
จังหวดั อาํเภอ อปท รายการ

รายละเอยีดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกจิสําหรับพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกรณเีร่งด่วน คร้ังที ่1

กาํแพงเพชร ไทรงาม อบต.หนองคลา้ ก่อสร้างถนนลาดยางผวิจราจรเคพซีล หมู่ท่ี 3 บา้นแม่บวั 
ตาํบลหนองคลา้ มีพื้นท่ีไม่นอ้ยกวา่ ๔,๐๕๐ ตารางเมตร

กาํแพงเพชร เมืองกาํแพงเพชร อบจ.กาํแพงเพชร ซ่อมสร้างผวิทางลาดยาง Asphaltie Concrete แบบ 
Pavement Recycling สาย กพ.ถ 1-0020 บา้นเด่นสะเดา 
ตาํบลคลองขลุง เช่ือมบา้นวงัไทร ตาํบลวงัไทร มีพื้นท่ีไม่
นอ้ยกวา่ ๑๐,๕๐๐  ตารางเมตร



จังหวัด อําเภอ อปท รายการ

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสําหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน ครั้งท่ี 2

กําแพงเพชร โกสัมพีนคร อบต.เพชรชมภู ขุดลอกคลองปลักแรด หมู่ท่ี 8 บ้านแสงตะวัน ตําบลเพชรชมภู  

ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 41,768 ลูกบาศก์เมตร

กําแพงเพชร โกสัมพีนคร อบต.ลานดอกไม้ตก ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 9 ซอยบ้านผู้ใหญ่บ้าน 

ตําบลลานดอกไม้ตก กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 

เมตร

กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี ทต.สลกบาตร ก่อสร้างอาคารสนามกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ท่ี 5 บริเวณสํานักงาน

เทศบาลตําบลสลกบาตร ตําบลสลกบาตร  กว้าง 23  เมตร ยาว 

33 เมตร

กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี อบต.โค้งไผ่ ก่อสร้างถนนคอนกรีตแสริมเหล็ก สายโค้งไผ่ - บ้านหลวง หมู่ท่ี 2

 บ้านหลวง ตําบลโค้งไผ่ กว้าง 5  เมตร ยาว 350  เมตร หนา 

0.15 เมตร

กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี อบต.ดอนแตง ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคปซีล  ถนนสายบ้านดงดํา หมู่ท่ี 

2 - บ้านดอนเหียง หมู่ท่ี 5 ตําบลดอนแตง กว้าง 4 เมตร ยาว 

1,495 เมตร

กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี อบต.ยางสูง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 9 บ้านยางสูง ตําบลยาง

สูง  กว้าง 4.00 เมตร ยาว 425  เมตร หนา 0.15 เมตร

กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี อบต.วังชะพลู ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดหนองชุมแสงหงษาราม 

หมู่ท่ี 14  บ้านหนองชุมแสง ตําบลวังชะพลู กว้าง 5 เมตร ยาว 

2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร

กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี อบต.แสนตอ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 7  ถึง ฉางข้าว หมู่ท่ี 6 

พร้อมทางเชื่อมตามทางแยก (หูช้าง) บ้านหนองเหมือด ตําบล

แสนตอ กว้าง 5  เมตร ระยะทาง 265 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 

เมตร

กําแพงเพชร คลองขลุง ทต.วังยาง ขุดลอกคลองกงจีน บริเวณท้ายปากคลองกงจีน ถึงท่อลอด

เหลี่ยมชลประทาน ตําบลวังยาง ปริมาตรดินขุด 33,434  

ลูกบาศก์เมตร



จังหวัด อําเภอ อปท รายการ

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสําหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน ครั้งท่ี 2

กําแพงเพชร คลองขลุง อบต.ท่ามะเขือ ก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดกลางหมู่ท่ี 1 บ้านเกาะหมู  

ตําบลท่ามะเขือ ตามแบบกรมทรัพยากรนํ้า

กําแพงเพชร คลองขลุง อบต.แม่ลาด ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 6 บ้านห้วยน้อย ตําบล

แม่ลาด  กว้าง 5  เมตร ยาว 500  เมตร หนา 0.15 เมตร

กําแพงเพชร คลองขลุง อบต.วังบัว ก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ตําบลวัง

บัว  จํานวน 46 จุด

กําแพงเพชร คลองลาน อบต.สักงาม ขุดลอกคลอง หมู่ท่ี 8 บ้านทรัพย์เจริญ ตําบลสักงาม มีปริมาตร

ดินขุดไม่น้อยกว่า 32,561  ลูกบาศก์เมตร

กําแพงเพชร ไทรงาม ทต.ไทรงาม ก่อสร้างปรับปรุงถนนสายพระอินทร์สถิตย์ไปทางหนองไม้แดง 

หมู่ท่ี 5 ชุมชนท่ี 6 ตําบลไทรงาม  งานผิวทางแอสฟัสท์ติกคอนก

รีต หนา 0.05 เมตร ปริมาณ 9,216.00 ตารางเมตร และทางเท้า

 470 เมตร

กําแพงเพชร ไทรงาม อบต.พานทอง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 1 บ้านพานทอง เชื่อม 

หมู่ท่ี 7 บ้านหนองเสือ ตําบลพานทอง กว้าง 5  เมตร หนา 0.15 

เมตร ยาว 1,219  เมตร

กําแพงเพชร ไทรงาม อบต.หนองทอง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 4 บ้านโคกเจริญ  - หมู่ท่ี 

8 บ้านสี่หลัง ตําบลหนองทอง  กว้าง 5  เมตร ระยะทางยาว 740

  เมตร หนา 0.15 เมตร

กําแพงเพชร ไทรงาม อบต.หนองไม้กอง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหมู่ท่ี 1 , หมู่ท่ี 7 ตําบล

หนองไม้กอง เชื่อมหมู่ท่ี 7 ตําบลบึงบัว จังหวัดพิจิตร กว้าง 5  

เมตร ยาว 290  เมตร หนา 0.15 เมตร

กําแพงเพชร บึงสามัคคี อบต.เทพนิมิต ปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรัง สายบ้านกระบวยทอง หมู่ท่ี 6 

ตําบลเทพนิมิต ถึงหมู่ท่ี 5 ตําบลระหาน กว้าง 6  เมตร ยาว 

1,800  เมตร หนา 1.00  เมตร



จังหวัด อําเภอ อปท รายการ

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสําหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน ครั้งท่ี 2

กําแพงเพชร บึงสามัคคี อบต.บึงสามัคคี ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 2 สายแขมโค้ง - หมู่ 10 

โค้งเจริญ ตําบลบึงสามัคคี  กว้าง 5 เมตร ยาว 855 เมตร หนา 

0.15 เมตร

กําแพงเพชร พรานกระต่าย ทต.คลองพิไกร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ 10 ตําบลเขาคีริส ถึง

หมู่ท่ี 10 บ้านวังจําปาทอง ตําบลคลองพิไกร  กว้าง 6 เมตร ยาว

 1,300 เมตร หนา 0.15 เมตร

กําแพงเพชร พรานกระต่าย ทต.บ้านพราน ขุดลอกคลองห้วยโค้ง หมู่ท่ี 12 บ้านใหม่เขาดงรื่น ตําบลพราน

กระต่าย ปริมาตรดินขุด 61,987 ลูกบาศก์เมตร

กําแพงเพชร พรานกระต่าย ทต.พรานกระต่าย ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนป่าแดง

กลาง 1 หมู่ท่ี 8 และ หมู่ท่ี 11 ตําบลถํ้ากระต่ายทอง  หนา 0.05 

เมตร พ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า 5,016  ตารางเมตร

กําแพงเพชร พรานกระต่าย อบต.คุยบ้านโอง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสะเนา หมู่ท่ี 2 บ้านไร่ดง 

ตําบลคุยบ้านโอง กว้าง 4  เมตร ยาว 570  เมตร หนา 0.15 

เมตร

กําแพงเพชร พรานกระต่าย อบต.วังควง ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง Cape Seal หมู่ท่ี 3 บ้านนานอก 

ตําบลวังควง กว้าง 6  เมตร ยาว 975  เมตร

กําแพงเพชร พรานกระต่าย อบต.วังตะแบก ก่อสร้างระบบประปาบาดาลบ้านทุ่งเมือง หมู่ท่ี 2 ตําบลวัง

ตะแบก ขนาด 12 ลบ.ม ตามแบบกรมทรัพยากรนํ้า

กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร ทต.คลองแม่ลาย ก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองแม่ลายหลังฝายประดู่ลายตัวท่ี 

2 (ศาลเจ้าพ่อปู่ดํา) หมู่ท่ี 3 ตําบลคลองแม่ลาย โดยก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 145 เมตร พร้อมทางเท้า

และรางระบายนํ้า

กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร ทต.เทพนคร ขุดลอกอ่างเก็บน้ําประตูสี่ห้อง  หมู่ท่ี 18 บ้านเนินสําราญ ตําบล

เทพนคร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 46,250  ลูกบาศก์เมตร



จังหวัด อําเภอ อปท รายการ

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสําหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน ครั้งท่ี 2

กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร ทต.นครชุม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสาธารณประโยชน์ ทาง

เชื่อมต่อระหว่างทางคู่ขนานถนนพหลโยธินกับถนนราษฎร์

ประสงค์ หมู่ท่ี 5  ชุมชนปากคลองเหนือ ตําบลนครชุม จํานวน ๒

 ช่วง แต่ละช่วง กว้าง 3.5 เมตร ยาว 240  เมตร หนา 0.15 เมตร

กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร ทต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล ขุดลอกคลองวังกัน หมู่ท่ี 5 บ้านบ่อทอง ตําบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล 

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,015 ลูกบาศก์เมตร

กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร ทต.ปากดง ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายปากดง - ท่าข้ึน หมู่

ท่ี 8 บ้านปากดง ตําบลไตรตรึงษ์  กว้าง 10.5 เมตร ยาว 515 

เมตร หนา 0.04 เมตร

กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร ทม.กําแพงเพชร ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนวิจิตร 2 (ช่วงสามแยกวัดคู

ยาง - สามแยกถนนราชดําเนิน 1 ซอย 10) ตําบลในเมือง  กว้าง

 10 - 16 เมตร หนา 0.05 เมตร มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 10,825 

ตารางเมตร

กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร อบต.คณฑี ขุดลอกคลองส่งน้ําสายโคกโพธิ์ เชื่อมระหว่าง หมู่ท่ี 2 บ้านโคนใต้

 และหมู่ท่ี 3 บ้านท่าเสลี่ยง ตําบลคณฑี ปริมาตรดินขุดไม่น้อย

กว่า 17,078  ลูกบาศก์เมตร

กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร อบต.คลองแม่ลาย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวงฆ้อง หมู่ท่ี 9 สายทาง

เขาน้ําเพชร - วงฆ้อง - นาบ่อคํา  ตําบลคลองแม่ลาย กว้าง 5 

เมตร ยาว 385 เมตร หนา 0.15 เมตร

กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร อบต.ไตรตรึงษ์ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 4 บ้านวังพระธาตุ ตําบล

ไตรตรึงษ์ จํานวน 2 สาย กว้าง 5 เมตร ยาว 707 เมตร หนา 

0.15 เมตร พร้อมทางเชื่อม

กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร อบต.ธํามรงค์ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 6 บ้านคลองสีนวล ตําบล

ธํามรงค์ กว้าง 6  เมตร ยาว 250  เมตร หนา 0.15 เมตร



จังหวัด อําเภอ อปท รายการ

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสําหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน ครั้งท่ี 2

กําแพงเพชร ลานกระบือ ทต.ประชาสุขสันต์ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ท่ี 11 

บ้านบัวทอง ตําบลประชาสุขสันต์ ตามแบบกรมทรัพยากรนํ้า

กําแพงเพชร ลานกระบือ ทต.ลานกระบือ ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชุมชนย่อยโนนทอง 

หมู่ท่ี 2 ตําบลโนนพลวง  กว้าง 8  เมตร  ยาว  1,738  เมตร 

หนา 0.05 เมตร

กําแพงเพชร ลานกระบือ อบต.จันทิมา ก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านรุ่งโรจน์ หมู่ท่ี 5 - หมู่ท่ี 1 บ้านหนอง

จิก ตําบลจันทิมา กว้าง 5  เมตร ยาว 1,535  เมตร

กําแพงเพชร ลานกระบือ อบต.บึงทับแรต ขุดลอกสระประมง หมู่ท่ี 4 ตําบลบึงทับแรต อําเภอลานกระบือ 

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 75,000  ลูกบาศก์เมตร

กําแพงเพชร ลานกระบือ อบต.ลานกระบือ ปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร CAPE SEAL เป็นผิว

จราจรแอสฟัสตริกคอนกรีต (ตอนท่ี 2) หมู่ท่ี 7 บ้านหนองข่อย 

ตําบลลานกระบือ  กว้าง 6  เมตร ยาว 1,145 เมตร หนา 0.05 

เมตร


