
ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณ
1 กระบี่ อาวลึก อบต.อาวลึกนอย สงเสริมอาชีพกลุมเยาวชน คนเล้ียงแพะ หมูท่ี 4 บานนาแด 150,000      

ต.อาวลึกนอย
กระบี่ Total 150,000      

 โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนท่ัวไปเพื่อพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในกรณีเรงดวน  
 แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 เงินอุดหนุนท่ัวไป : เงินอุดหนุนสําหรับพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในกรณีเรงเดวน (ครั้งท่ี 25) 
 รหัสงบประมาณ 1500810102500023 



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณ

 โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนท่ัวไปเพื่อพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในกรณีเรงดวน  
 แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 เงินอุดหนุนท่ัวไป : เงินอุดหนุนสําหรับพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในกรณีเรงเดวน (ครั้งท่ี 25) 
 รหัสงบประมาณ 1500810102500023 

1 กาญจนบุรี สังขละบุรี อบต.ไลโว กอสรางถนนคสล. บานกองมองทะ หมูท่ี 2 ต.ไลโว 1,288,000    
มีพื้นท่ีไมนอยกวา 500 ตร.ม.

2 กาญจนบุรี สังขละบุรี อบต.หนองลู กอสรางถนน คสล. พรอมรางระบายน้ํา บานพระเจดียสามองค 1,161,000    
หมูท่ี 9 ต.หนองลู

3 กาญจนบุรี สังขละบุรี อบต.หนองลู ปรับปรุงถนนลาดยางบานหวยมาลัย หมูท่ี 6 ต.หนองลู 1,269,000    
กาญจนบุรี Total 3,718,000    



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณ

 โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนท่ัวไปเพื่อพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในกรณีเรงดวน  
 แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 เงินอุดหนุนท่ัวไป : เงินอุดหนุนสําหรับพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในกรณีเรงเดวน (ครั้งท่ี 25) 
 รหัสงบประมาณ 1500810102500023 

1 ชัยภูมิ ภูเขียว อบต.หนองคอนไทย กอสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็ก บานหนองคอนไทย หมูท่ี 4 150,000      
คลังอําเภอภูเขียว Total 150,000      



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณ

 โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนท่ัวไปเพื่อพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในกรณีเรงดวน  
 แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 เงินอุดหนุนท่ัวไป : เงินอุดหนุนสําหรับพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในกรณีเรงเดวน (ครั้งท่ี 25) 
 รหัสงบประมาณ 1500810102500023 

1 ชุมพร ทาแซะ อบต.ทาแซะ สงเสริมอาชีพโดยจัดซื้ออุปกรณเครื่องใชกับกลุมสตรีสหกรณ 150,000       
ผูปลูกกาแฟ หมูท่ี 9 ต.ทาแซะ

2 ชุมพร ทาแซะ อบต.รับรอ สงเสริมคุณภาพชีวิต (จัดซื้อเครื่องครัว) หมูท่ี 21 กลุมเยาวชน 190,000       
3 ชุมพร ทาแซะ อบต.รับรอ สงเสริมคุณภาพชีวิต (จัดซื้อเครื่องครัว) หมูท่ี 19 170,000       

กลุมแมบานเขาหางไหล
ชุมพร Total 510,000       



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณ

 โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนท่ัวไปเพื่อพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในกรณีเรงดวน  
 แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 เงินอุดหนุนท่ัวไป : เงินอุดหนุนสําหรับพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในกรณีเรงเดวน (ครั้งท่ี 25) 
 รหัสงบประมาณ 1500810102500023 

1 เชียงราย เชียงแสน ทต.เวียงเชียงแสน ปรับปรุงศาลเจาพอประตูปาสักและศาลเจาแมนางเซิ้ง หมูท่ี 2 ต.เวียง 1,100,000    
2 เชียงราย เมือง อบต.นางแล ติดต้ังระบบไฟฟาสาธารณะประโยชน (ไฟก่ิง) หมูท่ี 1-14 380,000       

เชียงราย Total 1,480,000    



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณ

 โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนท่ัวไปเพื่อพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในกรณีเรงดวน  
 แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 เงินอุดหนุนท่ัวไป : เงินอุดหนุนสําหรับพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในกรณีเรงเดวน (ครั้งท่ี 25) 
 รหัสงบประมาณ 1500810102500023 

1 เชียงใหม ก่ิง อ.ดอยหลอ อบต.ดอยหลอ กอสรางอาคารศูนยพัฒนาอาชีพและสงเสริมสุขภาพ ( ชมรมผูสูงอายุ ) 700,000      
2 เชียงใหม เชียงดาว อบต.เชียงดาว ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ หมูท่ี 4,9 150,000      
3 เชียงใหม เชียงดาว อบต.เชียงดาว ปรับปรุงซอมแซมระบบประปา หมูท่ี 2,3,8 470,000      
4 เชียงใหม ดอยเตา อบต.ดอยเตา โครงการสงเสริมอาชีพจักรสานขจัดความยากจน 240,000       

 ( จัดซื้อจักรตอกพรอมอุปกรณ )
5 เชียงใหม ดอยเตา ทต.ทาเดื่อ โครงการสงเสริมอาชีพจักรสานขจัดความยากจน 240,000       

( จัดซื้อจักรตอกพรอมอุปกรณ )
6 เชียงใหม ดอยเตา อบต.ทาเดื่อ โครงการสงเสริมอาชีพจักรสานขจัดความยากจน 240,000       

( จัดซื้อจักรตอกพรอมอุปกรณ )
7 เชียงใหม ดอยเตา อบต.บงตัน โครงการสงเสริมอาชีพขจัดความยากจน 200,000       

( จัดซื้อจักรเย็บผาอุตสหกรรมและจัดซื้อจักรโบงใหญ )
8 เชียงใหม ดอยเตา อบต.บงตัน โครงการสงเสริมอาชีพจักรสานขจัดความยากจน 240,000      

( จัดซื้อจักรตอกพรอมอุปกรณ )
9 เชียงใหม ดอยเตา อบต.บานแอน โครงการสงเสริมอาชีพจักรสานขจัดความยากจน 240,000       

( จัดซื้อจักรตอกพรอมอุปกรณ )
10 เชียงใหม ดอยเตา อบต.โปงทุง โครงการสงเสริมอาชีพจักรสานขจัดความยากจน 240,000       

( จัดซื้อจักรตอกพรอมอุปกรณ )
11 เชียงใหม แมแจม อบต.กองแขก โครงการสงเสริมอาชีพจักรสานขจัดความยากจน 240,000       

( จัดซื้อจักรตอกพรอมอุปกรณ )
12 เชียงใหม แมแจม อบต.ชางเคิ่ง โครงการสงเสริมอาชีพจักรสานขจัดความยากจน 180,000       

( จัดซื้อจักรตอกพรอมอุปกรณ )
13 เชียงใหม แมแจม อบต.ทาผา โครงการสงเสริมอาชีพจักรสานขจัดความยากจน 180,000       

 ( จัดซื้อจักรตอกพรอมอุปกรณ )
14 เชียงใหม แมแจม อบต.บานทับ โครงการสงเสริมอาชีพจักรสานขจัดความยากจน 180,000       

( จัดซื้อจักรตอกพรอมอุปกรณ )
15 เชียงใหม แมแจม อบต.ปางหินฝน โครงการสงเสริมอาชีพจักรสานขจัดความยากจน 180,000       

 ( จัดซื้อจักรตอกพรอมอุปกรณ )
16 เชียงใหม แมแจม อบต.แมศึก โครงการสงเสริมอาชีพจักรสานขจัดความยากจน 240,000       

( จัดซื้อจักรตอกพรอมอุปกรณ )
17 เชียงใหม สันทราย อบต.แมแฝกใหม กอสรางถนน คสล. ภายในหมูบาน หมูท่ี 5 บานหวยบง 320,000       



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณ

 โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนท่ัวไปเพื่อพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในกรณีเรงดวน  
 แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 เงินอุดหนุนท่ัวไป : เงินอุดหนุนสําหรับพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในกรณีเรงเดวน (ครั้งท่ี 25) 
 รหัสงบประมาณ 1500810102500023 

18 เชียงใหม อมกอย อบต.นาเกียน โครงการสงเสริมอาชีพจักรสานขจัดความยากจน 180,000       
( จัดซื้อจักรตอกพรอมอุปกรณ )

19 เชียงใหม อมกอย อบต.มอนจอง โครงการสงเสริมอาชีพจักรสานขจัดความยากจน 180,000       
( จัดซื้อจักรตอกพรอมอุปกรณ )

20 เชียงใหม อมกอย อบต.แมต่ืน โครงการสงเสริมอาชีพจักรสานขจัดความยากจน 180,000       
( จัดซื้อจักรตอกพรอมอุปกรณ )

21 เชียงใหม อมกอย อบต.ยางเปยง โครงการสงเสริมอาชีพจักรสานขจัดความยากจน 180,000       
( จัดซื้อจักรตอกพรอมอุปกรณ )

22 เชียงใหม อมกอย อบต.สบโขง โครงการสงเสริมอาชีพจักรสานขจัดความยากจน 180,000       
 ( จัดซื้อจักรตอกพรอมอุปกรณ )

23 เชียงใหม อมกอย อบต.อมกอย โครงการสงเสริมอาชีพจักรสานขจัดความยากจน 180,000       
( จัดซื้อจักรตอกพรอมอุปกรณ )

24 เชียงใหม ฮอด อบต.นาคอเรือ โครงการสงเสริมอาชีพจักรสานขจัดความยากจน 180,000       
( จัดซื้อจักรตอกพรอมอุปกรณ )

25 เชียงใหม ฮอด อบต.บานตาล โครงการสงเสริมอาชีพจักรสานขจัดความยากจน 180,000       
 ( จัดซื้อจักรตอกพรอมอุปกรณ )

26 เชียงใหม ฮอด อบต.บอสลี โครงการสงเสริมอาชีพจักรสานขจัดความยากจน 180,000       
 ( จัดซื้อจักรตอกพรอมอุปกรณ )

27 เชียงใหม ฮอด อบต.บอหลวง โครงการสงเสริมอาชีพจักรสานขจัดความยากจน 180,000       
 ( จัดซื้อจักรตอกพรอมอุปกรณ )

28 เชียงใหม ฮอด อบต.หางดง โครงการสงเสริมอาชีพจักรสานขจัดความยากจน 180,000       
( จัดซื้อจักรตอกพรอมอุปกรณ )

29 เชียงใหม ฮอด อบต.ฮอด โครงการสงเสริมอาชีพจักรสานขจัดความยากจน 180,000       
( จัดซื้อจักรตอกพรอมอุปกรณ )

เชียงใหม Total 6,640,000    



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณ

 โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนท่ัวไปเพื่อพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในกรณีเรงดวน  
 แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 เงินอุดหนุนท่ัวไป : เงินอุดหนุนสําหรับพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในกรณีเรงเดวน (ครั้งท่ี 25) 
 รหัสงบประมาณ 1500810102500023 

1 นครพนม เมือง อบต.ขามเฒา กอสรางลานอเนกประสงคภายในหมูบานขามเฒา หมูท่ี 1 150,000      
2 นครพนม เมือง อบต.ขามเฒา กอสรางลานอเนกประสงคภายในหมูท่ี 4 บานนาโคน 150,000      
3 นครพนม เมือง อบต.ขามเฒา กอสรางลานอเนกประสงคภายในบานชะโงม หมูท่ี 5 150,000      

นครพนม Total 450,000      



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณ

 โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนท่ัวไปเพื่อพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในกรณีเรงดวน  
 แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 เงินอุดหนุนท่ัวไป : เงินอุดหนุนสําหรับพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในกรณีเรงเดวน (ครั้งท่ี 25) 
 รหัสงบประมาณ 1500810102500023 

1 นาน เวียงสา อบต.น้ํามวบ สงเสริมอาชีพกลุมสตรีแมบานและกลุมหัตถกรรมผูสูงอายุ 290,000       
ต.น้ํามวบ - สานหนองใหม

นาน Total 290,000       



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณ

 โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนท่ัวไปเพื่อพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในกรณีเรงดวน  
 แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 เงินอุดหนุนท่ัวไป : เงินอุดหนุนสําหรับพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในกรณีเรงเดวน (ครั้งท่ี 25) 
 รหัสงบประมาณ 1500810102500023 

1 ปทุมธานี เมือง อบต.บางหลวง กอสรางถนน คสล. สายคลองหมูใหม - ลาดขวาง หมูท่ี 5-6 ต.บางหลวง 4,187,000    
ปทุมธานี Total 4,187,000    



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณ

 โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนท่ัวไปเพื่อพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในกรณีเรงดวน  
 แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 เงินอุดหนุนท่ัวไป : เงินอุดหนุนสําหรับพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในกรณีเรงเดวน (ครั้งท่ี 25) 
 รหัสงบประมาณ 1500810102500023 

1 พระนครศรีอยุธยลาดบัวหลวง อบต.คูสลอด กอสรางถนน คสล. หมูท่ี 4 สายเรียบคลองกํานันเช็ง (เชื่อมตอของเดิม) 1,080,000    
พระนครศรีอยุธยา Total 1,080,000    



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณ

 โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนท่ัวไปเพื่อพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในกรณีเรงดวน  
 แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 เงินอุดหนุนท่ัวไป : เงินอุดหนุนสําหรับพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในกรณีเรงเดวน (ครั้งท่ี 25) 
 รหัสงบประมาณ 1500810102500023 

1 พะเยา เมือง อบต.บานตุน สงเสริมการอบรมเพื่อพัฒนากลุมอาชีพตาง ๆ ในตําบลบานตุน 170,000       
พะเยา Total 170,000       



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณ

 โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนท่ัวไปเพื่อพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในกรณีเรงดวน  
 แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 เงินอุดหนุนท่ัวไป : เงินอุดหนุนสําหรับพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในกรณีเรงเดวน (ครั้งท่ี 25) 
 รหัสงบประมาณ 1500810102500023 

1 พัทลุง ควนขนุน อบจ.พัทลุง ปรับปรุงถนนสายโงกน้ํา หมูท่ี 7,8 ต.นาหยาด อ.ควนขนุน - หมูท่ี 3 250,000      
ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต

พัทลุง Total 250,000      



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณ

 โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนท่ัวไปเพื่อพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในกรณีเรงดวน  
 แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 เงินอุดหนุนท่ัวไป : เงินอุดหนุนสําหรับพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในกรณีเรงเดวน (ครั้งท่ี 25) 
 รหัสงบประมาณ 1500810102500023 

1 พิษณุโลก พรหมพิราม อบต.หนองแขม ตอเติมอาคารอเนกประสงค หมูท่ี 2 บานดงสมอ 260,000       
พิษณุโลก Total 260,000       



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณ

 โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนท่ัวไปเพื่อพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในกรณีเรงดวน  
 แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 เงินอุดหนุนท่ัวไป : เงินอุดหนุนสําหรับพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในกรณีเรงเดวน (ครั้งท่ี 25) 
 รหัสงบประมาณ 1500810102500023 

1 เพชรบูรณ หลมสัก อบจ.เพชรบูรณ ขุดลอกปรับปรุงเหมืองลอยฟา 1,746,000    
( หมูท่ี 5 ต.ทาอิบุญ หมูท่ี 2 ต.สักหลง อ.หลมสัก )

เพชรบูรณ Total 1,746,000    



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณ

 โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนท่ัวไปเพื่อพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในกรณีเรงดวน  
 แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 เงินอุดหนุนท่ัวไป : เงินอุดหนุนสําหรับพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในกรณีเรงเดวน (ครั้งท่ี 25) 
 รหัสงบประมาณ 1500810102500023 

1 ราชบุรี บานโปง ทต.ทาผา ถนนแอสฟลกติกคอนกรีตถนนสายชมรมหนอไมฝรั่ง หมูท่ี 9-8 ต.ทาผา 1,957,000    
2 ราชบุรี บานโปง ทต.ทาผา ถนนแอสฟลกติกคอนกรีตถนนเลียบคลองชลประทาน 1R 5L หมูท่ี 9-8 ต.ท 2,000,000    
3 ราชบุรี เมือง อบต.เจดียหัก อนุรักษและสงเสริมอาชีพดนตรีไทย หมูท่ี 2 220,000      
4 ราชบุรี เมือง อบต.บางปา อนุรักษและสงเสริมอาชีพดนตรีไทย 160,000      

ราชบุรี Total 4,337,000    



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณ

 โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนท่ัวไปเพื่อพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในกรณีเรงดวน  
 แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 เงินอุดหนุนท่ัวไป : เงินอุดหนุนสําหรับพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในกรณีเรงเดวน (ครั้งท่ี 25) 
 รหัสงบประมาณ 1500810102500023 

1 ลําพูน ปาซาง อบต.แมแรง สงเสริมอาชีพราษฎร ต.แมแรง 240,000       
ลําพูน Total 240,000       



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณ

 โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนท่ัวไปเพื่อพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในกรณีเรงดวน  
 แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 เงินอุดหนุนท่ัวไป : เงินอุดหนุนสําหรับพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในกรณีเรงเดวน (ครั้งท่ี 25) 
 รหัสงบประมาณ 1500810102500023 

1 ศรีสะเกษ ขุขันธ อบต.กันทรารมย ปรับปรุงถนนลูกรัง บานโคกสูง หมูท่ี 4 - บานโคกโพน หมูท่ี 3 276,000      
2 ศรีสะเกษ ขุขันธ อบต.ตะเคียน ปรับปรุงถนนลูกรังพรอมเกรดบดอัด บานโพน หมูท่ี 7 ต.ตะเคียน - 276,000      

 เขต อบต.หวยเหนือ
3 ศรีสะเกษ ขุขันธ อบต.ตาอุด ปรับปรุงถนนลูกรังบานโก หมูท่ี 7 ต.ตาอุด - บานหนองอาลา 370,000      
4 ศรีสะเกษ ขุขันธ อบต.หวยเหนือ ปรับปรุงถนนลูกรัง บานสะอาง ต.หวยเหนือ - ต.ตะเคียน 276,000      

ศรีสะเกษ Total 1,198,000    



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณ

 โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนท่ัวไปเพื่อพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในกรณีเรงดวน  
 แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 เงินอุดหนุนท่ัวไป : เงินอุดหนุนสําหรับพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในกรณีเรงเดวน (ครั้งท่ี 25) 
 รหัสงบประมาณ 1500810102500023 

1 สกลนคร คําตากลา ทต.คําตากลา สงเสริมพัฒนาอาชีพของประชาชน 480,000      
2 สกลนคร คําตากลา อบต.คําตากลา สงเสริมพัฒนาอาชีพของประชาชน 480,000      
3 สกลนคร บานมวง ทต.บานมวง สงเสริมพัฒนาอาชีพของประชาชน 480,000      
4 สกลนคร บานมวง อบต.ดงเหนือ สงเสริมพัฒนาอาชีพของประชาชน 480,000      
5 สกลนคร บานมวง อบต.โนนสะอาด สงเสริมพัฒนาอาชีพราษฎรในชุมชน 480,000      
6 สกลนคร บานมวง อบต.บอแกว สงเสริมพัฒนาอาชีพของประชาชน 480,000      
7 สกลนคร บานมวง อบต.มวง สงเสริมพัฒนาอาชีพของประชาชน 480,000      
8 สกลนคร บานมวง อบต.หวยหลัว สงเสริมพัฒนาอาชีพของประชาชน 480,000
9 สกลนคร พรรณานิคม อบต.เชิงชุม สงเสริมการผลิตและสินคา OTOP หมูท่ี 1-10 ต.เชิงชุม (จัดซื้อเตนท) 230,000      
10 สกลนคร เมือง อบต.ง้ิวดอน สงเสริมอาชีพการผลิตและจําหนายสินคาOTOP 240,000       

(จัดซื้อเต็นทพรอมเกาอ้ีพลาติก หมูท่ี2,5,9,10,11,13,15,16)
11 สกลนคร เมือง อบต.ฮางโฮง สงเสริมอาชีพการผลิตและจําหนายสินคา OTOP 150,000       

(จัดซื้อเตนทอเนกประสงคพรอมเกาอ้ีมีพนักพิงหลัง หมูท่ี1,2,5,10,11)
12 สกลนคร อากาศอํานวย อบต.อากาศ สงเสริมพัฒนาอาชีพของประชาชน 480,000      
13 สกลนคร อากาศอํานวย ทต.อากาศอํานวย สงเสริมพัฒนาอาชีพของประชาชน 480,000      

สกลนคร Total 5,420,000    



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณ

 โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนท่ัวไปเพื่อพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในกรณีเรงดวน  
 แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 เงินอุดหนุนท่ัวไป : เงินอุดหนุนสําหรับพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในกรณีเรงเดวน (ครั้งท่ี 25) 
 รหัสงบประมาณ 1500810102500023 

1 สงขลา หาดใหญ ทต.คลองแห สงเสริมและพัฒนาอาชีพเพิ่มรายไดนอกภาคเกษตร 150,000      
กลุมแมบานเกาะหมี หมูท่ี 11

2 สงขลา หาดใหญ อบต.ฉลุง สงเสริมอาชีพกลุมแมบาน (จัดซื้อเครื่องครัว) 420,000      
สงขลา Total 570,000      



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณ

 โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนท่ัวไปเพื่อพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในกรณีเรงดวน  
 แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 เงินอุดหนุนท่ัวไป : เงินอุดหนุนสําหรับพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในกรณีเรงเดวน (ครั้งท่ี 25) 
 รหัสงบประมาณ 1500810102500023 

1 สระแกว ก่ิง อ.โคกสูง อบต.หนองมวง สงเสริมอาชีพผลิตภัณท ของที่ระลึกจากใยธรรมชาติ 300,000       
สระแกว Total 300,000       



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณ

 โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนท่ัวไปเพื่อพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในกรณีเรงดวน  
 แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 เงินอุดหนุนท่ัวไป : เงินอุดหนุนสําหรับพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในกรณีเรงเดวน (ครั้งท่ี 25) 
 รหัสงบประมาณ 1500810102500023 

1 อุทัยธานี บานไร อบต.หวยแหง สงเสริมการพัฒนากลุมอาชีพ 190,000      
อุทัยธานี Total 190,000      



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณ

 โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนท่ัวไปเพื่อพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในกรณีเรงดวน  
 แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 เงินอุดหนุนท่ัวไป : เงินอุดหนุนสําหรับพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในกรณีเรงเดวน (ครั้งท่ี 25) 
 รหัสงบประมาณ 1500810102500023 

1 อุบลราชธานี เดชอุดม อบต.ตบหู กอสรางถนน คสล. บานโนนแกง หมูท่ี 5 950,000       
2 อุบลราชธานี เดชอุดม อบต.เมืองเดช สงเสริมอาชีพพัฒนาการเลี้ยงโค 490,000

อุบลราชธานี Total 1,440,000




