


ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. โครงการท่ีเสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณ

1 กระบ่ี เมือง อบต.เขาคราม

ปรับปรุงซอมแซมถนนภายในหมูบานสายเขาหนาแดง - เขางาย - 
แยกหวยสาน หมูท่ี 4 ความยาวไมนอยกวา 1,390 เมตร หรือ มี
ปริมาณลูกรังไมนอยกวา 850 ตร.ม. 200,000       

อบต.เขาคราม Total 200,000       

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับปรับปรุงเสนทางคมนาคมในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งานสนับสนุนเงินอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับปรับปรุงเสนทางคมนาคมในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
รหัสงบประมาณ 1500810102500021



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. โครงการท่ีเสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับปรับปรุงเสนทางคมนาคมในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งานสนับสนุนเงินอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับปรับปรุงเสนทางคมนาคมในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
รหัสงบประมาณ 1500810102500021

1 กําแพงเพชร คลองขลุง อบจ.กําแพงเพชร
กอสรางถนน คลส. สายคลองสมบูรณ หมูท่ี 4 ต.คลองสมบูรณ   
       เช่ือม หมูท่ี 9 ต.อางทอง 2,910,000     

อบจ.กําแพงเพชร Total 2,910,000     



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. โครงการท่ีเสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับปรับปรุงเสนทางคมนาคมในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งานสนับสนุนเงินอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับปรับปรุงเสนทางคมนาคมในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
รหัสงบประมาณ 1500810102500021

1 กําแพงเพชร คลองขลุง อบต.ทามะเขือ กอสรางถนน คสล. หมูท่ี 1 920,000       
อบต.ทามะเขือ Total 920,000       



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. โครงการท่ีเสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับปรับปรุงเสนทางคมนาคมในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งานสนับสนุนเงินอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับปรับปรุงเสนทางคมนาคมในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
รหัสงบประมาณ 1500810102500021

1 กําแพงเพชร คลองขลุง อบต.วังแขม กอสรางถนน คสล. หมูท่ี 3 สายบานนางราศรี-นายต๋ี 360,000       
2 กําแพงเพชร คลองขลุง อบต.วังแขม กอสรางถนน คสล. หมูท่ี 3 สายบานนายสนิท-ทางขาณุฯ 660,000       
3 กําแพงเพชร คลองขลุง อบต.วังแขม กอสรางถนน คสล. หมูท่ี 11 1,100,000     

อบต.วังแขม Total 2,120,000     



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. โครงการท่ีเสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับปรับปรุงเสนทางคมนาคมในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งานสนับสนุนเงินอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับปรับปรุงเสนทางคมนาคมในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
รหัสงบประมาณ 1500810102500021

1 กําแพงเพชร คลองลาน อบต.สักงาม

กอสรางถนน คลส. หมูท่ี 9  บานหนองปรือ (บานเยากลุม 4) กวาง
        4 เมตร ยาว 537 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ พื้นท่ีไม
นอยกวา            2,148 ตร.ม.  ดินลูกรังไหลทางขางละ 0.50 
เมตร 880,000       

อบต.สักงาม Total 880,000       



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. โครงการท่ีเสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับปรับปรุงเสนทางคมนาคมในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งานสนับสนุนเงินอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับปรับปรุงเสนทางคมนาคมในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
รหัสงบประมาณ 1500810102500021

1 กําแพงเพชร ปางศิลาทอง อบต.ปางตาไว
กอสรางถนน คสล. หมูท่ี 9 บานเพชรมงคล หนา 0.15 เมตร กวาง
 5 เมตร ยาว 449 เมตร พื้นท่ี 2,245 ลบ.ม. 880,000       

อบต.ปางตาไว Total 880,000       



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. โครงการท่ีเสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับปรับปรุงเสนทางคมนาคมในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งานสนับสนุนเงินอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับปรับปรุงเสนทางคมนาคมในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
รหัสงบประมาณ 1500810102500021

1 กําแพงเพชร ปางศิลาทอง อบต.โพธิ์ทอง
กอสรางถนน คสล. บานไผยาวสามัคคี หมูท่ี 9 กวาง 6 เมตร ยาว
 360 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นท่ี 2,160 ลบ.ม. 880,000       

อบต.โพธ์ิทอง Total 880,000       



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. โครงการท่ีเสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับปรับปรุงเสนทางคมนาคมในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งานสนับสนุนเงินอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับปรับปรุงเสนทางคมนาคมในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
รหัสงบประมาณ 1500810102500021

1 กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร อบจ.กําแพงเพชร

ปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง เลียบคลองชลประทาน บานลํามะโกรก    
       หมูท่ี 6 ต.สระแกว-บานทุงนาขวัญ หมูท่ี 10 ต.หนองปลิง 
กวาง 6 เมตร ไหลทางลาดยางขางละ 0.50 เมตร หินคลุกหนา 
0.15 เมตร ระยะทาง 1,875 เมตร 1,560,000     

อบจ.กําแพงเพชร Total 1,560,000     



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. โครงการท่ีเสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับปรับปรุงเสนทางคมนาคมในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งานสนับสนุนเงินอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับปรับปรุงเสนทางคมนาคมในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
รหัสงบประมาณ 1500810102500021

1 กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร อบต.ทาขุนราม

กอสรางถนน คสล. บานหัวฝายเหนือ หมูท่ี 9 ถนน คสล. หนา    
       0.15 มิลลิเมตร กวาง 5 เมตร ยาว 449 เมตร พื้นท่ี 2,245 
ลบ.ม. 880,000       

อบต.ทาขุนราม Total 880,000       



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. โครงการท่ีเสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับปรับปรุงเสนทางคมนาคมในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งานสนับสนุนเงินอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับปรับปรุงเสนทางคมนาคมในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
รหัสงบประมาณ 1500810102500021

1 ขอนแกน ภูเวียง อบต.เมืองเกาพัฒนา
กอสรางถนน คสล. ภายในหมูบาน หมูท่ี 1 ต.เมืองเกาพัฒนา หนา
 0.15 เมตร ใหมีพื้นท่ี 876 ลบ.ม. 340,000       

อบต.เมืองเกาพัฒนา Total 340,000       



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. โครงการท่ีเสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับปรับปรุงเสนทางคมนาคมในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งานสนับสนุนเงินอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับปรับปรุงเสนทางคมนาคมในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
รหัสงบประมาณ 1500810102500021

1 ชัยภูมิ เมือง อบต.หนองนาแซง
ถนน คสล. บานปกคงคา หมูท่ี 6 กวาง 4 เมตร ยาว 250 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ พื้นท่ีไมนอยกวา 1,000 ตร.ม. 470,000       

2 ชัยภูมิ เมือง อบต.หนองนาแซง
ถนน คสล.  หมูท่ี 4 บานโนนสมบูรณ กวาง 4 เมตร ยาว 250 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ พื้นท่ีไมนอยกวา 1,000 ตร.ม. 470,000       

อบต.หนองนาแซง Total 940,000       



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. โครงการท่ีเสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับปรับปรุงเสนทางคมนาคมในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งานสนับสนุนเงินอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับปรับปรุงเสนทางคมนาคมในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
รหัสงบประมาณ 1500810102500021

1 เชียงราย ก่ิงอ.ดอยหลวง อบต.ปงนอย ปรับปรุงถนนดินลูกรังสายบานรมแกว-บานหมากเอียก 360,000       
อบต.ปงนอย Total 360,000       



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. โครงการท่ีเสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับปรับปรุงเสนทางคมนาคมในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งานสนับสนุนเงินอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับปรับปรุงเสนทางคมนาคมในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
รหัสงบประมาณ 1500810102500021

1 เชียงราย แมจัน ทต.จันจวา กอสรางถนนลูกรังสองขางลําน้ําจัน 400,000       
ทต.จันจวา Total 400,000       



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. โครงการท่ีเสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับปรับปรุงเสนทางคมนาคมในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งานสนับสนุนเงินอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับปรับปรุงเสนทางคมนาคมในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
รหัสงบประมาณ 1500810102500021

1 เชียงราย แมจัน ทต.สันทราย
กอสรางถนน คสล. หมูท่ี 7 บานดง กวาง 4 เมตร ยาว 180 เมตร
 หนา 0.15 เมตร 300,000       

ทต.สันทราย Total 300,000       



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. โครงการท่ีเสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับปรับปรุงเสนทางคมนาคมในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งานสนับสนุนเงินอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับปรับปรุงเสนทางคมนาคมในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
รหัสงบประมาณ 1500810102500021

1 เชียงราย แมจัน อบต.ทาขาวเปลือก กอสรางถนน คสม. หมูท่ี 6 170,000       
อบต.ทาขาวเปลือก Total 170,000       



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. โครงการท่ีเสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับปรับปรุงเสนทางคมนาคมในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งานสนับสนุนเงินอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับปรับปรุงเสนทางคมนาคมในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
รหัสงบประมาณ 1500810102500021

1 เชียงราย แมจัน อบต.ปาซาง กอสรางถนน คสล. หมูท่ี 7 ซอย 3 300,000       
อบต.ปาซาง Total 300,000       



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. โครงการท่ีเสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับปรับปรุงเสนทางคมนาคมในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งานสนับสนุนเงินอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับปรับปรุงเสนทางคมนาคมในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
รหัสงบประมาณ 1500810102500021

1 เชียงราย แมสรวย อบต.ศรีถอย
ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดเสนทางทองเท่ียวปาอนุรักษ บานแมยาง
มิ้น (หมูท่ี 11-4-6) ระยะทาง 10 กม. 1,000,000     

อบต.ศรีถอย Total 1,000,000     



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. โครงการท่ีเสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับปรับปรุงเสนทางคมนาคมในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งานสนับสนุนเงินอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับปรับปรุงเสนทางคมนาคมในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
รหัสงบประมาณ 1500810102500021

1 เชียงใหม เมือง ทน.เชียงใหม
โครงการกอสรางถนนพรอมระบบระบายน้ํา คสล. ถนนซอยหลัง
สถานีไฟฟาเชียงใหม ท่ี 1 320,000       

2 เชียงใหม เมือง ทน.เชียงใหม
โครงการกอสรางถนนพรอมระบบระบายน้ํา คสล. ถนนศรีปงเมือง 
ซอย 3 ก. 1,780,000     

3 เชียงใหม เมือง ทน.เชียงใหม
โครงการกอสรางถนนพรอมระบบระบายน้ํา คสล. ถนนแยกสวน
ดอก ซอย 1 และ ถนนทางแยกโชตนา ซอย 6 310,000       

4 เชียงใหม เมือง ทน.เชียงใหม
โครงการกอสรางถนนพรอมระบบระบายน้ํา คสล. ถนนสันติสุข 
ซอย 2 460,000       

5 เชียงใหม เมือง ทน.เชียงใหม
โครงการกอสรางถนนพรอมระบบระบายน้ํา คสล. ถนนขางวัดทา
สะตอย 390,000       

ทน.เชียงใหม Total 3,260,000     



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. โครงการท่ีเสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับปรับปรุงเสนทางคมนาคมในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งานสนับสนุนเงินอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับปรับปรุงเสนทางคมนาคมในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
รหัสงบประมาณ 1500810102500021

1 ตาก พบพระ ทต.พบพระ
กอสรางถนน คสล. เช่ือมตอซอย 9 (ขางโรงพยาบาลพบพระ หมูท่ี 
          1) กวาง 5 เมตร ยาว 320 เมตร หนา 0.15 เมตร 800,000       

2 ตาก พบพระ ทต.พบพระ
กอสรางถนน คสล. ทางเขาสระ 50 ไร หมูท่ี 1 กวาง 5 เมตร ยาว 
280 เมตร หนา 0.15 เมตร 700,000       

ทต.พบพระ Total 1,500,000     



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. โครงการท่ีเสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับปรับปรุงเสนทางคมนาคมในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งานสนับสนุนเงินอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับปรับปรุงเสนทางคมนาคมในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
รหัสงบประมาณ 1500810102500021

1 นครนายก บานนา อบต.ปาขะ กอสรางถนน คสล. สายพัฒนา 2 เช่ือม ต.บานพริก 2,199,000     

2 นครนายก บานนา อบต.ปาขะ
ปรับปรุงถนนสายหนองเคี่ยมเช่ือมวัดอินประชาราม หมูท่ี 1 และ   
      หมูท่ี 8 1,110,000     

อบต.ปาขะ Total 3,309,000     



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. โครงการท่ีเสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับปรับปรุงเสนทางคมนาคมในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งานสนับสนุนเงินอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับปรับปรุงเสนทางคมนาคมในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
รหัสงบประมาณ 1500810102500021

1 นครปฐม กําแพงแสน อบต.สระพัฒนา
กอสรางถนนลาดยางแอสฟตลติดคอนกรีต สายลาดเลี้ยงควาย     
     หมูท่ี 4 1,990,000     

อบต.สระพัฒนา Total 1,990,000     



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. โครงการท่ีเสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับปรับปรุงเสนทางคมนาคมในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งานสนับสนุนเงินอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับปรับปรุงเสนทางคมนาคมในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
รหัสงบประมาณ 1500810102500021

1 นครพนม ศรีสงคราม อบจ.นครพนม

กอสรางถนน คสล. สายบานโพนสวาง หมูท่ี 2 ต.โพนสวาง เช่ือม 
บ.นาคูณนอย ต.นาคูณใหญ กวาง 5 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 
0.15 เมตร 300,000       

อบจ.นครพนม Total 300,000       



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. โครงการท่ีเสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับปรับปรุงเสนทางคมนาคมในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งานสนับสนุนเงินอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับปรับปรุงเสนทางคมนาคมในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
รหัสงบประมาณ 1500810102500021

1 นครศรีธรรมราช ก่ิงอ.นบพิตํา อบต.กะหรอ

กอสรางถนน คสล. สายบานตลาดจันทร-บานขุนทะเล หมูท่ี 2,3,9
 กวาง 4 เมตร ยาว 1,117 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นท่ี 4,468 
ลบ.ม. 2,010,000     

อบต.กะหรอ Total 2,010,000     



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. โครงการท่ีเสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับปรับปรุงเสนทางคมนาคมในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งานสนับสนุนเงินอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับปรับปรุงเสนทางคมนาคมในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
รหัสงบประมาณ 1500810102500021

1 นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.ขอนหาด
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบานสายโคกชักพระ-    
      หัวถนนลาดยางตรอกแค-ศาลาตะเคียน 1,005,000     

อบต.ขอนหาด Total 1,005,000     



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. โครงการท่ีเสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับปรับปรุงเสนทางคมนาคมในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งานสนับสนุนเงินอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับปรับปรุงเสนทางคมนาคมในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
รหัสงบประมาณ 1500810102500021

1 นครศรีธรรมราช เชียรใหญ อบต.ทาขนาน
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตลาดบางแกว-บานโพธิ์ใหม   
       หมูท่ี 1 3,095,000     

อบต.ทาขนาน Total 3,095,000     



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. โครงการท่ีเสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับปรับปรุงเสนทางคมนาคมในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งานสนับสนุนเงินอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับปรับปรุงเสนทางคมนาคมในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
รหัสงบประมาณ 1500810102500021

1 นครศรีธรรมราช พรหมคีรี อบต.นาเรียง
กอสรางถนน คสล. สายทาขาม-บานนายขจร หมูท่ี 3 กวาง 4 เมตร
 ยาว 410 เมตร หนา 0.15 เมตร 680,000       

อบต.นาเรียง Total 680,000       



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. โครงการท่ีเสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับปรับปรุงเสนทางคมนาคมในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งานสนับสนุนเงินอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับปรับปรุงเสนทางคมนาคมในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
รหัสงบประมาณ 1500810102500021

1 นครสวรรค เมือง อบต.ตะเคียนเลื่อน
กอสรางถนน คสล. หมูท่ี 12 ต.ตะเคียนเลื่อน กวาง 5 เมตร ยาว  
        750 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมลงหินคลุกไหลทาง 1,500,000     

อบต.ตะเคียนเล่ือน Total 1,500,000     



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. โครงการท่ีเสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับปรับปรุงเสนทางคมนาคมในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งานสนับสนุนเงินอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับปรับปรุงเสนทางคมนาคมในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
รหัสงบประมาณ 1500810102500021

1 พระนครศรีอยุธยา เสนา อบต.บางนมโค กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติดคอนกรีต ทางเขาวัดบางนมโค 2,000,000     
อบต.บางนมโค Total 2,000,000     



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. โครงการท่ีเสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับปรับปรุงเสนทางคมนาคมในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งานสนับสนุนเงินอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับปรับปรุงเสนทางคมนาคมในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
รหัสงบประมาณ 1500810102500021

1 พระนครศรีอยุธยา เสนา อบต.บานโพธิ์ กอสรางสะพาน คสล. ขามคลองรางจรเข หมูท่ี 11 3,897,000     
อบต.บานโพธ์ิ Total 3,897,000     



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. โครงการท่ีเสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับปรับปรุงเสนทางคมนาคมในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งานสนับสนุนเงินอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับปรับปรุงเสนทางคมนาคมในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
รหัสงบประมาณ 1500810102500021

1 เพชรบูรณ หลมสัก อบต.น้ําชุน กอสรางถนน คสล. หมูท่ี 3 1,380,000     
อบต.นํ้าชุน Total 1,380,000     



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. โครงการท่ีเสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับปรับปรุงเสนทางคมนาคมในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งานสนับสนุนเงินอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับปรับปรุงเสนทางคมนาคมในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
รหัสงบประมาณ 1500810102500021

1 เพชรบูรณ หลมสัก อบต.บานต้ิว

กอสรางถนน คสล. หมูท่ี 2 บานกกเดื่อ เช่ือม หมูท่ี 9 บานหวย   
         โปรง กวาง 4 เมตร ยาว 1,360 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือ พื้นท่ีไมนอยกวา 5,440 ตร.ม. 2,340,000     

อบต.บานต้ิว Total 2,340,000     



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. โครงการท่ีเสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับปรับปรุงเสนทางคมนาคมในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งานสนับสนุนเงินอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับปรับปรุงเสนทางคมนาคมในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
รหัสงบประมาณ 1500810102500021

1 เพชรบูรณ หลมสัก อบต.บานไร กอสรางถนน คสล. ในหมูบาน หมูท่ี 2 1,770,000     
อบต.บานไร Total 1,770,000     



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. โครงการท่ีเสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับปรับปรุงเสนทางคมนาคมในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งานสนับสนุนเงินอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับปรับปรุงเสนทางคมนาคมในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
รหัสงบประมาณ 1500810102500021

1 เพชรบูรณ หลมสัก อบต.หวยไร กอสรางถนน คสล. หมูท่ี 5 1,500,000     
อบต.หวยไร Total 1,500,000     



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. โครงการท่ีเสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับปรับปรุงเสนทางคมนาคมในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งานสนับสนุนเงินอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับปรับปรุงเสนทางคมนาคมในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
รหัสงบประมาณ 1500810102500021

1 แมฮองสอน ปาย อบต.แมนาเติง
กอสรางถนน คสล. บานหมอแปง หมูท่ี 4 ปรับลดพื้นท่ีไมนอยกวา
 2,240 ตร.ม. 1,040,000     

อบต.แมนาเติง Total 1,040,000     



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. โครงการท่ีเสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับปรับปรุงเสนทางคมนาคมในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งานสนับสนุนเงินอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับปรับปรุงเสนทางคมนาคมในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
รหัสงบประมาณ 1500810102500021

1 ยะลา เมือง อบต.ทาสาป กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาบานคลองสระ 1,200,000     
อบต.ทาสาป Total 1,200,000     



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. โครงการท่ีเสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับปรับปรุงเสนทางคมนาคมในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งานสนับสนุนเงินอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับปรับปรุงเสนทางคมนาคมในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
รหัสงบประมาณ 1500810102500021

1 ยะลา เมือง อบต.ยะลา กอสรางทอลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 1 บานยะลา 200,000       
2 ยะลา เมือง อบต.ยะลา กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 1 บานบาโงอาแว 500,000       

อบต.ยะลา Total 700,000       



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. โครงการท่ีเสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับปรับปรุงเสนทางคมนาคมในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งานสนับสนุนเงินอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับปรับปรุงเสนทางคมนาคมในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
รหัสงบประมาณ 1500810102500021

1 ยะลา เมือง อบต.สะเตงนอก
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยเบอรเสง 2-เบอรเสง 6  
        หมูท่ี 1 1,030,000      

อบต.สะเตงนอก Total 1,030,000      



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. โครงการท่ีเสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับปรับปรุงเสนทางคมนาคมในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งานสนับสนุนเงินอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับปรับปรุงเสนทางคมนาคมในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
รหัสงบประมาณ 1500810102500021

1 ยะลา เมือง อบต.หนาถํ้า กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกูแบลิกู-ทาสาป 600,000       
อบต.หนาถ้ํา Total 600,000       



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. โครงการท่ีเสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับปรับปรุงเสนทางคมนาคมในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งานสนับสนุนเงินอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับปรับปรุงเสนทางคมนาคมในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
รหัสงบประมาณ 1500810102500021

1 รอยเอ็ด ปทุมรัตน อบต.ข้ีเหล็ก

กอสรางถนนลาดยาง สายทาง รอ.2056 บานโพนทอง หมูท่ี 5 - 
บริเวณสะพานลําน้ําเสียวใหญ บานนาแค หมูท่ี 7 ความยาวไมนอย
กวา 531 เมตร หรือ มีพื้นท่ีไมนอยกวา 4,250 ตร.ม. 1,250,000     

อบต.ขี้เหล็ก Total 1,250,000     



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. โครงการท่ีเสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับปรับปรุงเสนทางคมนาคมในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งานสนับสนุนเงินอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับปรับปรุงเสนทางคมนาคมในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
รหัสงบประมาณ 1500810102500021

1 ระยอง ก่ิงอ.เขาชะเมา อบต.ชําฆอ

กอสรางถนนลาดยางผิวเรียบ (แดนซีล) สายศรีประชา-บอยาย     
      เรียน กวาง 6 เมตร ยาว 560 เมตร หรือ พื้นท่ีลาดยางไม
นอยกวา 3,360 ตร.ม. 840,000       

อบต.ชําฆอ Total 840,000       



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. โครงการท่ีเสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับปรับปรุงเสนทางคมนาคมในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งานสนับสนุนเงินอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับปรับปรุงเสนทางคมนาคมในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
รหัสงบประมาณ 1500810102500021

1 ลพบุรี พัฒนานิคม อบจ.ลพบุรี

กอสรางถนนลาดยางจากรอยตอ ต.หวยน้ําสุด-ต.หวยขุนราม กวาง 
        6 เมตร ยาว 630 เมตร ไหลทาง 2 ขาง ๆ ละ 1 เมตร วาง
ทอระบายน้ํา -ติดต้ังปายจราจร 1,600,000     

อบจ.ลพบุรี Total 1,600,000     



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. โครงการท่ีเสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับปรับปรุงเสนทางคมนาคมในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งานสนับสนุนเงินอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับปรับปรุงเสนทางคมนาคมในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
รหัสงบประมาณ 1500810102500021

1 ลําปาง เมือง อบจ.ลําปาง
กอสรางถนน คสล. เขาแหลงทองเท่ียวดอยมวงคํา ต.กลวยแพะ   
       อ.เมือง ปรับลดพื้นท่ีไมนอยกวา 8,750 ตร.ม. 3,500,000     

อบจ.ลําปาง Total 3,500,000     



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. โครงการท่ีเสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับปรับปรุงเสนทางคมนาคมในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งานสนับสนุนเงินอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับปรับปรุงเสนทางคมนาคมในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
รหัสงบประมาณ 1500810102500021

1 ลําพูน บานธิ อบต.หวยยาบ กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก (หมูบานโคนมไรมลภาวะ) 2,505,000     

2 ลําพูน บานธิ อบต.หวยยาบ
กอสรางวางทอคอนกรีตระบายน้ําพรอมบอพัก (หมูบานโคนม      
        ไรมลภาวะ) ความยาวรวมไมนอยกวา 1,602 เมตร 1,350,000     

55 ลําพูน บานธิ อบต.หวยยาบ
กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก (หมูบานโคนมไรมลภาวะ)       
       (บานหวยไซเหนือ หมูท่ี 4-อางน้ําสาธารณะ หมูท่ี 4) 866,000       

อบต.หวยยาบ Total 4,721,000     



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. โครงการท่ีเสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับปรับปรุงเสนทางคมนาคมในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งานสนับสนุนเงินอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับปรับปรุงเสนทางคมนาคมในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
รหัสงบประมาณ 1500810102500021

1 ศรีสะเกษ ขุนหาญ อบต.พราน ถนน คสล. บานซําตาโตงตะวันออก หมูท่ี 14 290,000       
อบต.พราน Total 290,000       



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. โครงการท่ีเสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับปรับปรุงเสนทางคมนาคมในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งานสนับสนุนเงินอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับปรับปรุงเสนทางคมนาคมในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
รหัสงบประมาณ 1500810102500021

1 สกลนคร วานรนิวาส ทต.วานรนิวาส กอสรางถนน คสล. ถนนเกษมศรี หมูท่ี 4 840,000       
ทต.วานรนิวาส Total 840,000       



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. โครงการท่ีเสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับปรับปรุงเสนทางคมนาคมในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งานสนับสนุนเงินอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับปรับปรุงเสนทางคมนาคมในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
รหัสงบประมาณ 1500810102500021

1 สกลนคร วานรนิวาส อบต.นาซอ
ถนนคสล. ภายในหมูบาน หมูท่ี 2,3 กวาง 4 เมตร ยาว 160 เมตร
 หนา 0.15 เมตร 550,000       

2 สกลนคร วานรนิวาส อบต.นาซอ
ถนน คสล. เช่ือมระหวางหมูบาน บ.นาซอ หมูท่ี 10-บ.หนองนาหาร
 หมูท่ี 5 910,000       

อบต.นาซอ Total 1,460,000     



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. โครงการท่ีเสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับปรับปรุงเสนทางคมนาคมในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งานสนับสนุนเงินอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับปรับปรุงเสนทางคมนาคมในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
รหัสงบประมาณ 1500810102500021

1 สงขลา จะนะ อบต.ตลิ่งชัน กอสรางถนน คสล. สายทางเขาบานตากแดด หมูท่ี 4,6 2,077,000     
อบต.ตล่ิงชัน Total 2,077,000     



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. โครงการท่ีเสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับปรับปรุงเสนทางคมนาคมในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งานสนับสนุนเงินอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับปรับปรุงเสนทางคมนาคมในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
รหัสงบประมาณ 1500810102500021

1 สงขลา จะนะ อบต.สะพานไมแกน กอสรางถนนลาดยางสาย หมูท่ี 1 - หมูท่ี 5 1,450,000     
อบต.สะพานไมแกน Total 1,450,000     



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. โครงการท่ีเสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับปรับปรุงเสนทางคมนาคมในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งานสนับสนุนเงินอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับปรับปรุงเสนทางคมนาคมในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
รหัสงบประมาณ 1500810102500021

1 สระบุรี พระพุทธบาท อบต.ธารเกษม กอสรางสะพาน คสล. เช่ือมระหวาง หมูท่ี 2-หมูท่ี 6 820,000       
อบต.ธารเกษม Total 820,000       



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. โครงการท่ีเสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับปรับปรุงเสนทางคมนาคมในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งานสนับสนุนเงินอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับปรับปรุงเสนทางคมนาคมในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
รหัสงบประมาณ 1500810102500021

1 สระบุรี พระพุทธบาท อบต.พุกราง กอสรางถนน คสล. ซอยสันติสุข บานศาลาเจาเณร หมูท่ี 6 650,000       
อบต.พุกราง Total 650,000       



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. โครงการท่ีเสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับปรับปรุงเสนทางคมนาคมในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งานสนับสนุนเงินอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับปรับปรุงเสนทางคมนาคมในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
รหัสงบประมาณ 1500810102500021

1 สระบุรี พระพุทธบาท อบต.หนองแก กอสรางถนน คสล. หมูท่ี 8 820,000       
อบต.หนองแก Total 820,000       



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. โครงการท่ีเสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับปรับปรุงเสนทางคมนาคมในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งานสนับสนุนเงินอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับปรับปรุงเสนทางคมนาคมในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
รหัสงบประมาณ 1500810102500021

1 สุพรรณบุรี ดอนเจดีย ทต.ดอนเจดีย
โครงการซอมผิวทางจราจรและกอสรางทอระบายน้ํา พรอมบอพัก 
ดานหนา โรงเรียนพระบรมราชานุสรณดอนเจดีย ต.ดอนเจดีย 500,000       

ทต.ดอนเจดีย Total 500,000       



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. โครงการท่ีเสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับปรับปรุงเสนทางคมนาคมในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งานสนับสนุนเงินอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับปรับปรุงเสนทางคมนาคมในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
รหัสงบประมาณ 1500810102500021

1 สุรินทร ปราสาท อบต.เช้ือเพลิง
ถนน คสล. สาย บ.รําเบอะ หมูท่ี 2-บ.เสม็ด หมูท่ี 7 ปรับลดพื้นท่ี 
        ไมนอยกวา 1,600 ตร.ม. 670,000       

อบต.เชื้อเพลิง Total 670,000       



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. โครงการท่ีเสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับปรับปรุงเสนทางคมนาคมในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งานสนับสนุนเงินอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับปรับปรุงเสนทางคมนาคมในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
รหัสงบประมาณ 1500810102500021

1 สุรินทร ปราสาท อบต.บานพลวง กอสรางถนน คสล. บานบัลลังค หมูท่ี 4 750,000       
อบต.บานพลวง Total 750,000       



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. โครงการท่ีเสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับปรับปรุงเสนทางคมนาคมในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งานสนับสนุนเงินอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับปรับปรุงเสนทางคมนาคมในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
รหัสงบประมาณ 1500810102500021

1 สุรินทร ปราสาท อบต.ประทัดบุ ถนนลาดยาง ภายในหมูบาน หมูท่ี 5 บานภูมิกันดาล 1,900,000     
2 สุรินทร ปราสาท อบต.ประทัดบุ ถนนลาดยาง ภายในหมูบาน หมูท่ี 3 บ.สะกอร 1,080,000     
3 สุรินทร ปราสาท อบต.ประทัดบุ ถนนลาดยาง ภายในหมูบาน หมูท่ี 8-7 2,960,000     

อบต.ประทัดบุ Total 5,940,000     



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. โครงการท่ีเสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับปรับปรุงเสนทางคมนาคมในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งานสนับสนุนเงินอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับปรับปรุงเสนทางคมนาคมในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
รหัสงบประมาณ 1500810102500021

1 อุดรธานี กุมภวาป อบต.แชแล
กอสรางถนนคอนกรีตบานดอนเงิน หมูท่ี 12 ปรับลดพื้นท่ีไมนอย  
       กวา 760 ตร.ม. 340,000       

2 อุดรธานี กุมภวาป อบต.แชแล
กอสรางถนนคอนกรีตบานดอนเงิน หมูท่ี 10 ปรับลดพื้นท่ีไมนอย  
       กวา 670 ตร.ม. 300,000       

อบต.แชแล Total 640,000       



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. โครงการท่ีเสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับปรับปรุงเสนทางคมนาคมในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งานสนับสนุนเงินอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับปรับปรุงเสนทางคมนาคมในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
รหัสงบประมาณ 1500810102500021

1 อุดรธานี หนองหาน อบต.พังงู

กอสรางถนน คสล. หมูท่ี 10 กวาง 4 เมตร ยาว 96 เมตร หนา    
        0.15 เมตร หรือ พื้นท่ีไมนอยกวา 384 ตร.ม. ไหลทาง
ลูกรังขางละ 0.50 เมตร 160,000       

อบต.พังงู Total 160,000       



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. โครงการท่ีเสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับปรับปรุงเสนทางคมนาคมในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งานสนับสนุนเงินอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับปรับปรุงเสนทางคมนาคมในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
รหัสงบประมาณ 1500810102500021

1 อุบลราชธานี ก่ิงอ.สวางวีระวงศ อบต.ทาชาง ปรับปรุงถนนลูกรังบานใหมสารภี หมูท่ี 3 150,000       
อบต.ทาชาง Total 150,000       



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. โครงการท่ีเสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับปรับปรุงเสนทางคมนาคมในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งานสนับสนุนเงินอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับปรับปรุงเสนทางคมนาคมในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
รหัสงบประมาณ 1500810102500021

1 อุบลราชธานี เขมราฐ อบต.หนองผือ กอสรางถนน คสล. บานหนองผือ หมูท่ี 1 600,000       
อบต.หนองผือ Total 600,000       



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. โครงการท่ีเสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับปรับปรุงเสนทางคมนาคมในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งานสนับสนุนเงินอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับปรับปรุงเสนทางคมนาคมในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
รหัสงบประมาณ 1500810102500021

1 อุบลราชธานี เดชอุดม อบต.ตบหู กอสรางถนนลูกรัง บานโนนกาเร็น หมูท่ี 6 418,000       
อบต.ตบหู Total 418,000       



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. โครงการท่ีเสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับปรับปรุงเสนทางคมนาคมในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งานสนับสนุนเงินอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับปรับปรุงเสนทางคมนาคมในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
รหัสงบประมาณ 1500810102500021

1 อุบลราชธานี เดชอุดม อบต.เมืองเดช กอสรางถนนลูกรังภายในหมูบาน หมูท่ี 29 บานโนนสุขสันต 844,000       
อบต.เมืองเดช Total 844,000       



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. โครงการท่ีเสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับปรับปรุงเสนทางคมนาคมในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งานสนับสนุนเงินอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับปรับปรุงเสนทางคมนาคมในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
รหัสงบประมาณ 1500810102500021

1 อุบลราชธานี ทุงศรีอุดม อบต.นาเกษม กอสรางถนน คสล. บานหนองถาวร หมูท่ี 2 370,000       
2 อุบลราชธานี ทุงศรีอุดม อบต.นาเกษม กอสรางถนน คสล. หมูท่ี 1-ต.นาเกษม 180,000       
3 อุบลราชธานี ทุงศรีอุดม อบต.นาเกษม กอสรางถนน คสล. บานโนนกลาง หมูท่ี 8 1,070,000     
4 อุบลราชธานี ทุงศรีอุดม อบต.นาเกษม กอสรางถนน คสล. บานนาเจริญ หมูท่ี 4 1,070,000     

อบต.นาเกษม Total 2,690,000     



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. โครงการท่ีเสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับปรับปรุงเสนทางคมนาคมในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งานสนับสนุนเงินอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับปรับปรุงเสนทางคมนาคมในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
รหัสงบประมาณ 1500810102500021

1 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.นาโพธิ์ กอสรางถนน คสล. ทางเขาสถานีอนามัยบานนาโพธิ์ 150,000       
2 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.นาโพธิ์ กอสรางถนน คสล. ทางเขาสถานีอนามัยชาดฮี หมูท่ี 5 150,000       

อบต.นาโพธ์ิ Total 300,000       



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. โครงการท่ีเสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับปรับปรุงเสนทางคมนาคมในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งานสนับสนุนเงินอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับปรับปรุงเสนทางคมนาคมในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
รหัสงบประมาณ 1500810102500021

1 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.โนนกลาง กอสรางถนน คสล. ทางเขาสถานีอนามัยนกเต็น 150,000       
อบต.โนนกลาง Total 150,000       



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. โครงการท่ีเสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับปรับปรุงเสนทางคมนาคมในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งานสนับสนุนเงินอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับปรับปรุงเสนทางคมนาคมในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
รหัสงบประมาณ 1500810102500021

1 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.โพธิ์ไทร ปรับปรุงถนนลูกรังบานสนามชัย หมูท่ี 9 และ หมูท่ี 16 150,000       
อบต.โพธ์ิไทร Total 150,000       



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. โครงการท่ีเสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับปรับปรุงเสนทางคมนาคมในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งานสนับสนุนเงินอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับปรับปรุงเสนทางคมนาคมในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
รหัสงบประมาณ 1500810102500021

1 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.หนองบัวฮี กอสรางถนน คสล. ทางเขาสถานีอนามัยโนนยานาง หมูท่ี 11 150,000       
2 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.หนองบัวฮี กอสรางถนน คสล. ทางเขาสถานีอนามัยหนองบัวฮี หมูท่ี 2 150,000       

อบต.หนองบัวฮี Total 300,000       



ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. โครงการท่ีเสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับปรับปรุงเสนทางคมนาคมในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 แผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งานสนับสนุนเงินอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับปรับปรุงเสนทางคมนาคมในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
รหัสงบประมาณ 1500810102500021

1 อุบลราชธานี โพธิ์ไทร อบต.สารภี กอสรางถนน คสล. บานสารภี หมูท่ี 1 600,000       
อบต.สารภี Total 600,000       




