
ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณ
1 กาญจนบุรี สังขละบุรี อบต.ไลโว โครงการขยายเขตระบบจําหนายไฟฟา อบต.ไลโว 569,000        

กาญจนบุรี Total 569,000        

รหัสงบประมาณ 1500810102500023

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนท่ัวไปเพื่อพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในกรณีเรงดวน
แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เงินอุดหนุนท่ัวไป : เงินอุดหนุนสําหรับพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในกรณีเรงดวน (ครั้งท่ี 26)



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณ
รหัสงบประมาณ 1500810102500023

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนท่ัวไปเพื่อพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในกรณีเรงดวน
แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เงินอุดหนุนท่ัวไป : เงินอุดหนุนสําหรับพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในกรณีเรงดวน (ครั้งท่ี 26)

1 กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี อบต.ดอนแตง สงเสริมอาชีพกลุมแปรรูปอาหาร 180,000        
2 กําแพงเพชร คลองลาน อบต.คลองลานพัฒนกอสรางระบบประปาภูเขา ต.คลองลานพัฒนา 4,800,000      

กําแพงเพชร Total 4,980,000      



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณ
รหัสงบประมาณ 1500810102500023

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนท่ัวไปเพื่อพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในกรณีเรงดวน
แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เงินอุดหนุนท่ัวไป : เงินอุดหนุนสําหรับพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในกรณีเรงดวน (ครั้งท่ี 26)

1 ขอนแกน ชุมแพ อบต.ขัวเรียง สงเสริมอาชีพกลุมสตรีแมบาน ต.ขัวเรียง 150,000        
2 ขอนแกน ชุมแพ อบต.นาหนองทุม สงเสริมกลุมอาชีพทางการเกษตร ต.นาหนองทุม 170,000        

ขอนแกน Total 320,000        



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณ
รหัสงบประมาณ 1500810102500023

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนท่ัวไปเพื่อพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในกรณีเรงดวน
แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เงินอุดหนุนท่ัวไป : เงินอุดหนุนสําหรับพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในกรณีเรงดวน (ครั้งท่ี 26)

1 ชุมพร ทาแซะ อบต.คุริง สงเสริมอาชีพกลุมสตรีมุสลิมมูฮาญีรีน หมูท่ี 3 200,000        
(จัดซื้ออุปกรณและเครื่องครัว)

2 ชุมพร ทาแซะ อบต.รับรอ สงเสริมคุณภาพชีวิต (จัดซื้อเครื่องครัว) หมูท่ี 11 190,000        
กลุมแมบานพันวาล1 

3 ชุมพร ทาแซะ อบต.รับรอ สงเสริมคุณภาพชีวิต (จัดซื้อเครื่องครัว) หมูท่ี 18 190,000        
กลุมแมบานบางฝนตก

4 ชุมพร ทาแซะ อบต.รับรอ สงเสริมคุณภาพชีวิต (จัดซื้อเครื่องครัว) หมูท่ี 20 กลุมแมบาน 190,000        
5 ชุมพร ปะทิว อบต.ปากคลอง สงเสริมอาชีพ (จัดซื้อเต็นท,เกาอ้ี,ถังน้ํา,รถเข็น) 1,000,000      
6 ชุมพร เมือง อบต.บานนา สงเสริมอาชีพกลุมแมบาน (จัดต้ังกองทุนซื้ออุปกรณเครื่องครัว) 1,290,000      

 ต.บานนา จํานวน 13 กลุม
ชุมพร Total 3,060,000      



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณ
รหัสงบประมาณ 1500810102500023

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนท่ัวไปเพื่อพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในกรณีเรงดวน
แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เงินอุดหนุนท่ัวไป : เงินอุดหนุนสําหรับพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในกรณีเรงดวน (ครั้งท่ี 26)

1 ตาก พบพระ อบต.ชองแคบ กอสรางถนน คสล. ภายในหมูบานเสรีราษฎร หมูท่ี 6 320,000        
 ใหมีปริมาณพื้นท่ีไมนอยกวา 843 ตร.ม.

2 ตาก พบพระ อบต.พบพระ สงเสริมการประกอบอาชีพของกลุมแมบานเกษตรกร 150,000        
3 ตาก พบพระ อบต.รวมไทยพัฒนา สงเสริมการประกอบอาชีพของกลุมแมบานเกษตรกร 150,000        
4 ตาก แมระมาด อบต.พระธาตุ กอสรางถนน คสล. หมูท่ี 4 บานทุงมะขามปอม 500,000        
5 ตาก อุมผาง อบต.แมกลอง สงเสริมการประกอบอาชีพของกลุมแมบานเกษตรกร 150,000        
6 ตาก อุมผาง อบต.แมจัน สงเสริมการประกอบอาชีพของกลุมแมบานเกษตรกร 150,000        
7 ตาก อุมผาง อบต.โมโกร สงเสริมการประกอบอาชีพของกลุมแมบานเกษตรกร 150,000        

คลังแมสอด Total 1,570,000     



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณ
รหัสงบประมาณ 1500810102500023

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนท่ัวไปเพื่อพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในกรณีเรงดวน
แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เงินอุดหนุนท่ัวไป : เงินอุดหนุนสําหรับพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในกรณีเรงดวน (ครั้งท่ี 26)

1 ตาก สามเงา อบต.วังหมัน กอสรางถนน คสล. หมูท่ี 1 บานปากทางเขื่อน 500,000        
ตาก Total 500,000        



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณ
รหัสงบประมาณ 1500810102500023

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนท่ัวไปเพื่อพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในกรณีเรงดวน
แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เงินอุดหนุนท่ัวไป : เงินอุดหนุนสําหรับพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในกรณีเรงดวน (ครั้งท่ี 26)

1 นครนายก เมือง อบต.เขาพระ ปรับปรุงภูมิทัศนกอสรงอุทยานประวัติศาสตรสงครามโลกครั้งท่ี 2 4,663,000      
หมูท่ี 5 และกอสรางถนนลาดยาง(Asphaltic Concret)
สายเขาพระ-สวนปาเรือนจํา หมูท่ี4 

นครนายก Total 4,663,000      



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณ
รหัสงบประมาณ 1500810102500023

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนท่ัวไปเพื่อพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในกรณีเรงดวน
แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เงินอุดหนุนท่ัวไป : เงินอุดหนุนสําหรับพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในกรณีเรงดวน (ครั้งท่ี 26)

1 นครราชสีมา ครบุรี อบต.เฉลียง สงเสริมพัฒนาอาชีพของประชาชน 995,000        
2 นครราชสีมา ครบุรี อบต.แชะ สงเสริมพัฒนาอาชีพของประชาชน 995,000        
3 นครราชสีมา ครบุรี อบต.บานใหม สงเสริมพัฒนาอาชีพของประชาชน 995,000        
4 นครราชสีมา ครบุรี อบต.มาบตะโกเอน สงเสริมพัฒนาอาชีพของประชาชน 995,000        
5 นครราชสีมา ครบุรี อบต.อรพิมพ สงเสริมพัฒนาอาชีพของประชาชน 995,000        
6 นครราชสีมา ชุมพวง ทต.ชุมพวง วางทอระบายน้ําคอนกรีต หนาท่ีวาการอําเภอ หมูท่ี 1 ต.ชุมพวง 1,580,000      

นครราชสีมา Total 6,555,000      



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณ
รหัสงบประมาณ 1500810102500023

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนท่ัวไปเพื่อพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในกรณีเรงดวน
แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เงินอุดหนุนท่ัวไป : เงินอุดหนุนสําหรับพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในกรณีเรงดวน (ครั้งท่ี 26)

1 นครศรีธรรมราช ทาศาลา อบต.ตล่ิงชัน กอสรางถนน คสล. สายสะพานสูง - โรงเรียนบานหนาเขาวัด 470,000        
 หมูท่ี 6,7 กวาง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร

นครศรีธรรมราช Total 470,000        



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณ
รหัสงบประมาณ 1500810102500023

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนท่ัวไปเพื่อพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในกรณีเรงดวน
แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เงินอุดหนุนท่ัวไป : เงินอุดหนุนสําหรับพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในกรณีเรงดวน (ครั้งท่ี 26)

1 นาน บอเกลือ อบต.บอเกลือเหนือ กอสรางถนน คสล. หมูท่ี 11 บานหวยขวาก 150,000        
นาน Total 150,000        



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณ
รหัสงบประมาณ 1500810102500023

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนท่ัวไปเพื่อพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในกรณีเรงดวน
แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เงินอุดหนุนท่ัวไป : เงินอุดหนุนสําหรับพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในกรณีเรงดวน (ครั้งท่ี 26)

1 พะเยา เชียงดํา ทต.บานทราย อบรมเพิ่มศักยภาพผูนําชุมชน 200,000        
พะเยา Total 200,000        



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณ
รหัสงบประมาณ 1500810102500023

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนท่ัวไปเพื่อพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในกรณีเรงดวน
แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เงินอุดหนุนท่ัวไป : เงินอุดหนุนสําหรับพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในกรณีเรงดวน (ครั้งท่ี 26)

1 พิษณุโลก เมือง อบต.บึงพระ กอสรางถนน คสล. หมูท่ี 8 ต.บึงพระ 900,000        
พิษณุโลก Total 900,000        



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณ
รหัสงบประมาณ 1500810102500023

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนท่ัวไปเพื่อพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในกรณีเรงดวน
แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เงินอุดหนุนท่ัวไป : เงินอุดหนุนสําหรับพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในกรณีเรงดวน (ครั้งท่ี 26)

1 มหาสารคาม กันทรวิชัย อบต.ทาขอนยาง ปรับปรุงถนนโดยลงหินลูกรังสายบานทาขอนยาง 401,000        
หมูท่ี 1-บานดอนเวียงจันทร หมูท่ี 13

มหาสารคาม Total 401,000        



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณ
รหัสงบประมาณ 1500810102500023

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนท่ัวไปเพื่อพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในกรณีเรงดวน
แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เงินอุดหนุนท่ัวไป : เงินอุดหนุนสําหรับพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในกรณีเรงดวน (ครั้งท่ี 26)

1 ราชบุรี บานโปง ทต.ทาผา กอสรางรางระบายน้ํา คสล. ฝายคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณทางเขา 834,000        
วัดประชารังสรรค-บานนางเจือ หมูท่ี 12 ต.ทาผา

ราชบุรี Total 834,000        



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณ
รหัสงบประมาณ 1500810102500023

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนท่ัวไปเพื่อพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในกรณีเรงดวน
แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เงินอุดหนุนท่ัวไป : เงินอุดหนุนสําหรับพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในกรณีเรงดวน (ครั้งท่ี 26)

1 ศรีสะเกษ เมืองจันทร อบต.เมืองจันทร กอสรางถนน คสล. หมูท่ี 2,3,7,8,10,12,16,20,24 891,000        
 ลดราคาวัสดุหมูบานละ 1,000 บาท

2 ศรีสะเกษ เมืองจันทร อบต.หนองใหญ กอสรางถนน คสล. หมูท่ี 1-5 กวาง 4 เมตร ยาว 63 เมตร 490,000        
หนา 0.12 เมตร จํานวน 5 สาย

3 ศรีสะเกษ ขุนหาญ อบจ.ศรีสะเกษ ขุดลอกหนองน้ําสาธารณะหนองสิ ต.สิ 833,000        
4 ศรีสะเกษ ราษีไศล อบต.หนองหมี กอสรางถนน คสล. ถนนสายบานโนนเจริญ 970,000        

หมูท่ี 17 - บานหนองหมี หมูท่ี 15
5 ศรีสะเกษ หวยทับทัน อบต.ปราสาท สงเสริมอาชีพกลุมแมบาน หมูท่ี 1-14 280,000        
6 ศรีสะเกษ หวยทับทัน อบต.ปราสาท กอสรางถนน คสล. หมูท่ี 1,2,3,5,6,7,8,10,12,15 990,000        

ใหมีปริมาณพื้นท่ีไมนอยกวา 1,000 ตร.ม.
7 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย อบต.แข สงเสริมอาชีพกลุมแมบาน หมูท่ี 1-9 180,000        

ศรีสะเกษ Total 4,634,000      



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณ
รหัสงบประมาณ 1500810102500023

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนท่ัวไปเพื่อพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในกรณีเรงดวน
แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เงินอุดหนุนท่ัวไป : เงินอุดหนุนสําหรับพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในกรณีเรงดวน (ครั้งท่ี 26)

1 สกลนคร กุดบาก อบต.กุดบาก สงเสริมอาชีพตําบลกุดบาก 240,000        
สกลนคร Total 240,000        



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณ
รหัสงบประมาณ 1500810102500023

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนท่ัวไปเพื่อพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในกรณีเรงดวน
แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เงินอุดหนุนท่ัวไป : เงินอุดหนุนสําหรับพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในกรณีเรงดวน (ครั้งท่ี 26)

1 สงขลา หาดใหญ ทต.ควนลัง สงเสริมอาชีพกลุมผลิตปุยอินทรียชีวภาพและน้ํายาหมักชีวภาพ 255,000        
หมูท่ี 4

สงขลา Total 255,000        



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณ
รหัสงบประมาณ 1500810102500023

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนท่ัวไปเพื่อพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในกรณีเรงดวน
แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เงินอุดหนุนท่ัวไป : เงินอุดหนุนสําหรับพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในกรณีเรงดวน (ครั้งท่ี 26)

1 อุดรธานี กุมภวาป อบต.พันดอน กอสรางลานกีฬาอเนกประสงค บานหนองอุดม หมูท่ี 18 170,000        
2 อุดรธานี กุมภวาป อบต.พันดอน กอสรางลานกีฬาอเนกประสงค บานหนองศรีเจริญ หมูท่ี 14 170,000        
3 อุดรธานี เมือง อบต.โนนสูง กอสรางลานกีฬาเสริมสรางสุขภาพพรอมอุปกรณ 150,000        
4 อุดรธานี เมือง อบต.บานตาด กอสรางลานกีฬาเสริมสรางสุขภาพพรอมอุปกรณ 150,000        
5 อุดรธานี เมือง อบต.หนองไผ กอสรางลานกีฬาเสริมสรางสุขภาพพรอมอุปกรณ 150,000        
6 อุดรธานี หนองวัวชอ อบต.หนองบัวบาน กอสรางลานกีฬาเสริมสรางสุขภาพพรอมอุปกรณ 150,000        
7 อุดรธานี หนองแสง อบต.ทับถุง กอสรางลานกีฬาเสริมสรางสุขภาพพรอมอุปกรณ 150,000        

อุดรธานี Total 1,090,000      



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณ
รหัสงบประมาณ 1500810102500023

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนท่ัวไปเพื่อพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในกรณีเรงดวน
แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เงินอุดหนุนท่ัวไป : เงินอุดหนุนสําหรับพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในกรณีเรงดวน (ครั้งท่ี 26)

1 อุตรดิตถ พิชัย อบต.ทามะเฟอง กอสรางถนนลาดยางสายสี่แยกนาสามแถว-บานหนองพุทธา 973,000        
 หมูท่ี 4-7

อุตรดิตถ Total 973,000        



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณ
รหัสงบประมาณ 1500810102500023

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนท่ัวไปเพื่อพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในกรณีเรงดวน
แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เงินอุดหนุนท่ัวไป : เงินอุดหนุนสําหรับพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในกรณีเรงดวน (ครั้งท่ี 26)

1 อุทัยธานี หนองฉาง อบต.เขากวางทอง สงเสริมอาชีพกลุมเกษตตรยั่งยืนและกลุมผูเล้ียงแมพันธุสุกร 190,000        
บานตะเคียนเตี้ย

อุทัยธานี Total 190,000        



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณ
รหัสงบประมาณ 1500810102500023

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนท่ัวไปเพื่อพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในกรณีเรงดวน
แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เงินอุดหนุนท่ัวไป : เงินอุดหนุนสําหรับพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในกรณีเรงดวน (ครั้งท่ี 26)

1 อุบลราชธานี ก่ิง อ.เหลาเสือโกกอบต.แพงใหญ โครงการสงเสริมพัฒนาอาชีพประชาชนในชุมชน 495,000        
2 อุบลราชธานี เมือง อบต.หนองขอน สงเสริมอาชีพอบรมราษฎรในพื้นท่ี 700,000        

อุบลราชธานี Total 1,195,000      




