
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.2

เขตพื้นที่ ชื่อจังหวดั ชื่ออ ำเภอ
รหสั

คู่สัญญำ 
(Vendor)

ชื่อ อบต./เทศบำล
จ ำนวน

ประชำกรใช้ใน
กำรจัดสรร

จ ำนวนเงินต่อ
ประชำกร

จ ำนวนเงินโอน (บำท)

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี เมืองอุบลรำชธำนี L7424 เทศบำลนครอุบลรำชธำนี 96,577 40 3,863,080                 

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี เมืองอุบลรำชธำนี L6739 อบต.หวัเรือ 9,030 40 361,200                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี เมืองอุบลรำชธำนี L6737 อบต.หนองขอน 8,135 40 325,400                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี เมืองอุบลรำชธำนี L6734 เทศบำลต ำบลปทมุ 10,014 40 400,560                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี เมืองอุบลรำชธำนี 50373 เทศบำลต ำบลขำมใหญ่ 26,256 40 1,050,240                 

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี เมืองอุบลรำชธำนี L6733 เทศบาลเมืองแจระแม 11,100 40 444,000                   ยกระดับเป็นเทศบาลเมือง การสมทบต้องปรับตามระเบียบ

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี เมืองอุบลรำชธำนี L7685 เทศบำลต ำบลอุบล 6,518 40 260,720                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี เมืองอุบลรำชธำนี L6738 อบต.หนองบอ่ 6,537 40 261,480                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี เมืองอุบลรำชธำนี 50595 อบต.ไร่น้อย 19,956 40 798,240                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี เมืองอุบลรำชธำนี L6729 อบต.กระโสบ 5,591 40 223,640                   

ตารางรายละเอียดการโอนเงนิงบส่งเสรมิสุขภาพและปอ้งกันโรค(กองทนุต าบล) ใหกั้บองค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จังหวัดอุบลราชธานี ปงีบประมาณ 2556
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ เขต10 อุบลราชธานี
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อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี เมืองอุบลรำชธำนี L6730 อบต.กุดลำด 9,611 40 384,440                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี เมืองอุบลรำชธำนี 50738 อบต.ขี้เหล็ก 5,926 40 237,040                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี เมืองอุบลรำชธำนี L6735 อบต.ปะอำว 4,653 40 186,120                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี ศรีเมืองใหม่ L6758 อบต.นำค ำ 7,660 40 306,400                   
อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี ศรีเมืองใหม่ L7690 เทศบำลต ำบลศรีเมืองใหม่ 3,706 40 148,240                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี ศรีเมืองใหม่ L6754 อบต.แก้งกอก 3,897 40 155,880                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี ศรีเมืองใหม่ L6764 อบต.เอือดใหญ่ 3,233 40 129,320                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี ศรีเมืองใหม่ L6761 อบต.วำริน 4,827 40 193,080                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี ศรีเมืองใหม่ L6760 อบต.ลำดควำย 4,199 40 167,960                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี ศรีเมืองใหม่ L6762 อบต.สงยำง 5,454 40 218,160                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี ศรีเมืองใหม่ L6757 อบต.ตะบำ่ย 3,732 40 149,280                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี ศรีเมืองใหม่ 50372 อบต.ค ำไหล 8,522 40 340,880                   
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อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี ศรีเมืองใหม่ L6763 อบต.หนำมแทง่ 6,990 40 279,600                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี ศรีเมืองใหม่ L6759 อบต.นำเลิน 3,210 40 128,400                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี ศรีเมืองใหม่ L6756 อบต.ดอนใหญ่ 3,723 40 148,920                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี โขงเจียม L7689 เทศบำลต ำบลบำ้นด่ำน 2,776 40 111,040                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี โขงเจียม L6608 อบต.โขงเจียม 4,905 40 196,200                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี โขงเจียม L6612 อบต.หว้ยยำง 6,619 40 264,760                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี โขงเจียม L6609 อบต.นำโพธิก์ลำง 6,741 40 269,640                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี โขงเจียม L6610 อบต.หนองแสงใหญ่ 4,556 40 182,240                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี โขงเจียม 50741 อบต.หว้ยไผ่ 5,326 40 213,040                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี เขื่องใน L6592 อบต.เขื่องใน 4,802 40 192,080                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี เขื่องใน L7692 เทศบำลต ำบลเขื่องใน 4,204 40 168,160                   
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อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี เขื่องใน L6604 อบต.สร้ำงถ่อ 8,238 40 329,520                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี เขื่องใน L6593 อบต.ค้อทอง 5,287 40 211,480                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี เขื่องใน L6591 อบต.ก่อเอ้ 6,585 40 263,400                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี เขื่องใน L6607 อบต.หวัดอน 5,459 40 218,360                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี เขื่องใน L6594 อบต.ชีทวน 5,371 40 214,840                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี เขื่องใน L6596 อบต.ทำ่ไห 7,006 40 280,240                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี เขื่องใน L6598 อบต.นำค ำใหญ่ 3,189 40 127,560                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี เขื่องใน L6595 อบต.แดงหม้อ 2,651 40 106,040                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี เขื่องใน L6597 อบต.ธำตุน้อย 5,430 40 217,200                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี เขื่องใน L6601 อบต.บำ้นไทย 5,665 40 226,600                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี เขื่องใน L6600 เทศบำลต ำบลบำ้นกอก 3,536 40 141,440                   

4



สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.2

เขตพื้นที่ ชื่อจังหวดั ชื่ออ ำเภอ
รหสั

คู่สัญญำ 
(Vendor)

ชื่อ อบต./เทศบำล
จ ำนวน

ประชำกรใช้ใน
กำรจัดสรร

จ ำนวนเงินต่อ
ประชำกร

จ ำนวนเงินโอน (บำท)

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี เขื่องใน L6590 อบต.กลำงใหญ่ 4,212 40 168,480                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี เขื่องใน L6599 อบต.โนนรัง 3,729 40 149,160                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี เขื่องใน L6602 อบต.ยำงขี้นก 4,272 40 170,880                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี เขื่องใน L6603 อบต.ศรีสุข 4,642 40 185,680                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี เขื่องใน L6605 อบต.สหธำตุ 2,721 40 108,840                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี เขื่องใน L6606 อบต.หนองเหล่ำ 5,133 40 205,320                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี เขมรำฐ L7698 เทศบำลต ำบลเขมรำฐ 6,406            40 256,240                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี เขมรำฐ 50740 เทศบำลต ำบลเทพวงศำ 8,925            40 357,000                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี เขมรำฐ L6582 เทศบำลต ำบลขำมปอ้ม 7,934            40 317,360                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี เขมรำฐ L6584 อบต.เจียด 5,014            40 200,560                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี เขมรำฐ L6587 เทศบำลต ำบลหนองผือ 7,841            40 313,640                   
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อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี เขมรำฐ L6585 อบต.นำแวง 6,280            40 251,200                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี เขมรำฐ L6581 อบต.แก้งเหนือ 5,548            40 221,920                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี เขมรำฐ L6586 อบต.หนองนกทำ 4,993            40 199,720                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี เขมรำฐ L6588 อบต.หนองสิม 4,410            40 176,400                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี เขมรำฐ L6589 เทศบำลต ำบลหวันำ 10,884          40 435,360                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี เดชอุดม 50204 อบต.เมืองเดช 17,476 40 699,040                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี เดชอุดม L7565 เทศบำลเมืองเมืองเดช 13,214 40 528,560                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี เดชอุดม L6626 เทศบำลต ำบลนำส่วง 3,424 40 136,960                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี เดชอุดม L7476 อบต.นำส่วง 4,784 40 191,360                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี เดชอุดม L6625 อบต.นำเจริญ 6,232 40 249,280                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี เดชอุดม L6623 อบต.ทุ่งเทงิ 7,167 40 286,680                   
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อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี เดชอุดม L6631 อบต.สมสะอำด 9,320 40 372,800                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี เดชอุดม L6618 เทศบำลต ำบลกุดประทำย 11,397 40 455,880                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี เดชอุดม L6621 อบต.ตบหู 10,306 40 412,240                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี เดชอุดม L6617 อบต.กลำง 12,504 40 500,160                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี เดชอุดม L6619 อบต.แก้ง 6,941 40 277,640                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี เดชอุดม L6622 อบต.ทำ่โพธิศ์รี 5,867 40 234,680                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี เดชอุดม L7699 เทศบำลต ำบลบวังำม 5,984 40 239,360                    รอบที่ 1 ข้อมูลประชากรสลับกับ อบต.บงัาม

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี เดชอุดม L6628 อบต.บวังำม 4,781 40 191,240                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี เดชอุดม L6620 อบต.ค ำคร่ัง 5,304 40 212,160                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี เดชอุดม L6624 อบต.นำกระแซง 11,859 40 474,360                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี เดชอุดม L6630 เทศบำลต ำบลโพนงำม 7,727 40 309,080                   
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อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี เดชอุดม L6629 อบต.ปำ่โมง 4,093 40 163,720                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี เดชอุดม L6627 อบต.โนนสมบรูณ์ 4,823 40 192,920                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี นำจะหลวย L6664 เทศบำลต ำบลนำจะหลวย 7,573 40 302,920                   รอบที ่1 ประชากร สลับกับ อบต.นาจะหลวย

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี นำจะหลวย L8005 อบต.นำจะหลวย 8,697 40 347,880                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี นำจะหลวย 50743 อบต.โนนสมบรูณ์ 5,894 40 235,760                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี นำจะหลวย L6668 อบต.พรสวรรค์ 4,786 40 191,440                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี นำจะหลวย L6667 อบต.บำ้นตูม 10,974 40 438,960                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี นำจะหลวย L6669 อบต.โสกแสง 7,077 40 283,080                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี นำจะหลวย L6666 อบต.โนนสวรรค์ 4,837 40 193,480                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี น้ ำยืน L6682 อบต.โซง 7,044 40 281,760                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี น้ ำยืน 50206 อบต.สีวเิชียร 4,418 40 176,720                   
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.2

เขตพื้นที่ ชื่อจังหวดั ชื่ออ ำเภอ
รหสั

คู่สัญญำ 
(Vendor)

ชื่อ อบต./เทศบำล
จ ำนวน

ประชำกรใช้ใน
กำรจัดสรร

จ ำนวนเงินต่อ
ประชำกร

จ ำนวนเงินโอน (บำท)

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี น้ ำยืน L7688 เทศบำลต ำบลน้ ำยืน 9,520 40 380,800                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี น้ ำยืน L6685 อบต.ยำง 6,677 40 267,080                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี น้ ำยืน L6683 อบต.โดมประดิษฐ์ 14,488 40 579,520                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี น้ ำยืน L6684 อบต.บเุปอืย 8,277 40 331,080                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี น้ ำยืน L6686 อบต.ยำงใหญ่ 5,448 40 217,920                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี น้ ำยืน L6681 อบต.เก่ำขำม 6,531 40 261,240                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี บณุฑริก L6693 อบต.โพนงำม 7,176 40 287,040                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี บณุฑริก 50594 อบต.บวังำม 7,176 40 287,040                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี บณุฑริก L7687 เทศบำลต ำบลบณุฑริก 4,500 40 180,000                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี บณุฑริก L6695 อบต.หว้ยข่ำ 14,166 40 566,640                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี บณุฑริก L6688 เทศบำลต ำบลคอแลน 10,741 40 429,640                   
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.2

เขตพื้นที่ ชื่อจังหวดั ชื่ออ ำเภอ
รหสั

คู่สัญญำ 
(Vendor)

ชื่อ อบต./เทศบำล
จ ำนวน

ประชำกรใช้ใน
กำรจัดสรร

จ ำนวนเงินต่อ
ประชำกร

จ ำนวนเงินโอน (บำท)

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี บณุฑริก L6689 เทศบาลต าบลนาโพธิ์ 7,627 40 305,080                   ยกระดับเป็นเทศบาลต าบลการสมทบต้องปรับตามระเบียบ

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี บณุฑริก L6694 อบต.หนองสะโน 12,713 40 508,520                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี บณุฑริก L6690 อบต.โนนค้อ 5,516 40 220,640                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี บณุฑริก L6692 อบต.บำ้นแมด 6,955 40 278,200                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี ตระกำรพชืผล L7693 เทศบำลต ำบลตระกำรพชืผล 8,077 40 323,080                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี ตระกำรพชืผล L6638 อบต.ค ำเจริญ 4,451 40 178,040                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี ตระกำรพชืผล L6632 อบต.กระเดียน 4,027 40 161,080                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี ตระกำรพชืผล 50205 อบต.เกษม 6,720 40 268,800                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี ตระกำรพชืผล L6634 อบต.กุศกร 3,198 40 127,920                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี ตระกำรพชืผล L6636 อบต.ขำมเปี้ย 6,291 40 251,640                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี ตระกำรพชืผล L6637 อบต.คอนสำย 5,491 40 219,640                   
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.2

เขตพื้นที่ ชื่อจังหวดั ชื่ออ ำเภอ
รหสั

คู่สัญญำ 
(Vendor)

ชื่อ อบต./เทศบำล
จ ำนวน

ประชำกรใช้ใน
กำรจัดสรร

จ ำนวนเงินต่อ
ประชำกร

จ ำนวนเงินโอน (บำท)

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี ตระกำรพชืผล L6639 อบต.โคกจำน 4,788 40 191,520                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี ตระกำรพชืผล L6645 อบต.นำพนิ 4,966 40 198,640                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี ตระกำรพชืผล L6646 อบต.นำสะไม 5,204 40 208,160                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี ตระกำรพชืผล L6647 อบต.โนนกุง 5,232 40 209,280                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี ตระกำรพชืผล L6641 อบต.ตระกำร 4,813 40 192,520                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี ตระกำรพชืผล L6642 อบต.ตำกแดด 2,555 40 102,200                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี ตระกำรพชืผล L6652 อบต.ไหล่ทุ่ง 7,180 40 287,200                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี ตระกำรพชืผล L6649 อบต.เปำ้ 5,230 40 209,200                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี ตระกำรพชืผล L6640 อบต.เซเปด็ 3,058 40 122,320                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี ตระกำรพชืผล L6650 อบต.สะพอื 4,600 40 184,000                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี ตระกำรพชืผล L7422 อบต.หนองเต่ำ 3,145 40 125,800                   
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.2

เขตพื้นที่ ชื่อจังหวดั ชื่ออ ำเภอ
รหสั

คู่สัญญำ 
(Vendor)

ชื่อ อบต./เทศบำล
จ ำนวน

ประชำกรใช้ใน
กำรจัดสรร

จ ำนวนเงินต่อ
ประชำกร

จ ำนวนเงินโอน (บำท)

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี ตระกำรพชืผล L6643 อบต.ถ้ ำแข้ 3,956 40 158,240                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี ตระกำรพชืผล L6644 อบต.ทำ่หลวง 3,044 40 121,760                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี ตระกำรพชืผล L6651 อบต.หว้ยฝ้ำยพฒันำ 4,890 40 195,600                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี ตระกำรพชืผล L6633 อบต.กุดยำลวน 3,027 40 121,080                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี ตระกำรพชืผล L6648 อบต.บำ้นแดง 2,604 40 104,160                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี กุดข้ำวปุ้น L6578 อบต.ข้ำวปุ้น 4,730 40 189,200                   
อุบลรำชธำนี กุดข้ำวปุ้น ทต.ข้ำวปุ้น 3,846 40 153,840                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี กุดข้ำวปุ้น L6579 อบต.โนนสวำง 9,433 40 377,320                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี กุดข้ำวปุ้น L6577 อบต.แก่งเค็ง 6,520 40 260,800                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี กุดข้ำวปุ้น L6576 อบต.กำบนิ 4,800 40 192,000                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี กุดข้ำวปุ้น 50864 อบต.หนองทนัน้ ำ 6,429 40 257,160                   
อุบลรำชธำนี ม่วงสำมสิบ อบต.นำเลิง 3,510 40 140,400                   
อุบลรำชธำนี ม่วงสำมสิบ อบต.ไผ่ใหญ่ 4,283 40 171,320                   
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.2

เขตพื้นที่ ชื่อจังหวดั ชื่ออ ำเภอ
รหสั

คู่สัญญำ 
(Vendor)

ชื่อ อบต./เทศบำล
จ ำนวน
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กำรจัดสรร

จ ำนวนเงินต่อ
ประชำกร

จ ำนวนเงินโอน (บำท)

อุบลรำชธำนี ม่วงสำมสิบ อบต.หนองไข่นก 3,255 40 130,200                   
อุบลรำชธำนี ม่วงสำมสิบ อบต.หนองเหล่ำ 6,420 40 256,800                   
อุบลรำชธำนี ม่วงสำมสิบ อบต.หนองฮำง 3,837 40 153,480                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี ม่วงสำมสิบ L7691 อบต.ม่วงสำมสิบ 5,276 40 211,040                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี ม่วงสำมสิบ L6720 เทศบำลต ำบลม่วงสำมสิบ 3,553 40 142,120                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี ม่วงสำมสิบ L6728 อบต.เหล่ำบก 4,723 40 188,920                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี ม่วงสำมสิบ L6715 อบต.ดุมใหญ่ 4,782 40 191,280                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี ม่วงสำมสิบ L6724 อบต.หนองช้ำงใหญ่ 3,867 40 154,680                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี ม่วงสำมสิบ L6725 อบต.หนองเมือง 6,751 40 270,040                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี ม่วงสำมสิบ L6716 อบต.เตย 6,240 40 249,600                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี ม่วงสำมสิบ 50208 อบต.ยำงสักกระโพหลุ่ม 5,933 40 237,320                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี ม่วงสำมสิบ L6721 อบต.ยำงโยภำพ 6,732 40 269,280                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี ม่วงสำมสิบ L6719 อบต.โพนแพง 3,415 40 136,600                   
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.2

เขตพื้นที่ ชื่อจังหวดั ชื่ออ ำเภอ
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จ ำนวนเงินต่อ
ประชำกร

จ ำนวนเงินโอน (บำท)

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี วำรินช ำรำบ L7425 เทศบำลเมืองวำรินช ำรำบ 30,695 40 1,227,800                 

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี วำรินช ำรำบ L6741 เทศบำลต ำบลค ำน้ ำแซบ 7,841 40 313,640                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี วำรินช ำรำบ L6744 อบต.ธำตุ 5,114 40 204,560                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี วำรินช ำรำบ L6743 อบต.ทำ่ลำด 6,306 40 252,240                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี วำรินช ำรำบ L6746 อบต.โนนโหนน 5,538 40 221,520                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี วำรินช ำรำบ L6742 อบต.คูเมือง 6,768 40 270,720                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี วำรินช ำรำบ L6751 อบต.สระสมิง 6,940 40 277,600                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี วำรินช ำรำบ 50371 อบต.บุ่งหวำย 9,756 40 390,240                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี วำรินช ำรำบ L6740 เทศบำลต ำบลค ำขวำง 6,626 40 265,040                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี วำรินช ำรำบ L6749 อบต.โพธิใ์หญ่ 6,684 40 267,360                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี วำรินช ำรำบ L7426 เทศบำลต ำบลแสนสุข 25,756 40 1,030,240                 
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จ ำนวนเงินโอน (บำท)

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี วำรินช ำรำบ L6752 อบต.หนองกินเพล 6,296 40 251,840                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี วำรินช ำรำบ L6745 อบต.โนนผ้ึง 5,720 40 228,800                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี วำรินช ำรำบ L6750 เทศบำลต ำบลเมืองศรีไค 13,169 40 526,760                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี วำรินช ำรำบ L6753 อบต.หว้ยขะยุง 2,401 40 96,040                     

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี วำรินช ำรำบ L7686 เทศบำลต ำบลหว้ยขะยุง 3,251 40 130,040                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี วำรินช ำรำบ L6748 อบต.บุ่งไหม 7,573 40 302,920                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี พบิลูมังสำหำร L7423 เทศบำลเมืองพบิลูมังสำหำร 10,716 40 428,640                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี พบิลูมังสำหำร L6696 อบต.กุดชมภู 10,752 40 430,080                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี พบิลูมังสำหำร L6697 อบต.ดอนจิก 11,655 40 466,200                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี พบิลูมังสำหำร L6698 อบต.ทรำยมูล 5,296 40 211,840                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี พบิลูมังสำหำร L6699 อบต.นำโพธิ์ 8,208 40 328,320                   
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.2

เขตพื้นที่ ชื่อจังหวดั ชื่ออ ำเภอ
รหสั

คู่สัญญำ 
(Vendor)

ชื่อ อบต./เทศบำล
จ ำนวน

ประชำกรใช้ใน
กำรจัดสรร

จ ำนวนเงินต่อ
ประชำกร

จ ำนวนเงินโอน (บำท)

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี พบิลูมังสำหำร L6700 อบต.โนนกลำง 7,001 40 280,040                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี พบิลูมังสำหำร 50207 อบต.โพธิไ์ทร 10,256 40 410,240                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี พบิลูมังสำหำร L6704 อบต.โพธิศ์รี 10,861 40 434,440                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี พบิลูมังสำหำร L6705 อบต.ระเว 7,674 40 306,960                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี พบิลูมังสำหำร L6706 อบต.ไร่ใต้ 7,174 40 286,960                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี พบิลูมังสำหำร L6707 อบต.หนองบวัฮี 9,554 40 382,160                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี พบิลูมังสำหำร L7566 เทศบำลต ำบลอ่ำงศิลำ 3,832 40 153,280                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี พบิลูมังสำหำร L6708 อบต.อ่ำงศิลำ 3,122 40 124,880                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี พบิลูมังสำหำร L6701 อบต.โนนกำหลง 4,006 40 160,240                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี พบิลูมังสำหำร L6702 อบต.บำ้นแขม 4,595 40 183,800                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี ตำลสุม L6657 อบต.ส ำโรง 3,374 40 134,960                   

16



สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.2

เขตพื้นที่ ชื่อจังหวดั ชื่ออ ำเภอ
รหสั

คู่สัญญำ 
(Vendor)

ชื่อ อบต./เทศบำล
จ ำนวน

ประชำกรใช้ใน
กำรจัดสรร

จ ำนวนเงินต่อ
ประชำกร

จ ำนวนเงินโอน (บำท)

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี ตำลสุม L6654 อบต.จิกเทงิ 4,590 40 183,600                   
ตำลสุม ทต.ตาลสมุ 2,687 40 107,480                   
ตำลสุม อบต.ตาลสมุ 4,764 40 190,560                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี ตำลสุม L6658 อบต.หนองกุง 3,540 40 141,600                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี ตำลสุม 50367 อบต.นำคำย 5,395 40 215,800                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี ตำลสุม L6653 อบต.ค ำหวำ้ 3,185 40 127,400                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี โพธิไ์ทร L8189 อบต.โพธิไ์ทร 7,572 40 302,880                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี โพธิไ์ทร L6709 เทศบำลต ำบลโพธิไ์ทร 2,771 40 110,840                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี โพธิไ์ทร L6710 อบต.ม่วงใหญ่ 5,224 40 208,960                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี โพธิไ์ทร L6713 อบต.ส ำโรง 6,519 40 260,760                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี โพธิไ์ทร 50370 อบต.สองคอน 5,668 40 226,720                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี โพธิไ์ทร L6712 อบต.สำรภี 6,397 40 255,880                   
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.2

เขตพื้นที่ ชื่อจังหวดั ชื่ออ ำเภอ
รหสั

คู่สัญญำ 
(Vendor)

ชื่อ อบต./เทศบำล
จ ำนวน

ประชำกรใช้ใน
กำรจัดสรร

จ ำนวนเงินต่อ
ประชำกร

จ ำนวนเงินโอน (บำท)

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี โพธิไ์ทร L6714 อบต.เหล่ำงำม 5,040 40 201,600                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี ส ำโรง L6776 อบต.ส ำโรง 6,164 40 246,560                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี ส ำโรง L6771 อบต.โคกก่อง 5,234 40 209,360                   
ส ำโรง อบต.บอน 3,174 40 126,960                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี ส ำโรง 51013 อบต.หนองไฮ 5,900 40 236,000                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี ส ำโรง L6770 อบต.ค้อน้อย 6,892 40 275,680                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี ส ำโรง 50209 อบต.โนนกำเล็น 7,038 40 281,520                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี ส ำโรง L6772 อบต.โคกสวำ่ง 6,925 40 277,000                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี ส ำโรง L6773 อบต.โนนกลำง 4,065 40 162,600                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี ส ำโรง L6769 อบต.ขำมปอ้ม 2,441 40 97,640                     

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี ดอนมดแดง L6614 อบต.ดอนมดแดง 7,836 40 313,440                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี ดอนมดแดง 50742 อบต.เหล่ำแดง 6,182 40 247,280                   
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.2

เขตพื้นที่ ชื่อจังหวดั ชื่ออ ำเภอ
รหสั

คู่สัญญำ 
(Vendor)

ชื่อ อบต./เทศบำล
จ ำนวน

ประชำกรใช้ใน
กำรจัดสรร

จ ำนวนเงินต่อ
ประชำกร

จ ำนวนเงินโอน (บำท)

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี ดอนมดแดง L6615 อบต.ทำ่เมือง 5,398 40 215,920                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี ดอนมดแดง L6613 อบต.ค ำไฮใหญ่ 4,074 40 162,960                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี สิรินธร L6778 อบต.คันไร่ 9,025 40 361,000                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี สิรินธร L7477 เทศบำลต ำบลช่องเม็ก 2,815 40 112,600                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี สิรินธร L6780 อบต.ช่องเม็ก 5,060 40 202,400                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี สิรินธร 50744 อบต.โนนก่อ 8,911 40 356,440                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี สิรินธร L6781
เทศบำลต ำบลนิคมสร้ำง
ตนเองล ำโดมน้อย 6,693 40 267,720                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี สิรินธร L6783 อบต.ฝำงค ำ 4,262 40 170,480                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี สิรินธร 51014 อบต.ค ำเขื่อนแก้ว 8,212 40 328,480                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี ทุ่งศรีอุดม L6663 อบต.หนองอ้ม 5,128 40 205,120                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี ทุ่งศรีอุดม 50368 อบต.นำเกษม 5,160 40 206,400                   
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.2

เขตพื้นที่ ชื่อจังหวดั ชื่ออ ำเภอ
รหสั

คู่สัญญำ 
(Vendor)

ชื่อ อบต./เทศบำล
จ ำนวน

ประชำกรใช้ใน
กำรจัดสรร

จ ำนวนเงินต่อ
ประชำกร

จ ำนวนเงินโอน (บำท)

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี ทุ่งศรีอุดม L6659 อบต.กุดเรือ 5,433 40 217,320                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี ทุ่งศรีอุดม L6660 อบต.โคกช ำแระ 5,569 40 222,760                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี ทุ่งศรีอุดม L6662 อบต.นำหอ่ม 3,685 40 147,400                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี นำเยีย 50369 อบต.นำเยีย 4,132 40 165,280                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี นำเยีย L7539 เทศบำลต ำบลนำเยีย 6,795 40 271,800                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี นำเยีย L6674 อบต.นำดี 6,265 40 250,600                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี นำเยีย L6676 อบต.นำเรือง 5,155 40 206,200                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี นำตำล 50863 อบต.นำตำล 9,359 40 374,360                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี นำตำล L6672 อบต.พะลำน 5,452 40 218,080                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี นำตำล L6670 อบต.กองโพน 6,289 40 251,560                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี นำตำล L6673 อบต.พงัเคน 9,047 40 361,880                   
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.2

เขตพื้นที่ ชื่อจังหวดั ชื่ออ ำเภอ
รหสั

คู่สัญญำ 
(Vendor)

ชื่อ อบต./เทศบำล
จ ำนวน

ประชำกรใช้ใน
กำรจัดสรร

จ ำนวนเงินต่อ
ประชำกร

จ ำนวนเงินโอน (บำท)

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี เหล่ำเสือโก้ก L6787 ทต.เหล่าเสือโก้ก 6,716 40 268,640                   ยกระดับเป็นเทศบาลต าบลการสมทบต้องปรับตามระเบียบ

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี เหล่ำเสือโก้ก L6785 อบต.โพนเมือง 6,292 40 251,680                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี เหล่ำเสือโก้ก L6784 อบต.แพงใหญ่ 4,363 40 174,520                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี เหล่ำเสือโก้ก 50203 อบต.หนองบก 6,357 40 254,280                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี สวำ่งวรีะวงศ์ L6765 อบต.แก่งโดม 5,958 40 238,320                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี สวำ่งวรีะวงศ์ 50739 ทต.ทา่ช้าง 9,319 40 372,760                   ยกระดับเป็นเทศบาลต าบลการสมทบต้องปรับตามระเบียบ

อุบลรำชธำนี สวำ่งวรีะวงศ์ อบต.บุ่งบะแลง 5,826 40 233,040                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี สวำ่งวรีะวงศ์ L6768 อบต.สวำ่ง 6,229 40 249,160                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี น้ ำขุ่น L6679 อบต.ตำเกำ 8,474 40 338,960                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี น้ ำขุ่น L6680 อบต.ไพบลูย์ 6,288 40 251,520                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี น้ ำขุ่น L6732 เทศบำลต ำบลขี้เหล็ก 6,781 40 271,240                   

อุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี น้ ำขุ่น L6678 อบต.โคกสะอำด 5,685 40 227,400                   
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.2

เขตพื้นที่ ชื่อจังหวดั ชื่ออ ำเภอ
รหสั

คู่สัญญำ 
(Vendor)

ชื่อ อบต./เทศบำล
จ ำนวน

ประชำกรใช้ใน
กำรจัดสรร

จ ำนวนเงินต่อ
ประชำกร

จ ำนวนเงินโอน (บำท)

1,637,163 40 65,486,520              

หมายเหต ุปรับปรุงขอ้มลูวันที ่8 มกราคม 2556

หมำยเหตุ : รำยกำรนี้เบกิเฉพำะกองทนุเก่ำ(พื้นที่เดิม) ไม่รวม 10 กองทนุที่ยังไม่เข้ำร่วมจัดต้ังกองทนุ

รวม
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