
เทศบาล / อบต. จ านวนเงิน

อบต.นาค าใหญ่ 87.30                           

อบต.ข้ีเหล็ก 669.30                         

อบต.กระโสบ 523.80                         

อบต.หนองขอน 640.20                         

อบต.กุดลาด 1,396.80                       

อบต.หนองบ่อ 320.10                         

อบต.หัวเรือ 465.60                         

อบต.ไร่น้อย 2,551.10                       

อบต.ปะอาว 320.10                         

อบต.แดงหม้อ 116.40                         

อบต.สหธาตุ 174.60                         

อบต.บ้านไทย 494.70                         

อบต.หนองเหล่า (ข.) 116.40                         

อบต.ศรีสุข 378.30                         

อบต.สร้างถ่อ 465.60                         

อบต.ธาตุน้อย 291.00                         

อบต.ชีทวน 291.00                         

อบต.ก่อเอ้ 261.90                         

อบต.กลางใหญ่ 29.10                           

อบต.ยางข้ีนก 116.40                         

อบต.ค้อทอง 320.10                         

อบต.หัวดอน 378.30                         

อบต.โนนรัง 261.90                         

อบต.ท่าไห 465.60                         

อบต.โพนแพง 174.60                         

อบต.หนองช้างใหญ่ 174.60                         

อบต.เหล่าบก(ม.) 407.40                         

อบต.ยางสักกะโพหลุ่ม 494.70                         

อบต.นาเลิง 232.80                         

อบต.เตย 378.30                         

อบต.ไผ่ใหญ่ 261.90                         

ประจ าเดือนมกราคม 2562



เทศบาล / อบต. จ านวนเงิน

อบต.หนองไข่นก 145.50                         

อบต.หนองฮาง 320.10                         

อบต.ยางโยภาพ 601.40                         

อบต.หนองเมือง 465.60                         

อบต.ดุมใหญ่ 349.20                         

อบต.หนองเหล่า (ม.) 291.00                         

อบต.ม่วงสามสิบ 979.70                         

เทศบาลนครอุบลราชธานี 5,199.20                       

เทศบาลเมืองแจระแม 2,958.50                       

เทศบาลต าบลอุบล 174.60                         

เทศบาลต าบลขามใหญ่ 5,024.60                       

เทศบาลต าบลเข่ืองใน 582.00                         

เทศบาลต าบลห้วยเรือ 116.40                         

เทศบาลต าบลบ้านกอก 261.90                         

เทศบาลต าบลม่วงสามสิบ 1,125.20                       

เทศบาลต าบลปทุม 465.60                         

เทศบาลเมืองวารินช าราบ 3,482.30                       

เทศบาลต าบลห้วยขะยูง 232.80                         

เทศบาลต าบลนาเยีย 378.30                         

เทศบาลต าบลธาตุ 727.50                         

เทศบาลต าบลแสนสุข 2,638.40                       

เทศบาลต าบลค าน้ าแซบ 950.60                         

เทศบาลต าบลเมืองศรีไค 320.10                         

เทศบาลต าบลบุ่งไหม 669.30                         

เทศบาลต าบลบุ่งมะแลง 349.20                         

เทศบาลต าบลท่าช้าง 465.60                         

เทศบาลต าบลนาเรือง 378.30                         

เทศบาลต าบลค าขวาง 640.20                         

เทศบาลต าบลส าโรง 892.40                         

เทศบาลต าบลนาจาน 232.80                         

เทศบาลต าบลสว่าง 320.10                         

อบต.นาดี 378.30                         



เทศบาล / อบต. จ านวนเงิน

อบต.สระสมิง 611.10                         

อบต.ห้วยขะยูง 174.60                         

อบต.โพธ์ิใหญ่ 465.60                         

อบต.ท่าลาด 232.80                         

อบต.โนนผ้ึง 407.40                         

อบต.คูเมือง 378.30                         

อบต.หนองกินเพล 1,212.50                       

อบต.บุ่งหวาย 931.20                         

อบต.โนนโหนน 523.80                         

อบต.แก่งโดม 349.20                         

อบต.โคกสว่าง 349.20                         

อบต.โนนกลาง 145.50                         

อบต.โคกก่อง 552.90                         

อบต.ค้อน้อย 203.70                         

อบต.โนนกาเล็น 291.00                         

อบต.หนองไฮ 378.30                         

อบต.บอน 174.60                         

อบต.ขามป้อม 145.50                         

อบต.เมืองเดช 1,251.30                       

อบต.นากระแซง 814.80                         

อบต.ทุ่งเทิง 232.80                         

อบต.แก้ง 203.70                         

อบต.นาส่วง 436.50                         

อบต.กลาง 669.30                         

อบต.โนนสมบูรณ์ (เดชอุดม) 261.90                         

อบต.บัวงาม (เดชอุดม) 291.00                         

อบต.ท่าโพธ์ิศรี 378.30                         

อบต.สมสะอาด 465.60                         

อบต.ตบหู 465.60                         

อบต.ค าคร่ัง 174.60                         

อบต.นาเจริญ 407.40                         

อบต.ป่าโมง 174.60                         



เทศบาล / อบต. จ านวนเงิน

อบต.กุดเรือ 174.60                         

อบต.นาเกษม 232.80                         

อบต.นาห่อม 232.80                         

อบต.หนองอ้ม 232.80                         

อบต.โคกช าแระ 746.90                         

อบต.บ้านตูม 320.10                         

อบต.โนนสวรรค์ 203.70                         

อบต.พรสวรรค์ 174.60                         

อบต.โนนสมบูรณ์ (นาจะหลวย) 203.70                         

อบต.โสกแสง 116.40                         

อบต.โดมประดิษฐ์ 552.90                         

อบต.เก่าขาม 261.90                         

อบต.ยาง 320.10                         

อบต.ยางใหญ่ 349.20                         

อบต.บุเปือย 921.50                         

อบต.โคกสะอาด 320.10                         

อบต.ตาเกา 174.60                         

อบต.ไพบูลย์ 291.00                         

อบต.โพนงาม (บุญฑริก) 776.00                         

อบต.โนนค้อ 232.80                         

อบต.ห้วยข่า 669.30                         

อบต.หนองสะโน 1,076.70                       

อบต.บัวงาม (บุญฑริก) 291.00                         

อบต.บ้านแมด 232.80                         

เทศบาลต าบลนาโพธ์ิ 291.00                         

เทศบาลเมืองเดช 2,163.10                       

เทศบาลต าบลน้ ายืน 203.70                         

เทศบาลต าบลนาส่วง 174.60                         

เทศบาลต าบลบัวงาม 824.50                         

เทศบาลต าบลบุญฑริก 232.80                         

เทศบาลต าบลนาจะหลวย 1,008.80                       

เทศบาลต าบลกุดประทาย 349.20                         



เทศบาล / อบต. จ านวนเงิน

เทศบาลต าบลโพนงาม 1,057.30                       

เทศบาลต าบลข้ีเหล็ก 261.90                         

เทศบาลต าบลคอแลน 494.70                         

เทศบาลต าบลสีวิเชียร 1,231.90                       

เทศบาลต าบลโซง 320.10                         

เทศบาลต าบลภูจองนายอย 320.10                         

เทศบาลต าบลตาเกา 320.10                         

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร 494.70 

เทศบาลต าบลบ้านด่าน 261.90 

เทศบาลต าบลช่องเม็ก 174.60 

เทศบาลต าบลตาลสุม 203.70 

เทศบาลต าบลนิคมสร้างตนเองล าโดมน้อย 979.70 

เทศบาลต าบลโพธ์ิไทร 785.70 

เทศบาลต าบลกุดชมภู 523.80 

เทศบาลต าบลโพธ์ิศรี 523.80 

เทศบาลต าบลอ่างศิลา 87.30 

อบต.ดอนจิก 843.90 

อบต.อ่างศิลา 145.50 

อบต.หนองบัวฮี 349.20 

อบต.ไร่ใต้ 291.00 

อบต.ระเว 261.90 

อบต.บ้านแขม 145.50 

อบต.ทรายมูล 145.50 

อบต.โนนกลาง 174.60 

อบต.โนนกาหลง 116.40 

อบต.ตาลสุม 349.20 

อบต.ส าโรง 58.20 

อบต.หนองกุง 87.30 

อบต.จิกเทิง 58.20 

อบต.ค าหว้า 58.20 

อบต.นาคาย 145.50 

อบต.โขงเจียม 261.90 



เทศบาล / อบต. จ านวนเงิน

อบต.ห้วยยาง 407.40 

อบต.ห้วยไผ่ 261.90 

อบต.นาโพธ์ิกลาง 116.40 

อบต.หนองแสงใหญ่ 145.50 

อบต.คันไร่ 785.70 

อบต.ค าเข่ือนแก้ว 552.90 

อบต.โนนก่อ 582.00 

อบต.ฝางค า 87.30 

อบต.ช่องเม็ก 378.30 

อบต.นาโพธ์ิ 291.00 

อบต.กุดยาลวน 174.60                         

อบต.ตระการ 436.50                         

อบต.โนนกุง 523.80                         

อบต.คอนสาย 465.60                         

อบต.เกษม 320.10                         

อบต.ขามเป้ีย 523.80                         

อบต.หนองเต่า 174.60                         

อบต.ไหล่ทุ่ง 611.10                         

อบต.บ้านแดง 174.60                         

อบต.เป้า 349.20                         

อบต.นาสะไม 291.00                         

อบต.โคกจาน 232.80                         

อบต.สะพือ 291.00                         

อบต.ค าเจริญ 320.10                         

อบต.กุศกร 291.00                         

อบต.ท่าหลวง 320.10                         

อบต.เซเป็ด 261.90                         

อบต.กระเดียน 87.30                           

อบต.ตากแดด 145.50                         

อบต.นาพิน 582.00                         

อบต.ถ้ าแข้ 203.70                         

อบต.ห้วยฝ้ายพัฒนา 494.70                         



เทศบาล / อบต. จ านวนเงิน

อบต.แก้งกอก 174.60                         

อบต.ค าไหล 552.90                         

อบต.ดอนใหญ่ 203.70                         

อบต.นาเลิน 145.50                         

อบต.ตะบ่าย 145.50                         

อบต.หนามแท่ง 349.20                         

อบต.เอือดใหญ่ 291.00                         

อบต.สงยาง 291.00                         

อบต.วาริน 261.90                         

อบต.ลาดควาย 203.70                         

อบต.นาค า 640.20                         

อบต.แก่งเค็ง 407.40                         

อบต.โนนสวาง 436.50                         

อบต.หนองทันน้ า 291.00                         

อบต.กาบิน 261.90                         

อบต.ข้าวปุ้น 436.50                         

อบต.หนองบก 349.20                         

อบต.แพงใหญ่ 465.60                         

อบต.โพนเมือง 494.70                         

อบต.ดอนมดแดง 640.20                         

อบต.เหล่าแดง 494.70                         

อบต.ท่าเมือง 407.40                         

อบต.ค าไฮใหญ่ 261.90                         

เทศบาลต าบลตระการพืชผล 2,134.00                       

เทศบาลต าบลนาเอือด(ศรีเมืองใหม่) 232.80                         

เทศบาลต าบลกุดข้าวปุ้น 310.40                         

เทศบาลต าบลเหล่าเสือโก้ก   970.00                         

อบต.เจียด 203.70                         

อบต.พังเคน 892.40                         

อบต.นาแวง 203.70                         

อบต.นาตาล 232.80                         

อบต.พะลาน 320.10                         



เทศบาล / อบต. จ านวนเงิน

อบต.เหล่างาม 145.50                         

อบต.สองคอน 203.70                         

อบต.หนองสิม 174.60                         

อบต.แก้งเหนือ 87.30                           

อบต.กองโพน 174.60                         

อบต.ส าโรง 378.30                         

อบต.สารภี 116.40                         

อบต.ม่วงใหญ่ 116.40                         

อบต.โพธ์ิไทร 232.80                         

เทศบาลต าบลหนองนกทา 174.60                         

เทศบาลต าบลเทพวงศา 523.80                         

เทศบาลต าบลขามป้อม 349.20                         

เทศบาลต าบลหัวนา 349.20                         

เทศบาลต าบลหนองผือ 291.00                         

เทศบาลต าบลเขมราฐ 116.40                         

เทศบาลต าบลโพธ์ิไทร 911.80                         


