดือน คาตอบแทน 

เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว

 สวัสดิการ สําหรับพนักงานครู

ที่ จังหวัด อําเภอ องคกร รหัส อปท. และพนักงานจางผูดแูลเด็ก

ปกครองสวนทองถิ่น รหัสงบประมาณ เปาหมาย หมายเหตุ

1500838002500011

(บาท) (คน)

บัญชีรายชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีไดรับแจงจัดสรรเงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
แผนงานยุทธศาสตรสงเสริมการกระจายอาํนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผลผลิตการจัดสรรเงินอุดหนนุใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

 (เพื่อจายเปนเงินเดือน เงินวิทยฐานะ คาตอบแทน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว สวัสดิการ คาตอบแทนพิเศษชายแดนใต สําหรับพนักงานครู และพนักงานจางท่ีปฎิบัติหนาที่ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก )

ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0809.4/ ว2059 ลงวันที่ 16 กันยายน 2564

  ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนกันยายน 2564) ประจําปงบประมาณรายจาย พ.ศ. 2564

1 ชลบุรี สัตหีบ ทต.เขตรอุดมศักดิ์ 6200904 120,400                        1            



 รายการเงินเดือน คาตอบแทน 

เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว

 สวัสดิการ สําหรับพนักงานครู

ที่ จังหวัด อําเภอ องคกร รหัส อปท. และพนักงานจางผูดแูลเด็ก

ปกครองสวนทองถิ่น รหัสงบประมาณ เปาหมาย หมายเหตุ

1500838002500011

(บาท) (คน)

บัญชีรายชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีไดรับแจงจัดสรรเงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
แผนงานยุทธศาสตรสงเสริมการกระจายอาํนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผลผลิตการจัดสรรเงินอุดหนนุใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

 (เพื่อจายเปนเงินเดือน เงินวิทยฐานะ คาตอบแทน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว สวัสดิการ คาตอบแทนพิเศษชายแดนใต สําหรับพนักงานครู และพนักงานจางท่ีปฎิบัติหนาที่ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก )

ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0809.4/ ว2059 ลงวันที่ 16 กันยายน 2564

  ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนกันยายน 2564) ประจําปงบประมาณรายจาย พ.ศ. 2564

1 ชัยภูมิ ภูเขียว ทต.ธาตุทอง 6361009 120,400                        1            

2 ชัยภูมิ ภูเขียว ทต.บานเพชรภูเขียว 5361012 120,400                        1            

3 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ อบต.โนนทอง 6360405 120,400                        1            

4 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ อบต.บานยาง 6360412 120,400                        1            

5 ชัยภูมิ ซบัใหญ อบต.ซับใหญ 6361601 120,400                        1            

6 ชัยภูมิ บานแทน อบต.บานแทน 6361101 120,400                        1            

7 ชัยภูมิ ภูเขียว อบต.กวางโจน 6361008 120,400                        1            

8 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ อบต.หวยตอน 6360117 120,400                        1            



 รายการเงินเดือน คาตอบแทน 

เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว

 สวัสดิการ สําหรับพนักงานครู

ที่ จังหวัด อําเภอ องคกร รหัส อปท. และพนักงานจางผูดแูลเด็ก

ปกครองสวนทองถิ่น รหัสงบประมาณ เปาหมาย หมายเหตุ

1500838002500011

(บาท) (คน)

บัญชีรายชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีไดรับแจงจัดสรรเงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
แผนงานยุทธศาสตรสงเสริมการกระจายอาํนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผลผลิตการจัดสรรเงินอุดหนนุใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

 (เพื่อจายเปนเงินเดือน เงินวิทยฐานะ คาตอบแทน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว สวัสดิการ คาตอบแทนพิเศษชายแดนใต สําหรับพนักงานครู และพนักงานจางท่ีปฎิบัติหนาที่ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก )

ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0809.4/ ว2059 ลงวันที่ 16 กันยายน 2564

  ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนกันยายน 2564) ประจําปงบประมาณรายจาย พ.ศ. 2564

1 ชุมพร ทุงตะโก ทต.ทุงตะไคร 6860801 120,400                        1            

2 ชุมพร ทาแซะ อบต.รับรอ 6860202 3,200                           1            



 รายการเงินเดือน คาตอบแทน 

เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว

 สวัสดิการ สําหรับพนักงานครู

ที่ จังหวัด อําเภอ องคกร รหัส อปท. และพนักงานจางผูดแูลเด็ก

ปกครองสวนทองถิ่น รหัสงบประมาณ เปาหมาย หมายเหตุ

1500838002500011

(บาท) (คน)

บัญชีรายชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีไดรับแจงจัดสรรเงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
แผนงานยุทธศาสตรสงเสริมการกระจายอาํนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผลผลิตการจัดสรรเงินอุดหนนุใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

 (เพื่อจายเปนเงินเดือน เงินวิทยฐานะ คาตอบแทน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว สวัสดิการ คาตอบแทนพิเศษชายแดนใต สําหรับพนักงานครู และพนักงานจางท่ีปฎิบัติหนาที่ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก )

ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0809.4/ ว2059 ลงวันที่ 16 กันยายน 2564

  ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนกันยายน 2564) ประจําปงบประมาณรายจาย พ.ศ. 2564

1 เชียงราย เชียงของ ทต.เวียงเชียงของ 5570308 32,200                          2            

2 เชียงราย เทิง ทต.งิ้ว 6570402 120,400                        1            

3 เชียงราย เมืองเชียงราย ทต.ดอยฮาง 6570105 120,400                        1            

4 เชียงราย แมจัน ทต.ปาซาง 6570702 120,400                        1            

5 เชียงราย แมจัน ทต.แมจัน 5570712 180,000                        5            

6 เชียงราย เทิง อบต.ปลอง 6570403 120,400                        1            

7 เชียงราย แมลาว อบต.โปงแพร 6571603 120,400                        1            

8 เชียงราย แมสาย อบต.โปงผา 6570905 240,800                        2            



 รายการเงินเดือน คาตอบแทน 

เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว

 สวัสดิการ สําหรับพนักงานครู

ที่ จังหวัด อําเภอ องคกร รหัส อปท. และพนักงานจางผูดแูลเด็ก

ปกครองสวนทองถิ่น รหัสงบประมาณ เปาหมาย หมายเหตุ

1500838002500011

(บาท) (คน)

บัญชีรายชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีไดรับแจงจัดสรรเงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
แผนงานยุทธศาสตรสงเสริมการกระจายอาํนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผลผลิตการจัดสรรเงินอุดหนนุใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

 (เพื่อจายเปนเงินเดือน เงินวิทยฐานะ คาตอบแทน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว สวัสดิการ คาตอบแทนพิเศษชายแดนใต สําหรับพนักงานครู และพนักงานจางท่ีปฎิบัติหนาที่ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก )

ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0809.4/ ว2059 ลงวันที่ 16 กันยายน 2564

  ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนกันยายน 2564) ประจําปงบประมาณรายจาย พ.ศ. 2564

1 เชียงใหม จอมทอง ทต.สบเตี๊ยะ 6500202 120,400                        1            

2 เชียงใหม แมริม ทต.แมแรม 6500706 120,400                        1            

3 เชียงใหม แมริม ทต.ริมเหนือ 6500702 42,000                          1            

4 เชียงใหม แมอาย ทต.แมอาย 5501007 120,400                        1            

5 เชียงใหม สันปาตอง ทต.บานกลาง 5501212 120,400                        1            

6 เชียงใหม พราว อบต.เขื่อนผาก 6501105 42,000                          1            

7 เชียงใหม ฮอด อบต.บอสลี 6501602 120,400                        1            



 รายการเงินเดือน คาตอบแทน 

เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว

 สวัสดิการ สําหรับพนักงานครู

ที่ จังหวัด อําเภอ องคกร รหัส อปท. และพนักงานจางผูดแูลเด็ก

ปกครองสวนทองถิ่น รหัสงบประมาณ เปาหมาย หมายเหตุ

1500838002500011

(บาท) (คน)

บัญชีรายชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีไดรับแจงจัดสรรเงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
แผนงานยุทธศาสตรสงเสริมการกระจายอาํนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผลผลิตการจัดสรรเงินอุดหนนุใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

 (เพื่อจายเปนเงินเดือน เงินวิทยฐานะ คาตอบแทน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว สวัสดิการ คาตอบแทนพิเศษชายแดนใต สําหรับพนักงานครู และพนักงานจางท่ีปฎิบัติหนาที่ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก )

ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0809.4/ ว2059 ลงวันที่ 16 กันยายน 2564

  ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนกันยายน 2564) ประจําปงบประมาณรายจาย พ.ศ. 2564

1 ตรัง หวยยอด ทต.หวยนาง 6920603 120,400                        1            

1 ตาก พบพระ อบต.พบพระ 6630701 5,800                           1            

2 ตาก เมืองตาก อบต.น้ํารึม 6630105 5,200                           1            



 รายการเงินเดือน คาตอบแทน 

เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว

 สวัสดิการ สําหรับพนักงานครู

ที่ จังหวัด อําเภอ องคกร รหัส อปท. และพนักงานจางผูดแูลเด็ก

ปกครองสวนทองถิ่น รหัสงบประมาณ เปาหมาย หมายเหตุ

1500838002500011

(บาท) (คน)

บัญชีรายชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีไดรับแจงจัดสรรเงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
แผนงานยุทธศาสตรสงเสริมการกระจายอาํนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผลผลิตการจัดสรรเงินอุดหนนุใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

 (เพื่อจายเปนเงินเดือน เงินวิทยฐานะ คาตอบแทน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว สวัสดิการ คาตอบแทนพิเศษชายแดนใต สําหรับพนักงานครู และพนักงานจางท่ีปฎิบัติหนาที่ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก )

ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0809.4/ ว2059 ลงวันที่ 16 กันยายน 2564

  ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนกันยายน 2564) ประจําปงบประมาณรายจาย พ.ศ. 2564

1 นครนายก เมืองนครนายก ทต.ทาชาง 5260113 120,400                        1            



 รายการเงินเดือน คาตอบแทน 

เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว

 สวัสดิการ สําหรับพนักงานครู

ที่ จังหวัด อําเภอ องคกร รหัส อปท. และพนักงานจางผูดแูลเด็ก

ปกครองสวนทองถิ่น รหัสงบประมาณ เปาหมาย หมายเหตุ

1500838002500011

(บาท) (คน)

บัญชีรายชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีไดรับแจงจัดสรรเงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
แผนงานยุทธศาสตรสงเสริมการกระจายอาํนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผลผลิตการจัดสรรเงินอุดหนนุใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

 (เพื่อจายเปนเงินเดือน เงินวิทยฐานะ คาตอบแทน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว สวัสดิการ คาตอบแทนพิเศษชายแดนใต สําหรับพนักงานครู และพนักงานจางท่ีปฎิบัติหนาที่ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก )

ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0809.4/ ว2059 ลงวันที่ 16 กันยายน 2564

  ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนกันยายน 2564) ประจําปงบประมาณรายจาย พ.ศ. 2564

1 นครพนม ศรีสงคราม ทต.นาคํา 6480802 120,400                        1            

2 นครพนม ธาตุพนม อบต.พระกลางทุง 6480508 7,200                           1            



 รายการเงินเดือน คาตอบแทน 

เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว

 สวัสดิการ สําหรับพนักงานครู

ที่ จังหวัด อําเภอ องคกร รหัส อปท. และพนักงานจางผูดแูลเด็ก

ปกครองสวนทองถิ่น รหัสงบประมาณ เปาหมาย หมายเหตุ

1500838002500011

(บาท) (คน)

บัญชีรายชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีไดรับแจงจัดสรรเงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
แผนงานยุทธศาสตรสงเสริมการกระจายอาํนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผลผลิตการจัดสรรเงินอุดหนนุใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

 (เพื่อจายเปนเงินเดือน เงินวิทยฐานะ คาตอบแทน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว สวัสดิการ คาตอบแทนพิเศษชายแดนใต สําหรับพนักงานครู และพนักงานจางท่ีปฎิบัติหนาที่ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก )

ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0809.4/ ว2059 ลงวันที่ 16 กันยายน 2564

  ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนกันยายน 2564) ประจําปงบประมาณรายจาย พ.ศ. 2564

1 นครราชสีมา ขามทะเลสอ ทต.ขามทะเลสอ 5301906 82,000                          1            

2 นครราชสีมา ขามสะแกแสง ทต.ขามสะแกแสง 5301108 120,400                        1            

3 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมาทต.โคกสูง 6300101 120,400                        1            

4 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมาทต.ตลาด 6300109 42,000                          1            

5 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมาทต.โพธิ์กลาง 6300103 84,000                          2            

6 นครราชสีมา ขามสะแกแสง อบต.เมืองเกษตร 6301105 120,400                        1            

7 นครราชสีมา คง อบต.ดอนใหญ 6300409 120,400                        1            

8 นครราชสีมา จักราช อบต.ทองหลาง 6300606 240,800                        2            

9 นครราชสีมา ชุมพวง อบต.โนนตูม 6301707 120,400                        1            

10 นครราชสีมา โชคชัย อบต.กระโทก 6300702 120,400                        1            

11 นครราชสีมา ดานขุนทด อบต.โนนเมืองพัฒนา 6300806 120,400                        1            

12 นครราชสีมา ดานขุนทด อบต.บานเกา 6300807 120,400                        1            

13 นครราชสีมา ดานขุนทด อบต.หนองกราด 6300815 120,400                        1            

14 นครราชสีมา ประทาย อบต.โคกกลาง 6301302 240,800                        2            

15 นครราชสีมา ประทาย อบต.หนองคาย 6301307 120,400                        1            

16 นครราชสีมา ประทาย อบต.หนองพลวง 6301308 120,400                        1            

17 นครราชสีมา ปกธงชัย อบต.ดอน 6301408 120,400                        1            

18 นครราชสีมา เสิงสาง อบต.สระตะเคยีน 6300304 120,400                        1            



 รายการเงินเดือน คาตอบแทน 

เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว

 สวัสดิการ สําหรับพนักงานครู

ที่ จังหวัด อําเภอ องคกร รหัส อปท. และพนักงานจางผูดแูลเด็ก

ปกครองสวนทองถิ่น รหัสงบประมาณ เปาหมาย หมายเหตุ

1500838002500011

(บาท) (คน)

บัญชีรายชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีไดรับแจงจัดสรรเงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
แผนงานยุทธศาสตรสงเสริมการกระจายอาํนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผลผลิตการจัดสรรเงินอุดหนนุใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

 (เพื่อจายเปนเงินเดือน เงินวิทยฐานะ คาตอบแทน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว สวัสดิการ คาตอบแทนพิเศษชายแดนใต สําหรับพนักงานครู และพนักงานจางท่ีปฎิบัติหนาที่ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก )

ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0809.4/ ว2059 ลงวันที่ 16 กันยายน 2564

  ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนกันยายน 2564) ประจําปงบประมาณรายจาย พ.ศ. 2564

1 นครศรีธรรมราช เฉลิมพระเกียรตทิต.ดอนตรอ 6802302 14,000                          1            

2 นครศรีธรรมราช หัวไทร ทต.หนาสตน 6801610 120,400                        1            

3 นครศรีธรรมราช ทุงใหญ อบต.ปริก 6801107 120,400                        1            

4 นครศรีธรรมราช สิชล อบต.ทุงปรัง 6801401 120,400                        1            

5 นครศรีธรรมราช สิชล อบต.เสาเภา 6801408 120,400                        1            



 รายการเงินเดือน คาตอบแทน 

เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว

 สวัสดิการ สําหรับพนักงานครู

ที่ จังหวัด อําเภอ องคกร รหัส อปท. และพนักงานจางผูดแูลเด็ก

ปกครองสวนทองถิ่น รหัสงบประมาณ เปาหมาย หมายเหตุ

1500838002500011

(บาท) (คน)

บัญชีรายชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีไดรับแจงจัดสรรเงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
แผนงานยุทธศาสตรสงเสริมการกระจายอาํนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผลผลิตการจัดสรรเงินอุดหนนุใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

 (เพื่อจายเปนเงินเดือน เงินวิทยฐานะ คาตอบแทน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว สวัสดิการ คาตอบแทนพิเศษชายแดนใต สําหรับพนักงานครู และพนักงานจางท่ีปฎิบัติหนาที่ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก )

ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0809.4/ ว2059 ลงวันที่ 16 กันยายน 2564

  ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนกันยายน 2564) ประจําปงบประมาณรายจาย พ.ศ. 2564

1 นครสวรรค เกาเลี้ยว อบต.เขาดิน 6600602 120,400                        1            



 รายการเงินเดือน คาตอบแทน 

เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว

 สวัสดิการ สําหรับพนักงานครู

ที่ จังหวัด อําเภอ องคกร รหัส อปท. และพนักงานจางผูดแูลเด็ก

ปกครองสวนทองถิ่น รหัสงบประมาณ เปาหมาย หมายเหตุ

1500838002500011

(บาท) (คน)

บัญชีรายชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีไดรับแจงจัดสรรเงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
แผนงานยุทธศาสตรสงเสริมการกระจายอาํนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผลผลิตการจัดสรรเงินอุดหนนุใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

 (เพื่อจายเปนเงินเดือน เงินวิทยฐานะ คาตอบแทน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว สวัสดิการ คาตอบแทนพิเศษชายแดนใต สําหรับพนักงานครู และพนักงานจางท่ีปฎิบัติหนาที่ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก )

ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0809.4/ ว2059 ลงวันที่ 16 กันยายน 2564

  ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนกันยายน 2564) ประจําปงบประมาณรายจาย พ.ศ. 2564

1 นนทบุรี บางบัวทอง ทม.ใหมบางบัวทอง 6120402 25,000                          1            



 รายการเงินเดือน คาตอบแทน 

เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว

 สวัสดิการ สําหรับพนักงานครู

ที่ จังหวัด อําเภอ องคกร รหัส อปท. และพนักงานจางผูดแูลเด็ก

ปกครองสวนทองถิ่น รหัสงบประมาณ เปาหมาย หมายเหตุ

1500838002500011

(บาท) (คน)

บัญชีรายชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีไดรับแจงจัดสรรเงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
แผนงานยุทธศาสตรสงเสริมการกระจายอาํนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผลผลิตการจัดสรรเงินอุดหนนุใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

 (เพื่อจายเปนเงินเดือน เงินวิทยฐานะ คาตอบแทน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว สวัสดิการ คาตอบแทนพิเศษชายแดนใต สําหรับพนักงานครู และพนักงานจางท่ีปฎิบัติหนาที่ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก )

ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0809.4/ ว2059 ลงวันที่ 16 กันยายน 2564

  ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนกันยายน 2564) ประจําปงบประมาณรายจาย พ.ศ. 2564

1 นราธิวาส เมืองนราธิวาส ทต.กะลุวอเหนือ 6960101 120,400                        1            

2 นราธิวาส เมืองนราธิวาส อบต.บางปอ 6960104 120,400                        1            

3 นราธิวาส ยี่งอ อบต.ลุโบะบายะ 6960405 120,400                        1            

4 นราธิวาส ระแงะ อบต.ตันหยงมัส 6960502 120,400                        1            



 รายการเงินเดือน คาตอบแทน 

เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว

 สวัสดิการ สําหรับพนักงานครู

ที่ จังหวัด อําเภอ องคกร รหัส อปท. และพนักงานจางผูดแูลเด็ก

ปกครองสวนทองถิ่น รหัสงบประมาณ เปาหมาย หมายเหตุ

1500838002500011

(บาท) (คน)

บัญชีรายชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีไดรับแจงจัดสรรเงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
แผนงานยุทธศาสตรสงเสริมการกระจายอาํนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผลผลิตการจัดสรรเงินอุดหนนุใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

 (เพื่อจายเปนเงินเดือน เงินวิทยฐานะ คาตอบแทน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว สวัสดิการ คาตอบแทนพิเศษชายแดนใต สําหรับพนักงานครู และพนักงานจางท่ีปฎิบัติหนาที่ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก )

ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0809.4/ ว2059 ลงวันที่ 16 กันยายน 2564

  ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนกันยายน 2564) ประจําปงบประมาณรายจาย พ.ศ. 2564

1 นาน นานอย ทต.นานอย 5550408 120,400                        1            



 รายการเงินเดือน คาตอบแทน 

เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว

 สวัสดิการ สําหรับพนักงานครู

ที่ จังหวัด อําเภอ องคกร รหัส อปท. และพนักงานจางผูดแูลเด็ก

ปกครองสวนทองถิ่น รหัสงบประมาณ เปาหมาย หมายเหตุ

1500838002500011

(บาท) (คน)

บัญชีรายชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีไดรับแจงจัดสรรเงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
แผนงานยุทธศาสตรสงเสริมการกระจายอาํนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผลผลิตการจัดสรรเงินอุดหนนุใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

 (เพื่อจายเปนเงินเดือน เงินวิทยฐานะ คาตอบแทน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว สวัสดิการ คาตอบแทนพิเศษชายแดนใต สําหรับพนักงานครู และพนักงานจางท่ีปฎิบัติหนาที่ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก )

ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0809.4/ ว2059 ลงวันที่ 16 กันยายน 2564

  ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนกันยายน 2564) ประจําปงบประมาณรายจาย พ.ศ. 2564

2 นาน ภูเพียง อบต.น้ําแกน 6551407 120,400                        1            

1 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ ทต.โคกกอง 5380106 120,400                        1            

2 บึงกาฬ เซกา อบต.เซกา 6380401 120,400                        1            



 รายการเงินเดือน คาตอบแทน 

เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว

 สวัสดิการ สําหรับพนักงานครู

ที่ จังหวัด อําเภอ องคกร รหัส อปท. และพนักงานจางผูดแูลเด็ก

ปกครองสวนทองถิ่น รหัสงบประมาณ เปาหมาย หมายเหตุ

1500838002500011

(บาท) (คน)

บัญชีรายชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีไดรับแจงจัดสรรเงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
แผนงานยุทธศาสตรสงเสริมการกระจายอาํนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผลผลิตการจัดสรรเงินอุดหนนุใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

 (เพื่อจายเปนเงินเดือน เงินวิทยฐานะ คาตอบแทน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว สวัสดิการ คาตอบแทนพิเศษชายแดนใต สําหรับพนักงานครู และพนักงานจางท่ีปฎิบัติหนาที่ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก )

ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0809.4/ ว2059 ลงวันที่ 16 กันยายน 2564

  ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนกันยายน 2564) ประจําปงบประมาณรายจาย พ.ศ. 2564

1 บุรีรัมย เฉลิมพระเกียรตทิต.ถาวร 6312301 120,400                        1            

2 บุรีรัมย พลับพลาชัย อบต.โคกขมิ้น 6311501 120,400                        1            

3 บุรีรัมย พลับพลาชัย ทต.จันดุม 6311502 120,400                        1            

4 บุรีรัมย คเูมือง อบต.ตูมใหญ 6310202 120,400                        1            

5 บุรีรัมย แคนดง อบต.แคนดง 6312201 120,400                        1            

6 บุรีรัมย ประโคนชัย อบต.จรเขมาก 6310704 120,400                        1            

7 บุรีรัมย ประโคนชัย อบต.ไพศาล 6310707 120,400                        1            

8 บุรีรัมย ปะคํา อบต.หูทํานบ 6311203 120,400                        1            

9 บุรีรัมย เมืองบุรีรัมย อบต.สะแกซํา 6310110 120,400                        1            



 รายการเงินเดือน คาตอบแทน 

เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว

 สวัสดิการ สําหรับพนักงานครู

ที่ จังหวัด อําเภอ องคกร รหัส อปท. และพนักงานจางผูดแูลเด็ก

ปกครองสวนทองถิ่น รหัสงบประมาณ เปาหมาย หมายเหตุ

1500838002500011

(บาท) (คน)

บัญชีรายชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีไดรับแจงจัดสรรเงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
แผนงานยุทธศาสตรสงเสริมการกระจายอาํนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผลผลิตการจัดสรรเงินอุดหนนุใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

 (เพื่อจายเปนเงินเดือน เงินวิทยฐานะ คาตอบแทน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว สวัสดิการ คาตอบแทนพิเศษชายแดนใต สําหรับพนักงานครู และพนักงานจางท่ีปฎิบัติหนาที่ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก )

ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0809.4/ ว2059 ลงวันที่ 16 กันยายน 2564

  ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนกันยายน 2564) ประจําปงบประมาณรายจาย พ.ศ. 2564

1 ปทุมธานี คลองหลวง อบต.คลองหก 6130204 120,400                        1            

2 ปทุมธานี หนองเสือ อบต.บึงกาสาม 6130402 93,000                          4            



 รายการเงินเดือน คาตอบแทน 

เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว

 สวัสดิการ สําหรับพนักงานครู

ที่ จังหวัด อําเภอ องคกร รหัส อปท. และพนักงานจางผูดแูลเด็ก

ปกครองสวนทองถิ่น รหัสงบประมาณ เปาหมาย หมายเหตุ

1500838002500011

(บาท) (คน)

บัญชีรายชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีไดรับแจงจัดสรรเงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
แผนงานยุทธศาสตรสงเสริมการกระจายอาํนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผลผลิตการจัดสรรเงินอุดหนนุใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

 (เพื่อจายเปนเงินเดือน เงินวิทยฐานะ คาตอบแทน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว สวัสดิการ คาตอบแทนพิเศษชายแดนใต สําหรับพนักงานครู และพนักงานจางท่ีปฎิบัติหนาที่ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก )

ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0809.4/ ว2059 ลงวันที่ 16 กันยายน 2564

  ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนกันยายน 2564) ประจําปงบประมาณรายจาย พ.ศ. 2564

1 ปราจีนบุรี กบินทรบุรี อบต.บานนา 6250211 120,400                        1            



 รายการเงินเดือน คาตอบแทน 

เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว

 สวัสดิการ สําหรับพนักงานครู

ที่ จังหวัด อําเภอ องคกร รหัส อปท. และพนักงานจางผูดแูลเด็ก

ปกครองสวนทองถิ่น รหัสงบประมาณ เปาหมาย หมายเหตุ

1500838002500011

(บาท) (คน)

บัญชีรายชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีไดรับแจงจัดสรรเงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
แผนงานยุทธศาสตรสงเสริมการกระจายอาํนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผลผลิตการจัดสรรเงินอุดหนนุใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

 (เพื่อจายเปนเงินเดือน เงินวิทยฐานะ คาตอบแทน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว สวัสดิการ คาตอบแทนพิเศษชายแดนใต สําหรับพนักงานครู และพนักงานจางท่ีปฎิบัติหนาที่ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก )

ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0809.4/ ว2059 ลงวันที่ 16 กันยายน 2564

  ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนกันยายน 2564) ประจําปงบประมาณรายจาย พ.ศ. 2564

1 พระนครศรีอยุธยา ภาชี ทต.ภาชี 5140908 120,400                        1            

2 พระนครศรีอยุธยา ภาชี อบต.หนองน้ําใส 6140907 120,400                        1            



 รายการเงินเดือน คาตอบแทน 

เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว

 สวัสดิการ สําหรับพนักงานครู

ที่ จังหวัด อําเภอ องคกร รหัส อปท. และพนักงานจางผูดแูลเด็ก

ปกครองสวนทองถิ่น รหัสงบประมาณ เปาหมาย หมายเหตุ

1500838002500011

(บาท) (คน)

บัญชีรายชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีไดรับแจงจัดสรรเงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
แผนงานยุทธศาสตรสงเสริมการกระจายอาํนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผลผลิตการจัดสรรเงินอุดหนนุใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

 (เพื่อจายเปนเงินเดือน เงินวิทยฐานะ คาตอบแทน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว สวัสดิการ คาตอบแทนพิเศษชายแดนใต สําหรับพนักงานครู และพนักงานจางท่ีปฎิบัติหนาที่ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก )

ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0809.4/ ว2059 ลงวันที่ 16 กันยายน 2564

  ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนกันยายน 2564) ประจําปงบประมาณรายจาย พ.ศ. 2564

1 พัทลุง กงหรา ทต.คลองทรายขาว 6930205 120,400                        1            

2 พัทลุง ปาพะยอม ทต.บานพราว 6931002 120,400                        1            

3 พัทลุง เมืองพัทลุง ทต.รมเมือง 6930112 120,400                        1            

4 พัทลุง ปาพะยอม อบต.ปาพะยอม 6931003 42,000                          1            



 รายการเงินเดือน คาตอบแทน 

เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว

 สวัสดิการ สําหรับพนักงานครู

ที่ จังหวัด อําเภอ องคกร รหัส อปท. และพนักงานจางผูดแูลเด็ก

ปกครองสวนทองถิ่น รหัสงบประมาณ เปาหมาย หมายเหตุ

1500838002500011

(บาท) (คน)

บัญชีรายชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีไดรับแจงจัดสรรเงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
แผนงานยุทธศาสตรสงเสริมการกระจายอาํนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผลผลิตการจัดสรรเงินอุดหนนุใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

 (เพื่อจายเปนเงินเดือน เงินวิทยฐานะ คาตอบแทน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว สวัสดิการ คาตอบแทนพิเศษชายแดนใต สําหรับพนักงานครู และพนักงานจางท่ีปฎิบัติหนาที่ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก )

ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0809.4/ ว2059 ลงวันที่ 16 กันยายน 2564

  ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนกันยายน 2564) ประจําปงบประมาณรายจาย พ.ศ. 2564

1 พิจิตร ทับคลอ อบต.เขาเจ็ดลูก 6660801 120,400                        1            

2 พิจิตร เมืองพิจิตร อบต.ยานยาว 6660113 120,400                        1            



 รายการเงินเดือน คาตอบแทน 

เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว

 สวัสดิการ สําหรับพนักงานครู

ที่ จังหวัด อําเภอ องคกร รหัส อปท. และพนักงานจางผูดแูลเด็ก

ปกครองสวนทองถิ่น รหัสงบประมาณ เปาหมาย หมายเหตุ

1500838002500011

(บาท) (คน)

บัญชีรายชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีไดรับแจงจัดสรรเงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
แผนงานยุทธศาสตรสงเสริมการกระจายอาํนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผลผลิตการจัดสรรเงินอุดหนนุใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

 (เพื่อจายเปนเงินเดือน เงินวิทยฐานะ คาตอบแทน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว สวัสดิการ คาตอบแทนพิเศษชายแดนใต สําหรับพนักงานครู และพนักงานจางท่ีปฎิบัติหนาที่ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก )

ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0809.4/ ว2059 ลงวันที่ 16 กันยายน 2564

  ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนกันยายน 2564) ประจําปงบประมาณรายจาย พ.ศ. 2564

1 พิษณุโลก บางกระทุม ทต.บางกระทุม 5650509 120,400                        1            

2 พิษณุโลก นครไทย อบต.นครชุม 6650206 120,400                        1            

3 พิษณุโลก นครไทย อบต.นาบัว 6650203 240,800                        2            

4 พิษณุโลก นครไทย อบต.บอโพธิ์ 6650209 120,400                        1            

5 พิษณุโลก นครไทย อบต.ยางโกลน 6650211 120,400                        1            

6 พิษณุโลก นครไทย อบต.หนองกะทาว 6650202 120,400                        1            

7 พิษณุโลก บางกระทุม อบต.บานไร 6650505 120,400                        1            

8 พิษณุโลก พรหมพิราม อบต.วงฆอง 6650602 120,400                        1            



 รายการเงินเดือน คาตอบแทน 

เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว

 สวัสดิการ สําหรับพนักงานครู

ที่ จังหวัด อําเภอ องคกร รหัส อปท. และพนักงานจางผูดแูลเด็ก

ปกครองสวนทองถิ่น รหัสงบประมาณ เปาหมาย หมายเหตุ

1500838002500011

(บาท) (คน)

บัญชีรายชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีไดรับแจงจัดสรรเงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
แผนงานยุทธศาสตรสงเสริมการกระจายอาํนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผลผลิตการจัดสรรเงินอุดหนนุใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

 (เพื่อจายเปนเงินเดือน เงินวิทยฐานะ คาตอบแทน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว สวัสดิการ คาตอบแทนพิเศษชายแดนใต สําหรับพนักงานครู และพนักงานจางท่ีปฎิบัติหนาที่ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก )

ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0809.4/ ว2059 ลงวันที่ 16 กันยายน 2564

  ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนกันยายน 2564) ประจําปงบประมาณรายจาย พ.ศ. 2564

1 เพชรบุรี บานแหลม ทต.บานแหลม 5760711 120,400                        1            

2 เพชรบุรี หนองหญาปลองอบต.ทาตะครอ 6760302 120,400                        1            



 รายการเงินเดือน คาตอบแทน 

เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว

 สวัสดิการ สําหรับพนักงานครู

ที่ จังหวัด อําเภอ องคกร รหัส อปท. และพนักงานจางผูดแูลเด็ก

ปกครองสวนทองถิ่น รหัสงบประมาณ เปาหมาย หมายเหตุ

1500838002500011

(บาท) (คน)

บัญชีรายชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีไดรับแจงจัดสรรเงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
แผนงานยุทธศาสตรสงเสริมการกระจายอาํนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผลผลิตการจัดสรรเงินอุดหนนุใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

 (เพื่อจายเปนเงินเดือน เงินวิทยฐานะ คาตอบแทน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว สวัสดิการ คาตอบแทนพิเศษชายแดนใต สําหรับพนักงานครู และพนักงานจางท่ีปฎิบัติหนาที่ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก )

ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0809.4/ ว2059 ลงวันที่ 16 กันยายน 2564

  ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนกันยายน 2564) ประจําปงบประมาณรายจาย พ.ศ. 2564

1 เพชรบูรณ เขาคอ อบต.เข็กนอย 6671102 120,400                        1            



 รายการเงินเดือน คาตอบแทน 

เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว

 สวัสดิการ สําหรับพนักงานครู

ที่ จังหวัด อําเภอ องคกร รหัส อปท. และพนักงานจางผูดแูลเด็ก

ปกครองสวนทองถิ่น รหัสงบประมาณ เปาหมาย หมายเหตุ

1500838002500011

(บาท) (คน)

บัญชีรายชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีไดรับแจงจัดสรรเงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
แผนงานยุทธศาสตรสงเสริมการกระจายอาํนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผลผลิตการจัดสรรเงินอุดหนนุใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

 (เพื่อจายเปนเงินเดือน เงินวิทยฐานะ คาตอบแทน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว สวัสดิการ คาตอบแทนพิเศษชายแดนใต สําหรับพนักงานครู และพนักงานจางท่ีปฎิบัติหนาที่ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก )

ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0809.4/ ว2059 ลงวันที่ 16 กันยายน 2564

  ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนกันยายน 2564) ประจําปงบประมาณรายจาย พ.ศ. 2564

1 แพร เดนชัย ทต.ปงปาหวาย 6540503 120,400                        1            

2 แพร ลอง ทต.หวยออ 5540311 120,400                        1            

3 แพร หนองมวงไข ทต.หนองมวงไข 5540806 120,400                        1            



 รายการเงินเดือน คาตอบแทน 

เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว

 สวัสดิการ สําหรับพนักงานครู

ที่ จังหวัด อําเภอ องคกร รหัส อปท. และพนักงานจางผูดแูลเด็ก

ปกครองสวนทองถิ่น รหัสงบประมาณ เปาหมาย หมายเหตุ

1500838002500011

(บาท) (คน)

บัญชีรายชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีไดรับแจงจัดสรรเงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
แผนงานยุทธศาสตรสงเสริมการกระจายอาํนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผลผลิตการจัดสรรเงินอุดหนนุใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

 (เพื่อจายเปนเงินเดือน เงินวิทยฐานะ คาตอบแทน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว สวัสดิการ คาตอบแทนพิเศษชายแดนใต สําหรับพนักงานครู และพนักงานจางท่ีปฎิบัติหนาที่ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก )

ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0809.4/ ว2059 ลงวันที่ 16 กันยายน 2564

  ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนกันยายน 2564) ประจําปงบประมาณรายจาย พ.ศ. 2564

1 ภูเก็ต ถลาง ทต.เทพกระษัตรี 5830308 120,400                        1            

2 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ทต.รัษฎา 6830104 120,400                        1            

3 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ทต.วิชิต 6830106 3,000                           1            



 รายการเงินเดือน คาตอบแทน 

เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว

 สวัสดิการ สําหรับพนักงานครู

ที่ จังหวัด อําเภอ องคกร รหัส อปท. และพนักงานจางผูดแูลเด็ก

ปกครองสวนทองถิ่น รหัสงบประมาณ เปาหมาย หมายเหตุ

1500838002500011

(บาท) (คน)

บัญชีรายชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีไดรับแจงจัดสรรเงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
แผนงานยุทธศาสตรสงเสริมการกระจายอาํนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผลผลิตการจัดสรรเงินอุดหนนุใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

 (เพื่อจายเปนเงินเดือน เงินวิทยฐานะ คาตอบแทน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว สวัสดิการ คาตอบแทนพิเศษชายแดนใต สําหรับพนักงานครู และพนักงานจางท่ีปฎิบัติหนาที่ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก )

ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0809.4/ ว2059 ลงวันที่ 16 กันยายน 2564

  ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนกันยายน 2564) ประจําปงบประมาณรายจาย พ.ศ. 2564

1 มหาสารคาม กุดรัง อบต.หนองแวง 6441204 240,800                        2            

2 มหาสารคาม ชื่นชม อบต.เหลาดอกไม 6441304 120,400                        1            

3 มหาสารคาม วาปปทุม อบต.เสือโกก 6440906 120,400                        1            

4 มหาสารคาม วาปปทุม อบต.หนองทุม 6440901 120,400                        1            



 รายการเงินเดือน คาตอบแทน 

เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว

 สวัสดิการ สําหรับพนักงานครู

ที่ จังหวัด อําเภอ องคกร รหัส อปท. และพนักงานจางผูดแูลเด็ก

ปกครองสวนทองถิ่น รหัสงบประมาณ เปาหมาย หมายเหตุ

1500838002500011

(บาท) (คน)

บัญชีรายชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีไดรับแจงจัดสรรเงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
แผนงานยุทธศาสตรสงเสริมการกระจายอาํนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผลผลิตการจัดสรรเงินอุดหนนุใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

 (เพื่อจายเปนเงินเดือน เงินวิทยฐานะ คาตอบแทน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว สวัสดิการ คาตอบแทนพิเศษชายแดนใต สําหรับพนักงานครู และพนักงานจางท่ีปฎิบัติหนาที่ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก )

ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0809.4/ ว2059 ลงวันที่ 16 กันยายน 2564

  ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนกันยายน 2564) ประจําปงบประมาณรายจาย พ.ศ. 2564

1 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร ทต.คําปาหลาย 6490101 120,400                        1            

2 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร ทต.คําอาฮวน 6490102 120,400                        1            

3 มุกดาหาร ดอนตาล อบต.ปาไร 6490304 120,400                        1            



 รายการเงินเดือน คาตอบแทน 

เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว

 สวัสดิการ สําหรับพนักงานครู

ที่ จังหวัด อําเภอ องคกร รหัส อปท. และพนักงานจางผูดแูลเด็ก

ปกครองสวนทองถิ่น รหัสงบประมาณ เปาหมาย หมายเหตุ

1500838002500011

(บาท) (คน)

บัญชีรายชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีไดรับแจงจัดสรรเงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
แผนงานยุทธศาสตรสงเสริมการกระจายอาํนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผลผลิตการจัดสรรเงินอุดหนนุใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

 (เพื่อจายเปนเงินเดือน เงินวิทยฐานะ คาตอบแทน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว สวัสดิการ คาตอบแทนพิเศษชายแดนใต สําหรับพนักงานครู และพนักงานจางท่ีปฎิบัติหนาที่ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก )

ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0809.4/ ว2059 ลงวันที่ 16 กันยายน 2564

  ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนกันยายน 2564) ประจําปงบประมาณรายจาย พ.ศ. 2564

1 ยโสธร กุดชุม อบต.โนนเปอย 6350306 120,400                        1            

2 ยโสธร ปาติ้ว อบต.เชียงเพ็ง 6350501 240,800                        2            

3 ยโสธร ปาติ้ว อบต.โพธิ์ไทร 6350502 120,400                        1            

4 ยโสธร มหาชนะชัย อบต.หัวเมือง 6350602 120,400                        1            



 รายการเงินเดือน คาตอบแทน 

เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว

 สวัสดิการ สําหรับพนักงานครู

ที่ จังหวัด อําเภอ องคกร รหัส อปท. และพนักงานจางผูดแูลเด็ก

ปกครองสวนทองถิ่น รหัสงบประมาณ เปาหมาย หมายเหตุ

1500838002500011

(บาท) (คน)

บัญชีรายชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีไดรับแจงจัดสรรเงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
แผนงานยุทธศาสตรสงเสริมการกระจายอาํนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผลผลิตการจัดสรรเงินอุดหนนุใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

 (เพื่อจายเปนเงินเดือน เงินวิทยฐานะ คาตอบแทน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว สวัสดิการ คาตอบแทนพิเศษชายแดนใต สําหรับพนักงานครู และพนักงานจางท่ีปฎิบัติหนาที่ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก )

ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0809.4/ ว2059 ลงวันที่ 16 กันยายน 2564

  ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนกันยายน 2564) ประจําปงบประมาณรายจาย พ.ศ. 2564

1 ยะลา บันนังสตา อบต.ตลิ่งชัน 6950302 120,400                        1            

2 ยะลา เบตง อบต.อัยเยอรเวง 6950204 120,400                        1            



 รายการเงินเดือน คาตอบแทน 

เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว

 สวัสดิการ สําหรับพนักงานครู

ที่ จังหวัด อําเภอ องคกร รหัส อปท. และพนักงานจางผูดแูลเด็ก

ปกครองสวนทองถิ่น รหัสงบประมาณ เปาหมาย หมายเหตุ

1500838002500011

(บาท) (คน)

บัญชีรายชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีไดรับแจงจัดสรรเงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
แผนงานยุทธศาสตรสงเสริมการกระจายอาํนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผลผลิตการจัดสรรเงินอุดหนนุใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

 (เพื่อจายเปนเงินเดือน เงินวิทยฐานะ คาตอบแทน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว สวัสดิการ คาตอบแทนพิเศษชายแดนใต สําหรับพนักงานครู และพนักงานจางท่ีปฎิบัติหนาที่ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก )

ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0809.4/ ว2059 ลงวันที่ 16 กันยายน 2564

  ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนกันยายน 2564) ประจําปงบประมาณรายจาย พ.ศ. 2564

1 รอยเอ็ด โพธิ์ชัย ทต.ชัยวารี 5450809 42,000                          1            

2 รอยเอ็ด เมยวดี ทต.ชมสะอาด 6451502 120,400                        1            

3 รอยเอ็ด พนมไพร อบต.โคกสวาง 6450610 1,000                           1            

4 รอยเอ็ด สุวรรณภูมิ อบต.หัวชาง 6451105 120,400                        1            



 รายการเงินเดือน คาตอบแทน 

เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว

 สวัสดิการ สําหรับพนักงานครู

ที่ จังหวัด อําเภอ องคกร รหัส อปท. และพนักงานจางผูดแูลเด็ก

ปกครองสวนทองถิ่น รหัสงบประมาณ เปาหมาย หมายเหตุ

1500838002500011

(บาท) (คน)

บัญชีรายชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีไดรับแจงจัดสรรเงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
แผนงานยุทธศาสตรสงเสริมการกระจายอาํนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผลผลิตการจัดสรรเงินอุดหนนุใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

 (เพื่อจายเปนเงินเดือน เงินวิทยฐานะ คาตอบแทน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว สวัสดิการ คาตอบแทนพิเศษชายแดนใต สําหรับพนักงานครู และพนักงานจางท่ีปฎิบัติหนาที่ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก )

ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0809.4/ ว2059 ลงวันที่ 16 กันยายน 2564

  ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนกันยายน 2564) ประจําปงบประมาณรายจาย พ.ศ. 2564

1 ระยอง บานคาย อบต.หนองบัว 6210507 120,400                        1            

2 ระยอง เมืองระยอง อบต.นาตาขวัญ 6210109 120,400                        1            



 รายการเงินเดือน คาตอบแทน 

เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว

 สวัสดิการ สําหรับพนักงานครู

ที่ จังหวัด อําเภอ องคกร รหัส อปท. และพนักงานจางผูดแูลเด็ก

ปกครองสวนทองถิ่น รหัสงบประมาณ เปาหมาย หมายเหตุ

1500838002500011

(บาท) (คน)

บัญชีรายชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีไดรับแจงจัดสรรเงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
แผนงานยุทธศาสตรสงเสริมการกระจายอาํนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผลผลิตการจัดสรรเงินอุดหนนุใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

 (เพื่อจายเปนเงินเดือน เงินวิทยฐานะ คาตอบแทน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว สวัสดิการ คาตอบแทนพิเศษชายแดนใต สําหรับพนักงานครู และพนักงานจางท่ีปฎิบัติหนาที่ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก )

ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0809.4/ ว2059 ลงวันที่ 16 กันยายน 2564

  ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนกันยายน 2564) ประจําปงบประมาณรายจาย พ.ศ. 2564

1 ราชบุรี วัดเพลง อบต.จอมประทัด 6700902 10,500                          1            



 รายการเงินเดือน คาตอบแทน 

เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว

 สวัสดิการ สําหรับพนักงานครู

ที่ จังหวัด อําเภอ องคกร รหัส อปท. และพนักงานจางผูดแูลเด็ก

ปกครองสวนทองถิ่น รหัสงบประมาณ เปาหมาย หมายเหตุ

1500838002500011

(บาท) (คน)

บัญชีรายชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีไดรับแจงจัดสรรเงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
แผนงานยุทธศาสตรสงเสริมการกระจายอาํนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผลผลิตการจัดสรรเงินอุดหนนุใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

 (เพื่อจายเปนเงินเดือน เงินวิทยฐานะ คาตอบแทน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว สวัสดิการ คาตอบแทนพิเศษชายแดนใต สําหรับพนักงานครู และพนักงานจางท่ีปฎิบัติหนาที่ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก )

ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0809.4/ ว2059 ลงวันที่ 16 กันยายน 2564

  ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนกันยายน 2564) ประจําปงบประมาณรายจาย พ.ศ. 2564

1 ลพบุรี พัฒนานิคม ทต.ดีลัง 6160204 120,400                        1            

2 ลพบุรี เมืองลพบุรี ทต.โคกตูม 5160121 120,400                        1            

3 ลพบุรี โคกเจริญ อบต.ยางราก 6160903 120,400                        1            

4 ลพบุรี บานหมี่ อบต.บานกลวย 6160607 120,400                        1            

5 ลพบุรี บานหมี่ อบต.ไผใหญ 6160610 42,000                          1            

6 ลพบุรี พัฒนานิคม อบต.หนองบัว 6160208 120,400                        1            

7 ลพบุรี ลําสนธิ อบต.ลําสนธิ 6161005 194,900                        1            



 รายการเงินเดือน คาตอบแทน 

เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว

 สวัสดิการ สําหรับพนักงานครู

ที่ จังหวัด อําเภอ องคกร รหัส อปท. และพนักงานจางผูดแูลเด็ก

ปกครองสวนทองถิ่น รหัสงบประมาณ เปาหมาย หมายเหตุ

1500838002500011

(บาท) (คน)

บัญชีรายชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีไดรับแจงจัดสรรเงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
แผนงานยุทธศาสตรสงเสริมการกระจายอาํนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผลผลิตการจัดสรรเงินอุดหนนุใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

 (เพื่อจายเปนเงินเดือน เงินวิทยฐานะ คาตอบแทน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว สวัสดิการ คาตอบแทนพิเศษชายแดนใต สําหรับพนักงานครู และพนักงานจางท่ีปฎิบัติหนาที่ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก )

ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0809.4/ ว2059 ลงวันที่ 16 กันยายน 2564

  ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนกันยายน 2564) ประจําปงบประมาณรายจาย พ.ศ. 2564

1 เลย ผาขาว ทต.ทาชางคลอง 6421203 120,400                        1            

2 เลย หนองหิน ทต.หนองหิน 6421401 204,400                        4            

3 เลย ดานซาย อบต.โพนสูง 6420508 36,000                          1            

4 เลย เมืองเลย อบต.น้ําสวย 6420105 120,400                        1            

5 เลย วังสะพุง อบต.หนองหญาปลอง 6420905 120,400                        1            



 รายการเงินเดือน คาตอบแทน 

เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว

 สวัสดิการ สําหรับพนักงานครู

ที่ จังหวัด อําเภอ องคกร รหัส อปท. และพนักงานจางผูดแูลเด็ก

ปกครองสวนทองถิ่น รหัสงบประมาณ เปาหมาย หมายเหตุ

1500838002500011

(บาท) (คน)

บัญชีรายชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีไดรับแจงจัดสรรเงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
แผนงานยุทธศาสตรสงเสริมการกระจายอาํนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผลผลิตการจัดสรรเงินอุดหนนุใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

 (เพื่อจายเปนเงินเดือน เงินวิทยฐานะ คาตอบแทน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว สวัสดิการ คาตอบแทนพิเศษชายแดนใต สําหรับพนักงานครู และพนักงานจางท่ีปฎิบัติหนาที่ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก )

ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0809.4/ ว2059 ลงวันที่ 16 กันยายน 2564

  ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนกันยายน 2564) ประจําปงบประมาณรายจาย พ.ศ. 2564

1 ศรีสะเกษ ขุนหาญ ทต.กระหวัน 6330802 42,000                          1            

2 ศรีสะเกษ ขุนหาญ ทต.โพธิ์กระสังข 6330804 240,800                        2            

3 ศรีสะเกษ โพธิ์ศรีสุวรรณ ทต.ผือใหญ 6332102 120,400                        1            

4 ศรีสะเกษ หวยทับทัน ทต.หวยทับทัน 5331207 42,000                          1            

5 ศรีสะเกษ กันทรลักษ อบต.บึงมะลู 6330408 120,400                        1            

6 ศรีสะเกษ กันทรลักษ อบต.ภูผาหมอก 6330415 240,800                        2            

7 ศรีสะเกษ ขุนหาญ อบต.บักดอง 6330808 240,800                        2            



 รายการเงินเดือน คาตอบแทน 

เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว

 สวัสดิการ สําหรับพนักงานครู

ที่ จังหวัด อําเภอ องคกร รหัส อปท. และพนักงานจางผูดแูลเด็ก

ปกครองสวนทองถิ่น รหัสงบประมาณ เปาหมาย หมายเหตุ

1500838002500011

(บาท) (คน)

บัญชีรายชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีไดรับแจงจัดสรรเงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
แผนงานยุทธศาสตรสงเสริมการกระจายอาํนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผลผลิตการจัดสรรเงินอุดหนนุใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

 (เพื่อจายเปนเงินเดือน เงินวิทยฐานะ คาตอบแทน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว สวัสดิการ คาตอบแทนพิเศษชายแดนใต สําหรับพนักงานครู และพนักงานจางท่ีปฎิบัติหนาที่ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก )

ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0809.4/ ว2059 ลงวันที่ 16 กันยายน 2564

  ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนกันยายน 2564) ประจําปงบประมาณรายจาย พ.ศ. 2564

1 สกลนคร บานมวง ทต.หวยหลัว 6471009 120,400                        1            

2 สกลนคร พรรณานิคม ทต.นาหัวบอ 6470407 199,500                        8            

3 สกลนคร พังโคน ทต.ไฮหยอง 6470505 120,400                        1            

4 สกลนคร ภูพาน ทต.สรางคอ 6471802 120,400                        1            

5 สกลนคร สวางแดนดิน ทต.โคกสี 6471203 120,400                        1            

6 สกลนคร สองดาว ทต.วัฒนา 6471304 120,400                        1            

7 สกลนคร กุสุมาลย อบต.กุสุมาลย 6470205 240,800                        2            

8 สกลนคร เจริญศิลป อบต.หนองแปน 6471604 120,400                        1            

9 สกลนคร บานมวง อบต.ดงหมอทอง 6471002 120,400                        1            

10 สกลนคร บานมวง อบต.ดงเหนือ 6471004 240,800                        2            

11 สกลนคร บานมวง อบต.บอแกว 6471005 120,400                        1            

12 สกลนคร พังโคน อบต.ตนผึ้ง 6470502 120,400                        1            

13 สกลนคร วาริชภูมิ อบต.วาริชภูมิ 6470604 120,400                        1            

14 สกลนคร สวางแดนดิน อบต.คําสะอาด 6471202 120,400                        1            

15 สกลนคร สวางแดนดิน อบต.ตาลโกน 6471210 240,800                        2            

16 สกลนคร สวางแดนดิน อบต.ธาตุทอง 6471212 120,400                        1            

17 สกลนคร สวางแดนดิน อบต.บานถอน 6471214 240,800                        2            

18 สกลนคร อากาศอํานวย อบต.อากาศ 6471101 361,200                        3            



 รายการเงินเดือน คาตอบแทน 

เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว

 สวัสดิการ สําหรับพนักงานครู

ที่ จังหวัด อําเภอ องคกร รหัส อปท. และพนักงานจางผูดแูลเด็ก

ปกครองสวนทองถิ่น รหัสงบประมาณ เปาหมาย หมายเหตุ

1500838002500011

(บาท) (คน)

บัญชีรายชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีไดรับแจงจัดสรรเงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
แผนงานยุทธศาสตรสงเสริมการกระจายอาํนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผลผลิตการจัดสรรเงินอุดหนนุใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

 (เพื่อจายเปนเงินเดือน เงินวิทยฐานะ คาตอบแทน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว สวัสดิการ คาตอบแทนพิเศษชายแดนใต สําหรับพนักงานครู และพนักงานจางท่ีปฎิบัติหนาที่ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก )

ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0809.4/ ว2059 ลงวันที่ 16 กันยายน 2564

  ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนกันยายน 2564) ประจําปงบประมาณรายจาย พ.ศ. 2564

1 สงขลา หาดใหญ ทต.คูเตา 6901103 120,400                        1            

2 สงขลา นาทวี อบต.ปลักหนู 6900409 120,400                        1            



 รายการเงินเดือน คาตอบแทน 

เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว

 สวัสดิการ สําหรับพนักงานครู

ที่ จังหวัด อําเภอ องคกร รหัส อปท. และพนักงานจางผูดแูลเด็ก

ปกครองสวนทองถิ่น รหัสงบประมาณ เปาหมาย หมายเหตุ

1500838002500011

(บาท) (คน)

บัญชีรายชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีไดรับแจงจัดสรรเงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
แผนงานยุทธศาสตรสงเสริมการกระจายอาํนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผลผลิตการจัดสรรเงินอุดหนนุใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

 (เพื่อจายเปนเงินเดือน เงินวิทยฐานะ คาตอบแทน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว สวัสดิการ คาตอบแทนพิเศษชายแดนใต สําหรับพนักงานครู และพนักงานจางท่ีปฎิบัติหนาที่ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก )

ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0809.4/ ว2059 ลงวันที่ 16 กันยายน 2564

  ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนกันยายน 2564) ประจําปงบประมาณรายจาย พ.ศ. 2564

1 สตูล ทุงหวา อบต.ปาแกบอหิน 6910605 120,400                        1            

2 สตูล เมืองสตูล อบต.ควนขัน 6910102 120,400                        1            

3 สตูล ละงู อบต.เขาขาว 6910503 120,400                        1            



 รายการเงินเดือน คาตอบแทน 

เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว

 สวัสดิการ สําหรับพนักงานครู

ที่ จังหวัด อําเภอ องคกร รหัส อปท. และพนักงานจางผูดแูลเด็ก

ปกครองสวนทองถิ่น รหัสงบประมาณ เปาหมาย หมายเหตุ

1500838002500011

(บาท) (คน)

บัญชีรายชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีไดรับแจงจัดสรรเงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
แผนงานยุทธศาสตรสงเสริมการกระจายอาํนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผลผลิตการจัดสรรเงินอุดหนนุใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

 (เพื่อจายเปนเงินเดือน เงินวิทยฐานะ คาตอบแทน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว สวัสดิการ คาตอบแทนพิเศษชายแดนใต สําหรับพนักงานครู และพนักงานจางท่ีปฎิบัติหนาที่ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก )

ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0809.4/ ว2059 ลงวันที่ 16 กันยายน 2564

  ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนกันยายน 2564) ประจําปงบประมาณรายจาย พ.ศ. 2564

1 สมุทรปราการ บางพลี อบต.บางพลีใหญ 6110304 120,400                        1            



 รายการเงินเดือน คาตอบแทน 

เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว

 สวัสดิการ สําหรับพนักงานครู

ที่ จังหวัด อําเภอ องคกร รหัส อปท. และพนักงานจางผูดแูลเด็ก

ปกครองสวนทองถิ่น รหัสงบประมาณ เปาหมาย หมายเหตุ

1500838002500011

(บาท) (คน)

บัญชีรายชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีไดรับแจงจัดสรรเงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
แผนงานยุทธศาสตรสงเสริมการกระจายอาํนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผลผลิตการจัดสรรเงินอุดหนนุใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

 (เพื่อจายเปนเงินเดือน เงินวิทยฐานะ คาตอบแทน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว สวัสดิการ คาตอบแทนพิเศษชายแดนใต สําหรับพนักงานครู และพนักงานจางท่ีปฎิบัติหนาที่ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก )

ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0809.4/ ว2059 ลงวันที่ 16 กันยายน 2564

  ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนกันยายน 2564) ประจําปงบประมาณรายจาย พ.ศ. 2564

1 สมุทรสาคร บานแพว ทต.เกษตรพัฒนา 5740309 5,100                           1            



 รายการเงินเดือน คาตอบแทน 

เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว

 สวัสดิการ สําหรับพนักงานครู

ที่ จังหวัด อําเภอ องคกร รหัส อปท. และพนักงานจางผูดแูลเด็ก

ปกครองสวนทองถิ่น รหัสงบประมาณ เปาหมาย หมายเหตุ

1500838002500011

(บาท) (คน)

บัญชีรายชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีไดรับแจงจัดสรรเงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
แผนงานยุทธศาสตรสงเสริมการกระจายอาํนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผลผลิตการจัดสรรเงินอุดหนนุใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

 (เพื่อจายเปนเงินเดือน เงินวิทยฐานะ คาตอบแทน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว สวัสดิการ คาตอบแทนพิเศษชายแดนใต สําหรับพนักงานครู และพนักงานจางท่ีปฎิบัติหนาที่ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก )

ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0809.4/ ว2059 ลงวันที่ 16 กันยายน 2564

  ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนกันยายน 2564) ประจําปงบประมาณรายจาย พ.ศ. 2564

1 สระแกว โคกสูง อบต.หนองแวง 6270804 193,000                        1            

2 สระแกว วังน้ําเย็น อบต.คลองหินปูน 6270402 120,400                        1            

3 สระแกว วัฒนานคร อบต.ทาเกวียน 6270503 120,400                        1            



 รายการเงินเดือน คาตอบแทน 

เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว

 สวัสดิการ สําหรับพนักงานครู

ที่ จังหวัด อําเภอ องคกร รหัส อปท. และพนักงานจางผูดแูลเด็ก

ปกครองสวนทองถิ่น รหัสงบประมาณ เปาหมาย หมายเหตุ

1500838002500011

(บาท) (คน)

บัญชีรายชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีไดรับแจงจัดสรรเงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
แผนงานยุทธศาสตรสงเสริมการกระจายอาํนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผลผลิตการจัดสรรเงินอุดหนนุใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

 (เพื่อจายเปนเงินเดือน เงินวิทยฐานะ คาตอบแทน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว สวัสดิการ คาตอบแทนพิเศษชายแดนใต สําหรับพนักงานครู และพนักงานจางท่ีปฎิบัติหนาที่ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก )

ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0809.4/ ว2059 ลงวันที่ 16 กันยายน 2564

  ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนกันยายน 2564) ประจําปงบประมาณรายจาย พ.ศ. 2564

1 สิงหบุรี อินทรบุรี ทต.อินทรบุรี 5170611 120,400                        1            



 รายการเงินเดือน คาตอบแทน 

เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว

 สวัสดิการ สําหรับพนักงานครู

ที่ จังหวัด อําเภอ องคกร รหัส อปท. และพนักงานจางผูดแูลเด็ก

ปกครองสวนทองถิ่น รหัสงบประมาณ เปาหมาย หมายเหตุ

1500838002500011

(บาท) (คน)

บัญชีรายชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีไดรับแจงจัดสรรเงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
แผนงานยุทธศาสตรสงเสริมการกระจายอาํนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผลผลิตการจัดสรรเงินอุดหนนุใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

 (เพื่อจายเปนเงินเดือน เงินวิทยฐานะ คาตอบแทน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว สวัสดิการ คาตอบแทนพิเศษชายแดนใต สําหรับพนักงานครู และพนักงานจางท่ีปฎิบัติหนาที่ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก )

ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0809.4/ ว2059 ลงวันที่ 16 กันยายน 2564

  ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนกันยายน 2564) ประจําปงบประมาณรายจาย พ.ศ. 2564

1 สุโขทัย กงไกรลาศ อบต.ไกรใน 6640404 120,400                        1            

2 สุโขทัย กงไกรลาศ อบต.ทาฉนวน 6640406 120,400                        1            

3 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย อบต.ดงคู 6640504 120,400                        1            

4 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย อบต.บานแกง 6640505 361,200                        3            

5 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย อบต.แมสิน 6640507 240,800                        2            



 รายการเงินเดือน คาตอบแทน 

เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว

 สวัสดิการ สําหรับพนักงานครู

ที่ จังหวัด อําเภอ องคกร รหัส อปท. และพนักงานจางผูดแูลเด็ก

ปกครองสวนทองถิ่น รหัสงบประมาณ เปาหมาย หมายเหตุ

1500838002500011

(บาท) (คน)

บัญชีรายชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีไดรับแจงจัดสรรเงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
แผนงานยุทธศาสตรสงเสริมการกระจายอาํนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผลผลิตการจัดสรรเงินอุดหนนุใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

 (เพื่อจายเปนเงินเดือน เงินวิทยฐานะ คาตอบแทน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว สวัสดิการ คาตอบแทนพิเศษชายแดนใต สําหรับพนักงานครู และพนักงานจางท่ีปฎิบัติหนาที่ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก )

ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0809.4/ ว2059 ลงวันที่ 16 กันยายน 2564

  ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนกันยายน 2564) ประจําปงบประมาณรายจาย พ.ศ. 2564

1 สุพรรณบุรี อูทอง ทต.จรเขสามพัน 6720906 120,400                        1            

2 สุพรรณบุรี บางปลามา อบต.จรเขใหญ 6720407 36,100                          3            



 รายการเงินเดือน คาตอบแทน 

เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว

 สวัสดิการ สําหรับพนักงานครู

ที่ จังหวัด อําเภอ องคกร รหัส อปท. และพนักงานจางผูดแูลเด็ก

ปกครองสวนทองถิ่น รหัสงบประมาณ เปาหมาย หมายเหตุ

1500838002500011

(บาท) (คน)

บัญชีรายชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีไดรับแจงจัดสรรเงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
แผนงานยุทธศาสตรสงเสริมการกระจายอาํนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผลผลิตการจัดสรรเงินอุดหนนุใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

 (เพื่อจายเปนเงินเดือน เงินวิทยฐานะ คาตอบแทน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว สวัสดิการ คาตอบแทนพิเศษชายแดนใต สําหรับพนักงานครู และพนักงานจางท่ีปฎิบัติหนาที่ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก )

ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0809.4/ ว2059 ลงวันที่ 16 กันยายน 2564

  ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนกันยายน 2564) ประจําปงบประมาณรายจาย พ.ศ. 2564

1 สุราษฎรธานี ไชยา อบต.ทุง 6840601 120,400                        1            

2 สุราษฎรธานี ไชยา อบต.ปากหมาก 6840605 120,400                        1            



 รายการเงินเดือน คาตอบแทน 

เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว

 สวัสดิการ สําหรับพนักงานครู

ที่ จังหวัด อําเภอ องคกร รหัส อปท. และพนักงานจางผูดแูลเด็ก

ปกครองสวนทองถิ่น รหัสงบประมาณ เปาหมาย หมายเหตุ

1500838002500011

(บาท) (คน)

บัญชีรายชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีไดรับแจงจัดสรรเงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
แผนงานยุทธศาสตรสงเสริมการกระจายอาํนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผลผลิตการจัดสรรเงินอุดหนนุใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

 (เพื่อจายเปนเงินเดือน เงินวิทยฐานะ คาตอบแทน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว สวัสดิการ คาตอบแทนพิเศษชายแดนใต สําหรับพนักงานครู และพนักงานจางท่ีปฎิบัติหนาที่ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก )

ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0809.4/ ว2059 ลงวันที่ 16 กันยายน 2564

  ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนกันยายน 2564) ประจําปงบประมาณรายจาย พ.ศ. 2564

1 สุรินทร ปราสาท ทต.กันตวจระมวล 6320509 120,400                        1            

2 สุรินทร สนม ทต.แคน 6320801 4,800                           1            

3 สุรินทร กาบเชิง อบต.แนงมุด 6320606 120,400                        1            

4 สุรินทร ปราสาท อบต.กังแอน 6320501 120,400                        1            



 รายการเงินเดือน คาตอบแทน 

เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว

 สวัสดิการ สําหรับพนักงานครู

ที่ จังหวัด อําเภอ องคกร รหัส อปท. และพนักงานจางผูดแูลเด็ก

ปกครองสวนทองถิ่น รหัสงบประมาณ เปาหมาย หมายเหตุ

1500838002500011

(บาท) (คน)

บัญชีรายชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีไดรับแจงจัดสรรเงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
แผนงานยุทธศาสตรสงเสริมการกระจายอาํนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผลผลิตการจัดสรรเงินอุดหนนุใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

 (เพื่อจายเปนเงินเดือน เงินวิทยฐานะ คาตอบแทน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว สวัสดิการ คาตอบแทนพิเศษชายแดนใต สําหรับพนักงานครู และพนักงานจางท่ีปฎิบัติหนาที่ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก )

ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0809.4/ ว2059 ลงวันที่ 16 กันยายน 2564

  ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนกันยายน 2564) ประจําปงบประมาณรายจาย พ.ศ. 2564

1 หนองคาย เมืองหนองคาย ทต.กวนวัน 6430107 95,000                          3            

2 หนองคาย เฝาไร อบต.หนองหลวง 6431505 120,400                        1            



 รายการเงินเดือน คาตอบแทน 

เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว

 สวัสดิการ สําหรับพนักงานครู

ที่ จังหวัด อําเภอ องคกร รหัส อปท. และพนักงานจางผูดแูลเด็ก

ปกครองสวนทองถิ่น รหัสงบประมาณ เปาหมาย หมายเหตุ

1500838002500011

(บาท) (คน)

บัญชีรายชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีไดรับแจงจัดสรรเงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
แผนงานยุทธศาสตรสงเสริมการกระจายอาํนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผลผลิตการจัดสรรเงินอุดหนนุใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

 (เพื่อจายเปนเงินเดือน เงินวิทยฐานะ คาตอบแทน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว สวัสดิการ คาตอบแทนพิเศษชายแดนใต สําหรับพนักงานครู และพนักงานจางท่ีปฎิบัติหนาที่ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก )

ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0809.4/ ว2059 ลงวันที่ 16 กันยายน 2564

  ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนกันยายน 2564) ประจําปงบประมาณรายจาย พ.ศ. 2564

1 หนองบัวลําภู โนนสัง ทต.หนองเรือ 6390309 120,400                        1            

2 หนองบัวลําภู สุวรรณคูหา ทต.บานโคก 5390509 120,400                        1            

3 หนองบัวลําภู ศรีบุญเรือง อบต.ศรีบุญเรือง 6390412 120,400                        1            



 รายการเงินเดือน คาตอบแทน 

เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว

 สวัสดิการ สําหรับพนักงานครู

ที่ จังหวัด อําเภอ องคกร รหัส อปท. และพนักงานจางผูดแูลเด็ก

ปกครองสวนทองถิ่น รหัสงบประมาณ เปาหมาย หมายเหตุ

1500838002500011

(บาท) (คน)

บัญชีรายชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีไดรับแจงจัดสรรเงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
แผนงานยุทธศาสตรสงเสริมการกระจายอาํนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผลผลิตการจัดสรรเงินอุดหนนุใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

 (เพื่อจายเปนเงินเดือน เงินวิทยฐานะ คาตอบแทน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว สวัสดิการ คาตอบแทนพิเศษชายแดนใต สําหรับพนักงานครู และพนักงานจางท่ีปฎิบัติหนาที่ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก )

ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0809.4/ ว2059 ลงวันที่ 16 กันยายน 2564

  ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนกันยายน 2564) ประจําปงบประมาณรายจาย พ.ศ. 2564

1 อางทอง เมืองอางทอง อบต.คลองวัว 6150101 120,400                        1            



 รายการเงินเดือน คาตอบแทน 

เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว

 สวัสดิการ สําหรับพนักงานครู

ที่ จังหวัด อําเภอ องคกร รหัส อปท. และพนักงานจางผูดแูลเด็ก

ปกครองสวนทองถิ่น รหัสงบประมาณ เปาหมาย หมายเหตุ

1500838002500011

(บาท) (คน)

บัญชีรายชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีไดรับแจงจัดสรรเงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
แผนงานยุทธศาสตรสงเสริมการกระจายอาํนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผลผลิตการจัดสรรเงินอุดหนนุใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

 (เพื่อจายเปนเงินเดือน เงินวิทยฐานะ คาตอบแทน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว สวัสดิการ คาตอบแทนพิเศษชายแดนใต สําหรับพนักงานครู และพนักงานจางท่ีปฎิบัติหนาที่ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก )

ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0809.4/ ว2059 ลงวันที่ 16 กันยายน 2564

  ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนกันยายน 2564) ประจําปงบประมาณรายจาย พ.ศ. 2564

1 อํานาจเจริญ ปทุมราชวงศา ทต.หวย 6370304 120,400                        1            

2 อํานาจเจริญ ลืออํานาจ ทต.โคกกลาง 6370701 120,400                        1            

3 อํานาจเจริญ หัวตะพาน ทต.เค็งใหญ 6370603 120,400                        1            

4 อํานาจเจริญ ปทุมราชวงศา อบต.ลือ 6370303 120,400                        1            

5 อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญอบต.คึมใหญ 6370104 300,000                        3            กรณีนางวชิยาพร ตาทิพย

6 อํานาจเจริญ หัวตะพาน อบต.สรางถอนอย 6370605 120,400                        1            



 รายการเงินเดือน คาตอบแทน 

เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว

 สวัสดิการ สําหรับพนักงานครู

ที่ จังหวัด อําเภอ องคกร รหัส อปท. และพนักงานจางผูดแูลเด็ก

ปกครองสวนทองถิ่น รหัสงบประมาณ เปาหมาย หมายเหตุ

1500838002500011

(บาท) (คน)

บัญชีรายชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีไดรับแจงจัดสรรเงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
แผนงานยุทธศาสตรสงเสริมการกระจายอาํนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผลผลิตการจัดสรรเงินอุดหนนุใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

 (เพื่อจายเปนเงินเดือน เงินวิทยฐานะ คาตอบแทน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว สวัสดิการ คาตอบแทนพิเศษชายแดนใต สําหรับพนักงานครู และพนักงานจางท่ีปฎิบัติหนาที่ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก )

ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0809.4/ ว2059 ลงวันที่ 16 กันยายน 2564

  ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนกันยายน 2564) ประจําปงบประมาณรายจาย พ.ศ. 2564

1 อุดรธานี กุดจับ ทต.กุดจับ 5410208 120,400                        1            

2 อุดรธานี ไชยวาน ทต.หนองแวงแกมหอม6410801 641,000                        3            

3 อุดรธานี เมืองอุดรธานี ทต.บานจั่น 5410123 120,400                        1            

4 อุดรธานี เพ็ญ อบต.นาบัว 6411909 120,400                        1            

5 อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.เชียงพิณ 6410112 5,300                           1            

6 อุดรธานี หนองหาน อบต.บานยา 6410607 120,400                        1            



 รายการเงินเดือน คาตอบแทน 

เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว

 สวัสดิการ สําหรับพนักงานครู

ที่ จังหวัด อําเภอ องคกร รหัส อปท. และพนักงานจางผูดแูลเด็ก

ปกครองสวนทองถิ่น รหัสงบประมาณ เปาหมาย หมายเหตุ

1500838002500011

(บาท) (คน)

บัญชีรายชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีไดรับแจงจัดสรรเงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
แผนงานยุทธศาสตรสงเสริมการกระจายอาํนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผลผลิตการจัดสรรเงินอุดหนนุใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

 (เพื่อจายเปนเงินเดือน เงินวิทยฐานะ คาตอบแทน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว สวัสดิการ คาตอบแทนพิเศษชายแดนใต สําหรับพนักงานครู และพนักงานจางท่ีปฎิบัติหนาที่ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก )

ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0809.4/ ว2059 ลงวันที่ 16 กันยายน 2564

  ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนกันยายน 2564) ประจําปงบประมาณรายจาย พ.ศ. 2564

1 อุตรดิตถ ทาปลา ทต.ทาปลา 5530309 120,400                        1            

2 อุตรดิตถ ทองแสนขัน อบต.น้ําพ้ี 6530902 120,400                        1            

3 อุตรดิตถ ทาปลา อบต.น้ําหมัน 6530305 120,400                        1            

4 อุตรดิตถ ทาปลา อบต.หาดลา 6530308 120,400                        1            



 รายการเงินเดือน คาตอบแทน 

เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว

 สวัสดิการ สําหรับพนักงานครู

ที่ จังหวัด อําเภอ องคกร รหัส อปท. และพนักงานจางผูดแูลเด็ก

ปกครองสวนทองถิ่น รหัสงบประมาณ เปาหมาย หมายเหตุ

1500838002500011

(บาท) (คน)

บัญชีรายชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีไดรับแจงจัดสรรเงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
แผนงานยุทธศาสตรสงเสริมการกระจายอาํนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผลผลิตการจัดสรรเงินอุดหนนุใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

 (เพื่อจายเปนเงินเดือน เงินวิทยฐานะ คาตอบแทน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว สวัสดิการ คาตอบแทนพิเศษชายแดนใต สําหรับพนักงานครู และพนักงานจางท่ีปฎิบัติหนาที่ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก )

ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0809.4/ ว2059 ลงวันที่ 16 กันยายน 2564

  ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนกันยายน 2564) ประจําปงบประมาณรายจาย พ.ศ. 2564

1 อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.เทพวงศา 6340501 120,400                        1            

2 อุบลราชธานี เข่ืองใน ทต.เขื่องใน 5340419 120,400                        1            

3 อุบลราชธานี เดชอุดม ทต.โพนงาม 6340709 120,400                        1            

4 อุบลราชธานี นาจะหลวย ทต.ภูจองนายอย 6340801 120,400                        1            

5 อุบลราชธานี นาเยีย ทต.นาเยีย 5342904 120,400                        1            

6 อุบลราชธานี น้ํายืน ทต.สีวิเชียร 6340907 240,800                        2            

7 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.โพธิ์ไทร 6341904 120,400                        1            

8 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.โพธิ์ศรี 6341902 120,400                        1            

9 อุบลราชธานี มวงสามสิบ ทต.มวงสามสิบ 5341415 120,400                        1            

10 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานีทต.ขามใหญ 6340102 240,800                        2            

11 อุบลราชธานี ศรเีมืองใหม ทต.ศรีเมืองใหม 5340212 240,800                        2            

12 อุบลราชธานี เข่ืองใน อบต.กลางใหญ 6340401 120,400                        1            

13 อุบลราชธานี ดอนมดแดง อบต.ทาเมือง 6342404 120,400                        1            

14 อุบลราชธานี เดชอุดม อบต.คําครั่ง 6340712 120,400                        1            

15 อุบลราชธานี เดชอุดม อบต.ตบหู 6340704 120,400                        1            

16 อุบลราชธานี เดชอุดม อบต.ทาโพธิ์ศรี 6340713 240,800                        2            

17 อุบลราชธานี เดชอุดม อบต.โนนสมบูรณ 6340714 120,400                        1            

18 อุบลราชธานี เดชอุดม อบต.เมืองเดช 6340710 120,400                        1            

19 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุดยาลวน 6341105 120,400                        1            

20 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.ขามเปย 6341101 120,400                        1            

21 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.คอนสาย 6341109 120,400                        1            

22 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน 6341110 120,400                        1            



 รายการเงินเดือน คาตอบแทน 

เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว

 สวัสดิการ สําหรับพนักงานครู

ที่ จังหวัด อําเภอ องคกร รหัส อปท. และพนักงานจางผูดแูลเด็ก

ปกครองสวนทองถิ่น รหัสงบประมาณ เปาหมาย หมายเหตุ

1500838002500011

(บาท) (คน)

บัญชีรายชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีไดรับแจงจัดสรรเงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
แผนงานยุทธศาสตรสงเสริมการกระจายอาํนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผลผลิตการจัดสรรเงินอุดหนนุใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

 (เพื่อจายเปนเงินเดือน เงินวิทยฐานะ คาตอบแทน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว สวัสดิการ คาตอบแทนพิเศษชายแดนใต สําหรับพนักงานครู และพนักงานจางท่ีปฎิบัติหนาที่ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก )

ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0809.4/ ว2059 ลงวันที่ 16 กันยายน 2564

  ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนกันยายน 2564) ประจําปงบประมาณรายจาย พ.ศ. 2564

23 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.เซเปด 6341103 120,400                        1            

24 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.ทาหลวง 6341111 120,400                        1            

25 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.เปา 6341114 240,800                        2            

26 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.สะพือ 6341115 120,400                        1            

27 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.หวยฝายพัฒนา 6341117 120,400                        1            

28 อุบลราชธานี ตาลสุม อบต.จิกเทิง 6342003 120,400                        1            

29 อุบลราชธานี ทุงศรีอุดม อบต.หนองอม 6342605 120,400                        1            

30 อุบลราชธานี นาตาล อบต.กองโพน 6343001 120,400                        1            

31 อุบลราชธานี นาตาล อบต.พังเคน 6343003 240,800                        2            

32 อุบลราชธานี นาเยีย อบต.นาดี 6342902 240,800                        2            

33 อุบลราชธานี น้ํายืน อบต.เกาขาม 6340903 120,400                        1            

34 อุบลราชธานี น้ํายืน อบต.ยาง 6340905 120,400                        1            

35 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.ดอนจิก 6341907 120,400                        1            

36 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.นาโพธิ์ 6341901 240,800                        2            

37 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.ระเว 6341912 240,800                        2            

38 อุบลราชธานี มวงสามสิบ อบต.ดุมใหญ 6341408 120,400                        1            

39 อุบลราชธานี มวงสามสิบ อบต.ยางโยภาพ 6341403 120,400                        1            

40 อุบลราชธานี มวงสามสิบ อบต.หนองฮาง 6341414 240,800                        2            

41 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานีอบต.กุดลาด 6340101 120,400                        1            

42 อุบลราชธานี ศรเีมืองใหม อบต.คําไหล 6340203 120,400                        1            

43 อุบลราชธานี ศรเีมืองใหม อบต.ดอนใหญ 6340206 120,400                        1            

44 อุบลราชธานี ศรเีมืองใหม อบต.หนามแทง 6340204 120,400                        1            



 รายการเงินเดือน คาตอบแทน 

เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว

 สวัสดิการ สําหรับพนักงานครู

ที่ จังหวัด อําเภอ องคกร รหัส อปท. และพนักงานจางผูดแูลเด็ก

ปกครองสวนทองถิ่น รหัสงบประมาณ เปาหมาย หมายเหตุ

1500838002500011

(บาท) (คน)

บัญชีรายชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีไดรับแจงจัดสรรเงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
แผนงานยุทธศาสตรสงเสริมการกระจายอาํนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผลผลิตการจัดสรรเงินอุดหนนุใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

 (เพื่อจายเปนเงินเดือน เงินวิทยฐานะ คาตอบแทน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว สวัสดิการ คาตอบแทนพิเศษชายแดนใต สําหรับพนักงานครู และพนักงานจางท่ีปฎิบัติหนาที่ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก )

ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0809.4/ ว2059 ลงวันที่ 16 กันยายน 2564

  ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนกันยายน 2564) ประจําปงบประมาณรายจาย พ.ศ. 2564

45 อุบลราชธานี สําโรง อบต.โคกสวาง 6342203 240,800                        2            

46 อุบลราชธานี สําโรง อบต.โนนกลาง 6342208 120,400                        1            

47 อุบลราชธานี สิรินธร อบต.คําเข่ือนแกว 6342503 120,400                        1            


