






แนบทายหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
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(สิ่งที่สงมาดวย 1)

http://www.dla.go.th/work/2566/samutprakan.pdf
http://www.dla.go.th/work/2566/Krabi.pdf
http://www.dla.go.th/work/2566/kanchanaburi.pdf
http://www.dla.go.th/work/2566/kalasin.pdf
http://www.dla.go.th/work/2566/kamphaengphet.pdf
http://www.dla.go.th/work/2566/khonkhaen.pdf
http://www.dla.go.th/work/2566/chanthaburi.pdf
http://www.dla.go.th/work/2566/chachoengsao.pdf
http://www.dla.go.th/work/2566/chonburi.pdf
http://www.dla.go.th/work/2566/chainat.pdf
http://www.dla.go.th/work/2566/chaiyaphom.pdf
http://www.dla.go.th/work/2566/chumphon.pdf
http://www.dla.go.th/work/2566/chiangrai.pdf
http://www.dla.go.th/work/2566/chiangmai.pdf
http://www.dla.go.th/work/2566/trang.pdf
http://www.dla.go.th/work/2566/trat.pdf
http://www.dla.go.th/work/2566/tak.pdf
http://www.dla.go.th/work/2566/nakhonnayok.pdf
http://www.dla.go.th/work/2566/nakhonpathom.pdf
http://www.dla.go.th/work/2566/nakhonpanom.pdf
http://www.dla.go.th/work/2566/nakhonratchasima.pdf
http://www.dla.go.th/work/2566/nakhonsithammarat.pdf
http://www.dla.go.th/work/2566/nakhonsawan.pdf
http://www.dla.go.th/work/2566/nonthaburi.pdf
http://www.dla.go.th/work/2566/narathiwat.pdf
http://www.dla.go.th/work/2566/nan.pdf
http://www.dla.go.th/work/2566/buengkan.pdf
http://www.dla.go.th/work/2566/buriram.pdf
http://www.dla.go.th/work/2566/pathumthani.pdf
http://www.dla.go.th/work/2566/prachuapkhirikhan.pdf
http://www.dla.go.th/work/2566/prachinburi.pdf
http://www.dla.go.th/work/2566/pattani.pdf
http://www.dla.go.th/work/2566/ayutthaya.pdf
http://www.dla.go.th/work/2566/phayao.pdf
http://www.dla.go.th/work/2566/phangnga.pdf
http://www.dla.go.th/work/2566/phatthalung.pdf
http://www.dla.go.th/work/2566/phichit.pdf
http://www.dla.go.th/work/2566/phitsanulok.pdf
http://www.dla.go.th/work/2566/phetchaburi.pdf
http://www.dla.go.th/work/2566/phetchabun.pdf
http://www.dla.go.th/work/2566/phrae.pdf
http://www.dla.go.th/work/2566/phuket.pdf
http://www.dla.go.th/work/2566/mahasarakham.pdf
http://www.dla.go.th/work/2566/mukdahan.pdf
http://www.dla.go.th/work/2566/maehongson.pdf
http://www.dla.go.th/work/2566/yasothon.pdf
http://www.dla.go.th/work/2566/yala.pdf
http://www.dla.go.th/work/2566/roied.pdf
http://www.dla.go.th/work/2566/ranong.pdf
http://www.dla.go.th/work/2566/rayong.pdf
http://www.dla.go.th/work/2566/ratchaburi.pdf
http://www.dla.go.th/work/2566/lopburi.pdf
http://www.dla.go.th/work/2566/lampang.pdf
http://www.dla.go.th/work/2566/lamphun.pdf
http://www.dla.go.th/work/2566/loei.pdf
http://www.dla.go.th/work/2566/sisaket.pdf
http://www.dla.go.th/work/2566/sakonnakhon.pdf
http://www.dla.go.th/work/2566/songkhla.pdf
http://www.dla.go.th/work/2566/satun.pdf
http://www.dla.go.th/work/2566/samutsongkhram.pdf
http://www.dla.go.th/work/2566/samutsakhon.pdf
http://www.dla.go.th/work/2566/sakaeo.pdf
http://www.dla.go.th/work/2566/saraburi.pdf
http://www.dla.go.th/work/2566/singburi.pdf
http://www.dla.go.th/work/2566/sukhothai.pdf
http://www.dla.go.th/work/2566/suphanburi.pdf
http://www.dla.go.th/work/2566/suratthani.pdf
http://www.dla.go.th/work/2566/surin.pdf
http://www.dla.go.th/work/2566/nongkhai.pdf
http://www.dla.go.th/work/2566/nongbualamphu.pdf
http://www.dla.go.th/work/2566/angthong.pdf
http://www.dla.go.th/work/2566/amnatcharoen.pdf
http://www.dla.go.th/work/2566/udonthani.pdf
http://www.dla.go.th/work/2566/uttaradit.pdf
http://www.dla.go.th/work/2566/uthaithani.pdf
http://www.dla.go.th/work/2566/ubonratchathani.pdf


 

 
แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
สำหรับรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จะได้รับการจัดสรร 

ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 
เพ่ือให้การดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุภาครัฐ สำหรับ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่จะได้รับจัดสรร 
ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  และเพ่ือให้เกิด 
ความต่อเนื่องในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการ 
จัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
สำหรับรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จะได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้ 

 1. กรณี รายการงบประมาณเงิน อุดหนุนเฉพาะกิจ ตามบัญชีรายการงบประมาณ 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จะได้รับการจัดสรรตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 เป็นรายการตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง บัญชีนวัตกรรมไทย  
หรือรายการที่สำนักงบประมาณและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปรับปรุงให้มีความเหมาะสม  
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการปรับปรุงแก้ไขแบบคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณและรายละเอียด
ประกอบให้สอดคล้องกับรายการตามบัญชีรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จะได้รับการจัดสรร 
ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เก็บรวมรวมไว้เป็นหลักฐาน 
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยไม่ต้องรายงานให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ 

 2. กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจพบว่ารายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
ตามบัญชีรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จะได้รับการจัดสรร มีข้อผิดพลาดอันเกิดจากการพิมพ์  
เช่น สะกดผิด คำซ้ำ เกินหรือตกหล่น หรือใช้ถ้อยคำไม่ถูกต้อง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 
ตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุภาครัฐ โดยการประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
ตามรายการที่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงไปก่อน โดยเมื่อได้รับการอนุมัติจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม  
การปกครองท้องถิ่นแล้ว ให้เร่งเสนอขออนุมัติแก้ไขข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อนดังกล่าวต่อผู้มีอำนาจตามระเบียบ
ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 ก่อนที่จะมีการลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพัน 

 3. กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความประสงค์จะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ  
และหรือจำนวนของวงเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตามบัญชีรายการงบประมาณเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจที่จะได้รับการจัดสรร ที่นอกเหนือจากกรณีตามข้อ 2 เช่น การแก้ไขปริมาณงาน  เป็นต้น  
ให้ชะลอการประกาศจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อน โดยจะสามารถดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้ต่อเมื่อ
ได้รับการอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงจากผู้มีอำนาจตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ภายหลังได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้วเท่านั้น 
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 4. กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจพบว่ารายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
ตามบัญชีรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จะได้รับการจัดสรรหมดความจำเป็นต้องใช้จ่าย 
ไม่ว่าด้วยกรณีใด เช่น งบประมาณมีความซ้ำซ้อน ได้ใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการแล้ว 
มีหน่วยงานอ่ืนเข้ามาดำเนินการให้แล้ว ไม่มีความพร้อมด้านสถานที่ในการดำเนินการ รวมถึงได้รับจัดสรร
งบประมาณไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวบรวมรายการดังกล่าวไว้ก่อน  
โดยจะสามารถส่งคืนงบประมาณได้ภายหลังจากได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่ง เสริมการปกครอง
ท้องถิ่นแล้ว 

 5. กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการจัดสรรงบประมาณรายการเงินอุดหนุนสำหรับ
สนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้ดำเนินการ 
ตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุภาครัฐได้เลย โดยไม่ต้องจัดทำเอกสารคำขอรับการสนับสนุน
งบประมาณที่กำหนดตามข้อ 1 สำหรับแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0820.3/ว 3051 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2564 ดังนี้ 
  5.1 กรณีองค์กรปกครองท้องถิ่นระดับเล็ก คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีเขต
ครอบคลุมพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตั้งแต่ 1 - 49,999 ไร่ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นชุดครุภัณฑ์สำหรับ
การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า วงเงิน 18,700 บาท ประกอบด้วย 
ไม้ตบ จำนวน 8 อัน, ลาโค ่จำนวน 2 อัน, ถังน้ำ จำนวน 3 อัน และเครื่องเป่าลม จำนวน 2 เครื่อง 
  5.2 กรณีองค์กรปกครองท้องถิ่นระดับกลาง คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีเขต
ครอบคลุมพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตั้งแต่ 50,000 - 100,000 ไร่ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นชุดครุภัณฑ์
สำหรับการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า วงเงิน 37,400 บาท 
ประกอบด้วย ไม้ตบ จำนวน 16 อัน, ลาโค ่จำนวน 4 อัน, ถังน้ำ จำนวน 6 อัน และเครื่องเป่าลม จำนวน 4 เครื่อง 
  5.3 กรณีองค์กรปกครองท้องถิ่นระดับใหญ่ คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีเขต
ครอบคลุมพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตั้งแต่ 100,000 ไรข่ึ้นไป ได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นชุดครุภัณฑ์สำหรับ
การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า วงเงิน 56,100 บาท ประกอบด้วย 
ไม้ตบ จำนวน 24 อัน, ลาโค ่จำนวน 6 อัน, ถังน้ำ จำนวน 9 อัน และเครื่องเป่าลม จำนวน 6 เครื่อง 

 6. กรณีที่จังหวัดหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบรายการงบประมาณเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจตามบัญชีรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จะได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แล้วพบว่าข้อความมีการพิมพ์ผิดพลาดคลาดเคลื่อน 
และประสงค์ที่จะให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแก้ไขก่อนดำเนินการออกใบจัดสรรงบประมาณเมื่อได้รับ
การจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณ ให้จังหวัดรวบรวมการแก้ไขดังกล่าวพร้อมแนบหลักฐานประกอบ
ส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบเอกสารและไฟล์ข้อมูลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
budget.dss@gmail.com ภายในวันที่ 9 กันยายน 2565 
 
 
 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
สิงหาคม 2565 
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งบเงินอุดหนุนท่ีจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (เทศบำลต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล)
รำยกำรงบประมำณเงินอุดหนุนเฉพำะกิจท่ีจะได้รับกำรจัดสรรตำมร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566

แบบรำยงำนสรุปรำยกำรเงินอุดหนุนเฉพำะกิจท่ีมีกำรปรับปรุงแก้ไขแบบค ำขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณ

หน้ำท่ี 1 จำก 1

https://shorturl.asia/y5zAL

ไฟลรายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (Excel)

และแบบรายงานการแกไขคําผิด



รายการ ผู้ประสานงาน หมายเลขโทรศัพท์
กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถ่ิน (กพส.) นางคณิตา ราษฎร์นุ้ย  ผอ.กพส. 0 2241 9000 ต่อ 2202

กลุ่มงานส่งเสริมการกระจายอ านาจ
และการจัดท างบประมาณเงินอุดหนุน (กง.กจ.)

นางสายชล ปัญญาประเสริฐ  ผอ.กง.กจ. 0 2241 9000 ต่อ 2303

ภาพรวมเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 1. นางสาวณภัทร ชมเชย 
2. นายณัฏฐ์ฐนนท์ ต๊ิบเต็ม
3. นางสาวสุธารัตน์ แลพวง

0 2241 9000 ต่อ 2332

กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (กง.พค.) นายเจษ เสียงลือชา  ผอ.กง.พค. 0 2241 9000 ต่อ 4111
เงินอุดหนุนส าหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนทางหลวงท้องถ่ิน

นายชูศักด์ิ อาญาเมือง 0 2241 9000 ต่อ 4113

เงินอุดหนุนส าหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน  าอุปโภค
บริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน)

ว่าท่ีร้อยตรีเอกภพ กิตติพงษ์ 0 2241 9000 ต่อ 4112

เงินอุดหนุนส าหรับค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน  า
ด้วยไฟฟ้า

ว่าท่ีร้อยตรีเอกภพ กิตติพงษ์ 0 2241 9000 ต่อ 4114

เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและ
พัฒนาแหล่งกักเก็บน  าให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

นางสาวรัชนีกร บุญเป็ง 0 2241 9000 ต่อ 4112

กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
และคุณภาพชีวิต (กง.พศ.)

นางสาวเบญจวรรณ ไวยวุฒินันท์ 
ผอ.กง.พศ.

0 2241 9000 ต่อ 4132,4133

เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและ
พัฒนาการบริหารจัดการน  าระบบธนาคารน  าใต้ดิน

นางสาวทิพาภรณ์ ทองคล้าย 0 2241 9000 ต่อ 4132,4133

เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนงบประมาณเพ่ือด าเนินการ
พัฒนาแหล่งท่องเท่ียว

นางสาวทิพาภรณ์ ทองคล้าย 0 2241 9000 ต่อ 4132,4133

ค่าก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา นางสาวศิโรชญา ศรีวะปะ 0 2241 9000 ต่อ 4132,4133
เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนงบประมาณโครงการรักษา
ความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
(บูรณาการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม) ด้วยระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System)

นางสาวศิโรชญา ศรีวะปะ 0 2241 9000 ต่อ 4132,4133

กองส่ิงแวดล้อมท้องถ่ิน (กสว.) นางสาวอ้อวดี สุนทรวิภาต  ผอ.กสว. 0 2241 9000 ต่อ 2112
กลุ่มงานส่ิงแวดล้อม (กง.สว.) นายศิริรัตน์ บ ารุงเสนา

ผอ.กง.สว. รกน. ผชช.ทถ.
0 2241 9000 ต่อ 2112

เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการจัดการส่ิงปฏิกูล
และมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

นางสาวนภสร ศุภนคร 0 2241 9000 ต่อ 2112
0 2241 9000 ต่อ 2112

กลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติ (กง.ทช.) นายณรงค์ศักด์ิ สุขส าราญ ผอ.กง.ทช. 0 2241 9000 ต่อ 2112
เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกัน
และควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

นายณรงค์ศักด์ิ สุขส าราญ ผอ.กง.ทช. 0 2241 9000 ต่อ 2112
0 2241 9000 ต่อ 2112

รายช่ือหน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อประสานงาน

ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ส าหรับรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจท่ีจะได้รับการจัดสรร

หนา้ที ่1 จาก 2



รายการ ผู้ประสานงาน หมายเลขโทรศัพท์

รายช่ือหน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อประสานงาน

ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ส าหรับรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจท่ีจะได้รับการจัดสรร

กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถ่ิน (กศ.) นายสุพจน์ จิตร์เพ็ชร์  ผอ.กศ. 0 2241 9000 ต่อ 5308
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถ่ิน

(กง.ยศ.)
นายพลวัฒน์ การุญภาสกร
ผอ.กง.ปศ. รกน. ผอ.ยศ

0 2241 9000 ต่อ 5324

เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียน
และอาคารประกอบ

นายภูวดล จันทร์ปาน    0 2241 9000 ต่อ 5324
0 2241 9021 - 3 ต่อ 314

เงินอุดหนุนส าหรับก่อสร้างสระว่ายน  าในโรงเรียนสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

นายภูวดล จันทร์ปาน    0 2241 9000 ต่อ 5324
0 2241 9021 - 3 ต่อ 314

เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

นายภูวดล จันทร์ปาน    0 2241 9000 ต่อ 5324
0 2241 9021 - 3 ต่อ 313

กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาปฐมวัย
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กง.ปศ.)

นายพลวัฒน์ การุญภาสกร
ผอ.กง.ปศ

0 2241 9000 ต่อ 5324

เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนงบประมาณโครงการการ
ส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถ่ินไทยผ่านการเล่น 
(สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา)

นายศุภชัย หมีนสัน 0 2241 9000 ต่อ 5342
0 2241 9021 - 3 ต่อ 404

กองสาธารณสุขท้องถ่ิน (กสธ.) นายกิตติพงษ์ เกิดฤทธ์ิ  ผอ.กสธ. 0 2241 9000 ต่อ 5407
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ นางสาวสุจิตรา ดาวเรือง 

รกท.ผอ.กง.สส.
0 2241 9000 ต่อ 5407

เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยท่ีถ่ายโอน
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

0 2241 9000 ต่อ 5407
0 2241 7225

เงินอุดหนุนค่าก่อสร้างและปรับปรุงสถานีอนามัย
ท่ีถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

0 2241 9000 ต่อ 5407
0 2241 7225

เงินอุดหนุนส าหรับค่าครุภัณฑ์สถานีอนามัยท่ีถ่ายโอน
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

0 2241 9000 ต่อ 5407
0 2241 7225

นางสาวภัชร์จิรัสม์ ธัชเมฆรัตน์

หนา้ที ่2 จาก 2




