
ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. โครงการท่ีเสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณ
1 กาฬสินธุ หนองกุงศรี ทต.หนองกุงศรี กอสรางถนน คสล. สายกลางทุงนา หมูท่ี 12 ต.หนองกุงศรี 1,817,000   
2 กาฬสินธุ หนองกุงศรี ทต.หนองกุงศรี กอสรางถนน คสล. สายหนาวัดนาสาร หมูท่ี 6 ต.หนองกุงศรี 931,000     

กาฬสินธุ Total 2,748,000   

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับปรับปรุงเสนทางคมนาคมในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งานสนับสนุนเงินอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับปรับปรุงเสนทางคมนาคมในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
รหัสงบประมาณ 1500810102500021



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. โครงการท่ีเสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับปรับปรุงเสนทางคมนาคมในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งานสนับสนุนเงินอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับปรับปรุงเสนทางคมนาคมในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
รหัสงบประมาณ 1500810102500021

1 ชุมพร ทาแซะ อบต.รับรอ กอสรางทอเหลี่ยม คสล. หมูท่ี 20 จุดท่ี 2 310,000     
2 ชุมพร ทาแซะ อบต.รับรอ กอสรางทอเหลี่ยม คสล. หมูท่ี 20 จุดท่ี 1 310,000     
3 ชุมพร ทาแซะ อบต.รับรอ กอสรางสะพาน คสล. สายพันวาล 5 หมูท่ี 20 1,200,000   
4 ชุมพร ทาแซะ อบต.รับรอ กอสรางสะพาน คสล. สายสามปาก หมูท่ี 11 1,400,000   

ชุมพร Total 3,220,000   



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. โครงการท่ีเสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับปรับปรุงเสนทางคมนาคมในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งานสนับสนุนเงินอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับปรับปรุงเสนทางคมนาคมในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
รหัสงบประมาณ 1500810102500021

1 เชียงใหม เชียงดาว อบต.ทุงขาวพวง กอสรางถนนถมดินลูกรังพรอมปรับเกรด บานใหมพัฒนา (ปะอู) หมูท่ี 2 150,000     
2 เชียงใหม แมแจม อบต.กองแขก กอสรางถนน คสล. บานหวยทราย หมูท่ี 2 แมหลุ 740,000     
3 เชียงใหม อมกอย อบต.ยางเปยง กอสรางถนน คสล. บานหวยโคง หมูท่ี 5 720,000     
4 เชียงใหม อมกอย อบต.อมกอย กอสรางถนน คสล. บานแมตอม หมูท่ี 5 1,300,000   
5 เชียงใหม ฮอด อบต.บอสลี กอสรางถนน คสล. หมูท่ี 6 ต.บอสลี 920,000     
6 เชียงใหม ฮอด อบต.บานตาล กอสรางถนน คสล. (วัดบานเดนสารภี) หมูท่ี 6 ต.บานตาล 360,000     
7 เชียงใหม ฮอด อบต.บานตาล กอสรางถนน คสล. หมูท่ี 4 ต.บานตาล 370,000     

เชียงใหม Total 4,560,000   



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. โครงการท่ีเสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับปรับปรุงเสนทางคมนาคมในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งานสนับสนุนเงินอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับปรับปรุงเสนทางคมนาคมในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
รหัสงบประมาณ 1500810102500021

1 ตรัง สิเกา อบต.เขาไมแกว
กอสรางถนน คสล. หมูท่ี 1 ถนนภายในพื้นท่ี ต.เขาไมแกว มีพื้นท่ีไมนอยกวา
 690 ตร.ม. 310,000     

ตรัง Total 310,000     



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. โครงการท่ีเสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับปรับปรุงเสนทางคมนาคมในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งานสนับสนุนเงินอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับปรับปรุงเสนทางคมนาคมในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
รหัสงบประมาณ 1500810102500021

1 พระนครศรีอยุธยา ลาดบัวหลวง อบต.คูสลอด กอสรางถนน คสล. สายบานลาดดวน - หลุมตารอด หมูท่ี 2 2,880,000

2 พระนครศรีอยุธยา ลาดบัวหลวง อบต.คูสลอด
กอสรางถนน คสล. ภายในหมูบานซอยวัดโสภณเจติการาม (เช่ือมตอของเดิม)
 หมูท่ี 5 720,000

พระนครศรีอยุธยา Total 3,600,000



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. โครงการท่ีเสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับปรับปรุงเสนทางคมนาคมในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งานสนับสนุนเงินอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับปรับปรุงเสนทางคมนาคมในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
รหัสงบประมาณ 1500810102500021

1 เพชรบูรณ หลมสัก อบจ.เพชรบูรณ
กอสรางถนน คสล. (หมูท่ี 10 ต.ทาอิบุญเช่ือมทางหลวงสาย ต.ทาอิบุญ-       
            ต.บานต้ิว อ.หลมสัก) มีพื้นท่ีไมนอยกวา 3,335 ตร.ม. 1,500,000   

เพชรบูรณ Total 1,500,000   



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. โครงการท่ีเสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับปรับปรุงเสนทางคมนาคมในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งานสนับสนุนเงินอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับปรับปรุงเสนทางคมนาคมในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
รหัสงบประมาณ 1500810102500021

1 มหาสารคาม โกสุมพิสัย อบต.แกงแก กอสรางถนน คสล. ภายในหมูบาน บานสุขสวัสดิ์ - บานขิงแคง หมูท่ี 10,5 150,000
มหาสารคาม Total 150,000



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. โครงการท่ีเสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับปรับปรุงเสนทางคมนาคมในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งานสนับสนุนเงินอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับปรับปรุงเสนทางคมนาคมในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
รหัสงบประมาณ 1500810102500021

1 แมฮองสอน เมือง อบต.ปางหมู
กอสรางถนน คสล. รอบท่ีวาการอําเภอเมืองแมฮองสอน มีพื้นท่ีไมนอยกวา 
1,883 ตร.ม. 800,000     

แมฮองสอน Total 800,000     



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. โครงการท่ีเสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับปรับปรุงเสนทางคมนาคมในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งานสนับสนุนเงินอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับปรับปรุงเสนทางคมนาคมในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
รหัสงบประมาณ 1500810102500021

1 ศรีสะเกษ ขุขันธ อบจ.ศรีสะเกษ กอสรางถนน คสล. สายบานสวงษ ต.หัวเสือ-บานอํานาจเจริญ ต.สําโรงตาเจ็น 480,000     

2 ศรีสะเกษ ขุขันธ อบจ.ศรีสะเกษ
กอสรางถนน คสล. บานระกานอย หมูท่ี 9 ต.โคกเพชร-บานทะลอก หมูท่ี 3   
         ต.ใจดี 480,000     

3 ศรีสะเกษ ขุขันธ อบจ.ศรีสะเกษ
กอสรางถนน คสล. บานหนองลุง หมูท่ี 11 ต.สะเดาใหญ-บานนิคมซอย 2     
          ต.หนองฉลอง 480,000     

ศรีสะเกษ Total 1,440,000   



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. โครงการท่ีเสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับปรับปรุงเสนทางคมนาคมในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งานสนับสนุนเงินอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับปรับปรุงเสนทางคมนาคมในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
รหัสงบประมาณ 1500810102500021

1 สกลนคร บานมวง อบต.หนองกวั่ง
ลงหินลูกรังเช่ือมระหวางหมูบาน บานคําลอดพื้น หมูท่ี 4 - หนองกรุงศรี หมูท่ี
 7 มีพื้นท่ีไมนอยกวา 4,985 ตร.ม. 390,000     

2 สกลนคร เมือง อบต.โนนหอม
กอสรางถนน คสล. บานโนนหอม หมูท่ี 2 - บานไผลอม หมูท่ี 3 มีพื้นท่ีไม
นอย       กวา 1,868 ตร.ม. 710,000     

3 สกลนคร สวางแดนดิน อบต.ตาลโกน กอสรางถนน คสล. บานโคกพุทธา หมูท่ี 11 มีพื้นท่ีไมนอยกวา 880 ตร.ม. 370,000     

4 สกลนคร สวางแดนดิน อบต.ตาลโกน
กอสรางถนน คสล. ภายในหมูบานโคกพุทธา หมูท่ี 2 มีพื้นท่ีไมนอยกวา       
              880 ตร.ม. 370,000     

5 สกลนคร สวางแดนดิน อบต.ตาลเนิ้ง กอสรางถนน คสล. หมูท่ี 9 บานตาลเนิ้ง 150,000     
6 สกลนคร สวางแดนดิน อบต.ตาลเนิ้ง กอสรางถนน คสล. บานนาเตียง หมูท่ี 3 มีพื้นท่ีไมนอยกวา 880 ตร.ม. 370,000     
7 สกลนคร สวางแดนดิน อบต.ตาลเนิ้ง กอสรางถนน คสล. บานหนองหวาย หมูท่ี 4 มีพื้นท่ีไมนอยกวา 880 ตร.ม. 370,000     
8 สกลนคร สวางแดนดิน อบต.แวง กอสรางถนน คสล. บานนางัว หมูท่ี 8 มีพื้นท่ีไมนอยกวา 880 ตร.ม. 370,000     
9 สกลนคร สวางแดนดิน อบต.แวง กอสรางถนน คสล. บานโพนงาม หมูท่ี 9 มีพื้นท่ีไมนอยกวา 880 ตร.ม. 370,000     
10 สกลนคร สวางแดนดิน อบต.แวง กอสรางถนน คสล. บานตาลเดี่ยว หมูท่ี 3 มีพื้นท่ีไมนอยกวา 880 ตร.ม. 370,000     

สกลนคร Total 3,840,000   



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. โครงการท่ีเสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับปรับปรุงเสนทางคมนาคมในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งานสนับสนุนเงินอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับปรับปรุงเสนทางคมนาคมในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
รหัสงบประมาณ 1500810102500021

1 สงขลา ระโนด อบต.พังยาง
กอสรางถนน คสล. สายทางเขาวัดดอกสรอย หมูท่ี 2 ต.พังยาง มีพื้นท่ีไมนอย
กวา 780 ตร.ม. 350,000

สงขลา Total 350,000



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. โครงการท่ีเสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับปรับปรุงเสนทางคมนาคมในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งานสนับสนุนเงินอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับปรับปรุงเสนทางคมนาคมในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
รหัสงบประมาณ 1500810102500021

1 อุดรธานี กุมภวาป อบต.เชียงแหว กอสรางถนน คสล. บานเชียงแหว หมูท่ี 9 930,000     
2 อุดรธานี หนองหาน อบต.หายโศก กอสรางถนน คสล. บานโคกสําราญ หมูท่ี 7 มีพื้นท่ีไมนอยกวา 420 ตร.ม. 190,000     

อุดรธานี Total 1,120,000   




